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Michael Bar-Zohar, Nissim Mishal, Mossad. Najwa niejsze
misje izraelskich tajnych s!u b1
I.
W czerwcu 2010 r. na lotnisku Ok#cie w Warszawie Stra$ Graniczna zatrzyma%a
niepozornie wygl&daj&cego m#$czyzn# legitymuj&cego si# paszportem wystawionym
na nazwisko Uri Brodsky. Polskie s%u$by zatrzyma%y go na podstawie Europejskiego
Nakazu Aresztowania wydanego przez Niemcy. Strona niemiecka zarzuca%a
Brodsky’emu prowadzenie dzia%alno'ci wywiadowczej przeciwko Niemcom, po'wiadczenie nieprawdy oraz pomoc w sfa%szowaniu dokumentów dla osoby, która mia%a bra(
udzia% w zabójstwie lidera Hamasu, Mahmuda al-Mabhuha2. 19 stycznia 2010 r. al-Mabhuh, jeden z za%o$ycieli brygady im. Izza ad-Dina al-Kassama, zbrojnego skrzyd%a
Hamasu, zosta% zamordowany w jednym z hoteli w Dubaju. Nieznani sprawcy weszli
do pokoju al-Mabhuha i wstrzykn#li mu silny 'rodek znieczulaj&cy na bazie hydrochlorydu, wykorzystywanego przed operacjami, a nast#pnie udusili go, aby 'mier(
wygl&da%a na naturaln&. O zabójstwo od pocz&tku by%y podejrzewane izraelskie s%u$by
specjalne. O kulisach tego zabójstwa mo$na przeczyta( w jednym z rozdzia%ów ksi&$ki
autorstwa Michaela Bara-Zohara i Nissima Mishala MOSSAD – najwa niejsze misje
izraelskich tajnych s!u b, która ukaza%a si# na polskim rynku na pocz&tku listopada
2012 r. nak%adem wydawnictwa REBIS. Warto wspomnie(, $e wcze'niejsza wersja tej
pozycji, wydana w Izraelu w roku 2010, przez ponad 70 tygodni utrzymywa%a si# na
li'cie izraelskich bestsellerów, a najnowsze wydanie ukaza%o si# prawie równocze'nie
w ponad 20 krajach.
Mossad3 w 'wiecie s%u$b specjalnych ma opini# instytucji tajemniczej, niezwykle
skutecznej, ale przede wszystkim bezwzgl#dnej, której funkcjonariusze nie wahaj&
si# stosowa( najbardziej radykalnych metod, aby zapewni( bezpiecze)stwo swojemu
krajowi. Dzia%alno'( tej s%u$by obros%a legend& g%ównie za spraw& operacji z lat 60.
i 70. XX wieku, ale i dzi' Mossad czynnie uczestniczy w wojnie z terroryzmem.
Mossad to nie tylko genialni szefowie, których wyj&tkowa wyobra*nia, umiej#tno'(
przewidywania posuni#( przeciwnika i perfekcyjna logistyka doprowadzi%a t# s%u$b#
niemal do doskona%o'ci. Si%& nap#dow& Mossadu s& przede wszystkim bezimienni
bojownicy, m#$czy*ni i kobiety, którzy ryzykuj& $ycie, $yj& z dala od swych rodzin pod
przybranymi nazwiskami, przeprowadzaj& 'mia%e operacje we wrogich krajach, gdzie

1

Pozna) 2012, REBIS, 384 ss.
Ostatecznie 12 sierpnia 2010 r. Uri Brodsky zosta% wydany stronie niemieckiej. Warunkiem
dopuszczalno'ci ekstradycji by% brak mo$liwo'ci s&dzenia go w Niemczech za szpiegostwo, a tylko za
po'wiadczenie nieprawdy i pomoc w sfa%szowaniu dokumentów. Po wp%aceniu kaucji w wysoko'ci 100 tys.
euro Brodsky zosta% zwolniony z niemieckiego aresztu i wyjecha% do Izraela.
3
OÞcjalna nazwa Mossadu to Instytut do spraw Wywiadu i Zada) Specjalnych (Ha-Mossad
le-Modiin u-le Tafkidim Mejuchadim). Mossad zosta% formalnie utworzony 1 kwietnia 1951 r. jako Instytut
Koordynacji (Ha Mossad Leteum). Obecna nazwa zosta%a nadana w 1963 r.
2
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najmniejszy b%&d mo$e doprowadzi( do ich aresztowania, torturowania lub 'mierci4.
I w%a'nie tym wszystkim ludziom jest po'wi#cona niniejsza publikacja.
Autorzy ksi&$ki to osoby maj&ce szerok& wiedz# na temat s%u$b. Michael BarZohar jest uwa$any w Izraelu za jednego z najlepszych specjalistów od spraw wywiadu.
Informacje cz#sto uzyskiwa% z pierwszej r#ki, jest bowiem nie tylko pisarzem i wyk%adowc& akademickim, ale w przesz%o'ci zasiada% w parlamencie. St&d jego osobista
znajomo'( z wieloma najwa$niejszymi osobami w Izraelu, równie$ z tymi odpowiadaj&cymi za s%u$by specjalne i ich dzia%anie. Warto wspomnie(, $e M. Bar-Zohar jest
autorem wielu publikacji z dziedziny faktu oraz oÞcjalnych biograÞi pierwszego
premiera Izraela Dawida Ben Guriona oraz obecnego prezydenta Szymona Peresa.
Nissim Mishal za' to jedna z najbardziej znanych postaci izraelskiej telewizji: reporter
polityczny, by%y korespondent w Waszyngtonie, a tak$e by%y dyrektor generalny izraelskiej telewizji pa)stwowej.
Autorzy podzielili ksi&$k# na 21 rozdzia%ów opowiadaj&cych o najwa$niejszych
i najciekawszych operacjach przeprowadzonych przez Mossad w ci&gu 60 lat jego
dzia%alno'ci. Operacji, które wp%yn#%y nie tylko na los Izraela, ale pod pewnymi wzgl#dami mia%y równie$ niebagatelne znaczenie dla reszty 'wiata. W'ród przedstawionych
w ksi&$ce dzia%a) s& dobrze znane misje, wielokrotnie opisywane, a nawet Þlmowane,
jak cho(by uprowadzenie hitlerowskiego zbrodniarza wojennego Rudolfa Eichmanna5
czy odwet na terrorystach z organizacji Czarny Wrzesie), odpowiedzialnych za masakr# na olimpiadzie w Monachium6. Co istotne, autorzy przedstawiaj& równie$ kulisy
tych mniej znanych operacji, ujawnionych dopiero w ostatnim czasie, a nawet tych,
o których nikt jeszcze nie s%ysza%. Nie skupiaj& si# przy tym wy%&cznie na dzia%aniach
mi#dzynarodowych, takich jak eliminacja dowódców Ludowego Frontu Wyzwolenia
Palestyny, zniszczenie syryjskich instalacji nuklearnych i zamachy na czo%owych ira)skich Þzyków j&drowych, lecz tak$e na operacjach prowadzonych wewn&trz Izraela,
niejako przeciwko obywatelom w%asnego kraju, jak cho(by kulisy penetrowania przez
s%u$b# 'rodowisk $ydowskich w poszukiwaniu ma%ego ch%opca Josele Schuchmachera,
porwanego przez ortodoksyjn& sekt#.
Warto zauwa$y(, $e autorzy nie zawahali si# wspomnie( równie$ o pora$kach
Mossadu wynikaj&cych z rutyny, b%#dów i zaniedba) poszczególnych agentów czy
te$ ich prze%o$onych, które cz#sto kosztowa%y $ycie wielu osób. Autorzy bezlito'nie
odkrywaj& kulisy nieudanej operacji ukierunkowanej na zabicie przywódcy Biura
Politycznego Hamasu Chalida Meszala. Operacja ta zako)czy%a si# kompletnym Þaskiem militarnym i politycznym, a przy okazji doprowadzi%a do absurdalnej sytuacji,
kiedy to Izraelczycy najpierw próbowali otru( Maszala, a gdy zostali zdemaskowani,
to wspólnie z Jorda)czykami uczestniczyli w wy'cigu z czasem o uratowanie $ycia ich
najwi#kszego wroga.
Wspomniane na wst#pie zatrzymanie Uriego Brodsky’ego na warszawskim
lotnisku Ok#cie to nie jedyny w&tek polski opisany przez autorów. Gdyby bowiem na
przyk%ad, o czym pisz& autorzy, Witold Grajewski nie zaniós% do izraelskiej ambasady
dokumentów udost#pnionych mu przez swoj& kochank# – wspó%pracownic# Edwarda
4

M. Bar-Zohar, N. Mishal, MOSSAD – najwa niejsze misje izraelskich tajnych s!u b, Pozna) 2012,
REBIS, s. 13.
5
Cz!owiek, który pojma! Eichmanna (The Man Who Captured Eichmann), re$. W. A. Graham;
Eichmann (Eichmann), re$. R. Yung.
6
Miecz Gideona (Sword of Gideon), re$. M. Anderson; Monachium (Monachium), re$. S. Spielberg.
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Ochaba, pierwszego sekretarza PZPR – do ameryka)skich gazet nie traÞ%aby tre'( tajnego referatu Nikity Chruszowa wyg%oszonego na XX Zje*dzie Komunistycznej Partii
Zwi&zku Radzieckiego w lutym 1956 r., który wywo%a% wstrz&s w 'wiecie komunistycznym i spowodowa% zacie'nienie relacji ameryka)skich i izraelskich s%u$b specjalnych.
Mossad – najwa niejsze misje izraelskich tajnych s!u b to przede wszystkim
ksi&$ka historyczna, napisana jasnym i niezwykle wci&gaj&cym stylem utrzymanym
w tonie popularnonaukowym, który miejscami zosta% jednak zbeletryzowany. Dlatego
te$ po jej przeczytaniu powinny by( usatysfakcjonowane nie tylko osoby zainteresowane histori& i polityk& Izraela, konßiktem na Bliskim Wschodzie czy tematyk& s%u$b
wywiadowczych, lecz tak$e mi%o'nicy dobrej literatury sensacyjnej.
Warto te$ wspomnie( o bogatej, licz&cej 30 stron bibliograÞi. Autorzy podkre'lili,
$e z uwagi na fakt, $e tematyka ksi&$ki dotyczy cz#sto kwestii niejawnych, wa$ne by%o
dotarcie do wiarygodnych, solidnych *róde%. Podczas prac nad poszczególnymi rozdzia%ami opierali si# na obszernych materia%ach: ksi&$kach, dokumentach, artyku%ach
prasowych, ale przede wszystkim na relacjach osób, które by%y 'wiadkami opisywanych operacji, bezpo'rednio bra%y w nich udzia%, a cz#sto równie$ decydowa%y o ich
przebiegu. Ca%o'ci dope%niaj& kolorowe fotograÞe przedstawiaj&ce g%ównych bohaterów
opisywanych w poszczególnych rozdzia%ach, pochodz&ce w wi#kszo'ci z archiwum
autorów, oraz pomocny Indeks zamieszczony na ko)cu ksi&$ki.
Spo'ród wielu publikacji dotycz&cych historii i dzia%alno'ci izraelskich s%u$b specjalnych t# wyró$niaj& dwie istotne cechy. Po pierwsze aktualno'( – autorzy nie skupili
si# bowiem wy%&cznie na historii Mossadu, ale dotarli do informacji o wydarzeniach
z niedalekiej przesz%o'ci, których g%ównymi bohaterami by%y osoby jeszcze nie tak dawno
stoj&ce na czele tej organizacji, goszcz&ce nawet w siedzibie Agencji Bezpiecze)stwa
Wewn#trznego (jak cho(by Meir Dagan – Dyrektor Mossadu w latach 2002–2010).
Po drugie za' przedstawili poszczególne wydarzenia nie tylko odtwórczo, lecz tak$e
spróbowali w%&czy( si# we wspó%czesn& debat# polityczn&, wskazuj&c we wst#pie na
Þasko „arabskiej wiosny” i zwi&zane z ni& niebezpiecze)stwa dla 'wiata zachodniego
oraz zadaj&c w epilogu pytania o zasadno'( ewentualnej interwencji zbrojnej przeciwko
fanatykom rz&dz&cym Iranem, którzy stanowi& powa$ne, ale przede wszystkim realne,
zagro$enie nie tylko dla Izraela. Zagro$enie, które – jak wskazuj&– Izraelczykom przywo%uje na my'l star& talmudyczn& maksym#: Je"li kto" przychodzi, by ci# zabi$, wsta%
i zabij go pierwszy.
Na zako)czenie nale$y zwróci( uwag# na jeszcze jedn& rzecz. Cytuj&c powy$sz& maksym#, nie sposób nie zauwa$y(, i$ z uwagi na przedstawione w ksi&$ce metody
stosowane przez s%u$by izraelskie, niejednokrotnie polegaj&ce na Þzycznej eliminacji
przeciwników, u niektórych czytelników, zw%aszcza tych s%abiej zorientowanych
w realiach panuj&cych na Bliskim Wschodzie, recenzowana publikacja mo$e wywo%a(
sprzeciw, $e w majestacie prawa zabijani s& ludzie – terrory'ci, zabójcy – ale jednak
ludzie, którym bezpowrotnie odbiera si# prawo do sprawiedliwego procesu i wyroku.

II.
Do serii publikacji dotycz&cych historii i dzia%alno'ci najwi#kszych i najbardziej
znanych s%u$b specjalnych na 'wiecie do%&czy%a w ko)cu 2012 r. ksi&$ka dwóch izraelskich autorów na temat cywilnego wywiadu Izraela – Mossadu. Jej wcze'niejsza wersja
ukaza%a si# w Izraelu w 2010 r. i przez prawie pó%tora roku utrzymywa%a si# na listach
bestsellerów, bij&c rekordy sprzeda$y. Obecne wydanie ukaza%o si# równocze'nie
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w ponad dwudziestu krajach na 'wiecie i odnios%o wielki sukces wydawniczy.
W Polsce prawdopodobnie nie b#dzie inaczej i publikacja ta stanie si# równie popularna
jak Szpiedzy Gideona. Tajna historia Mossadu, ksi&$ka autorstwa Gordona Thomasa,
wydana w 2000 r. przez wydawnictwo Magnum, a potem kilkakrotnie wznawiana7.
Michael Bar-Zohar jest jednym z najlepszych izraelskich specjalistów od spraw
wywiadu, autorem licznych ksi&$ek naukowych i popularnonaukowych, w tym oÞcjalnych biograÞi premierów Izraela Dawida Ben Guriona i Szimona Peresa. Wyk%ada% na
Uniwersytecie w HajÞe i Emory University w Atlancie. Nissim Mishal natomiast jest
jedn& z najbardziej znanych postaci izraelskiej telewizji. By% reporterem politycznym,
korespondentem w Waszyngtonie i dyrektorem generalnym izraelskiej telewizji pa)stwowej. Ksi&$ka Mossad… rozs%awi%a obu autorów w wielu krajach na 'wiecie i nie ma
w tym nic dziwnego, poniewa$ jest to porywaj&ca lektura, któr& czyta si# jak doskona%&
powie'( sensacyjn&.
Autorzy zgromadzili olbrzymi materia% badawczy i dziennikarski, przeprowadzaj&c dziesi&tki rozmów i wywiadów z kolejnymi szefami izraelskiego wywiadu cywilnego
i jego agentami uczestnicz&cymi w najwa$niejszych operacjach wywiadowczych na
ca%ym 'wiecie. Barwnie przedstawili ich sylwetki i ryzykown& dzia%alno'( ocieraj&c&
si# cz#sto o granic# $ycia i 'mierci. By%y to nie tylko operacje wynikaj&ce z g%#bokiego
patriotyzmu i strategicznych celów Izraela, ale tak$e przedsi#wzi#cia kontrowersyjne,
budz&ce w&tpliwo'ci, których *ród%em by% konßikt interesów. Wywo%ywa%y one nieraz
oburzenie 'wiatowej opinii publicznej i powodowa%y zaostrzenie stosunków Izraela
z zagranicznymi partnerami.
Mossad bowiem przeprowadza% nie tylko zagraniczne operacje na rzecz bezpiecze)stwa pa)stwowego i obronno'ci, lecz tak$e dzia%ania maj&ce na celu kradzie$
najnowszych technologii, wykonywa% wyroki 'mierci na hitlerowskich zbrodniarzach
i arabskich terrorystach oraz prowadzi% poszukiwania w%asnych obywateli. Nie obesz%o
si# przy tym bez pomy%ek i b%#dów wynikaj&cych z rutyny, lekkomy'lno'ci lub z%amania
procedur.
Ksi&$ka sk%ada si# z 21 rozdzia%ów zapoznaj&cych czytelnika z poszczególnymi
operacjami Mossadu. Zosta%y one u%o$one chronologicznie, z wyj&tkiem dwóch
pierwszych i ostatniego. Rozdzia% pierwszy, zatytu%owany Król Cieni, jest niejako
ho%dem z%o$onym ostatniemu szefowi, czyli ramsadowi (skrót od rosz Ha-Mossad –
szef Mossadu) Meirowi Daganowi, który kierowa% izraelskim wywiadem przez osiem
i pó% roku (sierpie) 2002–stycze) 2010 r.), a wi#c d%u$ej ni$ wi#kszo'( dyrektorów
Mossadu. Stanowisko obj&% po Efraimie Halevym. Funkcj# szefa wywiadu przejmowa%
w momencie, gdy s%u$ba ta znajdowa%a si# w kryzysie spowodowanym pora$kami (m.in.
nieudany zamach na dzia%acza Hamasu Chalida Meszala w Ammanie czy aresztowania
izraelskich agentów w Szwajcarii, na Cyprze i Nowej Zelandii). Dagan nie zosta% dobrze
przyj#ty przez Mossad. W prote'cie przeciwko jego nominacji kilku wysokich oÞcerów
7

Niemal 10 lat wcze'niej, bo w 1991 r., nak%adem wydawnictwa Polus, ukaza%a si# ksi&$ka Claire
Hoy i Victora Ostrovsky’ego zatytu%owana: Z tajemnic izraelskiego wywiadu. Ostrovsky opu'ci% Mossad
w atmosferze skandalu, a jego byli pracodawcy usi%owali zapobiec wydaniu ksi&$ki. Gordon Thomas jest
natomiast autorem ponad 30 ksi&$ek, w tym kilku po'wi#conych s%u$bom wywiadowczym (m.in. MI6
i CIA). Jego bestseller, Szpiedzy Gideona. Tajna historia Mossadu, by% pierwsz& ksi&$k& na temat Mossadu,
napisan& na podstawie rozmów przeprowadzonych z jego szefami i agentami oraz na podstawie tajnych
dokumentów. Autor w sposób sensacyjny omawia operacje izraelskiej tajnej s%u$by: zabójstwa, porwania
i zamachy, wprowadzaj&c narracj# bohaterów. W celu uzupe%nienia tej krótkiej notki bibliograÞcznej nale$y
jeszcze wymieni( wymieni( ksi&$k# AMAN. Wywiad wojskowy Izraela, pióra Samuela M. Katza, wydan&
w 1999 r. przez Bellon#.
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z%o$y%o dymisj#. Nieprzychylna by%a mu równie$ prasa, która krytykowa%a go za surowe
traktowanie podw%adnych (Dagan, by%y wojskowy w randze genera%a, w 2002 r. przeszed% na emerytur#, z której 'ci&gni#to go na stanowisko ramsada). Jednak stan&% na
wysoko'ci zadania. Pod jego kierownictwem Mossad przeprowadzi% skuteczne operacje,
eliminuj&c przywódc# wojskowego skrzyd%a Hezbollahu – Imada Fajiza Mughnij# oraz
innych liderów terrorystycznych ugrupowa) w Libanie i Syrii, a tak$e przyczyni% si#
do zniszczenia syryjskiego reaktora atomowego w 2007 r. i prowadzi% udane operacje
przeciwko tajnemu ira)skiemu programowi atomowemu.
Te ostatnie dzia%ania s& tematem drugiego rozdzia%u. Autorzy nie opisuj&
ich jednak z pozycji uczestników operacji, które wci&$ s& prowadzone, lecz widz& je
oczami komentatorów mi#dzynarodowych mediów i zachodnich s%u$b specjalnych.
I tak, wed%ug *róde% francuskich, Mossad wspó%pracowa% z CIA i MI6, przy czym
odpowiada% za likwidacj# w Iranie osób cywilnych i wojskowych zwi&zanych z programem atomowym. Zabójstwa ira)skich uczonych stanowi%y tylko jeden z elementów
w tej walce. Wed%ug brytyjskiego „The Daily Telegraph” Mossad pod kierownictwem
Dagana zorganizowa% oddzia% szturmowy, grupy uderzeniowe oraz Þrmy sabota$owe
i fasadowe, które sprzedawa%y Iranowi uszkodzony sprz#t, infekuj&c wirusami oprogramowanie komputerowe wykorzystywane przy wzbogacaniu uranu. Kiedy na pocz&tku
stycznia 2011 r. Dagan odchodzi% ze stanowiska, to poinformowa%, $e Iranowi nie uda
si# do 2015 r. wyprodukowa( broni j&drowej i dlatego zaproponowa% kontynuowanie
tych samych dzia%a) swojemu nast#pcy, Tamirowi Pardzie8. Odniesienia do ira)skiej
antynuklearnej dzia%alno'ci Mossadu znalaz%y równie$ miejsce w epilogu.
Historyczne uj#cie dzia%a) izraelskiego wywiadu otwiera rozdzia%
Szubienice w Bagdadzie. Opisane s& tu pocz&tki dzia%a) izraelskiego wywiadu,
kiedy to po powstaniu pa)stwa Izrael zasz%a konieczno'( walki o jego przetrwanie z arabskimi s&siadami. W tym czasie dzia%ania wywiadowcze
prowadzi%y niezale$ne grupy z%o$one z bojowników Hagany9, Irgunu10 i Grupy

Meir Dagan jest przeciwnikiem izraelskiego ataku na ira)skie instalacje j&drowe.
Stwierdzi% wprost, $e taki atak by!by najg!upsz& rzecz&, jak& mo na sobie wyobrazi$, gdy$
doprowadzi%by do zdestabilizowania sytuacji w regionie. M. K#skrawiec, Teheran przyparty do
muru [online], www.tygodnik.onet.pl [dost#p: 26 IV 2012].
9
Hagana, czyli Obrona, by%a paramilitarn& $ydowsk& organizacj& dzia%aj&c& na terenie
Palestyny. Powsta%a w 1920 r. w celu obrony $ydowskich osadników przed Arabami, którzy nie
zgadzaj&c si# z nap%ywem $ydowskich imigrantów z Europy wzniecali zamieszki i powstania.
Z czasem Hagana przeobrazi%a si# z organizacji paramilitarnej w struktur# wojskow&. Podczas
drugiej wojny 'wiatowej nawi&za%a wspó%prac# z Brytyjczykami, a jej bojownicy zaci&gali si#
równie$ do armii brytyjskiej na Bliskim Wschodzie. Po utworzeniu Izraela Hagana stanowi%a
trzon armii nowego pa)stwa, zwanej Si%ami Obronnymi Izraela (Cewa Hagana le-Israel –
Cahal). Zob. Hagana [online], http://wikipedia.org/wiki/Hagana [dost#p: 8 I 2013].
10
Pe%na nazwa to Irgun Cwai Leumi – Narodowa Organizacja Wojskowa (w skrócie ECEL).
Zosta%a za%o$ona w 1937 r. przez Dawida Raziela, z inspiracji W%odzimierza +aboty)skiego,
który namówi% grup# zwolenników do od%&czenia si# od Hagany i za%o$enia nowego ruchu
zbrojnego, którego celem by%oby doprowadzenie do powstania pa)stwa $ydowskiego w
Palestynie. Sposobem do osi&gni#cia tego celu by%a walka zbrojna. W swojej dzia%alno'ci Irgun
stosowa% terroryzm wymierzony w brytyjskich $o%nierzy i administracj# na terenie Palestyny.
W latach 1943–1948 przywódc& Irgunu by% Menachem Begin, pó*niejszy premier Izraela.
A. Krawczyk, Terroryzm ugrupowa% fundamentalistycznych na obszarze Izraela w drugiej
po!owie XX wieku, Toru) 2007, Adam Marsza%ek, s. 44–45.
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Sterna11, które anga$owa%y si# w antybrytyjskie i antyarabskie akcje o charakterze terrorystycznym w Palestynie w latach 30. i 40. XX w. W grudniu 1949 r. Ben Gurion, zwany
„twórc& Izraela” lub „ojcem narodu” rozkaza% za%o$enie Mossadu, czyli Instytutu, który
kontrolowa%by agencje wywiadowcze12. Jednak dopiero po dwóch latach powsta%a scentralizowana instytucja wywiadowcza, nazwana Ha-Mossad le-Modi’in ule Tafkidim
Meyuhadim – Instytut do spraw Wywiadu i Zada) Specjalnych, na którego czele stan&%
Reuwen Sziloach. Jednym z g%ównych jego zada) w pierwszych latach istnienia by%o
sprowadzenie do Izraela dziesi&tków tysi#cy zagro$onych +ydów z krajów arabskich,
w tym z Iraku. Operacj# przeprowadza%a tam izraelska siatka wywiadowcza pod
dowództwem Mordechaja Ben Porata, dzia%aj&cego pod pseudonimem Zaki Awiw.
W kolejnych rozdzia%ach znajdujemy informacje dotycz&ce podstawowych zasad
dzia%ania Mossadu. Niew&tpliwie najwa$niejsza z nich to po'wi#canie wszystkich si%
i 'rodków dla ratowania agenta i sprowadzenia go do kraju, niezale$nie od sytuacji,
cho( cz#sto s& to operacje, które nie zawsze ko)cz& si# sukcesem, oraz zasada niewykorzystywania diaspory $ydowskiej w operacjach wywiadowczych i specjalnych
na terenie kraju jej zamieszkiwania ze wzgl#du na jej bezpiecze)stwo. Poznajemy
struktur# organizacyjn& Mossadu z jego podstawowymi wydzia%ami i ich szefami,
tj. Wydzia% Operacji Specjalnych „Cezarea” z elitarn& jednostk& Kidon, Wydzia%
Wywiadu ds. Informacji (Tzomet), Wydzia% Wywiadu ds. Monitoringu Celów Wroga
(Newiot), Wydzia% Wspó%pracy z Zagranicznymi S%u$bami Wywiadu (Tewel), Wydzia%
Bada) i Wydzia% Techniki Specjalnej oraz jednostk# ochrony +ydów we wrogich krajach,
u%atwiaj&c& im jednocze'nie imigrowanie do Izraela (Bitzur, a nast#pnie Tzafririm).
Autorzy kre'l& sylwetki kolejnych szefów Mossadu i niektórych jego agentów,
wiele miejsca po'wi#caj&c Isserowi Harelowi, legendarnemu dyrektorowi wywiadu
w latach 1952–1963 i przyjacielowi premiera Ben Guriona. Przyja*) ta zako)czy%a si#
k%ótni& i dymisj& Harela po ujawnieniu akcji izraelskiego wywiadu w Egipcie, gdzie
w najlepsze rozwija%a si# wspó%praca z niemieckimi in$ynierami na rzecz skonstruowania egipskiej broni rakietowej. Kieruj&cy si# obsesyjn& niech#ci& do Niemców
Harel nakaza% agentom Mossadu spenetrowanie s%u$b wywiadowczych RFN i Egiptu.
Pos%uguj&c si# przy tym zastraszaniem i dzia%aniami terrorystycznymi, doprowadzi%
do przerwania wspó%pracy zachodnioniemieckich in$ynierów z egipskim przemys%em
zbrojeniowym. Ujawnienie tych dzia%a), a towarzyszy%y im wyolbrzymiona przez
media skala zagro$enia dla Izraela ze strony Egiptu i oskar$enia pod adresem RFN,
musia%y doprowadzi( do kryzysu dyplomatycznego, tym bardziej, $e po wcze'niejszym
W%a'ciwa nazwa organizacji brzmia%a: Lohamei Herut Izrael – Lehi (Bojownicy
o Wolno'( Izraela). Organizacja ta w roku 1940 oddzieli%a si# od Irgunu. Powodem roz%amu
by%o odrzucenie przez jej cz%onków zawieszenia broni z Brytyjczykami po wybuchu drugiej
wojny 'wiatowej i uznanie ich za g%ównego wroga. Organizacja nazywana by%a Grup& Sterna, od
nazwiska jej przywódcy – Abrahama Sterna, który d&$y% do nawi&zania wspó%pracy z Niemcami
wymierzonej przeciwko Wielkiej Brytanii. Napisa% nawet list do Hitlera, który jednak pozosta%
bez odpowiedzi. Organizacja dokona%a licznych aktów terroru wymierzonych przeciwko
brytyjskiej obecno'ci w Palestynie i arabskim dzia%aczom. C. Shindler, Historia wspó!czesnego
Izraela, Warszawa 2011, Ksi&$ka i Wiedza, s. 218–219.
12
W maju 1948 r. ró$ne grupy $ydowskich bojowników, w tym Hagany, Irgunu i Grupy
Sterna po%&czy%y si# z rozkazu Ben Guriona w Si%y Obronne Izraela, tworz&c regularn& armi#,
skutecznie walcz&c& z wojskami Libanu, Syrii, Jordanii i Egiptu. J. Jarz&bek, Palesty%czycy na
drodze do niepodleg!o"ci. Rozwój, przemiany i kryzys ruchu narodowego, Warszawa 2012, Trio,
s. 28–30.
11
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spotkaniu Ben Guriona z kanclerzem Niemiec, Konradem Adenauerem, stosunki mi#dzy obu krajami wydawa%y si# normalizowa(.
Brak obiektywizmu podczas egipskiej operacji zarzuci% Mossadowi gen. Meir
Amit – szef Amanu (Wywiadu Si% Obronnych Izraela). W szczegó%owym raporcie
przedstawionym premierowi poinformowa%, $e pracuj&cy w Egipcie niemieccy uczeni
byli w stanie skonstruowa( jedynie przestarza%e technologicznie pociski rakietowe.
Ich dzia%alno'( rzeczywi'cie stwarza%a niebezpiecze)stwo, panika jednak, która zapanowa%a wówczas w mediach i kr#gach rz&dowych Izraela, by%a niewspó%mierna. Po
dymisji Issera Harela to w%a'nie Amit zosta% kolejnym ramsadem.
Trudno oprze( si# wra$eniu, $e raport Amita móg% stanowi( odwet za nieudan&
operacj# Amanu przeprowadzon& w 1954 r. równie$ w Egipcie. Tym razem minister
obrony, Pinhas Lawon, i poprzedni szef wywiadu wojskowego – p%k Benjamin Gibli,
chc&c powstrzyma( Brytyjczyków przed opuszczeniem Egiptu, opracowali niebezpieczny plan przeprowadzenia zamachów terrorystycznych na terytorium zachodniego
s&siada13.
Maj&c na uwadze klauzul# brytyjsko-egipskiego porozumienia, która
zezwala%a na powrót wojsk Wielkiej Brytanii do g%ównych baz w przypadku wybuchu kryzysu, szefowie izraelskich si% zbrojnych za%o$yli, $e zamachy terrorystyczne
wywo%aj& w Egipcie chaos, który spowoduje pozostanie jednostek brytyjskich w tym
kraju. Zaplanowano zatem zamachy wymierzone w ameryka)skie i brytyjskie o'rodki
o'wiatowe i kulturalne oraz w kina, poczty i budynki u$yteczno'ci publicznej. Do
przeprowadzenia ataków terrorystycznych zmobilizowano miejscowych m%odych
+ydów (kobiety i m#$czyzn, $arliwych syjonistów) wyposa$aj&c ich w prymitywne
%adunki wybuchowe z opó*nionym zap%onem, które umo$liwia%y sprawcom ucieczk#
przed wybuchem. Po kilku mniejszych akcjach jeden z $ydowskich terrorystów zosta%
zatrzymany przez policj# przed wej'ciem do kina w Aleksandrii14. Wkrótce aresztowano
wszystkich cz%onków syjonistycznej siatki. Stan#li oni przed egipskim s&dem. Dwóch
z nich skazano na kar# 'mierci, a pozosta%ych na kary wi#zienia, z kar& do$ywocia
w%&cznie. Jeden z oskar$onych pope%ni% w wi#zieniu samobójstwo.
Aman z%ama% wówczas u'wi#con& zasad# izraelskiego wywiadu, która g%osi zakaz
anga$owania miejscowych +ydów we wrogie operacje na terenie kraju ich zamieszkiwania. Ponadto cz%onkowie siatki nie zostali odpowiednio przeszkoleni do tego typu
akcji, co sko)czy%o si# dla nich tragicznie, a ca%a sprawa, zwana „afer& Lawona” (do
której nikt nie chcia% si# przyzna() zako)czy%a si# g%#bokim kryzysem politycznym
w Izraelu. W jego wyniku minister obrony Pinhas Lawon zosta% zmuszony do rezygnacji ze stanowiska, a szef Amanu, Benjamin Gibli, wyst&pi% z wojska. Wizerunkowo
natomiast zyska% Mossad.

Do dnia 19 czerwca 1954 r. Brytyjczycy zgodzili si# wycofa( z Egiptu. Wojskowa
obecno'( Wielkiej Brytanii w bazach wzd%u$ Kana%u Sueskiego by%a gwarantem bezpiecze)stwa
dla Izraela. W chwili ewakuacji Brytyjczyków w r#kach armii egipskiej znalaz%yby si#
bazy i lotniska wraz z wyposa$eniem, które znacznie podnios%yby jej zdolno'ci bojowe.
B. St#pniewska-Holzer, J. Holzer, Egipt. Stulecie przemian, Warszawa 2006, Collegium Civitas,
Dialog, s. 114–115.
14
Zamach w aleksandryjskim kinie „Rio” mia% by( dokonany w drug& rocznic# przewrotu
Ruchu M%odych OÞcerów, na czele z p%k. Gamalem Abdelem Naserem, który doprowadzi% do
obalenia króla Faruka I i detronizacji jego syna, Fuada II. M. Bar-Zohar, N. Mishal, Mossad…,
s. 146.
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Polski w&tek dzia%alno'ci Mossadu przewija si# w spontanicznej operacji zdobycia tajnego referatu Nikity Chruszczowa, wyg%oszonego podczas zamkni#tej cz#'ci
XX Zjazdu Komunistycznej Partii Zwi&zku Radzieckiego w 1956 r. (rozdzia% 5). CIA
oferowa%a milion dolarów nagrody za ten dokument, przewiduj&c, $e jego opublikowanie
mo$e wywo%a( kryzys polityczny w krajach bloku komunistycznego. W zdobycie tego
referatu przypadkowo zaanga$owa% si# Wiktor Grajewski, redaktor Polskiej Agencji
Prasowej, zajmuj&cy si# problematyk& wschodnioeuropejsk&. By% polskim +ydem;
w rzeczywisto'ci nazywa% si# Wiktor Szpilman. Jego kochank& by%a ,ucja Baranowska,
sekretarka Edwarda Ochaba, ówczesnego I sekretarza PZPR. Grajewski, widz&c na biurku
w sekretariacie KC PZPR polskie t%umaczenie przemówienia Chruszczowa opatrzone
klauzul& „'ci'le tajne”, poprosi% Baranowsk& o wypo$yczenie tego dokumentu na kilka
godzin w celu jego przeczytania. Kobieta ku jego zaskoczeniu dokument przekaza%a.
Po zapoznaniu si# z jego tre'ci& Grajewski postanowi% zrobi( z niego u$ytek i pokaza%
go w Ambasadzie Izraela w Warszawie. Tam zrobiono jego fotokopi#, która poczt&
dyplomatyczn& traÞ%a do Tel Awiwu, a nast#pnie do Waszyngtonu, a w dniu 5 czerwca
1956 r. zosta%a opublikowana w „New York Times”. Publikacja referatu Chruszczowa
wywo%a%a na 'wiecie wstrz&s. -wiatowa opinia publiczna oÞcjalnie dowiedzia%a si#
o niewyobra$alnych zbrodniach stalinowskich. Niektórzy historycy uwa$aj& wr#cz, $e
opublikowanie tego dokumentu przyczyni%o si# do wyst&pie) antykomunistycznych
w Polsce w 1956 r. i powstania na W#grzech jesieni& tego samego roku. Poza tym
doprowadzi%o do prze%omu w relacjach Mossadu z CIA.
Interesuj&ce by%y dalsze losy agenta Szpilmana, które równie$ zosta%y
w omawianej publikacji opisane. Równie niezwyk%e by%o umiejscowienie jednego
z wspó%pracowników Mossadu w najwy$szych kr#gach w%adzy Egiptu. By% nim Aszraf
Marwan, od 1966 r. m&$ córki prezydenta Egiptu Gamala Abdela Nasera. O szczegó%ach nawi&zania przez niego wspó%pracy z izraelskim wywiadem mo$na przeczyta(
w rozdziale 14. Po 'mierci te'cia w 1970 r. kontynuowa% on wspó%prac# z Mossadem,
przekazuj&c informacje, za które ka$dorazowo otrzymywa% honorarium w wysoko'ci
100 tys. USD. Niew&tpliwie by%y to informacje pierwszorz#dnej wagi. Przekazywa%
je potem jako sekretarz prezydenta Anwara as-Sadata do spraw informacji i specjalny
doradca. „Anio%”, bo taki by% jego pseudonim, dostarczy% Mossadowi wyprzedzaj&c&
wiadomo'( o przygotowywaniu ataku Egiptu i Syrii na Izrael w dniu 6 pa*dziernika
1973 r., podczas $ydowskiego 'wi#ta Jom Kipur15. Izrael odniós% wówczas zwyci#stwo,
ale wojna kosztowa%a go ponad 2600 zabitych i ponad 7200 rannych. Zbyt du$e straty
wywo%a%y protesty w izraelskim spo%ecze)stwie. Powo%ana wówczas przez rz&d
komisja 'ledcza maj&ca zbada( proces decyzyjny podczas wojny nakaza%a natychmiastowe zdymisjonowanie szefa Amanu gen. Eliego Zeiry, szefa sztabu Dawida Elazara
i kilku innych wysokich oÞcerów izraelskiej armii. Po wojnie w Jom Kipur „Anio%”
kontynuowa% wspó%prac# z Mossadem i CIA. Po latach jednak izraelska prasa i Eli
Wojna zako)czy%a si# 23 pa*dziernika 1973 r. Armia syryjska zosta%a pokonana
na Wzgórzach Golan, a wojska izraelskie znalaz%y si# ok. 30 km od Damaszku. Egipcjanie
zaj#li pas ziemi o szeroko'ci 8 km po izraelskiej stronie Kana%u Sueskiego (Pó%wysep Synaj
znajdowa% si# pod panowaniem Izraela od wojny sze'ciodniowej w 1967 r.), lecz egipska 3. Armia
zosta%a otoczona przez si%y izraelskie, które zdoby%y równie$ przyczó%ek na terytorium Egiptu
i zbli$y%y si# na odleg%o'( 100 km od Kairu. Sytuacja zmusi%a Egipt do negocjacji, w których
wyniku podpisano dwa porozumienia: jedno o zako)czeniu walk, a drugie ustanawiaj&ce
trwa%y pokój mi#dzy stronami. Syria odmówi%a udzia%u w procesie pokojowym. M. Bar-Zohar,
N. Mishal, Mossad…, s. 239.
15
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Zeira ujawnili jego to$samo'(. W imi# dowiedzenia w%asnej prawdy Zeira oraz historyk
Ahron Bregman ujawnili to$samo'( izraelskiego szpiega, co nigdy wcze'niej si# nie
zdarzy%o. Aszraf Marwan zosta% w czerwcu 2007 r. zamordowany.
Mossad przeprowadzi% seri# operacji wymierzonych w iracki kompleks przemys%owo-wojskowy. Zyska% w tym niezwykle cennego sojusznika – Kurdów, którzy
zawsze wyst#powali w opozycji do w%adz, niezale$nie od tego, czy byli to Brytyjczycy,
monarchia, czy w ko)cu republika. Domagali si# najpierw w%asnej pa)stwowo'ci,
a potem szerokiej autonomii. W%adze w Bagdadzie od zawsze im to obiecywa%y,
a potem, gdy zaczyna%y czu( si# wystarczaj&co silne wysy%a%y przeciwko nim wojsko16.
W celu nawi&zania wspó%pracy w 1965 r. oÞcjalna izraelska delegacja pojawi%a si#
w obozie kurdyjskiego przywódcy Mustafy Barzaniego. Przyjazd oÞcerów Mossadu
do Kurdystanu uznano za ogromny sukces izraelskiego wywiadu. Pierwsze spotkanie zapocz&tkowa%o blisk& wspó%prac#, która trwa%a wiele lat. Barzani i kurdyjscy
wodzowie przybyli te$ z wizyt& do Izraela. Szef Mossadu, Meir Amit, i jego najbli$si
wspó%pracownicy udali si# do Kurdystanu z rewizyt&. Izrael dostarczy% Kurdom bro)
i wyst#powa% w ich interesach na forach mi#dzynarodowych. Tel Awiw uwa$a% bowiem,
$e gdyby uda%o si# stworzy( z Kurdów si%# militarn&, to w%adze irackie musia%yby ca%kowicie skupi( swoj& uwag# na sprawach wewn#trznych, co zminimalizowa%oby skal#
zagro$enia Izraela ze strony Iraku.
Wykorzystuj&c sojusz z Kurdami, Mossad przeprowadzi% operacj# pod kryptonimem „Diament”, tj. porwa% radziecki samolot Mig-21, najnowocze'niejszy
w tamtym czasie, który pod wzgl#dem szybko'ci i zwrotno'ci prze'ciga% konstrukcje
zachodnie. Izraelczykom uda%o si# zwerbowa( irackiego pilota, Munira Redf# (o tym,
w jaki sposób autorzy pisz& w rozdziale 10 i zsynchronizowa( jego ucieczk# Migiem
z wyjazdem z Iraku ca%ej jego rodziny. Samolot uznawany dot&d za g%ówne zagro$enie
dla zachodnich si% powietrznych w sierpniu 1967 r. znalaz% si# r#kach Izraela. Mossad
ujawni% Amerykanom tajemnice dotycz&ce jego konstrukcji w zamian za przekazanie
informacji na temat nowego radzieckiego pocisku przeciwlotniczego S-75. Zbadanie
rozwi&za) technologicznych Miga-21 okaza%o si# bardzo pomocne dla izraelskich si%
powietrznych i odegra%o wa$n& rol# podczas przygotowa) do konfrontacji z arabskimi
Migami, do której dosz%o w czerwcu 1967 r. podczas wojny sze'ciodniowej. Mossad
pomóg% Munirowi RedÞe i jego rodzinie urz&dzi( si# w Izraelu, jednak Irakijczycy
nie potraÞli si# tam zaaklimatyzowa(. Wobec tego zorganizowano im wyjazd z now&
to$samo'ci& do Europy Zachodniej. Jednak i tu, z dala od ojczyzny i krewnych, w otoczeniu izraelskich agentów, czuli si# osamotnieni. Wy$szy oÞcer Mossadu sformu%owa%
wówczas istotn& tez#, $e zbudowanie nowego $ycia dla agenta kulturowo obcego, poza
jego w%asnym krajem, jest prawie niemo$liwe. Wniosek ten jest do'( aktualny i powinien by( brany pod uwag# równie$ przez polskie s%u$by organizuj&ce wyjazd i pobyt
w naszym kraju afga)skim wspó%pracownikom Polskiego Kontyngentu Wojskowego
przed jego wycofaniem si# z Afganistanu w 2014 r.
Mossad pokrzy$owa% plany irackiego dyktatora Saddama Husajna, d&$&cego do
wyprodukowania broni j&drowej. Najpierw zabi% trzech irackich Þzyków j&drowych,
a nast#pnie si%y powietrzne Izraela zbombardowa%y (7 czerwca 1981 r.) reaktor atomowy w Osirak k. Bagdadu (operacja „Opera”). Potem by%y prowadzone wielow&tkowe
dzia%ania maj&ce na celu uniemo$liwienie skonstruowania w Iraku superdzia%a,
Krótki, ale interesuj&cy opis relacji iracko-kurdyjskich: M. Zawadzki, Nowy wspania!y
Irak, Warszawa 2012, W.A.B., s. 174–180.
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które mog%oby by( wykorzystane do ostrza%u Izraela. Je'li ju$ mowa o niszczeniu
arsena%ów potencjalnych wrogów Izraela, to nale$y wspomnie( o skomplikowanej
i precyzyjnie przeprowadzonej operacji „Sad”, w której ramach noc& 5 wrze'nia 2007 r.
zbombardowano syryjskie instalacje j&drowe w Dayr Az-Zur, budowane przez pó%nocnokorea)skich Þzyków za pieni&dze ira)skie (rozdzia% 18). Epilogiem syryjskiego
programu atomowego by%o zabicie 2 sierpnia 2008 r. gen. Muhammada Sulejmana,
doradcy prezydenta Baszara al-Asada w sprawach wojskowych, który kierowa% dostawami materia%ów i cz#'ci do reaktora atomowego oraz nadzorowa% prace korea)skich
techników i in$ynierów. Zacz&% nawet planowa( budow# drugiego reaktora. Jego 'mier(
przekre'li%a wszelkie spekulacje na ten temat.
Tak jak Izrael niweczy% plany i projekty atomowe swoich wrogów, tak w konsekwentny sposób realizowa% w%asny program j&drowy w Dimonie na pustyni Negew
i wci&$ strze$e jego tajemnicy. W pa*dzierniku 1986 r. zosta%a ona jednak ujawniona
brytyjskiej gazecie „London Sunday Times” przez by%ego pracownika Dimony
Mordechaja Wanunu, który rok wcze'niej zosta% zwolniony z pracy i wyjecha% z Izraela.
Mossad podj&% si# jego porwania z Europy i sprowadzenia go do kraju (operacja pod
krypt. „Kaniuk”) w celu postawienia przed s&dem (rozdzia% 15). W zwi&zku z tym podstawiono mu pi#kna agentk#, która go uwiod%a. Izrael nie chcia% jednak uprowadza( go
z terytorium brytyjskiego, obawiaj&c si# konfrontacji z Margaret Thatcher i zaostrzenia
stosunków dyplomatycznych. Uznano, $e najlepszym miejscem do przeprowadzenia
operacji b#dzie Rzym. Mimo ostrze$e) ze strony brytyjskiego dziennikarza, Wanunu
da% si# namówi( kobiecie na wspóln& wycieczk# do Rzymu, sk&d 30 wrze'nia zosta%
porwany do Izraela. W czasie, gdy by% w drodze do kraju, „Sunday Times” zacz&%
publikowa( seri# artyku%ów z jego rewelacjami. Artyku%y poparte zdj#ciami i szkicami
przedrukowa%y gazety na ca%ym 'wiecie.
Uwag# w omawianej publikacji zwracaj& rozdzia%y po'wi#cone dzia%aniom antyterrorystycznym, pocz&wszy od znanej z literatury, mediów i kina operacji „Gniew
Boga”17. Jej celem by%a Þzyczna eliminacja dzia%aczy organizacji Czarny Wrzesie), która
podczas igrzysk olimpijskich w Monachium w 1972 r. dokona%a ataku terrorystycznego
na izraelskich sportowców (rozdzia% 12). Operacja „Gniew Boga” by%a realizowana
w pa)stwach Europy Zachodniej i w Libanie. Zako)czy%a si# wraz z wyeliminowaniem
przywódcy Czarnego Wrze'nia, Alego Hasana Salameha, w styczniu 1979 r. Zgin&%
on w wyniku eksplozji samochodu pu%apki. W mi#dzyczasie, w marcu 1978 r., zosta%
otruty Wadi Haddad, szef Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny, którego cz%onkowie
w 1976 r. uprowadzili do Ugandy samolot Air France, lec&cy z Tel Awiwu do Pary$a.
Chocia$ sama operacja odbicia zak%adników, przeprowadzona przez izraelsk& jednostk#
specjaln& Sajeret Matkal, jest dobrze znana (tzw. operacja „Piorun”), to niewiele wiadomo o poprzedzaj&cych j& dzia%aniach wywiadowczych, maj&cych na celu zdobycie
informacji na temat lotniska w Entebbe k. Kampali i strzeg&cych go si% wojskowych
Ugandy.
Spektakularn& pora$k& Mossadu zako)czy%a si# próba zabicia we wrze'niu 1997 r.
Chalida Meszala, wa$nego wówczas aktywisty Hamasu (rozdzia% 17). Fina% akcji by%
taki, $e Meszal prze$y% atak izraelskiego wywiadu w Ammanie, a dla ratowania swych
dwóch agentów, którzy zostali aresztowani przez jorda)sk& policj#, Izrael zosta%
Operacja „Gniew Boga” sta%a si# tematem Þlmu Monachium (2005) w re$yserii Stevena
Spielberga, z Erikiem Ban& i Danielem Craigiem w rolach g%ównych, a wcze'niej Miecza Gideona
z 1986 r., opartego na fabule ksi&$ki George’a Jonasa pt. Monachium. Zemsta.
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zmuszony do zwolnienia z wi#zienia przywódcy Hamasu, Ahmeda Jasina i dwudziestu innych Palesty)czyków. Meszal zyska% ogromn& popularno'( i sta% si# jednym
z g%ównych przywódców Hamasu.
Sukcesem, cho( po%owicznym, okaza% si# Þna% operacji zabicia w styczniu 2010
r. w Dubaju Mahmuda Abdela Raufa al-Mabhuha, jednego z liderów Hamasu, odpowiedzialnego za dostarczanie broni tej palesty)skiej organizacji. Co prawda zosta% on
zabity w hotelowym pokoju po zaaplikowaniu mu trucizny, ale kamery rozmieszczone
w hotelu i na lotnisku sÞlmowa%y agentów, co pozwoli%o odtworzy( ca%y przebieg
operacji i ustali( wszystkich jej uczestników. Ujawnienie ich to$samo'ci, oczywi'cie
fa%szywej, wywo%a%o mi#dzynarodowy skandal, gdy$ pos%ugiwali si# oni paszportami
brytyjskimi, francuskimi, australijskimi, irlandzkimi i niemieckimi, wystawionymi na
nazwiska $yj&cych obywateli tych krajów18. Hipokryzj& nazwali autorzy ksi&$ki reakcj#
na to pa)stw zachodnich (m.in. wydali%y przedstawicieli Mossadu ze swoich terytoriów), poniewa$ – jak pisz& – u$ywanie fa%szywych lub spreparowanych dokumentów
jest powszechnie stosowan& praktyk& przez wszystkie tajne s%u$by.
Michael Bar-Zohar i Nissim Mishal w sposób ma%o obiektywny podeszli
w recenzowanej publikacji do niektórych zagadnie), zw%aszcza odnosz&cych si#
do %amania prawa mi#dzynarodowego przez Mossad w imi# narodowych interesów
i bezpiecze)stwa Izraela. Poza tym, maj&c na uwadze wra$liwo'( wielu innych kwestii
podejmowanych w ksi&$ce, starali si# zachowa( bezstronno'( w opisywanej faktograÞi.
Czy im si# to uda%o, niech czytelnicy oceni& sami.
Ksi&$ka Mossad. Najwa niejsze misje izraelskich tajnych s!u b zosta%a wydana
starannie. Uwag# zwraca dobra kompozycja oraz doskona%y styl i narracja. Publikacj#
wzbogacaj& czarno-bia%e i kolorowe fotograÞe, przypisy i wyja'nienia umieszczone na
jej ko)cu oraz bibliograÞa, indeksy nazwisk, nazw organizacji i nazw geograÞcznych.
Jej lektur# nale$y poleci( szczególnie funkcjonariuszom s%u$b odpowiedzialnych za
bezpiecze)stwo pa)stwa.

Sprawa mia%a równie$ swój polski w&tek. W dniu 4 czerwca 2010 r. na lotnisku
Ok#cie aresztowano m#$czyzn# o nazwisku Uri Brodsky, 'ciganego w Niemczech za pomoc
agentowi Mossadu Michaelowi Bodenheimerowi (uczestnicz&cemu w przygotowaniu operacji
w Dubaju), w uzyskaniu niemieckiego paszportu. Niemcy domaga%y si# od polskich w%adz jego
ekstradycji, a Izrael prosi% o odes%anie go jako w%asnego obywatela do kraju. W lipcu 2010 r.
warszawski S&d Okr#gowy orzek%, $e Brodsky mo$e by( przekazany do Niemiec, ale nie mo$e
by( tam s&dzony za szpiegostwo, tylko za po'wiadczenie nieprawdy i pomoc w sfa%szowaniu
dokumentów dla osoby, która mia%a bra( udzia% w zabójstwie Mabhuha. Ostatecznie w dniu
5 sierpnia 2010 r. S&d Apelacyjny podj&% decyzj# o przekazaniu Brodsky’ego Niemcom. Jeszcze
w sierpniu 2010 r. prokuratura w Kolonii poinformowa%a o jego zwolnieniu za kaucj& z prawem
swobodnego podró$owania. W styczniu 2011 r. s&d niemiecki skaza% Brodsky’ego na kar#
grzywny w wysoko'ci 100 tys. euro za sfa%szowanie niemieckiego paszportu. Polacy z!apali,
a Niemcy zwolnili domniemanego agenta [online], http://wiadomo'ci.wp.pl [dost#p: 13 VIII 2010];
Uri Brodsky, domniemany agent Mosadu, skazany na kar# grzywny [online], http//wiadomo'ci.
gazeta.pl [dost#p: 16 I 2011].
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