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Implikacje kolejnej odsłony starć 

izraelsko-palestyńskich 

 

W dn. 6 maja br. Palestyńczycy, którzy zebrali się w i wokół meczetu al-Aghsa, wzniecili 

w reakcji na ostatnie wysiedlenia zamieszki. Izraelskie siły bezpieczeństwa postanowiły 

interweniować, naruszając „nietykalność” sanktuarium meczetu, przez co rozruchy 

przerodziły się w otwarty konflikt zbrojny. W geście solidarności i obrony meczetu, 

operujące m.in. na terenie Gazy Hamas oraz Palestyński Islamski Dżihad (PID) 

rozpoczęły ataki rakietowe na Izrael. Jednocześnie na terenie Izraela wciąż dochodzi do 

starć na tle etniczno-wyznaniowym. Odnotowano także dwa pojedyncze ataki 

niewielką liczbą pocisków rakietowych z terenów Syrii oraz Libanu oraz jeden przez 

bezzałogowca, który nadleciał z nieokreślonego kierunku z północy. 

Posiadane przez Hamas i PID zasoby uzbrojenia najprawdopodobniej pozwalają na 

toczenie walk przez dłuższy czas. Choć żadnych pewnych danych o liczbie posiadanych 

pocisków nie ma, to przypuszcza się, że może to być nawet kilkadziesiąt tysięcy. 

Oznacza to, że Hamas i PID mogłyby hipotetycznie prowadzić ostrzał przez ok. kilka 

tygodni, a potencjalnie nawet kwartał, o ile otrzymałyby wsparcie zaopatrzeniowe  

z Egiptu, a Izrael nie zdecydowałby się na operację lądową. W przypadku eskalacji 

konfliktu na froncie północnym Izraela, tj. powtarzających się ostrzałów z terenu Libanu 

i Syrii, walki mogłyby trwać nawet kwartał lub dłużej. Władzom Izraela będzie jednak 

zależeć na jak najszybszym zakończeniu konfliktu w taki sposób, który odwlecze 

następną eskalację na wiele lat do przodu. 
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Choć wiele państw regionu musiało przynajmniej deklaratywnie postawić się po stronie 

Palestyńczyków, to sytuację wykorzystują obecnie najbardziej produktywnie Iran, 

Pakistan oraz ChRL. Można spodziewać się, że władze w Teheranie postanowią  

w trakcie zamieszania konfliktem dostarczyć uzbrojenie i/lub części i sprzęt do jego 

produkcji do Syrii i Libanu. Jednocześnie Iran będzie wspierał działania różnych 

ugrupowań proirańskich w regionie, które komunikować będą gotowość do podjęcia 

działań odwetowych przeciwko Izraelowi. Jedno z takich oświadczeń spłynęło od 

niektórych z grup operujących w Iraku. Z kolei władze w Islamabadzie prowadzą bardzo 

aktywne działania dyplomatyczne, co ma powoli budować kapitał polityczny Pakistanu 

w kontekście rozwijającego się zaangażowania Chin w regionie. Władze w Pekinie 

przewodniczyły bowiem w dn. 17 maja br. posiedzeniu RB ONZ w sprawie konfliktu 

izraelsko-palestyńskiego.  

 

W dn. 6 maja br. Palestyńczycy, którzy zebrali się w i wokół meczetu al-Aghsa, wzniecili  

w reakcji na ostatnie wysiedlenia zamieszki. Izraelskie siły bezpieczeństwa postanowiły 

interweniować, naruszając „nietykalność” sanktuarium meczetu. W końcu rozruchy 

przerodziły się w otwarty konflikt zbrojny: w geście solidarności i obrony meczetu, 

operujące m.in. na terenie Gazy Hamas oraz Palestyński Islamski Dżihad (PID) rozpoczęły 

ataki rakietowe na Izrael. Jednocześnie na terenie Izraela wciąż dochodzi do starć na tle 

etniczno-wyznaniowym. Odnotowano także dwa pojedyncze ataki niewielką liczbą 

pocisków rakietowych z terenów Syrii oraz Libanu. Ogłoszono także naruszenie 

przestrzeni powietrznej Izraela przez nieznanego bezzałogowca, który nadleciał z kierunku 

Jordanii. Choć m.in. Stany Zjednoczone wzywają do zawieszenia broni, to dalsze losy tego 

konfliktu są nieznane1. Najprawdopodobniej jednak Izrael będzie dążył do jego jak 

najszybszego zakończenia, po likwidacji najważniejszych celów, tj. kluczowych dowódców 

oraz obiektów. Możliwe, że jednym z niezadeklarowanych celów władz Izraela jest 

podkopanie poparcia społecznego dla Hamasu i PID w Gazie, w taki sposób, jak uczyniono 

to z Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP), tj. poprzez wsparcie innej lub nowej frakcji 

w celu wyparcia dominującej. Proces ten jest czasochłonny, ale reorganizacja 
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Palestyńczyków również, a więc bezpieczeństwo Izraela byłoby na dłużej wzmocnione.  

Na razie brak jest jednak pewnych przesłanek za rozwijaniem takiego scenariusza działań 

poza informacjami dyskredytującymi Hamas i PID. 

 

Zasoby Hamasu i Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu  

 

Posiadane przez Hamas i Palestyński Islamski Dżihad zasoby uzbrojenia 

najprawdopodobniej pozwalają na toczenie walk przez dłuższy czas. Nie ma żadnych 

pewnych danych o liczbie posiadanych pocisków. Przypuszcza się jednak, że może to być 

nawet kilkadziesiąt tysięcy. Aktualnie Hamas i PIJ wciąż z przyczyn sprzętowych  

i logistycznych nie dokonują ataków, które można byłoby określić jako „masowe”, tj. ciągłe 

i drastycznie redukujące liczbę posiadanych pocisków. Oznacza to, że Hamas i PID 

mogłyby hipotetycznie prowadzić ostrzał przez najwyżej kilka tygodni. Potencjalnie 

konflikt mógłby przeciągnąć się na kilka miesięcy lub dłużej, ale wówczas organizacje te 

musiałyby jednak otrzymywać wsparcie zaopatrzeniowe z Egiptu, a Izrael nie zdecydować 

się na operację lądową. Jeśli natomiast władze Izraela zdecydowałyby się na użycie wojsk 

lądowych, to Hamas i PIJ posiadają najprawdopodobniej następujące uzbrojenie, które 

mogłoby stanowić dużą przeszkodę dla nacierających izraelskich jednostek: 

– przeciwpancerne pociski kierowane (9M14 Malutka, 9M111 Fagot, 9M113 Konkurs  

i 9M133 Kornet, Bulsae-2 z KRLD, Dehlawije /irańska kopia Kornet/) 

– granatniki przeciwpancerne (w tym F-7 z KRLD i irańskie kopie RPG-29) 

– amunicja krążącą2. 

Z kolei pociski rakietowe posiadane przez Hamas oraz PID w większości są najpewniej 

niekierowane. Dotychczas potwierdzony zasięg maksymalny to ok. 180 km, ale niektóre 

użyte pociski nie zostały dotychczas dostatecznie rozpoznane.  
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Zdjęcie 1: Pociski posiadane i/lub użyte przez PID 

 

 

Źródło: Fabian Hinz (współpracownik IISS), tweet z dnia 16.05.2021, 

https://twitter.com/fab_hinz/status/1393930102958870530/photo/2, [dostęp 18.05.2021]. 

 

Zdjęcie 2: Pociski posiadane i/lub użyte przez Hamas 

 

Źródło: Fabian Hinz (współpracownik IISS), tweet z dnia 12.05.2021, 

https://twitter.com/fab_hinz/status/1392270619610333189/photo/1, [dostęp 18.05.2021]. 

 

Implikacje międzynarodowe 

 

W przypadku eskalacji konfliktu na froncie północnym Izraela, tj. powtarzających się 

ostrzałów z terenu Libanu i Syrii, walki mogłyby trwać nawet kwartał lub dłużej. Aktualnie 
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odnotowano dwa ostrzały rakietowe z tego kierunku: jeden z Libanu, drugi z Syrii oraz 

jednego bezzałogowca, który zbliżał się do przestrzeni powietrznej Izraela ze strony 

Jordanii3. Choć można uznać powyższe ataki za próbne badanie obrony na tym odcinku,  

to jednocześnie nie można wykluczyć, że jest to de facto sygnał frakcji proirańskich,  

że eskalacja jest możliwa, jeśli konflikt szybko nie zakończy się. Szczególnego znaczenia te 

ataki nabierają w świetle oświadczenia, które spłynęło od niektórych z grup operujących  

w Iraku (Haraka Hizbullah an-Nudżaba oraz Kataib Sajjid asz-Szuhada) – zakomunikowały, 

że są gotowe i wyposażone do zbrojnego wsparcia Hamasu i PID4. Pod tym względem 

sytuację utrudnia fakt, że Irak jest z Izraelem de iure od 1948 w stanie wojny. 

Co prawda wiele państw musiało zadeklarować się po stronie Palestyńczyków, ale sytuację 

wykorzystują obecnie najbardziej produktywnie Iran, Pakistan oraz ChRL. Stanowisko  

i sposób zaangażowania pozostałych mocarstw regionalnych (Egiptu, Turcji, Arabii 

Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich), ponadregionalnych (UE) i globalnych 

(USA, Rosja) nie pozwala na wzmocnienie własnej pozycji na arenie międzynarodowej czy 

tworzenie nowej jakości wpływów lub ich zwiększenia na gruncie toczącego się konfliktu.  

Wzmocnienie wpływów Iranu w Iraku i Syrii poprzez proirańskie bojówki po niemal 

całkowitym pokonaniu tzw. Państwa Islamskiego wymusza na Iranie maksymalne 

wykorzystanie konfliktu na rzecz wzmocnienia własnej pozycji w regionie. Z punktu 

widzenia Islamskiej Republiki Iranu, która dąży do pośredniego wyparcia wpływów USA  

z regionu, Izrael nie jest jedynie wrogiem zdefiniowanym politycznie i ideologicznie, ale 

także pod względem wojskowym oraz wywiadowczym. Oznacza to, że poza samą 

wrogością do Izraela wynikającą z obrony Palestyńczyków, którą do pewnego stopnia Iran 

dzieli z innymi państwami regionu, Iran uznaje Izrael za główne i niemal jedyne państwo, 

które w żaden sposób nie podzielałoby aspiracji władz w Teheranie do wyparcia wpływów 

USA z regionu. Bez wątpienia władze w Teheranie postanowią więc w trakcie konfliktu 

dostarczyć uzbrojenie, części i sprzęt do jego produkcji do Syrii i Libanu. Możliwe jest 

bowiem, że Hezbollah nie spieszy się do interwencji z uwagi na zapaść gospodarczą  

w Libanie, a dozbrojenie partnerów lub unowocześnienie ich uzbrojenia jest dla władz  

w Teheranie równie korzystne, co dalsza eskalacja. Jednocześnie Iran będzie wspierał 

działania różnych ugrupowań proirańskich w regionie, które komunikować będą gotowość 

do podjęcia działań odwetowych przeciwko Izraelowi. Ewentualne zaopatrywanie Hamasu 
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i PID w brakujące części do uzbrojenia, półprodukty, maszyny może jednak nastręczać 

trudności i być czasochłonne, więc obu frakcjom zależy na wydłużeniu konfliktu z Izraelem. 

Choć izraelski system Iron Dome i uzupełnianie zapasów pocisków przechwytujących jest 

kosztowne, to komparatywnie mało zaawansowane pociski Hamasu i PID są dla 

mieszkańców Gazy względnie równie obciążającym wydatkiem. 

Z kolei władze w Islamabadzie prowadzą bardzo aktywne działania dyplomatyczne, w tym 

przy wykorzystaniu forum ONZ, co ma powoli budować kapitał polityczny Pakistanu 

również w kontekście rozwijającego się zaangażowania Chin w regionie5. Dzięki zbliżeniu 

pakistańsko-chińskiemu głos władz w Islamabadzie o konflikcie, choć od dawna znany, 

mógł zyskać na słyszalności i rozpoznawalności. Choć pakistańskie MSZ i tak 

reprezentowałaby stanowisko propalestyńskie, to zwiększenie zainteresowania Chin w 

próby stabilizacji niektórych konfliktów regionu automatycznie wzmacnia zabiegi 

dyplomatyczne Pakistanu. Władze w Pekinie przewodniczyły bowiem w dniu 17 maja br. 

posiedzeniu RB ONZ w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego6. Na razie brak jest 

jednak wskazówek, które świadczyłyby o jakiejkolwiek realnej chęci lub możliwości po 

stronie Chin w faktyczne rozwiązanie regionalnych sporów. Działania dyplomatyczne 

Pekinu w regionie są jednak godne odnotowania. Gdyby bowiem takie sytuacje powtarzały 

się w przyszłości, a tym bardziej jeśliby prowadziły do rozwiązania sporów i konfliktów, to 

asystowanie władz w Islamabadzie w działaniach dyplomatycznych Chin w regionie, 

szczególnie dot. inicjatyw rozjemczych i mediacyjnych, może pozwolić z czasem 

Pakistanowi, a także innym państwom, na posiadanie mocniejszej pozycji i roli 

dyplomatycznej w regionie. Pakistan naturalnie wspiera więc stanowisko Chin w sprawie 

ww. konfliktu, tj. doprowadzenie docelowo do rozwiązania dwupaństwowego, czyli 

rozdziału terenów palestyńskich od izraelskich. Rozwiązanie to jest jednak dla Izraela  

i najprawdopodobniej także USA i UE nieoptymalne, ponieważ zmieniałoby to 

uwarunkowania prawno-polityczne konfliktu, co z kolei znalazłoby odzwierciedlenie we 

wzmocnieniu realnych zasobów i uzyskaniu nowych sposobów prowadzenia kolejnych 

eskalacji przez Palestyńczyków. Bez radykalnych zmian w regionie, jak również w Izraelu, 

co jest mało prawdopodobne, konflikt izraelsko-palestyński jest w sposób wyczerpujący  

i definitywny niemożliwy do rozwiązania na poziomie politycznym. 
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Wnioski 

 

 Nowa odsłona konfliktu powinna potrwać najwyżej kilka tygodni, ale może 

przeciągnąć się na nawet kilka miesięcy lub dłużej, o ile Gaza otrzyma wsparcie 

humanitarne i zaopatrzeniowe. Szczególnie prawdopodobne jest wydłużenie się 

konfliktu w przypadku zaangażowania się libańskiego Hezbollahu. 

 Izrael będzie dążył do jak najszybszego zakończenia konfliktu w taki sposób, aby 

eliminacja kluczowych dowódców i zasobów odsunęła widmo kolejnej eskalacji na 

wiele lat. 

 Możliwe, że jednym z niezadeklarowanych celów władz Izraela jest podkopanie 

poparcia społecznego dla Hamasu i PID w Gazie, w taki sposób, jak uczyniono to  

z Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP), tj. poprzez wsparcie innej lub nowej 

frakcji w celu wyparcia dominującej. Proces ten jest czasochłonny, ale reorganizacja 

Palestyńczyków również, a więc bezpieczeństwo Izraela byłoby na dłużej 

wzmocnione. 

 Najbardziej produktywnie dla własnych interesów sytuację wykorzystują obecnie 

na poziomie dyplomatycznym Iran, Pakistan oraz ChRL. 

 Bez wątpienia władze w Teheranie postanowią więc w trakcie konfliktu dostarczyć 

uzbrojenie, części i sprzęt do jego produkcji do Syrii i Libanu. 

 Iran będzie wspierał działania różnych ugrupowań proirańskich w regionie, które 

komunikować będą gotowość do podjęcia działań odwetowych przeciwko 

Izraelowi. 

 Asystowanie władz w Islamabadzie w działaniach dyplomatycznych Chin  

w regionie, szczególnie dot. inicjatyw rozjemczych i mediacyjnych, może pozwolić 

z czasem Pakistanowi na posiadanie mocniejszej pozycji i roli dyplomatycznej  

w regionie. 
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 Chiny deklaratywnie wspierają rozwiązanie dwupaństwowe, tj. rozdział terenów 

palestyńskich od Izraela. Koncepcja ta jest jednak dla Izraela,  

a najprawdopodobniej także USA i UE nieoptymalna, ponieważ zmieniałoby to 

uwarunkowania prawno-polityczne konfliktu, co z kolei znalazłoby 

odzwierciedlenie w realnych zasobach i sposobach prowadzenia kolejnych eskalacji 

przez Palestyńczyków. 

 Działania dyplomatyczne Pekinu w regionie są godne odnotowania. Na razie brak 

jest jednak wskazówek, które świadczyłyby o jakiejkolwiek realnej chęci lub 

możliwości po stronie Chin faktycznego rozwiązania regionalnych sporów.  

 Bez radykalnych zmian w regionie, jak również w Izraelu, co jest mało 

prawdopodobne, konflikt izraelsko-palestyński jest w sposób wyczerpujący  

i definitywny niemożliwy do rozwiązania na poziomie politycznym. 

 

Łukasz Przybyszewski – analityk ds. Azji Zachodniej w Ośrodku Badań Azji 
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