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Izrael a Palestyńczycy.  
Wojna i okupacja jako rozwiązanie? 

Streszczenie. Celem artykułu jest szkic analizy konliktu izraelsko-palestyńskiego, zwłaszcza w kon-
tekście sposobu radzenia sobie przez państwo żydowskie z palestyńskim ruchem narodowowyzwoleń-
czym. W pierwszej części zwrócono uwagę na specyiczne okoliczności powstania Izraela – państwo 
to miejscowa ludność arabska uznała za ostatni europejski projekt kolonialny. Następnie opisano tak 
zwaną matrycę kontroli nad Palestyńczykami, którą zaprezentował antropolog i aktywista pokojowy 
Jeff Halper. W ostatniej części skupiono się na Operacji Ochronny Brzeg i jej oiarach, głównie 
palestyńskich cywilach. Artykuł kończy się wskazaniem dwóch generalnych kierunków, w których 
może ewoluować opisywany konlikt.
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1. Wstęp

Niewielki obszar naszej planety na Bliskim Wschodzie, około 26 tysięcy kilo-
metrów kwadratowych (wielkości amerykańskiego stanu New Jersey) jest tak 
naznaczony ideologicznie, że – powtórzmy na Markiem LeVinem – już samo 
jego nazwanie jest aktem nacechowanym politycznie: dla jednych będzie to Izrael 
i Palestyna, dla innych Izrael/Palestyna lub Palestyna/Izrael, a także Erec Israel lub 
po prostu Palestyna. Bez względu jednak na przyjętą kategorię fakty demograiczne 
i geograiczne pozostają stałe – ta kraina jest podzielona między izraelskich Żydów 
i palestyńskich Arabów, co będzie miało istotne konsekwencje, jeśli nie zostanie 
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wdrożone rozwiązanie dwupaństwowe [LeVine 2009: 2-3]. Zanim to nastąpi, Izra-
elczycy będą musieli się zmagać – zarówno w samym Izraelu, jak i na terytoriach 
palestyńskich – z problemem, jaki dla jego bezpieczeństwa stanowią Palestyńczycy.

Początki konliktu między Żydami i Palestyńczykami sięgają końca XIX w., 
szczyt zaś nastąpił w trakcie wojny w 1948 r., którą żydowscy Izraelczycy nazywają 
wojną o niepodległość, zaś Palestyńczycy Nakbah (katastrofa). Nie sposób pojąć 
współczesnego konliktu izraelsko-palestyńskiego bez wzięcia pod uwagę czystki 
etnicznej, która miała miejsce w roku 1948 i była później kontynuowana. Tylko 
wzięcie tego pod uwagę – w tym próba rozwiązania palestyńskiego problemu 
uchodźczego – może zapewnić trwały pokój w regionie [Gordon 2008: xix-xx]. 
Jak trafnie zauważa izraelski historyk Shlomo Sand: „Na przykład w 1917 r., kiedy 
protestancki kolonialista i brytyjski minister spraw zagranicznych Arthur James 
Balfour obiecał Lionelowi Walterowi Rothschildowi narodową siedzibę dla Żydów, 
to mimo ogromnej szczodrości nie zaproponował Szkocji, miejsca swego urodzenia. 
[…] W 1905 r., będąc premierem Wielkiej Brytanii, pracował niestrudzenie nad 
wprowadzeniem praw antyimigracyjnych, mających w pierwszym rzędzie uniemoż-
liwić przyjazd do Wielkiej Brytanii żydowskich imigrantów, uciekających przed 
pogromami w Europie Wschodniej. A jednak jako źródło moralnego i politycz-
nego prawa Żydów do «Ziemi Izraela» deklaracja Balfoura ustępuje tylko Biblii” 
[Sand 2015: 25]. Jedynie 3% z liczącej około dwa i pół miliona rzeszy Żydów 
mówiących w jidysz, którzy opuścili Europę Środkową i Wschodnią w latach 
1880-1914, wybrało jako cel Palestynę osmańską – dla wielu z nich prawdziwą 
ziemią obiecaną były Stany Zjednoczone [Sand 2015: 343].

Bardzo często analizy konliktu izraelsko-palestyńskiego skupiają się na ter-
rorze czy też przemocy, wpisując je w – przewidywane przez Samuela Hunting-
tona – zderzenie cywilizacji, w tym wypadku Izraela jako przyczółka Zachodu 
w muzułmańskim morzu (choć sam Huntington oryginalnie nie zaliczył Izraela 
do Zachodu) [Todd 2003: 130]. Jest to poniekąd nieszczęśliwe, powoduje bowiem 
skupianie się na elementach społeczeństw, które do niedawna były marginalne. 
Błędem jest koncentrowanie się na podziale w świecie muzułmańskim na grupy 
świeckie i islamistyczne. W ciągu ostatnich 50 lat większość politycznie aktyw-
nych islamistów była prozachodnia, jedynie agresywna polityka zachodnioizraelska 
(zwłaszcza po wojnie w 1967 r.) zmieniła ich nastawienie. Tak zwany islamizm czy 
też islamski fundamentalizm był i jest nader niejednorodny, zwykle uczestnicząc 
w procesach politycznych i wyborczych, niewielu z jego zwolenników chciało 
zaprowadzenia prawa islamskiego za pomocą przemocy [Ahmad 2008: 22]. Nie 
należy też zapominać, że – co podkreśla Paul Berman – Stany Zjednoczone inter-
weniowały w obronie ludności muzułmańskiej: „Była więc sama wojna w Zatoce 
prowadzona w obronie Kuwejtczyków, Saudyjczyków i prawie wszystkich w re-
jonie Bliskiego Wschodu; obrona powietrzna Kurdów na Północy Iraku i szyitów 
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na Południu; interwencja w Somalii w celu uratowania ludzi od głodu; i obrona 
Bośniaków” [Berman 2007: 35]. Dodajmy też wsparcie afgańskich mudżahedinów, 
których amerykańskie media masowe określały mianem bojowników o wolność 
(freedom-ighters), kiedy zaś Ronald Reagan witał w Białym Domu liderów dżi-
hadu w Afganistanie nazwał ich „moralnymi odpowiednikami naszych Ojców 
Założycieli” [cyt. za Ahmad 2008: 4-5].

Na pozór zrównoważone, zniuansowane podejście do konliktu opiera się, 
powtórzmy za izraelskim antropologiem Jeffem Halperem, na fałszywej symetrii. 
Wysuwanie tych samych żądań wobec obu stron ignoruje wielką różnicę potencja-
łów między Izraelczykami i Palestyńczykami. Izrael cieszy się od 1948 r. państwo-
wością, dysponując potężną armią – Palestyńczycy nie mają państwa, terytoriów 
i granic, suwerennego rządu ani armii. Izrael jest mocarstwem okupacyjnym – izra-
elskie wojska stacjonują na Zachodnim Brzegu, mogąc w każdej chwili operować 
na Zachodnim Brzegu, w Streie Gazy czy we Wschodniej Jerozolimie, podczas 
gdy Palestyńczycy nie okupują Tel-Awiwu. Gwoli ścisłości: nie oznacza to, że nie 
należy pociągać Palestyńczyków do odpowiedzialności za łamanie praw człowieka, 
czyny takie jak ataki na izraelskich cywilów ani twierdzić, że nie popełniają oni 
błędów politycznych. Prawdą jest jednak, że lwia część odpowiedzialności za 
przyczyny, trwanie i brak sprawiedliwego rozwiązania konliktu leży po stronie 
Izraela [Halper 2008: 8].

Poniższe rozważania składają się z trzech części, a ich motywem przewodnim 
jest dyrektywa Zygmunta Baumana wyrażona w podtytule jednej z jego książek: 
„I co z tego dla ludzi wynika” (w oryginale – human consequences) [Bauman 
2000]. W pierwszej zwraca się uwagę na specyikę powstania i pierwszych dwóch 
dekad istnienia Izraela. W drugiej skupia się na metodach podporządkowania so-
bie Palestyńczyków, tak zwanej matrycy kontroli. W ostatniej części omawia się 
Operację Ochronny Brzeg (Operation Protective Edge), skupiając się na dynamice, 
która ją poprzedzała, a także jej dramatycznych skutkach, odczuwanych głównie 
przez cywilną ludność Strefy Gazy.

2. Specyika izraelskiego projektu państwowego

Tym, co od początku jego istnienia wyróżniało Izrael spośród współczesnych 
państw, był fakt, że nie miał on trwałych granic – jedynie pogranicze ułatwiające 
ciągłą ekspansję. Kształtowanie się państwa żydowskiego stanowiło być może 
ostatni akt europejskiego kolonializmu – z pewnością tak potraktowali go Ara-
bowie, niechętni osadnictwu żydowskiemu. W tym kontekście warto przytoczyć 
sformułowanie izraelskiego historyka Shlomo Sanda: „Nie jest przypadkiem, że 
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pierwsze państwa narodowe stały się także głównymi mocarstwami kolonialnymi. 
Przyczynami i warunkami pozwalającymi na ekspansję terytorialną były niewątpli-
wie impulsy ekonomiczne oraz wzrastająca siła i przewaga technologiczna Europy 
Zachodniej. Jednakże w niekończącym się dążeniu do powiększania terytorium, 
znajdującego się pod kontrolą imperium, w ekspansji kolonialnej ważną rolę grał 
także entuzjazm patriotycznych mas. Jednocześnie frustracja tych wielkich mas 
w państwach pominiętych w podziale łupów pchnęła wielu w objęcia bardziej 
agresywnego radykalnego nacjonalizmu” [Sand 2015: 72-73]. Wydaje się, że w po-
równaniu do wcześniejszych kolonialnych projektów, projekt izraelski – którego 
nieodłącznym składnikiem jest ciągnącą się od dziesięcioleci okupacja – cechuje się 
wyjątkowo niską inwazyjnością (mierzoną liczbą zabitych Palestyńczyków i Izrael-
czyków), choć od czasu drugiej intifady drastycznie ona wzrosła. Władze państwa 
żydowskiego radykalnie zmieniły formy kontroli nad palestyńskimi mieszkańcami 
Palestyńskich Terytoriów Okupowanych (PTO). Jednym z wytłumaczeń może być 
to, że dramatyczny wzrost liczby oiar śmiertelnych wśród Palestyńczyków wynika 
z większej skłonności Palestyńczyków do przemocy, co zmusiło Izrael do sięgnięcia 
po bardziej bezwzględne środki obrony. Jednakże Palestyńczycy odwracają tę logi-
kę – zostali zmuszeni do zmiany sposobów oporu w odpowiedzi na posługiwanie 
się przez Izrael bardziej bezwzględnymi środkami [Gordon 2008: xvii].

Izraelski historyk Ilan Pappe – który musiał opuścić Izrael ze względu na 
wysuwane pod jego adresem groźby śmierci – określił działania Żydów w latach 
1947-1949 mianem „czystki etnicznej w Palestynie” [Pappe 2007]. Abstrahując 
od trafności i radykalności tego sformułowania (sam autor skądinąd nie upiera 
się, że te działania miały ściśle zaplanowany charakter, zapewne częściowo były 
spontaniczne), nie sposób zaprzeczyć, że celem żydowskich grup zbrojnych – po 
powołaniu państwa izraelskiego i armii izraelskiej – było stworzenie przestrzeni 
(o nieokreślonych granicach), w której będzie mieszkać jak najwięcej Żydów i jak 
najmniej Palestyńczyków [Arnot 2009]. Według danych Organizacji Narodów 
Zjednoczonych liczba palestyńskich uchodźców pod koniec roku 1948 wynosiła 
750-800 tysięcy [Martin 2005: 197-198], z czego „jeszcze zanim pierwszy arabski 
żołnierz postawił swoją stopę na ziemi palestyńskiej, już blisko połowa uchodźców 
z 1948 r. była wyrzucona ze swoich siedzib” [Martin 2005: 199].

Ben White podkreśla, że przyznaniem prawa wstępu wszystkim Żydom na 
świecie – z którego, dodajmy, aż do chwili obecnej większość z nich nie zamierza 
skorzystać – Izrael postanowił utrwalić wywłaszczenie Palestyńczyków. Pół roku 
po izraelskiej deklaracji niepodległości powołano do życia Nadzorcę Własności 
Osób Nieobecnych, któremu dano pełnię władzy nad nieruchomościami (w tym 
ziemią) należącymi do uchodźców. Co więcej: „Uchwalone w 1950 r. Prawo Włas-
ności Osób Nieobecnych uznawało ziemię za «opuszczoną», jeśli jej właściciel czy 
właściciele pozostawali na niej nieobecni choćby przez jeden dzień, poczynając 



 Izrael a Palestyńczycy. Wojna i okupacja jako rozwiązanie? 263

od listopada 1947 r. Obejmowało ono rzecz jasna wszystkich Palestyńczyków 
wyrzuconych poza granice nowego państwa żydowskiego” [White 2010: 66]. White 
przekonuje, że Palestyńczycy, którzy przetrwali w granicach państwa izraelskie-
go, musieli zmierzyć się z rozpadem tkanki społecznej. Większość ich rodaków 
stała się pozbawionymi własności uchodźcami. Aż do roku 1966 podlegali oni 
izraelskiemu reżimowi wojskowemu: „Ów stan wyjątkowy oznaczał bezustanne 
ingerencje, podobne do tych, jakich po 1967 r. doświadczyli Palestyńczycy żyjący 
pod rządami wojskowymi na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich. Przepustki, 
godzina policyjna i aresztowania polityczne pozostawały wizytówkami reżimu, 
który przez całe pokolenie hamował przyrost naturalny społeczności arabskiej, 
uniemożliwiał rozwój niezależnej świadomości politycznej Palestyńczyków i roz-
bijał społeczeństwo” [White 2010: 72].

Izrael – powtórzmy za Eve Spangler – używa czterech głównych strategii 
totalnego podporządkowania sobie Palestyńczyków: (1) budowanie osiedli, aby 
zająć ziemię, (2) wydalenia Palestyńczyków z ich ziemi, (3) pacyikację oporu 
palestyńskiego, (4) powstrzymywanie, czyli tworzenie warunków, które przyczynią 
się do dobrowolnego opuszczenia ziemi przez Palestyńczyków. „W ten sposób – 
pisze Spangler – Izrael próbuje zrealizować swoje marzenie o wyłącznie żydowskim 
państwie” [Spangler 2015: 29].

Osiedla zagarniają palestyńską ziemię, oddzielając jedne palestyńskie mias-
ta i wioski od innych. Często są usytuowane tak, aby zarządzać strategicznymi 
wzgórzami bądź terenami wodonośnymi. Osiedla są połączone drogami, po któ-
rych mogą poruszać się wyłącznie Żydzi, jeszcze bardziej dzieląc palestyńskie 
ziemie. Osadnicy są głównym źródłem przemocy i daleko posuniętej czujności 
(vigilantism), które są wymierzone w Palestyńczyków. Osiedla wpisują się w logikę 
okupacji, utrudniając życie Palestyńczykom, by wymusić ich odejście. Nie sposób 
jechać samochodem przez dziesięć minut przez Zachodni Brzeg, aby nie natknąć 
się na jakieś osiedle. Pewien anestezjolog ze Stanów Zjednoczonych, który został 
osadnikiem, zadał Spangler oczywiste dlań pytania (a raczej wygłosił stwierdzenia), 
zwracając uwagę, że Palestyńczycy mogli udać się do Jordanii i zostawić Izrael 
Żydom, że osadnicy korzystają z zasobów państwowych ziemi (nie palestyńskich), 
że B’Tselem (izraelska grupa monitorująca prawa człowieka) ingowała incydenty, 
aby Izraelczycy wyglądali na niedobrych, zaś izraelscy żołnierze nie używają swych 
wielkich karabinów maszynowych przeciwko cywilom, chcą tylko się pokazać. 
Amerykańska socjolożka zbiła po kolei jego argumenty, zwracając choćby uwagę 
na to, że król Jordanii nie zamierza uczynić swego państwa zastępczą Palestyną, 
władze izraelskie mogą każdą ziemię upaństwowić, poza tym izraelscy premierzy 
docenili wiarygodność raportów grupy B’Tselem. Jej rozmówca zapewne nigdy 
nie zastanawiał się nad tym, że bez przeszkód mógł zrealizować swój plan życia 
w Izraelu jako jego obywatel, zaś Palestyńczycy urodzeni w Izraelu nie mogli 
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połączyć się z członkami rodziny, którzy żyją po drugiej stronie granicy, zaledwie 
kilkanaście kilometrów od nich. Tereny pod budowanie osiedli poszerza państwo 
żydowskie kosztem potencjalnego państwa palestyńskiego. Redukuje obszary pa-
lestyńskie do wysp otoczonych punktami kontrolnymi, barierami, pozbawionych 
wody i łączności ze sobą, jakichkolwiek szans na pomyślność gospodarczą. Czyni 
palestyńskie wioski podatnymi na przemoc i nękanie ze strony osadników. Osiedla 
są nielegalne, osadnicy traiają do wrogiego środowiska, realizując ekspansjonis-
tyczną politykę izraelską [Spangler 2015: 29-30].

Palestyńskie jednostki zdają się nie mieć żadnych praw, aby egzystować tam, 
gdzie żyją, często są usuwane bez ostrzeżenia. Przykładem tego może być wieś 
al Walejeh, historycznie bliska Betlejem, lecz Izraelczycy włączyli ją do Jerozo-
limy. Jednocześnie odmówili mieszkańcom wsi dokumentów poświadczających 
przynależność do grona rezydentów Jerozolimy, jeden podpis spowodował, że stali 
się nielegalnymi mieszkańcami miasta (Palestyńczycy potrzebują pozwoleń, by 
mieszkać w Jerozolimie). W każdej chwili mogą zostać aresztowani we własnym 
domu, który zostanie zniszczony. Pewien miejscowy Palestyńczyk odpowiedział na 
pytanie, czym jest dla niego pokój w dwojaki sposób. Po pierwsze, pokój byłby 
wtedy, gdyby nie usłyszał w radiu wiadomości, że ktokolwiek ze znanych mu 
ludzi został zabity. Po drugie, pokój oznaczałby jazdę autobusem bez towarzystwa 
żołnierzy z bronią w ręku. Wydaleniom towarzyszą kolejne restrykcje biurokra-
tyczne. Palestyński obywatel Izraela, który (która) poślubi mieszkańca (mieszkan-
kę) Zachodniego Brzegu, może nie uzyskać izraelskiej zgody na mieszkanie na 
Zachodnim Brzegu, który wciąż pozostaje pod władzą wojskowych. Izraelski Sąd 
Najwyższy orzekł w 2012 r., że pozwolenie palestyńskim małżonkom palestyńskich 
obywateli Izraela na wspólne życie w państwie żydowskim „byłoby narodowym 
samobójstwem”. Jak ujmuje to Adalah, organizacja praw człowieka na rzecz pales-
tyńskich obywateli Izraela, podkreśla, że „żaden inny kraj na świecie nie odmawia 
praw do życia rodzinnego na podstawie narodowej czy etnicznej przynależności” 
[Spangler 2015: 30-31].

3. Matryca kontroli nad Palestyńczykami

Po wojnie roku 1967 Izrael rozpoczął tworzenie systemu, który Halper określił 
mianem matrycy kontroli (matrix of control). Wiąże się z tym pewna specyika, 
którą chyba najlepiej określił dwukrotny premier Izraela Icchak Szamir: „Państwo 
żydowskie nie może istnieć bez specjalnego budulca ideologicznego. Nie przetrwa-
my długo jako państwo takie jak inne, których główną troską jest zapewnienie 
dobrobytu jego mieszkańcom” [cyt. za White 2010: 62].
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Meir Szamgar, były członek Irgunu, generał Sił Obronnych Izraela (Israel 
De dense Forces, IDF) i prokurator generalny, podczas wojny roku 1967, potem 
przewodniczący Sądu Najwyższego, znalazł rozwiązanie. Orzekł, że działania 
izraelskie nie są okupacją, co oznacza, że prawo międzynarodowe, zwłaszcza 
zaś IV konwencja genewska, nie mają zastosowania. Stworzył on nową deinicję 
okupacji, uznając, że dochodzi do niej wyłącznie wtedy, gdy terytorium jednego 
suwerennego państwa zostaje podbite przez inne państwo. Wziąwszy pod uwagę, 
że Jordania podbiła Zachodni Brzeg i Wschodnią Jerozolimą w 1948 r., nie ma 
praw do tego terytorium, podobnie rzecz ma się z Egiptem i Gazą. Wskazując na 
zasadę „nieobecnej suwerenności” nad terytorium, Szamgar przekonywał, że żadne 
państwo nie ma bezspornych uprawnień do terytoriów okupowanych – Izrael zatem 
nie łamał niczyich praw. Co do praw Palestyńczyków – nigdy nie cieszyli się oni 
suwerennością, stąd też zajmowane przez nich ziemie są „sporne”. Oznacza to, że 
Izrael mógł zająć pożądane przez siebie obszary i „administrować” nimi tak długo, 
jak zechce. 

Konstrukcja Szamgara była prawnym nadużyciem, jedna bowiem z najstarszych 
zasad prawa międzynarodowego przyznaje suwerenność ludom, nie zaś konkretnemu 
reżimowi. Opinia prawna Szamgara stała się podstawą późniejszego orzecznictwa 
izraelskiego Sądu Najwyższego. Z tego względu izraelskie rządy nigdy nie mówią 
o terytoriach „okupowanych”, lecz zawsze „administrowanych” lub „spornych”. 
Alan Baker, doradca izraelskiego ministra spraw zagranicznych do spraw prawa 
międzynarodowego, stwierdził, że legalność i los osiedli – zgodnie z porozumie-
niami z Oslo – będą uwzględnione w przyszłym porozumieniu pokojowym. Innymi 
słowy, Izrael nie jest już mocarstwem okupacyjnym, lecz „jest obecny na teryto-
riach za zgodą miejscowej ludności”. Na poziomie prawnym Izrael osiągnął to, 
czego zawsze pragnął – zgody na okupację. Jak ironizuje Halper: Palestyńczycy to 
zapewne pierwszy naród w dziejach, który zgodził się, żeby jego ziemia, uprawy 
i domy zostały przejęte przez inny naród, by służyć wyłącznie temu drugiemu. Co 
ciekawe, sam Szamgar później poniekąd podał w wątpliwość własną konstrukcję 
prawną, orzekając w 1988 r., że prawa okupacyjne stosują się do Strefy Gazy, gdyż 
okupacja oznacza „efektywną kontrolę nad terytorium” [Halper 2008: 145-148].

Nie mogąc wprost rozciągnąć prawa obowiązującego w Izraelu na PTO, 
państwo żydowskie skonsolidowało około dwóch tysięcy rozkazów wojskowych, 
dokonało selekcji wybranych uregulowań z czasów osmańskich i praw jordań-
skich, a także brytyjskich regulacji stanu wyjątkowego – ich wspólną cechą 
jest to, że nie wymagają nadzoru sądowego przy podejmowanych procedurach. 
W 1981 r. powstała Administracja Cywilna, która – wbrew temu, co sugeruje jej 
nazwa – jest kierowana przez izraelskie ministerstwo obrony; na jej czele stoi 
wojskowy, zaś większość jej funkcjonariuszy to żołnierze IDF. Można wysnuć 
analogię między strategią Szarona, która zakładała stałą obecność Izraela na PTO, 
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z  wschodnioazjatycką grą go. Celem gry nie jest – jak w szachach – pokonanie 
przeciwnika przez eliminację jego igur, ale uczynienie go nieruchomym poprzez 
przejęcie kontroli nad kluczowymi punktami stanowiącej matrycę planszy. Strategię 
tę z sukcesem stosowali Wietnamczycy – niewielkie siły Wietkongu skutecznie 
paraliżowały pół miliona amerykańskich żołnierzy, którzy dysponowali znaczącą 
przewagą siły ognia. Matryca kontroli ma ten sam cel [Halper 2008: 148-152].

Jednym z fundamentów matrycy kontroli jest zbiór reguł, ograniczeń, procedur 
i sankcji, które obowiązują na PTO, regulujących każdy szczegół życia Palestyńczy-
ków. Rozkaz numer 59 z 1967 r. pozwala jednej z izraelskich agend rządowych na 
przejęcie na własność przez państwo żydowskie nieuprawianej i niezarejstrowanej 
ziemi. Izrael nie uznaje aktów własności z czasów osmańskich i brytyjskich, zaś 
rozkaz 291 (1968) zatrzymał proces rejestracji ziemi, co spowodowało, że 72% 
ziemi na Zachodnim Brzegu uznano za należącą do państwa, to zaś uczyniło wy-
właszczenie Palestyńczyków prostą kwestią administracyjną. Rozkaz 270 (1968) 
uznał 400 mil kwadratowych Zachodniego Brzegu za zamknięte strefy wojskowe, 
które mogą zostać przeznaczone na osiedla lub izraelską infrastrukturę. Rozkaz 
363 (1969) nakłada rozliczne ograniczenia na inne obszary, określane mianem 
rezerwatów przyrody. Rozkaz 393 (1970) daje każdemu dowódcy IDF w Judei 
i Samarii prawo odmowy wznoszenia jakichkolwiek budynków przez Palestyń-
czyków, motywując to bezpieczeństwem armii izraelskiej lub zapewnieniem ładu 
 publicznego. Setki innych rozkazów wojskowych zabraniają Palestyńczykom bu-
dowy domów w pobliżu wojskowych baz i instalacji, osiedli czy w odległości 
mniejszej niż 200 metrów od głównych dróg. Ukróciły one rozwój arabskich 
społeczności, oddzielając izycznie dziesiątki tysięcy hektarów ziemi od ich pa-
lestyńskich właścicieli. Izrael rozszerzał osiedla, często lokując je obok siebie, 
aby argumentować, że w gruncie rzeczy jedynie poszerza istniejące, by uczynić 
zadość ich naturalnemu wzrostowi demograicznemu. Pojawiło się drugie pokolenie 
osadników, zwane „młodzieżą ze wzgórz”, która to nazwa wiąże się z wezwaniem 
Ariela Szarona z 1998 r., aby zająć każde wzgórze, co oznaczało pojawienie się 
ponad setki przyczółków na Zachodnim Brzegu [Halper 2008: 154-155].

Planowanie i architektura stają się taktycznymi narzędziami i środkami wywłasz-
czenia. Izraelski reżim „nieskoordynowanej okupacji” (erratic occupation), zaznacza 
Eyal Weizman, powoduje, że palestyńska egzystencja, własność i prawa polityczne 
są łamane nie tylko przez częste działania IDF, lecz również w wyniku procesu, 
w ramach którego ich środowisko jest nieprzewidywalne i ciągle zmieniające się, 
zacieśniające się wokół nich niczym pętla. Najczęściej w analizach kolonializmu 
zwraca się uwagę na system zarządzania i kontroli przekładające się na organiza-
cję przestrzeni wedle reguł racjonalnej organizacji, klasyikacji, procedur i zasad 
administracji. Sytuacja na PTO jest jednak odmienna, nie sposób zrozumieć ich 
geograicznych przestrzeni w kontekście izraelskich zarządzeń władzy wykonaw-
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czej, lecz raczej rozproszonych działań wielu – w tym niepaństwowych – aktorów. 
Przestrzenna organizacja PTO jest w coraz większej mierze „ustrukturyzowanym 
chaosem” (structured chaos), zaś – najczęściej celowa – nieobecność instytucji 
rządowych sprzyja procesowi nieuregulowanego wywłaszczania z użyciem prze-
mocy. Na kształtowanie przestrzeni wpływa szeroka gama czynników – młodzi 
osadnicy, IDF, kapitalistyczne korporacje, aktywiści polityczni i obrońcy praw czło-
wieka, zbrojny opór, eksperci prawni i humanitarni, zagraniczne rządy, zagraniczne 
wspólnoty (diaspory), rządowi planiści, środki masowego przekazu, izraelski Sąd 
Najwyższy. Organizacja PTO to swoisty polityczny plastik, stale przeformowywany, 
mapa stosunków między wszystkimi siłami, które ją kształtują [Weizman 2007: 4].

4. Operacja Ochronny Brzeg

Jak nie bez racji zauważa Nathan Thrall, mieszkający w Jerozolimie starszy analityk 
International Crisis Group, specjalizujący się w Bliskim Wschodzie i w Afryce 
Północnej, wojna w Gazie w 2014 r. nie była tą, której oczekiwali Izraelczycy 
i Hamas. Niemniej jednak obie strony wyczekiwały kolejnego starcia.

Porozumienie z 21 listopada 2012 r., które zakończyło ośmiodniową wymianę 
ostrzału rakietowego ze strefy Gazy i izraelskich nalotów nigdy nie zostało wcielone 
w życie. Zakładało ono, że wszystkie palestyńskie ugrupowania zaprzestaną wro-
gich działań wymierzonych w Izrael, a państwo żydowskie zaprzestanie atakować 
Gazę z lądu, morza i powietrza, w tym zabójstw pojedynczych osób, zwykle za 
pomocą rakiety wystrzelonej z drona. Porozumienie miało też zakończyć blokadę 
Gazy, umożliwiając przemieszczanie się ludzi i transfer dóbr, a także udrożnić ruch 
przygraniczny. W ciągu trzech miesięcy po zawieszeniu broni Szin Bet odnotował 
zaledwie pojedynczy atak – wystrzelenie dwóch rakiet z Gazy w grudniu 2012. 
Wyżsi rangą urzędnicy izraelscy byli pod wrażeniem tego stanu rzeczy, jednakże 
przekonali samych siebie, że cisza na granicy ze Strefą Gazy była przede wszystkim 
zasługą izraelskiego odstraszania i interesów samych Palestyńczyków. Izrael nie 
wdrożył porozumienia w życie. W ciągu trzech miesięcy IDF regularnie zapuszczały 
się do Gazy, ostrzeliwano palestyńskich farmerów oraz osoby zbierające złom i gruz 
przy granicy, strzelano do łodzi, uniemożliwiając rybakom korzystanie z większości 
wód Gazy. Izrael nie zniósł blokady. Zamknął przejścia graniczne, przywrócił 
tzw. strefy buforowe, palestyńscy rolnicy nie mogli wkraczać na ziemie uprawne, 
gdyż byli ostrzeliwani. Import spadł, eksport był blokowany, mniejszej liczbie 
mieszkańców Gazy wydano pozwolenia wyjazdu do Izraela i na Zachodni Brzeg 
Jordanu. Izrael wciąż odwlekał wcielenie w życie zawieszenia broni – najpierw 
chciał przekonać się, czy Hamas będzie respektował swoje zobowiązania, potem 
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Binjamin Netanjahu bał się koncesji na rzecz Hamasu przed wyborami w styczniu 
2013, następnie zaś nowy rząd koalicyjny musiał się uformować. Do rozmów 
nigdy nie przystąpiono: „Lekcja, jaką wyniósł z tego Hamas, była prosta. Nawet 
jeżeli porozumienie było wspierane przez USA i Egipt, Izrael nie musiał się mu 
podporządkowywać” [Thrall 2014].

Hamas starał się szanować zawieszenie broni. Stworzył nową formację policyj-
ną, która miała aresztować Palestyńczyków próbujących odpalić rakiety. W 2013 r. 
wystrzelono z Gazy najmniej rakiet od roku 2003, kiedy wystrzelono pierwsze 
prymitywne rakiety przez granicę. Hamas potrzebował czasu na odbudowanie swe-
go arsenału, ufortyikowanie pozycji obronnych i przygotowanie się do następnej 
walki, gdy będzie próbować zakończyć blokadę Gazy na drodze działań militarnych. 
Hamas miał nadzieję, że Egipt zniesie blokadę Gazy, kończąc kilkuletni okres, 
kiedy Egipt i Izrael próbowały zrzucić na siebie odpowiedzialność za terytorium 
palestyńskie i jego zubożałych mieszkańców. Zamach stanu w Kairze, kierowa-
ny przez generała Sisiego, w lipcu 2013 r. zniweczył nadzieje Hamasu. Prawie 
wszystkie z setek tuneli, którymi szmuglowano dobra z Egiptu do Gazy zostały 
zamknięte. A Hamas, który opodatkował szmugiel, aby móc płacić 40 tysiącom 
urzędników w Gazie, stracił zyski [Thrall 2014].

Przypomnijmy, że w wyniku zwycięskich dla Hamasu demokratycznych 
wyborów palestyńskich PTO podzieliły się na rządzony przez Fatah Zachodni 
Brzeg i opanowaną przez Hamas Strefę Gazy. Ta druga stała się przedmiotem 
międzynarodowych sankcji. Sekciarskie walki, które wybuchły między Hama-
sem i Fatahem oraz między różnymi klanami (hamulas) w Streie Gazy, pokazały 
nasilające się napięcia w łonie samych Palestyńczyków. Drastyczne osłabienie 
palestyńskiej gospodarki i zniszczenie instytucji publicznych w trakcie drugiej 
intifady, włącznie z sankcjami, spowodowały transformację Zachodniego Brzegu 
i Strefy Gazy w jednostkę, którą można określić mianem „Somalii”. Przez miesiące 
Autonomia Palestyńska nie mogła płacić pensji swoim 160 tysiącom pracowników, 
utrzymujących w sumie około miliona osób (1/3 populacji). Około 70 tysięcy 
spośród pracowników stanowili zatrudnieni w licznych agendach bezpieczeństwa 
publicznego, z reguły powiązanych z poszczególnymi ugrupowaniami politycznymi. 
Nie tylko narastał wśród nich – podobnie jak wśród cywilów – gniew i frustracja, 
lecz byli oni uzbrojeni. Zmniejszająca się pula zasobów i rosnąca niepewność wy-
wołały walki o władzę i podział coraz mniejszych środków. Sankcje ekonomiczne, 
tysiące uzbrojonych i sfrustrowanych mężczyzn, a także wsparcie zewnętrzne dla 
określonych frakcji – tak przebiegała „somalizacja” PTO [Gordon 2008: 223-224].

Kiedy stało się jasne, że niepokoje w Egipcie nie doprowadzą do odsunięcia 
od władzy Sisiego ani do powrotu Bractwa, Hamas – zauważa Thrall – miał do 
wyboru cztery opcje. Pierwszą było pogodzenie się z Iranem – za nieakceptowalną 
cenę zdrady Bractwa w Syrii i osłabienia wsparcia dla Hamasu ze strony Palestyń-
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czyków i większości sunnickich muzułmanów na całym świecie. Drugą – podwyż-
szenie podatków w Gazie, co jednak nie zrekompensowałoby dochodów z tuneli, 
zniechęcając zarazem do Hamasu opozycję. Trzecią opcją było wystrzeliwanie 
rakiet w kierunku Izraela, aby zaaranżować nowe zawieszenie broni, które popra-
wi warunki życia w Gazie. Hamas nie wybrał takiej drogi, obawiał się bowiem 
stanowiska władz egipskich, gdyby odnowił się konlikt między Gazą a Izraelem. 
Było oczywiste, że rozmowy pokojowe załamią się. Ostatnią ścieżką, którą Hamas 
ostatecznie wybrał, było przeniesienie odpowiedzialności za zarządzanie Gazą na 
Autonomię Palestyńską, choć Hamas pokonał Fatah w wyborach w roku 2006.

Hamas zapłacił wysoką cenę, godząc się niemal na wszystkie warunki Fatahu. 
W nowym rządzie nie znalazł się żaden członek ani sojusznik Hamasu. Kilka 
tysięcy członków sił bezpieczeństwa Autonomii wróciło do Gazy, aby strzec granic 
i przejść, a Hamas nie zyskał analogicznej pozycji w aparacie bezpieczeństwa na 
Zachodnim Brzegu. Co najważniejsze, rząd – chcąc otrzymać pomoc ze Stanów 
Zjednoczonych i Europy – gwarantował wypełnianie trzech warunków: brak prze-
mocy, wypełnianie wcześniejszych zobowiązań i uznanie Izraela. Porozumienie 
zawarto 23 kwietnia 2014 r., po iasku rozmów pokojowych Johna Kerry’ego. 
Administracja Baracka Obamy publicznie przypisała częściową winę za ten stan 
rzeczy postawie izraelskich negocjatorów. Amerykanie uznali nowy rząd pales-
tyński, pomimo izraelskich obiekcji, potajemnie naciskając na Mahmuda Abbasa, 
aby uniknąć pojednania między Fatah i Hamasem. Hamas oczekiwał reaktywacji 
długo uśpionej palestyńskiej rady legislacyjnej, która składała się w większości 
z członków Hamasu, lecz Amerykanie ostrzegli Abbasa, że wycofają inansowe 
i polityczne wsparcie dla nowego rządu, jeśli rada się zbierze [Thrall 2014]. 

12 czerwca 2014 r., zaledwie dziesięć dni po sformowaniu nowego rządu, 
nieoczekiwane wydarzenie radykalnie zmieniło los Hamasu. Trzech izraelskich 
uczniów jesziwy na Zachodnim Brzegu zostało porwanych i zamordowanych. Kiedy 
odnaleziono ich ciała, grupa Żydów pojmała 16-letniego palestyńskiego chłopca 
nieopodal jego domu w Jerozolimie Wschodniej, napoiła go benzyną i spaliła 
żywcem. W Jerozolimie, na Pustyni Negew i w Galilei wybuchły protesty, pod-
czas gdy Zachodni Brzeg pozostał stosunkowo spokojny. Izrael obwiniał Hamas 
za morderstwa studentów jesziwy, choć izraelscy specjaliści od bezpieczeństwa 
wyrażali wątpliwość, czy sprawcy otrzymali rozkaz z góry. Szukając podejrza-
nych o morderstwa, Izrael rozpoczął na Zachodnim Brzegu największą kampanię 
przeciw Hamasowi od czasu drugiej intifady, zamykając jego biura i aresztując 
setki członków. Hamas nie wziął odpowiedzialności za zabicie uczniów jesziwy, 
twierdząc, że oskarżenia były tylko pretekstem do rozpętania nowej ofensywy 
izraelskiej. Pośród aresztowanych było ponad 50 osób z 1027 wypuszczonych 
z więzień izraelskich w zamian za uwolnienie przez Hamas izraelskiego żołnierza 
Gilada Szalita. Hamas uznał to za kolejne złamanie porozumienia, gdyż  określało 
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ono warunki ponownego aresztowania uwolnionych – wcześniej Izrael nie poprawił 
warunków przetrzymywania i przyznawał prawa do wizyt dla innych więźniów pa-
lestyńskich. Palestyńskie przywództwo w Ramallah blisko współpracowało z Izra-
elem, aby schwytać bojowników, co zdyskredytowało je wśród Palestyńczyków. 
W miastach Zachodniego Brzegu mieszkańcy protestowali przeciw współpracy 
Autonomii z Izraelem. Izrael zaczął być ostrzeliwany rakietami ze Strefy Gazy 
przez grupy inne niż Hamas; ruch nawoływał do wszczęcia trzeciej intifady. 6 lipca 
2014 r. Izrael zabił siedmiu bojowników Hamasu. Następnego dnia Hamas wziął 
odpowiedzialność za rakiety, Izrael ogłosił rozpoczęcie Operacji Ochronny Brzeg 
[Thrall 2014].

Hamas nową wojnę postrzegał jako bitwę o swoje przetrwanie. Wybrał cele, któ-
re były nader ograniczone. Nade wszystko oczekiwał, że Izrael będzie dotrzymywał 
litery trzech wcześniejszych porozumień – wymiany więźniów na Szalita; zawiesze-
nia broni z listopada 2012, zakładającego koniec blokady Gazy; umowy o pojednaniu 
z kwietnia 2014, pozwalającej płacić pensje w Gazie, otrzymać materiały budowlane 
i otwarcia przejścia pieszego z Egiptem. Cele Hamasu były realistyczne, mógł on 
osiągnąć choć część z nich. W trakcie starć zbrojnych Izrael zdecydował się roz-
wiązać problem z Gazą dzięki rządowi w Ramallah, który wcześniej bojkotował. 
Netanjahu zaczął mówić o Abbasie z większą życzliwością. Po trzech tygodniach 
walk izraelscy politycy z różnych stron sceny politycznej zaczęli przyznawać pry-
watnie, że poprzednia polityka wobec Gazy była błędem. Kiedy Hamas ogłosił, 
że pojmał żołnierza 20 lipca 2014 r., tłumy wyruszyły na ulice Gazy, Jerozolimy 
i Zachodniego Brzegu, odpalając fajerwerki i rozdając słodycze, mając nadzieję, że 
ich przyjaciele i bliscy szybko będą uwolnieni. Przywództwo w Ramallah przyjęło 
elementy retoryki Hamasu, używając słowa „opór” i pochwalając walkę Hamasu. 
Nieomal każdej nocy wybuchały zamieszki na Zachodnim Brzegu i w Jerozolimie 
Wschodniej. 24 lipca 2014 r., podczas muzułmańskiej świętej nocy Laylat  al-Kadr, 
punkt kontrolny Kalandia w północnej Jerozolimie był miejscem największej de-
monstracji na Zachodnim Brzegu od czasu drugiej intifady. Jakkolwiek Hamas nie 
miał szansy zbrojnego pokonania Izraela, liczył jednak na podkopanie przywództwa 
w Ramallah i jego programu ciągłych negocjacji, przystosowania się i zależności od 
Stanów Zjednoczonych. Wielu Palestyńczyków uznało, że Hamas jest stosunkowo 
skuteczną siłą. Pewna skuteczność Hamasu wiązała się z użyciem tuneli umożli-
wiających atak na siły izraelskie. Kiedy latem 2014 r. rozpoczęły się walki, Izrael 
wyraził wolę poczynienia pewnych ustępstw wobec Palestyńczyków – coś, czego 
Fatahowi nie udało się osiągnąć przez lata negocjacji [Thrall 2014].

Najwyższą cenę za grę polityczną między Izraelem i – wewnętrznie podzielo-
nymi – frakcjami palestyńskimi zapłacili cywile Strefy Gazy, czego dowodzi raport 
Biura Narodów Zjednoczonych do spraw Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UN 

Ofice for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA). Liczba oiar wśród 
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Palestyńczyków sięgnęła 2131 osób: 1473 to cywile, w tym 501 dzieci i 257 kobiet, 
279 członków grup zbrojnych. 142 palestyńskie rodziny straciły co najmniej troje 
członków w jednym incydencie (w sumie 739 oiar). Około 25 Palestyńczyków, 
których oskarżano o kolaborację z Izraelem, zostało zabitych przez grupy zbrojne 
(tych oiar nie zaliczono do powyżej ujętych strat). Według palestyńskiego ministra 
zdrowia 11,1 tysiąca Palestyńczyków (w tym 3374 dzieci, 2088 kobiet i 410 sta-
ruszków) zostało rannych. Około tysiąca dzieci zostało trwale okaleczonych, półtora 
tysiąca – osieroconych. Na 71 oiar po stronie izraelskiej 66 było żołnierzami, jedna 
koordynatorem do spraw bezpieczeństwa, zginęło czworo cywilnych Izraelczyków 
(w tym jedno dziecko) i obcokrajowiec. Dziesiątki Izraelczyków, w tym przynaj-
mniej sześcioro dzieci, poniosło rany w wyniku ostrzału. 

Kiedy konlikt sięgnął zenitu, około 485 tysięcy osób – 28% populacji Gazy – 
opuściło swe miejsce zamieszkania. Zniszczenie 18 tysięcy domów pogłębiło 
istniejący wcześniej kryzys mieszkaniowy, sięgający 71 tysięcy jednostek miesz-
kalnych – wiele osób musi żyć w przeludnieniu bądź niewłaściwych warunkach 
mieszkaniowych. Każde z 474 tysięcy dzieci uczęszczających do szkół podsta-
wowych i średnich, 55 003 dzieci w przedszkolach i 30 002 studentów zostało 
dotknięte przez konlikt zbrojny. 22 szkoły zostały całkowicie zniszczone, a 118 
uszkodzono. Również edukacja wyższa, w tym Uniwersytet Islamski w Gazie, 
poniosła straty. Nałożyło się to na wcześniejsze problemy: brak prawie 200 szkół, 
co wiąże się z koniecznością uczenia się na dwie zmiany. Przesunięto rozpoczęcie 
roku szkolnego z 24 sierpnia na 14 września. Dzieci, jak zauważyła OCHA, musiały 
zmierzyć się z jeszcze większym przeludnieniem klas i brakiem zasobów. Istniała 
konieczność wymiany mebli, podręczników i materiałów piśmiennych. Kłopotem 
był też transport – uczniowie i nauczyciele musieli dotrzeć do czynnych szkół. 
Setki tysięcy dzieci będą potrzebować wsparcia psychosocjalnego, nauczyciele 
i pracownicy szkół – często sami dotknięci traumą – będą mieli ogromny problem 
z zapewnieniem im wsparcia w trakcie roku szkolnego. Przynajmniej 373 tysiące 
dzieci palestyńskich wymagało bezpośredniej i wyspecjalizowanej pomocy psycho-
socjalnej (np. moczą się w nocy, przeżywają koszmary) [za OCHA 2014].

5. Zakończenie

Generalizując, omawiany konlikt może ewoluować w dwóch – ujmowanych mo-
delowo, z wieloma stanami pośrednimi – kierunkach. 
Kierunek pierwszy, wbrew pesymistycznym głosom – jeśli można wyrazić umiarko-
waną nadzieję – istnieje wiele narzędzi, których można użyć, aby zakończyć  konlikt 
palestyńsko-izraelski. Warto się im przyjrzeć, podążając za diagnozą  Spangler 
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(skądinąd córką ocalonych z Zagłady Żydów). Po pierwsze, edukacja – szerzenie 
wiedzy, która pozwoli ludziom zrozumieć racje wszystkich stron konliktu. Po 
drugie, prawo – użycie międzynarodowych standardów, aby zabezpieczyć prawa 
wywłaszczonych. Po trzecie, asysta humanitarna – pomoc ludziom, którzy ucierpieli 
w wyniku konliktu. Po czwarte, opór – mobilizowanie jednostek i grup, które 
odważnie zmagają się z istniejącymi niesprawiedliwościami bądź próbują zapobiec 
nowym. Po piąte, narzędzia ekonomiczne – posługiwanie się siłami rynkowymi, 
aby działać na rzecz sprawiedliwości społecznej. Rozwiązanie powinno obejmować: 
Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu, we Wschodniej Jerozolimie i Streie Gazy; 
palestyńskich obywateli Izraela; palestyńskich uchodźców; palestyńską diasporę; 
żydowskich Izraelczyków; społeczność międzynarodową. Trzeba pamiętać, że od 
lat są wdrażane odpowiednie projekty [Spangler 2015: 237].

Kierunek drugi, w przewidywalnej przyszłości Izrael, dysponując jedną z naj-
potężniejszych armii na świecie, będzie próbował użyć jej do rozwiązania – przy-
najmniej doraźnego – konliktu z Palestyńczykami. Byłoby to w jakimś stopniu 
odwrócenie słynnej tezy Carla von Clausewitza o wojnie jako przedłużeniu polityki: 
byłoby to przedłużenie braku polityki. Gdyby tak się stało, to w całej rozciągłości 
trafna będzie konstatacja Franciszka Ryszki: „Sam sukces militarny, osiągnięty 
w krótszym lub dłuższym przedziale czasu, wygranie bitwy, kampanii lub całej 
wojny, nie jest jeszcze legitymacją dostateczną, by zaszeregować wynik po dodat-
niej lub ujemnej stronie skali wartości. Cel militarny jest wszak podporządkowany 
celowi politycznemu. Określa się go w naszych czasach z perspektywy szerszej 
niż korzyści doraźnego beneicjenta zdarzeń” [Ryszka 1975: 97].
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Israelis vs. Palestinians. War and Occupation as a Remedy? 

Summary. The paper attempts a tentative analysis of the Israeli-Palestinian conlict in the context 
of how the Jewish State has been tackling the Palestinian national liberation movement. The irst 
chapter brings attention to the unique conditions in which the state of Israel emerged – through what 
the Arab population saw as Europe’s ultimate colonial project. Further, the paper describes the so 
called matrix of control (over the Occupied Palestinian Territories) proposed by anthropologist and 
peace activist Jeff Halper. The inal part is focused on the Operation Protective Edge and its death 
toll, primarily among Palestinian civilians. By way of conclusion, the author identiies two trajectories 
that the conlict is likely to take in its further evolution. 
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