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Az izraeliek előszeretettel hangsúlyozzák, hogy hazájuk a közel-keleti térség 
egyetlen demokráciája. Első látásra valóban úgy tűnik, hogy a régió iszlám or
szágainak politikai intézményrendszerében az utóbbi évtizedekben végbe

ment változások ellenére a végrehajtó hatalom kontrollja, a civil társadalom szabad
ságjogainak érvényesülése sehol sem olyan mértékű, mint a zsidó állam esetében. De 
az ilyen jellegű összehasonlítás természetesen csak formális lehet, mivel figyelembe 
kell venni, hogy eltérő tradícióval, történelmi háttérrel rendelkező társadalmakról van 
szó, amely nemcsak a politikai kultúrát, hanem sok vonatkozásban a hatalomgyakor
lás módját is befolyásolja. Az izraeli demokráciát ért bírálatok elsősorban az országban 
élő arab kisebbség helyzetét, illetve a megszállt területeken élő palesztinokkal szem
ben követett politikát állítják előtérbe.1

A hatmilliós Izrael etnikailag, vallásilag, kulturálisan eléggé sokszínű ország.2 A né
pesség 80 százaléka zsidó, a 17 százalékot kitevő arabok mellett élnek itt drúzok, cser
keszek és más kisebbségek. Az ország helyzetét eleve sajátossá teszi, hogy a régió a há
rom monoteista vallás találkozási pontja. A zsidó lakosság egyik fele már itt született, 
másik fele a mintegy 70 országból érkezett bevándorlókból tevődik össze. A legutóbbi 
nagyobb immigrációs hullám a nyolcvanas évek végétől a Szovjetunióhoz és utódálla
maihoz kapcsolódott, ennek eredményeként körülbelül 800 ezren érkeztek az országba.

A meglévő multikulturális közeg természetesen hatással volt a nemzeti integráció
ra. Az 1948-as államalapítás óta ezt a folyamatot az egyik oldalon erősítette az ellensé
ges környezet, az arab-izraeli konfliktus következtében meglevő állandó veszélyérzet, 
másrészt lassította a zsidóságon belüli megosztottság. A cionizmus, mely a nacionaliz
mus, a modern nyugati liberális s a kollektivista értékek sajátos szintézisére épül, első
sorban az Európából a XIX. század végétől bevándorló askenázi gyökerű zsidók felfo
gását tükrözte. Az állami és gazdasági élet fontos posztjait monopolizáló askenázi ha
talmi elit az Afrikából, Ázsiából érkező keleti vagy -  nem teljesen szabályos elnevezés
sel -  szefárd zsidókat felkészületlennek tekintette, s szocializációjuk előfeltételének az 
askenázi értékorientáció elfogadását tartotta.-1 A cionista eszme fő összetevői közül a
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közfelfogásban az 1973-as arab-izraeli háború után a nemzeti elem javára jelentős 
hangsúlyeltolódás ment végbe. Ez a szefárd zsidóknál egybeesett etnicitásuk, korábbi 
tradícióik markánsabb vállalásával. A két irányzat közt kapcsolódás jött létre, mely a 
Likud 1977-es hatalomra kerülése után a politikai színtéren is fokozottan jelentkezett. 
A zsidóság e két csoportja közt fennálló szakadék mellett a társadalmon belüli kohé
ziót az Izraelben és a megszállt területeken élő arabokhoz fűződő viszony, az e téren 
jelentkező konfliktus is érzékenyen érintette. E folyamatok közvetve vagy közvetlenül 
befolyásolták az izraeli parlamentarizmus fejlődését.

Törvényi keretek, a pártrendszer általános jellemzői

Izrael ama országok közé tartozik, amelyeknek nincs állandó alkotmányuk. A cionizmus 
államalapító célkitűzéseivel eredetileg egyet nem értő ultraortodox csoportok és a nacio
nalisták közti kompromisszum a vallás és az állam sajátos összefonódásához, az alkot
mányról szóló döntés elhalasztásához vezetett. Áthidaló megoldásként 1950 júniusában 
elfogadtak egy határozatot arról, hogy az alkotmány fejezeteit a parlament külön külön 
fogja jóváhagyni, s ha mind elkészül, akkor ezt tekintik majd az ország alkotmányának. 
Az első sarkalatos törvény 1958-ban a 120 fős képviselőház munkáját szabályozta, ezt kö
vetően a kilencvenes évek derekáig 10 alaptörvény fejezet született.4 Az ország 120 fős 
egykamarás parlamentjét általános, egyenlő, közvetlen és titkos szavazással, hivatalosan 
négy évre választják. Ha a körülmények úgy diktálják, a testület idő előtt kimondhatja a 
feloszlását, s dönthet az új választások időpontjáról. Az 1992-es párttörvény a választá
sokon csak olyan csoportosulások indulását engedélyezi, amelyeket hivatalosan is nyil
vántartásba vettek. Az előfeltételek közé tartozik többek közt, hogy a párt platformjának 
Izrael létét, demokratikus jellegét nem szabad megkérdőjeleznie, s rasszista kitételektől 
is mentesnek kell lennie. Minden 18. életévét betöltött állampolgár szavazati joggal ren
delkezik, s ha kizáró ok nem áll fenn, 21 éves kortól valamelyik párt, pártszövetség vagy 
pártkereteken kívüli tömörülés jelöltjeként indulhat az arányosság elvén alapuló, listás 
rendszerben lebonyolított választásokon. Hosszú ideig a legtöbb mandátumot szerzett 
lista jelöltje alakított kormányt. Az eljárást 1992-ben úgy módosították, hogy a miniszter- 
elnök személyére külön, a listákra leadott szavazatokkal párhuzamosan kellett voksolni. 
Ennek következtében a miniszterelnök-jelöltek versenyfutása jócskán felértékelődött a 
pártlistákra történő szavazáshoz képest. A győztes ugyanis a parlamentbe bekerült poli
tikai erők nagyfokú megosztottsága miatt olyan kombinációt tudott kialakítani, amely 
nagy valószínűséggel lehetővé tette egy koalíciós kormány megalakítását. Ha azonban a 
saját csoportosulása gyengébben szerepelt, akkor a partnereknek komolyabb engedmé
nyeket kellett tennie, ami a kormányzás stabilitását is-negatívan befolyásolta. Az 1996- 
ban életbe lépett törvényt sok bírálat érte, ezért 2001 márciusában döntés született arról,
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hogy a 2003-as választások ismét a régi listás rendszer szerint lesznek lebonyolítva. Gya
korta visszatérő vitatéma, hogy a képviselő-testületbe való bekerülési küszöb világvi
szonylatban is feltűnően alacsony, jelenleg másfél százalék. Azonban ez is csak az 1992. 
júniusi választásoktól van érvényben, korábban mindössze egy százalék volt. Ennek 
okai még az első világháborút követő brit mandátum időszakára nyúlnak vissza, amikor 
a palesztinai zsidó közösség, a jisuv létrehozta a képviselő-testületét. Mivel a cél az volt, 
hogy a fórum munkájába minél több tömörülés tudjon bekapcsolódni, a bekerülési kü
szöböt alacsonyan állapították meg. Ez a gyakorlat folytatódott az államalapítás után 
1949 januárjában tartott első választásokon, melyre az első arab-izraeli háború lezárása 
előtt került sor. Az egyszázalékos küszöb következtében 12 lista került be az alkotmá
nyos gyűlésbe, mely megalakulása után két nappal, február 16-tól knesszet néven foly
tatta a működését. A viszonylag nagy számú csoportosulás jelenléte az izraeli parlamen
ti élet állandó jellemzőjévé vált.

Az elmúlt évtizedekben kialakult, meglehetősen töredezett pártstruktúra osztályo
zása nem egyszerű feladat. Ha a pártrendszerekkel foglalkozó neves nemzetközi szak- 
tekintélynek, Giovanni Sartorinak a versengő pártok száma alapján felvázolt mintáiból 
indulunk ki, akkor az izraeli polarizált pluralizmusként jellemezhető. A gond az, hogy 
a típus működési mechanizmusáról a Sartori által felsorolt általános jellemzők közül 
nem mind adekvát az izraeli valóságra. Például itt alternatív koalíciók kialakulása nem 
esetleges, a rotáció sem korlátozott, s egyáltalán nem lehet a struktúrát egy weimari 
modellhez hasonlítani. A kérdéssel foglalkozó szakértők közül talán a Sartori-féle tipo
lógiát több vonatkozásban módosító Klaus von Beyme mintáját lehetne a jelen esetben 
irányadóként elfogadni. Az általa felvázolt négy alaptípus közül a harmadik, a két 
részre bontott polarizált pluralista modell egyik variánsa az, melyet a kormányozni ké
pes centrumpártok megléte jellemez. Izraelben történetileg a két nagy rivális cionista 
párt, a balközép Munkapárt és a jobbközép Likud alkotják azt az integráló erőt, mely 
minden törékenységével együtt a struktúrának egyfajta stabilitást biztosít. A Beyme ál
tal leírt negyedik alaptípus, melyet egy uralkodó párt huzamosabb dominanciája jelle
mez, mely csak az összes többi parlamenti erő összefogásával szüntethető meg, legfel
jebb csak a Munkapárt hatalmi monopóliumának fennállásáig, a hetvenes évek máso
dik feléig létezhetett, ám csak hangsúlyozottan elvi lehetőségként Izraelben.5

Az izraeli politikai pártok sokféle klasszifikációs szempont szerint osztályozhatók. 
Az elmúlt évtizedekben nagyon sok változáson átment struktúra némi leegyszerűsítés
sel négy csoportra osztható: baloldali, jobboldali-liberális, vallásos, etnikai és egyéb al
ternatív szerveződésekre. E felosztáson belül a platformot tekintve gyakorta jelentős 
különbségekkel találkozhatunk. A politikai élet polarizáltsága miatt az eddigi 15 par
lamenti ciklusban bizalmat kapott 29 kabinet mindegyike koalíciós felállású volt. Eb
ből -  beleértve a 2001 márciusában hivatalba lépett Sáron kabinetet -  hat nemzeti egy
ségkormányként funkcionált.
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Baloldali pártok

A különböző alapállású, befolyású, számos szervezeti változáson keresztülment balol
dali pártok az államalapítástól kezdve jelentős tényezői voltak az izraeli parlamenti 
életnek:6

C io n is ta  p á r to k  
s z e rv e z ő d é s e k 1949 1951 1955 1959

M a n d á tu m o k  s z á m a
V á la sz tá s i é v  

1961 1965 1969 1973 1977 1981 1984 1988 1992 1996 1999

M u n k á s p á r t /
M u n k a p á r t 46 45 40 47 34 44 34

M á á rá h  * 63 57 51 32 47 44 39

E g y  Iz ra e l’ 26

M u n k a  E g y esü lé s 10 7 8

Iz ra e li M u n k ás lis ta 10

Egyesült M unkáspárt 19 15 9 9 8 8

M erec 12* 10* 10

K o m m u n is ta
s z e rv e z ő d é s e k

M á k i /M o k e d 4 5 6 3 5 1 1 1

R a k a h /H a d a s 3 3 4 5 4 4 4 3 5 3

* közös lista

A baloldal domináns erejét a palesztinai zsidó bevándorlás korai korszakától a szo
cialista cionista csoportosulások adták.7 Közülük is kiemelkedett az Izraeli Munkáspárt 
(Mápái), melyet a munkás cionista irányzat egyik vezető személyisége, Izrael Állam el
ső miniszterelnöke, Dávid Ben Gurion (1886-1973) 1930-ban hozott létre. A párt konst
ruktív szocializmusnak nevezett ideológiai platformja a kollektivista értékeket aláren
delte a nacionalizmusnak, a nemzeti integráció megteremtésének. A munkáspárti poli
tikai elit szorosan összefonódott az 1920-ban létrejött szakszervezeti konföderációval, 
az Általános Héber Munkásszövetséggel (Hisztadrút) s a telepesmozgalmakkal. A cso
portosulás vezetőjének, Ben Gurionnak az offenzív stratégiája jelentős szerepet játszott 
az államiság 1948. májusi megteremtésében. A Mápái tömegbefolyását az első arab-iz
raeli háborúban elért siker, az e periódusban kezdődő tömeges immigráció tovább erő
sítette. Persze ez a folyamat nem volt problémamentes, mivel a pártvezetésnek már a 
háború időszakában szembesülnie kellett a csoportosuláson belüli viták negatív követ
kezményeivel. A Mápái egyik alapító szervezete, a jelentős telepesbázissal rendelkező 
Munkaegyesülés (Áhdút Háávodá) 1944-ben kilépett, s a szintén nagy múltú Ifjú Őr 
(Hasomér Hacájir) nevű csoportosulással 1948-ban létrehozták az Egyesült Munkáspár
tot (Mápám). A Mápái balközép platformjánál radikálisabb vonalat, a marxizmus-leni- 
nizmust a cionista alapértékekkel párosító csoportosulás azonban külön listán soha sem 
tudta a Munkáspárt parlamenti pozícióit veszélyeztetni.
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A  Mápái által irányított kormányoknak óriási államszervező feladatokkal kellett 
megbirkózniuk. Mindezt ellenséges környezetben, mivel a közel egymillió palesztin 
menekült sorsa s az 1948-as háború egyéb következményei miatt az ellentétek az arab 
világgal az ötvenes években nagymértékben kiéleződtek. Magában Izraelben az arab 
kisebbséggel szemben diszkriminatív intézkedések voltak életben. Az arabok politikai 
jogainak korlátozását, az általuk lakott körzetek katonai közigazgatását a hatvanas 
évek derekáig fenntartották. A munkáspárti koalíció időszakában Nagy-Britanniával 
és Franciaországgal karöltve Izrael is részt vett az 1956-ban Egyiptom ellen megindí
tott szuezi agresszióban. A zsidó állam ebben a konfliktusban katonailag jelentős ered
ményeket ért el, de az egész vállalkozás nemzetközi tényezők hatására bekövetkező 
összeomlása ezeket is semmissé tette.

A Munkáspárt parlamenti vezető szerepének első látványosabb meggyengülése az 
1961-ben tartott ötödik knesszetválasztáson következett be, amikor a párt 13 mandátu
mot vesztett. A belpolitikai viták, a párton belüli súlyos nézeteltérések következtében 
Ben Gurion 1963 nyarán lemondott a miniszterelnökségről, majd sokak megrökönyödé
sére a pártból is távozni kényszerült. A veterán vezető leghűségesebb követőivel 1965- 
ben létrehozta az Izraeli Munkáslistát (Ráfi). A Mápái programjához képest több új ele
met -  így például a gazdaság bizonyos fokú liberalizálását, a szociális ellátórendszer 
korszerűsítését -  kínáló csoportosulás főként Ben Gurion tekintélyében bízott. A több 
meghatározó vezetőjét elvesztő Mápái a helyzetét azzal próbálta stabilizálni, hogy Cso
portosulás az Izraeli Dolgozók Egységéért (Mááráh) néven közös listát hozott létre a 
Mápámból korábban kivált Ahdút Háávodával. A hatvanas évek derekán kibontakozó 
újabb átrendeződés eléggé ellentmondásos helyzetet eredményezett. A megosztottság 
paradox módon a cionista baloldal parlamenti pozícióinak nagyfokú megerősödéséhez 
vezetett: az 1965-ben elért 81 mandátumos teljesítménnyel, ahogy később kiderült, a 
szocialista pártok „csúcspontra" kerültek. Valójában a három csoportosulás közül csak 
a Mááráh lehetett elégedett. A Ben Gurion karizmájára építő Ráfi vezetését elkeserítet
ték az eredmények. A Mápái hatalmas infrastruktúráját nélkülöző csoportosulás tényle
ges irányítóinak, köztük Móse Dajannak és Simon Peresznek (1923-) nem maradt más 
lehetőségük, mint alkalmas időben újra csatlakozni a Mápáihoz. A parlamenti pozíciók 
további megszilárdulását valószínűsítette a két knesszetválasztás között, 1967-ben ki
robbant harmadik arab-izraeli háború. Az elért óriási siker -  Jeruzsálem keleti fele, 
Ciszjordánia, a Gázai övezet, a Sínai-félsziget s a Golán nagy részének elfoglalása -  és 
ennek erkölcsi tőkéje ugyan a jobboldalt is magában foglaló nemzeti egységkormányé 
volt, de ebben túlnyomó többségben a különböző irányzatokhoz tartozó szocialista mi
niszterek voltak. A meglévő válaszfalak ellenére a fajsúlyos parlamenti befolyás megőr
zésére lehetett gondolni abból is, hogy 1968 januárjában Izraeli Munkapárt (Mai) néven 
sajátos föderációban egyesült a Mápái, az Ahdút Háávodá és a Ráfi. A Mááráh most már 
a Mai és a Mápám közös listáját jelentette. De az addigi trend megtört, s az új tömörülés
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az elkövetkezendő választásokon mindinkább vesztett a befolyásából. A mélypont 1977 
májusában következett be, amikor csak 32 mandátumot értek el, s az állam kikiáltása 
óta először ellenzékbe szorultak. Az 1967-es háború „dilemmái", az 1973-as újabb konf
liktus elején elért arab sikerek kapcsán a Munkapárt vezette koalícióval szemben el
hangzó éles kritikák, a jobboldali nacionalista és ortodox csoportok bázisának kiszéle
sedése, a Mai vezető politikusai közti megosztottság mind közrejátszott abban, hogy a 
Peresz vezette Munkapárt elvesztette a választásokat. A párt a korábbi parlamenti mo
nopolhelyzetét többé nem is tudta visszaállítani.

Ahogy a mandátumokat bemutató táblázaton is jól látható, a Munkapárt, illetve a 
vele közös listán szereplő csoportosulások mandátumarányának váltakozása a nyolc
vanas évek elejétől a korábbiaknál jóval szabályosabb hullámmozgást követett. A kö
zel-keleti rendezésben az első nagy áttörést hozó 1978-as Camp David-i keretegyezmé
nyek, illetve az ennek nyomán Egyiptommal aláírt, a Sínai-félsziget visszaadását is 
magában foglaló békeszerződés felemás izraeli fogadtatása következtében az ellenzé
ki Munkapárt 1981-ben jelentősen növelni tudta szavazatainak a számát. Sőt a Liba
nonban lezajlott ötödik arab-izraeli háború nyomán támadt belső megosztottság azt 
eredményezte, hogy a Mááráh lista az 1984-es választásokon többet kapott, mint a Li
kud, de a parlamenti erőviszonyok következtében a Mai kénytelen volt beleegyezni 
abba, hogy a jobboldali tömörüléssel nemzeti egységkormányt hoznak létre. Ez viszont 
a Mápámmal való választási szövetség felbomlását vonta maga után. A Jichák Rabin 
(1922-1995) vezette munkapárti koalíciónak 1992-ben sikerült a Likudot ellenzékbe 
szorítania, de az ekkor elért mandátumarányt a későbbiekben nem tudták megismétel
ni. Meredek zuhanás következett be: a Rabin meggyilkolása után, 1996 tavaszán tartott 
voksoláson a párt tíz képviselői helyet vesztett, az 1999-es előrehozott választáson a 
Munkapárt és két kisebb csoportosulás, a Híd (Gesher) és a Meimad által alkotott Egy 
Izrael (Jiszráel Akhat) listán belül a Munkapárt negatív rekordot, mindössze 23 man
dátumot ért el. Mindkét választás során a Munkapárt kapta a legtöbb szavazatot, de 
mivel a miniszterelnök személyét érintő voksolást a párt jelöltje 1996-ban Benjámin 
Netanjahuval (1949-) szemben elvesztette, ismét ellenzékbe szorultak. Ehud Barak 
(1942-) győzelme azonban három évvel késeibb visszahozta őket a hatalomba. Miután 
ő is idő előtt lemondásra kényszerült, a tisztség betöltésére választást írtak ki, melyet 
2001 februárjában a Likud jelöltje, Ariel Sáron (1928-) nyert meg, akinek nemzeti egy
ségkormányában a munkapárti miniszterek fontos posztokat töltöttek be.

Ahogy a parlamenti mandátumok száma is érzékeltette, a Munkapárt bázisa külö
nösképp az elmúlt évtizedben jelentősen csökkent. Ez egyrészt az arab-izraeli békefo
lyamat súlyos ellentmondásaival függött össze, melybe a párt oly sok politikai tőkét in
vesztált. Ennek eredményei, az 1993. szeptemberi izraeli-palesztin Elvi nyilatkozat, a 
Jordániával 1994 októberében aláírt békeszerződés, az átmeneti palesztin autonómiá
ról szóló 1995. szeptemberi egyezmény, a Libanonból 2000 májusában történt egyolda
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lú kivonulás, mind a munkapárti koalíciók időszakában történtek. A párt 1997. májusi 
kongresszusán elfogadott politikai platformjában elismerte a palesztinok önrendelke
zési jogát, beleértve ebbe egy korlátozott szuverenitású palesztin állam kikiáltását. 
A program hangsúlyozta, hogy a párt továbbra is épít a cionista baloldal tradícióira, 
ugyanakkor pragmatikus alapállásából adódóan a bel- és külpolitikában hajlandó a 
kompromisszumra. Ez áll az arab-izraeli rendezési folyamat egészére, melynél a vég
ső cél a régió országainak, így Izraelnek a biztonságát garantáló átfogó béke megköté
se. Az általános biztonsági helyzet romlása, a palesztinokkal való Camp David II tár
gyalások kudarca, a 2000 szeptemberében azt által Al-Aksza kirobbantott intifáda 
megkérdőjelezte a Munkapárt által támogatott oslói folyamatot.8 A csoportosulás meg
gyengülésében más tényezők, ha lehet, még nagyobb szerepet játszottak. Ezek közt le
het említeni a Hisztadrút hanyatlását, a korábbi kollektivista értékek társadalmi vonz
erejének csökkenését, a komoly támogató bázist képező askenázi középosztály politi
kai befolyásának gyengülését s a vallási-etnikai identitás alapján álló politikai csopor
tosulások nagyfokú felértékelődését.

A cionista baloldali csoportosulások sorában sajátos helyet foglal el az Életkedv 
(Merec) tömörülés, mely a baloldali Mápám, a Polgárjogi Mozgalom (Rác), s a Válto
zás (Sinui) nevű liberális szerveződés koalíciójaként az 1988-as választások után jött 
létre. A Merec lista az 1992-es szavazáson figyelemre méltó teljesítménnyel megszerez
te a mandátumok tíz százalékát. A négy évvel későbbi megmérettetésen két mandátu
mot vesztettek, amely a Mai visszaesésének tükrében nem volt rossz eredmény. Nem 
sokkal ezután a Mápám és a Rác elhatározta, hogy a Merec tömörülést politikai párttá 
alakítják át, ezért egy kisebb csoport kivételével a liberális platformot képviselő párt 
különvált baloldali partnereitől. Ennek ellenére a csoportosulásnak 1999-ben is sikerült 
megőriznie a pozícióit. A Merec programja a rendkívül rögös út ellenére az arab világ
gal való kiegyezést, az átfogó közel-keleti béke megteremtését a zsidó állam biztonsá
ga szempontjából az egyik első számú prioritásnak tartja. Ezen belül is az oslói folya
mat véghezvitelét, a palesztinokkal való történelmi megegyezést kulcskérdésnek tekin
ti, melynek része kell hogy legyen a palesztinok államalapítási jogának elismerése. 
A Merec több témában, így például a települések kérdésében radikálisabb álláspontot 
képvisel, mint a Munkapárt. Az egyetlen elfogadható megoldásnak nem azt tartja, hogy 
a kisebb településeket számolják fel, a nagyobbakat pedig csatolják Izraelhez, hanem a 
telepeseket ösztönözzék arra, hogy a zsidó állam jelenlegi területén telepedjenek le.9

A politikai palettán belül a baloldali mezőt a cionista pártok mellett az 1920-ban lét
rejött, anticionista platformot képviselő kommunisták alkotják. Az Izraeli Kommunis
ta Párt (Máki), amely kezdettől részese volt a parlamenti életnek, a hatvanas évek de
rekán súlyos válságon ment keresztül, s két részre szakadt. Kormányzati támogatással 
a párt nevét továbbra is megtartó, majd az 1973-as választások előtt Mokedra változta
tó vezetők több kérdésben is azonosították magukat a hivatalos állásponttal. Azok,
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akik továbbra is a párt korábbi anticionista irányvonalát követték, Új Kommunista Lis
ta (Rákáh) néven folytatták a működésüket. Mindez bizonyos fokig etnikai megosztást 
is jelentett, mivel a Mákiba zsidó, a Rákáhba pedig főként az arab párttagok tömörül
tek. Ez utóbbi több más baloldali szervezettel létrehozta a Demokratikus Front a Bé
kéért és Egyenlőségért (Hadas) nevű tömörülést, mely 1977 óta a kommunisták egye
düli képviselője a knesszetben. A csoportosulás a közel-keleti rendezés kérdésében a 
többi párthoz képest eléggé „radikális" álláspontot foglal el: a válság rendezésének 
egyetlen lehetséges módja a harmadik arab-izraeli háború előtti izraeli határok 
visszaállítása, a palesztin kérdésben pedig a megszállt területeken lévő települések fel
számolása és a Kelet-Jeruzsálem fővárossal létrejövő palesztin állam elismerése.

Jobboldali és liberális pártok

Az alábbi táblázat jól érzékelteti, hogy a blokkba sorolt pártok közül számottevő par
lamenti erővé a Likud tömörülés vált:10

M a n d á tu m o k  s z á m a

F őbb  jo b b o ld a li
s z e rv e z ő d é s e k 1949 1951 1955 1959

V á lasz tá s i év  
1961 1965 1969 1973 1977 1981 1984 1988 1992 1996 1W 9

S z a b a d s á g p á r t 14 8 15 17 34

G áhál* 26 26

L ik u d 39* 43* 48* 41* 40 32 32 19

S z ü lő fö ld 2 3 2 -

C o m et 2 8

N e m z e ti  E gység* 4

L ib erá lis

tö m ö rü lé s e k
H a la d ó /F ü g g e t le n  

L ib erá lis  P á r t 5 4 5 6 5 4 4 1

Á lta lá n o s  C io n is tá k 7 23 13 8
L ib erá lis  P á r t 17*
S inu i 2 3 2 - 6

* közös lista

Az államalapítás után e politikai mezőbe tartozott egyfelől a jobboldali Szabadság 
Párt (Herút), másfelől az 1920-as szakadás után külön utakon járó két centrista szervező
dés, az Általános Cionisták és a Haladó vagy más néven Független Liberális Párt. Ez 
utóbbi politikailag erősen kötődött Izrael első köztársasági elnökéhez, a brit liberális tra
díciók szellemiségén felnőtt Hájirn Weizmanhoz (1874-1952), aki a cionista baloldallal 
való szoros együttműködésnek mindig is nagy jelentőséget tulajdonított. A Herút cso
portosulás a cionizmus revizionista irányzatát képviselte, melynek atyja Vlagyimir Zsa-
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botyinszkij (1880-1940) volt. A neves cionista vezető a zsidó államiságot Palesztina egé
szére, vagyis nemcsak a brit mandátumterületre, hanem az attól 1922-ben leválasztott 
transzjordán területekre kiterjesztve értelmezte. Ben Gurionhoz hasonlóan ő is aláhúzta, 
hogy a cionizmus célkitűzései megvalósításának legfőbb előfeltétele, hogy Erec Jiszráél- 
ben tömeges immigráció révén a zsidóság mielőbb többségi etnikummá váljon. Mivel a 
kolonizáció az itt és a térségben élő arabok részéről ellenállást vált ki, „vasfallal" kell a 
zsidó nép szülőföldjét megvédeni. Ugyanakkor a létrejövő állam stabilitása szempontjá
ból fontosnak tartotta, hogy az itt élő arabok és más etnikai-vallási kisebbségek autonóm 
jogokat élvezzenek. Zsabotyinszkij hitt abban, hogy a zsidó nép küldetéssel rendelkezik, 
s tőlük a világ még számos igazságot fog tanulni.11 A revizionista vezér jobbkeze Mena- 
chem Begin (1913-1985) volt, aki a palesztinai brit mandátum utolsó időszakában a 
Nemzeti Katonai Szervezet (Irgun) vezetőjeként az arabok és az angolok elleni terrorak
ciókkal eléggé kétes hírnevet szerzett magának. Az Irgunnak az Izraeli Védelmi Erőkbe 
való integrálása, illetve a Ben Gurionnal való súlyos konfliktusa után Begin a híveit az 
1948-ban létrehozott Herút mozgalomba tömörítette. A tömörülés politikai platformja 
egyáltalán nem csinált titkot abból, hogy biztonsági okokból az első arab-izraeli háború 
utáni fegyverszüneti vonalak megváltoztatására törekszik. A Herút gazdaságfilozófiája 
a szabad versenyt preferálta, s a Hisztadrútra úgy tekintett, mint a szocialisták puszta 
eszközére.12 Begin pártja az 1949-es választásokon a negyedik helyen végzett, koalíciós 
partnerként azonban Ben Gurion számára nemcsak elvi, hanem személyes okok miatt 
sem jöhetett számításba. Az ezt követő négy parlamenti választás során a pártnak nem 
sikerült a támogatottságát növelnie, mandátumaik száma mindvégig 20 alatt maradt.

Beginék a bűvös körből úgy akartak kitörni, hogy megpróbáltak a liberálisokkal szo
rosabban együttműködni, akik a választásokon meglehetősen hullámzó teljesítményt 
nyújtottak. Az ötvenes évek szocialisták által uralt belpolitikai élete addig kevés lehető
séget hagyott a liberális szerveződések politikai befolyásának kiszélesítésére. A hatva
nas évek elejétől e mezőben is megkezdődött az erők koncentrálása, de a politikai, sze
mélyes ellentétek következtében ez a folyamat eléggé ellentmondásosan haladt előre. 
Az 1961-es választások előtt a két liberális csoportosulás Liberális Párt néven egyesült, 
de ez nem vezetett a mandátumok számának növekedéséhez. Az új párt szakítópróbá
ját a Herúttal való szövetség jelentette. A korábbi Haladó Párt vezetői, akik jó viszony
ban voltak a Munkáspárttal, nem voltak hajlandók Beginnel együttműködni, s Függet
len Liberális Párt néven új csoportosulást hoztak létre. Az általános cionista frakció, 
megtartva a Liberális Párt nevet, választási szövetséget kötött a Herúttal. Ez számukra 
nem okozott különösebb elvi nehézséget, mivel politikai és gazdaságfilozófiájuk nem 
állt messze a Herút programjától. A Beginékkel létrehozott közös lista, a Herút-Liberá- 
lis Blokk (Gáhál) az 1965. novemberi választásokon 26 mandátumot kapott, mely nagy
jából ugyanaz volt, mint amit önálló pártként korábban külön-külön kaptak. A Gáhál 
eredményei ellenére a lista vezetőjének, Beginnek a befolyása némiképp erősödött az
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izraeli belpolitikában. Még a háborús konfliktus kirobbanása előtt a munkáspárti Lévi 
Eskól (1895-1969) vezette kormány beleegyezett Begin mentora, egyben Ben Gurion ko
rábbi ellenfele, Zsabotyinszkij földi maradványainak Izraelbe szállításába s újratemeté
sébe. Ez jelentős politikai siker volt a Herút vezetője számára, aki a harmadik arab
izraeli háború kitörésekor belépett az ekkor megalakult nemzeti egységkormányba. 
Begin aktívabb politikai szerepvállalása a mögötte álló politikai erők megítélésén keve
set változtatott. Az 1969-es választásokon a Gáhál ugyanannyi mandátumot kapott, 
mint korábban, maga Begin 1970 augusztusáig volt tagja a nemzeti egységkormánynak, 
s Rogers amerikai külügyminiszter békekezdeményezésének elfogadása miatt vált ki az 
ekkor már Golda Meir (1898-1978) vezette kabinetből.13 A jobboldali erők újjászervezé
se 1973-ban ment végbe, amikor a Herútból s a Ráfiból korábban kivált két kisebb cso
portosulás csatlakozott a Gáhálhoz. A Herút, a Liberális Párt, a Szabad Centrum és a 
Láam Párt részvételével létrejött a Likud (Egyesülés) tömb, mely az 1973-as háború után 
tartott választásokon közel 40 mandátumot kapott. Ez jelentős fordulat volt a korábbi 
periódushoz képest, ettől kezdve már nem egy, hanem két nagyobb politikai tömörülés 
határozta meg az izraeli belpolitikát. A Munkapárt folyamatos térvesztésének, az elő
zőekben már körvonalazott új társadalmi folyamatoknak a fő politikai haszonélvezője 
a Likud lett. Az 1977-es választások megnyerése nemzetközileg is nagy figyelmet kel
tett. A Begin-kormány a Sínai-félsziget feladása révén tető alá hozta Egyiptommal a bé
keszerződést. Ugyanakkor elébe menve a Nyugati Part hovatartozását firtató próbálko
zásoknak, az arabok által sűrűn lakott zónákban is a hivatalos politika rangjára emelte 
a zsidó települések létrehozását. A Camp David-i egyezménynek a palesztin autonó
miával foglalkozó részeit a klasszikus revizionista álláspont szerint csak korlátozott 
autonómiaként voltak hajlandók mérlegelni. Ezt is a PFSZ kizárásával, a ciszjordániai, 
gázai palesztinok képviselőivel akarták nyélbe ütni. A Likud tömörülés az 1981-es vá
lasztásokon szerzett 48 mandátummal történetének legjobb eredményét érte el. A liba
noni háború miatti belső megosztottság miatt a Likud koalíció 1984-ben visszaesett, s a 
Begin visszavonulásával a Jichák Samir (1915—) vezette tömörülés kénytelen volt nem- 

. zeti egységkormány megalakítását elfogadni. Az 1988-as választások előtt a Herút és a 
Liberális Párt szervezeti egyesítésével létrejött a Likud Párt, amely a Laám támogatásá
val meg tudta őrizni parlamenti pozícióit.

A Likud 1977-es hatalomra kerülésével a korábbi években megjelent, a közvéle
ményt mélyen megosztó szélsőséges nacionalista csoportok a mozgásterüket még in
kább kiszélesíthették. Ezek közé tartozott az amerikai zsidóság egy részének támoga
tását élvező Igazak Tömörülése (Gush Emuni), mely a hetvenes évek derekától meg
kezdte az arabok által sűrűn lakott területeken a zsidó települések kialakítását. A moz
galom teoretikusai hangsúlyozták, hogy egy talpalatnyi földet sem lehet feladni az ígé
ret Földjéből, azaz az Eufrátesz, Nílus, Földközi-tenger és a keleti sivatagos zónák ál
tal határolt területből. A zsidóknak Palesztinába való visszatérésével kezdődő megvál
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tás csak akkor következik be, ha teljessé válik ennek a földnek a birtokbavétele. A po
litikai színtéren megjelenő szélsőséges csoportosulások zöme a Camp David-i folya
mat megkezdése, az Egyiptommal való békeszerződés tető alá hozása után bukkant fel 
a politikai porondon. Ezek közé tartozott a Camp David-i fordulatot élesen ellenző 
Megújulás Párt (Tehija) vagy a szélsőségesen arabellenes Ily Módon (Káh), a megszállt 
területeken élő palesztinok kiűzését követelő Szülőföld (Moledet) tömörülés vagy a 
Tehijából kivált Comet Párt. A rasszista elveket képviselő Káh parlamenti választáso
kon való indulását 1988-ban már nem engedélyezték. A csoportosulás vezérét, Meir 
Kahane rabbit, aki az 1984-es választásokon a knesszetbe is bejutott, egy arab merény
lő New Yorkban 1990-ben meggyilkolta. Kahane halála után a Káh soraiban éleződő vi
ták oda vezettek, hogy az aktivisták egy csoportja kivált, s az Egyesült Államokban lét
rehozta a Kahane El (Kahane Hái) nevű tömörülést, egy másik szakadár csoport pedig 
a Harcoló Zsidó Szervezetet (Ejál). A Káh egyik tagja által végrehajtott hebroni me
rénylet után a kormány betiltotta e csoportok működését, melyek így illegalitásban 
folytatták tevékenységüket.14 A zsidó szélsőségesek törekvései antagonisztikus ellen
tétbe kerültek a közel-keleti rendezési folyamatot felvállaló munkapárti koalíció törek
véseivel. Ennek drámai jele volt, hogy egy Ejál-aktivista, Jigal Amir 1995 novemberé
ben Rabin miniszterelnököt meggyilkolta.

A telepesekkel szoros kapcsolatot fenntartó, a parlamenti életben is részt vevő radi
kális csoportok nemcsak a Likud riválisai, hanem ha a helyzet úgy diktálta, koalíciós 
partnerei voltak. A knesszetpozíciókat tekintve a Likud számára a kilencvenes évek a 
Munkapárthoz hasonlóan látványos visszaesést hoztak. A párt 1992-ben, az előző cik
lushoz képest közel tíz mandátumot vesztett, s 1977 óta először ellenzékbe szorult. 
1996-ban két kisebb párttal, a főképp marokkói bevándorlókból álló, Dávid Lévi vezet
te Geser és Rafaél Ejtán volt vezérkari főnök Comet Pártjával szövetségben, a partne
reknek tett jelentős engedményekkel is éppen hogy csak sikerült a korábbi pozíciókat 
megőrizni. A módosított választási rendszer eredményeként a miniszterelnök-jelöltek 
versenyét 1996-ban megnyerő Netanjahu révén a hatalomba újra visszakerült Likud 
időszakában az arab-izraeli rendezési folyamat nagyban lelassult, s az ellentétek a pa
lesztin-izraeli relációban az időközben aláírt megállapodások ellenére mindinkább sú
lyosbodtak. A Likud elvileg elismerte az oslói megállapodásokat, de azzal, hogy a te
rületet a békéért elv érvényesítését a reciprocitás elvéhez kötötte, a rendezési folyama
tot gyakorlatilag egy bizonytalan kerülőútra terelte. A párt Netanjahu kormányzása 
időszakában a revizionista tradícióktól eltérően, korlátozott módon, de Ciszjordánia 
vonatkozásában is elismerte a területi kompromisszum s egy szimbolikus palesztin ál
lam létrejöttének lehetőségét. A miniszterelnöknek az eléggé heterogén koalíciót egyre 
nehezebben sikerült összetartania, a helyzetet még inkább súlyosbította, hogy magán 
a Likudon belül is egyre erősödött a megosztottság, s számos ismert politikus elhagy
ta a kormánypártot. így például kivált Benny Begin, a korábbi miniszterelnök fia, aki
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Nemzeti Egység néven választási koalíciót hozott létre. Az új jobboldali szövetség a Be
gin által létrehozott, keményvonalas aktivistákból álló Új Szabadság Pártból (Herút 
Hahadasa), valamint a Moledet és Újjászületés (Tekuma) pártból állt. A palesztinoknak 
bárminemű engedményt helytelenítő tömörülés élesen elítélte Netanjahut az 1998. ok
tóberi wye-i megállapodás aláírásáért, mivel az hosszú idő után lehetővé tette, hogy a 
reciprocitás elvének szem előtt tartása mellett területet engedjenek át a palesztinoknak. 
A Likud belső válsága tovább erősödött, politikusok újabb csoportja távozott, és Jichák 
Mordehai volt hadügyminiszter vezetésével létrehozta a Közép Pártot (Merkaz), mely 
megpróbált a két nagy párt népszerűségének hanyatlásából tőkét kovácsolni. Az 1999- 
es idő előtti választásokon a Likud mindössze 19 mandátumot ért el, s ez a súlyos ve
reség a későbbiekben miniszterelnökké választott Likud-vezér, Ariel Sáron manővere
zési lehetőségeit is nagyban behatárolta. Hat mandátumával a Merkaz is elmaradt a 
várakozásoktól. Képviselői ugyan helyet kaptak a választás után alakult kormányok
ban, de az erkölcsi botrányba keveredett Mordehai kényszerű távozása után a párt te
vékenysége gyakorlatilag csak a parlamenti képviselők munkájára korlátozódott.

A cionista politikai erők közül az egyetlen valódi értelemben vett liberális párt a ki
lencvenes évekre a Változás (Sinui) maradt. A politikai színtéren az 1973-as jóm-kippú- 
ri háború után megjelenő, az izraeli társadalom néhány alapvető ellentmondásának or
voslásáért síkra szálló mozgalom 1977-ben csatlakozott a Demokratikus Mozgalom a 
Változásért (DMV) tömörüléshez. De ennek a nem kis részben a vallásos erőkkel való 
koalícióra épülő Begin-kormányba való belépése a Sinuit a DMV-ből való távozásra 
késztette. A knesszetben 1981 óta mandátummal rendelkező, jelenleg a magyar szár
mazású neves újságíró, Józef (Tommy) Lapid vezette párt programnyilatkozata büsz
kén hirdeti, hogy a külvilág, a Liberális Internacionálé csak a Sinuit ismeri el Izraelben 
liberális pártként. A párt egy szabad társadalom normális működését veszélyeztető té
nyezőt lát a vallásos csoportok erősödő politikai, kulturális térnyerésében, kiterjedt 
privilégiumaik fenntartásában. A párt szorgalmazza a sarkalatos törvényekkel kapcso
latos jogalkotás mielőbbi befejezését, hogy az országnak végre valódi alkotmánya le
gyen. Különösen fontosnak tartja a vallásszabadsággal foglalkozó alaptörvény megal
kotását, mely egyenlőséget teremtene a judaizmus különböző irányzatai között, s csök
kentené az emberek kiszolgáltatottságát a vallási establishmentnek. A Sinui korábbi ál
lásfoglalásai támogatták a palesztinokkal való békefolyamatot, az arab világgal való 
kiegyezést, de aláhúzták, hogy ennek csak akkor van értelme, ha mindez garanciákat 
teremt Izrael biztonságára nézve. Ez a kép jelenleg abban változott, hogy Arafa tot töb
bé nem tekintik tárgyalópartnernek, s az úgynevezett mérsékelt palesztin politikai té
nyezőkkel való párbeszédet szorgalmazzák. Azonban ez utóbbinak is előfeltétele a ter
rorakciók beszüntetése. A párt nagy meglepetésre hat mandátumot ért el az 1999-es vá
lasztásokon, de Lapid távol maradt a Barak, majd a Sáron vezette kormányoktól. Az ok 
ugyanaz volt, mint két évtizeddel korábban: az ortodox blokk fajsúlyos jelenléte.15
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Vallásos pártok

Miközben az úgynevezett tradicionális cionista csoportosulások parlamenti reprezen
tációja az elmúlt évtizedben látványosan csökkent, a vallásos pártoké ezzel ellentétes 
képet mutatott. A 15 törvényhozási ciklus egészét tekintve jól látható, hogy e téren a 
fordulat az 1988-as választásokon következett be.16

M a n d á tu m o k  s z á m a
F ő b b  v a llá so s V á lasz tá s i év
s z e rv e z ő d é s e k  1949 1951 1955 1959 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1984 1988 1992 1996 1999
E g y e s íte tt V a lláso s  

F ron t*  16

O rtro d o x
N e m z e ti  V a lláso s  P á rt 10+ 11 12 12 11 12 10 12 6 4 5 6 9 5
U ltra o r to d o x  p á r to k
A g u d á t  J isz rá é l 3 4 4 4 4 4 2 5
P o a le i A g u d á t  J isz rá é l 2 2 2 2 1 2++
E g y e sü lt T ó ra  F ron t* 6 6 5
Egyesült Tóra Zsidóság* 4 4 5
S asz 4 5 6 10 17

* közös lista, + A Mizrahi és a Hápoél Hamizrahi, a NVP elődpártjainak összesített 
mandátumai(2+8), ++ egy NVP-ból alakult tömörüléssel (Morasha) közös lista

A vallásos pártok előtörténete még az első világháború előtti időszakra nyúlik vissza. 
A politikai cionizmus céljai az ortodox zsidóságon belül jelentős megosztottságot ered
ményeztek: az egyik oldalon álltak a vallásos cionisták, a másikon pedig az ultraorto
dox irányzat képviselői. Az előbbiek az Európában felerősödő nacionalizmus, s asszi
milációs veszély miatt végül is elfogadták a nemzeti integráció Palesztinában történő 
megvalósításának cionista programját. De azzal a feltétellel, hogy a létrejövő új entitás
ban az ortodox életmód Tórára alapozott szabályait maradéktalanul érvényesíteni kell, 
s a Szentföldön létrejövő új államnak szellemi kisugárzó központtá kell válnia a világ 
zsidósága számára. Azt hirdették, hogy a Palesztinába való bevándorlással veszi kezde
tét a régóta várt megváltás. Az általuk 1902-ban Vilniusban létrehozott mozgalom, a 
Szellemi Központ (Mizrahi) és annak munkástagozata, a Hápoél Hamizrahi a paleszti- 
nai brit mandátum időszakában szorosan együttműködött a szocialistákkal.17

A Mizrahitól eltérően a jelentős kelet-európai bázissal rendelkező ultraortodox (ha- 
rédi) irányzat egyértelmű anticionista álláspontot foglalt el. Szerintük a megváltás csak 
a Messiás eljövetelével következik be, az államalapítás érdekében tett gyakorlati lépé
sek a történelem menetének Isten által elrendelt folyamatába való beavatkozásnak te
kinthetők. A cionisták növekvő befolyásának ellensúlyozására 1912-ben a németorszá
gi ultraortodox csoportok képviselői Katowicében megalakították az ortodox zsidók
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világszervezetét, az Izrael Szövetséget (Ágúdat Jiszráél). Ez a Tórát tekintette legfőbb 
igazodási mértéknek, s fő feladatának a vallási tanulmányok, általában a zsidó oktatás
ügy, kulturális tradíciók ápolásának, a diaszpórában élő zsidóság gazdasági-szociális 
helyzete javításának előmozdítását tartotta.18 A tömörülés és ennek munkás szekciója, 
a Poalei Águdát Jiszráél a második világháború időszakáig elutasította a cionistákkal 
való együttműködést. A holokauszt során a kelet-európai ortodox közösségeket súlyos 
veszteségek érték, sokan Palesztinába menekültek, az Ágúdat Jiszráél ettől kezdve 
együttműködött a nacionalistákkal, az ezek során létrejött kompromisszumok lehető
vé tették, hogy ultraortodox részről beleegyezzenek az államalapításba.

Az első választások előtt párttá alakult vallásos csoportosulások az 1949-es választá
son a kivételes történelmi helyzet miatt Egyesített Vallásos Front néven még közös lis
tán indultak, s közreműködtek a ciklus két koalíciós kormányának munkájában. A kö
vetkező knesszetválasztáson azonban már a világháború előtti válaszfalnak megfele
lően a cionizmushoz való viszony lett a meghatározó. A négy érintett párt közül a cio
nizmus államalapítási törekvéseit eredetileg is támogató Mizrahi és a Hápoél Hamizra- 
hi továbbra is miniszteri szinten osztozott a kormányzás felelősségében. Ettől eltérően 
az Águda pártok a koalíciós kormányba való meghívás esetén a világi államra való fel- 
esküdés kötelezettsége miatt sose adtak minisztert. De a miniszterhelyettesi tisztség 
már más megítélés alá esett, így gyakorta előfordult, hogy a miniszteri funkciót jelképe
sen a miniszterelnök látta el, az adott csoportosulás képviselője pedig miniszterhelyet
tesként intézte az operatív ügyeket. Szervezeti téren jelentős fordulópont volt a cionis
tákkal kooperáló két tömörülés 1956-ban végbement egyesülése, a Nemzeti Vallásos 
Párt (Mafdal, NVP) megalakulása. A csoportosulás programja fő feladatának a vallásos 
értékek megőrzését, a vallási intézmények zavartalan működésének biztosítását tartot
ta. Az 1967-es háború után a párt kezdte feladni a külpolitikai kérdésekben addig gya
korolt passzivitását, s különösen érzékenyen reagált a megszállt területek akár részle
ges feladását érintő javaslatokra is. A csoportosulás az elfoglalt területeken a hetvenes 
években kibontakozó településpolitika egyik fő támogatója lett, s követelte ezeknek a 
régióknak az annektálását.19 Az NVP hosszú időn át a szocialistákkal közösen kor
mányzott, de ebben az együttműködésben a hetvenes években egyre nagyobb ellenté
tek jelentkeztek. Az 1977-es választások után a hozzájuk ideológiailag jóval közelebb ál
ló Likud tömörüléssel léptek koalícióra. Az NVP az elmúlt évtizedekben szinte állandó 
kormánytényező volt. Ez alól az oslói folyamat, a palesztinoknak tett engedmények 
miatt csak a kilencvenes évek első felének munkapárti koalíciói jelentettek kivételt.

A cionista vallásos pártoktól eltérően a főként askenázi bázisú Águda pártok egye
sülési kísérletei tartós eredményt hosszú időn át nem hoztak. A fordulat az 1992-es vá
lasztások előtt következett be, amikor a két Águda párt koalícióra lépett a Tóra Zász
laja (Dégel Hátorá) nevű szerveződéssel: Egyesült Tóra Zsidóság (Jahadut Hátorá) né
ven új tömörülést jött létre, mely jelenleg is részese a parlamenti életnek.20 Az Izrael Ál-
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lám létrejöttének vallási jelentőséget nem tulajdonító harédi pártok nem rendelkeznek 
számottevőbb telepesbázissal, s a rendezési folyamatról eltérő nézeteket képviselnek. 
Az Agudát Jiszraél a megszállt területek jövőjével kapcsolatos korábbi pragmatiku- 
sabb megközelítését a nyolcvanas években egy jóval merevebb állásponttal váltotta fel, 
s kategorikusan ellenezte a területek visszaadását. Jelenleg a Jahadut Hátorá az oslói 
folyamatot, s ennek egyik fő célját, egy palesztin állam létrehozását élesen ellenzi.

Az ázsiai, észak-afrikai területekről az 1948 utáni bevándorló hullámmal érkező, az 
európaihoz képest más kulturális háttérrel rendelkező vallásos zsidók számára a fő kap
csolódási lehetőséget az askenázi többségű ortodox, ultraortodox szerveződésekhez va
ló csatlakozás jelentette. Mivel többnyire szegény családokról volt szó, a gyerekeiket 
többnyire az állami oktatás keretében működtetett vallási iskolákba tudták küldeni. 
A szefárd zsidók saját intézményeket sokáig nem is hoztak létre. Körükben a hetvenes 
években megindult politikai öntudatra ébredés a vallásos pártok megjelenését is maga 
után vonta. Ezek főkéivt az askenázi többségű tömörülésekből kiváló csoportok voltak. 
Ide tartozott a nyolcvanas évek elején a mindössze egy választási ciklust megélt Tárni, s 
a Szefárd Tóra Őrzők Pártja (Sasz), mely 1983-ban Jeruzsálemben jött létre. A keleti zsi
dókkal szemben érvényesülő diszkrimináció elleni tiltakozás jegyében született tömörü
lés életében az igazi fordulópont 1988-ban következett be, amikor a korábbi szefárd fő
rabbi, Ovádia Joszéf lett a szellemi s Arje Deri a politikai irányítója. Ettől kezdve a Sasz 
egyre inkább a politika felé fordult, de ennek során következetesen fenntartotta azt az 
alapállását, hogy az ország szellemi, társadalmi megújulásának a Tóra, illetve a szefárd 
vallástörvények figyelembevételével kell megtörténnie. A párt a propagandájában hang
súlyozta, hogy nemcsak a Mápái, hanem az egész askenázi cionista mozgalom felelős a 
szefárdim alárendelt helyzetbe kerülésért, azért, hogy a „haladás" és a „modernizáció" 
nevében megpróbálták őket elszakítani a korábbi generációk tradícióitól.21 A jelentős ok
tatási, kulturális, szociális intézményi hátteret kialakító csoportosulás ki nem mond ot
tan is szefárd dominanciát szeretne megteremteni a politikai életben. A bel- és külpoliti
kai állásfoglalásokat hosszú időn át a pragmatizmus diktálta. A Sasz már működésének 
kezdetén nagy feltűnést keltett azzal, hogy az ultraortodox pártok addigi gyakorlatával 
szakítva miniszteri tisztséget fogadott el az 1984-ben megalakult nemzeti egységkor
mányban. A pragmatizmus jutott kifejezésre abban is, hogy a csoportosulás vezetői óva
tosan lavíroztak a két legbefolyásosabb tömörülés, a Munkapárt és a Likud között. 
A Sasz nem támogatta a megszállt területeken lévő települések bővítését, ugyanakkor 
nem is szorgalmazta a települések felszámolását. A békefolyamattal kapcsolatban a párt 
számára a fő mérce a biztonság, úgy vélték, ha az oslói folyamat hosszabb távon garan
tálja a zsidók biztonságát, akkor érdemes jelentősebb kompromisszumokba is belemen
ni, ha nem, akkor a rendezési erőfeszítéseket abba kell hagyni. Az 1999-es választásokon 
az addigi legnagyobb sikerét elérő, fontos kormánypozíciókat szerző párt népszerűsé
gének növekedése a korrupciós ügyek, a Sasz szellemi vezetőjének 2000 augusztusában
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a holokauszttal kapcsolatos nagy felzúdulást keltő nyilatkozata, egyes rivális pártok 
megerősödése következtében a parlamenti ciklus első időszakának végére megtor
pant.22 A párt imázsának erősítésére a Sasz új politikai vezetője, a bíróság által elmarasz
talt Arje Déri helyébe lépő Élijáhu jisái irányvonal-módosítást hajtott végre. A Barak- 
majd a Saron-kormányban is tárcát vállaló politikus igazi konkurensének a Likudot te
kinti, melynek kiábrándult hívei nagy szerepet játszottak a Sasz választási sikerében. 
Jisái ezért első lépcsőben fő stratégiai célnak a párt pozícióinak a jobboldali palettán való 
megerősítését tekintette. Ha ez sikerül, akkor ismét a szociális kérdés válik a Sasz fő 
prioritásává. Az elgondolások megvalósítása érdekében a korábbi ellentmondásos poli
tikával szakítva szoros kapcsolatot igyekeztek teremteni a telepesekkel, s különösen a 
Camp David-i tárgyalások kudarca után élesen támadták az oslói folyamatot. A Sasz 
vezetői többször is szélsőséges arab-, illetve palesztinellenes kirohanásokat tettek, a pár
ton belül a rendezési erőfeszítések folytatásának támogatói teljesen háttérbe szorultak.23 
A váltás nem hozta magával Jishái pozíciójának megszilárdulását, mivel a közvélemény
kutatások a Sasz szavazóbázisának meggyengülését prognosztizálták.

Ahogy a vallásos pártok szereplését bemutató táblázatból is jól látható, ezek a cso
portosulások a kilencvenes években rendezett három knesszetválasztáson jelentősen 
előretörtek 1988-hoz képest: az Egy Izraellel szövetséges Meimad mandátumát is be
leértve 13-mal növelték mandátumaik számát, azaz 1999-ben már 28 képviselői helyet 
szereztek. Persze ehhez azonnal hozzá kell tenni, hogy ebből 23-at az ultraortodox pár
tok képviselői kaptak. A hetvenes évek végéig a cionista vallásos párt általában kétszer 
annyi szavazatot kapott, mint a harédi szerveződések, de ezt követően ez az előny 
szertefoszlott, s a trend 1988-tól kezdve megfordult: az ultraortodox csoportosulások a 
Sasz jóvoltából mind nagyobb fölényre tettek szert a NVP-vel szemben.

Etnikai pártok és egyéb alternatív szerveződések

A vallásos pártok megerősödése mellett az izraeli politikai színtér egy másik érdekes
sége az arab kisebbségből, a volt szovjet területekről érkező bevándorlókból álló cso
portosulások felértékelődése, s a képet még inkább színesíti a viszonylag nagy számú 
alternatív szerveződés megjelenése:24

Izraeli arab csoportosulásokkal már az első knesszetválasztásoktól találkozhatunk, 
de ezek hosszú időn át munkapárti választási listákhoz társultak. Az ötvenes-hatvanas 
években az arabok által lakott területeken érvényesülő katonai közigazgatás az arab 
politikai tényezők mozgásterét is behatárolta. Ennek megszűnte idővel lehetővé tette 
az érdekképviselet, a politikai szervezkedés nagyobb fokú koordinálását. 1974-ben jött 
létre az arab önkormányzati vezetők testületének tanácsa, majd ezt követte a nyolcva
nas évek elején az arab ügyekkel foglalkozó bizottság felállítása. A politika színterén az
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izraeli arabok igazából a nyolcvanas években jelentkeztek. Ekkor már nemcsak a zö
mében arabokból álló kommunista párt volt a szószólójuk, hanem az 1984-es választá
sok előtt létrejött Haladó Lista a Békéért nevű, arabokból és zsidókból álló szervező
dés, melynek egyik fő követelése egy palesztin állam létrehozása volt. Az első igazi ér
telemben vett arab etnikai párt, amely a knesszetben megjelent, az 1988 tavaszán 
megalakult Arab Demokratikus Párt (ADP) volt. Létrejötte az előző év végén kirobbant 
palesztin intifáda (felkelés) letörésére tett kíméletlen izraeli katonai lépések következ
ménye volt, mely az arab képviselők egy részét arra ösztönözte, hogy önálló parlamen
ti csoportosulást hozzanak létre. A párt fő célja az volt, hogy az izraeli arab politikai 
erők egyesítésével megpróbálják befolyásolni a kormányzat politikáját, s hozzájáruljon 
a közel-keleti rendezéshez. A csoportosulás az első időben szerény parlamenti repre
zentációval rendelkezett. Az 1996-os választások előtt az Iszlamista Mozgalommal kö
zös listát hozott létre (Egyesített Arab Lista, EAL, Ra'am), mely a soron következő két 
választáson lényegesen jobb eredményt ért el, mint az ADP. Az új szerveződés listáján 
a legutóbbi választások előtt nem volt sem drúz, sem keresztény származású képvise
lőjelölt. Az EAL szavazóbázisának kiszélesedése részben annak tulajdonítható, hogy a 
Hadas támogatóinak egy része 1999-ben rájuk szavazott, másrészt annak, hogy az iz
raeli arabok körében is erősödött a fundamentalista befolyás. A Saszhoz hasonlóan az 
EAL sokat köszönhet annak, hogy egy számottevő szociális ellátórendszert épített ki, 
mellyel megpróbálja a hátrányos helyzetben lévő arab közösségeket támogatni.
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(szo c ia lis tá k k a l
k ö z ö s  lis tán ) 2 5 3 5 4 4 4 4 1

E g y e s íte tt A rab
L ista 1* 2 *  4 5

B alad 2

O ro sz
J isz ra é l Ba'alija 7 6

J isz ra é l B ájténu 4

E gyéb
H a rm a d ik  ú t 4

E gy  N e m z e t 1

* Az Arab Demokrata Párt mandátumai

Ugyancsak az 1996-os választások előtt jött létre a Nemzeti Demokratikus Szövetség 
(Balad), melyet zömében a Hadasból kivált arab értelmiségiek alapítottak. Az Azmi Bi- 
shara vezette csoportosulás a palesztinok számára kulturális autonómiát s ténylegesen
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is érvényre jutó állampolgári jogegyenlőséget követel. A zsidók és a palesztinok közöt
ti megbékélés egyetlen helyes útjának azt tartja, hogy Izrael szűnjék meg zsidó állam 
lenni, és az „összes állampolgára országa" legyen. A párt 1996-ban a Hadassal közös, 
majd három évvel később önálló listán indult, de mindkét alkalommal csak két man
dátumot ért el.2'’’ Az elmúlt évtizedekben a választásra jogosult izraeli araboknak kö
rülbelül egyharmada szavazott cionista pártokra, ezen belül a lista élén toronymaga
san a Munkapárt állt, az 1999-es választásokon azonban az ő támogatottságuk is 
visszaesett. A miniszterelnök-jelöltekre történő eddigi három szavazás során 1996-ban 
és 1999-ben az arabok döntő többsége a munkapárti jelöltek, Peresz és Barak mögött 
sorakozott fel. A 2001 februárjában tartott miniszterelnök választáson -  amely az izrae
li történelem legkisebb részvétellel tartott szavazása volt -  az araboknak mindössze 20 
százaléka vett részt.26 A tömeges távolmaradás oka a munkapárti miniszterelnök és az 
arab közösség közt a második intifáda kirobbanása után jelentkező éles ellentétekben 
rejlett. Mindez közvetve hozzájárult Barak bukásához s a keményvonalas Ariel Sáron 
győzelméhez.

Amíg az arab tömörülések már az államalapítás óta jelen vannak az izraeli parla
menti életben, az orosz emigráns pártok megjelenése a volt szovjet területekről a nyolc
vanas évek végén kezdődő tömeges bevándorláshoz kapcsolódik. Az immigránsok 
túlnyomó többsége orosz zsidó, az érkezők közt házasság és egyéb rokoni kapcsolódá
sok révén viszonylag jelentős a nem zsidók száma. Az „oroszok" elnevezés persze né
miképp leegyszerűsített, hiszen az orosz nyelv használata alapján lényegében a FÁK 
területeiről bevándorlók összességét magában foglalja. Stratégiai szempontból nagy je
lentősége van annak, hogy az immigránsok között magas a szakképzettek részaránya, 
ugyanakkor nagy problémát okoz, hogy sokan nem tudnak a kvalifikáltságuknak 
megfelelő munkához jutni. Az elmúlt évtizedben kiterjedt kulturális autonómiát te
remtő „oroszok" társadalmi integrálódása annak ellenére, hogy szociális helyzetükben 
lényeges javulás következett be, elég nehezen haladt előre.

Az „oroszok" a kilencvenes évek elején szavazataikkal még jórészt a munkapárti 
koalíciót támogatták, de elégedetlenek voltak azzal, ahogy a kormányzat az „orosz" 
bevándorlók ügyét kezelte. Az 1996-os választások előtt érdekeik hathatósabb védel
mére Jiszráél B'alija („Izrael a bevándorlásért") néven Nátán Saranszki vezetésével po
litikai pártot hoztak létre. A börtönöket megjárt egykori híres szovjet polgárjogi akti
vista egyetlen témára, a szociális kérdésre összpontosított, nagy meglepetésre hét man
dátumot szerzett, s bekerült régi barátjának, Benjámin Netanjahunak a kormányába. 
A következő választáson ismét kormánytényező lett, de a 2000. júliusi Camp David-i 
amerikai-izraeli-palesztin csúcstalálkozó előtt lemondott. A miniszteri széktől való 
megválása nem tartott soká, mivel Sáron nemzeti egységkormányában miniszterelnök
helyettessé nevezték ki, emellett ő lett a lakásügyi tárca vezetője. Saranszki a beván
dorlók gazdasági-szociális helyzetének javítása mellett nagy fontosságot tulajdonít a
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kulturális identitás megőrzésének, az ezt szolgáló intézményhálózat kiépítésének. 
Saranszki nyilatkozataiban egyre többször fogalmazódik meg a választási rendszer 
átalakításának, a parlamenti képviselők közvetlen megválasztásának igénye. A liberá
lis gazdaságfilozófiát képviselő politikus a békefolyamatról is lényegében a Likud ve
zetőihez hasonlóan gondolkodik. Úgy véli, hogy a palesztinoknak adott engedmény 
mértékének összhangban kell lennie a demokratikus értékek megvalósításával. Ahogy 
annak idején végre lehetett hajtani Németországnak a náciktól való megtisztítását s 
Japán demokratizálását, úgy véghez lehet vinni a palesztin társadalom „dearafatizálá- 
sát".27 Sáron palesztinok elleni kemény katonai fellépését a Jiszráel Ba'alija vezetője 
kezdettől támogatta.

A Saranszki ténykedésével elégedetlen orosz közéleti szereplők Netanjahu volt ka
binetfőnöke, az annak idején kétes ügyei miatt lemondásra kényszerült Avigdor Lie- 
berman vezetésével 1999 tavaszán Jiszráél Bajténu (Izrael a mi otthonunk) néven kon
kurens pártot hoztak létre. A szélsőséges nacionalista platformot képviselő csoporto
sulás ellenzi s Izraelre nézve életveszélyesnek tartaná egy palesztin állam létrehozását, 
a palesztinok számára legfeljebb egy szűkre szabott kantonális autonómiát tart lehet
ségesnek. Az arab világgal való viszonyt elsősorban az erőre alapozná, s élesen elle
nez minden olyan törekvést, mely Izrael Állam cionista jellegét megváltoztatná. Lie- 
berman politikai befolyását nagyban erősítette, hogy csoportosulása 2000 februárjában 
Nemzeti Unió néven blokkra lépett az időközben felbomlott Nemzeti Egység két ki
sebb tömörülésével a Moledet és Tekuma pártokkal.28 A Lieberman vezette koalíció 
platformja fő célnak egy jobboldali egységkormány megalakulásának előmozdítását, 
az írott alkotmány mielőbbi megalkotását s ennek keretében olyan közjogi változás 
kodifikálását tekinti, mely az elnöki intézményt állítaná a hatalom centrumába. 
A Nemzeti Unió szoros kapcsolatra törekszik a megszállt területeken élő telepesek
kel, a településügy fejlesztését az egyik kiemelt feladatként kezeli. Az etnikai bázisnál 
szélesebb támogatottságra törekvő, ambiciózus politikus -  aki egy ideig tagja volt a 
Saron-kormánynak -  népszerűsége az újabb intifáda kirobbanása óta növekedett az 
orosz bevándorlók körében.

Az eddig tíz képviselői hellyel rendelkező orosz etnikai pártok jövőjéről megoszla
nak a vélemények. Nem lehet előre látni, hogy az itteni sajátos olvasztótégely, a gazda
sági-politikai különbségek fokozódása e társadalmi csoportot a későbbiekben hogyan 
fogja érinteni. Az utóbbi időben egyre többen vetik fel a két párt egyesítésének szüksé
gességét, de ez az elvi akadályok, a két politikus egymás iránti antipátiája következté
ben nem valószínű, hogy rövid távon bekövetkezik.

A miniszterelnök személyére és a pártlistákra történő voksolás kettéválasztása a 
pártrendszer polarizálódásának esélyét tovább növelte. Az 1996-os, de különösképp az 
1999-es választásokon nagy számban indultak olyan csoportosulások, melyek temati
kája egy-egy meghatározott témakörre koncentrálódott. Ezek közé tartoztak regionális
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érdekeket képviselő tömörülések, mint például a goláni telepesek szócsöveként 1994- 
ben létrehozott Harmadik Út.29 A később megjelent szerveződések közül a munkavál
lalók, a nyugdíjasok érdekeit előtérbe állító Egy Nemzet (Am Ehád), a környezetvédő 
Zöld Párt (Jerukim), a kábítószer-fogyasztókkal szembeni emberségesebb törvényeket 
követelő Zöld Levél Párt (Ale-Jarok), az egykori szépségkirálynőnek, Pnina Rosen- 
blumnak a nők jogainak védelméért, a palesztin állam elismeréséért síkra szálló párt
ja, az idősek érdekeit képviselő Természet Törvénye Párt stb. Ezen csoportosulások zö
me a politikai színtéren csak marginális tényező volt, a knesszetbe közülük 1996-ban 
egy ciklusra a Harmadik Út, majd három évvel később az Am Ehád került.

A 16. knesszetválasztás előzményei és eredményei

A 2001 márciusában megalakult nemzeti egységkormánynak súlyos kihívásokkal kel
lett szembenéznie. Ezek közül a legfőbb gondot a palesztin felkelés jelentette. A Barak- 
korszakban elkezdett kemény kéz politikájának kiszélesítéséhez, az oslói forgatóköny
vet félresöprő rendezés előtérbe kerüléséhez a 2001. szeptember 11 -e után bekövetke
ző fordulat, a terrorizmus elleni háború amerikai részről történő megindítása kedvező 
hátszelet biztosított. Sáron helyzetét erősítette, hogy a sorozatos merényletek miatt 
kiélezett légkörben a biztonság ügyét mindenek fölé helyező izraeli társadalomban a 
békefolyamat korábbi útjával szemben nagyfokú ellenállás jelentkezett. Kérdéses 
azonban, hogy a Palesztin Hatóság de facto szétverésével, az itteni politikai entitás új
jáépítésének, a palesztin államiság megteremtésének a vitatott Bush-féle elképzelést is 
„felülmúló" saroni tervével lehet-e hosszú távú stabilitás teremteni.30 A miniszterelnök 
főképp arra számít, hogy az iraki rendszer amerikai részről történő megdöntése a pa
lesztinokat fontos támogatási forrástól fogja megfosztani, s az Izraellel ellenséges tér
ségbeli államok is hatványozott külső nyomás alá kerülnek. Az ennek nyomán felgyor
sult folyamatok kedvező lehetőséget teremtenek majd a zsidó állam regionális helyze
tének megerősítésére.

A nemzeti egységkormány számára a másik fő gondot a gazdasági-szociális problé
mák kiéleződése okozta. A világ fejlett régiójába tartozó állam a kilencvenes évek első fe
lében még imponálóan magas növekedési üteme az évtized végére lelassult, 2001-2002- 
ben pedig visszaesett, s a munkanélküliség is tovább növekedett.31 A negatív fordulat a 
nyugati vüágban ta paszta Iható recesszió, a fő húzóágazatot jelentő high-tech szektor vál
sága, és az Al-Aksza által kirobbantott intifáda miatt következett be. Mindez az egalitá- 
rius értékeire egykor oly büszke társadalomban már huzamosabb ideje meglévő ellent
mondásokat még kiélezettebbé tette. Ma a családok jövedelmében meglévő különbsége
ket tekintve Izrael a fejlett világban az USA után a második helyet foglalja el, s egyelőre 
nem sok jele van annak, hogy a fejlődés e szempontból kiegyensúlyozottabb legyen.
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A kritikus gazdasági helyzet miatt elkerülhetetlenné váltak a pénzügyi megszorító 
lépések, de az ezeket tartalmazó csomagról a koalíciós partnerek fél szemmel már a kö
vetkező évi választásokra való tekintettel vélekedtek. A politikusok népszerűségi listá
ját vezető miniszterelnöknek először a Sasz-vezetők követeléseit kellett kontráznia, 
akik a haredim érdekeit sértő pénzügyi megszorításokat sérelmezték. Sáron elment a 
szakítás küszöbéig azzal, hogy a Sasz minisztereit felfüggesztette. Végül politikai 
okokból a színfalak mögött belement bizonyos kompromisszumokba, Joszéf rabbi 
pártjának miniszterei visszatérhettek a hivatalukba, de a 2002 tavaszán lezajló penge
váltás kimenetele inkább a Sasz számára jelentett presztízsveszteséget. Saronnak a 
Munkapárttal már nem volt ilyen szerencséje, a nemzeti egységkormány egyik megha
tározó tényezőjével a költségvetés kapcsán fellángolt konfliktus a szövevényes érdek- 
ellentétek miatt áthidalhatatlannak bizonyult. A Munkapárt központi bizottsága szep
temberi ülésén követelték a haredimnek és a telepeseknek szánt támogatás csökkenté
sét, s úgy döntöttek, hogy a frakciónak már az első olvasat vitája során a költségvetést 
el kell utasítania. Ez ellentétes volt a munkapárti miniszterek szándékával, akik ezt ere
detileg a második vagy a harmadik olvasat vitája során akarták megtenni. A párt elnö
ke, a kormányban a hadügyi tárca élén álló Benjámin Ben-Eliézer két tűz közé szorult. 
Az egyik oldalon Sáron egyértelműen a tudtára adta, hogyha nem szavazzák meg a 
költségvetést, a Munkapárt minisztereit is felfüggeszti, még azon az áron is, hogy elő
re hozzák a következő év őszén esedékes knesszetválasztásokat. A miniszterelnök a 
választásokkal való zsarolást könnyen megkockáztathatta, mivel a közvélemény-kuta
tási adatok egyöntetűen a Likud tetemes előnyét jelezték. Ben-Eliézer, akinek alig egy
éves működése alatt a nagy múltú párt hanyatlása még inkább felgyorsult, legszíve
sebben továbbra is a koalícióban maradt volna. Azonban a párton belüli ellenfeleinek 
egyre élesebb támadásai miatt ennek kockázatát csak úgy vállalhatta, ha Saronnal si
kerül valamilyen kompromisszumra jutnia. Csak ha ez nem megy, akkor jöhet a „sza
kítás" forgatókönyve, az idő előtti, valószínűleg vereséggel végződő választás felválla
lása, melynek „pozitívuma", hogy lehetőséget ad a párton belüli ellenfelek elszigetelé
sére. A pártvezető úgy kalkulált, hogy egy nem túl nagy arányú a vereséggel, de meg
erősödött pártbeli hinterlanddal újra folytatni lehet a koalíciós együttműködést. Mivel 
Saronnal nem sikerült megegyeznie, október 30-án bekövetkezett az, ami már régóta a 
levegőben lógott: a miniszterelnök költségvetési javaslatának támogatását a Munka
párt elutasította, s 19 hónapos közös kormányzás után miniszterei kiváltak a nemzeti 
egységkormányból.32 A keletkezett űrt Sáron a Nemzeti Unió és több prominens poli
tikus bevonásával próbálta betölteni, úgy vélte, hogy a választásokig hátralévő idő
szak feladatait egy tisztán jobboldali kormánnyal is meg lehet oldani. Liebermannal 
azonban nem sikerült megegyeznie, ezért Sáron ellenfeleire hárítva a felelősséget, no
vember 5-én a knesszetben bejelentette, hogy kezdeményezni fogja a parlament felosz
latását és 90 napon belül új választások megtartását.33 Az időzítés egyfajta engedmény
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is volt legnagyobb pártbéli riválisának, Benjámin Netanjahunak, aki csak úgy volt haj
landó a ciklus utolsó kormányában a külügyi tárcát átvenni, ha az idő előtti választá
sokra a lehető legkorábban sort kerítenek.

Miután a távozó knesszet november 11-én úgy döntött, hogy a választásokat 2003. 
január 28-án fogják megtartani, az érdeklődés homlokterébe a pártelnökök és pártlis
ták megválasztása került. Magától értetődően a legnagyobb figyelem a két nagy párt 
háza táján lezajló eseményeket kísérte. Az igazán kiélezett küzdelem a Munkapárt el
nöki posztjáért folyt, ahol Ben-Eliézer mellett jelöltette magát Haim Ramon, a knesszet 
külügyi és védelmi bizottságának elnöke s Amram Micna haifai polgármester. A há
rom, egykori katonatisztből lett politikus közül a legkisebb esélye Ramonnak volt, aki
re különösen az idősebb párttagok, szimpatizánsok közül sokan haragudtak, amiért a 
kilencvenes évek derekán a Hisztadrút elnökeként jelentős szerepet játszott a szakszer
vezeti konföderáció gazdasági birodalmának leépítésében. A főképp az apparátusra tá
maszkodó, iraki származású Ben-Eliézer nagyobb támogatottságnak örvendett, de túl
ságosan is „elhasználódott" a Saron-kormányban. Ellenfelei gyakorta vádolták azzal, 
hogy a pártot második Likuddá akarja változtatni. Megítélésén még az se sokat változ
tatott, hogy a palesztinokkal való rendezésről a Likud vezérénél rugalmasabb elképze
lésekkel rendelkezett.34 A harmadik jelölt, akit befolyásos királycsinálók rivaldafénybe 
állítottak, a Saronnal még a libanoni háború idején súlyos konfliktusba került korábbi 
főtiszt, Amram Micna, aki polgármesterként sikeres tíz esztendőt tudott maga mögött, 
de a nagypolitikában kevés tapasztalattal rendelkezett. Tőle várták, hogy a megosztott 
pártot egységesebbé s idővel ismét első számú hatalmi tényezővé tegye. A galambok 
táborába tartozó politikus mögött álló hatalmi csoport törekvéseit az első lépcsőben si
ker koronázta, mivel a Munkapárt tagjai november 19-én viszonylag nagy többséggel 
őt választották a csoportosulás új elnökévé.35 Micnának ettől kezdve fokozott mérték
ben a párt centruma irányba kellett eveznie. Figyelembe kellett vennie, hogy a közvé
lemény hangulatában végbement változások a politikai centrumot és a jobboldalt erő
sítették. A felmérések azt mutatták, hogy magán a Munkapárton belül is a centrum lett 
a meghatározó, a baloldali értékekkel szimpatizálók a tagság egyharmadára estek 
vissza, s ez hatást gyakorolt a Munkapárt knesszetlistájának összetételére. A váltás irá
nyát jól jelezte, hogy az oslói folyamat olyan neves támogatója, mint josszi Bejlin volt 
igazságügy-miniszter december 9-én, a listára történt szavazáskor csak a 36. helyen fu
tott be, ami a várható knesszetmandátumok tükrében egyenlő volt a képviselő-testü
letből való garantált kimaradással.36 Az 1999-ben még a listán az előkelő 4. helyet el
foglaló politikus a párton belüli elszigeteltséget látva híveivel átlépett a Merecbe, ahol 
a lista 11. helyére került. A csoportosulás vezetője, Josszi Szárid s Bejlin bejelentették, 
hogy a Merecet új típusú szociáldemokrata párttá fogják átalakítani. A Munkapárt stra
tégiai elemzői elégedettek voltak a változásokkal, mivel szerintük a megválasztott lis
ta alkalmassá vált arra, hogy a centrumból még több szavazatot nyerjenek.
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A  Munkapárt programja a terrorizmus elleni harccal párhuzamosan nagy jelentősé
get tulajdonít a palesztinokkal való megegyezésnek. Maga Micna úgy vélte, hogy a pa
lesztinokkal való konfliktus az ország egész energiáját felemészti, ezért nagyon fontos 
végét vetni a megszállásnak, s a tárgyalások eredményeként mielőbb végrehajtani a 
politikai elkülönülést, melyet ő a Clinton-tervre alapozva képzelt éld7 Ha ez zátonyra 
fut, akkor Izrael számára egyetlen lehetőségként marad az egyoldalú elkülönülés, s a 
zsidó állam feljogosítva érezné magát arra, hogy ha szükséges, behatoljon a Palesztin 
Hatóság vagy állam területére. A program szerint a megfelelő szeparáció biztosítására, 
a terrortámadások megakadályozására biztonsági falat kell kiépíteni. A párt fontosnak 
tartja a költségvetési prioritások megváltoztatását, a szociális szempontok fokozott ér
vényesítését, a telepesek anyagi támogatásának csökkentését, az állam és az egyház 
szétválasztását, az ország arab lakossága társadalmi helyzetének javítását.38 A megvá
lasztása óta eltelt rövid idő alatt azonban Micnának nem sikerült a pozícióját megerő
sítenie. A központi bizottságon belül ellenfelei számottevő befolyással rendelkeznek, s 
sok híve van annak az elgondolásnak is, hogy a választások után a párt ismét legyen 
tagja egy Sáron vezette nemzeti egységkormánynak. Az értékekre alapozott politizá
lást, a politikai élet morális megújítását, a Munkapárt korábbi tradícióira való fokozott 
támaszkodást sürgető Micna ezt egyelőre határozottan ellenzi. Arra számít, hogy Sá
ron huzamosabb időn át nem tudja kezelni a jobboldali tábor megosztottságát, a béke- 
folyamattal kapcsolatos összetett kérdéseket, s az egyelőre nem túl rózsás gazdasági 
kilátások nyomán várhatóan súlyosbodó szociális problémákat. Az ellenzékben eltöl
tött időt a Munkapárt felhasználhatja bázisának megerősítésére, a következő választá
son történő sikeres szereplés megalapozására. Micna kampánystratégiája nem volt 
minden vonatkozásban átgondolt, a beszédeiben jelentkező hangsúlyváltások, a párt 
vezetői embereinek kevéssé koordinált megnyilatkozásai, a köztük lévő vita nyilvá
nosság elé kerülése a párt népszerűségének folyamatos csökkenését eredményezte.39

A vezető kormánypárt háza táján a parancsnoki poszt megszerzéséért való küzde
lem Sáron és Bibi Netanjahu között zajlott. A volt miniszterelnök a kormányfő tevé
kenységét hosszú hónapokon át éles kritikával illette. Többek közt a szemére hányta, 
hogy elhanyagolja a gazdasági-szociális kérdéseket, a palesztinokkal szembeni katonai 
lépéseknél nem kellőképp következetes, s az ország biztonságát veszélyezteti a palesz
tin államiság elvi elfogadásával. A palesztin állam létrehozásának lehetőségét május
ban a Likud központi bizottsága is elvetette, ez ugyan presztízsveszteség volt Sáron 
számára, de semmire sem kötelezte. A Netanjahuval való gyakori pengeváltás a mi
niszterelnök népszerűségét nem ingatta meg. Sáron ügyelt arra, hogy a riválisa legfőbb 
támaszát jelentő radikális nacionalista erőktől, melyek szellemiségével számos ponton 
ő is egyetértett, politikailag ne kerüljön függő helyzetbe. Ez ugyanis leszűkíthette 
volna manőverezési lehetőségét, s a Washingtonnal kialakult szívélyes kapcsolatokat 
is negatívan befolyásolná; mely korántsem volt jellemző a korábbi Likud-vezérek, Sa-
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mir és Netanjahu időszakára. A munkapárti miniszterek távozása után Sáron a külügyi 
tárca felajánlásával próbálta pártbéli riválisa támadásainak élét tompítani. Maga Ne
tanjahu dilemma elé került: ha elutasítja, azonnal rá lehet fogni, hogy nehéz időkben 
cserbenhagyta a pártja által irányított kormányt, ha elvállalja, akkor a miniszterelnök
kel szembeni kritikai hangvételét is nagyban tompítania kell. A felkérést végül is elfo
gadta, s elindult a pártelnöki székért november 28-án lezajlott választáson, ahol 15 szá
zalékkal Sáron mögé szorult.40 A megmérettetés arra jó volt, hogy ismét demonstrálja, 
hogy jelentős támogatói bázisa van, melyet a knesszetlista összeállításánál sem lehetett 
figyelmen kívül hagyni. A Likud KB által december 8-án megszavazott listán Netanja
hu a második helyet foglalta el, s Sáron bosszúságára támogatói is többnyire előkelő 
helyekre kerültek 41 A jobbközép párt várható választási győzelmi esélyének növeke
dését látva több neves politikus, aki a korábbi években elhagyta a pártot, visszatért a 
Likudba, s megpróbált a listán „reális" helyet kiverekedni magának.42 A közvélemény
kutatások ebben a periódusban azt jósolták, hogy a Likud több mint 40 mandátumot 
fog elérni, ami földcsuszamlásszerű változást jelzett az 1999-es mélyponthoz képest. 
Ezt a trendet törte meg az a szövevényes korrupciós botrány, amely az alsó szintű párt- 
szervezetektől egészen a vezető politikusokig terjedt. A Likud-választások lezárását 
követően nem volt olyan nap, hogy az újságok ne közöltek volna a korrupcióval kap
csolatban újabb híreket. Többek közt ismertté vált, hogy egyes pártszervezetekben ko
rábban már a törvénnyel összeütközésbe került, de kiterjedt felső politikai kapcsola
tokkal rendelkező személyek jelentek meg, akik megpróbálták magukat beválasztatni 
a Likud KB-be. A testületbe való megválasztása érdekében számos jelölt közvetítőkön 
keresztül fizetett a tagság szavazataiért, a pártelnökválasztás idején pedig hívei külön
böző kedvezményekkel próbálták elérni, hogy mind többen szavazzanak Saronra, s a 
knesszetlista megválasztása kapcsán is ismertté váltak megvesztegetésre utaló esetek. 
A pártot még inkább diszkreditálták azok a hatóságok által vizsgált homályos pénz
ügyi akciók, melyekbe a miniszterelnök és két fia még Sáron 1999-es pártelnökké vá
lasztása kapcsán keveredett be. A 2003. január első felében készült felmérések már ar
ról tudósítottak, hogy a sorozatos botrányok következtében a Likud várható mandá
tumainak száma 30 alá esett. Saronék szerencséjére azonban a trend január második 
felében megfordult. Egy nappal a választások előtt azt jósolták, hogy az új képviselő- 
testületet 67 mandátummal a jobboldali és vallásos pártok fogják dominálni, a balolda
li és arab csoportosulások valószínűleg 37, a centrum pedig 16 mandátumra számíthat. 
Az esélyesebb pártok közül a Likud 30-31, a Munkapárt 18-19, a Sasz 13, a Sinui pedig 
14 képviselői hellyel fog rendelkezni.43

A január 28-án lezajlott választások több ponton igazolták az előzetes várakozáso
kat, de ahogy lenni szokott, néhány meglepetés is akadt. Sok megfigyelőt váratlanul 
ért, hogy a voksoláson a részvétel mindössze 68,5 százalékos volt, s ha a 2001. februá
ri miniszterelnök-választás 62 százalékos eredményét nem számoljuk, akkor a mosta
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ni volt Izrael Állam történetének legalacsonyabb részvétel mellett lezajlott választása. 
A nem hivatalos végeredmény szerint a fent említett jóslatok a jobboldali-vallásos pár
tok parlamenti eredményét eltalálták, hisz ezek valóban 67 mandátumot szereztek. 
A baloldali és arab pártok 33 mandátuma kevesebb volt a vártnál, a Sinui és az Am 
Ehád által alkotott centrum eredményét alábecsülték, ezek kettővel többet, 18 mandá
tumot kaptak. A nagyobb pártok közül az előzetes várakozásokat felülmúlva a Likud 
38, a Munkapárt 19, a harmadik helyre befutó Sinui 15, a Sasz pedig 11 mandátumot 
kapott. Meglepetés volt a Merec és Saranszki-féle párt mélyrepülése, mindössze hat, il
letve kettő képviselői helyet szereztek.44

A Likud az 1999-es mélypont után az ismételt előretörését nemcsak annak köszönhet
te, hogy a biztonsági helyzet romlása miatt a korábbiaknál nagyobb mértékben tudta 
maga mögé állítani a centrumban lévő szavazókat, hanem annak is, hogy a tőle jobbra 
álló csoportok szavazóbázisából sokakat sikerült megnyernie, illetve visszanyernie. En
nek a legnagyobb kárvallottja a Sasz lett, mely annak idején a Likud meredek visszaesé
sének egyik fő haszonélvezője volt. A jobboldali mezőből való visszaáramlásban fontos 
szerepet játszott, hogy a Likud nyitottabbá vált az izraeli társadalomban megerősödő 
„neocionista" szellemiség irányába. Politikailag ezek az erők rendkívül heterogén cso
portot alkotnak, hívei a Likud mellett ott vannak a Munkapártban, ide tartoznak az 
NVP-hoz tartozó nacionalisták, a megszállt területeken élő telepesek képviselői, az ult
raortodox szellemi vezetők, s az új szekuláris jobboldal, köztük az orosz bevándorlók 
Lieberman köré tömörült csoportjának tagjai. A „neocionisták" jelentős pénzügyi és po
litikai támogatókkal rendelkeznek az amerikai újkonzervatív hatalmi elitben. Az egy
mástól etnikailag, kulturálisan és számos politikai kérdésben is különböző neocionisták 
azonosak abban, hogy a vallási és nacionalista értékek révén kell a rendkívül fragmen- 
tált izraeli társadalomban egy új kohéziós erőt teremteni. Egyetértés mutatkozik abban 
is, hogy az oslói folyamat elhibázott volt, s helyette másik utat kell keresni.

A másik látványosan előretört párt a Sinui volt, mely úgy tűnik, alaposan túlnyerte 
magát. Tomy Lapidék főképp a baloldal visszaeséséből profitáltak, nagy kérdés, hogy 
a Munkapárt megerősödése esetén tudják-e tartani az eredményeket. A választásokon 
győztes Likud-vezér, Ariel Sáron ismét nemzeti egységkormányt szeretne felállítani, 
de hogy a politikai realitás végül mit tesz lehetővé, s ez milyen folyamatokat erősít fel, 
erre majd későbbiekben kapunk választ.

Jegyzetek
1 As'ad Ghanem, a Haifai Egyetemnek az izraeli arab kisebbség helyzetével foglalkozó ismert kutatója 

arra hívja fel a figyelmet, hogy noha a zsidó és az arab etnikum közt jelenleg hivatalosan jogegyenlő
ség áll fenn, ennek gyakorlati megvalósulása során a társadalmi élet számos területén nagyfokú egyen-
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lőtlenség érvényesül. E miatt a szerző Izraelről, mint etnikai államról beszél, melyet szerinte ennél fog
va nem is lehet demokratikus államnak nevezni. Ghanem, As'ad: The Palestinian minority in Israel: 
The „challenge" of the Jewish state and its implications. Third World Quarterly, 2000/1.102. o.

2 Az adat a Kelet-Jeruzsálemben és a megszállt területeken lévő zsidó települések lakosságát is ma
gában foglalja.

3 A szefárd (tsz. szefárdim) elnevezéssel eredetileg főképp az Ibériai-félszigeten élő zsidókat illették, 
akik a XV. század végén történt kiűzetésük után telepedtek meg Eszak-Afrikában, a török biroda
lom keleti tartományaiban s egyes európai országokban.

4 A tíz sarkalatos törvény a következő volt: közföldek (1960); államelnöki intézmény (1964); nemzetgaz
daság (1975); hadsereg (1976); Jeruzsálem (1980); igazságszolgáltatás (1984); Állami Számvevő (1988); 
az emberi méltóság és szabadság (1992); kormány (1992); foglalás szabadsága (1994).

5 Beyme tipológiájáról: Fisichella, D.: A  politikatudom ány alapvonalai. Észak-magyarországi IC(P) Rt. 
1991. 208-211. o.

6 http://www.knesset.gov.il./history/eng.
7 A palesztinai zsidó bevándorlás az oroszországi pogromok hatására 1882-ben kezdődött el.
8 Az Al-Aksza intifáda 2000. szeptember 28-án Sáron tábornok templom-hegyi látogatása után vette 

a kezdetét. Kirobbanásában a palesztinok és a nemzetközi közvélemény nagy része a későbbi izrae
li miniszterelnök felelősségét hangsúlyozta, míg izraeli részről tagadják, hogy ez lett volna az oslói 
folyamatot megbénító eseménysorozat elindulásának fő oka. A konfliktus előzményeivel, a tárgya
lások újraindításának előfeltételeivel foglalkozó Mitchell-bizottság 2001 áprilisában nyilvánosságra 
hozott jelentése szerint önmagában nem a Saron-látogatás okozta az Al-Aksza intifádát, noha az 
szerencsétlen időzítésű volt, s „provokatív jellegét előre lehetett látni". (Report of the Sharm el- 
Sheikh Fact-Finding Committee, 2001. április 30. 7. o. www.meridian.org.)

9 http://www.us-israel.org/jsource/politics/meretz.html.
10 http://www.knesset.gov.il/lristory/eng.
11 Mendes-Flohr, P. R.-Reinharz, J. (ed.): The Jew in the M odern World. A  D ocum entary H istory. Oxford 

University Press, 1980. 462-465. o. V. Jabotinsky: A betári eszme. In: Ambrus Katalin-Bassa László 
(Vál. sz.): Jabotinsky. 1990. 82-98. o.

12 A Herút programjáról: Árián, A.: Politics in Israel. Chatham, New Jersey, 1989. 90-92. o.
13 A tulajdonképpeni Rogers-tervről, az amerikai külügyminiszter 1969. decemberi előadása kapcsán be

szélhetünk. Szerinte a közel-keleti rendezés csakis az érdekelteknek az ENSZ BT 242. sz. határozata 
alapján folyó közvetlen tárgyalásain történhet. Fontosnak tartotta a megszállt területek kiürítését, hoz
zátéve, hogy a korábbi tűzszüneti vonalakon a megegyezés alapján csak kisebb változtatások eszközöl- 
hetők. Aláhúzta Jeruzsálem egységes státusa fenntartásának és a menekültkérdés igazságos rendezésé
nek fontosságát. Izrael a területi kitételek miatt a javaslatokat elutasította. Rogers 1970. júniusi három 
hónapra szóló, később többször meghosszabbított tűzszüneti javaslatát viszont mind Kairó, mind 
pedig Tel-Aviv elfogadta. Gazdik Gyula: A Közel- és a Közép-Kelet. In: 20. századi egyetemes történet II- 
I. kötet (szerk.: Diószegi István, Harsányi Iván, Németh István), Korona Kiadó, 1997. 314. o.

14 A Hebron melletti Kúriát Árba településen lakó, a Káh tömörüléshez tartozó, Amerikából Izraelbe 
települt orvos, Baruch Goldstein 1994. február 25-én behatolt a Pátriárkák sírjába (Ibrahim-mecset- 
be), s az ott imádkozó muszlimok közül 29-et meggyilkolt, sokakat megsebesített.

15 http://www.shinui.org.il/english.html; http://info.jpost.com/Coo2/Supplements/Elections2003 
/ppshinui.html.

16 h ttp : //www.knesset.gov.il/history/eng.
17 Mendes-Flohr, P. R.-Reinharz, J. (ed.): i. m. 436. o.
18 Mendes-Flohr, P. R.-Reinharz, J. (ed.): i. m. 446. o.
19 http://www.israel-mfa.gov.il/news/nrp.html09/16/98.
20 A Dégel Hátorá az ultraortodox közösségen belül a „litvisek" érdekeit képviselte, korábban a főként 

hászid zsidókból álló Águdát Jiszraélben működtek, innen kiválva hozták létre 1988-ban saját poli
tikai szerveződésüket.

21 h ttp :// wwWiUS-israel.org/jsource/Politics/shas.html.
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22 2000. augusztus 5-én Ovádia Joszéf rabbi egy istentiszteleten elhangzó prédikációjában azt mond
ta, hogy a holokauszt áldozatai korábban vétkezők reinkarnációi voltak. Az óriási felháborodás lát
tán a rabbi két nappal később a holokauszt áldozatait szenteknek nevezte, s a médiát tette felelős
sé, hogy a prédikáción elhangzottakat félremagyarázták. (Keesing's Record of World Events. 2000 
augusztus, 43 722. o.)

23 Az arabok elleni gyűlöletkeltésben ugyancsak Ovádia Joszéf járt elöl. „Holokauszt-prédikációjá- 
ban" a palesztinokat kígyókhoz hasonlította, akikkel nem lehet békét kötni. Az újabb intifáda idő
szakában 2001 áprilisában egy prédikációjában az arabokat ördögi, aljas embereknek nevezte, aki
ket az isten el fog pusztítani, s teljesen eltüntet a földről. Arra biztatta híveit, hogy az arabokkal 
szemben ne ismerjenek kegyelmet, ha kell, rakétákkal semmisítsék meg őket. (Keesing's Record of 
World Events, uo.; http://news.bbc.co.Uk/2/hi/middle_east/1270038.stm; Tuesday, 10 April, 2001.)

24 http://www.knesset.gov.il/history/eng; http://www.agora.stm.it/election/israel.htm.
25 A csoportosulás 2003-as választásokon való indulása majdnem kútba esett, mivel Bisara és pártjának 

indulását a jobboldali többségű Központi Választási Bizottság arra hivatkozva, hogy támogatják a 
palesztinok fegyveres harcát, s kétségbe vonják az állam zsidó jellegét, január elsején hozott dönté
sével megtiltotta. Mivel a vádhoz nem voltak megfelelő súlyú bizonyítékok, a döntést a Legfelső Bí
róság január 9-én hatálytalanította (h ttp://new s. bbc.co.uk/2/hi/middle-east/2642137. stm).

26 http://www.haaretz.co.il/eng/07/02/01.
27 Saranszki előadása a Brookings Intézetben, 2002. november 19-én.
28 A Nemzeti Egység az 1999-es sikertelen választási szereplés, Benny Begin politikától való visszavo

nulása, illetve a Herút kiválása nyomán bomlott fel.
29 A Harmadik Út 1996-ban elért négy mandátuma, kormányba kerülése nagy meglepetést keltett. 

A párt programja nemcsak a Golán megtartását tartotta fontosnak, hanem az összes stratégiailag 
fontos zónáét is a megszállt területeken. Kiállt a települések fejlesztése mellett, miközben a palesz
tinoknak csak autonóm jogokat ígért (http://www.israel-mfa.gov.il /news/3rdway.html).

30 Bush amerikai elnök 2002. június 24-ei nyilatkozatában egy, a terrorral szakító, új palesztin vezetés 
megválasztására szólított fel, amely külső támogatással mélyreható politikai-gazdasági változáso
kat hajt végre. A reformok végrehajtása megnyitná az utat egy ideiglenes határokkal rendelkező, 
korlátozott szuverenitású palesztin állam létrehozásához, majd három éven belül a végleges rende
zéshez. Az elnöknek az izraeli érdekeknek kedvező javaslatai az izraeli csapatoknak az autonóm te
rületekről való visszavonását a biztonsági helyzet javulásához kötötték, az 1967-ben megszállt terü
letek jövőjének rendezését az ENSZ BT 242-es és 338-as számú határozata alapján képzelték el. Bush 
csak általánosságban szólt az izraeli településpolitika leállításának s a többi végleges rendezési té
ma megoldásának a szükségességéről (http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/ 
06/print/20020624-3.html). Sáron 2002. december 4-én Herclijában körvonalazott javaslata elvileg 
elfogadta a Bush-tervet, de aláhúzta, hogy a megoldás az amerikai és izraeli elgondolások össze
kapcsolása lehet. Nála is kiindulópont a merényletek megszüntetése, palesztin vezetőváltás, melyet 
mélyreható reformok követnének, amelyek végén Izrael feloldja a katonai korlátozásokat. A máso
dik fázisban kerülne sor egy szigorú izraeli biztonsági gyűrűben a jelenlegi autonóm területeken 
egy demilitarizált, ideiglenes palesztin állam létrehozására, a harmadik szakaszban pedig a pa
lesztin állam végleges státusával kapcsolatos tárgyalásokra (http://m fa.gov.il/m fa/go.asp? 
MFAHOmtvO). Sáron és Bush javaslatai közti különbség, hogy izraeli oldalon az egyes szakaszok 
megvalósítására semmiféle határidőt nem hajlandók elfogadni, s az egyik szakaszról a másikra va
ló átmenetet a palesztin reformok teljesítésének mértékétől teszik függővé. A másik eltérés, hogy a 
végleges rendezési témákat teljesen homályban hagyja. A javaslatokkal Sáron időt szeretne nyerni 
a biztonság erősítését szolgáló lépések -  így a ciszjordániai biztonsági zónák s az autonóm terüle
teket Izraeltől elválasztó 360 km hosszú, nyolc méter magas biztonsági fal -  kiépítéséhez. Ha a Sa- 
ron-féle politika tartós meghatározója lesz a jeruzsálemi kormány politikájának, akkor egy „életké
pes" palesztin állam létrejötte bizonytalan időre elhalasztódik.

31 A GDP évi növekedése a kilencvenes évek első felében hét, 1998-ban kettő százalék körül mozgott, 
a termelés 2001-ben 0,9, 2002-ben pedig a fejlett ipari világban egyedülállóan egy százalékkal esett
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vissza. (Linda Sharaby: Israel's Economic Growth: Success Without Security, http://meria.idc.ac. 
Íl/journal/2002/issue3/jv6n3a3.html/. A munkanélküliség pedig az utóbbi két évben 9,4-ről 10,4 
százalékra növekedett (Haaretz, 2003. január 1.).

32 A kiválás közvetlen okát Ben-Eliézer abban jelölte meg, hogy a telepeseknek szánt támogatásból Sá
ron nem volt hajlandó egy 145 millió dolláros keretet a szerényebb jövedelmű, súlyos szociális gon
dokkal küzdő városok javára átcsoportosítani.

33 Sáron volt az első miniszterelnök, aki a kormánnyal foglalkozó sarkalatos törvény 22. paragrafusa 
alapján kezdeményezte a képviselő-testület feloszlatását. E szerint ha egy miniszterelnök úgy látja, 
hogy a knesszetben kialakult erőviszonyok akadályozzák a kormány munkáját, akkor a köztársasá
gi elnök egyetértésével törvényerejű rendeletet hozhat a testület feloszlatásáról s új választások 
kiírásáról. Ezt úgy kell tekinteni, mintha a rendelkezést maga a knesszet hozta volna meg. (Basic 
Law: The Government, 1992, http://www.mfa.gov.il/mfa/go.asp7MFAH00hd0).

34 Ben-Eliézer még májusban előterjesztett terve a rendezést három fázisban képzelte el: háború a ter
ror ellen, biztonsági elkülönülés, végleges rendezés. Ez utóbbinak különösen érdekes a Jeruzsálem 
jövőjével foglalkozó fejezete, mely szerint a város keleti felének arabok által lakott része palesztin 
ellenőrzés alá kerülne, a régi városrész, beleértve a Templom-hegyet, osztatlan szuverenitású lenne 
és speciális nemzetközi státust kapna. Ben-Eliézer szerint a gázai településeket és a Ciszjordániában 
lévő kisebb településeket fel kell számolni, s területcseréről is meg kell állapodni.

35 A szavazás során Micna a voksok 53,9, Ben-Eliézer 38,2, Ramon 7,2 százalékát kapta meg (www.ha- 
aretzdaily.2002. november 20.).

36 A lista első öt helyére Micna mellett Ben-Eliézer, Peresz, Matan Vilnai s Avraham Burg került. Az 
iraki származású Ben-Eliézer, aki aktív szerepet játszott Bejlin elszigetelésében, ellenlábasa távozá
sában a keleti zsidókat korábban diszkrimináló askenázi munkapárti hatalmi elittel szembeni tör
lesztést is látott.

37 Clinton amerikai elnök 2000 decemberében körvonalazott elképzelései szerint a Gázai övezet telje
sen, a nagyobb településblokkok izraeli annektálása miatt a Nyugati Part 94-96 százaléka palesztin 
ellenőrzés alá kerülne, akik ezért az izraeli területekből 1-3 százalékos kompenzációban részesülné
nek. Jeruzsálem, a régi városrészt is beleértve osztott szuverenitású lenne. A palesztin menekültek 
csak egy kis töredékének lenne joga Izraelben letelepedni, a többség egy palesztin állam területén, 
jelenlegi lakhelyén vagy valamely más államban telepedne le, s mindehhez a menekültek anyagi tá
mogatást kapnának.

38 http://info.jpost.com/C002/Supplements/Elections2003/pp_labor.html.
39 Micna sok bírálatot kapott azért, hogy egyik prioritássá tette a palesztinokkal a Clinton-terv alap

ján történő tárgyalásokat, noha erre a társadalom egy jelentős része részéről nem volt meg a foga
dókészség. Ellenfelei, köztük Sáron is, azzal ijesztgette a közvéleményt, hogy Micna még Baraknál 
is nagyobb engedményeket akar a palesztinoknak adni, s ezzel az állam létét is veszélybe sodorja 
Sok támadás érte a létrehozandó egységkormánytól való folyamatos elhatárolódásáért, SaramzD 
például Micna szándékát egyenesen anticionistanak tartotta.

40 A szavazáson, melyen a Likud 305 ezres tagságának kevesebb mint a fele vett részt, Sáron 55,8, Ne
tanjahu 40,8, a radikális jobboldal jelöltje, Móse Feiglin 3,4 százalékot kapott (http://news.bbc.co. 
uk/2/low/middle_east/2525831.stm).

41 A Likud-lista első öt helyére Sáron, Netanjahu, Cási Hanegbi, Silván Salóm s Dán Naveh kerüli.
42 Ezek közé tartozott az izraeli belpolitika nagy „barométere" Dávid Lévi, aki még a kilencvenes évek 

derekán hagyta el a Likudot, s a marokkói bevándorlókból álló kicsiny Geser (Híd) párt élén min
dig a győztessel lépett koalícióra. Most a pártjából visszalépett a Likudba, a listán a 17. helyet sze
rezte meg, mellyel gyakorlatilag újabb ciklusra biztosította a helyét a knesszetben.

43 http://www.haaretz.co.il//hasen/objects/pages/PrintArticleEn.jhtml?itemNo=256340.
44 http://w .m fa.gov.il/mfa/go.asp7MFAH0nl30.
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Résumé

The evolution of the Israeli party  system

The Israelis believe that their country is the only democracy in the Middle East. 
However, such a comparison can only be formal because we should also take it account 
that the countries we are talking about have different traditions, which influence the 
mode of practising power besides the political culture. A rather polarized party system 
came into being in Israel after the foundation of the country in 1948 in unique historical 
circumstances. This party system was based on the stabilizing role of the left of center 
Labour Party, and its predecessor, the Labourers' Party. It was only since the 1970s that 
the right of center Likud, which embodies the revisionist thought, has been able to play 
a similar role. A necessary collateral of the system has been coalition government since 
the beginning. There have been 29 cabinets in 15 parliamentary cycles, and six of them 
were national unity governments. We may put the competing political forces into four 
groups with some simplification: left wing, right wing-liberal, religious, and ethnic 
and other alternative organizations. There have been smaller or larger shifts in these 
groupings in the past decades.

Both of the traditional Zionist political groupings became weaker in the 1990s, but the 
negative consequences hit the Labour Party harder that the Likud. This is in connection 
with the failure of the Oslo process, the deterioration of the security situation, the changes 
within Israeli society, the decline of the political weight of the Askhenaz middle class, 
which constitutes a substantial social basis, and the increase of the value of the groupings 
based on religious and ethnic identity. As regards the Likud, this was a transitory 
tendency, and with winning the elections in 2003, this gouping has become the main 
integrationist force of the political structure. The strengthening of the Likud is related to 
the fact that because of the security situation the party has been able to win the support 
of the voters in the center, and it has also managed to win, or re-win, voters from groups 
right of it. Moreover, it was also an important factor that the Likud has become more open 
to "Neo-Zionism", which has become stronger after the beginning of the second Intifada. 
Its representatives believe that a new cohesive force should be created in the extremely 
fragmented Israeli society with the help of religious and nationalist values.

Les car act crist icjues de l'evolution du Systeme des partis en Israel

Les Israeliens condidérent leur pays comme la seule democratic en Proche-Orient. 
Cependant, une telle comparaison implique une certaine relativité car il s'agit de 
sociétés ayant des traditions differentes ce qui influence non seulement la culture 
politique mais aussi le mode de l'exercice du pouvoir. En 1948, aprés la fondation de 
l'Etat qui s'était déroulé dans des conditions historiques particuliéres est né un
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système de partis très polarisé reposant, pendant 25 ans, sur le rôle stabilisateur du 
Parti Travailliste et de son prédécesseur, le Parti Ouvrier. Face à ce parti de gauche 
centriste, ce n'est que le Liquoud représentant des idées révisionistes qui pouvait 
s'imposer à partir des années 1970. De ce système a résulté nécessairement un gou
vernement de coalition; pendant les 15 cycles parlementaires jusqu'à présent, on 
comptait 29 cabinets dont 6 étaient des gouvernements d'unité nationale. Les forces 
politiques rivalisant dans le cadre de la structure politique formée peuvent être 
classées en 4 catégories: la gauche, la droite libérale, les formations religieuses, 
ethniques et les autres formations alternatives. On assistait souvent à des 
réarrangements de ces catégories pendant les dernières décennies.

Dans les années 1990, toutes les deux formations politiques traditionnellement 
sionistes se sont trouvées affaiblies mais c'est le Parti Travailliste qui a subi la perte 
d'influence la plus considérable. Cette perte d'influence est en relation avec l'échec du 
processus de paix d'Oslo, l'insécurité, les changements de la société israélienne, la 
diminution du poids de la classe moyenne ashkénaze qui représentait une base 
sociale considérable ainsi que la réévaluation du rôle des formations religieuses et 
ethniques. Dans le cas du Liquoud, cette affaiblessement n'était que provisoire et 
après avoir gagné les élections de 2003, ce parti est devenu la force principale de la 
structure politique du pays. Le renforcement de sa position est en relation avec le fait 
que dans les conditions de l'insécurité, ce parti était capable de ranger de son côté les 
électeurs centristes et il a pu gagner ou regagner nombreux électeurs qui étaient plus 
à la droite que lui. En dehors de cela, le Liquoud est devenu ouvert aux idées „néo
sionistes" qui se sont affermies à la suite de la deuxième Intifada. Les représentants de 
ces idées essaient de créer une nouvelle cohésion de la société israélienne très 
fragmentée à l'aide des valeurs religieuses et nationalistes.

Die w ichtigeren Besonderheiten in der Entzvicklung des Parteiensystems in Israel

Die Israelis sind der Auffassung, dass ihr Land die einzige Demokratie im nahôstli- 
chen Raum ist. Ein derartiger Vergleich kann jedoch nur formai sein, da in Betracht 
gezogen werden muss, dass von Gesellschaften mit abweichenden Traditionen die 
Rede ist, was liber die politische Kultur hinaus die Art und Weise der Ausübung der 
Macht beeinflusst. Nach der Staatsgründung, die im Jahre 1948 unter spezifischen 
historischen Bedingungen vor sich gegangen ist, war in diesem Land ein ziemlich 
polarisiertes Parteiensystem zustande gekommen, das fünfundzwanzig Jahre hin- 
durch auf der stabilisierenden Rolle der mitte links gerichteten Israelischen Arbeits- 
partei, bzw. ihrer Vorgàngerpartei, der Arbeiterpartei beruhte. Zu einer rivalisieren- 
den integrierenden Kraft konnte von den 70er Jahren an alléin der mitte rechts steh- 
ende Likud-Block werden, der die revisionistische Idéologie verkörperte. Eine auf
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notwendige Weise dieses System begleitende Erscheinung ist das Regieren von 
Koalitionsregierungen, in den bisher vergangenen 15 Parlamentsperioden waren 29 
Regierungen, von denen 6 nationale Einheitsregierungen waren. Die in den Rahmen 
der entstandenen politischen Struktur wetteifernden politischen Kräfte können ge
wissermaßen vereinheitlicht in vier Gruppen eingeteilt werden: in links gerichtete, in 
rechts gerichtete-liberale, in religiöse, ethnische und in sonstige alternative Gruppie
rungen. In den vergangenen Jahrzehnten konnte man häufig kleineren oder größeren 
Umstrukturierungen auf diesen erwähnten Gebieten begegnen.

In den 90er Jahren sind beide traditionalistische zionistische Bewegungen schwä
cher geworden, doch traten die negativen Folgen des Raumverlusts bei der Israeli
schen Arbeitspartei in einem gesteigerten Maße auf. Dies hängt mit dem Fiasko des 
Prozesses von Oslo, mit der Verschlechterung der Sicherheitslage, mit den in der israe
lischen Gesellschaft vor sich gehenden Veränderungen, mit der Abnahme des politi
schen Gewichts der eine bedeutende gesellschaftliche Basis bedeutenden aschkenasi- 
schen Mittelklasse und der Aufwertung der auf der religiösen-ethnischen Identität 
stehenden Gruppierungen zusammen. Im Falle des Likud-Blocks war diese Tendenz 
provisorisch, mit dem Gewinnen der Wahlen des Jahres 2003 wurde diese Gruppie
rung zur wichtigsten integrativen Kraft der politischen Struktur.

Das Vorwärtsgelangen der Gruppierung hing damit zusammen, dass die Partei we
gen der Sicherheitslage die in der Mitte befindlichen Wähler in einem größeren Maße 
hinter sich vereinen konnte, und dass es ihr gelang, auch viele von der Basis der rechts 
von ihr stehenden Gruppen zu gewinnen bzw. zurückzugewinnen. Darüber hinaus 
spielte auch das eine wichtige Rolle, dass der Likud-Block für die in der israelischen 
Gesellschaft infolge der zweiten Intifada stärker werdende Richtung der "neozionisti- 
schen" Geistigkeit offener geworden ist, deren Repräsentanten die Meinung vertreten, 
dass in der ausserordentlich fragmentierten israelischen Gesellschaft durch die religi
ösen und nationalistischen Werte eine neue Kohäsionskraft zu schaffen ist.
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