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Békefolyamathoz kötött államépítés  
a Közel-Keleten. A palesztin eset tanulságai
Paragi Beáta

Az oslói békefolyamattal egy időben fellendülő meginduló nemzetközi segélyezés az 
akkor létrehozott Palesztin Hatóság gazdasági és politikai rendszerét kívánta fejlesz-
teni annak érdekében, hogy az elvi nyilatkozatot aláíró felek – Izrael és a palesztin nép 
– eljussanak a végső megállapodásig. Az autonómia létrehozásával nemzetközi szerep-
lők sokasága vált érintetté az oslói békefolyamatban, amennyiben a Palesztin Nemzeti 
Hatóság modern „állami” intézményrendszerként való működtetése megkövetelte a 
külső segítséget. A békefolyamat támogatását alapvetően a nemzetközi közösség fejlett 
államai – Európa, Észak-Amerika, illetve Japán – vállalták. A politikai szereplőként 
is megnyilvánuló donorok álláspontjainak, tevékenységének összehangolása, illetve 
azok Palesztin Hatósággal és Izraellel való egyeztetése kellően bonyolult együttmű-
ködési kereteket alakított ki. E rendszerben egyik szereplő érdekei sem érvényesül-
hettek kizárólagosan. Miközben lehetővé vált, hogy a segélyezés gazdasági-fejlesztési 
értelemben a körülményekhez képest látványos eredményeket produkáljon, politikai 
összefüggésekben súlyos problémákhoz vezetett. Az oslói folyamat sikere – izraeli–
palesztin relációban és palesztin oldalon – egy olyan politikai szervezet (Palesztinai 
Felszabadítási Szervezet) belső legitimitásán és kompetenciáin múlt, amelynek adott-
ságai és lehetőségei éppúgy nem biztosítottak megfelelő hátteret a donorok beleértett 
céljainak (a modern, demokratikus palesztin állam megteremtésének), ahogy maguk 
az oslói megállapodások sem.

Háttér és kontextus: az oslói békefolyamat 

A közel-keleti konfliktus megoldása, így az 1990-es években oslói jelzővel illetett béke-
folyamat támogatása, távlatilag egy életképes palesztin állam alapjainak megteremtése 
kiemelt fontossággal szerepel a nemzetközi közösség napirendjén. Az 1993-ban norvég 
közvetítéssel megindult oslói békefolyamat a nemzetközi közösség szereplői, legalább-
is a fejlett (jellemzően nyugati) államok körében széles politikai, anyagi támogatásnak 
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örvendett. Az Izrael és a Palesztinai Felszabadítási Szervezet (PFSZ) képviselői által 
kidolgozott elvi nyilatkozat (Declaration of Principles, továbbiakban DoP 1993), az annak 
végrehajtására vonatkozó további megállapodások az akkor elérhető maximumot tük-
rözték.1 A békefolyamat deklarált célja nem a palesztin állam létrehozása volt, csupán 
annak az időszaknak a szabályozása, amely során a két félnek megállapodásra kell(ett 
volna) jutnia a palesztin területek végső státusáról. A végső státus természetesen az 
önálló államiságban való hitet jelentette, legalábbis a palesztin közvélemény számára. 

Az elvi nyilatkozat aláírását megelőző Izrael és PFSZ közötti kölcsönös elismerés – a 
két nép 20. századi történetének tükrében – hatalmas előrelépésnek minősült. Talán ez is 
magyarázza, hogy a kétoldalú keretek között formált megállapodások a következő óvatos 
megfontolásokra épültek: konstruktív kétértelműség (constructive ambiguity) a szövege-
zésben; fokozatosság (gradualism) a hatáskörátadás kapcsán, illetve – különösen az izraeli 
belpolitikai változásokkal összhangban, 1996 után – viszonosság (reciprocity) a megállapo-
dások végrehajtása során. A felsoroltakban rejlő lehetőségek ellenére, azok mégis inkább 
az oslói folyamat – és az azt támogató donortevékenység kudarcát eredményezték. 

A másfél évtizede megkötött megállapodások bizonyos értelemben konzerválták a 
fennálló status quót, amennyiben a megszállás de facto keretei nem csupán változatlanok 
maradtak, de – legalábbis az azt aláíró PFSZ részéről – lényegében de jure is elismerést 
nyertek.2 Más olvasatban ugyanezek a megállapodások jelentős előrelépésnek bizonyul-
tak, hiszen a palesztin nép története során először kapott rá lehetőséget, hogy saját belső 
ügyei felett – a Palesztin Nemzeti Hatóság (megalapításakor PH, majd 1996-tól PNH) 
keretein belül – az otthonának tekintett földrajzi területen autonómiával rendelkezzen. 

Bár a megállapodások az Izrael és a PFSZ közötti közvetlen tárgyalások eredmé-
nyei, azok tartalmi összefüggései nem választhatók el sem a felek közötti (belső) de 
facto aszimmetrikus erőviszonyoktól, sem az egyéb (külső) de jure vonatkozások által 
kínált lehetőségektől. Nemzetközi jogilag vitatható, hogy egyáltalán nemzetközi szer-
ződésnek minősülnek-e a dokumentumok – s mint ilyen, kötik-e a feleket vagy sem 
– amennyiben a nemzetközi szerződések jogáról rendelkező bécsi egyezmény 2. (1a) 
cikke értelmében azok részesei csak államok és nemzetközi szervezetek lehetnek.3  
A megállapodások (belső vagy nemzetközi) gazdasági összefüggéseit tekintve a – pári-
zsi jegyzőkönyvben (PP 1994)4 megszövegezett – felek közötti együttműködés valahol a 
szabadkereskedelmi megállapodás és a gazdasági-, unió között helyezkedik el. A felek 
mögöttes politikai érdekeiből adódóan a PP gazdasági jogi értelemben sem definiálja 
pontosan, hol húzódik a felek szuverenitásának fizikai vagy átvitt értelemben vett hatá-
ra. Arra sem ad világos választ, hogy szorosabb gazdasági integráció vagy szeparáció-e 
az együttműködés célja.5

A nemzetközi jogi és gazdasági kapcsolatok természetéhez hasonlóan meglehetősen 
ellentmondásos a megállapodásokat igazoló nyugati gondolkodásmódra – gazdasági 
racionalitásra – építő filozófia is.6 Az elképzelés értelmében az átmeneti időszak és a fo-
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kozatos hatáskörátadás megfelelő hátteret biztosít ahhoz, hogy a gazdasági helyzetének 
javulását a béke, stabilitás ígéretéből fakadóan érzékelő palesztin nép végső státusban 
való megegyezési készsége politikai értelemben is javuljon. Az átmenetiségre, illetve 
fokozatosságra épülő rendezési tervek a Camp David-i keretegyezmények (1978) óta 
arra a megfontolásra épülnek, hogy a „munkával és biztos jövedelemmel rendelkező 
»boldog« palesztinok megszállás alatt [is] hajlandóak lesznek a politikai rendezésről 
tárgyalni.”7 Az első, közel-keleti békére vonatkozó – és Ciszjordánia valamint a Gázai 
övezet jövőjének külön részt szentelő – keretegyezmény preambuluma szerint „a béke 
megköveteli a térség minden állama szuverenitásának (…) tiszteletben tartását (…). 
Az e cél elérése érdekében tett lépések gyorsíthatják a haladást a közel-keleti megbé-
kélés új korszaka felé, amelyet a gazdasági fejlődés támogatására, a stabilitás megőrzé-
sére és a biztonság szavatolására irányuló együttműködés jellemez.”8 Ugyanezt, a (pa-
lesztin) gazdasági prosperitást az (izraeli) biztonsági követelményekkel összekapcsoló 
meggyőződést tűnt elfogadni az oslói folyamatot aláíró PFSZ/Fatah vezetése, illetve az 
egész oslói békefolyamatot támogató, számszerűen európai többségű donorközösség. 

A donorközösségnek szánt szerep 

A donorok célja az oslói békefolyamat támogatása volt az elvi nyilatkozatban megfogalma-
zottakkal összhangban. Ez nem csupán azt jelentette, hogy a felek közötti átmeneti időszak-
ra szóló megállapodásban kitűzött célok eléréséhez nyújtanak segítséget, hanem kifejezett 
kérést teljesítettek, amennyiben a dokumentum erre invitálta a hivatalos és nem hivatalos 
nemzetközi közösséget. Az elvi nyilatkozat gazdaságfejlesztésre vonatkozó, IV. számú mel-
léklete a tágabb regionális együttműködéshez kívánta kapcsolni a Nyugati Part és a Gázai 
övezet fejlesztését, amelyhez az aláíró felek nemzetközi segítséget kértek.9 

Az elvi nyilatkozat aláírását (Washington, 1993. szeptember 13.) követően megrende-
zett első (donor)konferencián (Washington, 1993. október 1.) a nemzetközi szereplők 2,1 
milliárd USD-t ajánlottak fel az ötéves átmeneti időszakra. A Wye River Memorésum 
(Wye River Plantation, MA, 1998. október 23.) aláírását követően megrendezett második 
donorkonferencia folyamán további 3 milliárd dollár felajánlására került sor. A nemzet-
közi közösség által az 1994 és 2000 közötti időszakban ténylegesen teljesített összeg éves 
átlagban körülbelül 500 millió USD volt. A Camp David-i diplomáciai kudarc (2000. 
július) és a második intifáda kitörése (2000. szeptember) gyökeresen új helyzetet terem-
tett, legalábbis a közvetlenül érintetett felek – Izrael és a PNH, illetve a végső státus-
ról tárgyalni jogosul PFSZ – viszonyában. Az oslói folyamat politikai kudarca azonban 
annak ellenére nem járt együtt a donortevékenység felfüggesztésével, hogy annak (ké-
sőbbiekben részletezett) deklarált célja a békefolyamat támogatása volt. A segélyezési 
tevékenység tovább folyt, 2000 és 2005 között éves átlagban körülbelül 1 milliárd USD 
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érte el különféle csatornákon a palesztin területeket. A segélyek relatív nagyságrendje – 
szintén éves átlagban – 1993 és 2000 között a GDP-hez viszonyítva 18 százalékot (1994), 
10 százalékot (2000), illetve 2001–2005 között körülbelül 20-30 százalékot jelentett.10

Az oslói megállapodások árnyékában összehívott első donorkonferencia záródoku-
mentuma szerint a donorok által felajánlott támogatások deklarált kettős célja (twin 
goals) annak biztosítása, hogy a) rövid távon javuljanak a gazdasági kilátások, illetve 
az életszínvonal, b) hosszú távon megteremtsék a fenntartható növekedés alap jait.11 

Más szavakkal: a) az életkörülményeket illető nehézségek enyhítése, rehabilitáció 
rövid távon, illetve b) hosszú távon kapacitásépítés az emberi erőforrások, illetve az 
intézményrendszer terén; a kereskedelem és a magánbefektetések ösztönzése; egy öt 
évre szóló közbefektetési program kidolgozása a fizikai és szociális infrastruktúra, 
illetve termelőkapacitások vonatkozásában; valamint a regionális gazdasági integráció 
és szabadpiac fejlődésének elősegítése.12 Egyszerűbben megfogalmazva a nemzetközi 
szereplők egyrészt gazdaság fejlődéséhez szükséges hátteret kívánták biztosítani, más-
részt a palesztin kormányzati intézményrendszert stabilizálni.

Az oslói békefolyamat alakulása a Hamász választási 
győzelméig 

Az oslói megállapodások Izrael és a PFSZ közötti közvetlen politikai alku eredményei, 
bár az elvi nyilatkozat lényegében hegemón „béke” volt.13 Függetlenül a kifejezetten 
deklarált vagy beleértett céloktól mindkét oldalnak voltak azon saját érdekei, megfon-
tolásai, amelyeket érvényesíteni kívánt. Hasonlóan eltérőek voltak a megállapodás(ok)
ra vonatkozó interpretációik is.14 Izraelnek szembe kellett néznie azzal a problémával, 
hogy a megszállás fenntartása nem hatékony;15 a palesztin félnek (legalábbis legitim-
nek elismert képviselőjüknek) be kellett látnia, hogy anélkül, hogy legalizálná kapcso-
latait Izraellel, nem lesz képes független államot létrehozni. A tárgyalásban résztvevők 
(i) tisztában kellett, hogy legyenek a katonai eszközökkel mért teljesen aszimmetrikus 
alkupozícióknak,16 illetve (ii) tudatában voltak, hogy a politikai érdekek felülírják a 
gazdasági megfontolásokat.17 A megállapodások, így a párizsi jegyzőkönyv szövege-
zésében is tetten érhető konstruktív kétértelműség, illetve „befejezetlen” (open-ended) 
jelleg mindkét fél számára lehetőséget biztosított arra, hogy a másik oldal szándékait 
és képességeit próbára tegye.18 

Bár az oslói folyamat (1993–2000) politikai értelemben nem érte el kitűzött célját – a 
palesztin területek végső státusáról való megállapodást – gazdasági szempontból nem 
tekinthető egyértelmű kudarcnak. A palesztin nép kapott rá esélyt, hogy bebizonyítsa, 
képes normális életet19 folytatni azon területeken, amelyek a PH funkcionális és területi 
fennhatósága alá kerültek, illetve amelyeken az izraeli hadsereg visszavonulásakor azon-
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nal hatályon kívül helyezték az izraeli törvényeket és katonai rendeleteket.20 A palesztin 
területek (Nyugati Part és Gázai övezet) az 1990-es évek elején éppúgy az alacsony-köze-
pes jövedelmű országok csoportjába tartoztak, mint napjainkban. Ennek ellenére a gaz-
daság és társadalom állapotát jelző mutatók mintha ellenkezően mozognának a politikai 
fejleményekkel. Ami a fő tendenciákat illeti, mindkét időszakot (1993–2000, 2001–2005) 
két további egységre lehet bontani. 1993 és 1996/1997 között éppúgy romlottak a gazda-
ság állapotát jelző mutatók, mint 2000 őszétől 2003 elejéig. A második intifáda (2000. szep-
tember) és a Hamász választási győzelmét (2006. január) megelőző években – 1997/1998 
és 2000 nyara, illetve 2003 eleje és 2006 év eleje között – határozott javulás volt tapasztal-
ható mind a gazdasági növekedés, mind foglalkoztatottsági mutatók terén. A palesztin 
területek GDP-je (konstans áron számolva és éves átlagban) az 1990 és ’93 közötti 2,765 
milliárd dollárról az 1994 és 1999 közötti időszakban 3,642 dollárra nőtt, majd elérte a 
3,912 milliárdot (2000 és 2002 között), illetve a 4,233 milliárdot (2003 és 2005 között).21

Az 1994 és 1999/2000 közötti (éves átlagban számolt GDP- és GNI-) növekedés annak 
köszönhető, hogy a politikai értelemben vett – öngyilkos merényletekkel, telepesek szá-
mának növekedésével, izraeli biztonsági intézkedésekkel mérhető – kapcsolatok 1996-os 
mélypontja után enyhült a felek közötti feszültség. Igaz, hogy jóval szigorúbb (precízebb) 
engedélyezési, illetve közlekedési (szállítás) procedúrák árán,22 de éves átlagban a teljes 
mozgáskorlátozással járó napok (comprehensive closure days) száma csökkent, az Izraelben 
munkát vállalni tudó palesztinok száma 1999-re elérte az 1993 előtti szintet (körülbelül 
135 ezer fő). A munkanélküliségei ráta – a négy százalék feletti népszaporulat ellenére 
is – 23,8 százalékról 11,8  százalékra esett vissza (1996 és 1999 között). A szegénységi ráta 
27 százalékról (1996) 20 százalékra csökkent (2000).23 A lakosság és vállalkozások meg-
takarítási kedvét (is), illetve a gazdaság élénkülésének lehetőségét is magukban hordozó 
bankbetétek az 500 millió USD-ről (1993) 1,9 milliárdra (1997), illetve 2000-re 3,5 milliárd 
dollárra nőttek.24 A – döntően továbbra is Izraellel bonyolódó – kereskedelem, mind az 
import mind az export vonatkozásában élénkült; míg az utóbbi 1994 és 1999 között 58,7 
százalékkal, addig az előbbi – igaz, részben segélyekből finanszírozott import – több, 
mint 60 százalékkal nőtt.25 Az indikátorokban 2000 folyamán bekövetkező csökkenés 
már 2000 utolsó negyedévének, az intifáda következményeinek tudható be. 

Talán a társadalom „lelkiállapotát” kifejező legjobb mérce, hogy az egy főre jutó GDP 
és GNI az 1990-es évtized végére sem érte el az elvi nyilatkozat aláírását megelőzően lé-
tező értéket.26 A magas népszaporulatnak (3,6-4 százalék évente) is köszönhetően az 
egy főre jutó GDP az 1990 és ’93 közötti szintről (1680 USD) 1536 dollárra (1994–1999), 
majd 1247 dollárra (2003–2005) süllyedt.27 Az indikátorokban kifejezésre jut az izrae-
li biztonsági intézkedések kereskedelmet, szállítást érintő hatása is, amennyiben 1994 
és 2005 között mind az export, mind az import GDP-hez viszonyított aránya tovább 
csökkent.28 Az Izraelben, izraeli telepeken munkát vállalni tudó palesztinok számá-
nak alakulása a GNI változásait magyarázza. A második intifáda kitörése (2000. szept.) 
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drasztikus változásokat hozott magával. Az aggregált GDP 2002-ben 27,7 százalékkal, 
2005-ben meg mindig 11,4 százalékkal volt alacsonyabb, mint 1999-ben. Az egy főre 
jutó hatás még erőteljesebb, amennyiben a fejenkénti GDP 2002-ben 64,5 százaléka, 
2005-ben még mindig csupán 71 százaléka volt az 1999-es szintnek (Világbank 2005). 
Bár a különböző források által kínált adatok nem teljesen egyeznek egymással, nyil-
vánvaló, hogy a palesztin gazdaság lehetőségei 2000 és 2002 között szűkültek, majd 
2003-tól lassú, de határozott növekedés figyelhető meg (legalábbis 2006 januárjáig).  
A GDP reálértékben három egymást követő évben 6-8 százalékos növekedést produ-
kált évente, fokozatosan dolgozva le a 2000 és 2002 között keletkezett hátrányt.29 

Nemzetközi összehasonlításban a UNDP által számolt humán fejlődési mutató (HDI, 
2004) értékei alapján a rangsor 100. helyén álló palesztin területek30 fejlettsége (0,736) 
kétszer közelebb áll az első helyet birtokló Norvégiához (0,965), mint a rangsort (177. 
helyen) záró Nigerhez (0,311). Annak a valószínűsége, hogy az ember 40 éves kora előtt 
meghal, kisebb (5,3 százalék), mint Romániában (5,5 százalék) vagy Albániában (5,5 
százalék). Az általános beiskolázottságot mérő összetett mutató jobb (81,2 százalék), 
mint Csehországban (81,1 százalék), a felnőtt lakosság körében az írástudatlanság ala-
csonyabb (7,6 százalék), mint Portugáliában (8,0 százalék).31 Ami a társadalmi „jólétet” 
mérni képes további mutatókat illeti, a palesztin területek és lakosság lehetőségei látvá-
nyosan javultak. A születéskor várható élettartam 69,5 évről (1997) 71,7-re nőtt (2005).32 
A középfokú oktatásban a beiratkozási ráta 40,2 százalékról (1997) 54,2 százalékra 
(2005) nőtt, az egyetemi hallgatók száma 1997 és 2005 között megduplázódott (52 ezer 
hallgatóról 130 ezerre). A napi fizetés medián értéke 50 NIS-ről (1997) 62,2 NIS-re (2005) 
nőtt (PCBS 2006a). Ez utóbbi valamivel több, mint amennyit a háztartások 2005-ben 
havonta információtechnológiai szolgáltatásokra (55,3 NIS) költöttek.33 Az aszfaltozott 
utak hossza 2055 kilométerről (1997) 6284 kilométerre nőtt (2005). Miközben 1997-ben 
a háztartások 4 százalékában volt számítógép, 84,6 százalékában televízió, 73,2 szá-
zalékában mosógép és 19,5 százalékában vezetékes telefon, addig e mutatók 2006-ra 
látványosan nőttek (32,8 százalék, 95,3 százalék, 91,5 százalék és 45,6 százalék). A helyi 
mobilszolgáltató (Jawwal) ügyfeleinek száma majdnem harmincszorosára nőtt: 23 ezer 
előfizetőről (1999) közel 600 ezerre (2005).34 Az internet-hozzáféréssel rendelkező ház-
tartások száma 2004 és 2006 között 72,8 százalékkal nőtt. 

A békefolyamat – burkolt államépítés – támogatásának 
tanulságai

Az elérhető szakirodalom többsége (i) pragmatikusan, cél-eszköz összefüggésekben, 
vagy (ii) az izraeli megszállás, illetve a palesztin intézményrendszer gyengesége által 
jelentett korlát tükrében elemzi az oslói időszak folyamán (1993–2000), illetve azt köve-
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tően (2000 óta) folytatott segélyezési gyakorlatot.35 Az első (i) szempont esetén az elvi 
nyilatkozat elfogadását követően a leendő donor(állam)ok által megfogalmazott „kettős 
cél” a viszonyítási alap. Ami (ii) a palesztin intézményrendszerrel kapcsolatos prob-
lémákat, a megállapodások befejezetlen realizálását, a megszállás változatlanságát, 
illetve a closure-policy fokozatos kiépítését jelenti, azok egyre inkább olyan akadályokká 
váltak, amelyek ellensúlyozása a fejlesztési (és humanitárius) támogatás fő célja lett.36 

Az első időszakot (1993–2000) illetően – legalábbis nyugati szerzők körében – lénye-
gében konszenzus van a tekintetben, hogy „a rendelkezésre bocsátott segélyek két-
ségtelenül erősítették a Palesztin Hatóság stabilitását.”37 Egyetértenek abban is, hogy 
gazdasági eszközökkel való béketeremtés (economic peacebuilding) esetén a segélyek ha-
tékonyságával szemben nem lehet indokoltatlan elvárásokat támasztani, amennyiben 
„a donorok pénze sem arra nem alkalmas, hogy megvásárolja a békét, sem arra, hogy 
kikényszerítsen politikai akaratot.”38 És bár e következtetések a nemzetközi segélyezé-
si rezsim működési elveit és gyakorlatát alapul véve helytállóak, nincsenek teljes össz-
hangban a donor által megfogalmazott konfliktust követő szituációkban alkalmazandó 
általános fejlesztéspolitikai irányelvekkel.39 Emellett megkerülik nemcsak az oslói fo-
lyamat filozófiáját, de a palesztin nemzeti felszabadító mozgalm(ak) oslói folyamattal 
párhuzamosan (át)alakuló pozícióit és prioritásait is.

A második időszak (2000–2005) tapasztalatai felszínre hozták a segélyezés hatásaira 
vonatkozó árnyaltabb megállapításokat is, elismerve, hogy „azon a módon, ahogyan 
kezelték azokat, inkább a probléma, mint a megoldás részévé válhattak.”40 Közvéle-
mény-kutatások szerint a palesztin társadalom meglehetősen gyanakvó a donor álla-
mok valódi szándékait illetően.41 A PH létrehozása szükségszerűen vonta maga után 
a menekültek ellátásáért 1949 óta felelős UNRWA költségvetésének csökkenését. Az 
arányaiban nagy mértékű humanitárius segélyek kétfelé osztása feszültséget keltett az 
UNRWA és a PNH között, hiszen a lakosság más-más okok miatt, de mindkét rendszer 
fenntartásában érdekelt.42 A külső segélyek értelmezhetők úgy is, hogy azok tehermen-
tesítették a megszállás folyamán polgári lakosságot ellátni köteles Izraelt.43 Ez utóbbi 
érvelés Izraelben nem arat osztatlan sikert, amennyiben nehezen megállapítható, mi 
jelent „tényleges ellenőrzést”, miközben a legsűrűbben lakott palesztin területek lé-
nyegében a kezdetektől a PH fennhatósága alatt állnak. Ezen megközelítést azok sem 
különösebben értékelik, akik meggyőződése szerint a külföldi támogatás valóban ké-
pes változásokat eredményezni az alapvető szükségletek kielégítése révén. A fejlesztési 
segélyek – palesztin vezetéssel nem feltétlenül kompatibilis céljai – összezavarták az 
addig viszonylag jól szervezett civil társadalom és az új főhatalom, a PH közötti kap-
csolatokat is.44 Miközben körülbelül 1997–1998-tól a Világbank és más külső szereplők 
megpróbálták „felhatalmazni” az első időszakban (1994–1997) lényegében perifériára 
szorított civil társadalmat, addig nem sikerült „megakadályozniuk,” hogy a PNH biz-
tonsági erői egymás, illetve a politikai ellenzék ellen különféle emberi jogi jogsértéseket 
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kövessenek el.45 Ugyanakkor nem sikerült e problémákat teljes mértékben ignorálni 
sem. A pénzügyi-költségvetési folyamatok ezredforduló környékén erősen kifogásolt 
sajátos irányítása, illetve az állítólagos korrupció a legkevésbé sem volt titok az 1990-es 
évek folyamán – legalábbis nem volt az a donorok előtt.46 A említett összefüggéseket 
annak ismeretében szükséges értelmezni, hogy Izrael következetesen – az 1994-es év 
elejétől – figyelmeztetett rá, hogy semmilyen együttműködést nem fog tolerálni a Pa-
lesztin Hatóság részéről azon szervezetekkel, amelyek biztonságát fenyegetik.47

Az első időszak célkitűzései a fennálló körülmények 
tükrében (1993–2000)

Az oslói folyamat filozófiája, kettős célok, kezdeti feltételezések. Sem az oslói megállapodások, 
sem a mögötte álló filozófia, sem a donorok által megfogalmazott kettős célok nem 
vették tekintetbe, hogy a palesztin entitás nem (egy) szuverén (állam). A PNH – a rend-
szer demokratikus vagy autoriter mivolta lényegében közömbös is – nem rendelkezett 
olyan erőszak monopóliummal,48 illetve többé-kevésbé átlátható olyan jogrenddel és 
jogszabályokkal, amelyek képessé tették volna, hogy a fennhatósága alatt álló lakossá-
got (jól) kormányozza. Szándékosan vagy sem, mindenesetre az oslói megállapodások 
túl zavarosak voltak ahhoz, hogy azok szilárd alapot biztosítsanak a gazdasági vagy 
intézményi fejlődéshez.49 A kezdeti (1993. október) donorfelajánlások olyan feltételezé-
sekre50 épültek, amelyek, amelyek tarthatatlanságával legkésőbb 1994 őszére a nemzet-
közi szereplők szembenéztek. Négy ilyen feltételezés biztosan létezett: (i) a felajánlott 
forrásokat közép- és hosszú távú fejlesztési projektekre fordítják; (ii) a befolyó költ-
ségvetési bevételek lényegében fedezni fogják a folyó költségvetési kiadásokat; (iii) a 
palesztinok számára elérhetők lesznek azon szuverén garanciák, amelyek a felajánlott 
nemzetközi segélyek (aid) (kedvezményes) kölcsön (loan) részének mobilizálását lehe-
tővé teszik; (iv) Izrael továbbra is legalább százezer palesztin számára lehetővé teszi 
a területén való munkavállalást. A donorok – legalábbis az európaiak – „nem mérték 
fel megfelelően sem az izraeli távozással keletkező vákuum erősségét, sem azon ne-
hézségeket, amelyekkel a tapasztalat hiányában a Palesztin Hatóságnak szembe kellett 
néznie.”51 Az Izrael és a PFSZ/PH közötti jogi, politikai, gazdasági kapcsolatok annyira 
komplikáltak voltak, hogy a donorpénzek maximum marginális szerepet játszhattak, 
és a fennálló struktúrák megváltoztatására politikai akarat hiányában alkalmatlannak 
bizonyultak. 

A megfogalmazott magasztos célok, illetve a donorok tevékenységének bármiféle 
megnyilvánulása olyan várakozásokat keltettek, amelyek a valós folyamatok tükré-
ben irreálisak voltak.52 Amellett, hogy a Világbank (mint titkárság) által összefogott 
donorközösség a palesztinok „racionális választásában” bízott, tevékenységük másik 
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pillérét a ceteris paribus (közgazdasági, filozófiai) elve képezte.53 Csakhogy miközben 
a modellek megengedhetik maguknak az ismert vagy ismeretlen tényezők figyelmen 
kívül hagyását, a palesztin eset más volt. Ennek ellenére, a hatékonyságot befolyásoló 
valós körülmények ismeretében a donorközösséget tömörítő AHLC tagjai nem kezde-
ményezték részvételük „szabályainak” újragondolását.

Mögöttes célok és érdekek. Az Izrael és PFSZ/PH, illetve a donorok és PFSZ/PH közöt-
ti együttműködés egyaránt más motivációkat, irányokat tükrözött, mint a hivatalosan 
deklarált célok. Ami a donorok érdekeit illeti,  azok a kezdetektől „frusztráló mértékben 
érvényesítették saját kereskedelmi és politikai önérdekeiket.”54 Az Egyesült Államok 
és Európa államai által a térségbeli szomszédos államok számára felajánlott segélyek-
kel összehasonlítva a palesztin segélyek nagyságrendje nem tűnt különösebben nagy-
lelkűnek. Az oslói folyamat többnyire PNH-on keresztül történő támogatása változó 
súllyal szerepelt az európai államok fejlesztéspolitikájában. A (kül)politikai értelemben 
legbefolyásosabb európai fővárosok (London, Párizs, Berlin) sem relatíve, sem abszolút 
értelemben nem szenteltek túl sok figyelmet a palesztin kérdésnek az 1990-es évek fo-
lyamán. A bilaterális brit fejlesztési segélyek közel-keleti összes segélyen belüli aránya 
az amerikai, illetve EU/EB segélyek által követett tendenciát tükrözte. A fejlesztéspoli-
tikai kérdésekben úgynevezett hasonlóan gondolkodó (like-minded) csoport (Norvégia, 
Svédország, Hollandia) meglehetősen nagylelkű volt, bár az egyetemes emberi jogok 
érvényesítésére, illetve civil társadalom erősítésére irányuló növekvő érdeklődésük 
okozhatott feszültségeket a hagyományos értékei és a modernizáció követelményei kö-
zött őrlődő palesztin társadalmon belül.55 A mediterrán (spanyol, olasz, francia) segé-
lyek nagymértékben ingadoztak a teljes időszak folyamán. A rendelkezésre bocsátott 
segélyek nagyságrendjének időbeli alakulása szerint a donorok támogatásának hátte-
rében a stabilitásra vonatkozó igényük állt.56 Az Egyesült Államok Izrael, illetve térség-
beli pozíciói védelme érdekében, az EU és tagállamai a közeli szomszédság miatt látták 
szükségét az elmérgesedő helyzetek (1996, 2000, 2006) segélyekkel való kezelésének. 

Palesztin érdekek. A donorok fő szerződéses partnere – a palesztin nép és a PH kép-
viseletében – a PFSZ volt.57 Miután a PFSZ palesztin nép legitim képviselőjeként volt 
elismerve (1974, 1993), illetve mert a PH legitimitása PFSZ jóváhagyásra (Gáza, 1994) 
épült, ez volt az egyetlen követhető megoldás. A donorok által támogatott PH/PNH 
ugyanakkor Arafat egyszemélyes uralmát, illetve a neopatrimoniális kapcsolati háló, 
mint hatalmi bázis fenntartását szolgálta.58 Miután a palesztin vezetés tisztában volt 
az izraeli civil adminisztráció által gondozott költségvetés kiadási oldalával,59 saját 
költségvetési bevételeinek 1994-re becsült alakulásával (317 millió USD),60 illetve a 
donorok által 1994-re felajánlott összegek nagyságrendjével (720 millió USD),61 kü-
lönösebben nem meglepő, ha túl sok figyelmet a jogi vagy költségvetési korlátoknak 
nem szentelt. A PH/PNH nem kifejezetten demokratikus normák szerint működött, az 
1996-tól működő PTT (a „tanács”, vagyis a parlament) által megszavazott törvényeket, 
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határozatokat a végrehajtó hatalom rendszeresen figyelmen kívül hagyta, szükséges 
megerősítését halasztotta.62 A PH költségvetésében (1995-től) „meghatározó hányadot 
képviseltek bizonyos díjak és nem adójellegű bevételek,” amelyek (1999–2000 folya-
mán) a teljes bevétel körülbelül 12 százalékát, a PH által helyben beszedett bevételek 
mintegy harmadát jelentették63. A pénz természetéből (helyettesíthetőségéből) adó-
dóan a PNH Arafat számára részben saját, részben a Fatah hatalmi konszolidációjául 
szolgálhatott az átadott területeken. És ha a donorok csak részben finanszírozták is 
az ennek hátteréül szolgáló intézményrendszert, az első időszakban majdnem minden 
fizetést a Holst Fund (1994–1996) hónapról hónapra feltöltött költségvetéséből folyó-
sítottak. A későbbiekben a palesztin fejlesztési „tervek” arra a feltételezésre építettek, 
hogy az összes többnyire infrastrukturális beruházásokban megtestesülő közbefektetést 
(tőke jellegű költségvetési kiadást) a donor közösség finanszírozza,64 és nem a PH által 
realizált saját bevételekből fedezik azokat.65 

Izrael érdekei. Amint az oslói megállapodások szövegezésében is kifejezésre jutott, az 
izraeli kormány nem teljesen volt biztos abban, hogy mit is kíván a területekkel hosszú 
távon kezdeni. Nem csupán a kormánynak, de az izraeli közvéleménynek is szüksége 
volt néhány évre ahhoz, hogy elfogadja a különválás, adott esetben a (kontroll alatt 
tartható) palesztin állam létrehozásának szükségességét.66 És bár Izrael bátorította a 
donorokat, hogy ne vegyék túl „komolyan” sem az emberi jogokat érő sérelmeket, 
sem a palesztin gazdálkodás anomáliáit,67 a nemzetközi szereplők nem látták be, hogy 
amennyiben ezek a „taktikai” eszközök eredménytelennek bizonyulnak, akkor annak 
árát nem csak a szélsőséges ellenzék, de a PNH egész intézményrendszere fogja meg-
fizetni.   

Alkalmazott eszközök, a segélyek csatornái, lehetséges hatások (1993–2000). Az intifáda ki-
törését megelőző időszak alapvetően három jellegzetességgel bírt: a donorok a Palesz-
tin Hatóság létrehozásának első időszakában azok folyó kiadásait közvetetten finanszí-
rozták; az erőszak-monopóliummal és biztonsággal összefüggő kérdésektől igyekeztek 
távol maradni; vagyis figyelmüket az utolsó években inkább olyan közbefektetések 
finanszírozására fordították, amelyek a civil infrastruktúra fejlesztését, helyreállítását 
szolgálták. 

A folyó költségvetési kiadások finanszírozása (1994–1997). A Palesztin Hatóság az izraeli 
civil adminisztrációtól átvett alapokon jött létre, majd a hatáskörök átvételét követően 
ez a relatíve egyszerű struktúra lényegében kormányzati intézményrendszerré nőtte 
ki magát.68 Miután a PH-nak átfogó, önálló költségvetése csak 1995-től volt, a donorok 
az első években Holst Fundon keresztül járultak hozzá a folyó kiadások finanszírozá-
sához.69 1994 májusa és 1997 áprilisa között az alapba csatornázott források (236 millió 
USD) körülbelül 65 százalékát fordították a központi adminisztráció fizetéseinek fo-
lyósítására. További 12 százalék az önkormányzatok, egyetemek, iskolák és kórházak 
felszerelésére, illetve bérköltségére ment el.70 A biztonsági és polgári közalkalmazot-
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tak száma (beleértve a tanárokat, illetve egészségügyi dolgozókat) a kezdeti 20 ezer-
ről (1993) ötszörösére (110 ezerre) nőtt (2000). A PH „humánerőforrás politikája” nem 
egyszerűen a közigazgatás működésének hatékonyságát, hanem a társadalmi feszült-
ségeket enyhítendő politikai célokat szolgált.71 Ugyanakkor azt is jelentette, hogy az 
üzleti szféra működését szabályozó világos jogi alapok hiányában annak növekedési 
lehetőségeit nem csupán az izraeli biztonsági intézkedések korlátozták.72 A végrehajtó 
hatalom számára a munkanélküliségi problémákat is egyszerűbb volt a közszféra fel-
duzzasztásával megoldani, mint a kontrollként funkcionáló törvényhozás hatáskörét 
akár e területen tágítani.73

Erőszak-monopólium és biztonsági kérdések. Bármilyen Izraellel megkötött (végleges) 
megállapodás (és annak végrehajtása) megkövetelte volna (megköveteli) a világos bel-
ső jogrendet, illetve az államhatalom annak fenntartására irányuló kapacitását. Még ha 
a biztonsági szolgálatokra vonatkozó kérdések az Izraellel meglévő alkufolyamat részei 
voltak is, a biztonsági apparátus segélyezése – anélkül, hogy az erőszak-monopólium 
világos módon a demokratikus normáknak megfelelően „egy kézben” összpontosult 
volna – elősegítette a különféle egységek közötti versengést. E rivalizálás hamarosan 
olyan „káoszhoz” vezetett,74 amelytől az európai donorok szemszögéből jobbnak tűnt 
távol maradni. Ebből következően támogatásaikat többnyire felszerelésekre (minimális 
mértékben fegyverekre), illetve fizetések folyósításához adták.75

Egyéb közkiadások, tőkebefektetések (1997–2000). A gazdaság fejlődését szolgáló legbiz-
tonságosabb, legátláthatóbb támogatás a projekt formáját öntő infrastrukturális beru-
házás. A palesztin esetben népszerűek volt a hálózatos rendszerek (út, energia, víz) 
fejlesztése, illetve oktatási és egészségügyi létesítmények építése, felszerelések biztosí-
tása.76 Területi összehasonlításban a donorok a Gázai övezetet és a Nyugati Parton teljes 
palesztin fennhatóság alatt lévő „A” minősítésű területeket preferálták. Még ha nem is 
szándékosan, de e fejlesztések a területek és lakosság egyébként is létező megosztott-
ságának további erősödéséhez vezetett. A donorok számára egyszerűen ésszerűbb volt 
nem alkalmazni olyan „integrált fejlesztési megközelítést”, amelyek a palesztin terüle-
teket oszthatatlan területi egységként – fejlesztési alapként – kezelték (volna). Az izraeli 
hadsereg B és C területekről való visszavonulása 1996 és 1999 között lassabban haladt 
a várakozásoknál. Még ha a mezőgazdaságnak relatíve nagy szerepet szántak is a gaz-
dasági problémák megoldásában,77 a tény, hogy a művelhető mezőgazdasági területek 
nagy része „B” minősítésű területeken található, túl sok befektetést nem vonzott.78

Az első időszakot összefoglalva, bár az egy főre jutó segélyek 1996 óta folyamatosan 
nőnek nemzetközi összehasonlításban előkelő helyre hozva a palesztinokat,79 illetve 
bizonyos aggregált (nemzet)gazdasági mutatók (aszfaltozott utak hossza, osztályter-
mek és kórházak száma, telekommunikációs technológiák elterjedtsége) látványosan 
javultak, a külföldi támogatás nem volt képes a palesztin lakosság valódi problémáit 
megoldani. Ezek közé elsősorban a közlekedés, szállítási akadályok, a világos törvényi 
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háttér hiánya, illetve a lakosság bizonyos szegmensei közötti növekvő fragmentáció 
tartozik. Bár a PNH 1998 és 2000 között közelebb volt ahhoz, hogy önfenntartó legyen, 
mint valaha, sem társadalmi-politikai politikai befolyása, sem bürokratikus intézmény-
rendszere nem lehetett olyan erős, mint amilyennek azt a donorok képzelték – vagy a 
közvélemény kutatási adatok mérték.80 

A következő évek (2000–2002) felfedték azon problémákat, amelyeknek ha létrejötté-
hez egyértelműen nem is, de elmérgesedéséhez kívülálló szereplők hozzájárultak. Sem 
a létező palesztin társadalmi struktúra, sem a politikai élet – nem is beszélve a techni-
kai, adminisztrációs készségekről – nem volt kellően felkészülve akkora pénzösszegek 
befogadására, amelyet akár a donorok, akár az izraeli kifizetések jelentettek. És ahogy 
annak idején a PFSZ/Fatah számára egyszerűen túl vonzó volt nem megállapodni Iz-
raellel a hazaköltözés érdekében,81 úgy nem kevésbé lehetett vonzó nem kihasználni 
a külső segélyek által kínált lehetőségeket.82 A PFSZ-en belül egyébként is tetten ér-
hető járadékvadász magatartásnak négy megnyilvánulása volt megkülönböztethető: a 
Fatah PFSZ-en belüli hegemonitásának konszolidálása; Arafat személyes kontrollja a 
PFSZ pénzügyei felett; a katonai (később biztonsági) vonatkozások fontossága a diasz-
póra nemzeti (nacionalista) elitje számára; valamint köszönhetően az 1993 szeptembere 
után bekövetkező Arafat legitimitásának forrását is érintő változásoknak, a PFSZ in-
tézményeinek PNH intézményeivel való felváltása.83 Ami ez utóbbit illeti, a PH – mint 
autonómia, kvázi állami képződmény – egyszerre emlékeztetett kliens, fejlesztő, illet-
ve járadék-vadász államra.84 De amint az 1990-es évek közepén már világosan látható 
volt, „a PH valószínű addig képes túlélni a [ránehezedő] társadalmi nyomás [ellenére], 
ameddig hiányzik a társadalom rezsimre gyakorolt [bármiféle] hatása.”85 A „társadal-
mi nyomás” azokra a feszültségekre vonatkozik, amelyek a tradicionális és modern 
társadalmi értékek, szokások közötti folytonosság, koherencia hiányából fakadnak.  
A donorok érdeklődésének fókuszában kezdetektől a modern intézmények86 és me-
chanizmusok megteremtése állt, amelyhez természetesen sehol nem különösebben 
nehéz olyan helyi támogatókat találni, akik azt mondják, amelyet a donorok hallani 
szeretnének.87 Ennek ellenére a (nemzetállami) fejlődés – következményeivel egyetem-
ben – nem elkerülhető. A palesztin tapasztalat nem egyedülálló. Meglehetősen gyakran 
előfordult az utóbbi évtizedekben, hogy társadalmak meghatározó részei olyan statisz-
tikailag nehezen mérhető, előre jelezhető identitásválsággal küzdöttek, amely magától 
értetődően járt erősödő agresszióval.88

Ami a donorok tevékenységének – megfogalmazott célokhoz igazodó – feltéte-
lességet illeti, az oslói folyamat első időszakában (1993–2000) a donorok a „szelektív 
kondicionalitás” elvét gyakorolták. Hangsúlyozták ugyan általános fejlesztéspolitikai 
megfontolásaikat (átláthatóság, elszámoltathatóság, jó kormányzás, emberi jogok, de-
mokratikus normák tisztelete, civil társadalom részvétele), de nem sikerült azokat szá-
mon kérniük sem a PFSZ-en, sem a PNH-on. Ugyanez lett a sorsa annak a háromoldalú 
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együttműködési mechanizmusnak is, amelyet a fejlesztési együttműködésben érintett fe-
lek együttműködésének elősegítésére hoztak létre.89 A mechanizmus szellemében a PH 
minden hónapban részletes kimutatást kellett, hogy készítsen az AHLC számára költség-
vetésének adószedési, illetve költekezési szokásokra vonatkozó sorairól. Ennek ellenére, 
amint azt a későbbiekben újrakalkulált számok is mutatják, az AHLC találkozókon pre-
zentált költségvetési összefoglalók90 nem teljesen a valós a pénzáramlásokat tükrözték.91 
A palesztin politikai, illetve „számviteli” rendszerrel szemben létező bizalom hiányában 
a donorok, amint lehetett olyan tőke jellegű kiadások finanszírozását preferálták, ame-
lyek az átláthatóság vonatkozásában minimális aggodalomra adtak okot.92 Ennek elle-
nére a segélyek bizonyos célokra történő allokálása – egyúttal más célok szolgálatába 
állításának megtagadása – szintén feltételesség, pontosabban szelektivitás.

Megváltozó körülmények, új prioritások (2000–2005)

A második intifáda kitörése lehetőséget biztosított Izrael számára, hogy az 1993 és 
1998/1999 között kiépített biztonsági infrastruktúra, az úgynevezett Closure rendszer 
hatékonyságát tesztelje.93 Nem csupán a palesztinok számára kiadott munkavállalá-
si és közlekedési engedélyek nagy része került felfüggesztésre, de Izrael 2002 végéig 
leállította a PNH-ot megillető, költségvetési bevételeinek több mint felét képező for-
rások folyósítását is. Még ha ez utóbbit széles körben úgy is értékelték, mint a máso-
dik intifádáért (és a hirtelen megnövekvő öngyilkos hullámért) járó, a vétlen palesztin 
társadalmat is sújtó kollektív büntetést, az intézkedés elsődlegesen az Arafat egyéni 
„nemzetépítési” stratégiájára épülő PNH-val való együttműködés felfüggesztését szol-
gálta. E stratégia – még ha átmenetileg Izrael támogatta is azt – nem bizonyult ered-
ményesnek azon ellenzéki erők felszámolása terén, amelyek nem voltak hajlandók az 
oslói megállapodásokat elfogadni, illetve Izraelt elismerni. A bevételek átutalásának le-
állítását az a tény indokolta, hogy palesztin oldalon nem volt a lényegében Arafat által 
irányított PNH-nak semmilyen alternatívája. Hat-hét év elteltével Izrael megtette azt, 
amit a donorok nem vállaltak az 1990-es évek közepén – akkor, amikor a békefolyamat 
(látszólagos) érdekében annak támogatását olyan módon és eszközökkel folytatták, 
amelyek nemcsak hogy nem voltak fenntarthatók, de a donorközösség saját értékeivel, 
normáival, elveivel is ellenétben álltak. 

Reformok és intézményesített politikai feltételesség. A második intifáda okainak vizsgálata 
során a donorok ugyanarra a következtetésre jutottak, mint Izrael, még ha az annak 
hátterében álló magyarázat eltérő is volt: 

A donorok közössége számára a PNH reformja94 pénzügyi átláthatóságot, a törvény-
hozást megillető nyilvánosságot (elszámoltathatóságot), illetve a civil társadalom rész-
vételének ösztönzését, bátorítását, kényszerítését jelentette.95 Megkísérelték a palesztin 
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oldalon létező politikai status quo megváltoztatását annak érdekében, hogy egy hiteles, 
jól működő kormányzati intézményrendszert építsenek ki.96 

E változások „hogyanja” arra a meggyőződésre épült, hogy egyedül a demokratikus 
eszközök képesek a palesztin oldalon létező autoriter vezetési gyakorlatot megváltoztatni. 

A problémát az jelentette, hogy krízishelyzetek (mint például a 2001–2002-es évek) 
hatékonyan és demokratikus eszközökkel egyszerre jellemzően nem kezelhetők.

Alkalmazott eszközök, a segélyek csatornái, lehetséges hatások (2000–2005). A PNH intéz-
ményrendszere és költségvetése egyaránt súlyos károkat szenvedett, miután Izrael leál-
lította a költségvetési bevételek részét képező források átutalását. A normális gazdasági 
kapcsolatokat is súlyosan érintették a biztonsági intézkedések, valamint az izraeli had-
sereg katonai műveletei. A felmerülő hiányt egyedül a külföldi segélyek voltak képesek 
pótolni. A PNH költségvetésének körülbelül fele volt bérköltség,97 amely a bevételek 
drasztikus csökkenése ellenére is folyamatosan nőtt. Az intifáda kitörése évében a PNH 
alkalmazásában álló 110 ezer ember ötször-hatszor ennyi lakost tartott el. A közalkal-
mazotti állomány 2006-ra meghaladta a 150 ezer főt. 

A PNH/PFSZ hat-hét éven keresztül (évi 500-600 millió dollárral) történő támogatá-
sa sok választási lehetőséget nem hagyott a donorközösségnek. Prioritásaikat a huma-
nitárius és vészhelyzetben történő segélyezésre áthelyezve (2002–2003-ig) a békefolya-
mat megmentése érdekében megpróbálták megelőzni a PH összeomlását. A PNH-t – a 
leendő palesztin állam alapjaként – továbbra is a stabilitás kulcsának tekintették, de 
reformja elkerülhetetlenné vált. A reformfolyamat fő célja a) a PH hatékonyságának 
növelése, b) a gazdasági, pénzügyi folyamatok átláthatóságának növelése, c) illetve 
az önkormányzati (2004, 2005) és parlamenti (2006) választások és egyéb intézményi 
(döntéshozatali) változtatások révén a demokrácia erősítése volt. A segélyek nem csak 
pénzügyi, de morális és politikai értelemben is elkötelezettséget jelentettek, amennyi-
ben éves átlagban való megduplázásuk (a klasszikus oslói időszakhoz képest), pótolta 
az Izrael által visszatartott, 2001–2002 folyamán kieső forrásokat. Természetesen a segé-
lyek rendelkezésre bocsátásának módja, struktúrája erősen kötött volt:

Speciális készpénz eszközök (special cash facilities), költségvetési támogatások (direct 
budgetary assistance), trust fundok. Az Izrael által 1999 és 2000 folyamán beszedett és 
PH-nak továbbutalt bevételek közel 600 millió dollárt jelentettek (évente). A normális 
gazdasági tevékenység korlátozódásából származó helyi adókon túl a donoroknak, ha 
átmenetileg is, de ezt az összeget kellett valahogyan pótolniuk. Ugyanakkor, a PNH 
számára anélkül teljesíteni kifizetéseket, hogy pénzügyi adminisztrációja vonatkozásá-
ban változás következett volna be, elképzelhetetlen volt. Ennek megfelelően a demok-
ratikus és jól kormányzott intézményrendszer realizálását célzó különféle bizottságok 
és alapok (task force-ok és trust fund-ok) rendszere tovább bonyolódott.98 Politikai szem-
pontból különösen jelentős volt az önkormányzatok felértékelése a központi kormány-
zat rovására.99
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A társadalom (re)demokratizálása. Bár az oslói folyamat nem a demokráciaépítésről szólt, 
a donorok egyike sem kérdőjelezte meg a kialakítandó intézményrendszer demokrati-
kus mivoltának szükségességét.100 Az erre irányuló törekvéseknek sok köze a palesztin 
államépítési szükségletekhez nem volt; azok egyszerűen az általános (európai, OECD 
DAC) fejlesztéspolitikai prioritásokból következtek.101 Az olyan európai értékek, mint 
az emberi jogok, a civil társadalom részvétele, a demokratikus párbeszéd, az átlátható 
kormányzati intézményrendszer, világméretekben való terjesztése a közös fejlesztés-
politika első koherens megfogalmazása (1993) előtt és után egyaránt cél volt.102 Ami 
a palesztin esetet illeti az EU és tagállamai által finanszírozott projekteken belül látvá-
nyos helyet foglalt el a társadalom „demokratikus” tudatosságának erősítése: 

A demokratikus normákat, értékeket ösztönző európai projektek relatív alakulása, 1994–2005
Teljesítés: PH-n, helyi és nem-
zetközi civil szervezeteken, il-
letve nemzetközi szervezeteken 
keresztül (db)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total

Oktatás 3 2 5 4 6 14 22 13 11 7 87
Egyenjogúság, női 1 2 3 3 3 9 8 29
Demokrácia, emberi jogok, civil 
társadalom 4 2 2 8 9 17 15 15 28 27 43 51 7 228

Intézményfejlesztés 1 3 1 3 11 6 6 12 8 15 16 15 4 101
… …
Összesen 3 7 12 20 31 74 72 74 111 209 222 169 158 40 1202

UNRWA nélkül (az UNRWA költségvetéséhez való rendszeres és rendszertelen 
hozzájárulások nem szerepelnek az összesítésben) 172 184 128 124 22 1032

A dokumentumot a Palesztin Tervezési Minisztérium munkatársai bocsátották rendel-
kezésre (2006. november), saját számítás

A tervezési minisztérium nyilvántartása szerint az európai donorok figyelme fokoza-
tosan, de határozottan fordult 1997–1998-tól a civil társadalom PNH-n keresztül vagy 
azt megkerülve történő „felhatalmazása” felé. A decentralizáció irányába tett lépések 
nem minősültek előzmények nélküli jelenségnek, hiszen a Világbank már 1994-ben 
hangsúlyozta, hogy „a végrehajtásra vonatkozó döntések terén több hatalmat kell adni 
a szakminisztériumoknak, illetve az önkormányzatoknak, ha az a célunk (…) hogy 
szélesítsük a palesztin elkötelezettséget.103 A közszolgáltatások biztosításának kérdése 
azonban politikailag érzékeny kérdésnek minősült a civil társadalom korábban (1993 
előtt) betöltött szerepe miatt. A PH többnyire hatalmi megfontolásokból, de a kezde-
tektől „nyilvánvaló ellenállást mutatott a lakosság ellátása szempontjából legjobban ki-
használható csatornákkal szemben, amelyek történelmi okok miatt civilszervezeteket 
és ENSZ intézményeket jelentettek.”104 Ez nem volt véletlen, hiszen az addig relatíve 
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demokratikusan működő helyi társadalom – éppúgy, mint az UNRWA – a PFSZ/Fatah 
közvélemény formálására gyakorolt hatását gyengíthette. E dilemmák 1998-tól növek-
vő mértékben okoztak problémát, amennyiben a Világbank kezdeményezésével a civil 
társadalmat fokozottabban (szervezetten) kezdték támogatni. E donorok által támoga-
tott „új” réteg úgy vált felülértékeltté 2000 és 2002 között, hogy lényegében alig volt 
szerves kapcsolata a palesztin társadalom hagyományos közösségi szerveződéseivel, 
illetve demokratikus struktúráival.105

A humanitárius segítségnyújtás politikai dilemmái. Az UNRWA és a PH közötti köl-
csönösen versengő kapcsolatot akaratlanul is erősítették a donorok, amennyiben az 
első hónapokban kizárólag az UNWRA és a UNDP rendelkezett azokkal a helyi ka-
pacitásokkal, amelyek a donorok fejlesztési tevékenységének megkezdéséhez szük-
ségesek voltak. És miközben az 1990-es években a donorok „a politikai fejlemények 
ismeretében szívesebben támogatták az [UNRWA] soron kívüli tevékenységeit,” addig 
2000–2002 után annak rendes és rendkívüli költségvetése is növekedésnek indult.106 
Az UNRWA lényegében Európa és Egyesült Államok részéről való finanszírozása – ha 
nem is a visszatérési jog, de – mindenképpen a menekültkérdés elismerését jelenti. 
Ehhez képest a PNH egy potenciálisan normálisan működő állam alapjaként való lét-
rehozása és fenntartása e „jelenség” megszüntetését követelné (legalábbis a Nyugati 
Parton és a Gázai övezetben). Számos palesztin számára az UNRWA kulcsfontosságú 
az identitásuk részét képező – elveszett otthonukba való visszatérés reményét fenntar-
tó – menekülttudat megőrzésében, miközben a PNH-ban az önrendelkezéshez való jog 
megtestesülését, a szuverén állam megteremtésének lehetőségét látják.  

Választások (2006. január). Közvélemény-kutatások szerint az elvi nyilatkozat a terü-
leteken élő palesztinok körében növelte az Izraellel kötendő béke támogatását és az 
erőszak elutasítását. Az 1990-es évek végének illúzióvesztése, illetve az intifáda követ-
kezményei ellenére 2005 végén a palesztinok körében – a békefolyamat kezdete óta 
– a legmagasabb volt az izraeli társadalom többségének megfelelő kompromisszum 
megkötésének támogatottsága.107 Ennek ellenére a tíz év után először megrendezett, 
demokratikus körülmények között lezajlott parlamenti választásokon a PFSZ legitimi-
tását megkérdőjelező, az oslói megállapodásokat elutasító, alapokmánya szerint Izrael 
elpusztítására felszólító Iszlám Ellenállási Mozgalom (Hamász) a szavazatok 44 száza-
lékát, vagyis a 132 képviselői helyből 74-et szerzett meg. 

A teljes időszak tanulságai

A nemzetközi közösség, elsősorban Európa olyan körülmények között kívánt hozzá-
járulni a béke fenntartásához, amikor nem volt „valódi” béke, csupán egy elvi megál-
lapodás és egy távolról sem tökéletes végrehajtási folyamat. Az oslói megállapodások 
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egyike sem fogalmazta meg világosan, mi az a végleges célkitűzés, amelyben a felek 
meg kívánnak állapodni, illetve amelynek támogatását a donorközösség 1993-ban 
vállalta. A gazdasági prosperitás minden retorika ellenére nyilván nem lehetett elér-
hető cél, hiszen 1993-ban 30 évre becsülték, hogy a palesztin területek és Izrael kö-
zötti különbség eltűnjön.108 A Palesztin Hatóság költségvetési támogatásokkal történő 
„megmentése” nem jelenthette reálisan az oslói folyamat víziójának megmentését sem.  
A PH belső legitimitását az azt életre hívó PFSZ/Fatah Izraellel közösen/szemben elért 
eredményei konszolidálhatták volna, nem annak formális fenntartása.109

A teljes időszakot értékelve – Anne Le More fordulatát kölcsönvéve – a segélyezés 
gyakorlatilag olyan fügefalevélként funkcionál(t), amellyel el lehetett takarni a diplo-
máciai folyamatok terméketlenségét.110 Helyi, palesztin kutatók értékelése szerint a do-
norok legfeljebb a saját, egyéni politikai céljainak megfelelő minimumra törekedtek.111 
A hivatalos szereplők egyike sem „próbálta meg megváltoztatni azokat a múltbéli 
rendszereket, amelyek hozzájárulhattak a gazdasági, társadalmi egyenlőtlenségekhez, 
illetve konfliktushoz.” Ez tulajdonképpen érthető annak tükrében, hogy bármilyen pa-
lesztin állam létrehozása végső soron a palesztin nép felelőssége. Azon realitások elle-
nére, amelyek nyilván ismertek voltak a megállapodásokat aláíró felek számára,112 a 
donorok hajlamosak voltak figyelmen kívül hagyni nem csupán az oslói megállapodá-
sokban rejlő ellentmondásokat, a végrehajtást is befolyásoló kockázatokat, de a palesz-
tin oldalon elkerülhetetlen, a demokratikus államépítést megelőző hatalmi konszolidá-
ció igényét is. A Nyugati Partra és Gázai övezetre szabott fejlesztési tervek, illetve az 
azokat kidolgozó, végrehajtó fejlesztési „specialisták”, diplomaták sem mennyiségileg, 
sem minőségileg nem kívántak többet elérni, mint amelyet bármely más fejlődő – bár 
szuverén – államban szoktak.113 

Az oslói megállapodásokban rejlő távlati politikai lehetőség, a palesztin állam meg-
teremtése, illetve az annak feltételeként elképzelt palesztin gazdasági jólét megterem-
tését támogatni kívánó – és múltbéli magatartásából adódóan a fennálló helyzetért fe-
lelősséggel tartozó – nemzetközi (donor)közösség divergens politikai értékei és érdekei 
között lényeges feszültségek vannak. A nemzetközi közösség olyan körülmények kö-
zött – az oslói folyamat keretében – kívánt hozzájárulni a béke fenntartásához, amikor 
lényegében nem volt mit fenntartani,114 vagyis amelynek strukturális keretei (a meg-
szállás) lényegében nem különböztek az 1993 előtti időszaktól.115 A realitások ellenére 
egy lényeges különbség mégis volt az 1993 előtti időszakhoz képest, hogy a PFSZ aláírta 
az oslói megállapodásokat, köztük a területi fragmentációt lehetővé tevő átmeneti meg-
állapodást, illetve a gazdasági érdekeit nem feltétlenül védő párizsi jegyzőkönyvet. 

A gazdaság fejlesztéséhez, illetve a kormányzati intézményrendszer kialakításához 
– a hatékonyság követelményének és a demokratikus elveknek a hangsúlyozásával – 
úgy kezdtek hozzá (illetve folytatták), hogy a Palesztin (Nemzeti) Hatóság belső mű-
ködésének nem voltak meg a szükséges jogi keretei. A donorközösség évekig tolerálta, 
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hogy a PFSZ/PNH az eredetileg vállalt határidő (1996. január 1.) ellenére nem hozott 
létre egyetlen, minden hivatalos pénzáramlást tükröző kincstári számlát.116 Éveken 
keresztül nem voltak magánbefektetéseket ösztönző és védő törvények.117 A helyi 
adóbevételekben bekövetkező növekedés részben az adószedési-, és nyilvántartási 
rendszer fejlődésének, illetve a közalkalmazottak növekvő számának volt következ-
ménye. Ez utóbbi különösebben nem motiválhatta a közszolgáltatásokkal egyébként 
is elégedetlen magánszféra adófizetési morálját.118 A nem monopol jogokra épülő ke-
reskedelmi és gazdasági tevékenységet szabályozó törvények – a banki, pénzügyi szol-
gáltatások kivételével – éppúgy hiányoztak (még 2000–2002-ben is), mint a működő 
igazságszolgáltatás, illetve bírói rendszer.119 Az Izraellel megkötött megállapodások 
jogi és de facto értelemben is jelentős terhet róttak a palesztin gazdaságra és társada-
lomra. Ennek magyarázata részben az elvi nyilatkozat 9. cikkéből levezethető, amely 
szerint „a tanács [lényegében a parlament] [lesz] jogosult az átmeneti megállapodással 
összhangban törvényeket alkotni mindazon területeken, amelyek hatáskörébe kerül-
tek”. Miután – az átmeneti megállapodással (1995) összhangban – „a tanács funkcionális 
hatásköre mindazon hatáskörök és felelősségek vonatkozásában érvényes, amelyeket 
számára átadtak,” problematikus lehetett bármilyen olyan jogszabály, törvény meg-
szövegezése vagy megszavazása, amelynek akár területi, akár funkcionális értelemben 
köze lehetett az át nem adott területekhez. Még több gondot okozott, hogy az átmeneti 
megállapodás 3 (2) cikke szerint „tanács egyaránt rendelkezik törvényhozó és végrehaj-
tó hatalommal,” miközben „a[z] [akár születőfélben lévő] nemzetállam Montesquieu 
óta a hatalmi ágak szétválasztásának elméletére épül.120 Az 1996-os választások előtt 
éppúgy, mint azt követően Arafat töltötte be a palesztin politikai rendszeren belül az 
összes fontos (és kevésbé fontos) funkciót – akár az oslói megállapodásokból következő 
módon, akár a hagyományos palesztin társadalmi intézmények és szokásjog alapján, 
akár biztonsági apparátusának köszönhetően.121 Mindez világosan megvilágítja, hogy 
melyek voltak azok a feltételek (független változók), amelyek függvényében a donorok 
gazdasági prosperitást vagy jól kormányzott intézményeket építettek. 

Összegzés

Ami a nemzetközi közösség által támasztott elvárásokat jelenti, az ellentmondásos 
prioritások – (i) a külső demokráciaösztönzés, a civil társadalom erősítése, illetve a már 
az emigrációban is létező autokrata vezetési-irányítási stílus közötti feszültség, (ii) az 
emberi jogok tiszteletben tartásának hangsúlyozása, és a rend, biztonság fenntartásá-
nak egyidejű követelménye, valamint (iii) a PNH intézményrendszerének államiságra 
való felkészítése, s közben a közszolgáltatások időről időre helyette való finanszírozása 
– végső soron aláásták a Palesztin Hatóság tekintélyét.
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Közös, nemzeti és egyéni identitást éppúgy formálják a közösen vallott politikai cé-
lok, a sok esetben kevésbé demokratikus módon elfogadott és alkalmazott eszközök, 
mint az akár modern, akár hagyományos, politikai, illetve társadalmi intézményrend-
szer. Ezen identitások alakulása lehetőséget kínál nemcsak a létező környezethez töb-
bé-kevésbé való tudatos igazodásra, de a politikai, nemzeti értelemben vett túlélésre is. 
Ez érvényes nem csupán a palesztin társadalmon belül, de az izraeliek és palesztinok 
egymás számára kölcsönösen „bérbe adott” földjének egészét tekintve is. A belső ösz-
szefüggések bármilyen kívülről irányított, elvben következetes, de gyakorlatát tekintve 
következetlen fejlesztési folyamatnak (1993–2000, 2000–2005) – csupán a funkcionálisan 
értelmezett demokratikus szabályok és jó kormányzás érdekében – való alárendelése 
két következménnyel mindenképpen járt. Egyrészt (i) dezintegrálta azt az egyébként 
is törékeny palesztin konszenzust, amely nélkül semmilyen körülmények között nem 
lehet hatékony, szuverén államot létrehozni vagy fenntartani, másrészt (ii) aláásta azon 
konszolidált béke lehetőségét, amely semmilyen körülmények között nem teremthető 
meg áldozatok nélkül. Ami ez utóbbit illeti, a donoroknak nem sikerült erőfeszítései-
ket az izraeliek és a palesztinok közötti bizalom erősítésére koncentrálni. A segélyek 
funkciójukat tekintve egyszerű szabályozó szerepet töltöttek be a konfliktus (béke) in-
tenzitásának alakulásában. Lényegében mindegy is, hogy hatékony bizalomépítő esz-
közök (confidence-building measures) – például erős nemzetközi békefenntartó erő vagy 
más verifikációs mechanizmus – alkalmazására azért nem került sor, mert az ilyen me-
chanizmusok alkalmazását legalább az egyik közvetlenül érintett fél elutasította, vagy 
mert azok meghaladták a donorok kompetenciáját. Bármelyik eset is áll fenn, a szám-
szerűen európai többségben lévő donorok „szoft” eszközökkel való szerepvállalását 
saját politikai értékeik és érdekeik magyarázták. 
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Jegyzetek
  1 Az elvi nyilatkozat (Declaration of Principles, DoP, 1993) 1. cikke szerint: „A jelenlegi közel-keleti 

békefolyamat keretei között az izraeli–palesztin tárgyalások célja, többek között, a Palesztin Át-
meneti Önkormányzati Hatóság, illetve a palesztin nép számára választott tanács (a »tanács«) lét-
rehozása a Nyugati Parton és a Gázai övezetben egy maximum öt évig tartó átmeneti időszakra, 
amely a Biztonsági Tanács 242. (1967) és 338. (1973) sz. határozatai alapján a végleges rendezéshez 
vezet. A felek megértették, hogy a megállapodások a széles értelemben vett békefolyamat szerves 
részét képezik, illetve a végső státusra vonatkozó tárgyalások a Biztonsági Tanács 242. (1967) és 338. 
(1973) sz. határozatainak végrehajtásához vezetnek.” Ez és minden további dokumentumrészlet 
saját fordítás. Az 1993–1998 között aláírt fontosabb megállapodások: elvi nyilatkozat (Declaration 
of Principles on Interim Self-Government Agreements, Washington, 1993. szeptember 13.), az elvi nyi-
latkozat végrehajtásáról rendelkező ún. Gáza–Jerikó megállapodás (Gaza–Jericho Agreement, Ka-
iró, 1994. május 4.), a feladatok és hatáskörök további átadásáról szóló ún. előzetes felhatalma-
zási megállapodások (Early Empowerment Agreements, EEA: Protocol on Further Transfer of Powers 
and Responsibilites, Kairó, 1994. augusztus 27., illetve Protocol on Preparatory Transfer of Powers and 
Responsibilites, Erec, 1994. augusztus 29.), az 1994-ben aláírtakat felváltó ún. Oslo II. vagy átmeneti 
megállapodás (Interim Agreement on the West Bank and Gaza Strip, Washington, 1995. szeptember 
28., a továbbiakban IA 1995), a hebroni kivonulásra vonatkozó jegyzőkönyv és kapcsolódó elemei 
(Protocol Concerning the Hebron Redeployment vagy Hebron Protocol, 1997. január), a politikai jelle-
gű/tartalmú Wye River Memorandum (Wye River Plantation, Maryland, 1998. október 23.), illetve a 
végleges tárgyalásokra vonatkozó sarm-es-sejki memorandum (The Sharm el Sheikh Memorandum 
on Implementation Timeline of Outstanding Commitments of Agreements Signed and the Resumption of 
Permanent Status Negotiations, Sarm es-Seik, 1999. szeptember 4.). A végleges megállapodást elérni 
kívánó Camp David-i tárgyalások eredménytelenül, csupán közös nyilatkozattal végződtek (Camp 
David, 2000. július 11–25.). Az ezt követően, 2000 decemberében Bill Clinton amerikai elnök által 
felvetett javaslatok, illetve a 2001. január végi tabai tárgyalások nem fordították meg a politikai 
folyamatok alakulását. A továbbiakban megállapodások, egyezmények vagy szerződések néven 
utalok az 1993 és 1999 között realizált megállapodásokra.

  2 Az elvi nyilatkozat 4. cikke szerint a választott tanács (ún. törvényhozás) hatásköre a Gázai öve-
zetnek és a Nyugati Partnak a Palesztin Hatóság (PH) számára fokozatosan átadott területére és 
lakosságára terjed ki, kivéve a végső státusra vonatkozó kérdéseket. Bár ezeket – legalábbis a terület 
és határok vonatkozásában – csak a majdani átmeneti megállapodás (1995) nevesíti, a nyilatko-
zat végén található kiegészítés (Agreed minutes to the DoP on Interim Self-Govermment Arrangements) 
B pontja értelmében „a katonai kormányzat megszüntetése nem akadályozza meg Izraelt abban, 
hogy a tanácsnak [kifejezetten] át nem adott hatáskörökben hatalmát és felelősségét gyakorolja” 
(DoP, 1993).

  3 A nemzetközi szerződések jogáról szóló bécsi egyezmény (1969) szerint nemzetközi szerződést ál-
lamok kötnek egymással. A bécsi egyezménynek 1993-ban Izrael nem volt részese, a PFSZ, illetve a 
későbbiekben a PNH értelem szerint nem is válhatott azzá. Az oslói megállapodások, illetve a pa-
lesztin államiság nemzetközi jogi vonatkozásai megfelelő szabályozás híján elég komplikált kérdést 
alkotnak. A nemzetközi jogi értelmezésekről bővebben l. Eugene Cotran–Chibli Mallat: The Arab–
Israeli Accords: Legal Perspective. Boston: Kluwer Law International, 1996; Geoffrey R. Watson: The 
Oslo Accords: international law and the Israeli–Palestinian Agreements. Oxford: Oxford University Press, 
2000; Assem Khalil: „Israel, Palestine and International Law”. Miskolc Journal of International Law, Vol. 
2. No. 3. (2005). 20–39. o. Az autonómia 1994 májusában Palesztin Hatóság (PH; Palestinian Authority, 
PA) néven, a PFSZ/PNT gázai jóváhagyásával jött létre; elnevezése a választásokat követően (1996. 
január) változott Palesztinai Nemzeti Hatósággá (PNH; Palestinian National Authority, PNA). Diplo-
máciai, akadémiai körökben váltakozva használják a két kifejezést (PH, PNH); a dolgozat folyamán 
én is felváltva kezelem őket, még ha jogi, intézményi értelemben van is köztük tartalmi különbség.  
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A PH általában a végrehajtó hatalomra (kormányra) utal, a PNH az autonómiára mint jogi-intézmé-
nyi entitásra, adott terület és lakosság felett szuverenitással rendelkező hatalomra.

  4 Hivatalos neve Protocol on Economic Relations Between the Government of the State of Israel and the 
P.L.O. Representing the Palestinian People; Párizsban írták alá 1994. április 29-én.

  5 Ephraim Kleiman: „The Economic Provisions of the Agreement Between Israel and the PLO”. Israeli 
Law Review, Vol. 18. No. 3–4. (1994). 347–373. o.; Sharif S. Elmusa–Mahmoud El-Jaafari: „Power 
and Trade: the Israeli–Palestinian Economic Procotol”. Journal of Palestinian Studies, Vol. 24. No. 2. 
(1995). 14–32. o.; Thalia Einhorn: „The Customs Union between Israel and the Palestinian Authority: 
A Critical Analysis. Statment before the Joint Economic Committee, Washington, 1997. október 21.”, 
http://www.house.gov/jec/hearings/israel/einhorn.htm#author, 2007. június.

  6 Valamely politika érintett (politikai) szereplők által történő igazolása annyiban fontos, amennyiben 
a motivációk szempontjából az minősül elsődleges forrásnak. A deklarált célokat természetesen mó-
dosítják a kifejezetten nem megnevezett, rejtett érdekek (Olav Stokke: „Norwegian Aid Policy”. In: 
Perspectives on European Development Cooperation. Policy and Performance of Individual Donor Countries and 
the EU [szerk. Paul Hoebink–Olav Stokke]. London: Routledge, 2005. 450. o.). Az oslói folyamat eseté-
ben ilyen elsődleges forrásnak az 1993-as washingtoni elvi nyilatkozat, illetve szellemi előzményei szá-
mítanak. A donorok motivációit illetően pedig az első olyan találkozó, amely folyamán a nemzetközi 
rendszer szereplői megindokolták támogatásukat, Washingtonban zajlott, 1993. október 1-én.

  7 Khalil Nakleh: The Myth of Palestinian Development. Political Aid and Sustainable Deceit. Jeruzsálem: 
PASSIA, 2004. 178. o.; Shlomo Ben-Ami: Scars of War, Wounds of Peace: The Israeli–Arab Tragedy. Ox-
ford: Oxford University Press, 2006. 317. o.

  8 Lugosi Győző: Dokumentumok a Közel- és a Közép-Kelet történetéhez (1914–1980). Budapest: Nemzeti Tan-
könyvkiadó, 1989. 469. o. Az első, közel-keleti békére vonatkozó – és Ciszjordánia valamint a Gázai 
övezet jövőjének külön részt szentelő – keretegyezmény preambulumának eredeti megfogalmazásá-
ban: „Peace requires respect for the sovereignity, territorial integrity and political independence of every state 
in the area (…). Progress toward that goal can accelerate movement toward a new era of reconciliation in the 
Middle East marked by cooperation in promoting economic development, in maintaining stability and in assuring 
security.” (Walter Laqueur–Barry Rubin, szerk.: The Israel-Arab Reader. London: Penguin Books, 2001.

  9 „A két fél a multilaterális béke megteremtésére irányuló erőfeszítések szellemében fog együttmű-
ködni egy, az egész térségre, így a Nyugati Partra és a Gázai övezetre is vonatkozó, a G7 által kez-
deményezendő fejlesztési terv kidolgozása érdekében. A felek kérni fogják a G7-et, hogy minden 
érdekelt állam vegyen részt a programban, beleértve az OECD tagjait, a térségbeli arab államokat 
és intézményeket, valamint a magánszektort is. A fejlesztési tervet két fő komponens alkotja, egy 
gazdasági fejlesztési program a Nyugati Part és a Gázai övezet számára, illetve egy regionális gaz-
daságfejlesztési program.” (DoP, 1993).

 10 A számok természetesen a GDP (GNI) nagyságrendjének alakulását inkább tükrözik, mint a segé-
lyek értékének változását. Világbank: Aid Effectiveness in the West Bank and Gaza. Washington: Vi-
lágbank, 2000; Világbank: West Bank and Gaza. Country Economic Memorandum. Growth in West Bank 
and Gaza: Opportunities and Constrains. Washington: Világbank, 2006. A külső segélyek GNI-arányos 
alakulása: 15,4% (1994) és 11,9% (1999) (Stanley Fischer et al.: „Economic Development in West Bank 
and Gaza since Oslo”. The Economic Journal, Vol. 111. No. 472. [2001]. 256. o.).

 11 A konferenciát szponzoráló Egyesült Államok és Oroszország közös megfogalmazásában: „The 
participants shared the view that these needs require both immediate and longer term actions. The twin goals 
are: (i) to have a near term impact on economic prospects and living standards, (ii) to ensure that longer-term 
assistance lays the basis for launching sustained growth.” (Conference to Support the Middle East. Co-
Sponsors Summary, 1993. október 1.)

 12 Ali Khadr: „Donor Assistance”. In: Development under Adversity: The Palestinian Economy under 
Transtiton (szerk. Isaac Diwan–Radwan A. Shaban). Washington: Világbank, 1999. 149. o.; Rick 
Hooper: „The International Politics of Donor Assistance to Palestinians in the West Bank and Gaza 
Strip (1993–1997)”. In: The Economics of Middle East Peace: A Reassassement (szerk. Sara Roy). Middle 
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East Economic Association, 1999/3. 62. o.; Rex Brynen: A Very Political Economy: Peacebuilding and 
Foreign Aid in the West Bank and Gaza. Washington: United States Institute of Peace (USIP), 2000. 73. 
és 146. o.; Anne Le More: „The International Politics of Aid in the Occupied Palestinian Territory”, 
http://www.odihpn.org/report.asp?ID=2669. Letöltés ideje: 2007. március.

 13 Glenn E. Robinson: „Israel and the Palestinians: The Bitter Fruits of Hegemonic Peace”. Current 
History, Vol. 100. No. 624. (2001). 15–20. o.

 14 Mark A. Heller: „The Israeli–Palestinian Accord: An Israeli View”. Current History, Vol. 93. No. 580. 
(1994). 56–61.o.; Rashid Khalidi: „A Palestinian View of the Accord with Israel”. Current History, Vol. 
93. No. 580. (1994). 62–66. o.; Yossi Beilin: Touching Peace. From the Oslo Accord to a Final Agreement. 
London: Weidenfeld and Nicholson, 1999.; Yossi Ben-Aharon: „Foundering Illusions: The Demise 
of Oslo Process”. In: The Israeli–Palestinian Peace Process (szerk. Robert L. Rothstein, Moshe Ma’oz 
és Khalil Shikaki). Brighton: Sussex Academic Press, 2002. 70–75. o.; Aaron David Miller: „The 
Pursuit of Israeli–Palestinian Peace: a Retrospective”. In: The Israeli–Palestinian Peace Process…, i. m. 
32. o.; Khalil Shikaki: „Ending the Conflict: Can Parties Afford it?”. In: The Israeli–Palestinian Peace 
Process…, i. m. 37–46. o.; Ziad Abu Ziyyad: „The Middle East Peace Process – Where to next”. In: The 
Israeli–Palestinian Peace Process…, i. m. 153–155. o.

 15 A helyzet emlékeztetett a dekolonizáció kapcsán felmerült motivációkra; l. Robert H. Jackson: 
Quasi-states: Sovereignty, International Relations and the Third World. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1990.; Gerard Kreijen: State failure, sovereignty and effectiveness: legal lessons from the 
decolonization of Sub-Saharan Africa. Leiden: Leiden University, 2001. Érdemes megjegyezni, hogy 
Izrael számára sem a megszállás, sem határainak védelme nincs ingyen (l. védelmi kiadásait kom-
paratív összefüggésekben), s a demográfiai realitások katonai eszközökkel történő megoldása nap-
jainkban nem lehetséges, legalábbis nem szalonképes megoldás.

 16 David Wurmser: „The Rise and Fall of the Arab World”. Strategic Review, Vol. 21. No. 3. (1993). 
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Résumé

State-building Linked to Peace Process in the Middle-East. The Lessons of the 
Palestinian Case

The principal aim of the donor community was to support the Peace Process with 
economic measures in line with the spirit of the Declaration of Principles. For almost 
fifteen years the international actors have contributed actively to the development of 
the territories (inside the Gaza Strip and West Bank) placed under the jurisdiction 
of the Palestinian Authority. On the contrary to the initial visions, the relationship 
between Israel and Palestine is worse than it was in 2000 or in 1993. The outbreak of 
the second intifada (2000) and the electoral victory of Hamas (2006) indicated clearly 
that economic incentives do not perform more effectively when pursuing favourable 
political outcomes than economic sanctions with similar goals do. Although political 
developments have altered the background of the donors’activity, its principal and 
structural framework has remained untouched. In order to understand the reasons 
for their failure it is required to examine the wider context – i.e., the political and eco-
nomic objectives and frames declared by the Declaration of Principles (1993), the way 
and effectiveness of their implementation; the non-stated political goals and internal 
concerns of the Palestinians being the subject of the development efforts; the under-
pinning justifications for supporting the Peace Process as well as the related political 
positions of the donor countries.


