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Jungbert Béla                                  A Fatah válsága

VízVálasztók: arafat halála és a 6. kongresszus

Az elakadt közel-keleti békefolyamat újraindítására irányuló helyi és nemzetközi 
diplomáciai erőfeszítéseket figyelemmel kísérő érdeklődők számára bizonyára 
feltűnt, hogy Izrael és a Palesztin Hatóság bevonása a rendezésbe és az abban 

való érdekeltté tételük mellett intenzív próbálkozások irányulnak a Fatah és a Hamász 
közötti belső – tehát a palesztin frakcióközi – megbékélést célzó kairói tárgyalások elő-
segítésére is. Siker esetén ugyanis javulna az esély a palesztin nemzeti egységkormány 
létrehozására, valamint a két évvel ezelőtt iszlamista puccsal elszakított Gázai övezetnek 
és a Mahmúd Abbász elnök irányítása alatt álló Nyugati partnak a Palesztin Hatóság 
keretében történő újraegyesítésére. Ha erre a Kvartett (USA, EU, Oroszország, ENSZ) 
ismert előfeltételeinek (Izrael elismerése, a korábbi megállapodások tiszteletben tartása 
és az erőszakról való lemondás) elfogadásával kerülne sor, akkor – Izrael biztonsági érde-
keinek garantálása mellett – a jelenleginél megalapozottabb nemzetközi együttműködés 
segíthetné elő a bizalomépítést, a megszállt területeken folyó illegális telepítés leállítását, 
a mozgáskorlátozás feloldását, a gázai blokád megszüntetését és a palesztin államiság 
megteremtésének elősegítését. A világpolitika részéről ebben a folyamatos közvetítést, 
intézményesített szerepvállalást és konfliktusmenedzselést igénylő, mégis folyamatos elé-
gedetlenséget mutató térségben a szembenálló felek békéltetésének kísérletei mellett talán 
kevesebb figyelmet kap az, hogy a Nyugat kizárólagos palesztin politikai szövetségese, a 
Fatah mozgalom is mélyreható válságban van.

A mozgalom egész történetére rányomta bélyegét Jasszer Arafat karizmatikus szemé-
lyisége. A szervezetben az 1965-ös alapításától egészen a kilencvenes évek elejéig – amikorra 
egyébként csaknem az összes, első vonalbeli vezetőjét megölték – a kollektív testületi 
vezetés uralkodott. Igaz, Arafat szerepe már ekkor is meghatározó volt. De ezt követően, 
és főleg az oslói folyamat beindulásával, a kormányzati szerepbe került Fatahot (1994) 
Arafat már nyílt diktatórikus módon irányította. A mozgalmat ebben az időben – a köz-
hiedelemmel ellentétben – nem a politikai célok, vagy az ideológia, hanem elsősorban a 
szervezet pénzügyi forrásait sajátjaként kezelő Arafathoz való feltétlen lojalitás tartot-
ta egyben. A Fatah belső, szervezeti és politikai-ideológiai válsága ennek megfelelően 
az alapító 2004. november 15-én bekövetkezett halálával vette igazán kezdetét. Annak 
ellenére, hogy utódját 2005 januárjában, a Palesztin Nemzeti Hatóság (PNH) elnökévé 
választásakor még gyakorlatilag egységesen támogatták. A nemcsak kiemelkedő szemé-
lyes tulajdonságoktól, de a hatalomvágytól, politikai ambícióktól, sőt a pénzsóvárságtól 
is mentes utód, Mahmúd Abbász (Abú Mázen) rendszeresen – főleg PNH-elnöki mandá-
tumának formális lejártát (2009. január) követően – késztetést érez arra, hogy bejelentse: 
végre tényleg sort kerítenek a Fatah hatodik, programalkotó és tisztújító kongresszusára. 
Ezt azonban palesztin területeken és külföldön is egyre inkább kétség és bizonyta-
lanság fogadja. Néhány nappal később ugyanis közzéteszik a rendezvény ismételt 
elnapolását. E sorok írásakor a palesztin elnök éppen ismét lemondta a Fatah vezetősége 
nevében előbb 2009. június közepére Ammánba, majd július elsejére Betlehembe ösz-
szehívott kongresszust. A legújabb időpont augusztus negyedike, helyszíne pedig valahol 
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a Nyugati parton lehet. Vagy akár Gázában, ha július 7-én az aktuális kairói tárgyalások 
megállapodással zárják le a Fatah és a Hamász közti ellenségeskedést. Az aggódva figyelő 
nemzetközi közösség egyszerűen a helyi és regionális válságok elhúzódó kihívásai közé 
sorolja a megújulni, programot alkotni és valódi párttá szerveződni képtelen Fatah vajú-
dását, amely azonban – jobb híján – ennek ellenére is partner marad a Nyugat számára. 
Sőt, a Fatah a kizárólagos palesztin politikai szövetségesünk, amely nem az iszlamista, 
hanem a nacionalista, szekuláris irányzatot képviseli, elvben pedig a nyugati liberális 
demokratikus értékeket és berendezkedést vállalja fel. A Fatah támogatása egyúttal a 
Kvartett által a PNH intézményrendszerének, tehát Mahmúd Abbász rezsimjének kiemelt 
segítését és védelmét is jelenti, tekintettel arra, hogy az elnök és a Fatah főtitkára egy és 
ugyanaz a személy.

Ha valahol, valamikor mégis sor kerül a Fatah hatodik kongresszusára, akkor az min-
denképpen vízválasztó lesz: olyan következményekkel jár, amelyek messze túlmutatnak 
majd belső szervezeti kérdésein. Elkerülhetetlen lesz ugyanis annak tisztázása, hogy mivel 
telt a 2006. január 25-e – a Hamásztól, pontosabban a Változás és Reform nevű iszlamista 
választási koalíciótól elszenvedett megsemmisítő vereség – óta elvesztegetett idő? Miért 
állandósult a megújulási képtelenség? Milyen irányt követ a mozgalomból klasszikus 
párttá szerveződés és az annak megfelelő belső átalakulás: a vezetőségi generációvál-
tás, a szövetséges keresés és az együttműködésre való alkalmassá válás, mindenekelőtt 
pedig a szükségszerű programalkotás? Esedékes lesz annak eldöntése is, hogy arckere-
sése során a Fatah – miközben bizonyára az izraeli megszállással szembeni folyamatos 
nemzeti ellenállásnak a Nyugat által is támogatott éllovasa akar maradni, mégpedig az 
önálló államiság megvalósításának végső céljával – az eddigi kudarc miatt nem változ-
tat-e stratégiát? Történetesen: nem fordul-e ismét a totális harc meghirdetésének, az újabb 
intifádának az irányába? Esetleg változatlanul halad tovább az 1994-ben elkezdett, kizá-
rólag politikai eszközökkel folytatott küzdelem és a megbékélés prioritásának útján?

Mahmúd Abbász az oslói folyamat teremtette tradíciót követi: továbbra is csupán a 
kompromisszumokra épített tárgyalásos érdekérvényesítést részesíti előnyben az Izraellel 
való békés egymás mellett élés víziója érdekében, a két államra vonatkozó rendezési elv 
alapján. Igaz, eddig nem sok sikerrel. E politika folytatása esetén újból világos és ha-
tározott elhatárolódást szükséges felvállalnia a kongresszuson: nemcsak az ősellenség 
Hamász és más, radikális iszlamista szervezetek irányában, hanem – ami a legnehezebb – a 
főleg külföldi irányítású, radikális Fatah-vezetők, az ún. Öregek csoportosulásának ke-
ményvonalas és minden kompromisszumot elutasító populizmusával szemben is. Ez nem 
kockázatmentes vállalkozás! Hiszen korántsem egyszerű olyan politikát népszerűvé tenni 
a palesztin társadalomban – nem utolsósorban Izraelnek a saját biztonságára hivatkozó, 
keményvonalas, egyoldalú érdekérvényesítése és újabban a palesztin államiság elutasí-
tásának következtében –, amely az erőszak, a megszállás, a nemzetközi kettős mérce 
és a humanitárius katasztrófa ellenére úgy kínál toleráns, a nemzetközi közösséggel és 
Izraellel együttműködő programot, hogy az ne az önfeladást és az ellenséggel való együtt-
működést üzenje a Gázában, Ciszjordániában és a külföldi menekülttáborokban egyaránt 
reménytelenséggel és politikai kilátástalansággal küzdő palesztinok számára.
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Útvesztők vagy válaszutak

A legutóbbi, 2006. évi törvényhozási választásokon (re)aktivizálódott különféle, 
harmadik utas mozgalmak és formációk időnkénti hangoskodása ellenére el lehet 
mondani, hogy a palesztin társadalomban ma csupán két pártszerű politikai erő 

van: az elvben nyugati, demokratikus értékrendű Fatahhal a legutóbbi politikai megméret-
tetés abszolút győztese, az iszlamista Hamász áll szemben. Ez utóbbinak ráadásul ma sem 
rosszabbak az esélyei egy újabb választáson, mint legutóbb voltak. Gázában a szervezet 
2007 nyarán puccsal átvette a hatalmat a Palesztin Hatóságtól, és szétzúzta a Fatah intéz-
ményrendszerét. A Nyugati parton viszont – a Fatah által támogatott PH-elnöki rezsim 
alatt – a Hamász iszlamista bázisa annak ellenére megmaradt, hogy folyamatos politikai 
üldözésnek van kitéve. Az iszlamistákkal szembeni kizárólagos politikai alternatívának, 
egyben pedig a nyugati értelemben vett liberális, parlamentáris demokratikus berendez-
kedésnek, valamint a helyi adottságú nacionalista-szekuláris értékrendnek ma csakis a 
Fatah a lehetséges hordozója. Ennek tükrében beláthatatlan következményekkel, ponto-
sabban a szélsőséges iszlamisták előretörésével járna a már említett 6. Fatah-kongresszus 
esetleges csődje, a programalkotás és a megújulás elhúzódó kudarca. Ellenben jövőt for-
máló, a közel-keleti konfliktus rendezését befolyásolni képes, pozitív esemény lehetne, ha 
a háromszázezer regisztrált tag által megválasztott kongresszusi küldöttek – megfelelő 
előkészítés alapján, tiszta eszközökkel, legitimált új vezetéssel és korszerű szervezettel, 
valamint új programmal – képesek lennének megújítani a Fatahot és felkészülni a 2010. 
januári törvényhozási és elnökválasztásra. Tekintettel azonban a szervezetben ma dúló 
átláthatatlan zűrzavarra, a belső hatalmi harcra, az évtizedes klientúra továbbélésére és 
a korrupcióra, legfeljebb részleges elitváltásra lehet számítani, a programalkotás várható 
elhúzódása mellett. Ezzel szemben a Hamász nemrég minden gond nélkül megtartotta 
tisztújító kongresszusát Gázában; hazai és emigrációban élő tagsága pedig egységesen 
zárkózik fel a huszonöt tagú Súra Tanács, valamint a tizenöt tagú politbüró mögött. Ahogy 
az a diktatúrákban lenni szokott.

A Fatah önálló létét, jövőjét és egységét a mozgalmat megosztó – és a későbbiekben 
részletesen vizsgálandó – politikai-ideológiai belső törésvonalak mellett külső veszélyek 
is fenyegetik. Közülük a legfontosabbak: a Hamász és Izrael.

Az elsődleges az erősödő iszlamista veszedelem, amelyet a Hamász, az Iszlám 
Dzsihád és több kisebb, ugyanebbe a holdudvarba tartozó fundamentalista szervezet 
hordoz. Ezek az erők manapság elsősorban a Hamász vezette iszlamista kormányzati 
helyzetben, Gázában aktívak. Amellett, hogy bírálják a Fatah eredménytelen és önkiáru-
sító Izrael-politikáját, a zsidó állam elleni folyamatos rakétatámadásaikkal aránytalanul 
nagy izraeli katonai válaszcsapásokat és kollektív büntetést zúdítanak a polgári lakos-
ságra. Bár a palesztin társadalom, főleg a Nyugati parton, egyelőre nem iszlamizálódott 
jelentős mértékben, a politikai horizont hiánya, az elszegényedés, az izraeli elnyomás és 
a békefolyamat kudarca erősíteni látszik ezt a folyamatot, s ezt erősíti az Irán–Szíria–
Hezbollah–Hamász tengely ez irányú érdekeltsége és érdekérvényesítése.
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Az iszlamisták militáns térhódításával szemben, a Fatah pillanatnyilag éppen ide-
ológiai válságban is van, amivel a kongresszusnak ugyancsak szembe kell néznie. 
Egységének megőrzése szempontjából az is alapvető fontossággal bír, hogy a Palesztin 
Hatóság kormányzása, az intézményépítés és a reformok hoznak-e stabilizáló és han-
gulatjavító eredményeket. Minden eddigi tényezőnél jelentősebb kérdés azonban, hogy 
Izrael hajlandó-e tárgyalási partnert látni a PH vezetésében és ezzel együtt a Fatahban is, 
vagy jobboldali kormánya szélsőségesen nacionalista-cionista erői számára a palesztin 
radikalizmus, a PH kormányzati gyengesége és a Fatah szétesettsége éppen megfelelő 
ürügyként szolgál a két államra vonatkozó rendezés és a végső megállapodásra irányuló 
tárgyalások elutasításához. E tényezők és a lehetséges válaszok mérlegelése alapján lehet 
eldönteni, hogy mikor és milyen módon kerüljön sor a meghatározó 6. kongresszusra.

Fatah helyzetértékelés

A Fatah úgy készül a kongresszusra, hogy az alábbi három elsődleges stratégiai 
kérdésre koncentrál:

1. A szervezet sikertelennek bizonyult egypárti kormányzása során (1994–
2006) arra, hogy véget vessen az izraeli megszállásnak. Kudarcnak bizonyult az általa 
képviselt, tárgyalásos-békés politizálás és a „területet békéért” elv, amelynek végső cél-
ja a kétállami rendezés. Ezért korántsem hárítható minden felelősség a Fatahra, hiszen 
Izrael a kizárólagos partnereként szóba jöhető, szekuláris értékrendű szervezetet – főleg a 
második intifáda utáni időben – folyamatosan lejáratta a nemzetközi közösség és saját vá-
lasztói bázisa előtt. A Fatah számára eddigi békepárti elköteleződése csak akkor térülne 
meg népszerűségben és várható szavazatokban, ha a békefolyamat végre sikeres lenne, és 
ha mindez a lakosság életszínvonalának javulásában, valamint a biztonság erősödésében 
is érződne mind a Nyugati parton, mind Gázában, de a diaszpórában is, elsősorban a li-
banoni menekülttáborokban.

2. A legutóbbi törvényhozási választások előtt, 2005 decemberében a Fatah kormány-
zása a PNH területén teljes csődöt mondott. Egyetlen elsődleges donor ország sem kívánta 
már változatlanul életben tartani a korrupt Fatah egypártrendszert. Érlelődött a szervezet 
összeomlása, de ezt senki nem akarta érzékelni és kimondani mindaddig, amíg a Hamász 
elsöprő mértékű választási győzelmet nem aratott vele szemben. Ezzel pedig a játéksza-
bályok megváltoztak. Az utca embere azonban továbbra is változatlanul korruptnak és 
tehetetlennek ítéli a Fatahot; ezen egy idő után már legfeljebb a teljes Fatah-vezetés, a 
programok és a politikai stílus lecserélése segíthetne.

3. Jasszer Arafat 2004-ben bekövetkezett halála óta a belső krízis csak mélyült, hi-
szen a mozgalom nem volt képes megújulni szervezetileg és a programalkotásban ahhoz, 
hogy életképes és hiteles politikai entitássá váljék. Ehhez összefogott, a megosztottsá-
gon túljutott, egységes erőként kellene megjelennie. Ennek híján reménye és esélye sincs 
annak, hogy számottevő politikai tényezőként jelenhessen meg egy újabb választási 
megmérettetésen.

A 6. Fatah-kongresszus – sajnálatos módon – évek óta elhúzódó előkészítése, a meg-
osztottság és a koncepciótlanság egyrészt rossz előjel a rendezvény sikerét illetően, 



Jungbert Béla                                  A Fatah válsága

2009. június 23.            7

másrészt pedig tovább rombolja belülről a mozgalmat. Bizonyos értelemben a szervezet 
„dezorganizálódásának” is a tanúi vagyunk, mivel több évtizede elkötelezett, harcos 
támogatói – bizalmi válságot emlegetve – sorra fordulnak el a tehetetlenséggel, ered-
ménytelenséggel, valamint kapcsolati és pénzügyi korrupcióval vádolt pártvezetéstől.

A Fatah zűrzavaros belső életéhez a hátteret az adja, hogy a szervezet tulajdonképpen 
a mai napig egy klasszikus nemzeti felszabadítási mozgalom, amely folyamatosan próbál 
politikai párttá alakulni, azonban ennél tovább nem tud lépni, és egy ellentmondásos sta-
tus quóba szorult be, hogy meg tudja őrizni belső hatalmi egyensúlyát és a kormányzás 
látszólagos képességét. A totális nemzeti ellenállást képviselő, elsősorban idős, külföldi 
Fatah vezetők – az Öregek – egyre ultrakonzervatívabbak lesznek a kudarcok miatt, és 
a lakossági kilátástalanság, valamint a békefolyamat kudarca bázist biztosít számukra. 
A nemzetközi mozgástér lehetősége, a sikeres politikához elengedhetetlen szövetségesi 
támogatás és a források viszont csakis a feltétlen megbékélést elváró Kvartett irányából 
jöhetnek, az viszont kompromisszumos békepolitikát diktál. Ez a helyzet megbénítja a 
megújulni képtelen Fatahot, ráadásul a szervezet aktuális alapokmánya és a döntéshozó 
testületekben a radikális erők túlsúlya sincs összhangban Mahmúd Abbász pragmatikus 
Nyugat-barát politikájával. Márpedig a Kvartett-elvárások egyike éppen az erőszakról, 
vagyis a fegyveres ellenállásról való lemondás, amit a Nyugat szövetségeseként Mahmúd 
Abbász és az általa vezetett Fatah nemcsak elfogadott, hanem a Hamásszal szemben is 
követelményként fogalmazott meg. Ha nem ezt erősítik meg a 6. kongresszuson, akkor 
Abbász a nemzetközi közösséggel és Izraellel szemben egyaránt nehéz helyzetbe kerül. 
Az utóbbi megalapozottan róhatná fel ugyanis, hogy nincs partnere a békéhez. Ezért fon-
tos Abbász számára, hogy még a béketárgyalások esetleges újrakezdése előtt kerüljön sor 
a kongresszusra, amely reményei szerint az ő pozícióját is megerősíti majd.

átjárható árkok

A 6. kongresszus közeledtével egyre inkább felszínre kerül a szervezet belső 
megosztottsága, láthatóvá válnak az összebékíthetetlen táborok, ennek pedig 
kihatása van még a békefolyamat során megjelenített palesztin álláspont hite-

lességét tekintve is.
A Fatah belső erővonulatai főleg két meghatározó és részben egymást átfedő csoportra 

– az Öregek és az Ifjak Gárdája, egyúttal pedig a „külföldiek” és az „otthoniak” – 
különül el. Más összefüggésben a Palesztin Hatóságnak a békefolyamathoz kapcsolódó 
intézményrendszere és az Izrael ellen fegyverrel harcoló, az elmúlt években igen aktív 
Al-Aksza Mártírok Brigádjai nevű terrorszervezet áll egymással szemben.

Ez utóbbival kezdve: igen nehéz a Fatah vezetése számára a militáns és fegyveres, 
terrorista módszerekkel is harcoló, olyan alakulatok kezelése, amelyek nem részei a PH 
biztonsági szolgálatoknak. A külföldi Öregek és Marván Bargúti e fegyveres csopor-
tok közül az Al-Aksza Mártírok Brigádjait például a Fatah katonai ágának tekintik és 
megőriznék. Mahmúd Abbász a PH fegyveres testületeibe integrálná őket, és betiltaná 
az Izrael elleni fegyveres akcióikat. Ezt a kérdést, úgy tűnik, az idő fogja megoldani, 
mivel Arafat halála óta egyre kevesebbet lehet hallani a szervezetről, amelynek tagjait a 
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karizmatikus vezető annak idején a szó szoros értelmében kézi vezérléssel irányította és 
zsebből fizette.

Míg a külföldön, főleg menekülttáborokban élő, régi, forradalmár öntudatú Öregek 
szerint az Izraellel történő politizálásban a fegyveres harcot – akár a merényletek el-
követését is – kombinálni kell a diplomáciai erőfeszítésekkel és a tárgyalásokkal, addig 
az otthon élő és a PH kormányzata keretében tevékenykedő vezetők a fegyveres har-
cot a palesztin ügy számára kontraproduktívnak tartják, és kizárólag békés eszközökkel 
küzdenek ugyanazokért a célokért. El kell mondani ugyanis, hogy a Hamász alapokmá-
nyával szemben – amely Izrael állam eltörlését, a felszabadított Palesztinában pedig a 
saría törvénykezés és a kalifátus bevezetését tűzi ki célul – a Fatah elismeri a zsidó álla-
mot. Mellette, vele együttműködve akarja – az 1967-es határok mentén, Kelet-Jeruzsálem 
fővárossal és a menekültkérdés méltányos megoldásával – kialakítani az önálló palesztin 
államot, a Kvartett által is támogatott kétállami rendezést.

Az emigrációban élő „Öregek” számára a Palesztin Felszabadítási Szervezet politi-
kai értelemben fontosabb, mint a Palesztin Hatóság, hiszen a PFSZ kötötte meg az oslói 
megállapodást. Szerintük a PH nem több, mint a PFSZ végrehajtó testülete a megszállt 
területeken, ezért követnie kellene a PFSZ Végrehajtó Bizottságának utasításait. Azt is 
szerették volna elérni, hogy az összes palesztin frakció integrálódjon a PFSZ csúcs- illetve 
ernyőszervezetébe. Az otthon, tehát a PH területén élő „Öregek” csoportja – így Mahmúd 
Abbász és a legtöbb otthoni Fatah-vezető – kettős álláspontot vall e kérdésekben. Kifelé 
feltétel nélkül elismerik a PFSZ primátusát, miközben leszögezik, hogy kizárólag ők 
a demokratikus módon megválasztott vezetők (szemben az arafati időkben kinevezett 
PFSZ-vezetőkkel), ami értelmezésükben alátámasztja önállósulási törekvéseiket.

A Fatah legutóbbi belső választásai idején, 1989-ben, a huszonegy tagú Központi 
Bizottságban, valamint a százharminckét tagú Forradalmi Tanácsban abszolút többséget 
szereztek a külföldön, emigrációban élő Öregek, hiszen például az utóbbiban mindössze 
harminckét helyet tartottak fenn az otthoniaknak. Ebben változást hozott, hogy 1994-ben 
az emigráns forradalmi vezetőség egy része hazatért, hogy az oslói folyamat keretében 
átvegye a Palesztin Hatóság működtetését. Az otthon felnőtt Ifjak eközben – értelem-
szerűen – közelebb állnak a honi vezetéshez, mint az Öregek Gárdája, amely sokkal 
megosztottabb, elég, ha csak a hazatérést választókra, illetve a megszállás ideje alatt oda 
visszatérni nem kívánók keményvonalas elutasítására gondolunk.

A Fatahon belül léteznek ugyan rivalizáló csoportok, de az egyes erővonulatok folya-
matosan hatnak is egymásra, és az árkok könnyen átjárhatók. A csoportosulások többnyire 
egyes vezető személyiségek körül jönnek létre, akik szövetségeket kötnek egymással, és 
a leplezetlen anyagi előnyökre és kapcsolati korrupcióra épülő klientúrát építenek ki. 
Gyakoribb, hogy családi és klánszerű felségterületek kijelölésével, ritkábban az öröklött 
csoportérdekek továbbélésével működnek. E klientúrára épült világban valójában a kap-
csolati rendszer finanszírozásának a képessége a meghatározó. Ezért az is előfordul, hogy 
egyik-másik hatalmasság az elvi barikádokon túlnyúlva, gyakran az ellenséges táborból 
vásárol meg híveket; ezt a rendszer nem morális vagy bűnügyi kérdésként kezeli, hanem 
egyszerűen flexibilisen tolerálja. Ha pedig netán konkrét ügyekben elszámoltatásra kerül 
sor, annak általában politikai indítékai vannak. Ez az alapja annak, hogy a Fatah elitjét 
hagyományosan korruptnak ítélik.
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A klientúrarendszer továbbélése, az anyagi forrásokhoz való hozzáférésért folyó 
küzdelem és a korrupció továbbélése – ezek jelentették ugyanakkor a vég kezdetét is a 
Fatah számára (l. 2006. januári választások). Időnként hírek röppennek fel a korrupciós 
ügyekben indított vizsgálatokról. Így 2008 márciusában Abú Alá (Ahmed Kurei) volt 
kormányfőt gyanúsították meg azzal, hogy hárommillió dollárt lopott el a PFSZ közpén-
zéből, miközben közismert, hogy az ő cementgyára szállítja az alapanyagot az izraeli 
biztonsági fal építéséhez. Az ő embere Rúhi Fattúh képviselő, akit több ezer mobiltelefon 
csempészése közben értek tetten az Allenby hídon, a jordániai határátkelőhelyen. Abbász 
elnök köreit is több millió dollár eltüntetésével hozták nemrég kapcsolatba, továbbá most 
vizsgálják, hogy jogszerű volt-e az Arab-öbölben dolgozó palesztin vendégmunkások ha-
zaküldött jövedelmére kirótt ötszázalékos adó, miközben – ráadásul – a begyűlt pénzek 
eltűntek.

„Öregek”

Az oslói folyamat a Fatahot nemzeti felszabadító mozgalomból kormányzó politi-
kai szervezetté minősítette át. A forradalmi harcosok egy része 1994-ben, a PH 
megalakulásakor úgy tért haza külföldről, hogy semmilyen szerves kapcsolódása 

nem volt már a honi valósághoz és társadalomhoz. Míg az emigrációban maradtak több-
nyire megrekedtek az anticionista forradalmi harc bűvkörében, a hazatértek a kormányzás 
felelőssége, a nemzetközi nyomás és a segélyek hatására lassan pragmatikussá váltak. De 
hatalmukat kezdetben csakis a hagyományos, feudalisztikus klientúrarendszer újraépí-
tésével tudták stabilizálni. (Ezt több afrikai példa is alátámasztja, ahol hasonló módon 
váltak felszabadítási mozgalmak kormányzó erőkké.) A Fatah 1989-ben Tuniszban tar-
tott 5. kongresszusán lezajlott belső választásoknak nem volt azonnali hatásuk a hatalmi 
viszonyokra, azóta pedig nem került sor újabb belső választásra és tisztújításra. Mivel a 
hatalmasságok hazahozták és továbbéltették szerzett előjogaikat, ma is többnyire azok a 
vezetők irányítanak, akik az oslói folyamat előtt megjelenítették a palesztin érdekeket – 
hacsak időközben ki nem haltak. A Központi Bizottság tagjainak harmada ugyanis már 
elhunyt. Akik még élnek, azok átlagéletkora hatvanhat év, míg a palesztin társadalomé 
mindössze harminc; sőt, a lakosság fele tizennyolc év alatti.

Szembetűnő, hogy míg az Ifjak Gárdájának vezérkara a Nyugati parton él, az Öregek 
vezetői többnyire külföldön, különböző arab országokban élik emigráns életüket, és ad-
dig nem is térnek haza, amíg ahhoz izraeli határellenőrzésen kell átesniük. Az ő politikai 
blokkjukon belül érződik leginkább feszültség és az a frusztráltság, ami a hatalomból 
való kiszorulás félelméből, a külföldi anyagi forrásokhoz való hozzáférés hiányából és 
a kapcsolati rendszer működtetésének képtelenségéből, tehát a klientúra fenntartásának 
lehetetlenségéből fakad. Pillanatnyilag rendelkeznek ugyan politikai döntéshozó hata-
lommal, de csak a szervezeten belül. A pénzügyi forrásokkal ugyanis – az elnök-főtitkár 
mellett – a kormány rendelkezik, amelyet a nem Fatah-tag Szalám Fajjád irányít, a kabinet 
tagjai között pedig ma nincsenek markánsan jelen a – szervezet élvonalát adó – Öregek 
kliensei. A kihívást az jelenti, hogy kizárólag a leendő kongresszus rendelkezik majd 
a megfelelő hatáskörrel ahhoz, hogy megváltoztassa azokat a kritériumokat, amelyek 
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alapján az Öregek pillanatnyilag meg tudják akadályozni mind a demokratizálódás felé 
irányuló tendenciákat, mind pedig a vezetői nemzedékváltást. Az Öregeknek a presz-
tízsveszteséggel is számolniuk kell. Ezért felmerült, hogy létre kell hozni számukra egy 
fajta „Lordok Házát” (anélkül, hogy az a nevén kívül bármiben is emlékeztetne az angol 
testületre), ahova megfelelő juttatással visszavonulhatnak, és – a döntéshozataltól való 
határozott távoltartásuk mellett – tanácsadói minőségben lehetőségük lenne a vélemény-
alkotásra. Ők viszont nem visszavonulni akarnak. Tudják, hogy ha hozzájárulnának a 
reformokhoz, az számukra a politikai öngyilkosságot jelentené. Ennek megfelelően ellen 
is állnak mindenféle változásnak.

Az Öregek elsődleges erőcsoportosulásának vezetői otthon: a már említett Abú Alá volt 
kormányfő és Nászer Júszef volt belügyminiszter; külföldön: Farúk Kaddúmi, mozgalmi 
nevén Abú Lutf és Abú Máher Ghneim (Tuniszban), Mohamed Dzsihád (Ammánban), va-
lamint Abbász Zaki (Libanonban). Ide tartozik még Ahmed Affáne is, szintén Tuniszból, 
aki a katonai főparancsnok-helyettes a szervezetben. Bizonyos kérdésekben ők is szemben 
állnak egymással a honi, illetve a külföldi Öregek csoportérdekeinek megjelenítésében. 
Például, míg Abú Alá Izrael vonatkozásában nem tartozik a keményvonalasok közé, addig 
Farúk Kaddúmi és Abú Máher Ghneim a radikális szembenállást követik, és elutasítják 
a Kvartett által támogatott rendezést. Kaddúmi a vezetője a PFSZ Politikai Osztályának, 
amelyet ma is a Palesztin Felszabadítási Szervezet külügyminisztériumának tekintenek. 
Több alkalommal okozott már botrányt az Arab Liga ülésein, hogy a PFSZ vagy a PH 
külügyminisztere képviseli-e valójában a palesztinokat? Arafat halála után a szervezet 
vezetésének átvételéért Kaddúmi nyíltan fellépett Abbásszal szemben. A vetélkedés 2006 
novemberében ért véget, amikor Mahmúd Abbászt megválasztották a Fatah és a Palesztin 
Forradalmi Erők főparancsnokának, s egyúttal ő lett a Fatah Központi Bizottság és a 
Forradalmi Tanács vezetője is. Ezzel Kaddúmi egyelőre háttérbe szorult, de folyamatosan 
készül a visszatérésre. Abbász ezt 2008 szeptemberében azzal próbálta meg kivéde-
ni, hogy Abú Máhert akarta megtenni általános helyettesének; ezt azonban az Öregek 
Gárdája testületileg akadályozta meg. Az utóbbi időben tűnt fel az Öregek első vonalá-
ban a ramallahi Azzám al-Ahmad képviselő és frakcióvezető, a Hamászos Hanijje-féle 
egységkormány egykori miniszterelnök-helyettese. Ő rendszeresen közvetít a Fatah és 
a Hamász, valamint Mahmúd Abbász és Abú Alá között. A keményvonalas Központi 
Bizottság főembere még Szahr Habas, Szálim al-Zaanún és Abd al-Hamíd Hajul. E cso-
port több tagja rendszeresen „vándorol” az egyes kliensi holdudvarok között, de ez az 
itteni viszonyok között nem hitelességüket, hanem keresettségüket minősíti.
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„IFjak” és „kölykök”

Az Ifjak csoportjának tagjai a megszállt palesztin területeken született, fiatalabb 
politikusok, akik nem éltek emigrációban, gyökereik is kizárólag a palesztin te-
rületekhez kötik őket. Elődeik a Fatah ifjúsági szervezetei, mint például a Halíl 

al-Vazír által alapított Tanzím, vagy a Sabíba nevű ifjúsági tömörülés. E mozgalmak – a 
Fatah vezetőinek tudtával és védelmével – az első intifáda idején (1987) jöttek létre. Az 
Ifjakat Marván Bargúti, Mohamed Dahlán és Dzsibríl Radzsúb vezeti. Igyekeznek mie-
lőbb bekerülni a hatalom első vonalába, mielőtt lekörözné őket az ún. Kölykök Gárdája, 
az újabb, az Ifjaknál (akiknek vezetői már 45–55 év körüliek) is fiatalabb politikusi 
nemzedék.

Amikor az oslói folyamat hazavitte a külhoni Öregek egy részét, az otthoni vezetők 
peremhelyzetbe kerültek, vagy felszívta őket a kormányzati apparátus és a biztonsági 
szolgálatok, többen pedig a külföldön maradt Öregek otthoni klientúrájának váltak a ré-
szeivé. A honi Ifjak vezetői csak akkor hallathatták a szavukat, amikor Marván Bargúti 
lett a Fatah Legfelső Tanácsának Nyugati parti főtitkára. E Legfelső Tanács 1994 és 1999 
között összesen százhuszonkét helyi előkészítő konferenciát tartott, azzal a céllal, hogy 
előkészítse a Fatah 6. kongresszusát. Sikertelenül. Az ebből fakadó frusztráltság és az 
oslói folyamat teljes eredménytelensége fokozta a PH korrupt és sikertelen vezetőivel 
szembenálló Ifjak elszántságát. Amikor már épp kiépülni látszott az oslói folyamatra 
épülő rezsim, akkor történt az imádkozó palesztinok elleni, Baruch Goldstein-féle em-
lékezetes zsidó mészárlás a hebroni Ábrahám-mecsetben (Pátriákák Sírja), majd ismét 
rendszeressé váltak a palesztin öngyilkos merényletek. A Fatah ifjúsági mozgalmak ek-
kor teljesen radikalizálódtak, és a totális ellenállás vonalához zárkóztak fel. Az 1996-os 
jeruzsálemi „alagút-összecsapások”, valamint a 2000. májusi és a későbbi merényletek is 
ezzel hozhatók összefüggésbe.

2008 áprilisában soha nem látott szintet ért el a Mahmúd Abbász és az Ifjak közötti 
nézeteltérés, amikor úgy tűnt, hogy az elnök – különböző háttéralkuk következtében – 
úgy kívánja megrendezni a 6. kongresszust, hogy azzal – korábbi ígéreteitől eltérően – az 
Öregek helyzetét és előjogait betonozná be ellenfeleikkel szemben. Ez aztán közös táborba 
hozta össze az Ifjak – egyébként több kérdésben eltérő nézeteket valló – vezetőit. Közülük 
a legnépszerűbb továbbra is Marván Bargúti, míg a legjelentősebb anyagi forrással és a 
klientúra működtetésének lehetőségével Mohamed Dahlán rendelkezik. Dzsibríl Radzsúb 
egyben a legfiatalabb aktivisták, a Kölykök vezető alakja is. Ez a szövetség egyébként 
stratégiai jelentőségű is: Bargúti az észak-ciszjordániai szavazatokat hozhatja, Radzsúb a 
terület déli részén, Hebron körül a legerősebb, Dahlán pedig gázai támogatóira számíthat. 
Ő volt ugyanis ott a biztonsági szervek – rossz emlékű – vezetője, akiről egyébként az 
terjedt el, hogy a régi bevált taktikának megfelelően építi hatalmát, és egyszerűen pén-
zért vett delegátusokat magának, hogy minél több Öreg Gárda tagot szoríthassanak ki a 
kongresszusi szavazáskor. Becslések szerint azonban öt százaléknál több biztosan szava-
zó küldött aligha kapcsolható hozzá.
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Az Ifjak csoportját jelenleg Marván Bargúti integrálja és működteti, aki közben „öt-
szörös életfogytiglani” börtönbüntetését tölti Izraelben, ami azonban nem lehet akadálya 
annak, hogy Mahmúd Abbász legesélyesebb utódaként számoljunk vele mind a Fatah, 
mind pedig a Palesztin Hatóság élén. Kaddúra Fáresz, Huszein al-Seikh és Mohamed 
Dahlán is mellette áll. Ide sorolhatók még az Abbász–Dahlán tábor olyan értelmiségi sze-
replői is, mint Nászer al-Kidva volt külügyminiszter, Rafík al-Huszeini jelenlegi elnöki 
kabinetfőnök és Mohamed Stayeh. A különböző vélekedésekkel ellentétben, nemigen ta-
golódik be semmilyen csapatba, sokszor mégis ide sorolják Szari Nuszeibét, az al-Kudsz 
egyetem elnökét.

abbász elnÖk csoportja, az „abbász–Dahlán tábor”

Az Öregek és az Ifjak mellett 2006 után feltűnt egy harmadik hatalmi tömörülés 
is. Ennek összetartója az elnök maga, aki a kormányzati hivatalok állásaival és 
juttatásaival építi saját klientúráját, melynek tagsága elsősorban a Fatah Központi 

Bizottságából, valamint Forradalmi Tanácsából kerül ki. A seregnyi, sokszor fiktív állást 
betöltő hivatalnok közül mindenképpen pozitív értelemben tűnik ki Tajjíb Abdul Rahím, 
Rúhi Fattúh, Nabíl Amr, Rafík al-Huszeini és Akram Hanijje. Az elnök környezetéhez 
tartozik, ezért ide sorolják Szalám Fajjád kormányfőt, valamint Jasszer Abed Rabbo 
elnöki szóvivőt is, akik nem is tagjai a Fatahnak. A csoport, amelyet Abbász–Dahlán 
tábornak is hívnak, sokáig elkülönült, s önálló arculat építésével volt elfoglalva, újabban 
azonban beágyazódni látszik az Ifjak Gárdájának a holdudvarába. Ezek az érdekcso-
portosulások pillanatnyilag együtt is számbeli hátrányban vannak az Öregek által uralt 
Fatah-szervekben, de közben érlelődik az Ifjak lázadása, pártütése és reformkezdeménye-
zése, illetve a Fatah 6. kongresszusának változást hoz(hat)ó előkészítése. Úgy tűnik, hogy 
az Abbász–Dahlán tábor minimális többségre tehet szert egy új Központi Bizottságban és 
jelentős többségre a Forradalmi Tanácsban.

Önálló tényező az elnök környezetében a nyugati támogatását élvező, az önálló állami 
lét előkészítésére hivatott intézményrendszert megteremtő, az átlátható költségvetési és 
kormányzási reformot végrehajtó Szalám Fajjád miniszterelnök is. Ő korábban világban-
ki tisztviselőként szerzett szakértői tapasztalatot, és nem a Fatahnak, hanem a politikailag 
jelentéktelen, értelmiségi-liberális Harmadik Út mozgalomnak a képviselője. Személye 
feltétlen garancia a Nyugat számára a segélyfelhasználást és a reformok folytatását ille-
tően, miközben a palesztin társadalomban sem ismertsége, sem pedig politikai háttere 
nincs, mindössze az elnöki kinevezés jelenti számára a támaszt. A Nyugat messzeme-
nően méltányolja részéről a „jó kormányzás” alapjainak lerakását, a hároméves reform 
folytatását és a biztonság erősítését. A lakosság egyelőre kevéssé értékeli ezt, hiszen 
az életkörülmények nem javultak, az izraeli korlátozások pedig egyre nyomasztóbbak. 
Sajátságos módon, a Fatah Öreg Gárdájának vezetői is bírálják Szalám Fajjád kormányát, 
elsősorban azért, mert a kabinet alapvetően szakértőkből, nem pedig a szervezet tagjaiból 
áll, annak ellenére, hogy Mahmúd Abbász elnök személyében a Fatah főtitkára a legfon-
tosabb közhatalmi tényező ma a PNH területén.
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Irány a 6. kongresszus

A kongresszusi előkészület elsődleges témái: a rendezvény helyszíne (palesztin 
területeken vagy külföldön kerül rá sor), a kongresszus küldötteinek száma, 
összetételének kiválasztási elve, valamint a kidolgozandó és elfogadásra kerülő 

program.
Az elsődlegesen tisztázandó körülmény a kongresszus színhelye. Az ugyanis eleve 

meghatározza a résztvevői kört és a szemben álló táborok akaratérvényesítő képességét. 
Egy Ammánban vagy Kairóban megrendezendő kongresszus a keményvonalas, külföl-
dön élő Öregek csoportjának vezetői számára volna előnyösebb, akik mindenekelőtt „oslói 
folyamat-ellenes”, tehát radikális, a békefolyamattal szembenálló törekvéseket képvisel-
nek. Ők határozottan ellenzik, hogy a pártkongresszust a megszállt területeken tartsák. 
Ha viszont a Nyugati parton rendeznék meg, az az Ifjak Gárdájának kedvezne, hiszen 
az ő táboruk ott van. A Fatah ennek megfelelően egy „otthon” tartott kongresszus és az 
Ifjak győzelme esetén egy belföldről, tehát a PH területéről irányított pragmatikus moz-
galommá válhat. Ellenkező esetben továbbélne a mai működésképtelen helyzet, amikor 
is Mahmúd Abbász – aki amellett, hogy a PH elnöke, egyben a Fatah főtitkára is – ki van 
szolgáltatva a szervezet döntéshozó testületeiben többségben levő keményvonalas külföl-
di radikálisok akaratának.

Amennyiben a palesztin területeken kívül kerülne sor a 6. kongresszusra, az Ifjak 
Gárdája bizonyosan szakadást kezdeményezne. Ha viszont otthon tartják, akkor az Öregek 
teszik ugyanezt. Elemzések szerint azonban a Fatah nem élné túl az – új vezetés felállí-
tására bármikor képes – Ifjak részéről kiinduló szakadást. Kevésbé volna végzetes, ha az 
az Öregek oldaláról merülne fel. Sőt, a külföldi Öregek egy részének kiszakadása csak 
erősítené Mahmúd Abbász pozícióit. Ezért az elnökhöz közelállók abban reménykednek, 
hogy most csak túl kell élniük a 6. kongresszust, és majd a – tervek szerint hat hónapon, 
legfeljebb egy éven belül sorra kerülő – hetediken kerülne sor az érdemi váltásra, amikor-
ra a nagy Öregek egy része már eltávolításra került vagy eltűnt a közéletből.

A második alapvető feltétel a kongresszusi delegátusok száma és összetétele. 
Kiválogatásuk elve ugyanis alapvetően eldönti, hogy ki kerül majd ki győztesen a megmé-
rettetésből. A küldöttek egy része belső szervezeti keretek között, demokratikus módon, 
a tagság által kerül megválasztásra, a palesztin területeken és a diaszpórában egyaránt. 
Jelenleg úgy tűnik, a delegáltak száma várhatóan 1550 körül lesz, akik közül 350–400 
Gázából, 600–700 a Nyugati partról, 200–250 pedig a diaszpórából érkezne. Régi Fatah-
tradíció, hogy a küldöttek 35–61%-át a katonai tisztségviselők, tehát egy bizonyos rang 
feletti káderek adják. (E kategória azonban végérvényesen az Öregek Gárdájának tagjai 
javára billentené a mérleg nyelvét. Az Ifjak ezért megváltoztatnák ezt a szokást, és a 
százalékarányt is vitatják.) A Központi Bizottság és a Forradalmi Tanács mindenkori 
tagjai automatikusan kongresszusi küldöttnek minősülnek. Most mérlegelnek a vezető 
testületek egy javaslatot, hogy minden törvényhozási tag, polgármester és miniszter elő-
választási megmérettetés nélkül küldött lehessen.
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A harmadik probléma, hogy ki kerülhet kongresszusi delegátusként megválasz-
tásra. Feltételezhető, hogy az életkörülmények romlása, az izraeli megszállásból és az 
elnyomásból adódó helyzet súlyosbodása miatt több keményvonalas, az izraeliekkel az 
eredménytelennek és kilátástalannak minősített tárgyalások folytatását ellenző személy 
is megválasztásra kerül. A csalódottság a békepártiakkal szemben őket erősítheti, és meg-
változtathatja a Fatah eddigi ismert és a Nyugat által méltányolt alapállását.

A negyedik kérdés az, hogy a küldöttgyűlés milyen vezetőséget és milyen politikai 
programot fogad majd el – pontosabban: a békepárti közeledést Izraelhez és a Kvartetthez 
vagy a konfrontációt helyezi-e előtérbe. Ha a szervezet vezetése nem tud előállni egy 
átfogó, új programmal, amely a békefolyamatot és a kétállami megoldást teszi az első 
helyre, a Fatah azt kockáztatja, hogy elveszíti azt a privilegizált helyet, amelyet a nemzet-
közi közösség ma neki szán a békefolyamat és a két államra vonatkozó rendezés politikai 
stratégiája megjelenítésében. Paradox módon, ebben kulcsszerepe lehet Izraelnek, amely 
a Mahmúd Abbászt erősítő engedményekkel és bizalomerősítő csomaggal helyzetbe hoz-
hatná és megerősíthetné a palesztin béketábort; sajnos, a mai ultranacionalista cionista 
kurzus az ellenkező tendenciákat erősítheti.

fatah reformkísérletek

Amikor Mahmúd Abbász több bizonytalankodás után, májusban a szokottnál 
határozottabban jelentette be, hogy július elsején Betlehemben lesz a Fatah 6. 
kongresszusa, minden csoport színt vallott, és nyílt küzdelem kezdődött a mozgal-

mon belül, amelynek során az elnök tábora elsősorban a külföldi Öregek prominenseivel 
szemben próbált meg a szervezet vezetésében – határozati úton is megjelenítendő – po-
zíciót erősíteni. Az érintettek számára ez ugyanis nem más, mint Abbász törekvése az 
Öregek vezette csoportnak a kiszorítására. Az elnök-főtitkár erős támogatottságának lát-
tán Abú Alá és Kadumi is engedékenyebb lett; ennek következtében több kísérlet történt 
a megállapodásra. Abbász szövetségese, Hakam al-Balawi azóta ingajáratban közlekedik 
Tunisz (az Öregek elsődleges székhelye) és Ramallah között, hogy közvetítsen, s a sza-
kadást megelőzze; eközben mások éppen erre játszanak. Májusban és júniusban újabb 
egyeztetésekre került sor, ami június 13-án központi bizottsági határozatban testesült 
meg. Ebben Mahmúd Abbász garanciát vállalt arra, hogy a Régi Gárda öt vezetője – a két 
állam elve mentén Izraellel folytatott mérsékelt politikájának támogatásáért cserébe – a 
belső választások kimenetelétől függetlenül, továbbra is tagja marad a Központi 
Bizottságnak. A kiválasztottak: Farúk Kaddúmi, Máher Ghenim, Mohamed Dzsihád, 
Szálim al-Zaanún és Intiszár al-Vazír. Mindez annak előkészítése, hogy ne a kongresz-
szuson kerüljön sor belső vitákra és szakadásra, hanem a főbb kérdésekben még előtte 
megegyezés születhessen.

Az első tudatos törekvések a Fatah belső megreformálására 2005. május-június-
ban jelentkeztek. Ekkor került sor a szervezet – a végül 2006. január 25-én megtartott 
törvényhozási választásokat megelőző – jelöltlistáinak elkészítésére, tehát a belső elővá-
lasztásokra. A feszültségre az adott okot, hogy az Ifjak ezeket fölényesen megnyerték az 
Öregekkel szemben, miközben azok – különböző pártszabályozásra és szerzett előjogokra 
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hivatkozva – nyílt hatalmi erőszakkal a listákat a saját jelöltjeik javára változtatták meg. 
Ez volt az egyik legjelentősebb oka annak, hogy a választásokon a Fatah végül csúfos 
vereséget szenvedett, s az abszolút győztes a Hamász lett.

2007/2008 folyamán a Fatah megpróbált bizonyos belső reformokat végrehajtani. 
Elsőként a tagság regisztrálását kezdték el, amire azt megelőzően soha nem került sor. 
Háromszázezer tagot sikerült beazonosítani, akik hatvan sékel (kb. kétezer-ötszáz forint) 
tagdíj fejében tagkönyvet és regisztrációs számot kaptak. Ezt követően három szinten 
került sor a szavazásra: helyi, körzeti és tartományi (kormányzósági) szinten. A megvá-
lasztott delegátusok jogot szereztek arra, hogy részt vegyenek a Fatah 6. kongresszusán, 
s ott megválasszák a párt új vezető testületeit. Mindezek legitimitását az Öregek azonban 
vitatják.

Emiatt Abú Alá (Ahmed Kurei) az Öregek nevében önkényesen átvette a Fatah belső 
reformjának irányításával és a 6. kongresszus megszervezésével megbízott Szervezési 
Osztály vezetését. Mégpedig azzal az egyáltalán nem koherens hivatkozással, hogy a 
szavazás során nem kerültek megválasztásra az oslói folyamatot és az Izraellel folyó tár-
gyalásokat egyaránt ellenző, keményvonalas Öregek fő alakjai. Igaz, ők elvi okok miatt 
nem is akartak a szavazásra külföldről beutazni a megszállt területekre. Eközben Nászer 
Kidva volt külügyminiszter, Jasszer Arafat unokaöccse, 2008 tavaszán arra kapott megbí-
zást Abú Alától, hogy a politikai programok tervezeteit kezdje elkészíteni. 2009. júniusra 
be is tudtak mutatni kettőt: az egyik szerzője a Nászer Kidva, a másiké pedig a Nabíl Amr 
vezette munkacsoport. A készülő programok alapgondolata és nyelvezete is azt hivatott 
kifejezni, hogy a régi gárda harcos szembenállása vagy a kompromisszumos békepártiság 
kap-e nagyobb támogatást. Régi és új gondolkodás, az Öreg Gárda és az Ifjak csoporto-
sulása, az „otthoniak” és a „külföldiek” eltérő politikai gondolkodása áll itt egymással 
szemben.

a válság tetőzése

A válság soha nem látott mélységet ért el 2009 május-júniusára. Az Öregek elérték, 
hogy az elnök átszervezze szakértői kormányát, amelyet ismét az a Szalám Fajjád 
vezet ugyan, akinek leváltását követelte a Fatah, de a kabinetben már a szervezet 

emberei is kaptak posztokat – és ezzel némi befolyást, valamint a közpénzekhez való 
hozzáférést. Abbász azért egyezett bele kormánya átalakításába, hogy ezáltal az minél 
szélesebb támogatottságú legyen, s így Kairóban nagyobb eséllyel folytathassa a palesz-
tinközi megbékélési tárgyalásokat a Hamásszal. Az elnök képesnek bizonyult arra, hogy 
ellenálljon egy Abú Alá vezette, kizárólag az Öregek tagjaiból álló kormány kinevezé-
sének, Szalám Fajjád viszont olyan kabinetet akart létrehozni, amelyben a PFSZ összes 
formációja képviselteti magát. Ez csak részben sikerült. Így állt fel május 19-én a második 
Fajjád-kormány, amelyben több korábbi szakértő miniszter mellett ott vannak a Fatah má-
sodik vonalbeli emberei is. Ez azonban nem elég az Öregeknek, akik emiatt továbbra is 
bojkottálják a kormányt. Abbász győztesnek érzi magát velük szemben, és ezt a lendületet 
kihasználva jelentette be, hogy július elsején Betlehemben tartják a 6. kongresszust – ami 
a tábora számára győzelmet ígérő helyszín. Az Öregek közül azonban nyolcvankét vezető 
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memorandumban tiltakozott „Mahmúd Abbász központi bizottsági tag önkényes lépései 
ellen”, és a Fatah Mozgalom Bíróságán feljelentést tettek ellene. Eközben júniusban fo-
lyamatosan békéltetések zajlanak, amelyeknek mind célja, mind pedig eredményessége 
egyelőre homályos.

Összegzésként elmondható, hogy ha a rendezvény a megszállt palesztin területeken, 
tehát otthon kerül megtartásra, akkor az Öregek és a „külföldiek” érdekcsoportjai kisza-
kadnak a Fatahból, és a harcos, forradalmi tradícióknak megfelelően a totális nemzeti 
ellenállás zászlaja alatt gyülekeznek. Ha a kongresszusra a palesztin területeken kívül, 
az Öregek ellenőrzése mellett kerül sor, akkor kimenetele szintén eleve meghatározott: 
az Ifjak bojkottálni fogják, és új pártot alakítanak. Ez esetben a Fatah maradéka egy 
megrekedt politikusi tábor lesz; arc és jövőkép nélküli, alapvetően emigrációbeli háttérrel 
rendelkező, a radikalizálódás útján elinduló törpe formáció, amely viszont könnyen ke-
reshet – és találhat is – kapcsolódást egyéb szélsőséges, a békefolyamatot szintén elvető 
erőkkel. Ha viszont a fenti szcenáriókhoz képest semmi új nem történik a belső reformok, 
a programalkotás, az elitváltás vagy a kongresszus tényleges előkészítése terén, akkor a 
Nyugat számára fontos Abbász–Dahlán tábor vezette Palesztin Hatóság (és holdudvara) 
által irányított entitás átmenetileg tovább élhet a morális és – főleg – anyagi támogatás-
ból, miközben az eredménytelen békefolyamat kóma-állapota mellett tovább folytatódik 
Izrael egyoldalú érdekérvényesítése. A palesztinok kiszolgáltatottsága és reménytelensé-
ge következtében nő a radikalizálódás veszélye, a Fatah pedig elindul a politikai, erkölcsi 
és szervezeti felmorzsolódás útján. Helyét azonban a radikális iszlamista erők vennék 
át Gáza után a Nyugati parton is. Ennek elkerülésére, a Kvartett feltehetően nem fogja 
sürgetni a törvényhozási és elnökválasztások megtartását 2010 januárjában, hanem azt 
fogja képviselni, hogy a helyzet stabilizálásáig a jelenlegi – Mahmúd Abbász elnök és 
Szalám Fajjád kormányfő által képviselt – rezsim és az Ifjak holdudvarára támaszko-
dó vezetés kormányzati szerepvállalása folytatódjék. Az események várható alakulása 
alapvetően a békefolyamat kimenetelének a függvénye. Amikor pedig leszögezzük, hogy 
ebben Izraelnek meghatározó szerepe van, hozzá kell tennünk, hogy ennél nem kisebb a 
Kvartettbe integrált EU-s felelősségünk sem.

Jeruzsálem, 2009. június 23.*

* Jungbert Béla nagykövet, a Magyar Köztársaság Ramallahi Képviseleti Irodájának vezetője.
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