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„Ketten [a bíróság előtt] egy ruhát tartanak. E gyikük a zt mondja, 
»én találtam«, és a m ásik azt mondja, »én találtam«; s egyikük azt 
mondja, »az egész az enyém«, és a másik azt mondja, »az egész az 
enyém«, akkor az egyikük esküdjön meg, hogy legalább a fe le  ő t illeti, 
és a m ásik esküdjön meg, hogy legalább a fe le  őt illeti, aztán pedig 
egyenlően osszák szé t [a ruhadarab értékét].

(Talmud)

„Fél vekni is jobb, m in t sem ennyi kenyér"
64 brit korm ány által 1937-ben Palesztinába küldött, a terület

felosztását javasló Peel-bizotiság)

„ ...m a  azt m ondom  Ö nöknek, és az egész világ előtt deklarálom, 
hogy készek vagyunk arra, hogy igazságon alapuló tartós békében 
éljünk Önökkel. N em  akarjuk, hogy Ö nöknek vagy nekünk kilövésre 
kész pusztító  rakéták, avagy a harag és gyűlö let gránátjai által kö
rülvéve kelljen élnünk.

(A nvar el-Szadat egyiptom i elnök 1978-ban Jeruzsálemben, az
izraeli parlamentben)

Bevezetés

Jasszer Arafat halálával és Mahmud Abbásznak (Abu Mázén) a Palesztin Hatóság 
elnökévé választásával 2005. január 9-én új korszak köszöntött a Közel-Keletre, és 
ez négy év kilátástalan vérontás után talán a bő évszázados konfliktus lezárását 
hozhatja el.

Valódi-e az esély a békére? Nem élt-e meg már hasonló optimizmusra okot adó kor
szakot a régió? Mi okozta a korábbi békekezdeményezések bukását, mi az, ami a konf
liktust annyiszor továbbéltette? Megalapozhatja-e ez az ok a jelenlegi kételyeket?
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Az alábbi tanulmány olyan gondolatmenetet kíván bemutatni, mely talán képes lehet 
arra, hogy közelebb hozza a válaszokat e kérdésekre, miközben a közismerteken túl 
további magyarázó szempontokat kínál a konfliktus természetével és lehetséges lezárá
sával kapcsolatos amerikai és európai megközelítésbeli különbségekre.

Az Izraeli Palesztina-konfliktus, annak 
szakaszai és a „megoldások"

Izrael/Palesztina-konfliktus címen azt a valamivel több, mint egy évszázados közel-ke
leti konfliktust tárgyaljuk majd, amelyet a brit történész Mark Tessler izraeli-palesztin 
konfliktusként, a brit-izraeli Avi Shlaim Izrael és az arab világ konfliktusaként, egy 
másik izraeli történész, Benny Morris pedig cionisták és arabok konfliktusaként értel
mezett.2 Aligha véletlen, hogy e három tudós a konfliktus történetét összegző alapmű
vében annak szereplőit már a címben is eltérően határozta meg, miközben lényegében 
ugyanazt a konfliktust tárgyalta.

Bár a problémamegjelölés (címválasztás) nehézségére egyik említett mű sem utal, fel
tehetjük, hogy az eltérő megközelítésekre az ad okot, hogy a szerzők a konfliktus más és 
más szakaszára (szakaszaira) fókuszálva választották meg műveik címét.3 A konfliktus 
folyamatosan átalakult ugyanis, és eközben a szemben álló felek is változtak. A hu
szadik század elejének folyamatait vizsgálva például nyilván értelmetlen izraeliek és 
palesztinok küzdelméről beszélni (legfeljebb annak előzményeiről, miképp Tessler és 
Shlaim teszi műveiben), hiszen még nem létezett Izrael Állam, és palesztinok terminus 
alatt is mást értettek a korabeliek: a pontos határok nélküli földrajzi fogalomként létező 
Palesztina lakóit (arabokat, zsidókat, valamint egyéb etnikumokat és vallási közössége
ket egyaránt). Izrael Állam létrejöttével viszont a „cionista" terminus kiüresedetté vált, 
miközben ma már nem is annyira az „arabok", hanem főképp iszlamista (elsősorban 
persze palesztin) szervezetek folytatnak harcot a zsidó állammal (bár ez nem jelenti azt, 
hogy minden palesztin muszlim és iszlamista lenne), miközben a térségben Izraelre a 
stratégiai veszélyt sem ők, sem az arab államok, hanem éppenséggel Irán jelenti.

A konfliktus -  s innen a címben is jelzett névválasztás -  könnyebben definiálható 
a tárgya által: a területtel, amely feletti uralomért a konfliktusban álló felek harcolnak 
-  diplomáciai eszközökkel és fegyverekkel. A konfliktus tárgya az egyik oldal (cionis
ták, palesztinai zsidók, izraeliek) által Erec Jiszrálnek (Izrael földjének, röviden Izrael
nek), a másik (arab, palesztin, muszlim) részéről Filasztinnak (Palesztinának) nevezett, 
Jeruzsálem központú -  bár némileg változó kiterjedésű -  terület volt a Közel-Kelet föld
közi-tengeri partvidékén. Ez volt az a terület, amit a korai cionisták a zsidó nép nemzeti 
otthonává kívántak alakítani, ahol Filastin címmel a zsidó bevándorlást ostorozó arab 
nyelvű újság jelent meg a század elején, ahol 1918-tól harminc éven át a britek hiába pró
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báltak lecsendesíteni az eldurvuló zsidó-arab összecsapásokat, amiért Izrael féltucatnyi 
háborút vívott az arab államokkal, s amiért az Izrael-ellenes -  terroristáknak avagy sza
badságharcosoknak nevezett -  csoportok jelenleg is küzdenek.

A folyamatosan átalakuló, a továbbiakban Izrael/Palesztina-konfliktusnak nevezett 
konfliktus nézetünk szerint négy, világosan megkülönböztethető szakaszra osztható 
aszerint, hogy kik lépnek fel a nemzetközi porondon a terület iránti politikai igényekkel, 
illetve kik azok, akik a fegyveres összecsapásokban részt vesznek. E tanulmányban első
sorban azt kívánjuk hangsúlyozni, hogy a konfliktus mindenkori szereplőinek megállapí
tása, illetve a konfliktus szakaszainak ekkénti megkülönböztetése nem felesleges feladat, 
mert a megoldási kísérletek elemzésekor alapvető fontosságú részletekre világít rá.

Az Izrael/Palesztina-konfliktus 1. első szakasza az arab nemzeti mozgalom és a cio
nizmus születésének időszaka, amikor a cionista vezetők és arab értelmiségi elit a török 
fennhatóság alatt álló -  és önálló területiséggel, pontos határokkal nem rendelkező -  Pa
lesztina megszerzéséért kezdetben csak szórványosan konfliktusba kerülő szervezetek 
alapítanak, és kinyilvánítják terület iránti igényüket. Míg e -  jórészt diplomáciai -  csata 
színhelye főképp az európai és közel-keleti városok, 2. a második szakaszé immár a 
nagyhatalmak által megrajzolt határvonalak közé eső, brit fennhatóság alá került Palesz
tina, melyben egyre véresebb polgárháború folyik helyi arab és zsidó közösségek közt. 3. 
A harmadik szakaszban a konfliktus lényegében Izrael és a térségbeli arab államok köz
ti hideg és forró háborúk sorozata. 4. A Palesztina felszabadításának céljával folytatott 
harcban az arab államok szerepét a negyedik szakaszban a Palesztinái Felszabadítási 
Szervezet veszi át, mely az önálló államért való politikai küzdelmét ma is folytatja. Ám 
felmerül az is -  bár a közelmúlt és a jelen történéseit csak óvatosan értékelhetjük -, hogy 
a küzdelem az elmúlt években egyre inkább iszlamista csoportok és Izrael (esetleg az 
iszlám világ és Izrael, még tágabb perspektívában pedig az iszlám és a Nyugat Samuel 
Huntington által vizionált) összecsapása jegyében zajlik.

A jelen tanulmány legfontosabb -  címben is jelzett -  állítása, hogy a konfliktusra 
mind a négy szakaszban született egy elvileg működőképes (bármennyire nyers) béke
terv (a továbbiakban ezekre mint „megoldásokra" hivatkozunk). Vélhető, hogy az első 
három szakaszban a megoldási javaslatok békekötéshez vezettek volna, ha a konfliktus 
-  jórészt a globális erőviszonyok átalakulása miatt -  eközben nem lép egy újabb szakasz
ba. Minthogy a negyedik szakaszra is megszületett már az elvi megoldás, felvetődik 
a kérdés: nem éppen a konfliktus újabb szakaszba lépése zavarta-e meg, hogy a béke 
2000-ben megszülessen? A továbbiakban a konfliktus szakaszait, illetve a felvetődő 
kompromisszumos megoldási javaslatok relevanciáját vizsgáljuk. Végül megkíséreljük 
végiggondolni, hogy milyen feltételek lennének szükségesek a konfliktus jelenlegi -  re
mélhetőleg utolsó -  szakaszának békés lezárásához.
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Arab nemzeti elit versus cionisták 1881-1920: az Izrael/ 
Palesztina-konfliktus első szakasza
A z  Oszmán-Török Birodalom négyszáz éven át, 1918-ig uralta Jeruzsálemet és környé
két. A mai Izrael valamint Ciszjordánia és Gázai övezet alkotta régió4 több közigazgatá
si egység fennhatósága alá tartozott. A Jeruzsálem mutaszarriflik (független tartomány) 
a városon kívül magába foglalta például Jaffát és Gázát, miközben a Vörös-tenger partjá
val határos déli háromszög a szíriai vilajethez, Haifa pedig a bejrúti vilajethez tartozott. 
A Török Birodalom hanyatlásának korszaka volt ez, az európai hatalmak befolyása egy
re nőtt, aminek fontos jele volt, hogy a francia, brit, orosz konzulátusok a Szentföldön 
-  elsősorban természetesen a keresztény -  külföldiek protektoraiként jelentek meg. Az 
első világháború alatt az európai nagyhatalmak titkos tárgyalásokat folytattak a Szent
föld jövőjéről, a területet Anglia teljes egészében 1918-ra szállta meg. A Franciaország és 
Anglia által 1916-ban titokban megkötött Sykes-Picot-egyezmény a Szentföldet -  nagy
jából a későbbi Palesztina területét -  nemzetközi kondomíniumként határozta meg.

Általában az 1880-as évek elejére szokás datálni a cionista mozgalom kezdetét,5 ami 
az európai nemzeti mozgalmak mintájára, illetve a modern antiszemitizmus hatására 
alakult ki, és jórészt szekuláris folyománya a zsidó vallási hagyományban meglévő mes
sianizmusnak, melynek fontos eleme a Cionba való visszatérés („Cion" a zsidó vallás és 
a cionizmus szótárában Jeruzsálem, illetve a Szentföld szinonimájaként jelenik meg). Az 
egyik első, programját nyíltan artikuláló, kivándorlást praktikusan is megvalósító cio
nista szervezet, a Bilu volt, mely 1882-es manifesztója szerint célul tűzte ki, hogy a szul
tán engedélyével önálló „zsidó otthont" vagy a Török Birodalmon belüli zsidó államot 
hozzon létre.6 A Budapesten született Herzl Tivadar által 1897-ben összehívott bázeli 
első cionista kongresszuson közzétett program szerint a cionizmus „a zsidó nép számá
ra nyilvánosan elismert, jogilag biztosított otthont kíván teremteni Palesztinában".7

Ám az első világháború végéig a betelepülési hullámok (aliják) nem mozgattak meg 
nagy tömegeket, az erősödő modern antiszemitizmus hatására Európából -  főként 
Oroszországból -  kivándorló zsidók közül mindössze néhány tízezer választotta céljá
nak az ekkor még földrajzilag pontosan körül sem határolt Palesztinát, miközben több 
millióan vándoroltak ki Amerikába. A századforduló körül Herzl Abdülhamid szultán
nal, II. Vilmos német császárral és Joseph Chamberlain brit miniszterelnökkel is tárgyalt 
Palesztina megszerzéséről, ám a cionizmus politikai szárnya által vágyott nagyhatalmi 
jóváhagyást csak 1917-ben kapta meg a mozgalom a brit külügyminiszterről elnevezett 
Balfour-deklaráció formájában, mely egy Palesztinában megteremtendő „zsidó nemzeti 
otthon" felállításának támogatásáról szólt.

A tárgyalt időszakra esik az arab nemzeti mozgalom artikulálódása is a Közel-Kele
ten.8 „Törökország egy mélyreható, csendes átalakulás kezdete előtt áll. Az arabok, akik 
felett a törökök zsarnokoskodtak, ráébredtek nemzeti, történelmi, faji összetartozásukra,
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és szeretnék elhagyni a féregrágta oszmán törzset, hogy független államot alakítsanak 
maguknak. Ez az új arab birodalom természetes határaiig fog terjeszkedni: a Tigris és az 
Eufrátesz völgyétől a Szuezi-földszorosig, a Földközi-tengertől az Omán-tengerig" -  írta 
Nadzsib Azouri a Le RéveiI de la N ation Arabe dans l'Asie Turque (Az arab nemzet ébredése 
török-Azsiában) című 1905-ben megjelent könyvében.9 A huszadik század elejétől egyre- 
másra alakultak az anticionista programot megfogalmazó arab szervezetek: a kairói Al- 
Azhar Egyetem palesztin diákszövetsége mellett ilyenek voltak a Haifán, Jeruzsálemben, 
Bejrutban alakult Muszlim-Keresztény Szövetségek, melyek elsősorban a zsidó bevándor
lás és földszerzés megakadályozásáért küzdöttek. A lassan növekvő lélekszámú zsidók és 
a helyi arab lakosok között azonban egyelőre csak elszórtan fordultak elő összetűzések.

Az arab függetlenség programja csak lassan bontakozott ki, és az 1913 júniusában 
Párizsban tartott első arab kongresszus, miközben deklarálta az Oszmán Birodalomhoz 
való kötődést, csak annyit követelt, hogy az arab tartományok belső ügyeit az arabok in
tézhessék. Ám a britek az első világháború alatt minden Törökországgal szembefordulni 
kész néppel igyekeztek szövetségre lépni, s ebből arabok sem maradtak ki. A Husszein, 
a mekkai szent helyek őrzője (Sharif of Mecca) és Henry McMahon Kairó királyi főmeg
bízottja közötti -  1915 júliusa és 1916 márciusa között folytatott -  levelezésben az arab 
fegyveres felkelés buzdítására a britek „jutalmat" ajánlotta fel: elismerik és támogatják 
az arabok függetlenségét, bár a felkínált terület kiterjedését korántsem határozták meg 
pontosan.10 A palesztinai arabok 1919 januárjában Haifában mindenesetre kinyilvánítot
ták, hogy Palesztina jövőjét az önálló nagy-Szíria részeként képzelik el.

Az első megoldás

A távlatokban gondolkodók jó részének összeegyeztethetetlennek tűnt a független arab, 
illetve zsidó államra vonatkozó, brit ígéretekkel is alátámasztott követelés, a Közel-Ke
let sorsáról is döntő versailles-i konferencia előestéjén mégis támadt némi esély a konf
liktus békés megoldására. 1919. január 4-én Chaim Weizmann és Fejszál ibn Husszein 
emír11 -  előbbi a Cionista Szervezet, utóbbi Hedzsaz Arab Királyság képviseletében 
-  megállapodást írt alá, mely egy arab állam és Palesztina létrehozásáról szólt, utób
bival kapcsolatban leszögezve, hogy „minden szükséges lépést meg kell tenni a zsidók 
nagyszabású bevándorlásának elősegítésére és ösztönzésére".12 A meglepően baráti 
hangvételű megállapodás kinyilvánította a Balfour-deklaráció érvényességét, és utalt 
az arab és a zsidó nép közti vérrokonságra és közös történelmi kötelékre. Hangsúlyozta, 
hogy Palesztinában az „arab parasztokat és a földet bérlő farmereket jogaikban védeni, 
gazdasági fejlődésükben támogatni kell" továbbá, hogy „a Cionista Szervezet mindent 
megtesz, hogy a szükséges eszközök rendelkezésére bocsátásával segítse az Arab Álla
mot, hogy a természeti kincseit és gazdasági lehetőségeit kihasználhassa". A szerződés
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nem határozta meg a felállítandó Arab Állam és Palesztina határait, ezt egy, a felek által 
felállítandó bizottságra bízta. Leszögezte viszont, hogy „a muszlim szent helyek moha
medán ellenőrzés alá kerülnek".

Hogy miért fogadta Fejszál ibn Husszein ilyen megértőén a zsidó nemzeti törekvé
seket, az az aláírása fölé biggyesztett megkötésből derül ki: „Feltéve, hogy az arabok 
megkapják függetlenségüket, amint az szerepel a brit kormány külügyminisztériumá
nak 1919. január 4-én küldött memorandumában, elfogadom a fenti cikkelyeket. De ha 
ahhoz képest a legcsekélyebb módosulás vagy eltérés következne be, egyetlen szóra sem 
leszek kötelezhető, mely szerepel a jelenlegi szerződésben, mely ez esetben érvénytelen
nek és semmisnek minősül, én pedig semmilyen módon nem leszek felelősségre vonha
tó." Fejszál ibn Husszein tehát az arabok ügyét a cionistákéval kívánta összekapcsolni, 
feltételezve, hogy a kellően befolyásosnak tűnő cionista vezetők -  élükön Weizmannal 
-  segíthetnek a független arab állam létrehozásáért folytatott lobbizásban.

A versailles-i békekonferencián 1919. február 6-án Fejszál Palesztina nélkül jelentett 
be igényt a Közel-Keleten megalakítandó arab államra, a New York Timesban március 
ötödikén megjelent írásában13 mérsékeltnek, elfogadhatónak, sőt támogatandónak ítélte 
meg a cionisták Versailles-ban előterjesztett igényét (az ahhoz csatolt térkép egyébként a 
későbbi Palesztina mandátumnál nagyobb, a mai Libanon, Szíria és Jordánia egy részét 
magában foglaló Palesztinát ábrázolt). Csakhogy a Versailles-i békeszerződés a nagy
hatalmi érdekeknek megfelelően egészen más helyzetet eredményezett. Franciaország 
és Anglia felosztotta egymás közt a Közel-Keletet, a Fejszál-Weizmann-megállapodás 
ezáltal automatikusan érvénytelenné vált, a konfliktus pedig új szakaszába lépett.

Elképzelhető, hogy amennyiben a nagyhatalmak támogatásával -  a Damaszkuszban 
1918-ban a helyi arabok által királlyá koronázott -  Fejszál uralma alatt létrejön egy (pél
dául a mai Szíriát, Jordániát, Irakot és Szaúd-Arábiát egyesítő) arab állam a brit fennha
tóság alatt álló, zsidó bevándorlás célországává váló Palesztina szomszédságában, akkor 
a Fejszál-Weizman-egyezmény a konfliktus békés megoldásának alapjává válhatott vol
na. A konfliktus ez esetben sem lett volna egy csapásra rendezhető: a palesztinai arabok 
kezdettől ellenezték a cionistáknak tett engedményeket, sőt, vélhetően ennek hatására, 
néhány hónappal később maga Fejszál is az egyezmény szellemével ellentétes kijelen
téseket tett.14 Ha azonban az egyezmény az arab függetlenség létrejöttével életbe lépett 
volna, akkor az talán a palesztinai arab vezetők szemében is legitimálta volna a cionista 
mozgalmat és a zsidó bevándorlást, így a Palesztina állammal kapcsolatos politikai kér
dések is békésen rendezhetők lettek volna.15 Persze az sem kizárható, hogy a palesztinai 
arab nacionalizmus mindenképpen megerősödött volna, és akkor Izrael/Palesztina-konf- 
liktus mindenképpen egy -  újabb megoldásra váró -  új szakaszba lép.
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Palesztinái arabok versus jisuv16 1920-1948: az Izrael/ 
Palesztina-konfliktus második szakasza
Nagy-Britannia 1920. április 26-án a san remói konferencián  kapta meg formálisan a 
Balfour-deklaráció szövegét szó szerint megidéző Palesztina-mandátumot. Júniusban 
a britek beiktatták Palesztina első polgári közigazgatásának vezetőjét, Herbert Sámuelt. 
A második szakaszként tárgyalt korszakban Palesztina mindvégig Nagy-Britannia 
fennhatósága alatt állt, a brit hatalom azonban a második világháború közeledtével 
folyamatosan gyengült, míg végül -  részben a konfliktus közvetlen hatásaként, rész
ben a nemzetközi erőviszonyok átalakulásával -  London a terület feletti szuverenitás 
feladására kényszerült.

Miután 1920 júliusában Damaszkuszban a franciák Fejszált megfosztották hatalmá
tól, a palesztinai arabok kényszerűen tudomásul vették, hogy a Nagy-Szíria-álom szer
tefoszlott. Az év decemberében Haifában összehívott Harmadik Palesztin Kongresszus 
felállította a Palesztin Arab Végrehajtó Tanácsot (Palestine Arab Executive), amely attól 
kezdve a zsidó bevándorlás leállításáért és Palesztina függetlenségéért küzdött. A pa
lesztin ellenállás legfőbb vezetője Hadzs Amin al-Husszeini volt, aki 1921-től a Legfel
sőbb Muszlim Tanács (Suprem e M uslim  Council), 1936-tól az Arab Felsőbb Bizottság (Arab 
Higher Committee) vezetője és jeruzsálemi mufti volt.

Eközben az Erec Jiszráelért folytatott küzdelem leglényegibb megnyilvánulása az eu
rópai cionista vezetők által folytatott diplomáciai küzdelem helyett immár a jisuv által 
megvalósított gyakorlati kolonizáció lett. Az 1918-ban alakult félhivatalos Cionista Bi
zottság (Z ion ist C om m ission) a rá következő évben Zsidó Ügynökséggé (Jewish Agency) 
alakult, melyet 1920-ra a brit kormány is elismert mint a palesztinai zsidó közösség kvá
zi kormányát. A zsidó lakosság számaránya 1918-ban a 700-800 ezer fős Palesztinában 
még kevesebb, mint 10 százalék volt, 1931-ben a több mint egymilliós lakosságnak már 
csaknem egyötödét tette ki, 1947-re pedig elérte az egyharmadot. A jisuv vezetőinek 
célja a bevándorlás fenntartása volt, hogy a zsidó lakosság többségbe kerüljön Paleszti
nában, és végül megszerezze Palesztina feletti uralmat.17

A zsidó földvásárlások és bevándorlás korlátozásáért a briteknél csak kevés sikerrel 
kilincselő arabok által kezdeményezett zavargások egyre gyakrabban torkolltak véres 
összecsapásokba. A spontán vagy szervezetten és gyakran fegyverekkel támadó arab 
csoportok kezdetben a zsidó telepesekkel, illetve az őket több-kevesebb sikerrel védő 
brit rendőrséggel csaptak össze, később az önmegtartóztatás (haviaga) programját egyre 
gyakrabban feladó, végül „megtorlásképpen" terrorcselekményeket is elkövető -  egyre 
aktívabban fegyverkező -  zsidó csoportokkal. 1936-ban a folyamatos zsidó bevándorlás 
és földszerzés elleni tiltakozásul az arabok általános sztrájkba fogtak, mely 1939-ig tar
tó -  az Izrael elleni későbbi intifádákhoz (1987-1993, 2000-2004) hasonló -  felkeléshez 
vezetett.
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A második megoldás

Az Izrael/Palesztina-konfliktus második szakasza lényegében egy egyre súlyosbodó 
arab-zsidó polgárháború volt, aminek megoldásaként természetes módon adódik a te
rület megosztása. Az arab és zsidó népesség már a húszas évek elején olyannyira külön 
életet élt, hogy a külső megszálló hatalmak beavatkozása nélkül már ekkor sem lett 
volna lehetőség az arabok és zsidók békés együttélésére egy államban.18 Ennek ellenére 
a felosztás gondolata csak 1937-ben jelent meg a politikai porondon, ekkor írta le elő
ször a brit kormánynak küldött jelentésében a Palesztinába küldött vizsgálóbizottság, a 
Palestine Royal C om m ission19, hogy „a zsidó és arab kultúra asszimilációja vagy fúziója 
kizárható", s felidézve az angol mondást, mely szerint „fél vekni is jobb, mint semennyi 
kenyér", Palesztina felosztását ajánlotta. Az Afulától északra eső területet, valamint a 
tengerparti sávot egészen Asdodig egy megalakítandó zsidó állam, a fennmaradó te
rület nagy részét pedig arab állam részévé tette volna. Kivételt képezett a „szent te
rületnek" ítélt Jeruzsálem-Betlehem-körzet, amely a Földközi tengeri Jaffához vezető 
korridorral együtt egy új brit mandátum részévé vált volna.

Csakhogy a második világháború közeledtével a britek elvetették a felosztás gon
dolatát, mert meg akarták akadályozni, hogy az ezt elfogadhatatlannak tartó arabok a 
tengelyhatalmakkal szövetkezzenek (nyilvánvaló okokból -  az első világháborús idő
szakkal ellentétben -  ezúttal nem kellett attól tartani, hogy a zsidók Németországgal tar
tanak). Az 1939-es MacDonald Fehér könyv egy egységes (és a bevándorlás korlátozása 
miatt végül szükségképpen arab többségű) Palesztina államot írt elő. Ezen az alapon 
azonban a konfliktust nem lehetett rendezni. A britek a problémát a Népszövetség helyét 
elfoglaló új nemzetközi szervezetre testálták, mely szintén a felosztás ötletét támogatta.
1947. november 29-én az ENSZ-közgyűlés 181 (Il)-es határozata kétharmados többséggel 
elfogadta az általa kiküldött vizsgálóbizottság úgynevezett többségi javaslatát.

A többségi javaslatban szereplő Palesztina-térkép lényegében egy sakktáblarészlethez 
hasonlított. A javasolt arab állam három arab kantonból (továbbá a Jaffa-enklávéból) állt, 
melyek egymással csak egy-egy ponton érintkeztek, akárcsak a zsidó államot alkotó há
rom zsidó kanton. A zsidó állam az 1937-es felosztási tervnél jóval nagyobb területre ter
jedt volna ki, azonban Észak-Galileára nem. A felosztásból ismét kimaradt volna egy kü
lönálló, Betlehemet is tartalmazó -  ezúttal az ENSZ által felügyelt -  „Nagy-Jeruzsálem".

Az első megoldásként tárgyalt Fejszál-Weizman-megegyezéshez képest ezúttal a mi
nimális egyetértés sem volt meg a felek közt. A brit vizsgálóbizottság 1937-es javaslatát a 
zsidó vezetés -  legalábbis tárgyalási alapként -  elfogadta, az Arab Felsőbb Tanács képvi
selői azonban elfogadhatatlannak ítéltek. Hasonló sorsra jutott a közgyűlés határozata, 
amelyet a zsidó ügynökség képviselői vonakodva elfogadtak, az arab államok, illetve 
a palesztinokat képviselő Arab Felsőbb Bizottság (Arab Higher Committee) szóvivője vi
szont elutasította.
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A felosztási javaslat mégis alkalmas lett volna arra, hogy a konfliktusra megoldással 
szolgáljon, mi több, alighanem ez kínálta a konfliktus feloldásának egyetlen békés mód
ját.20 Ehhez legfőképpen a palesztinai arabok beleegyezését kellett volna megszerezni. 
Az arab elutasításnak általános elvi, a terv részleteit érintő és gyakorlati okai is voltak.

Az általános elvi ok ugyanaz volt, mint ami például a gyarmati sorból felszabaduló 
hindukat, avagy Ciprus görög lakosságát az elmúlt évtizedekben arra vezette, hogy el
vessék India, illetve Ciprus területének felosztását görög-török, illetve hindu-muszlim 
államokra, nevezetesen, hogy többségi populációként érdekükben állott a terület egy
ségének fenntartása. Az elvi arab elutasítás nézetünk szerint határozott nagyhatalmi 
fellépéssel ellensúlyozható lett volna, csakhogy sem a britek 1937-ben, sem az ENSZ 
tagállamai 1947-ben, nem álltak olyan mértékben a felosztási terv mögé, hogy ha kell, 
erővel szerezzenek érvényt a felosztási tervnek. Ennek híján a jelentős többségben lévő 
palesztinai arabok egyrészt attól tartottak, hogy egy bármekkora zsidó állam a további 
zsidó terjeszkedés bázisául szolgálhatna,21 másrészt mindvégig abban reménykedtek, 
hogy képesek lehetnek a teljes Palesztinát megtartani maguknak.

Az 1937-es felosztási terv részleteit érintő, viszonylag könnyen korrigálható palesz
tin sérelmek közé tartozott, hogy az ország termékeny északi területe -  elsősorban a 
vegyesen lakott Galilea -  teljes egészében a zsidó államnak jutott volna.22 A Galileát 
megosztó 1947-es béketerv elutasításának oka viszont részben az volt, hogy az ENSZ ál
tal jóváhagyott terv Palesztina területéből csak 47 százalékot kívánt adni az araboknak, 
akik ekkoriban a népesség 70 százalékát alkották. Ez az igazságtalanság is enyhíthető 
lett volna (miképp később azt a svéd ENSZ-közvetítő, Folke Bernadotte javasolta is), ha a 
Negev-sivatag és a Vörös-tengeri partszakasz az arab államnak jutott volna.

A felosztáson alapuló megoldás elutasításának és kudarcának gyakorlati (és aligha
nem legfontosabb) oka, hogy a palesztinai arabok, akik nem jelentettek valódi ellenerőt 
az egyre izmosodó és fegyverkező -  aránytalanul fiatal népességgel rendelkező -  zsidó 
lakosságnak, a nagyhatalmak katonai fellépése híján joggal számíthattak a szomszédos 
arab államok támogatására.23 A korábban függetlenné vált arab államok részvételével 
1945 márciusában létrejött Arab Liga kezdetektől közös arab ügynek tekintette a Pa- 
lesztina-kérdést: pénzt fegyvereket és önkénteseket ajánlott fel a palesztinai araboknak, 
1947 szeptemberében (hónapokkal a felosztásról szóló ENSZ-határozat meghozatal 
előtt!) Arab Felszabadítási Hadsereg (Arab Liberation A rm y) létrehozásáról döntöttek. Iz
rael Állam 1948. május 14-ei kikiáltásának másnapján Egyiptom, Transzjordánia, Szíria, 
Irak és Libanon haderői támadást indítottak Palesztina felszabadításáért -  azáltal új sza
kaszába juttatva a konfliktust.
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Arab államok versus Izrael 1948-1988: az Izrael/ 
Palesztina-konfliktus harmadik szakasza
Az 1949 nyaráig tartó harcokban Izrael az ENSZ által neki ítéltnél némileg nagyobb, 
összefüggő terület szerzett meg. Nem alakult meg viszont a határozatban szereplő pa
lesztin arab állam, ehelyett a későbbiekben Ciszjordániának nevezett területet -  az ezzel 
a lépéssel a Jordánia nevet felvevő -  Transzjordánia, a Gázai övezetet pedig Egyiptom 
kebelezte be.

1948 és 1967 között mindkét állam igyekezett a palesztin autonómiatörekvéseket el
fojtani. A transzjordániai Arab Légió már az 1948-49-es háborúban felszámolta a pa
lesztin fegyveres csoportokat, és a rezsim később állampolgárságot adott (de kollektív 
jogokat nem) a területén élő palesztinoknak. Egyiptom 1948-ban engedélyezte ugyan, 
hogy Hadzs Amin al-Huszeini Gázában létrehozza az úgynevezett teljes-Palesztina kor
mányt, ám az teljesen egyiptomi befolyás alatt állt, míg végül 1952-ben az Arab Liga 
feloszlatta a szervezetet, és felhatalmazta az arab államokat, hogy a palesztin ügy kép
viseletét ellássák.24

Az Izrael/Palesztina-konfliktus harmadik szakasza egybeesik az amerikai-szovjet 
szembenálláson alapuló kétpólusú világrend fennállásával, s a korszak első két évti
zede alatt a konfliktus többé-kevésbé be is tagozódik e világrendbe: Izraelt az Egyesült 
Államok, a vele szemben álló arab államokat -  elsősorban Egyiptomot és Szíriát -  a 
Szovjetunió támogatja.25 Minden évtizedre jutott egy-egy véres háború, melynek szín
tere túlnyúlik az egykori brit Palesztina mandátum területén: az 1948-49-es háborút 
Izrael 1956-os Sínai-félszigeti inváziója követte. 1967-ben Egyiptom, Jordánia és Szíria is 
területeket vesztett Izrael ellenében, amely így az egykori Palesztina mandátum (Izrael/ 
Palesztina) teljes területén kívül a Sínai-félszigetet és a Golán-fennsíkot is megszerezte. 
1973-ban Egyiptom és Szíria váratlan támadással lepte meg Izraelt, a határok azonban a 
sínai és a goláni harcok végeztével sem módosultak jelentősen. Izrael 1982-ben Libanon
ba is bevonult, s ettől kezdve Dél-Libanont is megszállása alatt tartotta. Az arab államok 
deklarált célja mindeközben Palesztina felszabadítása volt, s -  Egyiptom kivételével -  hi
vatalosan mindvégig nem fogadták el Izrael Állam létjogosultságát.

A harmadik megoldás

A z  Izrael/Palesztina-konfliktus harmadik szakasza béketervének az ENSZ Biztonsági 
Tanácsának az 1967-es háborút követően megszületett 242-es számú határozata tekint
hető.26 Ez lényegében az 1949-es háborút lezáró fegyverszüneti vonal legitim határrá 
alakítását tartalmazza.27 A határozat leszögezi a háború általi területszerzés elfogad
hatatlanságát, és a térség minden államának biztonságát garantáló tartós béke megte
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remtésének szükségességét. A határozatban rögzített alapelvek az alábbiak: az izraeli 
fegyveres erők kivonása az 1967-es háborúban elfoglalt területekről, minden katonai 
követelés és a hadiállapot megszüntetése, a térség minden állama szuverenitásának, 
területi integritásának és politikai függetlenségének valamint annak a jogának a tisz
teletben tartása és elismerése, hogy békében, biztonságos és elismert határok között, 
fegyveres fenyegetések és támadások nélkül élhessen.

A megoldási tervet a térség ügyeire befolyással bíró nagyhatalmak támogatták (más
ként nem is születhetett volna meg a BT-határozat), ám a támogatás mértéke kevésnek 
bizonyult. A hidegháború légkörében nem volt lehetséges, amire pedig a békekötés
hez szükség lett volna, hogy a nagyhatalmak -  elsősorban természetesen a Szovjetunió 
és az Egyesült Államok -  a békeszerződés részleteit egyeztessék és védenceikre annak 
elfogadása érdekében nyomást gyakoroljanak. Miképp a nagyhatalmi együttműködés 
szükségességét a ciprusi mellett a közel-keleti konfliktus lehetséges megoldásával de
monstráló Bibó István írta: „komolytalan szólam..., ha bármely nagyhatalom kijelenti, 
hogy nem hajlandó barátaira, illetőleg védenceire nyomást gyakorolni, vagy hogy bé
kejavaslatok készítése nem a nagyhatalmak feladata, hanem másé, pl. az ENSZ-közve- 
títőké vagy a feleké. A nagyhatalmaknak pontosan azért feladata a béke előmozdítása, 
mert mint nagyhatalmak ennek érdekében nyomást képesek és kötelesek kifejteni. ...az 
ilyen nyilatkozatok a nemzetközi államközösség jelenlegi bénultságának és csődjének a 
megnyilvánulásai és egyben okai is!"28

Az 1967-es háborút követően de facto mindkét fél elutasította az 1949-es tűzszüneti 
vonalak véglegesítése alapján történő békemegállapodást. Izrael Kelet-Jeruzsálemre is 
azonnal kiterjesztette közigazgatási fennhatóságát, és lassan megkezdődött a zsidó tele
pesek beszivárgása a megszállt területekre. Az Arab Liga tagállamai pedig Khartumban 
deklarálták a „három nemként" ismertté vált álláspontjukat: „Nem ismerjük el Izraelt, 
nem kötünk békét és nem tárgyalunk vele."

A következő évtizedben azonban az álláspontok az ENSZ BT 242-es határozata felé 
mozdultak el, ám az arab államok (szovjet támogatással) ragaszkodtak ahhoz, hogy Iz
rael feltétel nélkül vonuljon vissza a területekről, Izrael pedig (amerikai támogatással) 
ahhoz, hogy az arab államok elsőként kezdjenek vele közvetlen tárgyalásokat. Komoly 
áttörést jelentettek az Izrael és Egyiptom között 1978 szeptemberében létrejött egyezmé
nyek (A közel-keleti béke alapjairól szóló Camp D avid-i megállapodás, illetve az Egyiptom  és 
Izrael közötti békeszerződés megkötését érin tő  alapelvek címet viselő szerződések), amelyek az 
ENSZ BT 242-es határozathoz hasonlóan a „területet a békéért" elven nyugodtak.

Igaz, a Camp David-i békemegállapodás megkötéséért az arab államok Egyiptomot 
kizárták az Arab Ligából, az mégis modellül szolgálhatott volna az Izrael/Palesztina- 
konfliktus harmadik szakaszának a BT 242-es határozata szerinti rendezésére. Ám a 
szerződés egy részlete a konfliktus újabb szakaszba lépését vetítette előre: Egyiptom 
csak a Sínai-félszigetet kapta vissza, a Gázai övezetet nem, mégpedig nemcsak azért,
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mert az izraeli miniszterelnök, Menachem Begin a terület visszaadásáról nem volt haj
landó tárgyalni, hanem azért is, mert Egyiptom ekkorra már óvatosabban bánt a pa
lesztin kérdéssel. A szerződés szerint Gázában és Ciszjordániában (mely az egyiptomi 
álláspont szerint Jeruzsálemet is tartalmazza) ötéves átmeneti időre helyi választások 
eredményeként palesztin önkormányzat állt volna fel, melynek joga lett volna -  Egyip
tommal, Jordániával és Izraellel -  a végső státusról dönteni.

A BT 242-es határozatán alapuló békerendezés végső akadálya ismét az volt, hogy az 
Izrael/Palesztina-konfliktus újabb szakaszába lépett: mire az arab államok eljutottak Iz
rael Állam létének elfogadásáig és a vele kötendő békééig, az arab-izraeli szembenállás 
vesztett jelentőségéből, a konfliktus egyre inkább izraeli-palesztin viszállyá alakult.29 
1968-ban megalakult a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ), mely 1974-ben meg
figyelői státust kapott a független palesztin állam megteremtésének szükségességéről 
határozó ENSZ-közgyűlésben. Az Arab Liga 1974-ben Rabatban megtartott csúcstalál
kozóján elfogadta, hogy a palesztin nép egyetlen legitim képviselője a PFSZ, a marokkói 
Fezben 1982-ben tartott csúcstalálkozóján pedig leszögezte, hogy az Izrael által 1967-ben 
elfoglalt területeken önálló Palesztina államnak kell alakulnia (ezáltal implicite elis
merte Izrael létjogosultságát). 1988-ban Husszein jordán király beszédében lemondott 
az Izrael által megszállt területekre vonatkozó jordániai igényekről, a palesztin kvázi 
parlamentként működő Palesztin Nemzeti Tanács (Palestinian N ational Council) pedig 
november 15-én Algírban kikiáltotta a palesztin államot Jeruzsálem fővárossal.

Izrael versus palesztin nemzeti mozgalom 1988-?: 
az Izrael/Palesztina-konfliktus negyedik szakasza

Az időszak kezdete a szovjet világbirodalom összeomlásának világpolitikai forduló
pontja, amely Amerikának meghozta az úgynevezett unipoláris pillanatot. Ezután az 
arab államok már végkép nem látták esélyét, hogy bármiféle politikai előnyre tehet
nének szert azáltal, ha katonai erejüket -  akár csak egy alacsony intenzitású összecsa
pásban is -  Izraellel összemérik. A palesztin nemzeti mozgalomnak azonban nem volt 
vesztenivalója, miközben Izraelnek a hagyományos háborúkra felkészített katonai ereje 
többé-kevésbé tehetetlennek bizonyult egy a polgári engedetlenségtől a kődobáláson át 
a gerilla és terrorharcmodorig többféle eszközt bevető palesztin felkeléssel szemben. A 
palesztin nemzeti felkelés, az első intifáda a konfliktus negyedik szakaszának előestéjén, 
1987 decemberében robbant ki, és 1993-ig tartott. A negyven évvel korábban kezdődött 
polgárháborúval ellentétben a palesztinok ezúttal a környező arab államoktól jórészt 
függetlenül szerveződtek és harcoltak.

Némileg az előző szakasz örökségét hordozta az 1991-es madridi békekonferencia. 
Egyrészt, mert annak meghívóját az Egyesült Államok és a Szovjetunió közösen adta ki,
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mintha még két szuperhatalom lenne a színen, másfelől mert ezen -  izraeli követelésre 
-  nem vett részt a PFSZ, és a palesztin képviselők is csak a jordán-palesztin delegáció 
részeként vehettek részt. Miután azonban Izrael belátta, hogy felesleges abban remény
kednie, hogy a konfliktus az arab államokkal, illetve a megszállt területeken élő pa
lesztinokkal folytatott tárgyalások során valamiféle autonómián alapuló megegyezéssel 
lezárható, 1993-tól a PFSZ hivatalosan is Izrael tárgyalópartnere lett.30

A PFSZ deklarált célja az Izrael által 1967-ben elfoglalt területeken egy palesztin ál
lam létrehozása volt. Az 1994-ben megalakult Palesztin Hatóság a megszállt területe
ken kezdetben a Gázai övezet nagy részében és Jerikóban működött, később hatóköre 
Ciszjordánia valamennyi jelentősebb városára (Betlehem, Dzsenin, Hebron, Kalkilija, 
Nablusz, Ramallah, Tul-Karem) kiterjedt, az izraeliek által ide nem tartozónak tekintett 
Kelet-Jeruzsálemet kivéve.

A negyedik megoldás

A  negyedik szakaszban a béke-erőfeszítések a másodikként ismertetett béketervhez 
hasonlóan az Izrael/Palesztina terület zsidó és palesztinai arab államra való megosztá
sára irányultak,31 ám ezúttal a harmadik béketervként ismertetett elv szerint, vagyis az 
ENSZ BT 242-es határozatában megjelölt határvonal alapján.

Az 1993-ban indult izraeli-palesztin béketárgyalás-sorozatban végül nem sikerült be
tartani az előzetesen előírt menetrendet, s a végső státus kérdése csak a Barak-kormány 
1999. májusi hatalomra kerülését követően kezdődhetett el. 2000. július 11-24. között Bili 
Clinton, Ehud Barak és Jasszer Arafat találkozott Camp Davidben, hogy a palesztin-iz
raeli konfliktus lezárásának hátramaradt (egyébként legalapvetőbb) részleteit megtár
gyalják. A tárgyalások sikertelenül végződtek, elsősorban a menekültkérdés és Jeruzsá
lem megosztásának nehézségei miatt, s megkezdődött a második intifáda.

E kedvezőtlen légkörben, 2000 őszén megszületett a Clinton nevével fémjelzett javas
lat, amelynek lényege, hogy a megszállt területek túlnyomó részén palesztin állam ala
kulna, a településblokkok egy részét Izrael annektálná. Jeruzsálemet -  akárcsak annak 
óvárosát -  etnikai elv szerint osztanák meg, és mindkét állam fővárosa lenne. A palesz
tin menekülteket Izrael nem lenne köteles visszafogadni, ők a palesztin állam területére 
térhetnének vissza. E formula részletesebb kidolgozását a 2001 januárjában összehívott, 
majdnem sikeres32 tabui tárgyalásokat követően a következő években több nem hivata
los izraeli-palesztin tárgyalócsoport (Ajalon-Nuszeibe, illetve Beilin-Rabbo) elvégezte. 
Mind a mai napig eme alapelvek képezik az egyetlen létező, nyilvánosan hozzáférhető, 
a felek körében jelentős támogatottságot élvező béketerv alapját.33 Az Izraellel békében 
élő palesztin állam létrehozásán alapuló „két állam megoldás" 2002-ben az ENSZ BT 
1397-es határozatával elismerést nyert.
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Jelenleg is úgy tűnik, hogy a negyedik béketervnek tekinthető alapelvek a konfliktus 
egyszer és mindenkorra történő rendezését alapozhatják meg. Bár az álláspontok közti 
szakadék jelenleg mélységesnek tűnik, mind a felek, mind a domináns szuperhatalom 
elkötelezettséget mutat a konfliktus tárgyalásos rendezésére. Nem kizárt azonban annak 
a lehetősége -  és erre számos jel mutatkozik -, hogy a rendezést ismét a konfliktusnak 
egy újabb szakaszba lendülése gátolja meg. Mint azt a U nited States Institu te  o f  Peace szá
mára írott tanulmányában Yehezkel Landau írja: „Az oslói folyamat részben azért val
lott kudarcot, mert szekuláris béketerv volt, melyet szekuláris vezetők kényszerítettek a 
Szentföldre, ahol mély vallásos meggyőződés motivál egy számottevő és meghatározó 
kisebbséget mind az izraeli, mind a palesztin oldalon".34

Iszlám versus Izrael: az Izrael/Palesztina-konfliktus ötödik 
szakasza?

Az elmúlt évtizedekben az iszlám eredeti értékeihez való visszatérést, az iszlám civilizáció 
aranykorának feltámasztását sürgető szunnita, illetve síita iszlám fundamentalizmusok elő
retörésének lehettünk tanúi. Ez a folyamat többféleképpen is kapcsolódik az Izrael/Palesz- 
tina-konfliktushoz.

Először is, az iszlám reneszánsz részben az Izrael/Palesztina-konfliktus egyes eseménye
inek hatására kezdődött. A pániszlám érzelmek a pánarabizmus hanyatlásával egy időben 
támadtak fel, részben az 1967-es arab vereséget követően és annak következtében. Az 1967- 
es háború -  amellett hogy a térségben önmagában is földindulásszerű esemény volt-, azzal 
járt, hogy az iszlám harmadik legszentebb helye, az Al-Akszát és a Sziklamecsetet magába 
foglaló jeruzsálemi Haram al-Sharif (Templomhegy) „idegen" fennhatóság alá került.

Másodszor: az iszlám újjáéledés az iszlám társadalmakat és államokat mozgósította, s ez 
közvetetten visszahatott az Izrael/Palesztina-konfliktusra.35 Az Iszlám Konferencia Szerve
zete „a cionista elemek által 1969. augusztus 21-én elkövetett bűnös gyújtogatás36 nyomán" 
alakult meg „Jeruzsálem és Al-Aksza cionista megszállás alóli felszabadításának abszolút 
prioritásával felhatalmazva".37 Az A1 Kudsz (Jeruzsálem) nap az Iszlám Köztársaság 1979- 
es kikiáltása után azonnal Irán hivatalos ünnepé vált, s azóta is lehetőséget ad arra, hogy 
az iráni vezetők a „cionista entitás" elpusztításának szükségességéről szónokolhassanak. 
Vallási vezetők hasonló véleményeket Marokkótól Indonéziáig az egész iszlám világban 
megfogalmaznak, a palesztin területekről nem is beszélve.

Harmadszor: az iszlám újjáéledés a Koránra hivatkozó (iszlamista) politikai mozgalmak 
létrehozását eredményezte, és ezek tevőlegesen is részt vesznek az Izrael/Palesztina-konflik- 
tusban. Igaza van az egyik legkomolyabb -  katari központú -  muszlim vallásmagyarázó in
ternetes honlapnak, az Islam Online-nak, amikor az egyik fatvájában (vallási döntés) ekként 
ír: „Palesztina iszlám történelmére, az iszlám számára vett jelentőségére alapozva -  miután
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minden nem iszlám metódus kudarcot vallott, hogy Palesztinát felszabadítsa a megszállás 
alól -  ismét az iszlám megoldás kerül előtérbe mint egy hathatós és népszerű eszköz a meg
szállt területek felszabadítására".38

A fegyveres palesztin ellenállás a korábbinál jelentősebb mértékben támaszkodik a régi
óbeli -  immár nemcsak a szomszédos arab, hanem az egyéb iszlám -  államok támogatásá
ra. A megszállt területeken működő iszlamista csoportok elszántságát nagymértékben fo
kozta az izraeli kivonulás Dél-Libanonból, amit e csoportok (nem teljesen indokolatlanul) a 
Hezbollah győzelmeként értékeltek. A dél-libanoni iszlamista szervezet -  amelyet általános 
vélemény szerint Irán támogat -  azóta a palesztin ellenállást segíti fegyverekkel és szakér
tőkkel. Eközben amerikai és izraeli értesülések szerint a Hamász költségvetésének jelentős 
része Szaúd-Arábiából származik.39 2002 januárjában az izraeli hatóságok feltartóztattak 
egy hajót, amely fegyvereket és lőszereket szállított -  az általánosan lefogadott vélekedések 
szerint -  Iránból a Palesztin Hatóságnak.

Elmondható-e, hogy a konfliktus már egy ötödik (iszlám kontra Izrael) szakaszába jutott? 
A tanulmányban eddig aszerint különböztettük meg a szakaszokat, hogy megvizsgáltuk, 
mely csoport az, amelyik a terület iránt politikai igényekkel lép fel, amelyik politikai küzdel
met folytat a nemzetközi porondon és részt vesz a katonai konfrontációkban. A korábbi sza
kaszokban e kérdésekkel a szereplőket egyértelműen meg lehetett határozni. Ezúttal más a 
helyzet. Miközben a nemzetközi küzdőtéren zajló politikai/diplomáciai harcot Palesztináért 
mindmáig a PFSZ és a Palesztin Hatóság képviseli, a fegyveres harcot az 1990-es évek kö
zepe óta egyre inkább az egyes fundamentalista ideológiájú iszlám államok és nemzetközi 
szervezetek által pénzelt iszlamista csoportok folytatják.

A politikai és a katonai küzdelem közti kapcsolat nyilvánvaló. Az Izrael Állam létét el 
nem ismerő, iszlamista csoportok, a Hamász, az Iszlám Dzsihád nagymértékben befolyásol
ták a PFSZ-szel folyó béketárgyalások esélyeit. Az oslói békefolyamat késlekedéséhez, illetve 
Netanyahu és Sáron hatalomra kerüléséhez (1996, illetve 2001) is elsősorban az iszlamista 
csoportok terrorhulláma vezetett. Az izraeli miniszterelnökök pedig „meghálálták" a gesz
tust, tovább erősítve a küzdelem iszlamista jellegét. Netanyahu régészeti feltárás megkez
dését engedélyezte a Haram/Templomhegy fala mentén, megrémítve ezzel a muszlimokat, 
akik mindig is tartottak attól, hogy az izraeliek megkísérlik kisajátítani a szent helyet, vagy 
kárt okoznak benne. Ariel Sáron még ellenzéki vezetőként hasonló riadalmat keltett, amikor 
szimbolikus aktusként sétát tett a Templomhegyen, mely cselekedete a második palesztin 
felkelés (az egyik templomhegyi mecsetről Al-Ákszának nevezett intifáda) közvetlen kivál
tója volt. Jelentős részben a konfliktus vallásos-szimbolikus aspektusának éleződésével ma
gyarázható, hogy az oslói tárgyalásoknak Jeruzsálem végső státusáról folyó szakaszában a 
város megosztásának kérdése megoldhatatlan feladattá nőtte ki magát. Nem alaptalan felté
telezni, hogy a konfliktus az Izrael kontra iszlám konfliktussá alakulás határán van.

Mindeközben a vallás az izraeli oldalon is növekvő szerepet kap. Ehud Barak több 
ízben nyilvános cáfolatára kényszerült annak, hogy beleegyezett volna, hogy a palesztin
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állam szuverenitása az óváros keresztény és muszlim negyedén kívül a Templomhegyre 
is kiterjedjen. 1967-ben Kelet-Jeruzsálem elfoglalásakor Izrael askenázi és szefárd főrab
bija közös nyilatkozatban tiltotta meg (a gyakorlatban a hithű zsidóknak) a Templom
hegy látogatását, nehogy a belépő akaratlanul is az ókorban ott állt két zsidó szentély 
(a salamoni, illetve a heródesi) területére lépjen.40 Ám a vallásos cionisták közül -  akik 
Izrael Állam megalapítását már a messiási kor előszeleként értelmezik -  az elmúlt év
tizedekben felerősödött azoknak a hangja, akik úgy vélik, eljött a harmadik szentély 
felépítésének az ideje.41

Elvileg van némi veszélye annak is, hogy az Izrael/Palesztina-konfliktus iszlám kont
ra judaizmus konfliktussá alakul. Ennek jeleként foghatók fel a közel-keleti erőszak fel
lángolását követően a zsinagógák ellen elkövetett iszlamista terrortámadások Tunéziá
ban, Törökországban és Franciaországban vagy az Al-Káida felhívásai a „keresztesek és 
a zsidók" elleni dzsihádra.42 Vagy hogy az iszlám főáramáról is szó essék: 2003-ban a 
leköszönő Mohamad Mahathir maláj elnök az Iszlám Konferencia Szervezetének tize
dik csúcstalálkozóján -vendéglátóként, az 57 muszlim állam képviseletében jelen lévő 
vezető politikusok egyetértését kiváltva -  az Izrael/Palesztina-konfliktust zsidó-iszlám 
háborúként jellemezte, mondván: „1,3 milliárd muszlimot nem győzhet le néhány millió 
zsidó. Kell lennie valami megoldásnak."43

Következtetések

Az Izrael/Palesztina-konfliktus négy világosan megkülönböztethető szakaszra osztható 
a részt vevő felek kiléte szerint. Mind a négy szakaszban kirajzolódott egy-egy olyan bé
keterv, amely kellő nagyhatalmi támogatással, és ha a konfliktus nem lép újabb szakasz
ba, alkalmas lett volna a konfliktus megoldására. Összefoglalásként íme a szakaszok:

1 . s z a k a s z (1881-1920) 2. s z a k a s z  (1920-1948) 3 . s z a k a sz  (1948-1988) 4. s z a k a s z (1988—?)

A  k o n f lik tu s A ra b  n e m z e ti  e lit 
v e r s u s  c io n is tá k

P a le sz tin á i a ra b o k  v e r s u s  

jisu v
A ra b  o r s z á g o k  versus 
Iz ra e l

P a le sz tin  n e m z e ti  
m o z g a lo m  v e r s u s  

Iz ra e l

A  té rs é g  fe le tt 
b e fo ly á ssa l b író  
n a g y h a ta lo m

T ö rö k o rs z á g , e u ró p a i 
n a g y h a ta lm a k  (A ng lia  
és F ra n c ia o rs z á g )

A n g lia U SA , S z o v je tu n ió U SA

A  m e g o ld á s F ü g g e tle n  a ra b  
N a g y -S z ír ia  é s  Z s id ó  
P a le sz tin a : F e js z á l-  
W e iz m a n n -e g y e z s é g  
(1919)

P a le sz tin a  m a n d á tu m  
fe lo s z tá s a  a ra b  é s  z s id ó  
á lla m o k ra : P ee l-b iz o ttság  
(1937), E N S Z - kgy. 181-es 
(1947)

A z  1949-es fe g y 
v e rs z ü n e ti  h a tá ro k  
v é g le g es ité se : E N S Z  
BT 242 (1967)

P a le sz tin a  á lla m  
lé tr e h o z á s a  a  m e g 
s z á llt  te rü le te k e n : 
e lv i eg y ezség  (1993), 
E N S Z  BT 1397(2002)
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A  jelenlegi békekísérletek abból indulnak ki, hogy az Izrael/Palesztina-konfliktus a 
negyedik szakaszban tart. Eszerint a konfliktus -  kellő amerikai elszántság, valamint 
hatékony közvetítés és nyomásgyakorlás megléte esetén -  megoldható oly módon, hogy 
a megszállt területeken palesztin állam jön létre.

Az elmúlt években azonban annak a lehetősége is felsejlett, hogy a konfliktus egy min
den eddiginél pusztítóbb szakaszba jutva Izrael kontra iszlám világ konfliktussá transzfor
málódik. Ezen a veszélyen Irak amerikai megszállása enyhített némiképp: amellett hogy 
kiütötte Izrael első számú arab ellenségét, a térségben a másik kettőre, Szíriára és Iránra 
is nyomást gyakorolt. Ugyanakkor egyes muszlim vezetők megnyilatkozásai, az atom
fegyverkező Irán, illetve az Al-Káida tevékenysége és ambíciói mindmáig ébren tartják a 
konfliktus effajta eszkalálódásának lehetőségét. Mi több, a 2002-2003-as franciaországi, tö
rökországi és tunéziai zsidóellenes terrorcselekmények megmutatták azt is, miképp lenne 
elképzelhető, hogy a konfliktus a régióból kilépve zsidó-iszlám konfliktussá alakuljon.

A konfliktus lezárásának szempontjából a világhatalmi helyzet alakulása sem jelen
téktelen kérdés. Bár jelenleg egyértelműnek tűnik az Egyesült Államok globális domi
nanciája, politológusok sora igyekszik megfejteni, hogy meddig tart az egyetlen szuper- 
hatalom dominanciáján alapuló „unipoláris pillanat", avagy hogy nem léptünk-e máris 
egy „uni-multipoláris" időszakba.44

Az Izrael/Palesztina-konfliktus elképzelt ötödik szakasza tehát így nézne ki:

5. s z a k a s z  (2 0 0 0 —?)

A  k o n f l i k t u s i s z l á m  v e r s u s  I z r a e l  ( j u d a i z m u s ? )

A  t é r s é g  f e l e t t  b e f o ly á s s a l  b í r ó  n a g y h a t a l o m U S A  ( K ín a ?  O r o s z o r s z á g ?  E U ? )

A  m e g o l d á s ???

A fenti elemzési keret magyarázatot kínál arra, hogy miért tér el ilyen alapvető -  már- 
már a transzatlanti együttműködést fenyegető -  mértékben az Egyesült Államok, il
letve Európa percepciója az Izrael/Palesztina-konfliktusról. Miközben a nézeteltérések 
forrásaként Európában az amerikai zsidó lobbi erejéről, a texasi cowboymentalitásról; 
Amerikában pedig a hagyományos európai antiszemitizmusról, a jelentős muszlim 
népességről és a megalkuvó hajlamról beszélnek, nézetünk szerint a megközelítésbeli 
különbség lényegi oka más.

Először is, míg az Egyesült Államok bízik saját hegemón szerepében, Európa hiszi, 
vagy legalábbis bízik benne, hogy az Egyesült Államok nem veszi/veheti magára a vi
lágcsendőr szerepet, vagyis hogy a világ multipoláris. Az Izrael/Palesztina-konfliktus 
ebből a szempontból amerikai megközelítésben a negyedik, európai megközelítésben 
inkább az ötödik szakaszban tart.

Másodszor: míg Európa a palesztinokkal fenntartott hagyományos kapcsolatai, saját 
gyarmattartó múltja és a nemzetközi viszonyokról vallott idealisztikus felfogása miatt

168 Külügyi Szeinle



A négyszer megoldott Izrael/Palesztina-konfliktus és korunk „rejtett kérdése

hajlamos arra, hogy az Izrael/Palesztina-konfliktust a hatalomittas Izrael és az elnyomott 
palesztinok viszonyaként lássa, addig Amerika a térségbeli kiterjedt érdekeltségei révén, 
az erőegyensúlyt szem előtt tartó realista megközelítése és a nemzetközi terrorizmussal 
kapcsolatos friss, katartikus élménye okán inkább hajlamos az Izrael/Palesztina-konflik- 
tust tágabb kontextusban, az ellenséges arab, illetve iszlám országok által körülvett Izrael 
viszonyaként szemlélni. Az Izrael/Palesztina-konfliktus ebből a szempontból európai meg
közelítésben a negyedik, míg az amerikai megközelítésben az ötödik szakaszban tart.

Nehéz megítélni, hogy hosszabb távon melyik megközelítés igazolódik be.45 Az vi
szont elmondható, hogy az Izrael/Palesztina-konfliktus békés lezárásához már ma is 
szükséges a nagyhatalmak együttműködése, illetve hogy alighanem elengedhetetlenül 
fontos, hogy a béketerv a lappangó Izrael kontra iszlám tényezőt is tekintetbe vegye. A 
hetvenes évek elején (az általunk harmadik, arab-izraeli szakasznak nevezett időszak
ban) így írt Bibó: „.. .kifejezetten félrevezető az a szólam..., mely arra hivatkozik, hogy a 
szerény részeredmény többet ér, mint a létrejönni nem tudó átfogó béke, s ennek jegyé
ben Izrael s valamelyik nehéz helyzetben lévő arab szomszédállam között különbéke- 
javaslatokat propagál; nem kevésbé haszontalan Izrael részéről is, ha ilyen javaslatokból 
részelőnyt remél elérni. Az arab államok számára az izolált békekísérlet a legbiztosabb 
út kormányzatuk megbukásához, Izraelnek pedig nem egy-egy arab állammal, hanem 
az arab világgal kell békét kötnie."46 A jelenkorra e gondolatsor ekképp fordítható le: 
felesleges reménykedni abban, hogy az izraeli-palesztin konfliktus megoldása egy en
nél szélesebb körű megbékélés nélkül megvalósítható. Izraelnek ma már nem az arab, 
hanem az iszlám világgal kell békét kötnie.

Míg azonban az izraeli-palesztin megegyezésre részletesen kidolgozott béketervek 
állnak rendelkezésre, az Izrael/Palesztina-konfliktusra vonatkozó iszlám-judaizmus 
megegyezésnek még a körvonalai sem látszanak. Miközben az iszlám vallási törvények 
széles körben elfogadott értelmezése szerint Izrael léte akkor sem lenne elfogadható, ha 
az csak Tel-Avivból állna, a vallásos zsidók részéről gyakorta elhangzik, hogy az isteni 
parancsolatok megszegése lenne Erec Jiszráel bármely darabjának feladása,47 nem is be
szélve a Templomhegyről.

„A Szentföldön folyó harc globális, amely globális vallási választ követel" -  írja 
Yehezkel Landau,48 aki 1980 óta a közel-keleti vallások közti békekezdeményezések 
szervezője és vezetője. A -  tanulmányában is bemutatott -  közel-keleti vallásközi csúcs- 
találkozó, illetve a szentföld i vallási vezetők első alexandriai deklarációja óriási lépést tesz a 
vallások közti megbékélés irányában. A résztvevők, illetve a deklaráció aláírói közt ott 
van a szunnita iszlám egyik legelismertebb vallástudósának számító Mohamed Szajed 
Tantavi, a kairói Al-Azhar Egyetem rektora, illetve Elijahu Baksi-Doron, az izraeli sze
fárd főrabbi. A deklaráció hangsúlyozza, hogy a Szentföld mindhárom monoteista val
lásnak szent, hogy a vérontást és a gyűlöletre uszítást meg kell szüntetni, hogy tartós és 
igazságos rendezésre van szükség.
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E pontok széles körű elfogadása természetesen óriási előrelépés lenne. A konfliktus 
lezárásához szükséges békemegállapodás alapvető kérdéseit azonban e pontok még csak 
nem is érintik. Elfogadja-e a zsidó vallás, illetve Izrael állam a muszlim fennhatóságot 
a „kiválasztott népnek ígért" földön és a Templomhegyen, az egykori zsidó szentélyek 
területén? Elfogadhatja-e a muszlim vallás Izrael létét a szent földön?49 Hogy ezekre a kér
désekre kialakulhat-e a pozitív válasz,50 hogy van-e lehetőség az Izrael-iszlám megbéké
lésre -  ez az Izrael/Palesztina-konfliktus „rejtett kérdése" a huszonegyedik század elején.
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Jegyzetek
1 Rejtett kérdés címmel az Oroszországban született, Palesztinában letelepedő Jichák Epstein jelente

tett meg cikket a Ha-Siloáh héber nyelvű újságban 1907-ben. Ebben felhívta a figyelmet arra, hogy a 
cionista gondolkodók addig nem vettek tudomást arról, hogy Palesztina lakott terület, és kikerülték 
a kérdést, hogyan alakul majd a kapcsolat Palesztina arab lakossága és az államalapító törekvések
kel fellépő cionista mozgalom között.

2 Mark Tessler könyvének címe A History o f the Israeli-Palestinian Conflict (Tessler [1994]), Avi Shlaimé 
The Iron Wall -  Israel and the Arab World (Shlaim [2001]), Benny Morrisé Righteous Victims -  A History 
o f the Zionisl-Arab Conflict (Morris [2001]).

3 Korábbi történeti munkákban egyéb változatok (arab-zsidó, illetve palesztin-cionista konfliktus) 
is felbukkanak, lásd Joan Peters: From time Immemorial -  The Origins o f the Arab-]ewish Conflict over 
Palestine (Peters [1984] vagy Simha Flapan: Zionism and the Palestinians (Flapan [1979]).

4 A későbbi Palesztina brit mandátum, illetve az általam Izrael/Palesztina néven jelölt terület
5 A cionizmus eszméjét ennél korábban felvetőket általában a cionizmus előfutáraiként tartják szá

mon. Köztük van Leon Pinsker, Moses Hess, Juda Alkalai, Zwi Kalischer és a jórészt (méltatlanul) 
elfeledett Natonek József magyar rabbi is.

6 Kaplan [1983] 3-4. o.
7 Kaplan [1983] 5. o.
8 Az arab „eszmélésnek" is megvoltak az előzményei: Mark Tessler szerint Napóleon 1798-as egyipto

mi partraszállása, illetve az egyiptomi Mohamed Ali 1830-as évekbeli közel-keleti hódítása rázta fel 
elsőként a térségbeli arab elitet (Tessler [1984], 96-108. o.). Mi több, a Mohamed Ali reformjai elleni 
rövid felkelést Baruch Kimmerling és Joel S. Migdal a palesztin nemzeti mozgalom születéseként 
tárgyalja (Kimmerling-Migdal [2003], 6-13. o.) Ugyanakkor a XIX. század második felének egyik 
legjelentősebb régióbeli gondolkodója, Al-Afgáni még pániszlám alapon bírálta az Oszmán Birodal
mat, mondván: mivel az nem karolja fel az arab nyelvet, nem terjesztheti az -  arab nyelvű Koránban 
megtestesülő -  iszlámot sem.

9 Idézi: Morris [2001], 28. o.
10 A britek inspirálta törökellenes arab felkelés végeztével Husszein és a brit birodalom viszonyát ép

pen az a vita terhelte meg, hogy Palesztina része volt-e a felkínált jutalomnak.
11 A kor legjelentősebb arab vezetője, az előbb említett Husszein, a mekkai szent helyek őrzőjének fia.
12 A megállapodás szövegéből való idézetek forrása Kaplan [1983] 88-89. o.
13 Idézi Morris [2001] 82. o.
14 A Le M atin francia napilapnak például március l-jén kijelentette, csakis muszlim vagy keresztény fenn

hatóság alatt képzelhető el a zsidók menekültekként! befogadása Palesztinában (Morris [2001] 82. o.).
15 Ennek modelljéül érdemes felidézni Izraelnek az ugyancsak a Hásemita-házból származó jordániai ki

rályokkal (Abdullahhal és Husszeinnel) fenntartott különleges politikai kapcsolatát 1948-1967 között.
16 Palesztinái zsidó közösség (héber)
17 Taktikai okokból a zsidó állam megalapításának igényét a cionisták (a Cionista Szervezetből kivált 

revizionista frakciót leszámítva) csak az 1942-ben megtartott Biltmore-kongresszuson deklarálták.
18 Miképp azt a palesztin helyzetről és a követendő brit politikáról 1922-ben kiadott, úgynevezett 

Churchill Fehér könyv (W hite Paper) írja: „Az elmúlt két-három generáció alatt a zsidók újjáalkottak 
egy közösséget, melynek létszáma ma 80 ezer fő, melynek egynegyede farmer vagy földmunkás. E 
közösségnek politikai szervezetei vannak, választott gyűlése a belső ügyeinek intézésére, választott 
tanácsa a városokban, saját szervezete az iskoláinak működtetésére. Főrabbinátust és rabbinikus ta
nácsot választott a vallási ügyeinek kezelésére. Ügyeit héberül mint nemzeti nyelvén intézi, és héber 
sajtó szolgálja szükségleteit. Sajátos szellemi élete van, és jelentős gazdasági tevékenységet végez. 
Egyszóval ez a közösség városi és vidéki népességével, politikai, vallási és szociális intézményei
vel, saját nyelvével, szokásaival, és életvitelével valójában »nemzeti« karaktereket hordoz" (Kaplan 
[1983] 116. o.).
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19 A vizsgálóbizottság nem hivatalos, de gyakrabban használt elnevezése -  a bizottság vezetőjének 
neve után -  Peel Commission.

20 A konfliktus ekkorra már annyira kiéleződött, hogy egy föderálisán megszervezett közös állam
-  mint azt 1939-től a brit kormány, illetve az ENSZ vizsgálóbizottságának kisebbségi jelentése java
solta -  csak tartós hatalmi jelenléttel, idegen megszállással lett volna biztosítható, pedig a tervekben 
ennek éppen az ellenkezője (a brit kivonulás) szerepelt.

21 A félelem nem volt alaptalan: David Ben-Gurion és más zsidó vezetők több ízben is hangsúlyozták, 
hogy egy Palesztina töredékén megalakuló zsidó állam csak a kezdet lenne, nem pedig a végered
mény (Morris [2001] 138-139. o.).

22 Ez volt a fő ok, amiért a Nasasibi-klán (a Husszeini-család mellett Palesztina akkori legerősebb klán
ja), illetve az AHC-ben is helyet foglaló Radzsib Al-Nashashibi vezette National Defense Party -  bár 
eredetileg támogatta a Peel-bizottság javaslatát -  végül ellene foglalt állást.

23 E veszéllyel a cionisták is számoltak. Ben Gurion 1947-ben kijelentette : „A palesztinai arabok tá
madása nem veszélyezteti a jisuvot, annak viszont fennáll a veszélye, hogy az arab államok elkül
dik haderőiket, hogy megtámadják és elpusztítsák a jisuvot." (Ben-Zion Dinur (ed.) (héberül): The 
History o f the Haganah (3 vols.) Tel Aviv, Ma'arachot, 1322. o.; idézi: Morris [2001], 189. o.)

24 Kimmerling & Migdal [2003] 228-229. o.
25 1967-ig az Egyesült Államok -  bár az elsők közt ismerte el a független Izrael Államot -  nem nyúj

tott katonai segítséget Izraelnek, mi több, az Eisenhower-kormány 1956-ban még az ENSZ-bőI való 
kizárással is megfenyegette, ha nem vonul vissza a Sínai-félszigetről. 1973-ban viszont Izrael már 
légihídon kapta az amerikai hadi eszközöket, amikor az előrenyomuló egyiptomi seregek invázió
val fenyegették. A Szovjetunió 1955-ben kötötte az első fegyverszállítási szerződést Egyiptommal és 
Szíriával, 1965 és 1970 között a két arab ország 4,5 milliárd, illetve 450 millió dollár értékben kapott 
szovjet fegyvereket, az Egyesült Államok 1968 és 1973 között 1,35 milliárd dollár értékben szállított 
fegyvereket Izraelnek, továbbá 420 millió dollár értékű gazdasági segélyt (Gilbert [1993], 60-61. o.).

26 Bibó István a hetvenes évek elején négy érvet sorolt fel az 1967 előtti határ legitimitására. A első legiti
máló tényező szerinte az, hogy az Izrael 1967 előtti területéről eltávozott mintegy hétszázezer arab és az 
oda arab országokból menekült zsidó érintő népességcsere e határvonal szerint tekinthető arányosnak 
és kölcsönösnek. A második, hogy ez a határvonal egyszer már kiált egy komoly nemzetközi válságot, 
az előbb említett 1956-os háborút, melynek végeztével a fegyverszünet alapjául újra ez a határvonal 
szolgált. A harmadik legitimáló elv, hogy 1967 után az arab államok számára e -  korábban el nem ismert
-  határvonalhoz való visszatérés lett a fő követelés. Negyedszer pedig az, hogy „az Egyesült Nemzetek
nek e tárgyban hozott egyetlen, valamennyire is is konkrét megoldási tervet tartalmazó határozata is az 
1967 előtti határra való visszatérést jelöli meg a béke előfeltételéül" (Bibó [1990], 637-640. o.).

27 Megjegyzendő, hogy az izraeli hivatalos értelmezés szerint a határozat nem írja elő, hogy valameny- 
nyi megszállt területet fel kéne adni, továbbá e szerint az álláspont szerint Gáza, Kelet-Jeruzsálem, 
és Ciszjordánia nem is tekinthető megszállt, hanem csak vitatott területnek, mert e területeket Izrael 
önvédelmi háborúban szerezte meg, és mert korábban Egyiptom és Jordánia fennhatósága sem volt 
legitim. A nemzetközi közösség általános véleménye szerint az előírt visszavonuláskor az 1949-es 
határvonal az irányadó, attól csak kölcsönös megegyezéssel lehet eltérni. Bibó úgy véli, szükség 
lenne kisebb kiigazításokra, szerinte ez a határvonal legitimitását nem gyengítené.

28 Bibó [1990] 655-656. o.
29 „A palesztin dimenzió újraéled" (The Palestinian Dimension Reemerges) -  jellemezte az 1967 utáni 

időszakot Mark Tessler [Tessler 2001].
30 Az Oslóban több hónapig titokban folyó tárgyalásokat követően 1993. szeptember 13-án Izrael és 

Palesztinai Felszabadítási Szervezet által aláírt elvi nyilatkozat (Declaration o f Principles) címet vi
selő egyezmény jelentős részben az 1978-ban Egyiptom és Izrael tárgyalásai során Camp Davidben 
lefektetett nyomvonalat követte. A nyilatkozat egy palesztin átmeneti önkormányzati hatóság fel
állításáról határozott, valamint arról, hogy legfeljebb öt évig tartó időszak során a területek végső 
státuszáról megegyezés születik.
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31 A palesztinai arab állam -  Palesztina -  létrehozásának célja az (egyébként hibás) izraeli tárgyalási 
taktika miatt nem volt kimondva az alapszerződésben.

32 A tárgyalásoknak az izraeli választások vetettek véget. A felek a tárgyalásokat lezártával közös nyilat
kozatban hangsúlyozták, hogy „a történelem során még sohasem voltak ilyen közel a békekötéshez" 
Bureau o f Near Eastern Affairs [2001], s ezt Miguel Moratinosnak, a tárgyalásokra küldött különleges 
EU-megbízottnak a nem hivatalos feljegyzései is igazolni látszanak (Haaretz Special Edition [2001]).

33 Az Egyesült Államok, az ENSZ, az Európai Unió és Oroszország alkotta kvartett által propagált 
útiterv az oslói folyamat alapdokumentumához, az 1993-as elvi nyilatkozathoz hasonlóan nem tekint
hető béketervnek, mert nem jelöli meg az úti célt (a konfliktus alapvető kérdéseinek megoldását).

34 Landau [2003], 13. o.
35 Az iszlám persze a kezdetektől játszik némi szerepet a konfliktusban. Abdülhamid török szultán a 

muszlim föld szentségére utalva utasította el Herzlnek egy palesztinai zsidó állam alapítására irá
nyuló terveit, Hadzs Amin al-Husszeini pedig az 1931-ben Jeruzsálemben megrendezett pániszlám 
konferenciával igyekezett támogatást szerezni a cionistaellenes harchoz.

36 Dennis Michael Rohan, egy feltehetőleg elmebeteg turista, az Isten Temploma evangéliumi szekta 
követője felgyújtotta Szaladin szószékét, hogy a mecsetek pusztulásával „siettesse a Messiás eljö
vetelét". Az izraeli hatóságok letartóztatták, kórházba szállították, később pedig kitoloncolták az 
országból.

37 Az idézetek forrása: az OlC hivatalos website-ja (http://www.oic-oci.org/english/main/oic_in_brief. 
htm).

38 Palesztina szentségéről szóló fatva (Islam Online [2004]).
39 Nafta [2003],
40 Yonah Metzger és Móse Amar főrabbik 2005 januárjában újra megerősítették a vallási rendelkezések 

eme értelmezését (Shragai [2005]).
41 Elsősorban említendő az erre a célra alakult Temple M ount Faithful, melynek célja a honlapja szerint 

az, „...hogy még életünkben felépüljön a harmadik Templom Jeruzsálemben a Templomhegyen, I- 
ten és a héber próféták szava szerint; és a Templomhegy felszabadítása az arab (iszlám) megszállás 
alól, hogy azt I-ten nevének lehessen szentelni." (A fordításban I-tent szerepeltetünk Isten helyett, 
miképp az angol eredeti szövegben G-d szerepel God helyett, elkerülendő Isten nevének megszent- 
ségtelenítése. Az idézet forrása: http://www.templemountfaithful.org/.

42 Ajman az-Zaváhirí 2003 május végén nyilvánosságra hozott üzenete. Mint arra Rostoványi Zsolt rá
mutat: Oszama bin Laden eredeti felhívása még a keresztesek és cionisták elleni dzsihádra szólított 
fel (Rostoványi [2004], 235. o.).

43 Mahathir [2003].
44 Az „unipoláris pillanat" Charles Krauthammer kifejezése 1990-ből, a Foreign Affairsben megjelent 

azonos című tanulmány nyomán, az „uni-multipoláris" Samuel Huntingtoné 1999-ből a Foreign 
Affairs-ben megjelent Lonely Superpower című tanulmány nyomán.

45 A kézirat leadása óta eltelt időszakban Iránban az ultrakonzervatív Mahmud Ahmadinedzsád 
került hatalomra, aki több ízben szélsőséges Izrael-ellenes kirohanással sokkolta a világot, illet
ve igyekezett arab támogatókat szerezni. Az iráni atomprogram, illetve az annak megszüntetésére 
irányuló izraeli katonai csapás lehetősége a korábbiaknál valószínűbbé tette a tanulmányunkban 
felvetett ötödik szakasz eljövetelét.

46 Bibó [1990], 657. o.
47 Az érv még a gázai kivonulással kapcsolatban is elhangzik, holott ez a terület nem része az ószövet

ségi ígéret Földjének.
48 Landau [2003], 15. o.
49 Az általam e kérdésekkel 2003 őszén „megszondázott" Yonah Metzger, Izrael askenázi főrabbija, aki 

maga is több vallásközi konferencián vett részt, a Templomhegyet mindenképpen Izraelnek tartaná 
meg, és nem kívánt válaszolni arra a kérdésre, hogy találkozott-e már Izrael Állam létét elfogadni 
hajlandó muszlim vallási vezetővel.
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50 A zsidók részéről a kompromisszum lehetőségeként adódik az életveszély (pikuali nefes) elhárításá
nak parancsa (igaz, időnként éppen erre hivatkozva utasítják el egyes stratégiai szempontból fontos
nak ítélt területek kiürítését). A muszlim gondolkodók pedig az ellenségekkel szemben Mohamed 
próféta által is alkalmazott, tíz évre szóló, újra és újra meghosszabbítható fegyverszünet (hudna) 
lehetőségét vetik fel. A Haram al-Saríf/Templomhegy hovatartozásáról folyó vitára egy kreatív 
megoldásaként felvetődött az „az isteni fennhatóság" alá helyezés.

Résumé

The Four Times Settled Israeli-Palestine Cotiflict and the 'Hidden Q uestion' o f 
O ur Age

The over-a-100-year history of the constantly changing Israel/Palestine conflict basically 
consists of four phases according to who articulated the political claims for the "Holy 
Land" on the international arena and who took part in the armed clashes. The phases 
are as follows: 1) confrontations between the Arab elite and Zionists in Ottoman times, 
2) a civil war between local Arab and Jewish communities in British-ruled Palestine, 3) 
a series of wars between Israel and Arab states in a bipolar world, 4) fight for an inde
pendent Palestinian state in a unipolar world. During each phase a suitable peace plan 
was worked out, but the conflict had transformed into a new phase before it could have 
been implemented. A deeper reason for the failure of the Oslo process could also be the 
transformation of the conflict: it may -  in the spirit of Huntington -  enter a fifth, Islam 
vs. Israel phase, in which Israel cannot make peace with the Palestinians without gain
ing the recognition of the wider Islamic world.

Der viermal gelöste israelisch-palästinensische Konflikt und die 'verborgene 
Frage' unserer Zeit

Die mehr als 100 Jahr alte Frage des sich ständig verändernden israelisch-palästinensi
schen Konflikts kann grundlegend in vier Phasen gegliedert werden, je nachdem, von 
wem der Anspruch auf das 'Heilige Land' formuliert wurde und wer an den bewaffne
ten Kräften teilgenommen hat. Nachstehende Phasen können unterschieden werden: 1) 
die Konfrontationen zwischen der arabischen Elite und den Zionisten in der Türkenzeit; 
2) der Bürgerkrieg zwischen den lokalen Arabern und den jüdischen Gemeinschaften 
im unter britischer Herrschaft stehenden Palästina; 3) die Kriege zwischen Israel und 
den arabischen Ländern in der zweipoligen Welt und 4) der Kampf für ein unabhängi
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ges Palästina in der einpoligen Welt. In jeder einzelnen Phase wurden entsprechende 
Friedenspläne ausgearbeitet, doch nahmen die Konflikte immer neuere Formen an, be
vor diese hätten verwirklicht werden können. Ein tiefer liegender Grund für das Fiasko 
des Osloer Prozesses kann sich in der Veränderung der Natur des Konflikts befinden: 
man kann sich vorstellen, das er -  im Einklang mit der Theorie von Huntington -  in 
eine fünfte Phase, in die Phase zwischen dem Islam und Israel getreten ist, in der Israel 
keinen Frieden mit Palästina schließen kann, ohne auch von der größeren islamischen 
Welt anerkannt zu werden.
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