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Előszó 
 

Dolgozatom témájának kiválasztásakor elsősorban arra törekedtem, hogy egy olyan 

aktuális problémát keressek, amely közel áll érdeklődési körömhöz és amivel esetleg 

hosszabb távon is foglalkozni tudok majd. A dolgozat megírásához megpróbáltam megkeresni 

a lehető legtöbb, a témával foglalkozó publicisztikát, cikket. A rengeteg információ és 

ismeretanyag szortírozása, feldolgozása, a legérdekesebb írások kiválogatása nem volt könnyű 

feladat. Oda kellett figyelnem arra, hogy a lehető legobjektívebb, legteljesebb képet vázoljam 

fel erről a bonyolult konfliktusról. 

Az események ismeretében nagyobb hangsúlyt fektettem a második palesztin felkelés 

kitörésének hátterére és első három hónapjának lefolyására; megpróbáltam ott megkeresni az 

erőszak felerősödésének okát és a probléma megoldásának kulcsát. Az ezen időszakot követő 

eseményeket, az erőszakos cselekmények helyszíneit és időpontjait nem, vagy csak részben 

ismertettem, mert a krízis jellegét és társadalmi, politikai hatásait fontosabbnak ítéltem meg. 

A probléma megoldási lehetőségei nagyon sokszínűek, ezért saját „koncepció” kidolgozását 

meg sem próbáltam. Ilyen próbálkozás helyett inkább az általam a térség egyik legnagyobb 

élő politikusának tartott Simon Peresz megoldási javaslatáról írtam. Ebben az írásban ugyan 

nem esik szó a rövid távú tűzszüneti megállapodásról, mégis úgy érzem hosszú távra minden 

olvasó számára lehet mondanivalója.  

 

 

1. Előzmények a bipoláris rendszer felbomlása után 

 

1.1. A madridi konferencia (1991. október 30. – november 2.) 

A hidegháború után, a Szovjetunió megszűnésével és az Öböl-háborút követően 

visszaállt az eredeti politikai rend a Közel-Keleten. Ennek következményeként két- és 

többoldalú tárgyalások kezdődtek Izrael és az arab országok között. A tárgyalások első 

fordulójára a George Bush amerikai és Mihail Gorbacsov szovjet vezető által kiválasztott 

helyszínen, Madridban került sor. Itt a szervező államok mellett Izrael, Libanon, Szíria, 

Egyiptom, Jordánia (melynek delegációjában helyet kaptak a palesztin képviselők is) és az 

Európai Gazdasági Közösség képviselői vettek részt. Ekkor került sor az első közvetlen 

párbeszédre Izrael és arab szomszédai között. Megállapodásuknak megfelelően a konferencia 

után négy, egymástól független, kétoldalú tárgyalássorozat indult Izrael és Jordánia, Szíria, 
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Libanon valamint a palesztinok között. Ekkor állapodtak meg az izraeliek és a palesztinok egy 

ideiglenes palesztin kormányzat létrehozásáról, amely hivatali idejének öt éve alatt folytatni 

kívánták a tárgyalásokat egy végleges, önálló palesztin kormányzat felállításáról. 

Az említett tárgyalásokkal egy időben folytatott többoldalú egyeztetések célja a hosszú 

távú béke biztosítása volt. Az 1992. januárjában, Moszkvában kezdődött multilaterális 

tárgyalássorozat – mely később több helyszínen folytatódott – fő témái a víz- és 

környezetvédelem kérdése, a fegyverzet és a menekültek sorsa, valamint a gazdasági fejlődés 

voltak. 

 

1.2. Az oslói megállapodás és közvetlen előzményei 

1993. szeptember 9-én Jasszer Arafat palesztin vezető levelet írt Rabin izraeli 

miniszterelnöknek, melyben elismerte Izrael jogát a létezéshez, elutasította a terror és az 

erőszak minden formáját és a békés rendezés mellett kötelezte el magát. A palesztin vezető 

levelébe belefoglalta még, hogy elfogadja az ENSZ Biztonsági Tanácsának (ENSZ-BT) 242-

es és 338-as számú határozatát is. Erre adott válaszában másnap Izrael állam elismerte a 

Palesztin Felszabadítási Szervezetet (PFSZ) és annak vezetését, mint legitim tárgyalópartnert, 

amely a palesztin nép nevében tárgyal. [1.] 

1993. szeptember 13-án Washingtonban aláírták az oslói megállapodás néven 

közismertté vált dokumentumot. (Az elnevezés onnan ered, hogy a bilaterális és multilaterális 

tárgyalásokkal párhuzamosan Oslóban folytak az izraeliek és a palesztinok között a titkos 

megbeszélések.) Ezzel a megállapodással egy Palesztin Önkormányzatot (PÖ) hoztak létre a 

Gázai övezetben, Jerikóban és a Jordán folyó nyugati partján, Ciszjordániában. Ezeket a 

területeket szétválaszthatatlan egységnek minősítették, amelyeket az izraeli hadsereg Gázából, 

lakatlan területekre történő kivonásával egy időben át kellett adni a palesztin szerveknek. Az 

új palesztin fennhatóságú területeken - egy legkésőbb kilenc hónappal az egyezmény aláírása 

utáni időpontra - helyhatósági választások megrendezését írták elő. Ezzel a lépéssel vette 

kezdetét az öt éves ideiglenes időszak. Az átadott területeken a palesztinok szabadon 

hozhattak létre különböző szervezeteket, vállalatokat. Kimondták, hogy a terület belső 

rendjéért a palesztin rendőrség, külső védelméért pedig - csakúgy, mint az ott élő izraeliek 

biztonságáért - az izraeli hadsereg felel. A folyó ügyek koordinálására közös bizottságot 

állítottak fel és gazdasági együttműködési megállapodást is kötöttek. A megállapodás utolsó 

fejezetében az izraeli és a palesztin fél felkérte Egyiptom és Jordánia kormányát az 

együttműködésre. Rögzítették még az ideiglenes időszak harmadik évében kezdődő további 
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tárgyalások főbb témáit is. Ezek a következők voltak: a menekültek és Jeruzsálem helyzete, 

fegyverzetellenőrzés és biztonsági kérdések, a határok, valamint a többi szomszédos 

országgal való kapcsolatok.  

A békés rendezés folyamatát a hét legfejlettebb ipari ország (G7) és több arab ország 

közreműködésével együtt létrehozott gazdasági programok is segítették. [2.] 

 

1.3. Megállapodás a Gázai övezetről és Jerikóról (Kairó, 1994. május 4.) 

A mindössze 65 km2 nagyságú területről született dokumentum kimondta, hogy az 

izraeli hadseregnek három héten belül a katonai bázisokat átadva ki kell vonulnia a térségből, 

fenntartva az izraeliek azon jogát, hogy továbbra is használják az ott átmenő utakat. A térség 

teljes demilitarizációja alól csak a palesztin rendőrség volt kivétel. A területen az intézmények 

további működését a PFSZ-nek kellett biztosítania, ám nem folytathatott önálló külpolitikát és 

a PFSZ irányítását az ott élő izraeliekre sem terjesztették ki. A palesztin fél csak 

meghatározott témakörökben köthetett nemzetközi megállapodásokat, főleg a gazdaság, a 

kultúra, az oktatás és a tudomány területén. A belső rendért a palesztin rendőrség, az 

egyiptomi határ védelméért az izraeli hadsereg felelt.  

A megállapodás szerint a Gázai övezet és Jerikó városának közigazgatását választott 

helyhatóság fogja irányítani, amelynek beiktatásáig a PFSZ vezetésének a területen kell 

tartózkodnia. Ezen testület összetételéről, valamint az abban bekövetkező személyi 

változásokról a palesztin félnek informálnia kell az izraeli kormányt. A Palesztin Hatóság 

életbe léptethet olyan törvényeket, melyek összhangban állnak ezzel a megállapodással, ám 

ezeket 30 napon belül ellen kell jegyeztetnie az izraeli kormánnyal. 

A megállapodás végrehajtását és betartását egy 5-6 országból érkező 400 megfigyelő és 

szakértő alkotta csoport ellenőrizte a következő fél évben, amely időtartam a felek kölcsönös 

beleegyezésével meghosszabbítható volt. [3.] 

A Gázai övezet közigazgatásáról szóló részletes megállapodásokat 1994. augusztus 29. 

és december 1. között kötötték meg. Ez a megállapodás-sorozat a közigazgatás öt különböző 

területének átadásáról illetve átvételéről szólt. Először, 1994. augusztus 29-én az oktatást és a 

kultúrát érintő; 1994. november 14-én a szociális hálózatról és a turizmusról szóló; és 

ugyanezen év december 1-én pedig az egészségügyi és adózási megállapodást írták alá. 

Ezen területek további zavartalan működéséhez Izraelnek át kellett adni minden 

szükséges információt, hozzáférési lehetőséget, ingó és ingatlan vagyont, melyek korábban is 

a közigazgatási szervekhez tartoztak, beleértve a személyi számítógépeket az azokon lévő 
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programokkal és adatokkal együtt. Kimondták, hogy az új, palesztin közigazgatás 

székhelyének az adott területen kell lennie és annak munkáját az izraeli katonai kormányzat is 

segíteni fogja.[4] 

1995. augusztus 27-én az alábbi fontos közigazgatási szférákat is átadta Izrael a 

Palesztin Hatóságnak: munkaügy, kereskedelem, ipar, gázszolgáltatás, posta és hírközlés, 

biztosítási szféra, valamint a helyi önkormányzatok vezetése. [4.] 

 

1.4. Izraeli-palesztin ideiglenes megállapodás a Gázai övezetről és Ciszjordániáról 

(1995. szeptember 28.) 

Ebben a szerződésben Izrael állam átadott minden hatalmat az ideiglenes Palesztin 

Hatóságnak, amelynek hivatali mandátuma maximum 5 évre szólt. A területen a 82 tagú 

Palesztin Tanácsot önálló döntéshozói jogokkal ruházták fel. A helyi végrehajtó hatalom 

20%-a nem lehetett tagja a Tanácsnak, és a terület határain belül kellett állandó lakhellyel 

rendelkeznie. A Tanács és a végrehajtó szerv működése nyilvános volt.  

Rögzítették, hogy az izraeli seregek először csak a lakott területekről, majd a 

választások után, 6 hónapos ciklusokra bontva 3 ütemben a térség egészéből kivonulnak. [5.] 

1996. április 24-én a Palesztin Nemzeti Tanács határozata eltörölt minden, az 1993. 

szeptember 9-10-én a PFSZ és Izrael között lezajlott levélváltással ellentétes értelmű 

kinyilatkoztatást. Ezt a kijelentést 1998. december 14-én, a korábban aláírt Wye River 

Memorandum alapján (Washington DC, 1998. október 23.), Bill Clinton amerikai elnök 

jelenlétében megerősítették. 

 

1.5. Megállapodások a hebroni ideiglenes nemzetközi jelenlétről 

Az első ilyen megállapodást 1996. május 9-én írták alá. Ebben a két fél megállapodott 

arról, hogy az izraeli katonai egységek teljes kivonásáig 50-60 norvég állampolgárságú 

megfigyelő érkezik Hebron városába, ahol feladatuk a béke és a stabilitás biztosítása lesz. 

Ezen a megfigyelők feladatául szabták még különböző jelentések készítését az ideiglenes 

megállapodás végrehajtásáról. Szabad mozgásterükhöz és (önvédelmi célból történő) 

fegyvertartásukhoz mindkét fél hozzájárult. A megfigyelők tartózkodási időtartamát 3 

hónapban szabták meg, költségeiket Norvégia viselte. [6.] 

1997. január 17-én megállapodás született az izraeli csapatok végleges kivonásáról 

Hebronból. [7.] A csapatkivonásról szóló megállapodást követően, 1997. január 21-én – 

megerősítve az első, 1996-os megállapodást – a felek újabb szerződést írtak alá. Ebben 
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kibővítették a megfigyelők körét és a norvégokhoz olasz, dán, svéd, svájci és török csapatok 

is csatlakoztak. Ezen csoportoknak továbbra sem volt rendőrségi illetve katonai funkciója. [8.] 

 

1.6. A Sharm el-Sheikh Memorandum (1999. szeptember 4.) 

1996. május 5-én Taba-ban megkezdődtek a tárgyalások az állandó státusról, melyről az 

első megállapodás a Sharm el-Sheikh Memorandum volt. Mind az izraeli, mind a palesztin fél 

elkötelezett volt ugyanis, hogy egy éven belül megszülessen a végleges megállapodás. A 

szerződésben intézkedtek a foglyok szabadon bocsátásáról, ennek értelmében – két ütemben – 

mindenkit elengedtek, aki 1993. szeptember 13-a előtt követett el bűncselekményt, vagy még 

1994. május 4-e előtt került börtönbe. Ezen kritériumoknak csaknem 350 fogvatartott felelt 

meg. A szabadon bocsátás első ütemére 1999. szeptember 9-én (200 fő), a másodikra 1999. 

október 15-én került sor. Ezt kiegészítették még egy harmadik fázissal is a következő 

ramadán idején (1999. december – 2000. január). 

A gázai kikötőt és repülőteret nemzetközi területté nyilvánították, megegyeztek az utak 

és Hebron közterületeinek használatáról és a biztonsági intézkedésekről. A megállapodásba 

belefoglalták, hogy egyik fél sem tesz lépéseket a Gázai-övezet fennhatóságának 

megváltoztatására. [9.] 

 

1.7. A tárgyalások megszakadása, Camp David II 

(2000. július 11-24.) 

Ez a tárgyalássorozat volt a béke iránt leginkább elkötelezettnek tűnő Bill Clinton 

amerikai elnök utolsó igazi próbálkozása hivatali ideje alatt. (a 2001. január végén zajló tabai 

konferencia alatt már folyt az al-Aksza intifáda) A felek kompromisszumkészségének hiánya 

miatt azonban eredménytelenül zárultak a megbeszélések, ami után szinte törvényszerű volt a 

terror és az erőszak fellángolása. [10.] 
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2. A második intifáda kirobbanása és eseményei 

 

2.1. A palesztin felkelés közvetlen előzményei, körülményei 

A 2000. év második felében folyamatosan nőtt a feszültség az izraeliek és a palesztinok 

között. Ennek legfőbb okozója az előző fejezetben ismertetett oslói békefolyamat kudarca 

volt. Voltak azonban egyéb okai is, ezért érdemes megvizsgálni a két oldalon 2000. júliusa 

után tapasztalt jelenségeket. 

A palesztin vezetés, amelyet tulajdonképpen Jasszer Arafat testesített meg, egyes 

források szerint már a Camp David-i tárgyalások sikertelen befejezése után elkezdte a 

készülődést egy esetleges Izrael-ellenes felkelésre. Érdekes azonban feltenni a kérdést, hogy 

vajon miért nem tudtak egyezségre jutni a felek Bill Clinton közvetítésével. A legtöbb 

vélekedés szerint Arafat továbbra sem volt elég bátor ahhoz, hogy feladja "harcát", mely 

Izrael eltörlésére irányult. Ennek oka valószínűleg a széleskörű támogatottság érzetének 

hiánya volt, a Bill Clinton vezette amerikai kormányzat ugyanis nem tudott olyan egységet 

létrehozni az arab államok körében, amely Arafat mögé állt volna a tárgyalásokon. Arafat 

tehát nem tudta meddig mehet el, mennyi engedményt tehet anélkül, hogy azzal komolyabban 

veszélybe sodorná saját hatalmát. [11.] 

A közvélemény-kutatások eredményei szerint az izraeli társadalom nagy része alapjában 

véve támogatta a békefolyamatot. A Camp David-i kudarc után azonban elfordultak az 

emberek a vezetéstől, mert azt érezték, hogy Ehud Barak kormánya nem a megfelelő úton jár. 

Ennek jele, hogy a felkelés kirobbanását követően már a Knesszetben sem volt meg a 

kompromisszumra vágyók többsége. Az izraeli társadalmon belül egy új vezetés iránti igény 

kezdett megerősödni, amely vezetés hatékonyabban tud tárgyalni a végleges rendezés 

érdekében. (Ezt a határozottságot vélték felfedezni Ariel Saronban, akit 2001. februárjában 

miniszterelnökké választottak.) 

2000. augusztusától kezdve a palesztin sajtó egy "háborús időszak" eljöveteléről szólt és 

2000. szeptemberének elején maga Jasszer Arafat is öt nehéz hetet ígért. A palesztinok szerint 

a felkelés azért robbanhatott ki, mert társadalmuk teljesen elutasította az izraeli irányítást. 

Szerintük Izrael arra használta fel az oslói megállapodást, hogy megszabaduljon sűrűn lakott 

palesztin területeitől, úgy, hogy közben az ottani befolyását megtartja. Ennek jele volt az is, 

hogy nőttek a Palesztin Önkormányzat területén található zsidó telepek. Ennek oka az 

izraeliek szerint nem a betelepítésekben volt keresendő, hanem abban, hogy ilyen ütemben 

gyarapodott az ott élő zsidó népesség. A palesztinok folytatták a már korábban elkezdett 
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rombolásukat, így próbálva meg éreztetni a zsidókkal, hogy nem kívánatos a jelenlétük a PÖ 

területén. [12.] 

Szintén figyelmeztető jel volt, hogy a palesztin állam tervezett kikiáltását 2000. 

szeptember 15-én másodszor is elhalasztották. Ez védekezésre kényszerítette a palesztin 

vezetést és ekkor Arafat már nem tudott mindent a saját irányítása alatt tartani, ezért fel kellett 

vállalnia a feszültséget és az ezzel járó konfrontációkat, hogy ne váljon az erőszak 

célpontjává.[12.] 

 

2.2. A felkelés kirobbanása és az első három hónap története 

A végső lökést, illetve a felkelés megkezdésére szolgáló okot Ariel Saron szolgáltatta. A 

Likud Párt vezetője 2000. szeptember 28-án előre bejelentett látogatást tett a mind a zsidók, 

mind a palesztinok szent helyének számító Templom-hegyen. [2.] A másnap elkezdődő 

palesztin demonstrációk hatására az izraeli rendőri erők megrohamozták a tömeget, amelynek 

következménye négy palesztin halott és majdnem kétszáz sebesült volt. Érdekes, hogy miért 

léptek fel ilyen erőszakosan az izraeli biztonsági erők. Minden bizonnyal az volt a céljuk, 

hogy ne terjedjen ki az erőszak és hogy a nyilvánvalóvá vált palesztin felkelést bent tartsák a 

PÖ területén. [2.] 

Ezen események hatására mindinkább fellángolt az erőszak a Gázai övezetben és 

Ciszjordániában is. Egyre nőtt a fegyveres incidensek száma a palesztinok és az izraeli 

biztonsági erők között. Ezt leginkább az érzékelteti, hogy a 2000. szeptemberét megelőző hét 

évben összesen 793 fegyveres összecsapás volt, míg a felkelés kirobbanását követő hat hétben 

több mint 1300. Érdekes, hogy az intifáda első három hónapjában az incidensekben fegyveres 

palesztinok nem, vagy csak elenyésző számban vettek részt, mégis a palesztinok közül került 

ki az áldozatok többsége. [2.] 

Október elején az Egyesült Államok először próbált meg közvetíteni az erőszak 

megszűntetésének érdekében. A tárgyalások azonban nem vezettek eredményre és miután 

október 7-én a libanoni Hezbollah elrabolt három izraeli katonát, Ehud Barak 48 órás 

ultimátumot intézett a palesztin félhez hogy, azonnali hatállyal függessze fel az erőszakot. Ez 

nem történt meg, sőt a temetések újabb okokat adtak a tömeges megmozdulásokra. Október 

16-17-én a Sharm el-Sheikh-ben tartott konferencián a két fél megállapodott abban, hogy 

tényfeltáró bizottságot hoznak létre a korábbi amerikai szenátor George Mitchell vezetésével. 

Ez egybevágott a palesztinok azon törekvésével, hogy internacionalizálják a konfliktust. Ezt a 
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szándékot segítették az arab államok is, melyek közös nyilatkozatban álltak ki a palesztinok 

mellett és Izrael gazdasági elszigetelését is kilátásba helyezték. [2.] 

Izrael a tárgyalásokhoz való visszatérés feltételéül szabta azt, hogy a palesztinok állítsák 

le az erőszak alkalmazását. Belátva azonban, hogy nem lehet azonnali, végleges 

megállapodást kötni, a Barak-kormányzat egy ideiglenes egyezmény megalkotását tűzte ki 

céljául, amelynek lényege a független és önálló palesztin állam létrehozása volt. Izrael 

politikájában azonban változás történt azzal, hogy december 9-én Barak lemondott 

miniszterelnöki posztjáról. Az izraeli delegáció 2000. végéig még megpróbált egyezségre 

jutni a palesztinokkal, de a decemberben tartott tárgyalások sem vezettek eredményre (Bolling 

légibázis, Washington DC, USA: 2000. december 23.). 

 

2.3. 2001 eseményei – az eredménytelenség éve 

Az izraeli-palesztin konfliktus folytatódott 2001 folyamán is. A tabai konferencián 

Izrael tovább növelte a felajánlott területeket, míg a palesztinok a menekültek helyzetének 

megoldását szorgalmazták. Január 28-án azonban Barak megszakította a tárgyalásokat a 

közelgő izraeli miniszterelnök-választásra való tekintettel. A választásokat azonban az 

előzetes várakozásoknak megfelelően február 6-án elveszítette Ariel Saronnal szemben. Saron 

győzelmének több oka is volt, ám elsősorban arra vezethető vissza, hogy az öngyilkos 

merényletek hatására megbénult az élet Izraelben és a lakosság határozottabb fellépést 

szorgalmazott az elkövetők ellen. 

Februárban folytatódtak az izraeli hadsereg palesztin célpontok elleni légitámadásai és a 

palesztinok által elkövetett öngyilkos merényletek. Áprilisban az izraeli hadsereg elkezdte a 

gázai és ciszjordániai területek megszállását. Az ezekkel a lépésekkel párhuzamosan folyó, 

George Mitchell amerikai diplomata által vezetett bizottsági vizsgálatról szóló jelentést május 

5-én tették közzé. A benne foglaltakat és a javasolt teendőket a PFSZ elfogadta, az izraeli 

kormány azonban visszautasította. Saron miniszterelnök május 22-én tűzszünetet hirdetett a 

Mitchell-terv alapján. Június 1-én, az addigi legvéresebb öngyilkos merénylet egy tel-avivi 

diszkónál 20, nagyrészt tinédzser korú áldozatot követelt. Az ezt követő megtorlások és 

ellencsapások újabb öngyilkos merényletekhez vezettek, így 2001. szeptember 28-ig 678 

palesztin és 170 izraeli áldozata volt az egy éve tartó erőszaknak. 

A 2001. szeptember 11-i Egyesült Államok ellen elkövetett terrortámadások hatására 

Izrael újra bevonult Jerikóba és Dzseninbe, melyre reagálva Arafat szeptember 17-én 

tűzszünetet hirdetett. 2001. október 17-én palesztin fegyveresek egy kelet-jeruzsálemi 
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hotelnél megölték a szélsőjobboldali nézeteiről is ismert, másnap leköszönni szándékozó 

izraeli turisztikai minisztert. Válaszként az izraeli erők megölték a Fatah ciszjordániai 

vezetőjét és blokád alá vontak több ciszjordániai arab várost. 

George W. Bush, a 2001. januárjában beiktatott új amerikai elnök – akinek 

külpolitikájában elődjénél jóval kisebb szerepet kapott a közel-keleti rendezés - az országát 

ért terrortámadásokat követően egyre nagyobb hangsúlyt helyezett a béke elérésére. Az 

Amerikai Egyesült Államok vezetése rádöbbent arra, hogy a terror nem áll meg az 

országhatároknál és hogy hatékonyabban kell fellépni ellene. Szeptembertől kezdve Bush 

többször is a palesztin állam minél hamarabbi létrehozását és az ENSZ-BT 242-es és 338-as 

számú határozatainak végrehajtását szorgalmazta. Ennek érdekében a korábbi amerikai 

tábornokot, Anthony Zinnit küldte a térségbe közvetíteni. 

Novemberben a továbbra is folytatódó, palesztin terroristák által elkövetett erőszakos 

cselekmények és az azokra érkezett izraeli válaszcsapások következtében Arafat 

szükségállapotot hirdetett ki a palesztinok által ellenőrzött területeken, és nagyszabású 

letartóztatásokba kezdett. Mindezek ellenére december 3-án az izraeli erők fokozták a PÖ 

területei infrastruktúrájának bombázását. Egy ezt követő Hamasz-támadás után Izrael minden 

kapcsolatot megszűntetett a PFSZ vezetésével és elkezdte a palesztin területek megszállását. 

Arafatnak az erőszak felfüggesztését szorgalmazó felhívása már nem tudta megállítani az 

eseményeket. 

 

2.4. A béke keresése - béketervek 2001-ben 

2.4.1. A Mitchell-jelentés: 

2000. novemberében a Sharm el-Sheikh-i konferencián kötött megállapodás értelmében 

George Mitchell volt amerikai szenátor vezetésével megfigyelői csoport érkezett a Közel-

Keletre. Mitchell a 2001. május 5-én közreadott jelentésében az erőszak gyökereiről és 

felszámolásának esélyeiről írt. Kitért arra, hogy az izraeli lakosságnak el kell fogadnia a 

palesztinok saját államra való törekvését. Ennek feltétele azonban az, hogy a palesztin fél 

állítsa le a terror kiterjesztését, mert félelemmel teli légkörben nem lehet az együttműködés 

alapjait megteremteni. Kifejtette azt is, hogy a két nép vallási különbségei nem szabad hogy 

konfliktusokhoz vezessenek. 
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Mitchell megpróbálta tisztázni azon nézeteket is, amelyek szerint a felkelést elindító 

esemény (Saron látogatása a Templom-hegyen) csak egy izraeli belpolitikai ügy volt. Ehud 

Barak, akkori kormányfő ezt az eseményt csak egy személye ellen irányuló belpolitikai 

támadásnak ítélte. A jelentésben szó esett arról a feltételezésről is, amely alapján az al-Aksza 
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intifáda részben vagy egészben meg volt szervezve, azért, hogy a PFSZ ezzel az eszközzel 

nyerje vissza a diplomáciai kezdeményezés lehetőségét. Ezeket a kijelentéseket a volt 

szenátor nem tudta bebizonyítani. Nem talált bizonyítékokat arra sem, hogy a PFSZ 

megpróbálta volna leállítani a terrort, valamint hogy az izraeli vezetés el akarta volna kerülni 

a fegyvertelen tüntetőkre való lövöldözést. Az amerikai diplomata megerősíttette azokat a 

nézeteket, amelyek szerint Saron látogatása a Templom-hegyen elkerülendő lett volna, mert 

előre látható provokáló hatása volt. 

Mitchell kitért arra is, hogy a felek egymást okolják a békefolyamat megfenekléséért. 

Az állandó státusról szóló tárgyalásokat Izrael csakis erőszakmentes légkörben akarta 

folytatni, míg a palesztin fél az izraeli megszállás megszüntetését szorgalmazta az újrakezdés 

érdekében. Az engedékenység hiányának oka a kölcsönös bizalom elvesztése volt. A két fél 

eltérő perspektívákkal rendelkezett. A palesztinoknak a madridi és oslói békekonferencián 

belátható időn belül saját államot és az izraeli megszállás megszüntetését ígérték. Az izraeli 

hadsereg jelenléte, a foglyok el nem engedése és a zsidó telepek növekedése csak erősítette 

ellenszenvüket. Izrael továbbra is egy átfogó megállapodás elkészítését szorgalmazta, nem 

kívánt külön megállapodást kötni minden témakörben. Szerintük a PFSZ megszegte a korábbi 

megállapodásokat azzal, hogy folytatta az erőszak alkalmazását politikai céljainak érdekében. 

Ezt látszott alátámasztani a terroristák szabadon engedése és az Izrael elleni intézményesített 

izgatás is. 

A jelentés a harcok befejezése érdekében azonnali lépéseket szorgalmazott. Ehhez 

azonban azt tartotta elsősorban szükségesnek, hogy a PÖ visszanyerje az irányítást a 

névlegesen hozzá tartozó fegyveres erők fölött és hogy nyilvánvalóvá tegye azt, hogy a terror 

elfogadhatatlan számára. A biztonsági együttműködés folytatása érdekében szorgalmazta 

annak a látszatnak a megszüntetését, hogy a felek az erőszak mellett kötelezték el magukat. A 

korábbi szenátor sürgette a bizalom újjáépítését is. Arafat és Rabin, néhai izraeli 

miniszterelnök 1993-as történelmi kézfogása egy új utat nyitott meg, a békés rendezés útját, 

amelyen tanácsos volt minél hamarabb továbbhaladni. Ehhez azonban szükséges volt az is, 

hogy Izrael ne tegyen további provokatív lépéseket, például ne folytassa tovább a zsidó 

telepek építését, bővítését. 

A feszültség csökkentése érdekében be kellett volna szűntetni a gyakran halálos 

áldozatokat is követelő erőszakos demonstrációkat, mert az ezeket követő temetések csak 

tovább erősítették a gyűlöletet. A PFSZ-nek világossá kellett volna tennie a parancsok útját 

azért, hogy ellenőrizhetőbb legyen az erőszak felszámolása. Izrael azzal, hogy fegyveres 

konfliktusnak minősítette az intifádát, elkerülte az egyébként kötelező nyomozást a palesztin 
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áldozatok ügyében. A zsidó államnak mindenképpen fel kellett oldania a palesztin területek 

gazdasági blokádját, mert az emberek életének ellehetetlenítése csak újabb feszültségek 

forrásává vált volna. A szent helyeket mindkét vallás hívői számára elérhetővé kellene tenni, 

hogy azok a békés ima helyszínei lehessenek. 

A palesztinok nemzetközi erők jelenlétét szorgalmazták, Izrael ezzel szemben nem 

ebben látta a megoldás kulcsát ezért ellenezte azok jövetelét. Az egyik fél támogatása 

hiányában a külföldiek jelenléte és működése nem lehetett hatékony. [13.] 

 

2.4.2. A Tenet-terv: 

A 2001. június 14-én George Tenet CIA-vezető által nyilvánosságra hozott tűzszüneti 

megállapodás szerint a felek elkötelezték magukat a Mitchell-jelentésben foglaltak 

végrehajtására. Megállapodásuk alapján a végrehajtás során felmerülő vitás kérdésekkel 

kapcsolatban egy közösen felállított biztonsági testület fog dönteni. Kijelentették, hogy 

azonnali hatállyal újrakezdik a biztonsági együttműködést, melynek menetét egy izraeli, 

palesztin és amerikai tisztekből álló bizottság legalább hetente fogja ellenőrizni. Újra 

felállították a közös irodákat és tervbe vették az együttműködést gátló fizikai akadályok, falak 

lebontását is.  

Azonnali lépések kezdődtek a stabilizáció érdekében. Izrael vállalta a PÖ területeire 

irányuló támadások leállítását, míg a palesztinok a terroristák azonnali elfogására és 

kikérdezésére, az adatok másik félnek való továbbítására tettek ígéretet. Izrael szabadon 

engedte azokat a foglyokat, akik nem voltak bizonyíthatóan kapcsolatban terroristákkal és 

újrakezdte a nyomozást az izraeli biztonsági erők által meggyilkolt palesztinok ügyében. 

Elkezdték az információcserét és az engedély nélkül tartott fegyverek begyűjtését is. 

Rögzítették az izraeli erők kivonulásának menetrendjét a 2000. szeptember 28-i állások mögé 

és feloldották a palesztin területek blokádját. [14.] 

 

2.5. 2002. első negyedévének történései 

Január első felében a palesztinoknak fegyvert szállító Karine-A teherhajó elfogása után 

az izraeli egységek a stratégiailag rendkívül fontos palesztin hírközlési rendszert kezdték el 

bombázni. (Az első célpont a Palesztina hangja nevű rádióadó központja volt.) Március 

elején megkezdődött annak a dzsenini menekülttábornak az elfoglalása, ahol Izrael álláspontja 

szerint sokan terrorista tevékenységet folytattak. Hangsúlyoznám azt, hogy az izraeli hadsereg 

minden olyan személy számára szabad elvonulást biztosított, aki nem volt kapcsolatban az 
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öngyilkos merényleteket előkészítő és elkövető terrorista csoportokkal. A továbbra is 

folytatódó öngyilkos merényletek hatására Izrael elkezdte a Gázai övezet erőteljes 

bombázását, ahol palesztinok százai vesztették életüket. 

2002. február 17-én Abdullah szaúdi trónörökös béketervében az arab-izraeli 

kapcsolatok teljeskörű normalizálását ajánlotta fel cserébe azért, hogy Izrael kivonul az 1967-

es határok mögé, végrehajtva ezzel az ENSZ BT 242-es és 338-as számú határozatát, melyet 

1991-ben Oslóban a két fél meg is erősített. Ez a palesztin állam elismerését jelentette volna 

Kelet-Jeruzsálem fővárossal, amivel lényegében lezárták volna az arab-izraeli konfliktust. Ezt 

a javaslatot –az Európai Unió, Szíria és a Palesztin Hatóság mellett - 2002. március 28-án, 

Bejrútban kiadott nyilatkozatában az Arab Liga is támogatta; az Egyesült Államok és Izrael 

azonban kételkedve fogadta. [15.] 

Egy újabb öngyilkos merénylet után az izraeli katonai erők április 3-ig Ciszjordánia 

minden nagyobb városát megszállták, Arafat ramallahi főhadiszállását lerombolták, elvágva a 

vezetőt a külvilágtól. Az így elkezdődött Defensive shield hadművelet célja az volt, hogy - 

bejutva a PÖ területeire – felszámolják a terrort és ezzel megelőzzék a várhatóan további 

ártatlan áldozatokat követelő erőszak folytatódását. Úgy tűnt, hogy a tárgyalások végleg 

megszakadtak, ezért Colin Powell amerikai külügyminiszter vezetésével újabb közvetítők 

érkeztek Izraelbe a béke minél hamarabbi megteremtésének érdekében.  
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3. Politikai változások az Al-Aksza intifáda idején 
Az első három hónap eseményei és az eredménytelen béketárgyalások után mindkét 

oldalon a hosszú távú célok kerültek a középpontba. 

 

3.1. Az intifáda és belpolitikai hatásai 

2001. februárjában a lemondott Ehud Barak ellenében 62:38 százalékos arányban Ariel 

Saront választották meg Izrael új miniszterelnökévé. Megválasztásával az emberek azon 

véleményüknek adtak hangot, hogy a béke további kompromisszumokkal nem érhető el, 

Izraelnek saját biztonsága érdekében hangnemet kell változtatnia. Saron tervei azonban 

korántsem egyeztek meg elődjének szándékaival. Ő nem ajánlotta fel a palesztinok által 

követelt területek 95%-át, csak 42% körüli területet akart átadni, Jeruzsálemet pedig teljes 

egészében meg akarta tartani a zsidó állam fővárosának. Izrael nem szándékozott több 

engedményt tenni, mivel azok hatására addig a palesztinok mindig újabb igényekkel álltak 

elő. Az új kormányzat szerint a további kompromisszumok már a gyengeség jelei lettek volna. 

Észrevehető volt azonban, hogy az intifáda az izraeli közvéleményre pozitív hatásokat is 

gyakorolt. Az egyik ilyen hatás, hogy az erőszak nyomán az izraeli közvélemény egyre 

inkább elfogadhatónak tartotta a PÖ területén lévő zsidó telepek kiürítését. [12.] 

Saront bizalmatlanul fogadták a palesztinok, kormánya megalakulásának napjára 

tucatnyi öngyilkos merényletek jelentették be. Erre minden bizonnyal az új miniszterelnök 

kétes hírű katonai múltja és szélsőséges nézeteinek híre adott okot. Bonyolította a helyzetet, 

hogy izraeli vélemények szerint a 2000. októbere óta folyó tárgyalásokat teljesen újra kellett 

kezdeni, mivel addig nem állapodtak meg semmiben, ahonnan tovább lehetett volna lépni. 

Ekkor az látszott valószínűnek, hogy Izrael mégsem adja fel azon törekvéseit, hogy egyből 

egy átfogó békejavaslatot dolgozzanak ki. 

A palesztin oldalon egyre inkább felerősödtek az olyan hangok, amelyek az 1967-es 

határok visszaállítását követelték és Palesztinát nagyobb területen, Kelet-Jeruzsálem 

fővárossal akarták létrehozni, miközben a vallási vezetők Izrael-ellenes harcra szólítottak fel. 

Más palesztin források tagadták az ilyen irányú szándékokat, mert szerintük azokkal igazolni 

lehetett Izrael erőszakos akcióit. A palesztinok nem készültek nyílt katonai összecsapásra, 

mert az - az izraeli erőfölényt ismerve - mind katonailag, mind politikailag öngyilkosság lett 

volna. 2001. márciusában már egyre többen szólaltak fel a felkelés katonai jellegűvé válása 

ellen és a palesztin értelmiségiek egyre hangosabban követelték a tárgyalások újrakezdését. 

[12.] Ekkor már az is nyilvánvalóvá vált, hogy a palesztinok egyvalamit biztosan nyerni 
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fognak az intifádával. A demonstrációkkal ugyanis az emberek megmutatták a világnak 

elkötelezettségüket és kivívták a külföld szimpátiáját is. Ezzel párhuzamosan Arafat hatalma 

ismét megerősödött. [12.] 

 

3.2. Jasszer Arafat szerepe a palesztin irányításban és a konfliktusban 

Több vélekedés látott napvilágot arról, hogy milyen szerepet játszik a palesztin vezető a 

felkelésben. Egyes vélemények szerint nem tud minden szálat ellenőrizni, hiszen a közvetlen 

erőszakot a fél- vagy nem hivatalos egységek hajtják végre (például a Tanzim). Ezen 

vélemények szerint a felkelést nem robbanthatta ki Arafat, mert az ilyen lázadások nem 

parancsra kezdődnek el, Arafat csak meglovagolta az erőszakhullámot végső célja, Izrael 

felszámolása érdekében. [12.] Más – főleg izraeli - vélemények szerint az erőszak fő oka 

Arafat és az, hogy mindaddig nem tett le Izrael megsemmisítéséről. Ezen kijelentések 

hangoztatói szerint Arafat terrorista maradt, nem vált politikai vezetővé és ez volt az oka 

annak, hogy nem volt hajlandó engedményeket tenni a béke érdekében, ezért ad erőszakos 

cselekményekre felszólító parancsokat a Tanzimnak és a hozzá hasonló katonai csoportoknak. 

A palesztin vezető általában a tárgyalásokon is kétértelmű kinyilatkoztatásokat tett, 

valószínűleg sosem várta azt, hogy Izrael olyan ajánlatot tesz, aminek értelmében mindent 

megkapott volna, amit követelt. 

Arafat politikusi erényeit Saron Templom-hegyi látogatásakor csillogtathatta volna meg 

leginkább. Abban a szituációban az igazi politikai vezető azt mondta volna, hogy amíg a 

terület palesztin fennhatóság alatt áll, addig bárki és bármikor biztonságban megteheti 

ugyanezt az utat a két vallás közös szent helyéhez. Arafatnak mindenképpen a békefolyamat 

sikeres lezárására kellett volna törekednie, mert azzal a létrejövő palesztin államban saját 

hatalmát is meg tudta volna alapozni.(Belső ellenzékét a palesztin államiság létrehozásával el 

tudta volna hallgattatni.) [11.] 
 

3.3. A konfliktus kezelése és az erő alkalmazása 

A palesztin fél alapvető célja az erőszak fellángolása óta a nemzetközi beavatkozás 

kikényszerítése volt, akár a PÖ összeomlásának árán is. Az állandó izraeli ellencsapások csak 

növelték a felkelés támogatottságát a palesztin lakosság körében. A PFSZ akkori álláspontja 

szerint a tárgyalások - főleg katonai értelemben - nem vezetnek egyensúlyhoz, csak stratégiai 

utat képeznek jogaik és saját biztonságuk visszaszerzéséhez, illetve régi területeikre való 

visszatérésükhöz. Véleményük szerint Izrael ajánlata nem lehetett több mint a megszállt 
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területek visszaadása, amiért ők semmit sem tartoznak adni. Amúgy sincs semmijük, amit 

adhatnának. [12.] Arafat azon számítása tehát, hogy minden követelését teljesíteni fogják, 

helytelennek látszott, mivel ő maga képtelennek bizonyult kompromisszumok megtételére 

(például Jeruzsálem és a menekültek ügyében). 

A palesztin közvélemény nem volt felkészítve az esetleges engedmények megadására, 

mert amíg az izraeli megszállás tart, addig természetes joguknak tekintették az ellenállást. 

Palesztin vélemények szerint mind a tárgyalások mind pedig az intifáda legitim módszernek 

minősültek alapvető jogaik eléréséhez és ezek – a köztük lévő ellentmondás ellenére - együtt 

is használhatók voltak. Ezért addig nem voltak hajlandók tárgyalni, amíg Izrael ki nem vonul 

a Gázai övezetből és Ciszjordániából, valamint amíg nem biztosított a térségben a széleskörű 

nemzetközi jelenlét. [12.] 

A felkelés kirobbanása sokakat meglepett, azonban úgy tűnt, hogy azt részben vagy 

egészben tudatosan szervezték meg. Erre több jel is utalt, többek között különböző, ismert 

terroristák szabadon bocsátása, élelmiszer és gyógyszerkészletek felhalmozása, valamint az, 

hogy a Fatah 2000. szeptemberében behívta a 16 év alatti fiúkat fegyveres kiképzésre. [12.] 

Itt érdemes megemlíteni a különböző, államokon belüli, de a hivatalos fegyveres erők 

irányításán kívül álló fegyveres csoportok szerepét a konfliktusban. (Ezek az ún. sub-state 

csoportok.) 

1. A Fatah legnagyobb fegyveres szárnya a Tanzim, melynek majdnem 20 ezer 

tagja volt 2001-ben. Az oslói egyezmény értelmében tilos volt őket fegyverrel 

ellátni. A csoport eredeti célja az Arafat-ellenes erők ellenőrzése, azok 

elcsendesítése volt, azonban annyira megerősödött, hogy már a palesztin 

rendőrség sem tudott vele szembeszállni. Az ilyen és ehhez hasonló csoportok 

jellemzője, hogy általában a hivatalos utasítással ellentétes parancsokat 

teljesítenek, így a második intifáda első heteiben például az erőszak kiterjesztése 

volt a feladatuk. A Tanzim tagjainak nagy része egyben a hivatalos biztonsági 

szolgálat alkalmazottja is volt, ezért Arafatnak mindenképpen szabályoznia 

kellett a hivatalos és nem hivatalos erői közötti kapcsolatot, máskülönben a 

hivatalos szervek további gyengülése volt várható. [16.] 

2. A libanoni Hezbollah célja is az erőszak kiterjesztése volt. Ezen törekvéseit 

Szíria és Irán is támogatta. [16.] 
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3. A zsidó telepesek is részt vettek a fegyveres összecsapásokban, noha elmondásuk 

szerint csak válaszlépésként arra, hogy a palesztinok villany- és vízvezetékeiket 

elvágva próbálták elűzni őket birtokaikról. [16.] 

A palesztin reguláris erőkre kitérve meg kell állapítani, hogy működésük a rend 

fenntartása szempontjából nem bizonyult hatékonynak. Az egymással rivalizáló, kapcsolatban 

nem álló katonai illetve rendőrségi csoportok több esetben is ellentétes parancsot kaptak a 

palesztin vezetéstől, főleg Arafattól. Az intifáda alatt ezek az erők ugyan nem váltak a háború 

eszközévé, azonban a belső rendet sem tudták fenntartani a PÖ területén. Az egységek vezetői 

csak Arafaton keresztül kommunikálhattak egymással, mert a PFSZ vezetője így próbálta 

megelőzi a hatalma esetleges megdöntésére irányuló összeesküvéseket. Ez a módszer Arafat 

távollétében általában kaotikus állapotokhoz vezetett, mint ahogyan az a második intifáda 

kitörése utáni hetekben is érzékelhető volt. [17.] 

A hivatalos erőket palesztin tájékoztatások szerint a valódi harcokra tartalékolták. 

Megerősítésük, az irreguláris csoportokkal szembeni erejük, tekintélyük növelése azonban 

különösen sürgős volt, mert a gyenge rendőrség nem tudott rendet tartani a PÖ területein 

belül. (Azt sem szabad elfelejteni azonban, hogy a palesztinoknak még annak látszatát is 

kerülniük kellett, hogy a PFSZ rendőrségnek álcázva saját hadsereget hozott létre.) [17.]  

Nagyon fontos szempont, hogy a palesztin vezetésnek csak bizonyos fokig lehetett 

érdeke az erőszak eszkalálódása, mert szerették volna megtartani az esélyt a tárgyalások 

esetleges folytatására. Az izraeli kormányzat a második intifáda kirobbanása előtt minden 

korábbinál többet ígért a palesztinoknak. Izrael célja a fegyverek alkalmazásával elsődlegesen 

az erőszak felszámolása, illetve regionális kiterjedésének megakadályozása volt. Ennek 

érdekében azonban minimalizálnia kellett volna az áldozatok számát, mert az talán 

visszavezethetett volna a tárgyalóasztalhoz. [16.] Izrael fegyveres erői a felkelés első három 

hónapjában nagyrészt védelmi feladatokat láttak el, azonban minden őket ért támadásra 

válaszoltak.  

A sorozatos összecsapások miatt Izrael gazdasági szankciókat is alkalmazott. A Gázai 

övezet és Ciszjordánia közötti blokád tovább mélyítette az amúgy is rossz helyzetben lévő 

palesztin gazdaság válságát, az emberek és áruk áramlásának korlátozása nehéz helyzetbe 

sodorta az ott élőket. 
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3.4. A krízis jellemzői 

A történések tükrében szembetűnő a konfliktus jellemzőinek kettőssége, célszerű tehát 

ezek vizsgálata mert így meghatározhatóak kezelésének lehetséges eszközei is. [16.]  

Klasszikus jellemzője, hogy az egyik felet (Izraelt) meglepte az erőszak fellángolása. Ez 

még abban az esetben is elmondható, ha tudjuk azt, hogy széles körben is ismertek voltak a 

palesztin fél "előkészítő lépései." A másik ilyen jellemző, hogy az idő mindkét felet sürgette, 

mivel mindkét oldalon emberéletek voltak veszélyben. Izrael félt az országról kialakult kép 

romlásától. (Ezt azóta alátámasztották a turizmusról megjelent statisztikák is.) [16.] 

Érdekesebbek azonban a krízis modern jellemzői, melyek minden eddig tapasztalt 

ellentéttel össze nem hasonlíthatóvá teszik azt. Ebben a konfliktusban egy állam küzd egy 

állammal nem rendelkező, de saját területet ellenőrző szervezet, (PFSZ) ellen. Ez 

mindenképpen igaz, még akkor is, ha mindenki tisztában van azzal, hogy az önálló palesztin 

állam létrejötte csak idő kérdése. Ebből fakadóan részt vettek a harcokban nem hivatalos erők 

is, mind például a Tanzim. Feltűnő volt a küzdő felek adottságainak nagymértékű eltérése is. 

Az izraeli erőfölény azt jelentette a palesztinok számára, hogy nincs veszíteni valójuk és hogy 

egy esetleges nemzetközi beavatkozás esetén számíthatnak a külföld segítségére. Ez az oka 

annak, hogy a PFSZ erőteljesen a konfliktus nemzetközivé tételére törekedett. A két fél 

területi közelsége és az egymástól homlokegyenest eltérő politikai berendezkedés is csak 

erősítette az ellentéteket. Az Izraelre jellemző, kiszámítható politika nehezen volt 

összeegyeztethető az Arafat-vezette autoriter, korrupt intézményrendszerrel rendelkező, 

fejlődésben lévő palesztin berendezkedéssel. A konfliktus elhúzódó, megoldása nem volt 

lehetséges egyik napról a másikra. [16.] 

Modern konfliktusról lévén szó, megkerülhetetlen a média szerepe. A média adja a 

világnak az első benyomásokat a térség eseményeiről, még mielőtt bárkinek is lehetősége 

lenne elemzésekbe bocsátkozni. Ugyanakkor az újságíróknak, riportereknek fokozottan oda 

kellett (volna) figyelni az objektivitásra és arra, hogy ne szítsanak felesleges indulatokat. 

Köztudott volt, hogy a demonstrálók egyes esetekben csak a fotósok és kameráik kedvéért 

gyűltek össze. Az objektív informálással szintén nem volt összeegyeztethető, hogy az egyik 

nagy hírtelevízióban rendszeresen palesztin származású riporter számolt be az eseményekről. 

[16.] 
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4. Konklúzió 
Theodore Herzl, akit a cionizmus atyjaként szoktak emlegetni, egyszer ezt mondta a 

zsidók helyzetéről: „egy ország nélküli nép keres egy nép nélküli országot”. Akkor még nem 

volt teljesen tudatában a Palesztinában élő arab lakosság helyzetének, nem foglalkoztatta őt 

ezeknek az embereknek a sorsa. A független zsidó állam létrejötte azonban felülmúlta az 

általa elképzelt lehetőségeket. Létrejött ugyanis Izrael állam, ahol az ott élő zsidók saját ősi 

nyelvüket használhatják, ahol jelen vannak a demokratikus szabadságjogok és melynek 

gazdasága a fejlett országokéval vetekszik. Izrael biztonsága azonban nem volt szavatolva, 

mert nem sikerült átfogó békét kötnie az arab államokkal. Az Oslóban elkezdődött 

békefolyamat célja az volt, hogy elérje egy olyan önálló palesztin állam létrehozását, ami azt 

megelőzően soha sem létezett. Ezzel Izrael megszabadulna egy hatalmas morális súlytól - 

amely valójában mindig is ellenkezett politikai koncepciójával -, egy másik nép fölötti 

rendelkezés kényszerétől. Izrael területét két részre kell osztani - ez viszont a terület kis 

mérete miatt nehéz feladatnak ígérkezik. A palesztinoknak el kellett fogadniuk Izrael 

létrejöttét és azt, hogy ez az állam meg fog maradni. Mivel gazdasági önállóságot minden 

bizonnyal egyik állam sem fog tudni létrehozni, ezért elengedhetetlen lesz a kooperáció a 

felek között. A széleskörű együttműködés kialakulásával a határok elveszítik most még fontos 

szerepüket, mivel sem a piaci versenyt, sem a terrorizmust, sem pedig az információ 

áramlását nem tudják feltartóztatni. A határokat, határvidékeket tehát az együttműködés 

színtereivé kell tenni, ott olyan infrastruktúrát kell létrehozni, ahol a zsidók és a palesztinok 

találkozhatnak, megismerhetik egymás kultúráját, elősegítve a két nép közötti megbékélést és 

a terrortól való félelem megszűnését. [18.] 
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