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In the 1960s, it was the first time for the international community to be faced with the claim of 

establishing a Palestinian state. After the declaration of independence in 1988, the Palestinian 

politicians found the opportunity to achieve concrete results during the peace process in the 

1990s. The appropriate international support was available, but because of the lack of 

compromise on the side of both Israelis and Palestinians, the historical possibility was failed. The 

Middle Eastern challenges of the 21st century (development of ISIS and actions against it, the 

situation in Afghanistan and Iraq, nuclear program of Iran etc.) temporarily overshadowed the 

Palestinian question in the international arena. In 2011 the Palestinians brought their issue to the 

United Nations drawing attention again to their unsolved situation. 

 

 1. Bevezetés 

 

Max Weber megállapítása szerint „az állam egy adott területen a legitim fizikai erőszak monopóli-

umával bíró szervezet” (WEBER, M. 1998).2 Továbbá rendelkezik a területe feletti szuverenitással, 

beleértve a törvényhozást, végrehajtást és bírói hatalmat, függetlenséget más államoktól. A többi 

állam elismeri, a nemzetközi térben önálló cselekvéssel bír, amely lényegileg megkülönbözteti a 

nem állami entitástól. A jogok mellé azonban kötelezettségek is társulnak. Ezek legfontosabbja-

ként az állam garantálja, hogy a területéről nem indul olyan akció, amely fenyegetést jelenthet a 

nemzetközi békére és biztonságra, egyúttal biztosítja a területén élő lakosság biztonságát (ENSZ 

Alapokmány). A palesztin állam3 kapcsán a hazai környezetben két tényező merül fel, amelyeket 

                                                 
1 Adjunktus, Budapesti Gazdasági Egyetem, Külkereskedelmi Kar, Nemzetközi és Európa-Tanulmányok Intézeti 
Tanszék, nagy.milada@uni-bge.hu 
2 WEBER, M. (1998): A politika mint hivatás. In: Tanulmányok. Osiris Kiadó, Budapest, p. 156. 
3 A palesztin államiság kérdéséről lásd bővebben pl.: GAZDIK, GY. (2011a): Az izraeli–palesztin viszony újabb 
fejleményei, az Obama-beszéd kihatásai I. Nemzet és Biztonság, 2011/5, pp. 3–12; GAZDIK, GY. (2011b): Az izraeli–
palesztin viszony újabb fejleményei, az Obama-beszéd kihatásai II. Nemzet és Biztonság, 2011/6, pp. 3–14; GAZDIK, 
GY. (2011c): A palesztin ENSZ-csatlakozási kérelem előzményei és perspektívái I. Nemzet és Biztonság, 2011/8, pp. 
72–84; GAZDIK, GY. (2010a): A palesztin ENSZ-csatlakozási kérelem előzményei és perspektívái II. Nemzet és 
Biztonság, 2011/9, pp. 75–87; GAZDIK, GY. (2010b): Újabb közel-keleti nekifutás – de meddig? Nemzet és Biztonság, 
2010/8, pp. 3–14; GAZDIK, GY. (2008): A békefolyamat és a palesztin államiság feltételei. Nemzet és Biztonság, 
2008/12, pp. 3–14; GAZDIK, GY. (2006): Adalékok a palesztin államiság kérdéséhez. Társadalom és Politika, 2006/3-4, 
pp. 6–28; PARAGI B. (2008): Még nem modern, már nem hagyományos: A palesztin államiság kérdőjelei a XXI. 
század elején. In: BALOGH, P. et al. (szerk.): 60 éves a Közgazdaságtudományi Egyetem: A Jubileumi Tudományos Konferencia 
alkalmából készült tanulmányok: Társadalomtudományi Kar, Aula, Budapest, pp. 199–213; PARAGI, B. (2009): 
Békefolyamathoz kötött államépítés a Közel-Keleten: A palesztin eset tanulságai. Külügyi Szemle, 1, pp. 73–101; 
PARAGI B. (2010): Az oslói békefolyamat és a palesztin autonómia kudarcának okai. In: CSICSMANN, L. (szerk): Iszlám 
és modernizáció a Közel-Keleten. Az államiság eltérő modelljei. Aula, Budapest, pp. 275–338; INBAR, E. – SANDLER, S. (1997): 
The risks of Palestinian statehood. Survival: Global Politics and Strategy, 39/2.; FALAH, G. (2008): Re-Envisioning 
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vizsgálni szükséges, mivel az Európai Unió álláspontját is befolyásolják: (I.) az ideiglenes megálla-

podás (és a többi egyezmény) helyzete,4 valamint (II.) Izrael jogi helyzete a Gázai övezetben és 

Ciszjordániában. 

A palesztinok és Izrael között létrejött egyezmények egy része már érvényét vesztette, és 

azokat, amelyek még hatályban vannak, a felek hajlamosak érdekeiknek megfelelően értelmezni.5 

A nemzetközi közösség viszont a megállapodásokat kötelező érvényűnek ismeri el. Mindemellett 

megállapítható, hogy a „megállapodások státuszának kérdése túlmutat a jog keretein és a két fél 

pozícióira komoly hatást gyakorolnak a politikai megfontolások ebben a kérdésben.” (BARUCH, P. 

S. 2013)6 

Izraelt a nemzetközi közösség az 1967-es háború területszerzései után megszálló hata-

lomnak tartja.7 Ugyan 2005-ben kivonult a Gázai övezetből, de a terület izraeli ellenőrzésének 

fennmaradása miatt a nemzetközi politikában a Gázai övezetet még mindig megszállt területként 

kezelik. Baruch szerint, ha létrejönne a palesztin állam, Izrael pozíciója nem változna a megszállt 

területeken (BARUCH, P. S. 2013). Állítását azzal indokolja, hogy a palesztin állam csak azokon a 

területeken tudna működni, amelyek palesztin fennhatóság alatt vannak, és Ciszjordánia C és 

részben B területei, valamint Kelet-Jeruzsálem továbbra is izraeli felügyelet alatt maradnának.8 

Emiatt Izrael továbbra is megszálló hatalom maradna, a különbség abban mutatkozna meg, hogy 

abban az esetben a területek egy állam, Palesztina részét képeznék. 

A Palesztin Nemzeti Hatóság működése behatárolt, a B és C területeken a biztonság, a C 

területeken az infrastruktúra, a légtér és az izraeli lakosság felett tilos számára a fennhatóság gya-

korlása. Ugyanez érvényes Kelet-Jeruzsálem esetében is. A gazdasági szférát illetően egyértelműen 

kimutatható a PNH függősége az izraeli importpolitikától, a vámok és illetékek kötelezettségeitől. 

A Világbank 2013-ban közzétett jelentése szerint az átfogó békemegállapodás, azaz egy – az izrae-

li biztonsági intézkedésektől függetlenített – palesztin állam létrehozása elvezethet a területek 

gyors ütemű gazdasági fejlődéséhez (VILÁGBANK 2012). 

Jelenleg a palesztin lakosság letelepedési engedélyeztetése is Izrael hatáskörébe tartozik. 

Egy majdani palesztin államnak szuverén jogában áll az állampolgárság meghatározása, joggal 

merül fel a kérdés, hogy milyen mértékben terjesztené azt ki (BARUCH, P. S. 2013). A külföldön 

élő és dolgozó palesztinok nagy arányban valószínűleg nem élnének a visszatérés jogával (right of 

return), mivel a megteremtett egzisztenciájukat kevesen adnák fel egy bizonytalan jövő érdekében. 

                                                                                                                                                         
Current Discourse: Alternative Territorial Configurations of Palestinian Statehood. The Canadian Geographer, 41/3, pp. 
307–330. 
4 A diplomáciai diskurzus hivatkozási alapjai az Oslo I és Oslo II megállapodáson túl az útiterv, az arab 
békekezdeményezés (Arab Peace Initiative) és az ún. Mitchell-jelentés (2001). 
5 Elsősorban a Gázai övezetről és Ciszjordániáról szóló izraeli–palesztin ideiglenes megállapodásról van szó (1995. 
09. 28.). Az egyezményt és a további megállapodásokat lásd: 
 http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/IsraelPalestinian+Negotiations.htm. 
Letöltés dátuma: 2017. 01. 03. 
6 BARUCH, P. S. (2013): A Palestinian State: Legal Implications and Significance for Israel. Strategic Assesment, 15/4, p. 
54. 
7 A területek egy részét nem megszállt, hanem „vitatott területnek” nevezik, mivel nem tartoztak korábban szuverén 
államhoz, így státuszuk nem meghatározható.  
8 Az Oslo Átmeneti Egyezmény (más néven Oslo II. Egyezmény, Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank 
and the Gaza Strip, 1995. 09. 28.) rendelkezett a biztonság, a törvénykezés, a gazdaság, a választások és a Palesztin 
Nemzeti Hatóság jogköréről. A megállapodás értelmében Ciszjordániát három különböző státuszú területre 
osztották: az „A” zónában (lakosság 29%-a, Ciszjordánia területének 3%-a: 7 nagy arab város, köztük Nablusz, 
Ramallah, Betlehem, Túlkárem, Kalkilíja települések) a civil feladatok ellátását a PNH felügyeletére bízták; a „B” 
zónát izraeli–palesztin közös felügyelet alá helyezték (Ciszjordánia 25%-a), de a vitás kérdésekben Izraelé a döntő 
szó; a többi terület – „C” zóna (Ciszjordánia 74%-a, az arab lakosság 4%-a) – izraeli irányítás alatt maradt. 
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A bevándorlás a palesztin menekülttáborok lakói részéről valószínűsíthető. Ugyanakkor említést 

érdemel az izraeli bevándorlási politika (amelynek egyik fontos részeleme az alija), amely szerint 

Izrael a világon élő összes zsidó – befogadó – államának tekinti magát, tehát szabad letelepedést 

biztosít mindenkinek, aki a visszatérési törvény (Law of Return) értelmében arra jogosult (mind-

azoknak, akik vallás-jogi értelemben zsidónak minősülnek vagy legalább az egyik nagyszülőjük 

zsidó, valamint há-zastársaiknak, gyermekeiknek és unokáiknak, illetve ez utóbbiak házastársainak 

is, függetlenül attól, hogy vallási tekintetben zsidók-e vagy sem). 

A Palesztin Nemzeti Hatóság által elfogadott reformok célja a „fenntartható” palesztin ál-

lam megalakulása. A valóságban azonban a PNH hatalmának megerősítése és a politikai stabilitás 

megvalósítása – izraeli biztonsági feltételek mellett – zajlik. 

 

2. A palesztin állam kérdése a nemzetközi arénában 

 

A Palesztin Nemzeti Tanács (Palestinian National Council – PNC) 1988-as algíri ülésén Jasszer Ara-

fat kihirdette a palesztinok függetlenségi nyilatkozatát, egyben a palesztin állam megalakítását, 

melynek fővárosa Jeruzsálem.9 A nemzetközi közösség rendkívül megosztott volt a kérdésben. Az 

Egyesült Nemzetek Szervezete a nyilatkozat elhangzását követően a palesztin állam létét nem 

ismerte el, ugyanakkor voltak olyan – főleg arab – államok, amelyek az elismerés pártján álltak. 

Emellett a fejlődő és a szocialista országok közül sokan (pl. Kína, Vietnam, Magyarország) támo-

gatták a palesztinok törekvéseit.10 Az Amerikai Egyesült Államok és Izrael határozott nemmel 

válaszolt, míg az EGK Miniszteri Tanácsa közleményben üdvözölte a palesztinok nyilatkozatát, 

és utalva az 1980-ban már részükről támogatott palesztin önrendelkezési jogra, kibővítették azt a 

„minden, amit ez magában foglal” formulával. Vagyis közvetett módon jelezte, hogy a leendő 

palesztin állam elismerése elé nem gördít akadályt (GAZDIK, GY. 2011a).  

Az algíri deklaráció után bő egy évtizeddel, majd újabb tíz évvel később ismét előtérbe ke-

rült a palesztinok államának unilaterális kikiáltása. Az 1994-es ideiglenes megállapodásban szere-

pel, hogy a palesztin államot öt éven belül létrehozzák. A palesztinok ezt szó szerint értelmezték, 

és 1999-ben sikertelen kísérletet tettek államiságuk egyoldalú deklarálására. Az izraeli felfogás 

szerint azonban az ötéves időtartam az állandó megállapodás elérésére szólt, ha a feleknek a tár-

gyalások során a megadott időtartam alatt nem sikerül az egyezményt tető alá hozniuk, akkor a 

határidő kitolódik. A következő egyoldalú kihirdetés 2009-ben történt a palesztinok részéről, Ko-

szovó függetlenné válásának (2008) példájától ösztönözve. „Itt az ideje, hogy (a Biztonsági Ta-

nács) elismerje a palesztin államot az 1967-es határokkal és Jeruzsálemmel mint fővárossal”, nyi-

latkozta Száeb Erakat a palesztinok delegációjának vezetője (ICG 2010). 

Az USA, az EU és az ENSZ, mint a békefolyamat legjelentősebb közvetítő szereplői, a 

két állam megoldás hívei. Az USA határozottan elutasította a palesztin állam elismerését az 

ENSZ-ben, azzal az indokkal, hogy eltérnek a békefolyamattól, amely a megbeszéléseken és a 

közös döntéseken alapszik. Ugyanakkor a cél érdekében az USA nem volt képes leállíttatni az 

izraeli telepek építését Ciszjordániában.11 

                                                 
9 Ugyanakkor az 1980-as izraeli alaptörvény értelmében a teljes és egységes Jeruzsálem Izrael fővárosa. 
10 Példának okáért az akkori Szovjetunió, amely a palesztinokkal közeli kapcsolatot ápolt, is elismerte a palesztin 
állam kikiáltását (PRINCE, J. L. 1988-1989).  
11 Az ENSZ BT-ben 2011. 02. 18-án az USA vétót emelt a ciszjordániai izraeli telepek építése ellenében előterjesztett 
javaslat kapcsán. Ezzel az amerikai politika szembe került korábbi álláspontjával. Obama a 2011. májusi beszédeiben 
(19-én az „arab világ” felé, 20-án az AIPAC konferenciáján) egyrészt az arab tavasz lehetséges következményeit 
elemezte, másrészt az amerikai aktivitás újraéledését jelezte a békefolyamatban (OBAMA, B. 2011). 
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A palesztin államiság kérdése 2004-ben is felmerült, amikor az ENSZ Közgyűlés kikérte a 

Nemzetközi Bíróság (International Court of Justice – ICJ) véleményét az izraeli védelmi fal kapcsán. 

Izraeli vélemény szerint a kérdés nem is kerülhetett volna a Nemzetközi Bíróság elé, mivel nem 

két állam közötti vitáról volt szó, és a plénum elé kizárólag mindkét fél beleegyezését követően 

juthat el egy ügy. Meg kell jegyezni, hogy a palesztinok is „jövőbeni palesztin államra” hivatkoztak 

(RONEN, Y. 2009). Az ICJ állásfoglalásában a tárgyalásos megoldást sürgette a probléma megol-

dására, és egyúttal a palesztin állam létrehozására is, valamint elutasította Izrael érveit arra vonat-

kozóan, hogy a fal a saját biztonságát hivatott megőrizni. Izrael azzal indokolta a fal építését, hogy 

a palesztin területekről érkező támadásoktól védi meg a lakosságát, területét, és az ENSZ Alap-

okmányának 51. cikke értelmében joga van az önvédelemhez. Az ICJ az 51. cikkre való utalást is 

elutasította, mivel abban két állam közötti fegyveres támadás esete szerepel. Az önvédelemre vo-

natkozó ICJ-vélemény heves támadások tüzébe került, különösen a 2001. szeptember 11-ét köve-

tő nemzetközi környezetben (ASH, R. W. 2009). Ugyanakkor az ICJ-vélemény azt is tükrözte, 

hogy a palesztin állam nem létezik.  

2009. január 22-én a Palesztin Nemzeti Hatóság hivatalos dokumentumban tájékoztatta a 

Nemzetközi Büntetőbíróságot (International Criminal Court – ICC) arról, hogy a PNH hajlandó 

alávetni magát az ICC törvénykezési hatáskörének.12 A palesztinok a Római Statútumra hivatkoz-

tak, amely szerint az ICC azokra az államokra is kiterjesztheti a hatáskörét, amelyek nem részesei 

az ICC-szerződésnek, és ad hoc módon vizsgálhat bűntetteket a nem tagállam területén és lakos-

sága körében.  

A palesztinok beadványa jogi és diplomáciai aggodalmakat is felvetett. Egyrészt a megál-

lapodásokat nem a Palesztin Nemzeti Hatóság (PNH) írta alá. Az 1990-es években az oslói 

egyezmények Izrael és a Palesztin Felszabadítási Szervezet között jöttek létre azzal a kikötéssel, 

hogy a megalakuló Palesztin Nemzeti Hatóságnak korlátozott hatalmat engednek csak át, és ezzel 

a lépéssel nem jön létre a palesztin állam sem a Gázai övezetben, sem Ciszjordániában.13 Az Ide-

iglenes Megállapodás értelmében a PNH nem folytathat külkapcsolatokat (VII. fejezet, 5a cikk), a 

PFSZ-nek tartották fenn a jogot az államokkal való tárgyalásokra és szerződések aláírására – a 

PNH nevében. A felhatalmazás korlátozott jogkört jelentett, csupán a gazdaság, kultúra, tudo-

mány és oktatás területére terjedt ki (GOLD, D. – MORRISON, D. 2010).  

A kérelem benyújtását követően a PNH dilemmába került, ugyanis az államiság egyoldalú 

deklarálása – a tárgyalásos megoldás ellenében – nemcsak a megállapodás felrúgását jelentette 

volna, hanem hatást fejtett volna ki a palesztin állam elismertetésére is, mivel az „illegális cseleke-

detek nem eredményezhetnek legális jogokat”, vagyis a nemzetközi jog megsértése a palesztin 

állam nemzetközi közösség általi elutasítását vonta volna maga után (GOLD, D. – MORRISON, D. 

2010).14 Mindezt annak ellenére, hogy egy sor ország már elismerte a palesztin államiságot a kére-

lem benyújtása előtt. További vitára ad okot, hogy az államiságot nem lehet biztosítani olyan 

kormányzat számára, amelyben fundamentalista politikai elemek találhatók (Hamász), amelyek 

egy másik állam (Izrael) eltörlését hirdetik.  

                                                 
12 Ha a PNH-nak, egy nem állami entitásnak ez irányú kérése meghallgatásra találna, akkor az ICC államként ismerné 
el a PNH-t, és nem mellékesen más politikai közösségek (csecsenek, kurdok, baszkok stb.) számára is követendő 
példát jelenthetne.  
13 A második oslói megállapodás (Ideiglenes Megállapodás, 1995) határozott a palesztin ideiglenes önkormányzati 
hatóság létrejöttéről.  
14 GOLD, D – MORRISON, D. (2010): Averting Palestinian Unilateralism: Tge International Criminal Court and the Recognition 
of the Palestinian Authority as a Palestinian State. Jeruzsálem, Jerusalem Center for Public Affairs, p. 8. 
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A 2011 végén elindult közel-keleti átalakulás kezdeti időszakában Izrael térségbeli elszige-

telődése volt megfigyelhető, szinte teljesen lekerült az arab retorika napirendjéről. A környezeté-

ben fekvő államok figyelmét belpolitikai válság, társadalmi változások kötötték le, és a palesztin 

kérdés a háttérbe került. Izrael külkapcsolatai legfőképpen az Amerikai Egyesült Államok és az 

Európai Unió felé irányultak.  

Izrael biztonságát illetően a kormánya az iráni atomprogram jelentette kihívásra fókuszált, 

mivel az arab államok részéről nem érzékelt közvetlen veszélyt, ugyanakkor a radikális politikai 

iszlám erősödése és a nem állami szereplők térnyerése hatására sem változtatott az elképzelésén. 

Izraelnek a térségbeli, stratégiai szövetségesével, Törökországgal megromlott a kapcsolata a zsidó 

állam libanoni (2006) és gázai (2009) háborúja miatt, valamint közrejátszottak ebben Törökország 

regionális hatalmi törekvései és a török belpolitika iszlamizmusa. 

A térségbeli átalakulás során hatalomra kerülő politikai szereplőknek is „köszönhetően” 

került ki Izrael a látszat-elszigetelődésből. Az iszlamista erők Izrael-ellenes propagandája és az 

arab lakosság Izrael-ellenessége, valamint a 2012-es gázai háború nemzetközi visszhangja arra 

ösztönözte a Palesztin Nemzeti Hatóság (PNH) vezetőjét, Mahmúd Abbászt, hogy az államalapí-

tásuk ügyét az ENSZ elé vigye (N. RÓZSA, E. 2015). Széles körű kampányt indított, melynek része 

volt a Nemzetközi Büntetőbíróság bevonása, valamint további nemzetközi szervezeteket, intéz-

ményeket kapcsoltak be az Izraellel folytatott vitájába. Mahmúd Abbász az Amerikai Egyesült 

Államok és az Európai Unió közvetítésében csalódva közeledett az ENSZ-hez, abban bízva, hogy 

a palesztin törekvések így tágabb körben lelnek támogatásra. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé 

vitte az állam elismertetésének kérdését 2011-ben, ahol azonban a „vétórendszer” megakadályoz-

ta a palesztin állam létrejöttét. Ugyanakkor 2011. október 31-én az ENSZ Nevelésügyi, Kulturális 

és Tudományos Szervezetének (UNESCO) 195. állandó tagjává vált Palesztina.15 A döntést köve-

tően az USA és Izrael beszüntették a szervezet pénzügyi támogatását, ami a költségvetésének 

25%-os csökkenéséhez vezetett16 (NAGAN, W. – HADDAD, A. N. 2012). 

2012-ben az ENSZ Közgyűlésének jelentős hányada elismerte a palesztin államot, habár 

ez nem okozott változást a területek status quoját illetően (1. ábra).17 Izrael elszigeteltsége ekkori-

ban fokozódott a nemzetközi közösségben, ezért a palesztin kérdésről igyekezett a régió bizton-

sági kockázatai felé terelni a figyelmet. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök az ENSZ-ben 

a radikális iszlám elleni összefogásról beszélt, és közös – saját országát is beleértve – fellépést 

sürgetett. A tárgyalások folytatásáról azonban egyik érintett fél sem tett említést.  

                                                 
15 A szavazáson 107-en voksoltak igennel, 14-en elutasították a felvételt, és 52-en tartózkodtak. 
16 Az UNESCO költségvetésének 22%-át az USA és további 3%-át Izrael támogatása fedezte. A tagdíjfizetésük 
elmaradása miatt 2013. november 8-án felfüggesztették a két állam szavazati jogát a szervezetben. Az Amerikai 
Egyesült Államok további lépésre szánta el magát, és 2017. október 17-én benyújtotta a szervezethez a kilépési 
nyilatkozatát. Izrael 2017 decemberében követte szövetségesét. A szervezet alapszabálya szerint a két ország távozása 
2018. december 31-ével következik be, addig tagként tartják nyilván őket.  
17 Az ENSZ Közgyűlése 2012. november 29-én szavazott a palesztin állam „nem tagállami megfigyelő állam” stá-
tuszba emeléséről, és 138 igen szavazat, 9 nem szavazat, 41 tartózkodás mellett elfogadta azt. A nemmel voksolt 
államok: Csehország, Izrael, Kanada, Marshall-szigetek, Mikronéziai Szövetségi Államok, Nauru, Palau, Panama, 
USA (ENSZ Közgyűlés 67/19, https://www.un.org/press/en/2012/ga11317.doc.htm  
Resolution adopted by the General Assembly [without reference to a Main Committee (A/67/L.28 and Add.1)] 
67/19. Status of Palestine in the United Nations 
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/19862D03C564FA2C85257ACB004EE69B  
United Nations General Assembly Resolution 67/19 (2012) 
https://ecf.org.il/issues/issue/118). 

 

https://ecf.org.il/issues/issue/118
https://www.un.org/press/en/2012/ga11317.doc.htm
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/19862D03C564FA2C85257ACB004EE69B
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Az ENSZ Közgyűlése elfogadta a palesztin állam „nem tag megfigyelő állam” státuszba 

emelését. A jogi megítélést illetően azt kell látni, hogy a nem tag és megfigyelő tag között nincs 

számottevő különbség, csupán szimbolikus jelentőség tulajdonítható neki. Azonban nemzetközi-

leg egy entitás államként való elismerése számottevő következményeket hordoz magában, a leg-

fontosabb, hogy egy állam részese lehet államközi multilaterális egyezményeknek, nemzetközi 

szervezeteknek. Ha a palesztin állam részesévé válik olyan szerződéseknek, amelyeknek Izrael is 

részese, képes lehet nyomást gyakoroltatni a zsidó államra a palesztin állam fejlődése érdekében. 

 

 
1. ábra: A palesztin állam „nem tag megfigyelő állam” státuszba emeléséről szóló ENSZ 
Közgyűlésbeli szavazás eredménye. Forrás: https://rwbfpf.wordpress.com/2017/11/01/map-how-
the-world-voted-on-palestine/  
 

Nem elhanyagolható az a lehetőség sem, hogy a palesztin állam a Nemzetközi Büntetőbí-

róságtól (International Court of Justice – ICC) ismét kérheti az izraeliek ciszjordániai és Gázai övezet-

beli háborús bűneinek kivizsgálását, ahogy ezt tette 2009 januárjában18 (BARUCH, P. S. (2013). 

Mivel a Római Statútum háborús bűnnek nevezi meg a megszálló hatalmak állampolgárainak át-

szállítását az általuk felügyelt megszállt területekre, a Nemzetközi Büntetőbíróság elé kerülhetne a 

zsidó telepek és vele együtt Kelet-Jeruzsálem helyzete (RÓMAI STATÚTUM 2002). A nevezett két 

kérdéskör a palesztin–izraeli konfliktus alapvető okai között szerepel, így kevés az esélye, hogy az 

ICC beavatkozzon ezekbe a politikával nagy mértékben átitatott, érzékeny ügyekbe. Ugyanakkor 

azt is látni kell, hogy amint csatlakozik a statútumhoz a palesztin állam, minden követ meg fog 

mozgatni annak érdekében, hogy a saját érdekei mentén bevonja ezt a nemzetközi intézményt is a 

folyamatokba.  

                                                 
18 Akkor az ügyész elutasította a beadványt azzal, hogy az ENSZ Közgyűlés által elismert palesztin állam megalapoz 
egy jövőbeni vizsgálatot.  

https://rwbfpf.wordpress.com/2017/11/01/map-how-the-world-voted-on-palestine/
https://rwbfpf.wordpress.com/2017/11/01/map-how-the-world-voted-on-palestine/
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Egy másik jelentős jogi szempontként merül fel a hadifoglyok kérdése. Ugyanis, amennyi-

ben harcokra kerülne sor Izrael és a palesztin állam között, a foglyul ejtett katonákra (illetve a 

biztonsági erők kötelékében szolgálókra) érvényesek lennének a hadifoglyokra vonatkozó nem-

zetközi egyezmények.  

A palesztin állam létrehozásának esélyére csapásként hatott Donald Trump amerikai elnök 

2017. decemberi bejelentése, amely szerint az USA nagykövetségét Tel-Avivból Jeruzsálembe 

helyezik át. A felháborodásukat nemcsak a palesztinok nyilvánították ki, hanem az arab államok 

jelentős része is nemtetszésének adott hangot. Tüntetések robbantak ki a megszállt területeken és 

az arab világban, merényletek következtek be Izraelben, és a Gázai övezetből ismét rakétatámadá-

sok érték a zsidó állam területét. A palesztin politikai vezetés elutasította a továbbiakban az ame-

rikai közvetítést.  

Jeruzsálemet a nemzetközi közösség a két állam megosztott fővárosaként képzeli el. Az 

amerikai döntés értelmében azonban Izrael fővárosa egy és oszthatatlan maradna, és a palesztin 

állam fővárosa a Kelet-Jeruzsálem melletti Abu Disz lehetne. A javaslat már az 1990-es években, 

az oslói békefolyamat során is felmerült, de a palesztin és arab tárgyalófelek ellenkezésén megbu-

kott.  

Az izraeli kormány üdvözölte az amerikai lépést, amely mögött feltehetően Szaúd-Arábia 

és az Egyesült Arab Emírségek (EAE) Iránt megfékezni akaró külpolitikája állhat. A két Öböl-

menti állam és az Amerikai Egyesült Államok Izrael támogatásának megszerzése és a szorosabb 

együttműködés reményében a Trump-bejelentéssel veszélyes utat választott annak érdekében, 

hogy Irán regionális hatalmi törekvéseinek gátat szabjanak. Habár Szaúd-Arábia és az EAE hiva-

talosan elítélte az amerikai nagykövetség átköltöztetésének hírét, azonban a palesztin–izraeli béke 

és Irán kérdése közötti kapcsolat látványosan demonstrálódott, amikor 2018. január 12-én, az 

iráni nukleáris megállapodás felülvizsgálatakor az Iránnal szembeni szankciók meghosszabbítását 

és szigorítását rendelte el az amerikai kormányzat (DORSEY, J. M. 2017). 

 

3. Az Európai Unió szerepvállalása a palesztin állam építésének folyamatában 

 

Az Európai Unió első jelentős törekvésére a palesztin államépítés folyamatában 1977-ben került 

sor, amikor az Unió elődje, az EK elismerte a palesztinok jogait, majd az 1980-as Velencei Nyi-

latkozattal az önrendelkezési jogukat is. Az EU az 1999-es Berlini Nyilatkozattal megalapozta a 

két állam között a megoldás felé vezető utat, és 2002-ben a Sevillai Nyilatkozatban rögzítette a 

palesztin állam létrehozásának szükségességét – az 1967-es határok mentén. 

Amióta az EK 1980-ban elismerte a palesztinok önrendelkezéshez való jogát, pénzügyi-

gazdasági támogatást biztosít a palesztin állam megvalósítására. A pénzügyi segélyezésen túl az 

EU politikai támogatóként is megjelenik, 1999-ben a Berlini Deklarációban erősítette meg állás-

pontját a palesztinok önrendelkezési jogát illetően, valamint a békés és működőképes palesztin 

állam létrehozását hangsúlyozva (EiT 1999). 

Az EU a Kvartetten19 belül fejti ki a politikai aktivitását a palesztin állam építésére irányu-

ló törekvésekben, a Hamásszal az amerikai álláspontnak megfelelően nem tart fenn kapcsolatot (a 

                                                 
19 A békefolyamat során létrehozott, nemzetközi szereplőkből – USA, EU, ENSZ, Oroszország – álló Kvartett fel-

adata a palesztin–izraeli konfliktus rendezésének kidolgozása, és az általuk megalkotott útiterv (road map) megvalósí-

tása.  
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tagállamok némelyikének magas rangú képviselői ugyanakkor fogadták Káled Mesált és más Ha-

mász-tagot) (ZANOTTI, J. 2010).  

Az Európai Unió Tanácsa 2009. december 8-i ülésén határozatban erősítette meg az EU 

korábban is hangoztatott állásfoglalását, mely szerint az Európai Unió a békefolyamat folytatásá-

nak, a két állam megoldásnak a híve, és Kelet-Jeruzsálem megszállását sosem ismerte el. A város 

státuszának rendezése alapvető tényező a béketárgyalások során, mivel a két állam jövőbeni fővá-

rosáról van szó (EUT 2009). 

Egy évvel később, 2010 decemberében az EU kitartott az előző évi álláspontja mellett, és 

kijelentette, hajlandó lesz elismerni a palesztin államot, ha visszatérnek a felek a tárgyalóasztalhoz.  

2011 szeptemberében Catherine Ashton, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai 

főképviselője amerikai és brit nyomásra megváltoztatta az Unió állásfoglalását a palesztin állam 

kérdésében, és már nem a korábbi elképzelést – a palesztin állam ENSZ Közgyűlésbeli elismeré-

sét – hangsúlyozta, hanem a palesztin állam státuszának emelését. Ez összhangban állt Izrael ér-

dekeivel, mivel a palesztinok így nem folyamodhatnak a Biztonsági Tanácshoz a teljes körű 

ENSZ-tagságért, valamint a Nemzetközi Bírósághoz sem nyújthatnak be keresetet Izrael ellen.  

Egyes EU-tagállamok nemtetszésüket fejezték ki Ashton önálló döntése miatt, és kijelentették, az 

ENSZ Közgyűlésben kifejezésre juttatják véleményüket (RAVID, B. 2011). Szeptember 29-én az 

Európai Parlament a helyzetre reagálva határozatban szólította fel a tagállamait, hogy alakítsanak 

ki közös álláspontot, amely hatására az EU aktívabb szereplőként tud közreműködni – akár a 

Kvartetten belül is – az izraeliek és a palesztinok közötti tartós béke elérésében, és ezen cél eléré-

sében teljes támogatottságáról biztosítsák a főképviselőt és a Kvartettet (EP 2011). 

A Sevillai Nyilatkozatban foglaltak tükröződtek 2012. november 29-én is, amikor az 

ENSZ Közgyűlés a palesztin állam státuszáról szavazott. Ekkor az EU 14 tagállama igennel vok-

solt a palesztin állam elismerésére. Bulgária, Észtország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, 

Litvánia, Magyarország, Nagy-Britannia, Németország, Románia, Szlovákia, Szlovénia tartózkod-

tak, és az uniós tagállamok közül egyedül Csehország szavazott ellene. 

Martti Ahtisaari20 és a korábbi külügyi és biztonságpolitikai főképviselő, Javier Solana sze-

rint számos oka van annak, hogy támogassák a palesztin állam létrehozását: (1) a két állam megol-

dás életben tartása, (2) az EU évente több mint 1 milliárd eurót fektet a két állam megoldás eléré-

sébe, (3) Mahmúd Abbász államépítő törekvései érdekében lépéseket tegyenek, (4) az európai 

biztonsági és energiaellátási érdekek, (5) az USA támogatása az Izraellel folytatott tárgyalásaiban, 

(6) tárgyalási opciók nyitása, amelyekkel segíthetik a békefolyamatot, (7) a palesztin erőszakot 

valószínűleg csökkentené, (8) az EU közös külpolitikájának pozitív eredményeként valósulna meg 

(EMERSON, M. 2011). 

2014. december 17-én az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén a képviselők tá-

mogatták a palesztin állam „elviekben történő” elismerését és a két állam megoldást21 (EP 2014). 

A határozat ugyan szimbolikus jelleggel bír, mégis nyomásgyakorló eszközként funkcionálhat 

Federica Mogherini, az EU 2014-ben megválasztott külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének 

kezében, amikor a térségben tárgyalásokat folytat.  

A palesztin törekvéseket támogató folyamat Európában erősödő tendenciát mutat: 2014. 

október 30-án Svédország – a nyugat-európai államok közül elsőként – elismerte Palesztinát mint 

teljes jogú államot. Franciaország, Nagy-Britannia, Spanyolország, Dánia és Írország parlamenti 

                                                 
20 Finn köztársasági elnök (1994–2000), Nobel-békedíjas diplomata, politikus. 
21 552-en igennel szavaztak, 88-an nemmel szavaztak, 111-en tartózkodtak. 



XI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM                                                                               ISSN 1788-8026 

 46 

képviselői felszólították a kormányukat, hogy kövessék Svédország példáját. Végül a francia, brit, 

spanyol parlamentek nemzetközi kötelezettségekkel nem járó határozatban ismerték el a palesztin 

államot, a két állam megoldást hangsúlyozva. Dániában nemleges határozat született, Írország 

pedig elhalasztotta a döntést (MAC CORMAICK, R. 2017). 

A nyomás, amely egyre nagyobb számú nemzetközi szereplőtől érkezik, Izraelt arra kész-

tetheti, hogy ismét tárgyalóasztalhoz üljön. A 2017. július 14-én kirobbant Templom-hegyi válság 

csak rontott az amúgy sem kedvező palesztin–izraeli viszonyon.22 Az izraeli kormány intézkedései 

a belpolitikai helyzet kezelésére több nemzetközi vonatkozású kérdést is felvetnek. Egyrészről, az 

Egyesült Államok bevonásának és beavatkozásának mértéke a válság kezelésében hatással lehet a 

jövőben arra, hogy milyen hatást tud az USA gyakorolni a szunnita országokra. Másrészről, Izrael 

miként tud befolyást gyakorolni olyan égető kérdésekben, mint például Irán regionális terjeszke-

dése, a Hezbollah jelentette konfliktus kezelése, vagy éppen a politikai folyamatok újraélesztése a 

palesztinokkal (YADLIN, A. 2017). 

A zsidó állam a háttérben a szunnita arab világ országaival is hajlandó lett volna együtt-

működni a közel-keleti kihívások rendezésében (elsősorban az Iszlám Állam terjeszkedésének 

megállítása és Irán atomprogramjának megfékezése miatt), mint hogy a palesztinokkal folytatott 

tárgyalásokat újra elindítsa. Az izraeli kormány hisz abban, hogy van lehetősége a térségbeli céljai-

nak megvalósítására, anélkül, hogy a palesztin államot elismerje, vagy lépéseket tenne ez irányba. 

Mindemellett kérdéses, hogy a szunnita kormányok hajlandóságot mutatnak-e a (titkos) tárgyalá-

sokra az izraeliekkel mindezek fényében, és kitennék-e magukat emiatt a radikális iszlám esetleges 

válaszcsapásainak (STEIN, S. – BROM, S. 2014). 

 

4. Következtetések 

 

A palesztin állam létrehozása több évtizede tartó, nemzetközi vitákat is gerjesztő folyamat. A 

nemzetközi szereplők igyekezete, hogy tárgyalóasztalhoz kényszerítsék a feleket, rendre kudarcba 

fullad. Az ENSZ és az Európai Unió a két állam megoldás mellett száll síkra, de az EU tagállama-

inak egyes lépései inkább tekinthetők unilaterálisnak és Izrael érdekeivel ellentétben állónak.  

A jogi keretek a palesztinok számára szűk mozgásteret engedélyeznek, főleg a kezdeti sza-

kaszban. Számukra a kedvező körülmények elsődlegesen a nemzetközi porondon és a nemzetközi 

büntetőjog területén mutatkoznak. Annak ellenére, hogy a palesztinok és az izraeliek között egy-

előre nem folytatódnak a tárgyalások, az Izraelre nehezedő nyomás a lehetőségek szélesedő tárhá-

zát nyitotta meg a palesztinok számára.  

A Közel-Keleten zajló regionális hatalmi vetélkedés nem kedvez a palesztin–izraeli tárgya-

lások folytatásának. Az Irán visszaszorítására irányuló – a háttérben amerikai (és izraeli) támoga-

tottságú – szaúdi törekvések aláássák a két állam megoldást, valamint a nemzetközi közösség által 

is támogatott javaslatot a megosztott Jeruzsálemről mint fővárosról. Donald Trump jelentős koc-

kázatokat magában rejtő bejelentésével az amerikai nagykövetség áthelyezéséről Jeruzsálembe 

olajat öntött a tűzre egy olyan térségben, amely egyébként is bővelkedik konfliktusokban. 

 

                                                 
22 A válság kiváltó oka egy palesztin támadás volt, amelyben két izraeli rendőr életét vesztette. Olaj volt a tűzre, ami-
kor Izrael ammáni nagykövetsége ellen jordániai származásúak követtek el merényletet pár nappal később, 23-án. A 
merénylet következményeként megromlott Izrael viszonya Jordániával, az izraeli zsidó lakosság kapcsolata az arab 
szektorban élőkkel, valamint Izrael egyébként is sérülékeny szuverenitása a Templom-hegyen is csorbát szenvedett 
(STAFF, T. 2017). 
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