
6 

I. NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI POLITIKAI PANEL 

 

UJVÁRI ANNA: AZ IZRAELI ARABUL BESZÉLŐ KISEBBSÉG POLITIKAI PREFERENCIÁI 

Jelen tanulmány az Izrael területén élő kisebbségek közül az arab anyanyelvűek politikai 

preferenciáival és lehetőségeivel foglalkozik. Itt és most nem tárgyalom a Nyugati part 

és a Gázai övezet területén élőkkel kapcsolatos kérdéseket. Arabul beszélő kisebbségről 

beszélek, szándékosan nem palesztinokról. Az itt élő arab anyanyelvűek közül több 

csoport sem nevezi magát palesztinnak, valamint ez az elnevezés az elmúlt évtizedekben 

vált széles körben használttá, Izrael alapításakor még nem volt az. A témát pedig 

lehetetlen feldolgozni anélkül, hogy beszéljünk dióhéjban a történeti háttérről is.  

Az akkor a Török Birodalom részeként létező területre az 1880-as évektől kezdve 

érkeztek zsidó bevándorlók Európából. A birodalom felbomlásakor az akkor 

Palesztinának nevezett régió brit protektorátus lett, majd egy 1947-es ENSZ-határozatot 

követően alakult meg 1948-ban a zsidó állam, Izrael. Az azonnal kitörő háború miatt az 

arab lakosság nagy része elmenekült. A területen azóta sincs béke, de az ország politikai 

berendezkedése parlamentáris demokrácia, és az állam minden polgára azonos jogokkal 

rendelkezik. Az arab hivatalos nyelv. 

Jelenleg, 2016-ban az ország több mint nyolcmilliós lakosságának mintegy 21%-a 

arab, az ő 81%-uk muszlim, a többiek főleg keresztények.1 Az arab lakosság integrációja 

látszólag egyre nagyobb mértékű, de erről és az integrálódás dilemmáiról még szó fog 

esni később. 

1948-ban a területen élő arabul beszélő lakosság nem élt szervezett társadalomban. 

Nagyrészt falvakban éltek, melyek vezetését családok, klánok látták el. A falvakban, 

valamint a néhány városban és a sivatagban élők között nem volt kapcsolat. A 

nagycsaládok, az úgynevezett hamulák alkották a politikai közösségi élet alapját. A 

zsidókkal való szociális, gazdasági, politikai érintkezés is igen ritka volt.2 Az 1966-ig 

működő katonai adminisztráció sem segítette az arabok beilleszkedését. 

A rendszeres háborúk miatt ezek a törzsi közigazgatási egységek felborultak, 

átalakultak. Az első háború az 1948-as volt, Izrael létrejöttével egyidőben tört ki. Mint 

általában, az elit hagyta el elsőként a háborús övezetet, a vezetők elsőként mentek el. Az 

arab társadalom pedig háborúk nélkül, egyébként is meglehetősen széttagolt. A többség 

szunnita muszlim vallású. A Negev sivatag lakossága szinte kizárólag beduinokból állt, 

akik 41 különböző törzsből származtak, és klánok százaihoz tartoztak.3 Drúzok 

jellemzően az északi országrészben élnek. Arámiak is élnek néhány ezren az országban, 

kisebb településeken. Többek között a Nyugati parton találunk arab keresztényeket, sok 

palesztin fennhatóság alatt álló városban is, például Betlehemben.  

Az arabok és zsidók viszonyában a zsidó állami lét első évtizedeiben szinte teljes 

pszichológiai elkülönülésről beszélhetünk. Izrael (nagyon leegyszerűsítve) azért jött létre, 

hogy megoldja a zsidók problémáit, hazát adjon nekik, a huszadik századi Európa 

életveszélyes helyzeteiből megmentse őket. Izrael zsidó államként jött létre, a 

diaszpórában, vagyis szétszóratásban, száműzetésben élő zsidóság kétezer éves 

vágyálmának teljesüléseként. (Nem a teljes zsidóság ért és értett egyet Izrael létével, de 

ez egy másik téma.) Az állami lobogó, a himnusz, a postabélyegek, az újsághirdetések, 

                                                 
1 BARD 2016. 
2 LUSTICK 1980. 50. 
3 LUSTICK 1980. 83. 
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törvények és adók, a házasodás és válás intézményei, az imaházak és minden más is a 

zsidóság igényeinek kiszolgálása érdekében jöttek létre. Mindezek nem az araboknak 

készültek, sőt, Izraelnek nem is volt stratégiája arra, hogy mihez fog kezdeni a területén 

élő arabokkal vagy más, vallási vagy etnikai kisebbségekkel. Az izraeli nem zsidó 

lakosok státuszát nem rögzítették hivatalos formában.4 

Izraelt az Európából érkezett zsidók, askenáziak alapították, akik európai kulturális 

hátteret és európai politikai értékeket hoztak magukkal. Mindez nagyon távol állt az 

akkori Palesztinában élő arab lakosságtól. A területen a második világháború vége felé 

kezdődött csak az iparosítás. A Török Birodalom részeként itt törzsi társadalomban, 

valamint néhány városban éltek az emberek. Nem sokkal később kezdődött az arab 

országok zsidó lakosságának bevándorlása, vagyis a szefárdok (mizrahi) letelepedése, 

akik az arab kultúrát hozták magukkal. Érdekes, hogy az izraeli társadalom legmélyebb 

törésvonala a mai napig a szefárd-askenázi, nem pedig a zsidó-nem zsidó törésvonal. 

Az arabokból tehát az első évtizedekben nem lett köztisztviselő vagy közalkalmazott, 

nem jelentek meg a hadsereg katonái között. Ma már egyébként az amúgy általánosan 

kötelező katonai szolgálatban önkéntesként részt vehetnek, és hagyományosan a drúzok 

részt is vesznek, de az arabok számára a katonai szolgálatot Izrael nem teszi kötelezővé. 

Beszélhetünk tehát vallási, kulturális, nyelvi, szociális, pszichológiai elkülönülésről, 

ezek a feltételek pedig a politikai elkülönülést, sőt akár ellehetetlenülést hozzák 

magukkal.  

Kezdetben az egyetlen izraeli párt, amelybe arabok is beléphettek, a Szovjetunió által 

támogatott izraeli kommunista párt volt. Társadalmi kapcsolatokat tudtak építeni, 

munkalehetőséghez jutottak, megismerkedhettek a modern zsidó életstílussal. Sovány 

vigasz volt ez azonban az intézményekhez való hozzáférés hiányának állapotában. Az 

országos szakszervezet, a Histadrut tagja például évtizedekig nem lehetett arab 

származású személy. 

2016-ban természetesen sok minden másképp működik, mint ahogyan 1948-ban 

működött. A parlamentáris demokráciában mindenkinek van szavazati joga. Minden 

gyerek köteles iskolába járni. A szakszervezeti tagság már régóta lehetséges, a nyelvi 

akadályokat részben leküzdötték (minden zsidó iskolás tanul arabul és az arab iskolások 

tanulnak héberül), megindult az integrálódás, ma már vannak arab cionisták. Izrael 

néhány évtized után rájött, hogy jogokat és lehetőségeket kell adnia a kisebbségeinek, 

például a keresztényeknek is meg kell adnia a házasodás lehetőségét. Az ország minden 

lakója jogilag egyenértékű, de a különállás természetesen most is érezhető és látható. 

A beilleszkedéssel kapcsolatos dilemma az, hogy az arab lakosság hogyan akar élni 

Izraelben, vagy akár Izraelen kívül. Egyénként mindenkinek azonosak a jogai, mindenki 

járhat iskolába, dolgozhat, szolgálhat a hadseregben, választhat és választható, 

házasodhat, gyerekeket nevelhet és így tovább. Aki ezt arabként Izraelben teszi, az az 

állam azonos jogú polgáraként, önmagában ugyanazokat a jogokat élvezi, mint a többségi 

zsidóság. Azonban mégsem tartozik a többségi társadalomhoz, és azzal, hogy 

„beilleszkedett” a zsidók közé, kvázi lemond arról, hogy ő egy nép tagjaként, 

palesztinként, drúzként stb. nyilvánuljon meg. 

A politikai szférát ma is leginkább a zsidók intézményei, pártjai közötti rivalizálás 

uralja. Az arabok főleg a zsidó szférán belül kénytelenek becsatornázni az érdekeiket. 

Arabok mindig is voltak az izraeli parlamentben, a Knesszetben, de a lehetséges arab 

jelölteket hagyományosan a Munkapárt szívta fel. 

                                                 
4 LUSTICK 1980. 36. 
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Az izraeli arab politika két fő forrásból táplálkozik: az egyik egy nemzeti politikai 

diskurzus, mely történetileg kívánja igazolni a palesztinok mint nép létét Izraelben, a 

másik pedig az iszlámista ideológia mint társadalmi és politikai mozgalom. Jellemzően 

az elsőn sokkal nagyobb a hangsúly, a politika tipikusan nem vallási alapon nyilvánul 

meg, többek között azért is, mert az izraeli arabok egy része nem muszlim vallású. 

Már szó volt arról, hogy ha valaki, egy izraeli arab gyakorlatilag gazdaságilag 

integrálódik az izraeli társadalomba, tulajdonképpen lemond a nacionalista 

követeléseiről. Ezért az a fajta „palesztin hazafiság”, ami az Izrael megalakulását követő 

évtizedeket, a nagy háborúk utáni időszakot jellemezte, sokban változik, alakul, 

finomodik. Az izraeli arabok helyzetét nem lehet kizárólag a konfliktuson keresztül 

megérteni. A mindennapok realisztikus kérdései igenis elkezdtek a nyilvánosság előtt is 

fontossá válni, sokaknak fontosabbakká, mint a nemzeti törekvések, ez pedig a politikai 

életben is megjelenik. 

A már említett kommunista párt, a Hadash volt az első, amiben megjelent a zsidó-arab 

együttműködés.5 Az elsők között hirdették a konfliktus kétállami megoldásának 

szükségességét. Szavazói főleg szekuláris vagy keresztény középosztálybeli arabokból 

álltak, valamint néhány ezer szélsőbaloldali zsidóból. Egészen 1984-ig a Hadash szívta 

fel az arab szavazók érdekeit. A nyolcvanas évek elején alakult meg a Progresszív Lista 

a Békéért (PLP) arab-zsidó párt több párt és mozgalom összefogásából, és az 1984-es 

választásokon két helyet is szereztek a Knesszetben.6 

A Hadash elsődleges céljai közé tartozott az izraeli zsidóktól tapasztalt diszkrimináció 

kritizálása és az állampolgárság iránti törekvés kérdésének napirenden tartása. A PLP 

viszont tisztán palesztin nacionalista platformként jött létre. A Hadashsal szemben már 

nem a szovjet irányítású kommunista témákat tartotta napirenden, hanem jogokat kért és 

fellépett a zsidó állam kizárólagosan zsidó karaktere ellen. Bár a PLP nem lett vezető erő 

az izraeli arab politikai életben, kihívásokat adott a zsidó államnak és másokat is 

ösztönzött a nacionalista fellépésre, többek közt a Hadasht is. 

Az 1987-ben alakult Democratikus Arab Párt, a DAP új témákat hozott be a közéletbe. 

Egyrészt kihívást jelentett a tradicionális arab elitnek, mely érdekeit főleg a zsidó 

pártokon keresztül csatornázta be, elsősorban a Munkapártba. Másrészt az addig egyik 

párt által sem képviselt arab tradicionális szektor szavazóit szerezte meg. 

Ezzel a két párttal, a PLP és a DAP versengésével kezdődött az arab pártok térnyerése és 

a fragmentáció az elitek között. A politikai viszonyokat később az első intifáda, majd az 

oslói szerződések aláírása rendezte át. Legközelebb az 1996-os választásokon jelentek 

meg új, az arabok érdekeit képviselő pártok, mint az Egyesített Arab Lista, és itt oszlott 

háromfelé a politikai mező kommunista, nacionalista és iszlámista pártokra. 

Annak ellenére, hogy egyre több arab párt alakult, akik képviselni tudták az arab 

lakosságot, ezek után is az arab szavazók körülbelül 10%-át Munkapárt, Likud és Meretz 

pártok szívják fel. Sőt, a választásokon még az ultraortodox zsidó Sasz párt is szerez arab 

szavazatokat.  

Önkormányzati szinten is kialakulni látszik egy új elit. A családok, klánok által 

irányított falvak képe helyett ma már a modern politikát látjuk, ahol fontos az 

átláthatóság, a politikusok reformokban gondolkodnak. A családok által uralt politikai 

terep helyett ideológiai törésvonalakról kezdhetünk beszélni. A szavazók tehát most már 

az ideológiák mentén is széthúznak. Gyakorlatilag ugyanúgy, ahogyan a többségi zsidó 

                                                 
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Hadash (2016.05.10.) 
6 JAMAL 2011. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hadash
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társadalomban is történik, hiszen ott is léteznek ideológiai pártok, valamint lényeges 

társadalmi törésvonal a vallásos-szekuláris ellentét. 

Ma már az arab NGO-k, nem-kormányzati szervezetek szerepe is növekszik Izraelben. 

Térnyerésük a nyolcvanas évek második felében kezdődött. Olyan gyakorlatias, a 

mindennapi életet érintő kérdésekkel foglalkoznak, mint várostervezés, egészségügy, 

oktatás, jogok, média, emberi jogi monitoring. Azok a szervezetek, melyek elkötelezték 

magukat egy-egy ideológiai irányvonal mellett, képesek pártokba is becsatornázni az 

érdekeiket. 

Mivel ezeknek az új szervezeteknek be kell illeszkedni a demokratikus politikai 

viszonyok közé, tagjainak, a politikusoknak új játékszabályokat kell megtanulniuk: a 

demokratikus, versenyen alapuló mobilitás szabályait a patriarchális, tradicionális 

családi, klánok uralta politikai rendszer helyett. 

Az arab knesszet-képviselők helyzete valamilyen szempontból szimbolikus, nem 

jellemző, hogy nagy lenne a befolyásuk a parlamentben. Jellemzően nem ők a bizottsági 

elnökök, és nem lesz belőlük miniszter. Ugyanakkor a jelenlétükkel legitimálják a zsidó 

állam demokratikus rendszerét. Mivel a zsidó többség mellett arabok is ülnek a 

parlamentben, nem állítható, hogy Izrael etnikai állam, mely csak a zsidóknak ad jogokat 

és lehetőségeket. És mivel az arab képviselői poszt nem jár nagy befolyással, ezt a hiányt 

érthető módon sokszor radikalizmussal ellensúlyozzák. 

1948-2009 között összesen három arab nő került be az izraeli parlamentbe.7 Az első 

kettő zsidó pártokon keresztül, a harmadik pedig a Balad arab párt által megszabott 

kötelező női kvóta miatt. Az önkormányzati politizálásban a nők szintén 

alulreprezentáltak. Nemcsak a politikai, hanem a társadalmi szerepük is marginális. A 

politikai és társadalmi struktúra egyértelműen patriarchális. A kevés nő a politikában nem 

csinál nyarat, és nem járul hozzá például a viselkedésminták finomításához, ahogyan azt 

európai országokban megfigyelhetjük.  

Egy 2012-es tanulmány szerint, mely az izraeli arabok döntéshozatali rendszerekben 

való részvételéről szólt, az arab kisebbség „inkább lenne igazgatótanácsi tag, mint 

csendes részvényes”. Vagyis aktívan szeretnének részt venni a politikában, és amíg ez a 

kívánságuk nem valósul meg, addig azt gondolják, hogy a szavazatuk értéktelen, 

következésképpen nagyon kevesen mennek el szavazni. A szavazási hajlandóság 

visszaesett 53 százalékra az egy évtizeddel korábbi 75-ről, ez a többségi társadalom 65%-

ával összehasonlítva is kevés.8 

Korábban tehát az arab szavazók nagyobb hajlandóságot mutattak a részvételre, mint 

a többiek.A szavazóképeseknek csak 17%-a az, aki ideológiai okokból nem járul az 

urnához.  A tanulmány szerint a visszaesés fő oka pedig az izraeli politikának az a vonása, 

hogy az arab pártokat ugyan nem deklaráltan, de nyilvánvalóan nem tekintik lehetséges 

koalíciós partnernek. A szerző szerint ez, mármint az arab politikusok ilyen módon való 

marginalizálása egy szándékos törekvés az izraeli zsidó politikusok részéről.  

Szintén megnehezíti az arab Knesszet-képviselők munkáját az az ambivalencia, hogy 

Izraelben, a parlamentben dolgoznak, mégis legszívesebben támogatnák a Gázai övezet 

és a Nyugati part arab lakosságát. Az ezekkel a területekkel kapcsolatos döntéshozatalban 

nagyon kevés a befolyásuk. Megemlítendő, hogy a 2015-ös választásokon Izrael kizárt 

az indulásból két olyan arab képviselőjelöltet, akik Izrael-ellenes kampányt folytatnak. 

Az izraeli parlamentben nem lehet a zsidó állam ellen beszélni. 

                                                 
7 JAMAL 2011. 
8 DARAWSHE 2013. 
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Izraelben a legutóbbi általános parlamenti választásokat 2015. tavaszán tartották. 

Ekkor a parlamenti küszöb valamivel magasabb volt, mint a korábbi választásokon 

(3,25%-ra emelték), és ez arra késztette az arab pártokat, hogy Izrael történetében először 

összefogjanak és egy közös listán induljanak (Joint List, JL). A szekuláris nacionalista, a 

kommunista és az iszlámista pártok komoly kompromisszumokat kötöttek meg a lista 

felállítása érdekében.9  

A stratégia sikeresnek bizonyult, a kompromisszum pedig hasznosnak. A megelőző, 

2013- as választásokon az arab pártok összesen 349.000 szavazatot kaptak, ehhez képest 

2015-ben 27,3%-kal többet, 444.000-t. Az izraeli arabok 82%-a a JL-re szavazott. Zsidó 

pártokra már egyre kevesebben szavaznak, ezek a pártok egyre kevesebbet is 

kampányolnak arabok lakta településeken. Az arab szavazási hajlandóság ismét 

emelkedett, ezúttal 63,5%-ra10. A Knesszetbe tizenhárom képviselő került be a JL jelöltjei 

közül, ezzel hihetetlen módon a harmadik legnagyobb frakciót alkotva. Az egyéb 

pártokból bekerült képviselőkkel együtt tizenhét arab képviselőt szavaztak be a százhúsz 

tagú parlamentbe.11 

Az izraeli arabok integrációja tehát növekedni látszik amellett, hogy a Gázai övezet és 

a Nyugati part helyzete máig sem tisztázott és gyakorlatilag állandó háborús helyzet 

jellemzi a területeket. Az izraeli arabok helyzete ambivalens, miszerint Izraelben sokkal 

nagyobb biztonságot, munkahelyeket, gazdasági előnyöket és a mindennapi életben 

szabadságot találnak, mintha a Gázai övezetben vagy a Nyugati parton élnének, viszont 

nyilvánvalóan sorsközösséget és szolidaritást éreznek a területeken élő arabokkal. Az, 

hogy egy Izraelben élő arab cionistának vallja magát, azaz szereti és támogatja Izraelt, 

ma már nem számít furcsának. Az izraeli arabok és az izraeli politika is láthatóan azt 

támogatja, hogy az ott élő arabok integrálódjanak a társadalomba, és így a politikai életbe 

is. A gazdasági előnyök megléte (stabil munkahelyek, nyugdíj, vállalkozás szabadsága, 

és a többi) láthatóan arra vezet, hogy pragmatikus politikai kultúra alakuljon ki az izraeli 

arabok körében is. Nem szabad persze megfeledkeznünk az iszlámista politikusokról, 

azokról sem, akik izraeli arabként akár egyenesen Izrael elpusztítására szólítanak fel. Így 

az integráció és a közös politikai fellépés lassú folyamat, melyet Izrael árgus szemekkel 

figyel, és saját érdekei szerint igyekszik befolyásolni is. 
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