
   
 
 
 

NAGYARÁNYÚ 
ROMBOLÁSOK A 

JORDÁN-VÖLGYBEN 

A hónap során az izraeli erők 
nagyarányú rombolásokat hajtottak 
végre a Jordán-völgyben. 

Augusztus 4-én az izraeli erők 
buldózereket kísértek Ibzikbe, ahol 
a nehézgépek lakóépületeket és 
állattartáshoz használt épületeket 
bontottak le, valamint víztartályokat 
és napelem paneleket szabotáltak. 

Az izraeli erők július 27-én 
eltulajdonítottak két mezőgazdasági 
traktort az Ein al-Hilweh és a Ras 
al-Ahmar nevű palesztin falvakban, 
valamint elrendelték egy kút 
lerombolását. Humsában 
ugyancsak lakásokat és klinikákat 
romboltak le.  

A völgy egy a Jordán folyó mentén 
nyugatra húzódó termékeny 
földsáv, amely mintegy 65.000 
palesztinnak ad otthont, és 
Ciszjordánia mintegy 30%-át teszi 
ki. 
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510 TELEPES 
LAKÓEGYSÉG 

ÉPÜL 
BETLEHEM 

MELLETT 

Izrael 510 lakóegység tervét 
hagyta jóvá zsidó telepesek 
számára jogtalanul létesített 
telepeken Betlehem déli és 
keleti részén. 

Mintegy 400 lakóegység 
létesítését a Migdal Oz nevű 
telepen tervezik, amely dél-
Betlehem Beit Fajjar nevű 
városának földjén épült. A 
maradék 110 egység a kelet-
betlehemi Kisan város 
földjén lévő Ibei Hanahal 
telepes táborban épül.  

A nemzetközi jog szerint a 
telepeket jogtalanul 
építették, noha Izrael ezt 
nem ismeri el, mondván, 
későbbi megállapodások 
rendezni fogják a helyzetet. 

80%-OS 
VILLAMOSENERGIA-

HIÁNY GÁZÁBAN 
Augusztus 2-án a Vöröskereszt Nemzetközi 
Bizottsága (VKNB) bejelentette, hogy az 
ostrom alatt álló Gázai övezet lakosságának 
80%-a súlyos villamosenergia-hiányban 
szenved. 

„Gáza lakosságának 80%-a élete nagy részét 
sötétben tölti, minthogy naponta mindössze 
10-12 óra elektromos áram áll rendelkezésre” 
– áll a VKNB legújabb jelentésében, amely 
arra figyelmeztet, hogy a kérdés „különösen 
problematikussá vált a nyári csúcs idején.” 

A jelentés hozzátette, hogy az 
áramkimaradások „veszélyt jelentenek a 
gázaiak egészségére és mindennapi életére, 
minthogy a lakosság nagy része nem tudja 
hűteni az ételét és a szennyvízkezelő telepek 
képtelenek üzemelni.” 

„Míg néhányan megengedhetik maguknak, 
hogy generátor segítségével kiegészítő 
áramellátáshoz jussanak, legalább 500.000 
embernek erre nincs lehetősége, így ők arra 
kényszerülnek, hogy napjuk nagy részét 
áram nélkül törtsék.” – mutatott rá a VKNB. 
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JELENLEGI 
HELYZET 
Eddig mintegy 346.872 
esetben mutatták ki az új 
koronavírus-fertőzést, 
341.059-en gyógyultak 
meg, 3.881 beteg hunyt el. 

Kis mértékben emelkedett 
a pozitív koronavírus 
tesztet mutató emberek 
indexe, szemben a 
gyógyult esetek indexének 
csökkenésével. A 
Ciszjordániában terjedni 
kezdő Delta-variáns teszi 
ki a koronavírus-esetek 
75%-át. 

KÖNYVAJÁNLÓ 

Palesztina: Négyezer éves 
történelem 

 
Ez a gazdag és mesteri munka 
Palesztina évezredes örökségét 
követi nyomon, lenyűgöző 
mélységű és összetettségű 
kultúrákat és társadalmakat tárva 
fel, amelyek a lejegyzett történelem 
kezdetéig nyúlnak vissza.  

Nur Masalha az egyiptomi és asszír 
szövegekben előforduló legkorábbi 
említéstől kezdve vizsgálja, hogyan 
fejlődött évezredeken keresztül 
Palesztina és annak palesztin 
identitása a bronzkortól 
napjainkig. A gazdag forrásokra és 
a legújabb régészeti bizonyítékokra 
támaszkodva mutatja be Mashala, 
hogy Palesztina multikulturális 
múltját hogyan torzította el és 
mitologizálta a bibliai tan és az 
izraeli-palesztin konfliktus. 

A folyamat során Masalha felfedi, 
hogy Palesztina fogalma – az 
elfogadott hiedelemmel 
ellentétben – nem egy modern vagy 
egy Izrael ellenében megalkotott 
találmány, hanem határozottan az 
ősmúltban gyökeredzik. Palesztina 
az ország történelmének hiteles 
képviselője. 

PALESZTINA 
ÉS A COVID-19 

 
ESEMÉNYEK ÉS 

TALÁLKOZÓK 

§ A Palesztin Állam Nagykövetsége 
békés, virágzó és boldog ünnepet 
kíván világszerte Eid al-Adha 
alkalmából. 

Palesztina és 
Magyarország 

#SAVESHEIKHJARRAH 

Az izraeli Legfelsőbb 
Bíróság felszólítja Sheikh 
Jarrah lakóit, hogy 
állapodjanak meg az őket 
kiszorítani próbáló 
telepesekkel.  

Ez a döntés arra kéri a föld 
tulajdonosait, hogy kérjenek 
engedélyt a tolvajoktól, hogy az 
otthonukban maradhassanak és 
végül születik valamiféle egyezség?! 

A Legfelsőbb Bíróság augusztus 2-
án tartott meghallgatást négy 
palesztin család ügyében, akiket 
izraeli telepesek űztek ki a 
megszállt Kelet-Jeruzsálemben. 

 

 

A COVID-19-EN 
TÚL 
Aggodalomra ad okot 
Gázában, hogy fennáll az 
életmentő és a tervezett 
sebészeti műtétek 
felfüggesztésének 
lehetősége az állami 
kórházakban a 
nitrogéngáz súlyos hiánya 
miatt, mivel a megszállók 
2021. év eleje óta 
akadályozzák annak 
beszállítását. 

A létesítményeknek 
havonta 120 henger 
nitrogéngázra van 
szükségük. A hengerek 
egyenként 27kg gázt 
tartalmaznak. 
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A HÓNAP KÉPE 

“Thobe” - Hagyományos palesztin öltözet 
Több, mint egy ruha: egy egész ország kulturális identitása 
Július 25-e minden évben a Hagyományos Palesztin Öltözet Napja. A “thobe” a hagyományos női viselet 
Palesztinában. Palesztina különböző tájegységeinek megvan a saját stílusa. A palesztinokat a ruhájuk 
különbözteti meg egymástól, a tájegység jellegzetessége alapján. A palesztin viselet a kulturális identitás 
jelképe és a palesztin történelem tükre. Egy gyönyörű műalkotás, amely összekapcsolja a földet a 
palesztin lét identitásával. 
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KULTURÁLIS 
ÖRÖKSÉG 

A PALESZTIN ÖRÖKSÉG 
ÚTVONAL KÉT 
RÖVIDFILMBEN 
A Palesztin Örökség Útvonal két 
televíziós rövidfilmet készített a 
perifériára szorult térségek és az 
ottani közösségi idegenforgalom 
népszerűsítésére, 
együttműködésben francia 
partnerükkel, az Afrat & Tetraktys 
szervezettel, a Francia Fejlesztési 
Ügynökség (AFD) 
finanszírozásában. A filmeket a 
Palestine News Network (PNN) 
gyártotta. 

A Palesztin Örökség Útvonal az 
első útvonal, amely a palesztin 
örökséget, identitást, valamint 
annak sokszínű és gyönyörű 
természetét mutatja be.  

Az útvonal egy turisztikai és 
nemzeti útvonal, amelynek kettős 
célja van. Egyrészt a mélyen 
gyökerező örökségen és több ezer 
éves történelmen keresztül 
szeretné eljuttatni a palesztin 
üzenetet a helyi látogatók számára, 
hogy megismerjék örökségünket, 
identitásunkat és kultúránkat, 
illetve a külföldi látogatók számára, 
hogy megismerjék a palesztin 
népet, amely számos kultúra 
örököse. Az útvonal másfelől 
munkalehetőséget kíván teremteni 
főként azokon a vidéki területeken, 
ahol Betlehem, Jerikó és 
Jeruzsálem kivételével nincs 
jelentős idegenforgalom. 

ESEMÉNYEK 
 

KONCERTEK 
Az Amwaj kórus és a Bethlehem 
Strings augusztus 15-én mutatta be az 
Amal – A falon túl című opera 
világpremierjét. A művet Camille van 
Lunen szerezte Waleed Daqqa Az olaj 
titka című könyve alapján. Az előadást 
a Betlehem – Arab kulturális főváros 
keretében rendezték, az Ifjúsági 
készségek világnapja 2021 alkalmából. 

KÜLÖNLEGES 
ESEMÉNYEK 
Augusztus 5-10.: A Kulturális főváros 
Piaca Betlehemre jellemző különféle 
kulturális és művészeti termékeket 
mutatott be, többek között naponta 
zajlott musical, színházi és művészeti 
bemutató a Betlehem – Arab 
kulturális főváros 2020 keretében. 

Augusztus 10.: Az Al Harah Színház 
megrendezte a Művészek Fórumát, az 
Dar Al Sabagh Diaspora Studies and 
Research Centre/CCHP 
közreműködésével, a Betlehemi 
Helyszínspecifikus Színházi Fesztivál 
és a Betlehem – Arab Kulturális 
Főváros 2020 keretében. 

ESEMÉNYEK 

A REMÉNY SZÍNEI 
A “Remény színei” egy olyan 
kiállítás, amelyen a Gázai 
övezetből származó különböző 
fiatal művészek egy csoportja 
mutatkozik be, akik egy 
háromhetes workshop-sorozaton 
készítették a kiállított darabokat. A 
“Shababek for Contemporary 
Arts” különböző generációkból 
származó és különböző hátterű 
művészeket gyűjtött össze, hogy 
növelje a fiatalabb művészek 
szerepét a gázai művészetek 
színterén. Ezek a workshopok 
lehetőséget biztosítottak a fiatal 
résztvevők számára, hogy 
kapcsolatokat építsenek és 
tapasztalatot cseréljenek számos 
arab, nemzetközi és palesztin 
művésszel, íróval és fotóművésszel. 

“ASHIRA”: MŰVÉSZETI 
ALKOTÁS A PALESZTIN 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
ÉS IDENTITÁS 
MEGŐRZÉSÉRE 
Az Ashira egy lírai, táncos 
műalkotás, amely a kánaánitáktól 
napjainkig tartó történelemből és 
kulturális örökségből merített 
ihletet. A műsor előkészítése több 
mint 7 év munkát jelentett a 
Palesztin Népművészeti Társulat 
számára. 

 

MŰVÉSZET 

SPORT 

PALESZTINA BEFEJEZTE 
RÉSZVÉTELÉT A TOKIÓI 
OLIMPIÁN 
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