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KELET-
JERUZSÁLEMBEN 

ILLEGÁLIS TELEPEK 
ÖSSZEKAPCSOLÁSÁT 

TERVEZIK 
Az izraeli hatóságok egymilliárd 
sékelt (0,31 milliárd dollár) hagytak 
jóvá számos olyan nagyobb szabású 
projekt finanszírozására, amelyek 
célja, hogy a megszállt Kelet-
Jeruzsálemben lévő összes illegális 
telepet összekapcsolják a város 
nyugati részével. 
Izrael jeruzsálemi önkormányzatának 
pénzügyi bizottsága szerint a 
hatóságok az infrastruktúra és a 
főutak fejlesztését, valamint a keskeny 
nyomtávú vasút bővítését tervezik 
azzal a céllal, hogy a kelet-jeruzsálemi 
telepeket összekapcsolják a város 
nyugati negyedeivel. 
Valójában a jeruzsálemi izraeli 
önkormányzat 3.365 illegális telepes 
egység építését hagyta jóvá a várostól 
keletre 2022 eleje óta. 
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AZ AMNESTY 
INTERNATIONAL 
APARTHEIDNEK 
TARTJA IZRAELT 

Az Amnesty International, egy brit 
székhelyű, széles körben elismert 
emberi jogi csoport jelentést tett közzé, 
amelyben azzal vádolja Izraelt, hogy 
apartheidet követ el és megfosztja a 
palesztin népet alapvető jogaitól. 
Az Amnesty egy 274 oldalas jelentésben 
mutatja be, hogy Izrael a palesztinok 
elleni „széleskörű támadásban” 
érintett, amelynek mértéke eléri az 
„apartheid emberiesség elleni 
bűncselekményét.” 
Az Amnesty jelentése a Human Rights 
Watch múlt áprilisban kiadott hasonló 
jelentését követően jelent meg, amely 
azután készült, hogy két vezető izraeli 
emberi jogi csoport elkezdte használni 
az apartheid kifejezést. 13 izraeli emberi 
jogi csoport sajtónyilatkozatban 
támogatta az Amnesty megállapításait 
és jelentését. 
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Megszállás a 
számok 
tükrében 

- 5 palesztint – köztük két 
kiskorút – gyilkoltak meg. 

- 16 palesztin megsebesült. 
- 535 adminisztratív őrizetbe 

vétel (köztük 34 nő és 180 
kiskorú). 

- 1 palesztin fogoly meghalt az 
izraeli börtönökben. 

- 430 olajfát döntöttek ki és 
loptak el. 

- 5 házat és egy mezőgazdasági 
létesítményt romboltak le. 

- 1 forrásvizet megszennyeztek. 
- 46 jogsértés palesztin 

újságírók ellen. 
- 3.365 engedélyezett 

település. 
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JELENLEGI HELYZET 
Eddig több mint 545. 673 esetben 
mutatták ki igazoltan a 
koronavírus-fertőzést, 487. 635-en 
gyógyultak meg, 4.946 beteg hunyt 
el. 

KÖNYVAJÁNLÓ 

REPEDÉSEK A FALON: 
PALESZTINA/IZRAEL AZ 

APARTHEIDEN TÚL -  

 
BEN WHITE 

Több évtizednyi megszállást és lopakodó 
bekebelezést követően Izrael egy 
apartheid rendszert hozott létre a 
történelmi Palesztinában. A 
béketörekvések kudarcot vallottak, 
egyetlen kemény igazság miatt: a legjobb 
izraeli ajánlatok sem felelnek meg se 
annak a minimumnak, amit egy valóban 
szabad Palesztina kívánna, se annak, 
amit a nemzetközi jog elismerne. 
Ugyanakkor egyre nagyobb repedések 
mutatkoznak Izrael ezen politikát 
támogató hagyományos pillérein, és 
ebben a könyvben Ben White ezeket 
tárja fel. Bemutatja, hogy egyre 
növekszik az izraeli gyakorlatot ellenzők 
száma mind a zsidó közösségek, mind a 
nyugati progresszívek körében, 
miközben a populista mozgalmak 
növekedése világszerte összezavarta a 
hagyományos pártvonalakat a 
kérdésben, a palesztinok által vezetett 
bojkott kampány pedig egyre nagyobb 
lendületet vesz. 

White szerint eljött az ideje egy olyan 
irány kijelölésének, amellyel 
elkerülhetőek a múlt hibái és új, valóban 
előre vezető, az apartheiden túlra mutató 
út épül Palesztinában. 

A szerző: Ben White újságíró és elemző, 
aki több mint egy évtizede járja 
Palesztinát és ír róla. Könyvei között 
szerepel az izraeli apartheid: A Beginner's 
Guide (Kezdők kézikönyve, Pluto, 2014), 
és Cracks in the Wall: Beyond Apartheid in 
Palestine/Israel (Repedések a falon: 
Palesztina/Izrael az apartheiden túl, 
Pluto, 2018). 

PALESZTINA ÉS A  
COVID-19 

BEMUTATJUK 
MAHMOUD DARWISH-T 

 
A palesztin Mahmoud Darwish a 
galileai al-Birwa-ban született, egy 
olyan faluban, amelyet megszállt, 
majd lerombolt az izraeli hadsereg. 
Egy évvel később titkos hazatérésük 
bizonytalanságba sodorta 
családjával, mivel „jelen lévő – itt 
nem lévő idegeneknek” 
nyilvánították őket. Darwish évekig 
száműzetésben élt Bejrútban és 
Párizsban. 30 verses- és 8 prózakötet 
szerzője. Az 1960-as években 
Darwish börtönbe került, amiért 
verseket szavalt és engedély nélkül 
utazott a falvak között. Az „ellenállás 
költőjének” tartott Darwisht házi 
őrizetbe helyezték, amikor Identity 
Card (Személyi igazolvány) című 
verséből tiltakozó dal készült. 

I come from there (Onnan származom) 
című versében így ír: 
Onnan származom, s vannak 
emlékeim 
Halandónak születtem, van egy 
anyám  
És van egy házam számtalan 
ablakkal, 
Vannak fivéreim, barátaim, 
És egy börtöncella hideg ablakkal. 
Enyém a hullám, amelyet sirályok 
ragadnak el, 
Van saját nézetem 
És egy külön fűszálam. 
Enyém a Hold a szavak távoli szélén, 
És enyém a madarak sokasága, 
És a halhatatlan olajfa. 

Palesztina és 
Magyarország 

 
ESEMÉNYEK ÉS 

TALÁLKOZÓK 
§ Dr. Fadi Elhusseini 

megbízott misszióvezető 
találkozott Dr. Sümeghy 
Gyulával, az Eötvös Loránd 
Kutatási Hálózat 
Nemzetközi Kabinetjének 
vezetőjével. 

§ Számos találkozó valósult 
meg különböző magyar 
egyetemeket képviselő 
akadémikusokkal. 

§ Elhusseini nagykövet 
találkozott Szontágh 
Szabolccsal, a Magyar 
Turisztikai Ügynökség 
vallási turizmus 
programigazgatójával és 
Liszka Leventével, az MTÜ 
vallási turizmus 
szakértőjével. 

§ Találkozott Dr. Erőss 
Gáborral, a VIII. kerület 
alpolgármesterével. 

§ A Palesztin Állam 
Nagykövetsége 
megállapodást írt alá a The 
Center for Arab Unity Studies 
nevű szervezettel, amely öt 
képzési ösztöndíjat biztosít 
képzés és kapacitásfejlesztés 
keretében. 

§ A Palesztin Nagykövetség új 
online workshopokat és 
gyakorlati képzéseket 
mutatott be a 
Magyarországon tanuló 
palesztin hallgatók számára. 
Az érdeklődő hallgatók számára 
elérhető a követség 
http://en.palestine.hu című honlapja, 
valamint a students@Palestine.hu e-
mail címe. 
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A HÓNAP KÉPE 

APARTHEID IZRAELI KIADÁSBAN 
(IZRAEL MÁS NEVET PRÓBÁL TALÁLNI AZ APARTHEIDRE) 

A Római Statútum meghatározása az apartheid bűntettére: „embertelen cselekményeket jelent, 
amelyeket a módszeres elnyomás és egy faji csoport bármely más faji csoport vagy csoportok fölötti 
uralmának intézményesített rendszerében követnek el, a rendszer fenntartásának szándékával.” 

Amikor épült egy út az izraelieknek, amelyet a palesztinok nem használhatnak, és ezt nem akarjuk 
apartheidnek nevezni, akkor minek nevezzük? Szegregációnak? Faji megkülönböztetésnek? 
Rasszizmusnak? Vagy talán csak nevezzük a nevén: APARTHEID. 
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KÜLÖNLEGES 
ESEMÉNYEK 

Január 17.: Az arab nyelvű 
tárlatvezetés az A People by the 
Sea: Narratives of the Palestinian 
Coast (1748– 1948) (Egy ország, 
amelyet a tenger egyesített: a 
palesztin tengerpart elbeszélései 
1748-1948) című kiállításon Malak 
Abdel Wahab kurátor 
közreműködésével a kiállítás 
különböző aspektusaira hívta fel a 
figyelmet, beleértve a fő témákat, 
a látogatói elvárásokat, palesztin 
tengerpart történelmének 
kutatási folyamatát, a megrendelt 
műalkotásokat és az ezekkel 
kapcsolatos kreatív 
alkotómunkát. 
Január 29.: Az Ibrahim Nasrallah 
azonos című regénye alapján 
készült A Lanterns of the King of 
Galilee (A galileai király lámpásai) 
című színdarab Daher al-Umar 
világának mélyére hatol be a 
legnehezebb csaták idején, és 
bemutatja a palesztin 
autonómiáért folytatott 
törekvéseit, amelynek leírása a 
mai napig megrendítő. 
Február 2.: Az Artist Talk 
(Művészi beszélgetések) Essa 
Grayeb-bel mutat be beszélgetést 
a Separate Paths Can Still Be Part 
of the Same Journey (A különböző 
ösvények egyformán tartozhatnak 
ugyanazon utazáshoz) című 
műalkotásáról, amely az A People 
by the Sea című kiállításon jelenik 
meg a Palesztin Múzeumban.  

SPORT 

PALESZTINA 8 ÉRMET 
NYERT A FUJAIRAH 
NEMZETKÖZI 
TAEKWONDO 
BAJNOKSÁGON 
A palesztin taekwondo csapat nyolc 
érmet: két aranyat, egy ezüstöt és öt 
bronzot nyert az Egyesült Arab 
Emírségekben rendezett Fujairah 
Nemzetközi Bajnokságon. A 
bajnokságon 59 ország 1.800 játékosa 
vet részt. 

 

KULTURÁLIS 
ÖRÖKSÉG 

NŐI KÉZMŰVES 
KIÁLLÍTÁS GÁZÁBAN 

§ A palesztin nők anyagi 
támogatása, illetve a gazdag 
palesztin örökség megőrzése 
érdekében Gáza Női vállalkozók 
elnevezéssel kiállításnak adott 
otthont, amelyen örökségi 
műalkotásokat, kézműves 
termékeket, szobrokat és művészi 
festményeket mutattak be. 
Mintegy 45 nő kapott lehetőséget 
a részvételre és tehetségének 
bemutatására. 

 

A GOTECH ELNYERTE 
A SAMSUNG LEGJOBB 
KÖZEL-KELETI 
SZOLGÁLTATÁSÉRT ÉS 
KARBANTARTÁSÉRT 
JÁRÓ DÍJÁT 

§ A Gotech, a Samsung 
mobilkészülékek hivatalos 
palesztin képviselete 2021-ben 
immár második alkalommal 
nyerte el a Samsung 
International által kiírt az év 
legjobb közel-keleti 
ügyfélszolgálati központja címet. 
A díj mellett az ország legjobb 
mobilkészülék karbantartója díjat 
is elnyerte a cég. 

 
§  

TECHNOLÓGIA 

FILM 

PALESZTIN FILM NYERTE A 
KÖZÖNSÉGDÍJAT 

§ A Sawa jogi tanácsadója, Jalal Khader 
adta át az alapítvány székházában az 
Equal despite the differences (Egyenlőség 
a különbségek ellenére) című egyperces 
filmverseny közönségdíjat a győztesnek, 
a palesztin Samah Abu Salah-nak az A 
Vanishing Memory (Egy eltűnő emlék) 
című filmjéért. A One Minute Film 
Competition (Egyperces filmverseny) egy 
évente megrendezésre kerülő 
egyedülálló esemény, amelynek célja a 
megkülönböztetés különböző 
formáinak a leküzdése, és amely 
világszerte mindenki számára 
lehetőséget kínál, hogy megoszthassa 
kreativitását és bemutathassa ötleteit 
legfeljebb egy perc hosszúságú 
filmekkel. A versenyen tizenhárom arab 
ország filmjei vettek részt. 

 


