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AZ IBRAHIMI 
MECSET 

JUDAIZÁLÁSA 
Az izraeli hadsereg folytatja az 
Ibrahim mecset elleni 
támadásait a megszállt 
ciszjordániai városban, 
Hebronban, azzal a céllal, hogy 
judaizálják és megváltoztassák 
jellegét az illegális telepesek 
kiszolgálása érdekében. 
A mecset környezetében hozott 
új izraeli intézkedések, köztük a 
nemrégiben felállított sátrak 
minden törvénynek 
ellenszegülnek, mivel a mecset 
az UNESCO világörökségi 
listáján szerepel, így 
megőrzendő. 
Az izraeli hadsereg hosszabb és 
szélesebb mozgólépcsőt szerelt 
fel, mint amilyen az előző volt, 
amelyet eltávolítottak. „Ez 
megkönnyíti a telepesek 
odajutását” arra a helyre a 
mecset keleti sarkában, ahol 
vallási szertartásokat végeznek. 
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211 JOGVÉDŐ CSOPORT AZ 
AMNESTY JELENTÉSÉNEK 

TISZTELETBEN 
TARTÁSÁRA SZÓLÍT FEL 

211 jogvédő csoport és civil szervezet arra 
szólította fel a nemzetközi közösséget, hogy 
tartsa tiszteletben az Amnesty International 
jelentését, amely apartheid államnak 
minősítette Izraelt. 
Közös nyilatkozatukban a jogvédő csoportok 
és civil szervezetek más hasonló jelentések 
tiszteletben tartására is felszólítottak, mivel 
azokat nemzetközi dokumentumoknak 
tekintik, amelyeket fel kell használni a 
palesztinok ellen elkövetett diszkrimináció 
és faji megkülönböztetés bűncselekményei 
miatt Izrael ellen indított büntetőeljárás 
során. 
A jogvédő csoportok és civil szervezetek az 
ezekben foglalt tények tagadását a 
palesztinokkal szembeni 
ellenségeskedésnek és elidegeníthetetlen 
jogaik megtagadásának tekintik. 
Ugyanakkor elítéltek minden pártot vagy 
személyt, akik tagadják, hogy Izrael 
apartheidet gyakorol a palesztinokkal 
szemben. 
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Megszállás a 
számok 
tükrében 

- 3 palesztin – köztük két kiskorú – 
meggyilkolása. 

- 50 palesztin megsebesült. 
- 6 adminisztratív őrizetbe vétel. 
- 2.200 lakóegység jóváhagyása 

Negevben. 
- 2 ház és 3 üzleti létesítmény 

lerombolása. 
- 800 palesztin otthon 

lerombolásának terve. 
- 1 EU által fenntartott iskola 

lerombolásának elrendelése. 
- 1 ház átvétele. 
- 1 beduin falu lerombolása a 198. 

alkalommal. 
- 34 jogsértés palesztin újságírók 

ellen (28-an megsérültek az izraeli 
megszálló erők és telepesek 
támadásai során, 6 esetben 
újságírókat használtak emberi 
pajzsként). 
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JELENLEGI HELYZET 
Eddig több mint 579.348 esetben 
mutatták ki igazoltan a 
koronavírus-fertőzést, 568.547-en 
gyógyultak meg, 5.305 beteg 
hunyt el. 

KÖNYVAJÁNLÓ 

PALESZTIN NŐK: 
ELBESZÉLT TÖRTÉNELMEK 

ÉS NEMEK SZERINTI 
EMLÉKEZET 

 
FATMA KASSEM 

A Palestinian Women (Palesztin nők) 
az első olyan könyv, amely azoknak a 
hétköznapi palesztin nőknek a 
tapasztalatait és történelmi 
elbeszéléseit vizsgálja és 
dokumentálja, akik szemtanúi voltak 
az 1948-as eseményeknek és 
akaratukon kívül Izrael 
állampolgáraivá váltak. 

A nők saját szavaival elmesélt 
tapasztalatai ablakként szolgálnak a 
nemek, a nacionalizmus és az 
állampolgárság összetett 
metszéspontjainak vizsgálatához egy 
folyamatos erőszakos politikai 
konfliktushelyzetben. 

Ezek a palesztin közbeszédben 
„Nakbaként” vagy a „Katasztrófaként” 
ismert 60 évvel ezelőtti események 
még mindig erőteljesen 
visszhangoznak a mai palesztin-zsidó 
kapcsolatokban Izraelben és ezen 
történetek elmesélésében. A szerző 
szerint az emlékezet birodalma a 
megemlékezés és az ellenállás 
helyszíne. 

PALESZTINA ÉS A 
COVID-19 

BEMUTATJUK 
DR. HANAN ASHRAWI-T 

 
Hanan Ashrawiról úgy tartják, 
hogy ő az egyik legismertebb 
palesztin poitikusnő, aki egész 
életében a palesztin népet, 
különösen a palesztin nőket védte. 

1946-ban született Ramallahban, és 
már fiatal korától kezdődően 
aktívan tevékenykedik a palesztin 
civil társadalomban. Megalapította 
a globális párbeszédért és a 
demokráciáért dolgozó MIFTAH 
mozgalmat, valamint a Birzeit 
Egyetem bölcsészettudományi 
karának dékánjaként nevet szerzett 
magának a tudományos életben. 

Később a madridi és washingtoni 
béketárgyalásokon részt vevő 
palesztin küldöttség szóvivőjeként 
nemzetközi hírnévre is szert tett. 

A Palesztin Törvényhozó Tanács 
tagjaként továbbra is kiemelkedő 
pozíciót töltött be a palesztin 
kormányban. Dr. Hanan az első nő, 
akit beválasztottak a Palesztin 
Nemzeti Tanácsba. 

 

Palesztina és 
Magyarország 

 
ESEMÉNYEK ÉS 

TALÁLKOZÓK 
§ A Palesztin Állam 
Nagykövetsége reagált az 
ukrajnai válságra. A 
nagykövetség instrukciókat 
adott az Ukrajnát elhagyó 
palesztin állampolgároknak és 
megkezdte az evakuálási 
folyamatot, elősegítve 
nagyszámú palesztin 
állampolgár biztonságos 
hazajutását. 
§ 22 magyar és palesztin 
egyetem részvételével elindult a 
palesztin-magyar akadémiai 
platform. 
§ Dr. Fadi Elhusseini 
nagykövet találkozott Chile 
magyarországi nagykövetével, 
Camilo Eduardo Sanhueza 
Bezanillával. 
§ Dr. Elhusseini fogadta Kuba 
magyarországi nagykövetét, 
Guillermo Vazquez Moreno-t. 
§ Dr. Elhusseini találkozott 
Kolumbia magyarországi 
nagykövetével, Carmenza 
Jaramillo-val. 
§ Elhusseini nagykövet 
találkozott Peru magyarországi 
nagykövetével, Raul Alfredo 
Salazar Cosio-val. 
§ Dr. Elhusseini találkozott 
Mihálffy Balázs (Abdelrahman) 
sejkkel, a Szent Korán 
fordítójával, a Magyar Iszlám 
Közösség alapítójával. 
§ Palesztina részvételével 
összeült az Arab Nagykövetek 
Tanácsa. 

A PALESZTIN NAGYKÖVETSÉG SEGÍTSÉGET NYÚJT A 
PALESZTINOK UKRAJNÁBÓL VALÓ EVAKUÁLÁSÁBAN  
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A HÓNAP KÉPE 
 

PALESZTIN NŐK - MANAL DEEB PORTRÉI 
Manal Deeb egy palesztin-amerikai képzőművész, aki az amerikai Washington DC-ben és a palesztinai 
Ramallahban alkot. Manal munkássága, eredeti festményei és digitális alkotásai számos egymástól 
megkülönböztethetetlen identitást jelenítenek meg. Mindegyik identitás ugyanazokkal az látszólagos 
emlékekkel rendelkezik és azonos környezetet érzékelnek, miközben – bizonyíthatóan – azt hiszik, 
hogy a valódi ént és a tényleges emlékeket képviselik. 
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KÜLÖNLEGES 
ESEMÉNYEK 

 
KIÁLLÍTÁSOK 
Megnyílt a Khalil Sakakini Kultuális 
Központ és az Al Hoash Palesztin 
Művészeti Udvar által rendezett And We 
Still Follow Its Path (És mi még mindig 
követjük az útját) című kiállítása. A 
kiállítás 13 művész 10 művészeti 
projektjét öleli fel Palesztina minden 
részéből. Személyes és kollektív 
elbeszéléseket mutatnak be, amelyek 
középpontjában Jeruzsálem áll. A 
bemutatott alkotások megkérdőjelezik 
a gyarmati narratívát és személyes 
kapcsolatok, nosztalgikus elképzelések 
és helyi elbeszélések többrétegű 
történeteit idézik. A kiállítás interaktív 
alkotásokat is felvonultat, amelyek arra 
ösztönzik a közönséget, hogy aktív 
közreműködővé váljanak a város 
elbeszélésének megalkotásában. 
A kiállítás 2022. május 9-ig tekinthető 
meg. Kurátor: Rawan Sharaf. 
 
ELŐADÁSOK 
Haneen Saleh arab nyelven Megszállt 
hullámok címet viselő podcastja a szerző 
előadásában három palesztin halász 
történetét és személyes tapasztalatait 
mutatja be: egyikük Gáza, másikuk Jisr 
al-Zarqa ostormát élte át, harmadikuk 
pedig menekültként él Sidonban. 
Elmesélik személyes történetüket és a 
kihívásokat, amelyekkel szembe kellett 
nézniük, mivel a megszállás 
mindannyiuk halászati tapasztalataira 
hatással volt. A kutatómunkát Marah 
Khalifa végezte, a Palesztin Múzeum és 
a Sawt szervezésében. Elérhető a 
Palesztin Múzeum közösségi média 
felületein. 

Innovatív ipar 

NŐI ASZTALOSOK GÁZÁBAN 
Egy a Gázai övezet északi részén található 
beduin faluból származó hét lány szakítani 
tudott a hagyománnyal, és asztalosként 
iskoláknak készítenek oktatási eszközöket. 
Ez a Beit Hanunban működő, 
kézműveseket tömörítő Zeina Association 
and Cooperative for Handicraft képzésének 
eredmény, amely abban segíti a nőket, 
hogy biztonságosan használják a 
szerszámokat és meg tudjanak élni belőle. 
Ghadeer Tayeh nyírófűrésszel készít 
oktatási célú játékokat különleges igényű 
gyermekek számára, fa medálokat, 
valamint epercsomagoló dobozokat gazdák 
számára. A hölgyek által készített cikkek 
közül sokat korábban importálni kellett 
Gázába, de mostmár helyben készülnek. 

 

 

MEZŐGAZDASÁG 

A ZÖLD LÁNYOK 

 
§ Az Izrael által a gázai 

határon emelt apartheid 
fal közelében, a Khan 
Younistól keletre fekvő 
Khuza’a-ban bérel földet 
a 28 éves Aseel Al-
Najjar, Abu Rouk és 
Ghaida Qudeih, akik 
elindították The Green 
Girls (A zöld lányok) 
elnevezésű projektjüket.  
A csoportnak egész éves 
fáradhatatlan munkával 
sikerült egy 8 hektáros 
földet gyönyörű 
zöldterületté varázsolni. 

§ Deir Al-Balah-tól 
keletre egy másik fiatal 
nőkből álló csoport a 30 
éves Amani Bashir 
vezetésével családjuk 
földjét alakítja bevételi 
forrássá. 

 

SPORT 

INSPIRÁLÓ NŐI 
KOSÁRLABDAEDZŐ A 
FIÚCSAPATNÁL 
Tamara Awartani a Palestine Sports for Life 
(PS4L) nevű civil szervezet társalapítója és 
igazgatója. Ő az első női kosárlabdaedző a 
fiúknál. Öt fiúval kezdte, majd 200-nál is 
többre emelkedett azok létszáma, akik 
részt akartak venni a foglalkozásán. 

 


