
 

 

 

     
 

 

 

 

BRUTÁLIS TÁMADÁSOK AZ 
AL-AKSZA MECSET ELLEN 

Brutális támadások érik az Al-Aksza 

mecsetet, amelyek célja a mecset 

jelenlegi állapotának megváltoztatása.  

Az ENSZ közel-keleti békefolyamatért 

felelős különleges koordinátora, Tor 

Wennesland a jeruzsálemi status quo 

fenntartására szólított fel. 

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt 

tartott havi tájékoztatója során 

elmondta: „Megismétlem, hogy a 

politikai, vallási és közösségi 

vezetőknek minden oldalon továbbra is 

ki kell venniük a részüket a feszültségek 

csökkentésében, a szent helyeken 

fennálló status quo fenntartásában… A 

megszállt Ciszjordániában és Izraelben 

23 palesztint, köztük három nőt és négy 

gyermeket öltek meg az izraeli 

biztonsági erők tüntetések, 

összecsapások, házkutatási és 

letartóztatási műveletek, izraeliek elleni 

támadások és állítólagos támadások, 

valamint egyéb incidensek során, 

további 541 palesztint, köztük 30 nőt és 

80 gyereket pedig megsebesítettek" – 

közölte. 

PALESZTIN ÁLLAM  

NAGYKÖVETSÉGE 

BUDAPEST 
Havi hírlevél 

2022. MÁJUS 15. 
23. szám 

 

 

ENSZ: AZ IZRAELI 
LAKHATÁSI POLITIKA FAJI 

ALAPÚ 

Az ENSZ szakértői arról számoltak be, 

hogy Izrael lakhatási politikája Kelet-

Jeruzsálemben a palesztinok elleni „faji 

elkülönítésnek és 

megkülönböztetésnek", valamint 

emberi jogaik megsértésének minősül. 

A szakértők olyan esetek alapján 

készítették értékelésüket, amikor 

palesztinok „diszkriminációs 

körzetkijelölésnek és tervezésnek” 

lettek alávetve. Ezek korlátozzák a 

lakhatáshoz, a biztonságos ivóvízhez 

és szennyvízelvezetéshez, valamint 

más alapvető szolgáltatásokhoz, 

köztük az egészségügyi ellátáshoz és 

oktatási lehetőségekhez való 

hozzáférést. 

„A kelet-jeruzsálemi diszkriminációs 

körzetkijelölési és tervezési rezsim, 

amely az izraeli telepeket helyezi 

előtérbe és limitálja a palesztinok 

lakhatási lehetőségeit, egyértelműen 

faji, bőrszín szerinti, származási, 

nemzeti vagy etnikai hovatartozás 

alapján történő elkülönítést jelent" – áll 

a szakértők közleményében. 

Tartalom 

- Megszállás a számok tükrében  1.0. 

- Izraeli lakhatás faji alapon  1.0. 

- Brutális támadások az Al-Aksza ellen 1.0. 

- Palesztina és a COVID-19   2.0. 

- Bemutatjuk Shireen Abu Akleht  2.0. 

- Könyvajánló    2.0. 

- Palesztina és Magyarország  2.0. 

- A hónap képe     3.0. 

- Sport     4.0. 

- Technológia    4.0. 

- Kulturális örökség   4.0. 

- Művészet    4.0. 

 
Megszállás a 

számok 

tükrében 
- 4 palesztint gyilkoltak meg. 

- 303 fő megsebesült. 

- 600 főt tartóztattak le az Al-
Akszánál és 554 fő megsérült. 

- 2 házat leromboltak. 

- 4.427 illegális telepes ház 
került jóváhagyásra. 

- 3.988 telepes egység 
jóváhagyása van folyamatban. 

- 1300 palesztin kilakoltatásának 
terve 8 dél-hebroni faluból. 

- 10 dunum [2,5 hektár] 
letarolása Naqourában, 
Szebasztiában és Jab’aban. 

- 9 gázai halászt tartóztattak le, 
hajóikat megsemmisítették. 
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JELENLEGI HELYZET 

Eddig több mint 582.119 

esetben mutatták ki igazoltan a 

koronavírus-fertőzést, 576.684-

en gyógyultak meg, 5.657 beteg 

hunyt el. 

NAKBA: PALESZTINA ÉS AZ 

EMLÉKEZET IGÉNYE 

 

AHMAD SA’DI & LILA ABU 

LUGHOD 

A külső szemlélők számára az 

Izraelben, Gázában és Ciszjordániában 

zajló aktuális események ritkán 

kapcsolódnak az egyszerű palesztinok 

kollektív emlékezetéhez. Maguk a 

palesztinok azonban a jelen 

igazságtalanságait a múlt 

igazságtalanságainak folyamatos 

ismétlődéseként élik meg. 

A kötet szerzői az 1948-as Nakba vagy 

„katasztrófa" emlékeit – amikor 

palesztinok százezreit fosztották meg a 

földtől Izrael állam létrehozása 

érdekében – helyezik a középpontba, 

amellyel megvilágítják a kortárs 

palesztin tapasztalatokat, és tisztázzák 

az igazságosság és a jóvátétel iránti 

erkölcsi követeléseiket. 

A könyv esszéi azt vizsgálják, hogy a 

palesztinok hogyan emlékeztek és 

szerveződtek a Nakba központi 

traumája köré, amely továbbra is 

megtöri a palesztin személyes és 

kollektív emlékezetet. A szerzők szóbeli 

történetek és írott elbeszélések, 

költészet és filmművészet, személyes 

vallomások és bírósági bizonyítékok 

elemzésével mutatják be, hogy az 

erőszak, a kitelepítés és a megszállás 

folyamatos tapasztalata hogyan 

alakította át a Nakba előtti múltat és 

Palesztina földjét annak jelképévé, ami 

elveszett. 

PALESZTINA ÉS A 

COVID-19 

BEMUTATJUK SHIREEN ABU 
AKLEHT 

 
Shireen Abu Akleh palesztin-

amerikai újságíró volt. 25 éven át 

dolgozott az Al Jazeera arab 

nyelvű csatornájának 

riportereként. Az egész Közel-

Keleten jól ismerték az izraeli 

megszállás alatt álló palesztin 

területekről készített több 

évtizedes tudósításai nyomán. 

2022. május 11-én agyonlőtték, 

miközben a ciszjordániai Dzsenin 

városa ellen végrehajtott izraeli 

rajtaütésről tudósított. 

Abu Akleh az arab világ egyik 

vezető újságírója volt, egy 

veterán riporter, akit halála után 

úgy jellemeztek, hogy „az arab 

média legkiemelkedőbb alakjai 

közé tartozott". Pályafutása 

során tudósított a főbb palesztin 

eseményekről, köztük a második 

intifádáról, valamint elemezte az 

izraeli politikát; a televízióban 

élőben közvetített riportjai és 

bejelentkezései jól ismertek 

voltak. Sok más palesztint és 

arabot inspirált arra, hogy 

újságírói pályára lépjen. 

Palesztina és 
Magyarország 

 

ESEMÉNYEK, 
▪ Palesztin diákok részt vettek 

a Szegedi Egyetem Nemzetközi 

Kulturális estjén. 

Video:  
https://www.youtube.com/watch?v=hXI

HzUFre6g&t=84s 

▪ Palesztina részt vett a 

Debreceni Egyetem Nemzetközi 

Kulturális estjén. 

Video:  
https://www.youtube.com/watch?v=ZV7

S2ovC7PQ&t=87s 

 

NAKBA NAP 

1948. MÁJUS 15. 

A Nakba (katasztrófa) arra napra 

utal, amikor 1948. május 15-én a 

zsidó bandák háborút indítottak az 

őslakos palesztinok ellen, 

közvetlenül azután, hogy Nagy-

Britannia bejelentette Palesztina 

mandátumának és 

megszállásának végét. 

A háború nem sokkal ezután véget 

ért, amikor a bandák elfoglalták 

Palesztina nagy részét, arra 

kényszerítve a lakosság több mint 

felét, hogy elhagyja otthonát, és 

menekültként éljen saját 

országában vagy a szomszédos 

országokban. Az izraeli erők 

szisztematikusan leromboltak, 

vagy zsidókkal népesítettek be 

több mint 400 várost és települést. 

https://www.youtube.com/watch?v=hXIHzUFre6g&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=hXIHzUFre6g&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=ZV7S2ovC7PQ&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=ZV7S2ovC7PQ&t=87s
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Nakba 
1948-tól napjainkig 

75 év telt el a Nakba, vagyis a Katasztrófa óta, és ebben az évben a palesztinok a megszállt terület 

ellen azóta sem szűnő izraeli támadások közepette emlékeznek meg róla. A Nakba eredményeként a 

történelmi Palesztina 1.300 falvában és városában élő 1,4 millió palesztinból közel 800.000 főt 

telepítettek ki 1948-ban.  

 

 

 

 

 

 

A HÓNAP KÉPE 
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SPORT 

ARANYÉREM A 
GÖRÖGORSZÁGI JUNIOR 
VILÁGBAJNOKSÁGON 
Mohammad Hamada, a Gázai 

övezetből származó palesztin 

súlyemelő aranyérmet nyert május 

9-én az IWF Görögországban 

rendezett junior világbajnokságán. 

Hamada a 102 kilogrammos 

súlycsoportban nyert aranyérmet 

szakítóemelésben. Összesítésben 

bronzérmet szerzett. 

 

 
 
AHMED BAHLOUL 28. A 
NEMZETKÖZI TAEKWONDO 
SZÖVETSÉG 
VILÁGRANGLISTÁJÁN 
A nemzeti taekwondo versenyző, 

Ahmed Bahloul a 28. helyre került a 

Nemzetközi Szövetség májusban 

kiadott legfrissebb világranglistáján 

a 74 kg alatti súlycsoportban. Ezt az 

eredményt ez év eleje óta számos 

nemzetközi versenyen való 

részvételt követően érte el. 

 

MŰVÉSZET 

WISSAM JOUBRAN A FIATAL 
GLOBÁLIS VEZETŐK 
FÓRUMÁBAN 
A Világgazdasági Fórum azzal 

tüntette ki Wissam Joubran 

művészt a Le Trio Joubran 

zenészeként és oud-készítőként 

megtett életútjáért, hogy tagságot 

adományozott neki a Fiatal 

Globális Vezetők Fórumában, a 

világ minden tájáról érkező kiváló 

kutatók, vállalkozók, művészek és 

politikai vezetők egy csoportja 

mellett.  

A Le Trio Joubran tagjaként és az 

elmúlt húsz évben Wissam 

Joubran számos humanitárius és 

jótékonysági projektben vett részt, 

emellett a Nemzetközi Oud 

Szövetségen keresztül fontos 

szerepet játszott az oudkészítés 

újjáélesztésében világszerte. 

 

 

 

TECHNOLÓGIA 

PALESZTIN RÉSZVÉTEL A 
"TECHWOMEN" 
KEZDEMÉNYEZÉSBEN 

▪ Egy Gázából származó hat 

lánygyermeket nevelő palesztin 

hölgyet, édesanyát választottak ki 

21 ország közel 4.000 női 

jelentkezője közül, hogy részt 

vegyen az USA TechWomen 

elnevezésű mentor programjának 

tizenegyedik csoportjában. 

 

 

BEMUTATTÁK JERUZSÁLEM 
VÁROSÁNAK ELEKTRONIKUS 
MODELLJÉT 

 

▪ A Jerusalem Hotelben mutatták be 

Jeruzsálem óvárosának 

elektronikus modelljét. 

 

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 


