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IZRAELI POLITIKÁJA
Az izraeli erők 313 otthont
romboltak le a megszállt
Ciszjordániában és KeletJeruzsálemben az idei év első
felében.
A házrombolások hatvannégy
százaléka
KeletJeruzsálemben, Nábluszban
és Hebronban zajlott.
Ebben az időszakban az izraeli
hatóságok 129 kilakoltatási
felszólítást bocsátottak ki, 737
palesztintól követelve, hogy
ideiglenesen
hagyják
el
otthonukat és földjüket, azzal
az ürüggyel, hogy azokat zárt
katonai
övezetté,
természetvédelmi
területté
vagy katonai kiképzőhellyé
nyilvánítják.
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VALLÁSSZABADSÁG?!
EZ A KÉRDÉS AZ
IZRAELI MEGSZÁLLÁS
ALATT
Egy provokatív lépéssel –
miközben a világ a koronavírus
világjárvánnyal küzd – az
izraeli megszálló hatóságok
nemrég új rendezési tervet
jelentettek be, amelynek célja
az Ibrahimi mecsetet körülvevő
terület
elfoglalása
a
Ciszjordánia
déli
részén
elterülő megszállt városban,
Hebronban.
Avichai Mandelblit főügyész
jóváhagyta az Iszlám Waqf-hoz
– az Ibrahimi mecset területén
lévő
vallási
javadalmak
kezelésével
megbízott
szervezet – tartozó palesztin
földterület lefoglalását
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EGY RASSZISTA
TÖRVÉNY
Július 29-én az izraeli Knesszet
visszautasította a rasszista
nemzetállam-törvény
módosítására
irányuló
javaslatot,
amely
egy
záradékban garantálta volna az
összes
állampolgár
egyenlőségét.
A
nemzetállam-törvény
kimondja, hogy „Izrael a zsidó
nép
történelmi
otthona”,
valamint megszünteti az arab
nyelv hivatalos voltát Izraelben.
A
törvényjavaslatot
21:53
szavazati aránnyal elvetették.
A törvény kimondja, hogy a
zsidó
telepek
fejlesztése
„nemzeti érték”, és az állam
támogatja és előmozdítja azok
létesítését.
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PALESZTINA ÉS A
COVID 19
JELENLEGI HELYZET
Eddig több mint 19.040 esetben
mutatták ki az új koronavírusfertőzést, 10.753-an gyógyultak
meg és 110 beteg hunyt el.
Továbbra is kijárási tilalom van
érvényben
minden
kormányzóságban hétvégéken,
munkaszüneti
napokon,
valamint este 8 és reggel 6 óra
között.

HATÁSOK PALESZTINA
IDEGENFORGALMÁRA
A
koronavírus-járvány
kezdetével az idegenforgalmi
aktivitás
hirtelen
nullára
csökkent. Most, öt hónappal
később, az ebben a szektorban
dolgozó 32.000 alkalmazott
munkanélküli.
A
jelenlegi
nehézségeket súlyosbítja az a
felhalmozott adósság, amit a
szektor
az
idegenforgalmi
nagyberuházásokba fektetett be
az elmúlt években, főként 2019ben.
A nemzetközi idegenforgalmi
mutatók szerint azonban az
élményturizmus és a szabadban
végezhető aktivitások lesznek a
legkeresettebbek a pandémiát
követően.
Mindezekből
nagyszerű
a
kínálat
Palesztinában.
Palesztina különféle gyalogos
lehetőségeket kínál a modern
utazók számára, legyen szó
spiritualitásról, kalandról, vagy
természetjárásról.

Palesztin Állam Nagykövetsége

Havi hírlevél – 2. szám

A SZERELEM KÖLTŐJE… AZ
ELLENÁLLÁS KÖLTŐJE …
PALESZTINA KÖLTŐJE

MAGYARORSZÁG ÉS
PALESZTINA

Augusztus 9. Mahmoud Darwish –
Palesztina Nemzeti költője –
halálának évfordulója.
Darwish 1941-ben született egy
palesztin faluban, Dirwában, Akkó
(Acre) külvárosában. Az 1948-as
Nakba idején, amikor kihirdették
Izrael államot Palesztina területén,
és 750.000 palesztinnak kellett
elhagynia az otthonát, Darwish
családja Libanonban találta magát.
Egy évig maradtak ott, majd
visszatértek falujukba, amelyet az
izraeli megszálló erők addigra porig
romboltak, s romjaira egy új zsidó
telep épült. A család egy másik arab
faluban telepedett le, Darwish itt
nőtt fel.
Mahmoud
Darwish
munkáit
legalább 39 nyelvre fordították le, s
közülük több a mai napig
megjelenik
önállóan,
vagy
gyűjteménybe foglalva.

A MEGBÍZOTT MISSZIÓVEZETŐ
TALÁLKOZOTT A KÖZEL-KELET
FŐOSZTÁLY VEZETŐJÉVEL
Őexc. Dr. Fadi Elhusseini, a
Palesztin Állam Nagykövetségének
megbízott vezetője augusztus 4-én
találkozott a Külügyminisztériumban
Őexc. Kovács András Imrével, a
Külgazdasági
és
Külügyminisztérium Közel-Kelet és
Észak-Afrika
Főosztályának
vezetőjével. A találkozó több
kérdéssel foglalkozott, köztük szó
volt a Jeruzsálemben megnyitott
magyar külgazdasági képviseletről,
valamint a kétoldalú kapcsolatok
kilátásairól.

LIBANONI ROBBANÁS:
FÉLÁRBOCON A PALESZTIN
ZÁSZLÓ
A
palesztin
vezetés
rendelkezésének
megfelelően
félárbocra eresztették Budapesten a
palesztin zászlót, ezzel kifejezve a
Bejrútban bekövetkezett rettenetes
robbanás áldozatai iránti gyászt és
tiszteletet.
A
Palesztin
Nagykövetség levélben fejezte ki
részvétét és támogatását Libanon
magyarországi Nagykövetsége felé.
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A HÓNAP KÉPE
IRIS HAYNEI
PALESZTINA NEMZETI VIRÁGA
Az Iris Haynei Palesztina nemzeti virága. 2016
áprilisában a palesztin Környezetvédelmi Minisztérium
a ‘Sawsan Gilboát’ (Iris Haynei) Palesztina nemzeti
növényeként fogadta el, mint ahogy az olajfát (a nemzet
fája) és a nektármadarat (a nemzet madara), valamint
március 5-ét jelölték ki a palesztin környezet nemzeti
napjává.
A Haynei Iris egy évelő, tájjellegű faj Palesztinában. A
nősziromfélék családjába tartozik. Sima, egyenes vagy
kard alakú, szürkészöld levelei vannak. Szára vagy
kocsánya hosszú, karcsú, akár 60 cm magasra is
megnőhet.
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MŰVÉSZETEK
KIÁLLÍTÁS:
“JERUZSÁLEMBEN
NYOMTATVA”
A Palesztin Múzeum július 27-én
nyitotta meg legújabb kiállítását,
„Jeruzsálemben
nyomtatva”
(Mustamloun) címmel. A kiállítás a
virtuális térben is elérhető a
YouTube-on és más közösségi
felületeken. A megnyitóra azután
került sor, hogy az installáció
elkészült
a
Múzeum
kiállítótermében.
A kiállítás célja, hogy a város
kiadványira
–
melyeket
a
megszállók cenzúráztak – jellemző
megjelenés és eltűnés kettősségét
elemezze. Feltárja a város
politikai, turisztikai és kulturális
szerepét, igazolja Jeruzsálem
vezető szerepét a nyomtatásban,
valamint az oktatási anyagok
fejlesztésében és kiadásában. A
kiállítás
rávilágít
Jeruzsálem
kulturális és társadalmi szokásaira
is, valamint vizsgálja a gazdasági
és kereskedelmi tevékenységeket
is.
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MEZŐGAZDASÁG
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ITT A SZŐLŐSZEZON
Gázában a szőlőszezon május
közepén
kezdődik
és
szeptember
végéig
tart.
Ciszjordániában augusztustól
novemberig tart. Ez az időtartam
gyorsítja a termelést és a
termény
cserélődését.
Körülbelül
20
szőlőfajtát
termesztenek Ciszjordániában
és a palesztin mezőgazdaság
kulcsfontosságú részét képzik,
az olajbogyó után. A palesztin
Mezőgazdasági
Minisztérium
szerint
Ciszjordániában
a
megművelt területek mintegy
5%-át
teszik
ki
a
szőlőültetvények,
és
éves
szinten több mint 50.000 tonna
szőlőt termelnek.

AZ INSPIRÁCIÓ SPORTJA:
AMPUTÁLTAK FOCIJA
A Khan Younis Sport Klub új
sportprogramot indított a Gázaiövezetben.
Új
szakosztályt
indítottak olyan embereknek,
akiknek amputálni kellett valamely
végtagját. A Klub megkezdte a
regisztrációs
folyamatot
és
megkezdi a csapat felkészítését
és edzését.

Az idei év különösen nehéz volt
a világjárvány, valamint a
folyamatos izraeli blokád által
okozott gazdasági nehézségek
miatt.

GAZDASÁG

PALESZTINA CSATLAKOZIK A
VÁMSZABADTERÜLETEK
VILÁGSZERVEZETÉHEZ
Július 23-án a nemzetgazdasági
miniszter, az Ipari Birtokok és
Szabad Ipari Övezetek Általános
Hatóságának elnöke bejelentette,
hogy a Palesztin Állam csatlakozik
a
vámszabadterületek
világszervezetéhez. A bejelentés
a szervezet éves ülésén hangzott
el, amelyen 37 ország vett részt,
videókonferencia keretén belül. Az
ülésen a Palesztin Ipari Övezetek
Hatósága képviselte a Palesztin
Államot.

Elérhetőségek
1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 120.
Telefon: (+36) 1 325-7579
Fax: (+36) 1 326-0341
Honlap: http://palestine.hu
E-mail: embassy@palestinemb.hu

Palesztin Állam Nagykövetsége

4

