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AZ ENSZ IZRAELT
MARASZTALTA EL
LEGTÖBBSZÖR 2020BAN
Az ENSZ Közgyűlése (UNGA)
Izraelt marasztalta el legtöbbször
2020 során. Az év utolsó két
hetében hozott, Izraelt bíráló
határozatokkal 17-re nőtt a zsidó
állammal szembeni határozatok
száma
–
ami
majdnem
háromszorosa
a
világ
más
államaival
szemben
hozott,
átlagosan hat határozatnak.
A novemberi határozat kijelenti,
hogy „mély aggodalomra ad okot,
hogy Izrael nem vonult ki az 1967
óta megszállt szíriai Golánfennsíkról”, és hangsúlyozza „az
izraeli telepek építésének és más
tevékenységek jogtalanságát.”
Egy másik, októberi határozat
szerint elengedhetetlen a palesztin
menekültek ügyének rendezése,
és mindkét felet sürgeti, hogy a
béketárgyalások
során
foglalkozzanak
a
palesztin
menekültek
ingatlanjaival
és
javaival.
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RENDSZERES
TELEPES
TÁMADÁSOK
Az
izraeli
telepesek
palesztinok elleni támadásai
egy nagy akció részét
képezik, amelynek célja még
több palesztin föld elfoglalása
és
egy
új
valóság
megteremtése. Ezeket a
támadásokat
az
izraeli
hadsereg és a kormány teljes
támogatásával hajtják végre.
Az izraeli
telepesek a
közelmúltban
számos
palesztin városban és faluban
fokozták támadásaikat a
megszállt Ciszjordániában.
Az izraeli megszálló hadsereg
és a rendőrség egy másik
akciója palesztin üzletek,
vállalkozások és járművek
ellen irányul.
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MÉG A FÁK SINCSNEK
BIZTONSÁGBAN
Az izraeli erők újabb földek
elfoglalásával és fák kitépésével
kezdték az évet.
Január 6-á az izraeli megszálló erők
olajfák százait tépte ki Ciszjordánia
központi városában, a megszállt
Salfitban.
December
30-án
az
izraeli
megszálló erők olajfák tucatjait
tépték ki palesztin tulajdonban lévő
földeken Al-Jab'a faluban, a délciszjordániai Betlehem városának
közelében.
A
Jeruzsálemi
Alkalmazott
Kutatóintézet (Applied Research
Institute of Jerusalem) kutatása
szerint az izraeli hatóságok és a
telepesek több mint 800.000
palesztin olajfát téptek ki 1967 óta.
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PALESZTINA ÉS A
COVID-19
JELENLEGI HELYZET
Eddig mintegy 147.400 esetben
mutatták ki az új koronavírusfertőzést, 131.117-en gyógyultak
meg és 1.604 beteg hunyt el.

A PALESZTINOKAT
MEGFOSZTJÁK A
KORONAVAVÍRUS ELLENI
VAKCINÁTÓL
Az Izraeli Hatóságok minden oltást
biztosítottak az izraeli személyi
igazolvánnyal
rendelkezők
számára,
ugyanakkor
elhanyagolják
megszálló
hatalomként előírt kötelességüket,
megsértve a genfi egyezményt,
valamint
a
nemzetközi
megállapodásokat,
amelyek
előírják,
hogy
az
egészség
megőrzését szolgáló eszközöket
biztosítsanak mindenki számára,
aki az irányításuk alatt áll.
Az Amnesty International (AI)
felszólította Izraelt, hogy kezdje
meg a koronavírus elleni védőoltás
beadását
a
megszállt
Ciszjordániában és Gázában élő
palesztinoknak.
A megszállt Ciszjordániában az
oltási terv csak az izraeli telepeken
élőkre vonatkozik – amely telepek a
nemzetközi
törvények
szerint
illegálisak –, a palesztin lakosságra
nem.
Az AI felszólította Izraelt, hogy
„szüntesse be a rá mint megszálló
hatalomra vonatkozó nemzetközi
kötelezettségek figyelmen kívül
hagyását,
és
haladéktalanul
intézkedjen, hogy a koronavírus
elleni védőoltás egyenlően és
tisztességesen legyen biztosított a
megszállása
alatt
álló
Ciszjordániában és a Gázai
övezetben
élő
palesztinok
számára.”
Palesztin Állam Nagykövetsége
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KÖNYVAJÁNLÓ: “ÖRÖKSÉG ÉS
KULTURÁLIS KÜZDELEM
PALESZTINÁÉRT”
Az elmúlt évtizedekben a palesztin
örökségvédelmi szervezetek számos
városrehabilitációs és múzeumi
projektet indítottak Ciszjordániaszerte
a
folyamatos
izraeli
megszállás nyomán. Ezek az
erőfeszítések a palesztin örökség
visszaszerzésére és megerősítésére
jelentősen eltérnek a tipikus globális
projektektől: itt a nép kulturális
emlékezete és lakókörnyezete áll a
középpontban,
nem
az
ősi
történelem és a régészet. Itt a helyi
civil
társadalom
és a
nem
kormányzati szervek végzik a
feladatot, nem állami szereplők.
Ebben az összefüggésben a
palesztin örökség nemcsak az
ellenállás gyakorlatává vált, hanem a
palesztin
táj
alakításának
leleményes módjává is.
A szerző könyvében a palesztin
örökséggel kapcsolatos projekteket
vizsgálja – nevezetesen a Hebroni
Rehabilitációs
Bizottságot,
a
Riwaqot és a Palesztin Múzeumot –,
valamint
a
transznacionális
szereplőket, gyakorlatokat és fizikai
helyszíneket,
amelyeket
új
intézmények létrehozása érdekében
mozgósítanak,
ellenállva
a
megszállásnak
és
a
gyarmatosításnak.

PALESZTINA ÉS
MAGYARORSZÁG

A MEGBÍZOTT
MISSZÓVEZETŐ LEVELE AZ
ÚJ ÉVRE

A megbízott misszióvezető a
legjobbakat kívánja az új év
alkalmából.
„Az óév búcsúztatása és az új év
köszöntése mindig reményteli
időszak. Bár 2020 nehéz volt az
egész világ számára, különösen
nehéz
volt
a
palesztinok
számára, akiknek szembe kellett
nézniük mind a világjárvánnyal,
mind
a
megszállással.
Ugyanakkor azzal a reménnyel
kell előre tekintenünk, hogy
fényesebb napok várnak ránk. A
kihívások jelen lesznek, de
elszántságunk
szembenézni
azokkal a megmaradásunk és a
túlélésünk titka.
Mi Palesztinában elkötelezettek
vagyunk a méltóságteljes béke
elérése
mellett,
amely
szabadságot,
jólétet
és
biztonságot nyújt népünknek és
a régió országainak, valamint
elhozza független államunk
létrejöttét, szent Jeruzsálem
fővárossal.
Ez
marad
a
jövőképünk és célunk.

Mint Magyarországon működő
nagykövetség, őszintén hisszük,
hogy együtt munkálkodhatunk
országaink és népeink jobb
jövőjéért.
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A HÓNAP KÉPE

MOZAIK A SZÜLETÉS TEMPLOMÁBAN - BETLEHEM
2018 decemberében készültek el a Jézus születésének helyén emelt Születés Templomában lévő
mozaik megőrzésére irányuló munkálatok, hogy a látogatók feje fölött ragyogják be a falat. Hét élénkzöld
fűszőnyegen alászálló angyal néz a hajó felé arany keretbe foglalva. Mindegyik angyal az isteni fényt
szimbolizáló ablakok között helyezkedik el. Az egyik angyalt a helyreállítási munkák során fedezték fel
a vakolat alatt. A mozaik aranybevonattal készült, ami két üveglap közé került. Az egyik részlegesen
megsemmisült angyalfigurát az eredetitől eltérő anyagok felhasználásával állították helyre, hogy a jövő
régészit ne tévesszék meg.

Palesztin Állam Nagykövetsége
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KULTÚRA
KIÁLLÍTÁS: JERUZSÁLEMBEN
NYOMTATVA
Január 11-én nyílt meg a „Kurátorok
túrája, Jeruzsálemben nyomtatva:
Mustamloun” című kiállítás a
Palesztin Múzeum szervezésében,
amelyet Baha Jubeh mutaott be. A
kiállítás célja, hogy feltárja a
jeruzsálemiek
kapcsolatát
a
városukban
(arab
nyelven)
nyomtatott
politikai,
oktatási,
kereskedelmi, kulturális és turisztikai
publikációkkal.

TUDOMÁNY
NEMZETKÖZI TUDÓSTALÁLKOZÓ
PALESZTINÁÉRT
Január 10-én zajlott a harmadik
Tudomány Palesztinában Nemzetközi
Találkozó.
Az
eseményt
a
Massachusettsi Műszaki Egyetem
(MIT) Wong Auditóriumában tartották,
panel
szekcióval
és
a
legtekintélyesebb
tudósokkal,
valamint
a
palesztin
oktatási
miniszterrel folytatott megbeszéléssel.
Az eseményen első kézből származó
beszámolók
is
elhangzottak
a
megszállás alatt folytatott tudományos
munkavégzésről, valamint kritikai
észrevételek azzal kapcsolatban,
hogy a tudományos közösség mit
tehet vagy tehetne a palesztinok által
a palesztinokért végzett kutatások
elősegítése érdekében.

MEZŐGAZDASÁG
BROKKOLITERMESZTÉS
GÁZÁBAN

Gázában
két
nő
brokkolitermesztésbe kezdett,
hogy a terményt a helyi piacon
értékesítse,
ezzel
is
elősegítve, hogy a megszállt
enklávé leküzdje a növekvő
szegénységet.
A Khan Yunis Egyetem
diplomásai
számos
helyi
termelővel egyeztettek, mielőtt
a Gázában ritka zöldségnek
számító
brokkoli
termesztésére
esett
a
választásuk. A páros Gáza
város egyik kertészetéből
vásárolt
palántákat
és
fáradságos
munkával
hozzálátott egy dunum (0.001
km2) földterület beültetéséhez.

TECHNOLÓGIA
ICPET 2020
Az
IEEE
palesztin
alszekciójának
koordinálásával a Deir ElBalah-ban működő palesztin
Műszaki Főiskola és az AlQuds Egyetem rendezte meg
negyedszerre az Ígéretes
Elektronikus
Technológiák
2020 Konferenciájának (ICPET
2020), együttműködésben a
Palesztin Kommunikációs és
Információs Társasággal, a
Palesztin
Tudományos
Akadémia,
a
jeruzsálemi
Friedrich Naumann Alapítvány,
valamint a Magas Szintű
Innovációs
és
Kiválósági
Tanács támogatásával.
A virtuális eseményre a Zoom
alkalmazás segítségével 2020.
december 16-17-én került sor
a palesztin Műszaki Főiskolán
(Deir
El-Balah)
és
Jeruzsálemben.
Az
Al-Quds
Egyetem
tudományos
tanácsának
elnöke, Dr. Isam Ishaq az év
során
folytatott
kutatások
statisztikai adatait mutatta be:
11 ország 44 tanulmányát. A
konferencián
31
kutatási
dokumentumot fogadtak el,
amelyeket
8
tudományos
ülésen terjesztettek elő, két
egymást követő napon.

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
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