
 

AZ IZRAELI MEGSZÁLLÁS 
HATÁSAI 2021-BEN 

A B'Tselem izraeli emberi jogi csoport 
jelentése szerint az izraeli megszálló erők 313 
főt – köztük 71 kiskorút – gyilkoltak meg a 
megszállt Ciszjordániában és a Gázai 
övezetben. A jelentés szerint 236 fő a Gázai 
övezetben főként a május 11-21. között zajlott 
Gáza elleni offenzíva során lelte halálát, 77 
fő pedig Ciszjordániában, ideértve Kelet-
Jeruzsálemet.   
Az izraeli megszállás 295 palesztin 
lakóépületet rombolt le 2021-ben a megszállt 
területeken, 895 főt – köztük 463 kiskorút – 
hajléktalanná téve. 
Az izraeli megszálló erők összesen 75 
palesztint tartóztattak le a tavalyi évben az 
Erez határátkelőnél. 
Általánosságban elmondható, hogy az 
erőszakos támadások hatása elérte a 
palesztin társadalom különböző szintjeit a 
megszálló erőkön és az izraeli telepeseken 
keresztül, amely így befolyásolja az emberek 
jólétét, megsérti az összes emberi jogot, sőt 
még a környezetet is érinti. 
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3.557 ÚJ ILLEGÁLIS 
TELEP A 

MEGSZÁLLT 
JERUZSÁLEMBEN 

Izrael újabb 3.557 illegális telepes 
egység építési tervét hagyta jóvá a 
megszállt Jeruzsálemben. 
Az egyik terv a Har Homa és Givat 
Hamatos közötti területre, a 
másik a Francia-hegy Scopus-
hegy felé eső szélére vonatkozik. 
Az a terv, amely a Ramat Ráhel 
kibuctól délre, Givat Hamatos és 
Har Homa közelében lévő 
területre készült, 1.465 illegális 
telepes egység tervét tartalmazza. 
A Peace Now nevű szervezet 
szerint az új telep „célja, hogy 
összekapcsolja Har Homa és 
Givat Hamatos telepeket, ezzel 
kiteljesítve az izraeli déli gyűrűt, 
amely lezárja az esetleges 
palesztin lakóközösségek 
folytonosságát Kelet-
Jeruzsálemben és Betlehemben. 
 

ÍGY KÖSZÖNTI 
IZRAEL AZ ÚJ 

ÉVET 
Izraeli megszálló erők 
előzetes értesítés nélkül 
romboltak le egy 20.000 főt 
kiszolgáló palesztin 
egészségügyi központot a 
megszállt Kelet-
Jeruzsálemben.  
Az önkormányzat buldózerei 
a Jabal Al-Mukaber 
lakóközösségben razziáztak, 
miután a rendőrség 
kordonnal zárta le a 
területet, majd lerombolták 
az egészségügyi központot. 
Korábban fellebbezést 
nyújtottak be az izraeli 
bíróságra a lerombolási 
végzés ellen. Ennek ellenére 
az önkormányzat nem várta 
meg a bíróság döntését és 
értesítés nélkül küldte a 
brigádját a helyszínre. 
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JELENLEGI HELYZET 
Eddig több mint 442.357 esetben 
mutatták ki igazoltan a 
koronavírus-fertőzést, 433.997-en 
gyógyultak meg, 4.724 beteg hunyt 
el.  

 

KÖNYVAJÁNLÓ 

BETLEHEM OSTROM 
ALATT: 

TÖRTÉNETEK A 
REMÉNYRŐL A 
BAJOK IDEJÉN 

 
MITRI RAHEB  

A Karácsonyi Templom 
nevű palesztin evangélikus 
gyülekezet lelkipásztora, 
Mitri Raheb könyvében 
lenyűgöző személyes 
történeteket sorakoztat fel 
az elkeseredettségről és a 
reményről egy halálos 
konfliktus közepén, 
közelebb hozva és 
személyesebbé téve a 
palesztin-izraeli konfliktust. 
Raheb élethosszig tartó 
elkötelezettsége népe iránt 
ott tartotta őt a 
kereszténység legendás 
szülőhelyén, még akkor is, 
amikor Betlehem a világ 
legváltozékonyabb és 
leggyűlölettel telibb 
konfliktusának 
gyújtópontjává vált. 
Szenvedélyes személyes 
vallomása felemeli a 
barátság felé tett kósza 
gesztust, az élet és a 
megélhetés újjáépítésére 
tett bátor kísérleteket az 
elpusztított földön, 
valamint az igazságosság és 
a béke iránti olthatatlan 
vágyat. 

PALESZTINA ÉS A 
COVID-19 

BEMUTATJUK  
DR. EDWARD SAID-OT 

 
Edward W. Said 1936. november 1-
jén Jeruzsálemben, Palesztina 
fővárosában született és 2003. 
szeptember 25-én hunyt el New 
York-ban. 
1948-ban a Said család minden 
vagyonát kisajátították, és a fiatal 
Edward menekültté válva úgy 
döntött, hogy harcba száll a 
palesztin nép jogaiért. 
Az angol nyelv és az összehasonlító 
irodalom professzora lett belőle a 
New York-i Columbia Egyetemen. 
A Princetonon és a Harvardon 
tanult Said több mint százötven 
egyetemen és iskolában tanított az 
Egyesült Államokban, Kanadában 
és Európában. Joseph Conradról 
szóló disszertációjától kezdve a 
gyarmatosítással foglalkozott. Az 
elsők között az USA-ban, akik 
élesen bírálták Michel Foucault 
nyugati humanizmusát. 
Nemzetközi tudományos hírnevet 
szerzett a tipikusan 
posztstrukturalista, a kezdetről és a 
származás lehetetlenségéről szóló 
Beginnings: Intention and Method (A 
kezdetek: szándék és módszer) 
című könyvével, valamint az 
orientalizmus alapjaival. 

Palesztina és Magyarország 
 

 
ESEMÉNYEK ÉS TALÁLKOZÓK 

§ A megbízott misszióvezető, Dr. Fadi 
Elhusseini részt vett Áder János köztársasági 
elnök újévi fogadásán Budapesten. 

§ A megbízott misszióvezető találkozott Dr. 
Kemény Gáborral, a CEPOL osztályvezető-
helyettesével. 

§ A megbízott misszióvezető találkozott Dr. 
Kádár Bálinttal, a Kortárs Építészeti Központ 
elnökével. 

§ A Palesztin Állam Nagykövetsége körlevélben 
tájékoztatta a Magyarországon tanuló palesztin 
diákokat az újonnan elérhető online 
workshopokról és képzésekről. 

 
A MEGBÍZOTT MISSZIÓVEZETŐ ÚJÉVI ÜZENETE 

 

„Az óév búcsúztatása és az új év köszöntése 
mindig reményteli időszak. Míg 2021 nehéznek 
bizonyult az egész vilának, különösen nehéz 
volt a palesztinok számára, akiknek a 
világjárvány mellett a megszállással is meg 
kellett küzdeniük. Mindezek ellenére 
elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az új 
évben meglássuk a motivációt és a reményt a 
szebb napokra és évekre. Kihívások mindig 
vannak, de az elszántság, hogy szembenézzünk 
velük és legyőzzük azokat, volt mindig és lesz 
továbbra is az a lelkierő, amely életben tart 
bennünket. Mindig büszkén kitartunk és 
elkötelezettek maradunk amellett, hogy 
elhozzuk a méltó békét, amely szabadságot, 
jólétet, és biztonságot hoz népünk és 
mindenki más számára. Folytatjuk a 
megkezdett hídépítő munkát és az új utak 
felfedezését, amely közelebb hozhatja 
egymáshoz Palesztinát és Magyarországot. Ez 
marad a jövőképünk 2022-ben is.” 
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A HÓNAP KÉPE 

BETLEHEM ÓVÁROSA 
Betlehem óvárosának hagyományos építészete Palesztina oszmán korszakára (1515–1917) nyúlik vissza és 
a korábbi korszakok épületmaradványira épült. Egy séta Betlehem történelmi központjában sziklás 
boltívekkel, kupolás házak gyönyörűen díszitett kapuival, ablakaival, kisebb nyílásaival tarkított, 
kanyargós köves utcák csodálatos látványát kínálja. 

Néhány régi lakóházat még ma is a helyi betlehemi közösség tagjai lakják, akik nagyrészt annak a hét 
nemzetségnek a leszármazottjai, amelyek tagjai alkották a város eredeti társadalmának a szerkezetét. 
Betlehem óvárosának magja hét történelmi negyedből áll. 



2022. január 15.           Havi hírlevél – 19. szám 

Palesztin Állam Nagykövetsége  4    

2021 DÍJAZOTTJAI 

§ Muna és Mohammed El-Kurd felkerült 
a TIME magazin a világ 100 
legbefolyásosabb személyéről készített 
éves listájára. 

§ Sami és Sameeha Huraini kapta a 
Front Line Defenders az emberi jogok 
veszélyeket vállaló védelmezőinek járó 
2021-es díját. 

§ Nesreen Qutainah felkerült a Varkey 
Foundation és az UNESCO Globális 
Tanár díjára jelöltek ötven fős listájára. 

§ 2021-ben Farah Nabulsi palesztin-brit 
filmrendező The present (A jelen) című 
rövidfilmje nyerte a Brit Film- és 
Televíziós Akadémia (BAFTA) legjobb 
rövidfilmnek járó díját. 

§ Salim Daou palesztin sztár nyerte a 
Malmö Arab Filmfesztivál a legjobb 
színésznek járó díját. 

§ Bayan Abu Salameh új eljárást talált fel 
miniatűr műholdak építésére. 

§ Loay Elbasyouni vezette azt a csapatot, 
amelyik segített megtervezni a NASA 
Ingenuity nevű marshelikopterét, 
amelyet felküldtek a vörös bolygóra. 

§ Négy fiatal palesztin építész megnyert 
egy nemzetközi versenyt, amelynek 
során a lerombolt bejrúti kikötő 
újjáépítését kellett megtervezni. 

§ Hét palesztin akadémikust és kutatót 
ismertek el a világ – saját területén – 
legtöbbet idézett tudósainak felső két 
százalékában. A hét paelsztin tudós: 
Dr. Talal Shahwan, Dr. Afif Akel, Dr. 
Majdi Mafarja, Dr. Rita Giacaman, Dr. 
Niveen Abu Rmeileh, Dr. Rana Khatib, 
és Dr. Abdel Latif Husseini. 

SPORT 

PALESZTINA 
GYŐZÖTT LIBANON 
ELLEN A WAFF 
BAJNOKSÁGÁN 
Január 8-án az U14-es palesztin 
nemzeti leányválogatott 
győzelmet aratott Libanon ellen 
az első leány U14-es Nyugat-
ázsiai labdarúgó-bajnokságon 
(WAFF Championship). 

 
PALESZTIN 
BRONZÉREM A 
NYUGAT-ÁZSIAI 
STRANDRÖPLABDA 
VERSENYEN 
Január 4-én a palesztin nemzeti 
válogatott bronzérmet szerzett a 
Nyugat-ázsiai strandröplabda 
verseny zónabajnokságán 
Dohában, Katarban. 

 
PALESZTIN 
BRONZÉREM AZ 
ÁZSIAI KARATE 
BAJNOKSÁGON 
Palesztina újabb bronzérmet 
zsebelt be az Ázsiai karate 
bajnokságon Kazahsztán 
fővárosában, Almatiban. A 
bronzérmet Hala al-Qadi 
szerezte a női U21-es 61-kg-os 
csoportban kümitében az 
Almatiban renedzett Ázsiai 
karate bajnokságon, háromra 
emelve a Palesztina által 
megszerzett bronzérmek 
számát. 

KULTURÁLIS 
ÖRÖKSÉG 

A RIWAQ NYERTE A 
HOLCIM ÉPÍTÉSZETI 
PÁLYÁZAT ARANY 
DÍJÁT 

§ A Riwaq Center for Architectural 
Conservation építészeti központ 
nyerte a 6. Regionális és Globális 
Holcim Díj Pályázat Közel-Kelet 
és Afrika regionális versenyének 
Arany díját. A díjátadó 
ünnepségre Velencében került 
sor. A Riwaq díjnyertes A 
társadalmi szövet mövekedése 
Palesztinában címre hallgató 
projektje egy Kafr’Aqab 
történelmi központjában a helyi 
közösség számára létrehozandó 
környezeti, társadalmi és 
kulturális központra 
összpontosít. 

 
 

 

EXPOTECH 
PALESZTINA 

§ December 16-án nyitotta meg 
kapuit a 14. információs 
technológiai ExpoTech kiállítás. 
Az eseményt a Palesztin 
Információs Technológiai 
Társaság (PITA) szervezte 
Ramallahban és Gázában 
„Digitális átalakulás, bipoláris 
hatás a magán- és a közszférára” 
vízióval. 

§  

TECHNOLÓGIA 


