
GÁZA TÁMADÁS 
ALATT 

Augusztus 5-én Izrael 
légitámadást indított az 
ostromlott palesztin övezet 
különböző pontjai ellen. A fő 
célpont egy lakóépület volt Gáza 
városában. Több rakéta célzottan 
landolt az épület három 
lakásában. 
A Gázai övezet elleni 48 órás 
izraeli támadásnak legalább 48 
halálos áldozata volt, köztük 15 
gyermek és 6 nő. Több mint 300-
an megsebesültek, nem beszélve 
az infrastruktúrában, épületekben 
és a gazdaságokban bekövetkezett 
több millió dolláros kárról az 
egyébként is blokád alatt álló 
Gázai övezetben. 
De mi késztette Izraelt a katonai 
műveletre, anélkül, hogy a 
palesztin fél Ciszjordániában vagy 
a Gázai övezetben bármilyen 
lépést tett volna? Izraelnek még a 
szokásos ürügye is hiányzott, 
miszerint a polgárai és katonái 
elleni támadásokra „válaszolt". 

OCHA: IZRAEL 
KÉNYSZERÍTŐ 

INTÉZKEDÉSEI 
KITELEPÍTÉSHEZ 

VEZETNEK 
Az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs 
Hivatala (OCHA) jelentésében azt írta, hogy 
az elmúlt hónapban mintegy 100 palesztin 
kényszerült elhagyni a Ramallah város 
közelében lévő Ras At-Teen beduin 
közösséget. 
A jelentés az izraeli „kényszerítő 
intézkedések" következtében 
elviselhetetlenné vált életkörülményeket, a 
telepesek által elkövetett erőszakot és a 
menedékhelyeik lerombolását nevezte meg 
okokként, amelyek miatt a palesztin lakosok 
közösségük elhagyására kényszerültek. 
Az ENSZ-jelentés felszólította az izraeli 
hatóságokat, hogy állítsák le a házak 
lerombolásának és a földek elkobzásának 
politikáját, vonják felelősségre a telepeseket 
a palesztin lakosok elleni erőszakért és 
akadályozzák meg, hogy az izraeli erők túlzott 
erőszakot alkalmazzanak velük szemben. 
Becslések szerint a megszállt 
Ciszjordániában 145 településen és 140 
előőrsön mintegy 660 ezer telepes él. 
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Megszállás a 
számok 
tükrében 

- 71 palesztint gyilkoltak 
meg 

- 268 sebesült 
- 164 őrizetbe vétel (köztük 

3 újságíró és Jeruzsálem 
kormányzója) 

- 120 olajfát téptek ki 
Nábluszban. 

- 12 dunum területet 
leromboltak Hebronban. 

- 1.500 lakóegység 
megrongálódott Gázában. 

- 1.400 telepes egységet 
hagytak jóvá. 

- 3 palesztin otthont 
romboltak le Hebronban. 

- 1 izraeli telepet legalizáltak 
és kibővítették 114 újabb 
lakóegységgel.  

- Al-Araqeeb falut 204. 
alkalommal rombolták le. 
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JELENLEGI HELYZET 
Eddig több mint 615.497 esetben 
mutatták ki igazoltan a koronavírus-
fertőzést, 591.464-en gyógyultak meg, 
5.691 beteg hunyt el. 

CAMERA PALAESTINA: 
FOTOGRÁFIA ÉS 

PALESZTINAI 
KITELEPÍTÉSEK 

 
 

Szerzők: 

SALIM TAMARI, ISSAM 
NASSAR ÉS STEPHEN SHEEHI 

A Camera Palaestina a jeruzsálemi 
krónikást, Wasif Jawhariyyeht (1904–
1972) és hét, Palesztina illusztrált 
története című fotóalbumát veszi 
górcső alá. Jawhariyyeh kilencszáz 
képe az oszmán kor és a palesztin 
mandátum idejének gazdag kulturális 
és politikai közegét meséli el. Nassar, 
Sheehi és Tamari ezt az archívumot 
az arab világ fotótörténete és 
Palesztina társadalomtörténete 
közötti metszéspontban helyezi el. Új 
megvilágításba helyezve ezt az 
alapvető korszakot, a szerzők 
nemcsak a jelentősebb történelmi 
eseményeket és a városi polgári 
életmód kialakulását tárják fel, 
hanem a palesztin élet társadalmi 
közegét is, ahogyan azt a jeruzsálemi 
közösség példája mutatja. A 
fotográfiai felvételek közötti 
kölcsönhatást nyomon követve a 
szerzők az anyagi, történelmi és 
kollektív tapasztalatok töretlen 
hátterét kínálják az arab Palesztina 
élő múltjától annak élő jelenéig. 

PALESZTINA ÉS A 
COVID-19 

BEMUTATJUK MUNIR NAYFEH 
PROFESSZORT 

 
Munir Nayfeh professzor 
részecskefizikus, aki a nanotechnológia 
területén végzett úttörő munkájáról 
ismert. Nayfeh 1945-ben született 
Tulkarem Shweikeh nevű városrészben. 
Alap- és mesterdiplomáját 1968-ban, 
illetve 1970-ben szerezte meg a Bejrúti 
Amerikai Egyetemen. 1974-ben doktorált 
fizikából a Stanford Egyetemen. 1974-
1977 között posztdoktori ösztöndíjasként 
és kutatófizikusként dolgozott az Oak 
Ridge Nemzeti Laboratóriumban, majd 
1977-ben a Yale Egyetem előadója volt, 
1978-ban pedig az Illinois-i Egyetem 
fizika tanszékére került. 

Több mint 130 tanulmányt és 10 könyvet 
publikált, valamint számos szabadalom 
tulajdonosa. Nayfeh leginkább a 
nanotechnológia területén végzett úttörő 
munkájáról ismert. 1974-ben a 2005-ben 
fizikai Nobel-díjjal kitüntetett Theodor 
W. Hänsch-sel közösen mérföldkőnek 
számító tanulmányt publikált a Rydberg-
állandó precíziós méréséről. Nayfeh 
professzor a NanoSi Advanced 
Technology Inc. alapítója is, amely 
nanoméretű szilíciumrészecskéket 
forgalmaz napenergia, elektronika, 
szilárdtest-világítás és biomedicinális 
alkalmazásokhoz. 

 

Palesztina 
és 

Magyarorszá
g  

 
ESEMÉNYEK ÉS 

TALÁLKOZÓK 
§ Dr. Fadi Elhusseini 
nagykövet találkozott a 
Szaúd-Arábiai Királyság 
nagykövetével, Őexc. 
Abdul Khaleq bin 
Rashid bin Rafa’a-val. 
§ Találkozott az új 
török nagykövettel, 
Őexc. Gülşen Ekşioğlu-
val. 
§ Találkozott Bulgária 
nagykövetével, Őexc. 
Christo Stefanov 
Polendako-val. 
§ Találkozott Miklóssy 
Ferenccel, a Magyar 
Kereskedelmi és 
Iparkamara Közel-Kelet 
és Észak-Afrika 
Tagozatának elnökével. 
§ Találkozott Kemecsi 
Lajossal, a Néprajzi 
Múzeum főigazgatójával. 
§ Részt vett az Arab 
Nagykövetek 
Tanácsának ülésén, 
valamint számos 
nemzeti napi fogadáson. 
§ A Palesztin Állam 
Nagykövetsége 
sajtóközleményt adott 
ki, amely az alábbi 
linken olvasható: 
https://bit.ly/3PlLBuP 
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IBRAHIMI MECSET 
HEBRON 

 

Az Ibrahim-mecsetet afölé a barlang fölé 
építették, amelyben Ábrahám és felesége, 
Sára, valamint gyermekeik, Izsák és Jákob 
sírja található. Az Ibrahimi mecset a világ 
egyik legrégebbi történelmi épülete, ami a 
rangját és szent voltát illeti. Falai több mint 
kétezer éven át voltak tanúi az emberi 
történelem fontos eseményeinek. 
Tanulmányok szerint Heródes uralkodása 
idején, a Kr.e. utolsó évtizedekben épült. 

1994-ben Baruch Goldstein izraeli telepes 
mészárlást rendezett az Ibrahimi mecsetben, 
amelynek során több tucat palesztint ölt meg 
a hajnali muszlim ima alatt. A támadás 
eredménye az lett, hogy az izraeli hadsereg 
lezárta a mecset egyes helyiségeit és részeit, 
és egy mecsetre és egy zsinagógára osztotta 
azt. 

 
  
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

A HÓNAP KÉPE 
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SPORT 

HARMADIK HELYEZÉS 
A NYUGAT-ÁZSIAI 
KOSÁRLABDA-
BAJNOKSÁGON 
Ifjúsági kosárlabda-válogatottunk 
a harmadik helyet szerezte meg a 
szíriai főváros, Damaszkusz Al-
Fayha Sportvárosában 
megrendezett U-18-as kategóriájú 
nyugat-ázsiai kosárlabda-
bajnokságon, miután 75-55 
arányú győzelmet aratott Irak 
ellen. 
 

 
 
BRONZÉREM A 
NYUGAT-ÁZSIAI 
ASZTALITENISZ-
BAJNOKSÁGON 
Abdullah Al-Mughraby palesztin 
asztaliteniszező bronzérmet 
szerzett a jordán fővárosban, 
Ammánban megrendezett 
nyugat-ázsiai bajnokságon. 
 

 

„WEIN A RAMALLAH” 
FESZTIVÁL 
Ramallah önkormányzata 
megnyitotta a 13. alkalommal 
megrendezett Wein A Ramallah 
zenei és kulturális fesztivált, 
amelynek mottója: „A zene 
összehoz minket”. A fesztivál 
2022. augusztus 9-ig tartott, 
kulturális és művészeti 
tevékenységek és előadások széles 
skáláját vonultatva fel. 

 
 

BIRZEITI ÖRÖKSÉG 
HETE 
A 11. Birzeiti Örökség Hete az 
ikonikus palesztin zaffa (esküvői 
körmenet) és a henna (ideiglenes 
tetoválás hagyományos 
festékekkel) bemutatójával 
kezdődött. A birzeiti asszonyok 
ünnepi népdalokat adtak elő, 
valamint a helyi piacon különféle 
helyi termékeket és kézműves 
termékeket kínáltak. A palesztin 
művészek utcai előadásokat, 
színdarabokat mutattak be, volt 
mesemondás, valamint interaktív 
művészeti műhelyek, 
filmvetítések és egyéb kulturális 
események is zajlottak. 

 

ELISMERŐ DÍJ HIAM 
ABBAS PALESZTIN 
MŰVÉSZNEK A 
MEDITERRÁN 
FESZTIVÁLON 

§ A spanyolországi Valenciában 
megrendezett második 
„Mediterrán Emberi Jogi 
Filmfesztivál” szervezői Hiam 
Abbas palesztin művésznek ítélték 
oda a „Mercury” elnevezésű éves 
zenei díjat művészi pályafutása és 
társadalmi kérdések iránti 
elkötelezettsége elismeréseként. 

§ A záróünnepségen a fesztivál is 
kifejezte támogatását a „palesztin 
nép szabadságáért, 
önrendelkezéséért és a megszállás 
megszüntetéséért folytatott 
küzdelme" iránt. 

 

MŰVÉSZETEK 

KULTURÁLIS 
ÖRÖKSÉG 

SPORT 

HARCMŰVÉSZETI 
FESZTIVÁL GÁZA 
VÁROSÁBAN 
Egy palesztin kislány taekwondo 
bemutatója a Gázában rendezett 
harcművészeti fesztiválon 2022. 
július 25-én. 


