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ENSZ:	 IZRAEL	 DACOL	 AZ	
ILLEGÁLIS	 TELEPÜLÉSEK	
LEÁLLÍTÁSÁT	 CÉLZÓ	 ENSZ-
HATÁROZATTAL	SZEMBEN	
Az ENSZ egyik megbízottja elismerte, 
hogy Izrael továbbra is szembeszegül 
az ENSZ Biztonsági Tanácsának 
határozatával, amely a megszállt 
palesztin területeken lévő illegális 
telepek építésével kapcsolatos minden 
tevékenység azonnali beszüntetésére 
szólította fel, mivel Tel-Aviv az elmúlt 
három hónapban közel 2000 
lakóegység építésének terveit 
terjesztette elő a telepek számára.  
Tor Wennesland, az ENSZ közel-
keleti békefolyamatért felelős 
különleges koordinátora az ENSZ BT-
ban tartott beszédében elismerte, hogy 
a határozat 2016-os elfogadása óta 
"továbbra is kevés előrelépést látunk" 
a határozat végrehajtása terén. 
Figyelmeztetett, hogy "az izraeli 
megszállás megszüntetésére és a 
konfliktus megoldására irányuló 
érdemi békefolyamat hiánya veszélyes 
romlást táplál az egész megszállt 
palesztin területen.” 
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AZ IZRAELI BLOKÁD 
ALÁÁSSA A GÁZAI 
FEJLŐDÉST 
A londoni Palesztin Visszatérési 
Központ (PRC) megerősítette, hogy 
az Izrael által a Gázai övezetre 2007-
ben kivetett ostrom az oka annak, 
hogy aláássa a fejlődést a 
tengerparti enklávéban. 
Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 
október 5-én tartott általános 
vitáján gyakorlatilag elhangzott 
beszédében a PRC mély 
aggodalmát fejezte ki a Gázai övezet 
fojtogató blokádja miatt, és 
sajnálkozott a 2,1 millió lakos 
kritikus gazdasági körülményei 
miatt. 
Beszédében idézte az Oxfam 
országos igazgatóját, Shan 
Stevensont, aki nemrég azt 
mondta: "Izrael 
blokádkorlátozásainak többségét a 
politika motiválja, nem a 
biztonság". Hozzátette, hogy a gázai 
palesztin családokat "kollektíven és 
törvénytelenül büntetik". 
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Megszállás a 
számok 
tükrében 
- 15 palesztin mártír 

-  152 palesztin megsebesült 
(köztük egy újságíró) 

- 430 őrizetbe vett személy 
(1365 2022-ben) 

- 243 házkutatás és letartóztatás 

-  8 hajléktalan a palesztinok 
házainak lerombolása miatt 

- Naponta támadások az 
olajbogyót szedő gazdák ellen 

-  180 izraeli katona rajtaütött 
az Ibrahimi mecseten 

- 207. alkalommal rombolták le 
Al-Araqeeb beduin falut 

- 15 mecsetet támadtak meg 
2022 eleje óta 

- 50 000 jobboldali zsidó 
meggyalázta az al-Aksza 
mecsetet 

- 6 házat romboltak le  

- 40 olajfát kitéptek és 8-at 
tönkretettek 



2022. OKTÓBER 15.  Havi hírlevél – 28. szám 
 

Palesztin Állam Nagykövetsége  2 
!  

EGY KÖNYV, AMIT EL 
KELL OLVASNI 

PALESZTINA INSTABIL 

 
Szerző: STEVE SABELLA 

2022 Június 
A Palestine Unsettled egy lenyűgöző 
fotókönyv, amely Palesztinába 
kalauzol. Terében 130 egyedi képet 
állítottak ki, amelyek a Második 
Intifáda (2000-2007) idején készültek 
Palesztinában, és így történeti 
felvételekké váltak. A harminckét 
évig megszállás alatt élt jeruzsálemi 
születésű Sabella az izraeliek és a 
palesztinok közötti konfliktust a 
képek konfliktusának tekinti, 
amelyben Izrael a képalkotás, az 
ellenőrzés és a terjesztés erőforrásai 
miatt fölényben van. Ebben az 
értelemben Sabella felszabadítja a 
túszul ejtett Palesztina-képet. Ezzel a 
küldetéssel, a Palestine Unsettled 
utazása egy hitbéli ugrással ér véget. 

"Fel akartam szabadítani az izraeli 
médiagépezet által túszul ejtett 
Palesztina-képet, új jelentéseket és 
konnotációkat teremtve" - mondja 
Steve Sabella palesztin 
művész...Életem egy pontján, mint 
olyan ember, aki izraeli megszállás 
alatt élt, rájöttem, hogy Izrael 
nemcsak a földet, hanem az emberek 
képzeletét is gyarmatosítja. Ez 
vezetett arra, hogy a képzelet 
gyarmatosításáról beszéljek, és arról, 
hogy a valóságban és a gyakorlatban 
a törekvésnek először az elme 
felszabadítására kell irányulnia, 
megtisztítva a magunkról őrzött 
képeket, felszabadítva és szabaddá 
téve őket." 

ISMERJE MEG DR. HASHEM 
EL-SERAG-OT 

 

 

Hasem El-Serag palesztin-amerikai 
orvos és orvoskutató. 1966-ban 
született és a líbiai Bengáziban nőtt 
fel, miután szülei az 1960-as 
években bevándoroltak. Annak 
ellenére, hogy a gasztroenterológiai 
részleget (és most már az 
orvostudományi tanszéket) vezette, 
irányította és bővítette, Hashemnek 
valahogyan sikerült folytatnia 
termékeny kutatási programját. 
Kiemelkedő sikereket ért el 
kutatási támogatások 
megszerzésében, és publikációs 
eredményei valóban figyelemre 
méltóak. Összességében Hashem 
bibliográfiája több mint 460 
lektorált publikációt tartalmaz, 
amelyet több mint 40 meghívott 
publikáció egészít ki a nem 
lektorált szakirodalomban. 2014 óta 
a Thompson Reuter a klinikai 
tudósok legjobb 1%-a között tartja 
számon az idézések száma alapján. 

2019-ben ő lett az Amerikai 
Gasztroenterológiai Társaság 
(AGA) Intézetének 114. elnöke. 

Palesztina és 
Magyarország 

 
ESEMÉNYEK ÉS 

TALÁLKOZÓ 
§ Dr. Fadi Elhusseini 
nagykövet úr részt vett az 
elnöki tájékoztatón, amelyet 
Novák Katalin,Magyarország 
Köztársasági Elnöke tartott. 

§ Találkozó Bihari Katalin 
külgazdasági ügyekért felelős 
helyettes államtitkárral 

§ Találkozó Fischl Vilmos 
tiszteletes úrral, a 
Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsának 
(MEÖT) főtitkárával 

§ Találkozó Görögország és 
Kuba nagyköveteivel 

§ Találkozó a Magyar 
Exportfejlesztési Ügynökség 
(HEPA) vezérigazgatójával, Dr. 
Szabó Kristóffal és Máté 
Görgeyivel 

§ Részvétel a CEPOL éves 
konferenciáján 

§ Részvétel több rendezvényen, 
többek között a Szaúd-Arábiai 
Királyság nemzeti napján, a 
Német Egység Napján, Dél-
Korea nemzeti napján és a 
Cseh Köztársaság nemzeti 
napján. 

§ Részt vett a Budapesti 
Nemzetközi Könyvfesztiválon 

§ Palesztin zászlót vontak fel 
egyszerre több magyar 
városban a palesztin zászló 
napja alkalmából 
 

JELENLEGI HELYZET 
Eddig több, mint 620 757 
megerősített COVID-eset, 614 914 
gyógyulási eset és 5 691 haláleset 
történt. 

PALESZTINA ÉS A 
COVID-19 
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Palesztina jelen van a 
Budapesti Nemzetközi 

Könyvvásáron 

 

Palesztina Állam részt vett a Budapesti 
Nemzetközi Könyvvásáron, ahol több 
tucat arab és magyar nyelvű könyvet 
mutatott be. Két palesztin regényt 
mutattak be magyar nyelven, köztük a 
néhai palesztin író, Ghaszan Kanfani 
"Lángoló ég alatt” és Adania Shibli 
palesztin írónő "Apró részletek" című 
regényét. A Palesztina szekcióban több 
regény és könyv is szerepelt magyar és 
arab nyelven Palesztináról és a palesztin 
küzdelemről a szabadságért. 

 

 
 
  
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

A HÓNAP KÉPE 



2022. OKTÓBER 15.  Havi hírlevél – 28. szám 
 

Palesztin Állam Nagykövetsége  4     

SPORT 

A PALESZTIN 
TAEKWONDO 
CSAPAT KÉT 

BRONZÉRMET 
NYERT 

A Palesztin Katonai 
Taekwondo csapat részt 

vett a nyolcadik Arab 
Katonai Taekwondo 

Bajnokságon, amelyet 
Tuniszban rendeztek. Tíz 

arab ország katonai 
csapatai vettek részt az 

eseményen, köztük: 
Szaúd-Arábia, Kuvait, 
Líbia, Jemen, Algéria, 
Bahrein, Palesztina, 
Jordánia, Tunézia és 

Omán.

 
 

PALESZTINA 
HARMADIK 

HELYEZETTAZ 
ÁZSIAI 

TRIATLONBAN 
A palesztin válogatott 
játékos, Muhammad 
Atallah a harmadik helyet 
szerezte meg az Akabában 
rendezett Ázsiai Triatlon 
Bajnokságon. Atallah, a 
duatlon "Sprint" 
versenyszámban vett 
részt, miután a verseny 
minden szakaszán új 
rekordot ért el. 

PALESZTINAI NEMZETKÖZI 
KÖNYVVÁSÁR 

A Palesztin Nemzetközi Könyvvásárt 
szeptember 14. és 24. között rendezték meg 
"Palesztina, a haza és Jeruzsálem a főváros" 
mottóval. A vásáron mintegy 350 kiadóvállalat 
és kulturális intézmény vett részt 
Palesztinából, Tunéziából, Jordániából, 
Egyiptomból, Irakból, Szíriából, Eritreából, 
Katarból, Marokkóból, Kuvaitból, 
Sharikaból, Libanonból, Szaúd-Arábiából, 
Kanadából és Olaszországból. Emellett 
mintegy 150 arab költő és író vett részt a 
kulturális szemináriumok és események 
sorozatán keresztül, mint például könyvavató 
ülések, zene és versfelolvasás.  

 

6 PALESZTIN KUTATÓ A 
VILÁG LEGJOBB 

KUTATÓINAK 2%-A 
KÖZÉ TARTOZIK 

A Stanford Egyetem és az Elsevier 
elemzési listáinak 2022-es frissítése 
alapján, a Scopus bibliometriai 
információi alapján hat palesztin 
egyetemi oktató és kutató a világ 
legtöbbet idézett tudósai közül az 
első 2%-ba tartozik a saját 
szakterületén és részterületén. A 
listák a világ legjobban idézett 
tudósait vizsgálták a kutatási 
publikációk száma, a hivatkozások 
és a kutatási produktivitás egyéb 
mérőszámai alapján a kutatói 
pályafutásuk során.  

 

 

AKADÉMIA ESEMÉNYEK 

PALESZTINA 3 DÍJAT NYERT 
AZ ARAB INTERNETES ÉS 

MESTERSÉGES 
INTELLIGENCIA VERSENYEN 
A dubaji GITEX nemzetközi kiállításon 
Palesztina három díjat nyert a 2022-es év 
arab kihívásán a tárgyak internetére és a 
mesterséges intelligenciára vonatkozóan. 
Az "Intelligens Légmatrac" projekt a 
"végzős projektek" kategóriában első 
helyezést ért el, a "Zamakan" projekt a 
legjobb prezentáció díját nyerte el a 
feltörekvő projektek kategóriában, a "Gaz 
Sensor" pedig az iskolai projekteknél. 

 
 

TECHNOLÓGIA 

MŰVÉSZET 

PALESZTIN KÖLTŐ 
MEGKAPTA AZ OLASZ 

CSILLAGRENDET  
Giuseppe Fedeli jeruzsálemi olasz 
főkonzul Sergio Mattarella olasz 
elnök nevében Ihab Bseisu 
költőnek és volt kulturális 
miniszternek az Olasz Csillagrend 
lovagkeresztjét adományozta. 

 


