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435.708 kolonisten wonen op bezette West Bank
Uit nieuwe Israëlische
statistieken is gebleken dat
het aantal Joodse kolonisten
dat op de bezette West Bank
woont, bereikte begin 2018
435.708 inwoners in 150
illegale nederzettingen, zo
meldden de Israëlische
media op zondag. Dit aantal
omvatte niet de kolonisten
die in bezet Oost-Jeruzalem
wonen, zei de Immigratie-
en Grensautoriteit (PIBA) van
het Israëlische ministerie
van Binnenlandse Zaken.
De jaarlijkse bevolkingsgroei
onder kolonisten was 3,4
procent, met een
toenemend aantal van
14.299. Het wees erop dat
de groeisnelheid daalde in
vergelijking met die in 2016
toen het aantal kolonisten
met 15,765 of 3,9 procent
toenam. Volgens de
gegevens bedroeg de
jaarlijkse groei van het
aantal kolonisten tijdens het
laatste decennium, tussen
2007 en 2017, 4,6 procent -
15.000 kolonisten per jaar.

Ondanks de daling van vorig jaar, zei The
Times of Israel, bleef de groei van het
aantal inwoners in de nederzetting hoger
dan die in Israël, die 2 procent per jaar
bedroeg. The Times of Israel merkte op
dat de gegevens een toenemend aantal
kolonisten toonden in de nederzetting
bewoond door religieuze kolonisten, waar
de bevolkingsgroei in 2017 12 procent
bedroeg. Yesha Council, het orgaan van de
nederzettingenleiding op de bezette West
Bank, schreef de afname van de groei van
de kolonistenpopulatie toe aan de

vertraging van het bouwen in
nederzettingen. "De berichten in de media
praten voortdurend over de goedgekeurde
wooneenheden, maar de realiteit is
compleet anders", zei Yesha in een
verklaring en riep op tot "serieus
overheidsoptreden om de belemmeringen
voor de bouw weg te nemen en het
aanbod van wooneenheden te vergroten."

Bron: www.middleeastmonitor.com

De Mossad is een van de belangrijkste entiteiten in het
Israëlische inlichtingenapparaat, dat ook de militaire
inlichtingendienst, de Shin Beth-veiligheidsdienst en de
Shin-Beth omvat. De Mossad is verantwoordelijk voor het
verzamelen van inlichtingen en het uitvoeren van
geheime operaties, en het beheer van
spionageactiviteiten buiten het land.

De Mossad werd op 13 december 1949 op aanraden van
David Ben-Gurion, de voormalige Israëlische premier,
opgericht en in 1951 gereorganiseerd om direct
ondergeschikt te zijn aan de autoriteit en bevelen van de
premier.

Bron: www.aawsat.com

Mossad vermoordde ten minste
3.000 mensen

Een recent boek van de Israëlische onderzoeker en
journalist Ronen Bergman onthulde dat de Israëlische
inlichtingendienst Mossad minstens 3000 mensen heeft
gedood.

"In totaal hebben we het over minstens 3000 mensen,
niet alleen de beoogde mensen, maar ook de vele
onschuldige mensen die op de verkeerde plaats op de
verkeerde plaats waren", zei de schrijver in het Duitse
tijdschrift Der Spiegel.

Bergman's boek, "The Shadow War, Israel and the
Mossad's Secret Killings", is vanaf maandag op de markt.

Volgens de auteur sprak hij in zijn onderzoek met
ongeveer 1.000 mensen, "waaronder zes voormalige
leiders van de Mossad en zes Israëlische premiers, zoals
Ehud Barak en Ehud Olmert, evenals met de huidige
Israëlische premier Benjamin Netanyahu."

Bergman zei dat tijdens de tweede Intifada alleen al,
orders werden uitgevaardigd voor "gerichte moorden"
van tussen de vier tot vijf mensen, meestal op leden van
Hamas.

Verantwoordelijke uitgever: Henny A.J. Kreeft, Vondellaan 196, 3884 EK Harderwijk



Koop een deken voor Palestina

Koop voorKoop voor
€ 20€ 20

VoorVoor
PPalestinaalestina

Een dekenEen deken

Op dit moment zijn we bezig met de winteractie
en dat gaat over dekens om warm te blijven. Ik
heb deze actie: “Koop een deken voor Palestina”
genoemd. En nu gaat het natuurlijk komen; ik
heb uw hulp nodig. Voor € 20.00 kopen we een
deken in Palestina en zorgen dat hij afgeleverd
wordt daar waar hij hoort, bij de Palestijnen die
het nodig hebben.

Maak € 20 (of een veelvoud daarvan) over op
IBAN: NL53INGB0004464461 van Stichting
Internationale Humanitaire Hulporganisatie
Nederland, met referentie Winteractie / Palestina
/ Kh en wij doen de rest.

Natuurlijk kom ik over een aantal weken /
maanden met een nieuwe actie voor Palestina.

Bijna dagelijks krijg ik het verzoek om iemand
of een organisatie te steunen (en dus te
doneren) in Palestina; het ene project is nog
mooier dan het andere. Maar hoe pak je nu zo
iets aan? Ga je iemand helpen door geld te
sturen naar Palestina of ga je een
inzamelingsactie starten hier in Nederland en
probeer je dan goederen in Palestina te krijgen?
Ik ben er mee bezig geweest, inzamelen
bracht wat op, maar daarna de goederen naar
Palestina te brengen was beduidend moeilijker.
En geld inzamelen, ja en dan? Naar wie? En in
feite help je zo iemand maar een keer.

Bij IHH doen we het anders: door lokale hulp te
bieden proberen we de lokale economie te
stimuleren en te helpen. In Nederland geld
inzamelen en dan de goederen in Palestina bij
lokale ondernemers kopen om daarna de
lokale mensen te kunnen helpen.



De media is
verkocht

Nederland in het algemeen leidt
aan een verschrikkelijk
geheugenverlies, we kunnen ons
massaal niets meer herinneren van
de heldendaden van de
verzetstrijders uit onze families die
vochten tegen de bruinhemden in
de Tweede Wereldoorlog. Het lijkt
erop dat alles in een keer is
verdwenen uit het collectief
geheugen van de Nederlandse
maatschappij en de media en de
politiek lopen hierbij voorop.

Laatst bracht een vriend op Facebook
mij het artikel van Elad Zigler uit de
Volkskrant, juist die krant, onder
ogen; een artikel met de titel “Wat u
moet weten over de familie Tamimi”.
In dit tamelijk negatieve artikel haalt
de zogenaamde opinieschrijver en
spreker over het Midden-Oosten en
het Israëlisch-Palestijnse conflict, alles
uit de kast om de familie Tamimi uit
het dorp Nabi Saleh op de West Bank
in Palestina zwart te maken. En
meneer Zigler gaat nogal te keer,
want hij kan nu zijn stokpaardje
berijden als spreker over het
Israëlisch-Palestijnse conflict.

Wat dan weer niet door de Volkskrant
is vermeld - en wel vermeld staat op
de site www.alexandrina.nl - is dat het
stuk mogelijk wel eens niet van
meneer zelf is, maar dat hij het heeft
‘geleend’ van een zogenaamde
mensenrechtenadvocaat met de
naam Arsen Ostrovsky (lees het
artikel Hasbara in de Volkskrant op de
genoemde site).
Wat ook niet te lezen staat in de
Volkskrant is dat meneer Zigler de
adviseur is van Michael Oren, een
huidig lid van de Knesset voor de
Kulanu-partij en vice minister in
kabinet. Tevens was / is Elad Zigler
bestuurslid van Bnei Akiva, de
grootste religieuze zionistische
jeugdbeweging ter wereld, met meer
dan 125.000 leden in 42 landen.
En juist deze persoon denkt de

Volkskrant een podium te moeten
geven om zijn hasbara uit te kunnen
spugen over de Nederlandse lezers.
Deze persoon, als een aanhanger van
de bezetting van Palestina en
mogelijk nog wel meer, mag in de
Volkskrant zijn gal spuwen over het
verzet van de familie Tamimi tegen
juist deze bezetter. Hoe stommer kan
het zijn … Dat een krant als de
Volkskrant zich hiervoor laten lenen.
Even terug in de tijd, op de site
Verzetsmuseum Amsterdam staat de
volgende zin te lezen: “De Telegraaf,
het Algemeen Dagblad en De
Volkskrant (tot 1941) mogen van de
Duitsers wel verschijnen omdat ze
gehoorzamen aan de Duitse censuur.”

Ik durf het bijna niet te zeggen, maar
afgelopen week werd er op Facebook
gezegd dat de media de officiële
standpunten van de bezettende
macht van Palestina overnemen …
kijk nu eens terug naar de regel over
het Verzetsmuseum …..

De opinie in de Volkskrant van de
hand van Elad Zigler - gaan we voor
het gemak maar vanuit uit - staat vol
met hasbara en de Volkskrant gaat
dus mee in de officiële standpunten
van deze hasbara, m.a.w. de
standpunten van het bezettende
regime in Tel Aviv. Er wordt geen
woord gerept over het verzet tegen de
bezetter, geen woord over de
heldhaftige strijd van de Palestijnen
en dus ook van de familie Tamimi die
nu al jaren duurt en waar de
westerse media en politici geen goed
woord voor over hebben. Sterker nog
het verzet wordt als terrorisme
afgeschilderd. Betekent dit dan ook
meteen dat het verzet in de jaren 40 -
45 terrorisme is geweest?

Er is geen verschil tussen de
Nederlanders (en andere landen) ten
tijde van de Tweede Wereldoorlog die
vochten tegen de bezetters in de
bruine hemden en de fiere, trotse

Palestijnen die tegen steeds weer
binnenvallende troepen van de
bezetter uit Tel Aviv moeten ageren.
Nou ja, misschien is er wel een
verschil, nl. dat de Palestijnen
nauwelijks wapens bezitten om de
bezettende macht aan te vallen,
behalve de sling met stenen dan,
tegen hypermoderne wapens van de
bezettende macht.

In het artikel op de site
www.alexandrina.nl wordt uitgelegd
waar het verzet voor staat en ik heb
in eerdere artikelen ( Ahed Tamimi,
strijdster tegen het onrecht en Je zou
maar Tamimi heten ook aangegeven
waar het verzet staat.

Maar de Palestijnen kunnen vechten
wat ze willen, maar onze politici
zullen geen poot uitsteken om hulp te
bieden, sterker nog, de
coalitiepartijen zijn bezig om de hulp
aan de Palestijnen de kop om te
draaien, zoals ook de schoothond uit
Washington van de bezettende macht
uit Tel Aviv heeft gedaan.

Vandaag kon men lezen: “VVD, CDA
en ChristenUnie zijn verbaasd dat
minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking Sigrid
Kaag (D66) heeft besloten versneld 13
miljoen euro over te maken aan
UNRWA, de VN-organisatie die zich
bezighoudt met hulp aan vijf miljoen
Palestijnen. Dat blijkt uit Kamervragen
die de coalitiegenoten van D66
vrijdag aan de minister stelden.”
Komt er eens iemand in het kabinet
op voor de strijd van de Palestijnen,
dan staat 75% van de coalitie meteen

op de achterste poten, want dat kan
zomaar niet. Neen, Palestijnen
hebben van Nederland niets te
verwachten of te vrezen. Het wordt
tijd dat er weer nieuwe verkiezingen
komen en dat het standpunt van de
Palestijnen door meerdere partijen
wordt opgepakt, want met VVD, CDA
en ChristenUnie zal het in Palestina
koud blijven en zal het land steeds
verder slinken, want Nederland en de
rest van de westelijke politici nemen
de officiële standpunten van de
bezetters van Tel Aviv over. En als de
bezetter weer een Palestijn vermoord,
een meisje van 16 in het gevang
gooit of nog meer land steelt, dan
zijn we horende doof en ziende blind
en kijken we de andere kant uit.

© KhamakarPress / 19.01.2018
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Leger schiet twee Palestijnen neer na zogenaamde steekpoging buurt Nablus

Israëlische soldaten
schoten dinsdag twee
Palestijnen neer nabij
Za'tara militaire
wegversperring, ten zuiden
van de stad Nablus, in het
noorden van de West Bank,
nadat zij naar verluidt
probeerden om hen neer te
steken en weigerden Rode
Kruis-medici hen de
benodigde medische
aandacht te geven.

Update: Het Palestijnse
ministerie van
Volksgezondheid heeft
gemeld dat de twee
gewonde Palestijnen
kinderen zijn, geïdentificeerd
als Mohammad Farhan
Mohammad, 14, en Ahmad
Sa'id Zazouq, 14, uit het al-
Jadeeda-dorp, ten zuiden van
Jenin.Beiden werden met
scherp in hun benen
geschoten en bleven
bloedend op de grond
achter nadat de soldaten
voorkwamen dat Palestijnse
Rode Halve Maan

medici hen benaderden.
De soldaten riepen later om een
Israëlische ambulance en verplaatsten
hen naar een ziekenhuis, terwijl de
omvang van hun verwondingen
onbekend bleef.

Mediabronnen in Nablus zeiden dat de
twee Palestijnen in de onderste
ledematen waren neergeschoten en
bleven bloedend op de grond totdat
een Israëlische ambulance ter plaatse
werd geroepen, hoewel er Palestijnse
medici aanwezig waren, maar de
soldaten weigerden hen toe te staan de
gewonden te benaderen.
Israëlische bronnen beweerden dat de
twee Palestijnen probeerden de
soldaten op de militaire wegversperring
te steken maar werden neergeschoten
voordat ze hen bereikten.

De soldaten sloten toen de Za'tara
wegversperring, terwijl tientallen
eenheden werden ingezet in het gebied
en er omheen.
Na de vermeende steekpoging zei het
hoofd van de zogenaamde Regionale
Raad voor Nederzettingen in het
noorden van de West Bank, Yossi
Dagan, dat "terrorisme Israël niet zal

afschrikken - we zullen en blijven
uitbreiden", en eisten van Israël om te
reageren op het incident door "het
stimuleren van
nederzettingenconstructies" op de
bezette West Bank, inclusief het bezette
Jeruzalem. Bron: www.imemc.org



Tip de Redactie

Een ieder ziet hier en daar nieuws over Palestina.

Ziet u belangrijk nieuws over Palestina, laat ons dan weten, mail de
redactie via

info@khamakarpress.com

Al het nieuws over Palestina, haar bevolking, de politiek, het verzet,
de aanvallen op Palestina en haar status lokaal, regionaal en
mondiaal zijn voor ons van belang om te vertellen aan de wereld.

Met name nieuws van de straat, van de Palestijn zelf, zijn we in
geinteresseerd.

Redactie

Redactie
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Israëlische soldaten schoten Palestijn neer in zuidelijk Gaza

Israëlische soldaten verwondden dinsdagmiddag 2 januari een
jonge Palestijnse man , ten oosten van Khan Younis, in het
zuidelijke deel van de Gazastrook.

Dr. Ashraf al-Qedra, de woordvoerder van het Palestijnse
ministerie van Volksgezondheid in Gaza, zei dat de soldaten de
man met een scherp in zijn been schoten, met een matige
verwonding tot gevolg, voordat hij met spoed naar een ziekenhuis
in Khan Younis werd gebracht.

De Palestijn werd neergeschoten nadat het leger vele scherpe
munitie, met rubber beklede stalen kogels en gasbommen had
afgevuurd, richting veel Palestijnen, protesterend op hun land,
vlakbij de grensomheining.

Veel Palestijnen leden aan de effecten van traangasinhalatie en
kregen de benodigde behandeling door lokale medici.

Bron: www.imemc.org

De langst zittende Palestijnse gevangene markeert 36 jaar in Israëlische hechtenis

Karim Younis, de langst zittende Palestijnse
gevangene in Israëlische hechtenis, markeerde
zaterdag zijn 36e jaar in de Israëlische gevangenis.
Younis, een Palestijnse burger van Israël uit de
Palestijnse stad Arara in Israël, werd op 6 januari
1983 door de Israëlische autoriteiten gearresteerd,
volgens het officiële Wafa persbureau van de
Palestijnse Autoriteit (PA).

Younis, die op het moment van zijn arrestatie een
universiteitsstudent was, werd in 1983 tot levenslang
in de Israëlische gevangenis veroordeeld wegens het
naar verluidt uitvoeren van een aanval op een
Israëlische soldaat in de bezette Golan Heights als
onderdeel van de Fatah-verzetsbeweging in 1980.

Zijn vonnis werd later echter teruggebracht tot 40
jaar in de Israëlische gevangenis. Ondanks het feit
dat Younis onder een twintigtal gevangengenomen
Palestijnse burgers van Israël zat die naar
verwachting vrijkwamen als deel van de Oslo-vrede in
de jaren negentig, moeten de Israëlische
autoriteiten hem nog steeds vrijlaten.

Younis heeft in de gevangenis twee boeken
geschreven - een in 1990 getiteld 'De politieke
realiteit in Israël' en de andere in 1993 getiteld "Het
ideologische conflict en de nederzetting.”

Bron: www.maan.com

Minderjarigen onder 34 vrouwelijke
Palestijnse gevangenen gemarteld in de
Israëlische gevangenis

Ten minste 34 Palestijnse vrouwelijke gedetineerden zijn
blootgesteld aan verachtelijke omstandigheden van
gevangenschap in de Iraeli HaSharon-gevangenis.

Volgens de Commissie van Gevangenen en Ex-Gevangenen
omvat de lijst van gedetineerden Shatila Abu Eyada en Shourouq
Dweiyat, beide veroordeeld tot 16 jaar. Ook te vinden op de lijst
zijn Maysoun al-Jebali, veroordeelt tot 15 jaar in de gevangenis;
Nourhen Awad, 13 jaar en een half; Israa Ja'abis, 11 jaar
veroordeling; Rawan Dar Abu Matar, die negen jaar kreeg; en
Marah Bakir, veroordeeld tot acht jaar en een half.

Ook onder de gedetineerden zijn acht minderjarigen, waaronder
Malak Salman, veroordeeld tot tien jaar; Manar Shweiki,
veroordeeld tot zes jaar; Lamia al-Burki, veroordeeld tot drie jaar
en drie maanden; en Hadiya Areinat, die drie jaar kreeg.

Bron: www.english.palinfo.com





Politiek, pers en Palestina
Ondanks het feit dat alle drie de woorden met een P
beginnen, zijn ze niet of nauwelijks bevriend met
elkaar. Het lijkt er net op dat aan de ene kant de
politiek staat en aan de andere kant Palestina, met
daar tussenin de media, die meestal overhelt naar de
kant van de politiek.

Deze week kwam het volgende bericht op mijn
bureau “Raad van Europa zegt PA om te stoppen met
het ondersteunen van de gezinnen van gevangenen”
van www.middleeastmonitor.com. Maar een veel
kleiner bericht “Ondanks de Amerikaanse
bezuinigingen krijgt de Palestijnse president een jet
van $ 50 miljoen” van diezelfde site, kwam ik dan
weer niet tegen in de westerse media. Naast deze
twee berichten is natuurlijk Ahed Tamimi nog steeds
hot news en verbazingwekkend, minister Zijlstra nam
het op voor zijn collega, minister Kaag.
Het was me het weekje weer wel.

Die twee artikelen van Middle East Monitor vielen echt
wel op, daar de PA opgeroepen werd om te stoppen
om mensen te betalen die het slecht hebben, daar
hun familieleden in de gevangenis zitten - meestal
leden die dan nog wat geld in het laatje brachten,
maar aan de andere kant hoor je de Raad van Europa
niet iets zeggen over het privé-vliegtuig van de
president, gekocht door diezelfde PA. En natuurlijk
hoor je Europa niets zeggen over de onbeschofte,
steeds gewelddadiger wordende aanvallen van de
zionistische entiteit uit Tel Aviv. Nee dat zijn vrienden,
en vrienden probeer je als vriend te houden, ondanks
de slechte gewoonten van die vriend.

Privé-vliegtuig
Het is natuurlijk stom om te vragen, maar wat moet
de president van Palestina met een privé-vliegtuig; er
zijn geen vliegvelden in Palestina en zo wie zo zullen
vliegtuigen nooit de vergunning hebben gekregen om
te vliegen boven bezet Palestijns gebied. Maar het
meest brutale en onmenselijke van al is, hoe krijgt de
leiding van Palestina het in het hoofd om een
vliegtuig van 50 miljoen aan te schaffen, als meer dan
de helft van de bevolking in armoede leeft?
Palestijnen - kinderen inbegrepen - sterven omdat er
geen voedsel is en vooral omdat er geen medicijnen
zijn. De Palestijnse Autoriteit schijnt 20 miljoen
verstrekt te hebben voor de financiering van het
vliegtuig en het Palestinian National Fund 30 miljoen.
Gaza is nog steeds afgesloten van de rest van de
wereld en dat wordt in stand gehouden door de
Palestijnse president op verzoek van de bezettende

macht uit Tel Aviv. Ik zou eerder aan collaboratie
denken, je durft het bijna niet te zeggen, maar het
heeft er alle schijn van.
Ondertussen is volgens de Palestijnse staatssecretaris
van Gezondheid, Yousef Abul-Reesh, de
gezondheidssituatie in de verarmde Gazastrook “ …
buitengewoon kritisch en moeilijk geworden nadat
medicijnen en brandstofvoorraden in de ziekenhuizen
en medische centra van de overheid bijna op zijn … “
Het gevolg is dat er geen adequate zorg meer
gegeven kan worden en mensen overlijden. En dan
maar niet te spreken over mensen die zwaar ziek zijn
en bijvoorbeeld kanker hebben of verbrande
lichaamsdelen. Er is geen zorg meer, er zijn geen
medicijnen meer, maar er is wel geld om een privé-
vliegtuig aan te schaffen. Tijd voor opstand met de
onderkant van de schoen.

Raad van Europa
Volgens de Jerusalem Post heeft de Raad van Europa
de PA opgeroepen om “… de betalingen stop te zetten
die zij uitdeelt aan de families van Palestijnse
gevangenen en degenen die zijn gedood door
Israëlische troepen … “ De vraag die ik hierbij wil en
moet stellen, is, waarom dat Europa zich met interne
zaken bemoeit als Palestijnse gevangen en hun
families, als ze niets doet aan de onbeschofte,
gewelddadige aanvallen door de soldaten van de
bezettende macht. Echter er zit meer achter; het
artikel van Middle East Monitor gaat verder: " … Na
een hardnekkige poging slaagden we er voor de
eerste keer in om in het eindrapport [resolutie] een
duidelijke oproep op te nemen om de steun aan
terroristen [sic] en hun families stop te zetten," zei
Yesh Atid MK Aliza Lavie, die de raad in Straatsburg
toesprak … “

En wat zien we hier weer? De zionisten uit Tel Aviv
hebben dus nu ook de Raad van Europa in hun zak;
een Europees podium waar de Palestijnse
verzetsstrijders en - helden als terroristen worden
uitgemaakt. Het moet toch niet gekker worden. Wie
zijn de terroristen? Ik heb altijd geleerd dat meestal de
aanvallers de terroristen zijn. Laten we een ding
duidelijk maken: de Palestijnen verdedigen hun land
en Tel Aviv stuurt de aanvallers, dus wie zijn dan de
terroristen?

Nederland
Minister Kaag heeft geld overgemaakt aan de
UNRWA, maar dat was tegen het zere been van de
ChristenUnie en CDA en VVD. Deze drie partijen gaan

nu alle politiek proberen te traineren door overal
vragen te gaan stellen. Dit politieke geneuzel zal
vooralsnog gaan gebeuren tijdens twee debatten met
minister Kaag zelf - een over noodhulp en een over
het functioneren van VN-instellingen. Volgens de NOS
zullen de partijen ook vragen stellen over de geboden
hulp tijdens “… overleg met minister Zijlstra over het
vredesproces tussen Israël en de Palestijnen … ”
Gelukkig heeft minister Zijlstra al zijn eerste
opmerking naar buiten gebracht over deze opvoering
van gespeelde tragedie, toen Zijlstra boos werd over
de opmerkingen van de PVV die van mening is dat de
UNRWA “… een slecht functionerende organisatie die
Palestijnse kinderen indoctrineert, haat zaait en
wapens voor aanvallen tegen Israël opslaat in tunnels.
"En het kabinet maakt nu rechtstreeks geld over naar
de jodenhaters van UNRWA … "
In Europa worden de Palestijnen terroristen genoemd,
terwijl de aanvallers uit Tel Aviv komen en bij de PVV
en meer rechtse kleine en grote partijen worden de
hulpverleners aan de Palestijnen jodenhaters
genoemd, terwijl de zionistische politici geen woord
ongebruikt laten om de haat tegen het Palestijnse volk
voor de westerse media te brengen. En deze media
gaat hier meestal in mee.

© KhamakarPress / 27.01.2018

Ondanks de Amerikaanse bezuinigingen krijgt
de Palestijnse president jet van $ 50 miljoen
De gerapporteerde aankoop volgt op een belangrijke verlaging van de financiële
steun van de VS aan de Palestijnse autoriteit van Mahmoud Abbas.

De in Ramallah gevestigde Palestijnse Autoriteit (PA) heeft net een privéjet gekocht
voor de Palestijnse president Mahmoud Abbas, zo meldden de Israëlische media
donderdag.

"De PA heeft een luxe privéjet van $ 50 miljoen gekocht voor gebruik door Abbas",
meldde Israel's Channel 12.
Volgens de omroep zal het vliegtuig "binnen enkele weken" afgeleverd worden en
worden gestationeerd in de Jordaanse hoofdstad Amman voor persoonlijk gebruik
door de Palestijnse president.

Gemeld werd dat de financiering voor het vliegtuig door de PA ($ 20 miljoen) en
het Palestinian National Fund ($ 30 miljoen) wordt geregeld.

Opmerkelijk is dat de gerapporteerde aankoop komt te midden van belangrijke
verminderingen van de financiële steun van de VS aan de PA en een aanhoudende
economische crisis in de geblokkeerde Gazastrook.

Bron: www.middleeastmonitor.com

Raad van Europa zegt PA te stoppen met
ondersteunen van gezinnen van gevangenen
De Raad van Europa heeft de Palestijnse Autoriteit opgeroepen om de betalingen
stop te zetten die zij uitdeelt aan de families van Palestijnse gevangenen en
degenen die zijn gedood door Israëlische troepen, meldde de Jerusalem Post. Het
Israëlische verhaal beheerste de raad tijdens zijn parlementaire sessie, waardoor
het de vraag voor de eerste werd als onderdeel van een bredere oproep voor een
resolutie over het Israëlisch-Palestijnse conflict.

"Na een hardnekkige poging slaagden we er voor de eerste keer er in om in het
eindrapport [resolutie] een duidelijke oproep op te nemen om de steun aan
terroristen [sic] en hun families stop te zetten," zei Yesh Atid MK Aliza Lavie, die de
raad in Straatsburg toesprak.

De rest van de sessie ging over de erkenning door de VS van Jeruzalem als de
hoofdstad van Israël en herhaalde dat een tweestatenoplossing met Oost-
Jeruzalem als hoofdstad van Palestina de enige oplossing voor het conflict was.
Israël en de VS hebben de PA lange tijd aangesproken voor het verstrekken van
cruciale subsidies aan de families van degenen die getroffen zijn door de bezetting,
het geld een beloning noemen voor "terroristen". In september kondigde de
Trump regering zijn steun aan voor een wetsvoorstel dat de Amerikaanse hulp aan
de PA zou opschorten totdat de laatste de betalingen aan gevangenen en hun

families zou beëindigen.

"De regering van Trump steunt krachtig de Taylor Force Act, die een gevolg is van
het beleid van de Palestijnse Autoriteit en Palestina Liberation Organization om
terroristen en hun families te betalen", zei het ministerie van Buitenlandse Zaken
destijds.
Palestijnse functionarissen hebben gezegd dat de betalingen steun zijn voor
familieleden "die hun kostwinners verloren hebben aan de gruweldaden van de
bezetting, van wie de overgrote meerderheid door Israël overdreven veel werd
gearresteerd of gedood."

In de nasleep van een verzetsaanval vinden de families van de vermeende daders
vaak dat hun huizen worden gesloopt, hun familieleden worden gearresteerd en
hun land wordt ingenomen. Amnesty International is een van de vele
mensenrechtenorganisaties die dergelijke represailles herhaaldelijk hebben
veroordeeld als een vorm van 'collectieve straf'. Bijgevolg zijn veel Palestijnen
afhankelijk van de steun van de PA om te overleven.

Bron: www.middleeastmonitor.com



Volg het Palestijnse nieuws via KhamakarPress op:

KhamakarPress op
Facebook


