
 

Palestina - november 2022. 

 

- Even terug naar 29 oktober 2022: demonstratie in Brussel tegen de EU-steun aan het 
criminele Israëlische apartheidsregime. Bron: o.m. de nieuwsbrief van 'Charleroi-
Europalestine’: 

https://charleroi-pourlapalestine.be/index.php/2022/11/08/quelque-chose-est-en-train-de-se-
produire-dans-la-diaspora-palestinienne/;  

de conventies van Genève en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens voor 
wat het gebruik, door mij, van de term ‘crimineel' betreft.  

- 4 november 2022: Georges-Louis Bouchez ('GLB', voorzitter van de MR - de Franstalige 
liberalen), fulmineert in 'Sud-Presse' tegen de demonstratie van 29/10 en tegen het uitblijven 
van afkeuring ervan door 'Links': “De vlaggen, de portretten… Het enige dat ontbrak, waren 
de Kalasjnikovs om zich in Gaza te wanen in plaats van in Brussel”.  

« Inacceptable de faire l’éloge du Hamas » Sud Presse*,  

Ven. 04 nov. 2022, Page 14 

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, dénonce le silence de la gauche sur 
les débordements lors de la manifestation, ce samedi à Bruxelles, contre l’occupation 
israélienne des territoires palestiniens. 

« Les drapeaux, les portraits… Il ne manquait que les kalachnikovs et on se serait cru 
à Gaza plutôt qu’à Bruxelles », s’énerve Georges-Louis Bouchez, le président du MR, 
à propos de la manifestation qui a réuni environ 700 personnes samedi après-midi 
dans les rues de Bruxelles pour dénoncer l’occupation israélienne et le soutien de 
l’Europe à l’État hébreu. 

« Une organisation terroriste! » 

« Si l’extrême droite avait manifesté de la même manière, tous les spécialistes de 
l’indignation, du PS, d’Ecolo ou du PTB, auraient réagi. Ici rien. Un tel silence 
politique est inacceptable. Le bourgmestre Doulkeridis a autorisé la manifestation 
alors qu’on savait qu’il y aurait des débordements », déplore le chef des 
réformateurs. 

Il stigmatise le comportement des manifestants qui ont repris des slogans du Hamas. 
« Une organisation terroriste » rappelle Georges-Louis Bouchez. « Il y avait aussi des 
portraits de terroristes ». Il pointe aussi les personnes qui ont manifesté, le visage 
masqué : « C’est totalement illégal. Je me demande combien de temps, je pourrais 
me déplacer à Bruxelles en portant un tel masque. Nous n’avons pas à subir 
l’apologie de la violence ». 

Le président du MR compte bien demander des comptes via ses élus au bourgmestre 
bruxellois, ainsi qu’aux ministres de la Justice et de l’Intérieur pour voir si des 
poursuites ne sont pas possibles à l’encontre des manifestants sur la base des 
images des caméras de surveillance et des vidéos relayées par les réseaux sociaux. 
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Y.H. ■ 

Op mijn kritiek (JVH) daarop, met onder meer de opmerking, dat er (gelukkig voor ons) nog 't 
één en 't ander ontbreekt om zich in de Gazastrook te wanen, werd bij het 'ter perse gaan' 
van dit maandoverzicht nog altijd geen reactie ontvangen, noch van GLB, noch van Sud-
Presse.  

 

- November 2022.  

Ahmad Manasra, een Palestijnse jongeman uit Oost-Jeruzalem, zit ongeveer een jaar in 
eenzame opsluiting in het zuiden van Israël. In 2015, op 13-jarige leeftijd, werd hij 
gearresteerd. Na de arrestatie werd hij mishandeld en werd hem het recht op een eerlijk 
proces ontzegd. 

Hij lijdt aan ernstige psychische aandoeningen die zich ontwikkelden gedurende zijn detentie 
en verergerden tijdens zijn langdurige eenzame opsluiting. Dit komt neer op foltering. 
Rechtszittingen in de zomer van 2022 verwierpen zijn beroep om uit eenzame opsluiting te 
worden verwijderd en voorwaardelijk vrij te komen. 
Zijn aanhoudende detentie zal volgens onafhankelijke psychiaters leiden tot "onherstelbare 
schade”. 
 
Amnesty International vraagt sedert begin augustus al: “Roep de autoriteiten van Israël 
ertoe op, Ahmad Manasra om medische redenen vrij te laten en hem in de tussentijd 
goed te behandelen”.  
Bron: Amnesty International  
Lees hier het volledige artikel van Amnesty International:  
 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/08/israel-opt-end-solitary-confinement-of-
palestinian-prisoner-jailed-as-a-child/ 

 

- 12-13 november 2022: ANKARA - Turkije heeft na vier jaar de diplomatieke banden met 
Israël hersteld door opnieuw een ambassadeur te benoemen. Sakir Özkan Torunlar, een 
ervaren diplomaat die tussen 2010 en 2014 al consul-generaal in Jeruzalem was, is 
benoemd tot Turkse ambassadeur in Israël. (De Zondag, ‘Nieuws kort’, 13-11-2022).  

Dit online-artikel van nu.nl van 12/11/2022, verschaft wat meer uitleg: 
https://www.nu.nl/buitenland/6235684/turkije-herstelt-diplomatieke-banden-met-israel-weer-
na-vier-kille-jaren.html. 

Zondag 13 november 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl  
 
Turkije herstelt diplomatieke banden met Israël weer na vier kille jaren 
Door onze nieuwsredactie  

 
12 nov 2022 om 10:22 
 
Turkije heeft een ambassadeur benoemd in Israël, waarmee na vier jaar de 
diplomatieke banden met de Joodse staat weer zijn hersteld. 

Ankara haalde zijn ambassadeur in 2018 terug nadat het Israëlische leger tientallen 
Palestijnen had gedood. Jeruzalem reageerde door ook de Turkse consul in het land 
naar huis te sturen. 
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De banden tussen de twee landen verzuurden nadat de Turkse president Recep 
Tayyip Erdogan het beleid van de toenmalige Israëlische premier Benjamin 
Netanyahu ten aanzien van de Palestijnen had bekritiseerd. 

Netanyahu wordt nu opnieuw premier, maar Erdogan heeft hem eerder deze maand 
in een brief met zijn verkiezingsoverwinning gefeliciteerd. 

 

By the way, ter herinnering: in mei 2010 enterde Israël een Turks schip met activisten die de 
onmenselijke blokkade van Gaza probeerden te doorbreken.  

Zie o.m.:  https://www.trouw.nl/nieuws/turken-lopen-massaal-uit-voor-door-israel-geenterd-
schip~bbeeba55/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

Ondertussen gaan in Palestina de huisslopingen (quasi) dagelijks door en wel in toenemend 
tempo.  
Zie bij voorbeeld dit online-artikel van 13-11-2022 op almayadeen.net:  
 
“ 'Israël' bedreigt 130.000 Palestijnen met sloop van huizen”: Het slopen van huizen is 
één van de gezichten van "Israëls" agressieve beleid tegen Palestijnen, dat tot doel heeft, 
hen van hun land te verdrijven. 
(…)" 
 
In de Belgische mainstream pers was het hoger geciteerde item uit ‘Nieuws kort’ in De 
Zondag, het enige wat het ‘persoverzichtsysteem' in relatie tot Het Midden-Oosten of 
Palestina vermeldde voor 13-11-2022.  
 

- 14 november 2022:  ‘+972-magazine’ heeft het over de recente zeegrens-deal tussen 
Israël en Libanon (officieel nog in oorlog): "Wie zijn ondertussen de echte winnaars bij de 
maritieme deal tussen Israël en Libanon?” en beantwoordt de vraag met: "Terwijl Libanon 
en Israël profiteren van de voordelen van een nieuwe zeegrens, liggen de grootste winsten 
bij staten en bedrijven ver van de Middellandse Zeekust.”.  Lees hier het artikel: 
https://www.972mag.com/israel-lebanon-maritime-deal-winners/ 

 

- 15 november 2022: "Alles wat we konden doen was toekijken": het Israëlische leger 
vernietigt zes eengezinswoningen op de bezette Westelijke Jordaanoever.  

Israël negeert openstaande rechtszaak en vernietigt drie woongebouwen van Palestijnen in 
gebied C met bulldozers, waarna familie wordt gevraagd om te betalen voor de sloop (…)  

Lees hier verder (in het Engels): https://www.middleeasteye.net/news/israel-demolishes-
palestinian-family-homes-bethlehem-west-bank 

 

- 16 november 2022: The electronic intifada: "Ben & Jerry's verwerpt Israëlisch ijs dat 
onder zijn naam wordt verkocht.” 

Voor wie niet ‘mee’ zou zijn met dit verhaal: Ben & Jerry’s, de firma die al enige tijd in het 
nieuws komt omdat ze ethisch zaken doen in haar vaandel draagt en zodoende, onder meer, 
haar activiteiten in de illegale Israëlische ‘nederzettingen’ zegt stop te zetten, ligt, volgens 
verschillende persartikels die daarover al zijn verschenen, over dat laatste heel die tijd al in 
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de clinch met zijn eigenaar Unilever - voor wie zaken doen en winst maken kennelijk een 
hogere prioriteit genieten.  

Die prioriteit geldt trouwens voor 'de economie' in ’t algemeen en met name ook voor de EU - 
‘Europa’ -, alle veelbelovende en zelflovende verklaringen over ‘onze waarden’ ten spijt. Het 
wordt toekomstige bedrijfsleiders en politici, in ‘elitescholen’, in boeken en cursussen over 
economie, immers aldus ingelepeld. Van economie als menselijke activiteit die ‘voorziet in de 
behoeften’, wordt, geruisloos en totaal ongeëxplikeerd, alsof het voor de hand ligt, 
overgeschakeld op ‘maximale winst nastreven’ als uitgangspunt, wanneer het allemaal 
concreet wordt, met cijfers en grafieken en wiskundige formules en conclusies. Wie niet slikt, 
haalt zijn diploma niet. (JVH) 

 

Vervolg van het artikel:  "Ali Abunimah - Activisme en BDS.  

Het in Vermont gevestigde Ben & Jerry's zegt, dat het niets te maken heeft met ijs dat met 
zijn naam en insignes op de markt wordt gebracht in Israël en de bezette Westelijke 
Jordaanoever. Debbie Hill - UPI  

Ben & Jerry's heeft het ijs verworpen dat onder zijn naam in Israël en de bezette Westelijke 
Jordaanoever wordt verkocht door een Israëlisch bedrijf. De verkoop van de bevroren 
lekkernijen in Israëlische nederzettingen gebouwd op Palestijns land, in strijd met het 
internationale recht, vormt de kern van een juridisch geschil tussen Ben & Jerry's en zijn 
eigenaar Unilever. (…)”  

 
Een ‘link’ naar het volledige artikel vind je hier: https://electronicintifada.net/blogs/ali-
abunimah/ben-jerrys-repudiates-israeli-ice-cream-sold-under-its-name 
 
 
 
- 17 november 2022: In de Belgische ‘mainstream’ pers heet het: ‘van Palestina geen 
nieuws’.  
 
Dit wordt een eentonig verhaal. 

Ontleend aan Multatuli, die het ook over kolonisatie had en over de inheemse 
bevolking alles afnemen en meer onrechtvaardigheid die daarmee gepaard ging 
('gepaard gaat’, in zijn tijd). ...Weliswaar was dat in veel vroegere tijden, in wat wij nu 
‘het koloniale tijdperk’ noemen.  

 
Tenminste, het zou dat zeker worden, als dit ‘maandoverzicht’ niet gegarandeerd incompleet 
was.  

Vreest echter niet daarvoor. Dat ik het hierna volgende artikel hier nu ook weeral vermeld, is, 
omdat ik een punt wou maken: dat dergelijke dingen (quasi) dagelijkse kost zijn in Palestina. 
En ik wou het schrille contrast illustreren, van de dagelijkse werkelijkheid ginder met die 
dagen waarop er ‘van Palestina geen nieuws’ is bij ons, of nauwelijks nieuws, of ander 
nieuws. In onze ‘mainstream' media dan.  

Ondertussen verschijnt (op 17 november 2022 dus) elders dit online-artikel:  

Israëlische troepen versus olijfbomen.  
 

https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/ben-jerrys-repudiates-israeli-ice-cream-sold-under-its-name
https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/ben-jerrys-repudiates-israeli-ice-cream-sold-under-its-name


"Israëlische troepen vernietigen 2.000 olijfbomen op de Westelijke Jordaanoever.  
(…)”  
 
Lees hier verder:  
https://rumble.com/v1v7ezm-heinous-crime-against-agriculture-israeli-forces-destroy-2000-
olive-trees-i.html 
 
 

- 22 november 2022: Het settler-geweld tegen Palestijnen in Cisjordanië is de laatste 
maanden opvallend toegenomen, terwijl de bezettende macht, die nochtans de burgers in 
het bezette gebied zou moeten beschermen, toekijkt.  

Zo bij voorbeeld publiceert 972-magazine op 22 november 2022 dit prangende artikel over 
een weekend vol settler-geweld in Hebron: 

https://www.972mag.com/hebron-mass-settler-attack/ 

 

- 28 november 2022: OCHA. 

Ondertussen wordt dat alles, zoals je wellicht al dacht, ook ergens opgetekend. Je kan het 
zo gek niet bedenken in de wereld, of het wordt ergens opgetekend. En wat kan de, wegens 
het vetorecht van de VS in de VN-Veiligheidsraad, zo goed als machteloze VN in Palestina 
nu beter doen, dan al wat ginder plaats heeft, toch minstens op te tekenen?  

Dat gebeurt meer bepaald door 'OCHA'. Dat letterwoord staat voor het VN-bureau voor de 
Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden (United Nations Office for the Coordination 
of Humanitarian Affairs). OCHA tekent ginder allerlei dingen op, in de 'bezette gebieden' dan 
toch, in cijfers, in grafieken, per dorp, per gebied, op allerlei wijzen uiteengerafeld en op 
allerlei wijzen gegroepeerd, voor al waarvoor het zou kunnen nuttig zijn. Als je cijfers wilt 
over de 'bezette gebieden', kijk dan naar de website van OCHA. Als de Palestijnse kwestie 
geschiedenis geworden is, zullen onderzoekers bij OCHA over de 'bezette gebieden' 
cijfermatig onderbouwd materiaal vinden, om hun thesissen over dat beschamend stuk 
geschiedenis mee te stofferen.  

Zo bij voorbeeld deze 'update' van OCHA van 28 november 2022, over 'de sloop van 
structuren die eigendom zijn van Palestijnen en de daaruit voortvloeiende ontheemding van 
mensen uit hun huizen op de Westelijke Jordaanoever sinds 2009. Samen met ander beleid 
en andere praktijken draagt de dreiging van vernietiging van huizen en middelen van 
bestaan bij tot het ontstaan van een dwingende omgeving die mensen onder druk zet om 
hun woongebied te verlaten': zie: https://www.ochaopt.org/data/demolition 

 
 
- 30 november 2022: Artikel in The Rights Forum: 

Palestijnse ngo Al-Haq zet juridische stappen tegen het CIDI 

In drie artikelen verspreidde de pro-Israël lobbyorganisatie CIDI (Centrum Informatie en 
Documentatie Israël - n.v.d. redactie) dit jaar ernstige desinformatie over de Palestijnse 
mensenrechtenorganisatie Al-Haq. Die heeft nu aangifte tegen het CIDI gedaan wegens 
smaad en laster. 
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Lees verder: https://rightsforum.org/palestijnse-ngo-al-haq-zet-juridische-stappen-tegen-het-
cidi/ 
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