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Aanvallen op vissers Gaza
Annexeren/slopen/bouwen/onteigenen
Brandstichting
Dodelijke slachtoffers
Intimidatie en geweld bij checkpoints
Intimidatie, geweld, vernielingen, wetgeving
Invallen, ontvoeringen en arrestaties
Overige schendingen/algemene berichten
Restricties (water, elektriciteit, goederen, douane, bewegingsvrijheid, censuur, etc.)
Situatie gevangenen / aanklachten / processen etc.
Dagelijkse effecten van geweld, mensenrechtenschendingen, discriminatie en onderdrukking door Israël
196 incidenten in juli 2015
1)

1 jul

Bron: Ma‘an

Israëlische bulldozers rijden grensgebied in Centraal Gaza binnen. Er werden ook beschietingen gedaan
op Palestijnse landbouwers, er vielen geen gewonden. De bulldozers worden gebruikt om het land te
nivelleren, dit doen ze ook op beplant land.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766260...

2)

1 jul

Bron: Ma‘an

Israëlische strijdkrachten sluiten area Ramallah met cementblokken. De weg tussen het
vluchtelingenkamp alJalazun en de nederzetting Beit El wordt door middel van cementblokken afgesloten
als straf. Palestijnse wagens kunnen geen gebruik meer maken van de weg.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766262...

3)

1 jul

Bron: IMEMCAgencies

Israëlische politie valt een christelijke kerk binnen en confisqueert meubilair. Dit gebeurde in het
christelijke dorp Eqret, alle meubels en bezittingen zijn in beslag genomen. Eqret is een Palestijns
christelijk dorp, een van de honderden dorpen die voor de stichting van de staat Israël werden vernietigd
en ontvolkt. De bewoners die uit het dorp verdreven zijn protesteren nog steeds en eisen hun recht op
terugkeer.
http://www.imemc.org/article/72120...

4)

1 jul

Bron: Ma’an

Het Israëlische bezettingsleger bestormt dorp in de West Bank op zoek naar een verdachte van een
schietpartij.

http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766255...

5)

2 jul

Bron: Ma‘an

Het Israëlische leger beschiet en verwondt tijdens een razzia 3 Palestijnen in het Duheisha
vluchtelingenkamp.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766267...

6)

2 jul

Bron: Middle East Monitor

Israël vernietigt Bedoeïnen dorp voor de 86e maal in de afgelopen 4 jaar. Bulldozers onder leiding van het
Israëlische leger hebben het dorp alAraqeeb in de Negev woestijn voor de 86 keer verwoest.
https://www.middleeastmonitor.com/news/middleeast...

7)

2 jul

Bron: IMEMCAgencies

Het leger ontwortelt land en geeft order tot sloop van huis en waterput. Israëlische soldaten vallen de stad
Yatta ten oosten van de zuid West Bank en delen slooporders uit voor een woning en waterput.
http://www.imemc.org/article/72130...

8)

2 jul

Bron: PNN

De Knesset heeft een verordening goedgekeurd waardoor Palestijnse administratieve gedetineerden geen
gebruik meer kunnen maken van de telefoon om hun familieleden te bellen. Dit is een schending van de
basisrechten van gevangenen.
http://english.pnn.ps/2015/07/02/knessetapproves...

9)

2 jul

Bron: PIC

Zeven activisten van het hulpschip de Marianne nog steeds ontvoerd door Israël. Ze worden illegaal
vastgehouden in Israëlische detentiecentra.
http://english.palinfo.com/site/pages/details.aspx...

10)

3 jul

Bron: Ma‘an

Het Israëlische leger heeft 11 Palestijnen verwond bij het verstoren van een herdenking voor de moord op
de Palestijnse tiener Muhammed Abu Khdeir. Tijdens de herdenking werd door het IDF ook pepperspray
ingezet tegen journalisten.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766277...

11)

3 jul

Bron: Mondoweiss

Palestijnse tiener vermoord onderweg naar gebed. De 17 jarige Mohammed Hani alKasbah was
onderweg naar het ochtendgebed vlakbij zijn huis in het vluchtelingkamp Qalandia ten oosten van
Jeruzalem. Hij werd vermoord door het Israëlische leger terwijl hij onderweg was naar Jeruzalem.
http://mondoweiss.net/2015/07/palestiniankilledj...

12)

3 jul

Bron: IMEMC

Er breken rellen uit tussen Palestijnen en Israëlische soldaten ten noorden van Jeruzalem. Na de moord
op een 17jarige Palestijnse jongen eerder op de dag, ontstaan er confrontaties tussen Palestijnse
jongeren en soldaten bij de Qlandia terminal. Het leger schiet, gebruikt traangas en stungranaten waarbij
meerdere gewonden vallen.
http://www.imemc.org/article/72139...

13)

3 jul

Bron: IMEMC

Een tienjarig Palestijns meisje is aangevallen door een Israëlische politieagent bij de AlAqsa moskee. Het
meisje werd fysiek mishandeld door een Israëlische politieagent van een speciale unit, nadat ze “Allahu
Akhbar” had geroepen als protest tegen de provocerende aanwezigheid van kolonisten in de AlAqsa
moskee. Het meisje houdt er verwondingen aan haar benen aan over.
http://www.imemc.org/article/72143...

14)

3 jul

Bron: Haaretz  Nir Hasson

Israëlische politie arresteert een Pretzel verkoper op gewelddadige wijze. Op video opnames is te zien
hoe de verkoper die geen vergunning heeft op zeer agressieve wijze wordt aangehouden en mishandeld
door de politie.
http://www.haaretz.com/news/diplomacydefense/.pre...

15)

3 jul

Bron: IMEMC

Israëlische soldaten houden een Palestijnse gouverneur uit Ramallah aan. Laila Ghannam was onderweg
naar de herdenking van de vermoordde tiener Mohammed Abu Khdeir, bij het oversteken van de Hizma
blokkade werd ze aangehouden en twee uur vastgehouden.
http://www.imemc.org/article/72140...

16)

4 jul

Bron: IMEMC

Kind raakt gewond in Kafr Qaddum. Tijdens een inval door Israëlische soldaten, waarbij ze gasbommen
en rubberkogels afschieten op de wekelijkse demonstratie, raakt een 12jarig jongetje gewond aan zijn
hoofd door een rubberkogel.
http://www.imemc.org/article/72150...

17)

4 jul

Bron: IMEMC

Tijdens het wekelijkse vreedzame protest in het dorp Nabi Sale, wordt een Palestijnse jongeman van 18
jaar door het Israëlische leger ontvoerd en 4 mensen raken gewond door rubberkogels.
http://www.imemc.org/article/72152...

18)

5 jul

Bron: Ma'an

Israëlische marine opent vuur op Palestijnse vissers. Volgens een Israëlische legerwoordvoerder waren
de vissers afgedwaald van de door Israël ingestelde vis zone.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766322...

19)

5 jul

Bron: Alternative News

De gemeente Jeruzalem maakt misbruik van ‘leeg land en ontginning orders’ om op die manier bezit te
nemen van land dat toebehoort aan het dorp Issawiya in Oost Jeruzalem.
http://www.alternativenews.org/…/920videoland...

20)

5 jul

Bron: Ma'an

Joodse kolonisten bekogelen Palestijnse wagens met stenen, waarbij een Palestijnse vrouw gewond
raakt.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766320...

21)

5 jul

Bron: WAFA

De Palestijnse gevangene Yasser Tarwa uit Hebron, is buiten bewustzijn sinds zijn aanhouding op 21 juni
jl. Zijn advocaat krijgt van de autoriteiten geen informatie over zijn toestand.
http://english.wafa.ps/index.php?action=detail&id=...

22)

5 jul

Bron: Jerusalem Post

Activisten van de Freedom Flottila ‘Marianne’ hebben beelden vrijgegeven van Israëlische autoriteiten die
het schip enteren. Het schip vervoerde pro Palestina activisten die de blokkade van Gaza probeerden te
doorbreken.
http://www.jpost.com/ArabIsraeliConflict/WATCHF...

23)

6 jul

Bron: Palinfo

Een 21jarige Palestijnse gedetineerde is verlamd geraakt nadat hij door het bezettingsleger is
neergeschoten. De gedetineerde ligt in coma en ondanks zijn zeer slechte conditie worden zijn benen aan
het ziekenhuisbed vastgebonden.
http://english.palinfo.com/site/pages/details.aspx...

24)

6 jul

Bron: SILWANIC

8jarig kind raakt gewond door een aanrijding met een Israëlische politiewagen . Haar vader verklaarde
dat ze over de stoep liep terwijl ze door de hard rijdende politieauto werd aangereden.
http://silwanic.net/?p=59804...

25)

6 jul

Bron: IMEMC

Het Israëlische leger ontvoert 13 Palestijnen in de West Bank en 2 vlakbij de grens bij Gaza.
http://www.imemc.org/article/72164...

26)

6 jul

Bron: Ma'an

Israël arresteert 6 Palestijnse bedoeïenen uit de Negev, waaronder 4 leraren, die onterecht verdacht
werden van steun aan IS.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766354...

27)

6 jul

Bron: Ma'an

Het bezettingsleger van Israël valt huizen binnen in bezet Oost Jeruzalem. De huizen zijn van familieleden
van twee Palestijnen die vorig jaar op verschillende momenten door het leger zijn vermoord. Tijdens de
invallen worden geen redenen gegeven en meubilair wordt vernield.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766349...

28)

6 jul

Bron: +972  blog van Natasha Roth

Israëlische veiligheidsdiensten vallen journalisten aan met pepperspray tijdens een herdenking van de
moord op Mohammed Abu Khdeir op de West Bank. De troepen zetten ook traangas en stungranaten in
tegen mensen die meedoen aan de demonstratie.
http://972mag.com/watchisraeliforcespepperspra...

29)

7 jul

Bron: Ma'an

Israëlische troepen schieten een 16jarige jongen neer, hij raakt hierbij gewond. Dit gebeurt bij het
bestormen van het vluchtelingenkamp alJalazone in Noord Ramallah.
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=766367...

30)

7 jul

Bron: Ma'an

Israëlische extremisten vallen drie Palestijnse mannen aan in Oost Jeruzalem. Een Palestijnse inwoner
van het bezette Oost Jeruzalem heeft hoofdwonden aan de aanval overgehouden.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766362...

31)

7 jul

Bron: Ma'an

Israëlische soldaten mishandelen Palestijnse man tijdens nachtelijke inval in zijn woning in het alArrub
vluchtelingkamp. Acht Israëlische soldaten sloegen de man tijdens de arrestatie in elkaar.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766361...

32)

7 jul

Bron: PNN

Israëlische bezettingstroepen arresteren 10 mannen in de Westelijke Jordaanoever. Ze zijn overgebracht
naar een onbekende bestemming. Dit gebeurt tijdens invallen van het leger.
http://english.pnn.ps/2015/07/07/israelioccupatio...

33)

7 jul

Bron: Ma'an

De Israëlische strijdkrachten vernielen de tent die als huisvesting dient voor de familie van Uday Abu
Jamal, één van de Palestijnse verdachten van een aanval op Israëliërs in november. De tent was
beschikbaar gesteld voor de familie door het Internationale Comité van het Rode Kruis.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766372...

34)

7 jul

Bron: 972  blog van Yael Marom

Na de hongerstaking wordt gedetineerde Khader Adnan opnieuw gehospitaliseerd en geboeid aan zijn
bed.

http://972mag.com/posthungerstrikeadmindetaine...

35)

7 jul

Bron: Ma'an

De Israëlische minister van binnenlandse zaken moet volgens het hooggerechtshof binnen 30 dagen
beslissen of drie Palestijnse ministers uit bezet Oost Jeruzalem worden gedeporteerd. De reden zou zijn
dat de Palestijnse ministers niet loyaal aan Israël zouden zijn.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766356...

36)

7 jul

Bron: Ma'an

Het Israëlisch bezettingsleger zet betonnen barrières neer vlakbij Nablus. De barrières werden aan de
zijkant van de weg geplaatst, vlakbij de hoofdingang van de stad Beita.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766358...

37)

7 jul

Bron: Ma'an

Palestijnse boeren wordt toegang tot hun land ontzegd.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766369...

38)

7 jul

Bron: WAFA

De Israëlische marine arresteert 6 Palestijnse vissers aan de kust van Gaza. De vissers werden onder
vuur genomen en 3 boten zijn in beslag genomen.
http://english.wafa.ps/index.php?action=detail&id=...

39)

8 jul

Bron: HAARETZ

Israël houdt een gedetineerde uit Gaza al een jaar vast zonder enige vorm van proces. Explosieven
expert Sami Najar, die volgens Shin Bet een gevaar is voor de nationale veiligheid, vanwege zijn
expertise, wordt al sinds vorig jaar vastgehouden. Er is nog geen datum bekend wanneer hij zal worden
vrijgelaten.
http://www.haaretz.com/news/diplomacydefense/.pre...

40)

8 jul

Bron: IMEMC

Israël is van plan om de French Hill nederzettingen in bezet Jeruzalem uit te breiden. De uitbreiding is
door de ‘Regional Planning and Construction Committee of Jerusalem’ goedgekeurd. Het uitbreiden van
de nederzetting gebeurt door illegale confiscatie van grote stukken Palestijns land.
http://www.imemc.org/article/72171...

41)

11 jul

Bron: WAFA

Israëlische troepen houden hardhandig een mars tegen waarbij demonstranten vragen om de
bescherming van de alBaraka kerk compound in de buurt van al‘Arrub vluchtelingenkamp tussen Hebron
en Bethlehem, vanwege pogingen van kolonisten om dit gebied over te nemen.
http://english.wafa.ps/index.php?action=detail&id=...

42)

11 jul

Bron: Falestine News

De Israëlsiche bezettingstroepen die gestationeerd zijn in het noordelijke checkpoint van Bethlehem slaan
een 16 jarig meisje in elkaar voordat ze wordt gearresteerd en meegenomen naar een onbekende lokatie.
http://falastinews.com/2015/07/11/palestiniangirl...

43)

11 jul

Bron: IMEMC door Bassam Shweiki

Israëlische soldaten ontvoeren een kind in Tal Romeida, een wijk in Hebron.
http://www.imemc.org/article/72216...

44)

12 jul

Bron: Alternative News

In foto’s: In Hebron wordt een winkel door Israëlische soldaten bestormd en de eigenaar meegenomen.
http://www.alternativenews.org/english/index.php/n...

45)

12 jul

Bron: SILWANIC

Gewelddadige opstanden breken uit in het Shu’fat vluchtelingenkamp waarbij een jongeman gearresteerd
wordt en twee mannen gewond raken, waarbij één aan zijn oog.
http://silwanic.net/?p=59907...

46)

13 jul

Bron: Palestine Solidarity

Twee Palestijnse jongens worden vanaf hun stoep voor hun huis meegenomen door vijf Israëlsiche
soldaten omdat ze geen ID bij zich droegen.
http://palsolidarity.org/2015/07/journalwhenwalk...

47)

13 jul

Bron: Ma'an

Israëlische troepen vallen het Dheisheh vluchtelingenkamp binnen nabij Bethlehem en bedreigen de
inwoners. Soldaten doorzoeken het huis van exgevangene Faris Hasanat and laten hem weten dat zijn
broer, Karim Hasanat, zich zou moeten aangeven bij de Israëlsche troepen of anders gedood zal worden.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766465...

48)

13 jul

Bron: IMEMC

“The Presidential Committee for Christian Affairs” in Palestina heeft een statement ingediend waarbij ze
de hooggerechtshof beslissing van Israël veroordeelt voor het geven van groen licht voor de start van de
bouw van een bezettingsmuur in de ‘Cremisan monastery valley’ in Beit Jala in het West Bank district van
Bethlehem.
http://www.imemc.org/article/72237...

49)

13 jul

Bron: Tikun Olam

Israël heeft een ‘gag order’ (verbod op bekendmaking) toegepast bij de arrestatie van de drie Joodse
terroristenverdachten die een aanslag pleegden op de church of Loaves and Fishes.
http://www.richardsilverstein.com/2015/07/13/break...

50)

13 jul

Bron: IMEMC

Een groep Israëlische soldaten trekt Susiya ten zuiden van Hebron binnen en geven bevelen aan de
inwoners het dorp en hun land te verlaten.
http://www.imemc.org/article/72224...

51)

14 jul

Bron: SILWANIC

Bezettingstroepen arresteren drie minderjarigen nadat er in hun huizen wordt ingebroken in Al‘Isawiyeh.
http://silwanic.net/?p=59943...

52)

14 jul

Bron: IMEMC

Israëlische marineschepen vallen verschillende vissersboten aan in Palestijnse wateren in de buurt van
Gaza City, terwijl Israëlische soldaten het vuur openen op landbouwgrond en huizen in centraal Gaza.
http://www.imemc.org/article/72245...

53)

14 jul

Bron: SILWANIC

Het bezettingsleger breekt in in het huis van martelaar Ghassan Abu Gamal in Jabal al Mukaber, ten
zuiden van Jeruzalem. Het fundament, de muren en het dak werden onderzocht in voorbereiding op het
opblazen van het huis conform regelgeving ten aanzien van veiligheidsvoorschriften.
http://silwanic.net/?p=59971...

54)

14 jul

Bron: Ma'an

Het Iraëlische leger laat Khader Adnan voor de tweede keer vrij in twee dagen.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766476...

55)

14 jul

Bron: Ma'an

Een 55jarige Palestijn verliest een oog nadat hij door een ‘spongetipped bullet' wordt geraakt terwijl hij
probeerde te schuilen voor botsingen tussen Israëlische soldaten en Palestijnse jongeren in het Shu‘fat
vluchtelingenkamp in OostJeruzalem.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766477...

56)

14 jul

Bron: Ma'an

De Israëlishe burgeradministratie heeft in het geheim een stuk land vrijgemaakt in een illegale
nederzetting ten zuiden van Bethlehem in de West Bank voor de bouw van 800 huizen.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766488...

57)

14 jul

Bron: PhotoQ

Israëlische steden verbieden documentaire Geert van Kesteren. Een documentaire van de Nederlandse
fotograaf/filmer Geert van Kesteren mocht op last van de burgemeester niet worden vertoond in de
Israëlische steden Sderot en Be’er Sheva. De bedoeling was dat na afloop het publiek zou spreken met
Van Kesteren en met de man die hij volgt in de film, de Nederlandse traumaexpert Jan Andreae.
Andreae werkt de afgelopen jaren met hulpverleners in Gaza om hen te leren omgaan met de gevolgen

van angst, rouw en trauma. Eerder zette hij zijn methode van verwerking in met ZuidAfrikaanse,
Joegoslavische, Israëlische en Palestijnse traumaslachtoffers.
http://photoq.nl/israelischestedenverbiedendocu...

58)

15 jul

Bron: International Solidarity Movement  Nablus Team

Een groep van veertig Israëlische soldaten komen het dorp Awarta binnen en onderzoeken gewelddadig
het huis van 22jarige Izzat Qawariq.
http://palsolidarity.org/2015/07/nablusfamilyhom...

59)

15 jul

Bron: WAFA

Het Israëlische leger neemt zes Palestijnen gevangen vanuit de Westelijke Jordaanoever.
http://english.wafa.ps/index.php?action=detail&id=...

60)

15 jul

Bron: Jerusalem Post  Daniel Eisenbud

Palestijnse inwoners uit Jeruzalem hebben een petitie ingediend aan het ‘Jerusalem District Court’ waarin
ze eisen dat hun verslechterde infrastructuur gerepareerd wordt.
http://www.jpost.com/ArabIsraeliConflict/Arabsl...

61)

15 jul

Bron: WAFA

Israëlische autoriteiten geven orders om bouwwerkzaamheden aan verschillende Palestijnse woningen te
stoppen in de Jordan Valley.
http://english.wafa.ps/index.php?action=detail&id=...

62)

15 jul

Bron: WAFA

Israëlische troepen hebben militaire trainingen uitgevoerd in de Jordan Valley waarbij inwoners van de
gebieden met gebruik van geweld verzocht wordt hun huizen te verlaten vanwege de geringe afstand
tussen hun huizen en de trainingslocaties. Inwoners zijn bezorgd over projectielen die niet afgaan en die
worden achtergelaten.
http://english.wafa.ps/index.php?action=detail&id=...

63)

15 jul

Bron: IMEMC

De ‘Palestinian Prisoners Society’ rapporteert dat de gezondheid van twee zieke gevangenen sterk
achteruitgaat terwijl Israël hen de nodige medische specialistische zorg ontzegt.
http://www.imemc.org/article/72256...

64)

15 jul

Bron: +972 blog  John Bown en Noam Rotem

De IDF contracteert ‘private tech companies’ om Israëliërs te monitoren op de sociale media.
http://972mag.com/theidfismonitoringwhatisrae...

65)

15 jul

Bron: Electronic Intifada  Rania Khalek

Er wordt een Facebook campagne gelanceerd waarbij Israëliërs foto’s van hun kinderen en huisdieren
laten zien met handgeschreven borden waarop wordt geëist om ‘terroristen’ te executeren.
https://electronicintifada.net/blogs/raniakhalek/...

66)

16 jul

Bron: IMEMC

De ‘Palestinian Prisoners Society’ (PPS) rapporteert dat een gevangene die gezondheidsproblemen heeft,
medische zorg ontzegt wordt.
http://www.imemc.org/article/72269...

67)

16 jul

Bron: WAFA

Israëlische troepen ontvoeren drie Palestijnen uit de Westelijke Jordaanoever, waaronder een
minderjarige.
http://english.wafa.ps/index.php?action=detail&id=...

68)

16 jul

Bron: IMEMC

Medische bronnen rapporteren dat twee Palestijnse tieners gewond zijn geraakt nadat ze waren
aangevallen door een Israëlische ‘Light Rail guard’ in Shu‘fat een dorp in bezet Jeruzalem. De bronnen
vermelden dat Azmi Nassar Salayma, 18 jaar, en zijn neef Marwan Nader Salayma, 16 jaar, snijwonden
en kneuzingen over verschillende delen van hun lichaam hebben.
http://www.imemc.org/article/72262...

69)

16 jul

Bron: Ma'an

Israëlische autoriteiten hebben aangekondigd om na de Ramadan ongeveer de helft van de woningen in
Khirbet Susiya af te breken.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766507...

70)

17 jul

Bron: Haaretz  Gili Cohen

IDF heeft plannen om een grotere afscheiding te bouwen op de Gaza – Israël grens.
https://plus.google.com/100883851361980606872...

71)

17 jul

Bron: Ma'an

Israëlische troepen nemen een Palestijn gevangen uit alShuyukh in Hebron en verwonden een familielid
terwijl hun huis doorzocht wordt.
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=766526...

72)

18 jul

Bron: IMEMC

Palestijnse medische bronnen melden dat een kind gewond is geraakt door een geweerschot van het
Israëlsiche leger in Abasan alKobra, in het zuiden van de Gaza Strip te Khan Younis. De 14 jarige
Mansour Abu T’eima raakte gewond door een schot in zijn rechterbeen en werd afgevoerd naar Gaza
European Hospital.
http://www.imemc.org/article/72277...

73)

18 jul

Bron: WAFA

De Palestijnse explosieven opruimingsdienst ontmantelt een explosief dat niet ontploft is dat was
achtergelaten door het Israëlische leger in het dorp Rommaneh ten westen van Jenin.
http://english.wafa.ps/index.php?action=detail&id=...

74)

18 jul

Bron: Ma'an

Israëlische autoriteiten leveren drie ‘stopwork orders’ af aan huizen in aanbouw in de Zaata wijk van Beit
Ummar ten noorden van Hebron.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766550...

75)

18 jul

Bron: WAFA

Op de eerste dag van ‘Eid al Ftr’ arresteren Israëlische troepen drie Palestijnen in Jaba, ten oosten van
Jerusalem. Het gaat om Sa’eb Abahreh, 28, Fadi, 25, en Yasir Jarrar, 28. De Israëlische autoriteiten
hebben sinds het begin van 2015 1545 Palestijnen gearresteerd.
http://english.wafa.ps/index.php?action=detail&id=...

76)

18 jul

Bron: Ma'an

Een Israëlisch gerechtshof veroordeelt een Palestijnse vrouw tot 14 maanden gevangenisstraf omdat ze
probeerde een SIM kaart voor haar gevangen broer de gevangenis binnen te smokkelen.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766542...

77)

18 jul

Bron: Palinfo

De Israëlische marine opent hevig machinegeweervuur op Palestijnse vissersboten in het noorden van de
Gazastrook, ondanks dat deze binnen de vastgestelde viszone vaarden.
http://english.palinfo.com/site/pages/details.aspx...

78)

18 jul

Bron: IMEMC

Israëlische soldaten vallen demonstranten aan die hun wekelijkse ‘nonviolent’ protest tegen de Muur en
de nederzettingen voeren in kafr Qaddum, in het noordelijke Westelijke Jordaanoever district van Qalqilia.
http://www.imemc.org/article/72275...

79)

18 jul

Bron: IMEMC

Israëlische soldaten vallen demonstranten aan die hun wekelijkse ‘nonviolent’ protest tegen de Muur en
de nederzettingen voeren in Nabi Saleh, ten noordwesten van Ramallah. Daarbij wordt een tiener Walid
Dhiffallah (18) meegenomen naar een onbekende locatie.
http://www.imemc.org/article/72276...

80)

19 jul

Bron: Jerusalem Post  Yonah Jeremy Bob

De Nationale Arbeiders Rechtbank ontzegt drie Palestijnse werkers gelijke arbeidsvoorwaarden. Ze
werken in een fabriek in de Nitzanei Shalom industrial area in de buurt van Tulkarim.

http://www.jpost.com/ArabIsraeliConflict/NatlLa...

81)

19 jul

Bron: Flotilla Hyves

Zeven journalisten, diverse activisten en de bemannning van Freedom Flotilla worden ontvoert door het
Israëlische leger.
http://flotillahyves1.weebly.com/freedomflotilla....

82)

19 jul

Bron: IMEMC

Een groep fanatieke Israëlische kolonisten bestormen Palestijnse landbouwgrond in Alkhader, een stad
in het zuiden van Bethlehem. Ze halen honderden tomatenplanten en bloemkolen uit de grond, inclusief
jong zaaigoed en weten een compleet veld met okra te vernietigen.
http://www.imemc.org/article/72285...

83)

19 jul

Bron: Ma'an

Vijf autobommen ontploffen in Gaza Stad en in de noordelijke wijk Sheikh Radwan met als doelwit de
gewapende vleugel van Hamas en Islamic Jihad.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766548...

84)

19 jul

Bron: Palinfo

Het Israëlische bezettingsleger opent het vuur met machinegeweren op Palestijnse boeren in het oosten
van de Gazastrook.
http://english.palinfo.com/site/pages/details.aspx...

85)

19 jul

Bron: IMEMC

Een groepje fanatieke Israëlische kolonisten valt Palestijnse herders aan in Yatta/Khallet al‘Adra, ten
zuiden van Hebron.
http://www.imemc.org/article/72284...

86)

20 jul

Bron: Ma'an

Door een technische storing in Israël worden twee hoogspanningskabels afgesneden die verantwoordelijk
zijn voor de levering van elektriciteit in Gaza.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766555...

87)

20 jul

Bron: IMEMC

Israëlische soldaten ontvoeren vier Palestijnse tieners in Silwan, ten oosten van Jerusalem nadat ze hun
huizen binnendrongen en deze op gewelddadige wijze doorzochten.
http://www.imemc.org/article/72289...

88)

20 jul

Bron: WAFA

Israëlische kolonisten hebben in diverse gebieden van Bethlehem spandoeken gebruikt met teksten
waarin wordt opgeroepen tot het in bezit nemen van meer Palestijns land voor de bouw van
nederzettingen en uitbreiding.
http://english.wafa.ps/index.php?action=detail&id=...

89)

20 jul

Bron: PNN

Een groep kolonisten lopen 2 provocerende marsen in de buurt van de Basajut nederzetting en de Bet El
nederzetting ten NoordOosten van Ramallah en een derde mars in de buurt van Shilo en Aili
nederzettingen in het zuiden van Nablus.
http://english.pnn.ps/2015/07/20/provocativesettl...

90)

21 jul

Bron: HAARETZ

Misleidende argumenten die onrechtvaardigheid in Susyia (Westelijke Jordaanoever) legaliseren.
http://www.haaretz.com/opinion/1.666820...

91)

21 jul

Bron: Ma'an

Israëlische troepen vernielen drie winkels in Idhna, een stad in het westen van Hebron.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766568...

92)

21 jul

Bron: WAFA

Drie in hongerstaking zijnde Palestijnse gevangenen wordt medische hulp ontzegt.
http://english.wafa.ps/index.php?action=detail&id=...

93)

21 jul

Bron: Ma'an

De Israëlische overheid weerhoudt een familie uit Gaza hun zoon te bezoeken in een Israëlische
gevangenis ondanks dat ze toestemming hadden gekregen.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766572...

94)

21 jul

Bron: IMEMC

Tijdens Ramadan verbleven Moslims permanent in en om de AlAqsa Moskee. Nu de Ramadan afgelopen
is kunnen Joodse kolonisten hun provocatiebezoeken voortzetten.
http://www.imemc.org/article/72301...

95)

21 jul

Bron: WAFA

Israëlische troepen slopen 3 in aanbouw zijnde Palestijnse huizen in Idhna, ten westen van Hebron, onder
het voorwendsel dat er gebouwd werd zonder toestemming. Ook lezen we dat er landbouwweg in Yasuf,
een dorpje ten oosten van Salfit, in belag wordt genomen.
http://english.wafa.ps/index.php?action=detail&id=...

96)

21 jul

Bron: Middle East Monitor

Volgens Wafa News Agency zijn Palestijnse gevangenen in administratieve detentie collectief begonnen
met extra verzetstaktieken tegen verschillende vormen van Israëlisch geweld. Sinds begin juli hebben 60
gevangenen Israëlische adminstratieve gevangenisgerechtshoven geboycott in protest tegen de eindeloze
verlengingen van gevangenschap zonder een claim of proces.
https://www.middleeastmonitor.com/articles/middle...

97)

21 jul

Bron: International Solidarity Movement  Gaza Team

Onderzoek wijst uit dat bombardementen in Gaza een zeldzame vorm van kanker veroorzaken. In 2016
zullen de kankergevallen met 70% toenemen en de komende vier jaar zal het aantal kanker patiënten
blijven groeien.
http://palsolidarity.org/2015/07/rarecancercause...

98)

21 jul

Bron: IMEMC

De Israëlische autoriteiten houden reparaties aan een elektriciteitsnet tegen in de Gazastrook.
http://www.imemc.org/article/72296...

99)

21 jul

Bron: Ma'an

De Gazastrook werd teruggebracht naar acht uur elektriciteitsgebruik per dag nadat hun enige
elektriciteitscentrale gesloten werd omdat het de opgelegde belastingen niet kon betalen.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766575...

100) 21 jul

Bron: Ma'an

Onrust in het dorp AlShyukh na huiszoekingen.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766579...

101) 21 jul

Bron: Ma'an

De Knesset heeft een aanpassing op de wet aangaande stenengooiers aangenomen waardoor zwaardere
straffen toegepast kunnen worden. Stenen gooien naar auto’s kan nu een gevangenisstraf van 20 jaar
opleveren.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766570...

102) 21 jul

Bron: SILWANIC

Israëlische troepen arresteren Ala’ Rubein Al Qaq (17) nadat ze inbreken in zijn huis in de Ein Allouza wijk
van Silwan. Tevens wordt Kheir Shimi Abu Baker, een oudere man, gearresteerd bij de ‘AlSilisleh Gate’.
http://silwanic.net/?p=60096...

103) 21 jul

Bron: IMEMC

Israëlische soldaten dringen verschillende Palestijnse woongemeenschappen binnen in diverse delen van
de bezette Westelijke Jordaanoever, inclusief bezet Oost Jeruzalem en ontvoeren twaalf Palestijnen,
waaronder een bejaarde vrouw.
http://www.imemc.org/article/72305...

104) 22 jul

Bron: PNN

Het ligt in de verwachtingen dat de ‘Planning Council of the Civil Administration in the Israeli army’ een
plan zal goedkeuren voor 886 nieuwe nederzetting units in de West Bank.
http://english.pnn.ps/2015/07/22/israeltoconfirm...

105) 22 jul

Bron: IMEMC

Boten van het Israëlische leger openen het vuur op een aantal Palestijnse vissersboten in Beit Lahia, het
Noordelijke deel van de Gazastrook waarbij twee vissers gewond raken en twee ontvoerd worden,
waaronder een van de gewonde vissers.
http://www.imemc.org/article/72306...

106) 22 jul

Bron: Jerusalem Post  Yonah Jeremy Bob

Minister van Justitie Ayelet Shaked heeft een committee samengesteld om de legale status van ‘West
Bank Lands’ te bewerkstelligen.
http://www.jpost.com/landedpages/printarticle.aspx...

107) 22 jul

Bron: Ma'an

Israëlische troepen nemen twee Palestijnen gevangen in de buurt van de Damascus poort in Oost
Jerusalem. Een van de jongens zit in een rolstoel. De jongeren worden beschuldigd van stenen gooien.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766588...

108) 22 jul

Bron: Ma'an

Palestijns gevangene Dirar Abu Sisi wordt na vier jaar nog steeds in eenzame opsluiting gevangen
gehouden.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766603...

109) 22 jul

Bron: Ma'an

Israëlische troepen vernielen 450 olijfbomen, confisceren land en vernielen een waterbron uit de
Romeinse tijd in het dorp Beit Ula in NoordWest Hebron.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766595...

110) 22 jul

Bron: Ma'an

De Israëlische burgelijke administratie geeft vijf bevelen tot sloop van huizen af in de stad Jit in Oost
Qalqiliya met de claim dat de huizen zonder de benodigde vergunningen gebouwd zijn.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766596...

111) 22 jul

Bron: WAFA

De Israëlische autoritetiten geven opdracht te stoppen met de aanleg van een voetbalveld in het dorp
Wadi Fukin in het westen van Bethlehem.
http://english.wafa.ps/index.php?action=detail&id=...

112) 22 jul

Bron: Ma'an

Bulldozers van gewapende Israëlische troepen hebben twee huizen in the bedoeïnen dorpjes Hura en
Khashem Zanna gesloopt.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766605...

113) 22 jul

Bron: WAFA

Israëlische troepen nemen 120 Palestijnse arbeiders nabij de Oranit nederzetting in de buurt van ‘Azzun
‘Atma / ten zuidwesten van Qalqiliya gevangen terwijl ze op weg zijn naar Israël om daar te werken.
http://english.wafa.ps/index.php?action=detail&id=...

114) 22 jul

Bron: Ma'an

Israëlische troepen bezorgen vier ‘stopwork notices’ aan Palestijnen uit het dorpje Za’tara in Oost
Bethlehem met de vermelding dat er geen bouwvergunning was afgegeven.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766597...

115) 22 jul

Bron: Electronic Intifada

Een Palestijns kind heeft 10 jaar gevangenisstraf in het vooruitzicht vanwege het gooien van een steen
naar een auto van een kolonist.
https://electronicintifada.net/content/palestinian...

116) 23 jul

Bron: AP by Karin Laub & Mohammed Daraghmeh

Een nieuw satelliet televisiekanaal zendt momenteel uit vanaf een parkeerplaats in de West Bank omdat
het station na 48 uur al gesloten werd met als reden dat het door nietIsraëliërs gesponsord werd.
https://www.yahoo.com/tv/s/palestinianfundedtvc...

117) 23 jul

Bron: Ma‘an

Israëlische troepen nemen drie Palestijnen gevangen van de bezette West Bank steden Nablus en
Qalqiliya.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766614...

118) 23 jul

Bron: Ma‘an

Israëlische troepen nemen de achtjarige Abdullah Imad Idkeik in hechtenis voor ondervraging na het
gooien van stenen in de Ras alAmud wijk in Silwan. Zijn moeder mag pas na anderhalf uur bij haar zoon.
Hij wordt daarna vrijgelaten.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766616...

119) 23 jul

Bron: Haaretz

Veiligheidstroepen dringen vluchtelingenkamp Sho'afat binnen, arresteren mensen en schieten met een
‘sponge bullet’ op korte afstand in het oog van Nafez Demiri, een doofstomme man waarbij hij zijn oog
verliest. Sinds enige tijd worden deze zwaardere ‘sponge bullets’ gebruikt waarbij eerder een jongen

gedood werd en 18 gewonden vielen.
http://www.haaretz.com/weekend/twilightzone/.prem...

120) 23 jul

Bron: Palinfo

Ramallah  Een Israëlisch voertuig rijdt met harde snelheid in op de 19jarige Mohamed Nael Abu Fkheida
en Bilal Said Sobh. Een van de gewonden wordt met spoed naar het Tel Hashomer ziekenhuis gebracht.
Ooggetuigen verklaren dat de aanrijding met voorbedachte rade was.
http://english.palinfo.com/site/pages/details.aspx...

121) 23 jul

Bron: Ma‘an

Acht Palestijnen raken gewond tijdens een demonstratie na de begrafenis van Falah Abu Maria in Beit
Umma.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766618...

122) 23 jul

Bron: The Telegraph

De 53jarige Falah Abu Maria wordt doodgeschoten en zijn 2 zoons raken gewond tijdens een inval in Beit
Ummar. Abu Maria werd woedend toen de soldaten zijn zoons aanvielen en gooide een plastic bloempotje
naar hen. Daarop werd hij doodgeschoten.
Het was de tweede dode binnen 24 uur. Mohammed Alawneh, 22 jaar oud, was een dag eerder al
doodgeschoten toen Israëlische soldaten huizen binnenvielen.
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleea...

123) 23 jul

Bron: Ma‘an

Israëlische troepen nemen twee vrouwen gevangen die familieleden in Israëlische gevangenissen
bezoeken.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766615...

124) 23 jul

Bron: IMEMC

Israëlische soldaten ontvoeren een jonge Palestijnse man en twee kinderen in Silwan, ten zuiden van de
AlAqsa Moskee, in bezet OostJerusalem. Ze worden meegenomen voor ondervraging.
http://www.imemc.org/article/72337...

125) 23 jul

Bron: Palinfo

De Israeli Occupation Forces (IOF) hebben een stuk land verwoest in het Oosten van Khan Younis in
ZuidGaza. Ook werden vissersboten beschoten.
http://english.palinfo.com/site/pages/details.aspx...

126) 23 jul

Bron: PIC

Tenminste 11 Palestijnen worden ontvoerd door Israëlische bezettingstroepen in een nieuwe
ontvoeringscampagne in de West Bank.
http://english.palinfo.com/site/pages/details.aspx...

127) 24 jul

Bron: PIC

De organisatie die verantwoordelijk is voor water en waterzuivering in de Gaza Strip waarschuwt voor een
humanitaire crisis vanwege het sluiten van de enige elektriciteitscentrale voor drie dagen op een rij. 190
waterbronnen, 57 pompen en 4 waterzuiveringsinstallaties werkten daardoor slechts beperkt.
http://english.palinfo.com/site/pages/details.aspx...

128) 24 jul

Bron: AlMonitor, Yuval Avivi

Locale extreem rechtse activisten verhinderen dat de documentaire ’Shivering in Gaza’ van de
Nederlandse trauma expert Geert van Kesteren wordt bekeken in Sderot Cinematheque en in Beersheba.
http://www.almonitor.com/pulse/originals/2015/07/...

129) 24 jul

Bron: IB Times, Eben Blake

De ‘Coordinator of Government Activities in the Territories’ (COGAT) van het Israëlische leger stelt een
nieuwe regeling voor om Israëlische Arabieren te verbieden de Gaza strip te bezoeken.
http://www.ibtimes.com/israeliarabgazabanisrae...

130) 24 jul

Bron: Ma‘an

De Israëlische autoriteiten laten via een mondelinge verordening een familie in Hebron weten dat ze hun
huis permanent moeten verlaten en wanneer ze daar geen gehoor aan geven ze het huis zullen laten
ontruimen.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766609...

131) 24 jul

Bron: Ma‘an

Israël is voornemens om 1065 huizen in acht verschillende nederzettingen te bouwen in het bezette Oost
Jerusalem en de West Bank.
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=766624...

132) 24 jul

Bron: Ma‘an

Israëlische troepen nemen negen Palestijnen uit Jeruzalem gevangen voor ondervraging met betrekking
tot ongeregeldheden naar aanleiding van veranderde bepalingen rond openingstijden voor moslims van
de AlAqsa moskee.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766625...

133) 24 jul

Bron: IMEMC

Een grote groep Israëlische soldaten dringen het Deheishe vluchtelingenkamp te Bethlehem binnen en
raken daar slaags met jongeren. 2 raken gewond aan het hoofd en een arm. Voordat de soldaten
binnendringen omsingelen ze het kamp terwijl ze kogels afvuren en gasbommen gooien.
http://www.imemc.org/article/72347...

134) 24 jul

Bron: Ma‘an

Twee Palestijnen worden onder vuur genomen en raken gewond tijdens een wekelijkse demonstratie in
de West Bank (Nabi Saleh).
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766630...

135) 25 jul

Bron: Days of Palestine

Israëlische troepen openen het vuur op landbouwgrond in de buurt van Bureij vluchtelingenkamp in
Central Gaza Strip. Ongeveer 35% van de Palestijnse landbouwgrond in de Gazastrook kan niet betreden
worden zonder groot risico voor de eigen veiligheid, volgens het Palestijnse Centrum voor
Mensenrechten.
http://www.daysofpalestine.com/news/israeliforces...

136) 25 jul

Bron: PNN

Israëlische troepen hebben een aantal bomen omgehaald, naar eigen zeggen om veiligheidsredenen, in
Beit Oula in de buurt van Hebron.
http://english.pnn.ps/2015/07/22/hebroniofdestro...

137) 25 jul

Bron: IMEMC

Joodse kolonisten mishandelen een Palestijns kind in de buurt van de poorten van de AlAqsa moskee in
Jeruzalem.
http://www.imemc.org/article/72366...

138) 25 jul

Bron: PNN

Ooggetuigen uit Beit Lahia in de noordelijke Gaza Strip verklaren dat vier Israëlische tanks de strip
binnenkwamen en het vuur openden op het land en burgers. Ze kwamen 150 meter de strip binnen en
vernielde privégrond.
http://english.pnn.ps/2015/07/22/israelitanksent...

139) 25 jul

Bron: Middle East Monitor

Premier Netanyahu keurt de constructie van 12 nieuwe huizen in Shilo and Shavuot Raheel in het
noorden van Ramallah goed.
https://www.middleeastmonitor.com/news/middleeast...

140) 25 jul

Bron: Middle East Monitor

Israëlische troepen overhandigden een dagvaarding aan zes Palestijnen uit Bethlehem om voor de ‘Israeli
Intelligence’ te verschijnen voor ondervraging.
http://english.wafa.ps/index.php?action=detail&id=...

141) 25 jul

Bron: PIC

De Israëlische bezettingsautoriteiten zijn begonnen met bulldozers de Palestijnse stukken land in Ras al
Amoud ten oosten van Jeruzalem vrij te maken met als reden deze grond te annexeren en toe te voegen
aan de Ma’ale nederzetting.
http://english.palinfo.com/site/pages/details.aspx...

142) 25 jul

Bron: PIC

Een Palestijns kind raakt gewond aan zijn hoofd als de Israëlische troepen met geweld een mars in Kafr
Qaddam ten westen van Nabus op willen breken.
http://english.palinfo.com/site/pages/details.aspx...

143) 26 jul

Bron: WAFA

Een grote groep Joodse kolonisten proberen de Sheikh Mohamed moskee in Hebron aan te vallen
gedurende de nachtoproep voor gebed.
http://english.wafa.ps/index.php?action=detail&id=...

144) 26 jul

Bron: Diverse bronnen

Diverse berichtgevingen en beelden met betrekking tot de bestorming van Israëlische troepen van de Al
Aqsa moskee.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766651...
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766662...
https://www.youtube.com/watch?v=shDfKnr2g4U...
http://www.jpost.com/IsraelNews/WATCHPolicere...
http://hamas.ps/en/post/116/hamasisraelistormi...
http://english.wafa.ps/index.php?action=detail&i...

145) 26 jul

Bron: PIC

De ‘Israeli occupation authority’ (IOA) heeft 115 Palestijnen die door de Karama grensovergang Jordanië
wilden bereiken tegengehouden.
http://english.palinfo.com/site/pages/details.aspx...

146) 26 jul

Bron: Ma‘an

Israëlische kolonisten hebben een oude landbouwbron opgevuld met aarde en stenen in het dorp Deir
Istiya op de Westelijke Jordaanoever.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766656...

147) 27 jul

Bron: Electronic Intifada

Het Israëlisch Hogergerechtshof besloot deze maand dat militairen kunnen beginnen met de bouw van
een aanbouw van een segment van de Israëlische muur in de West Bank die de stad Beit Jala zal
splitsen.
https://electronicintifada.net/content/christianc...

148) 27 jul

Bron: PNN

Een jonge Palestijn loopt verwondingen op nadat Israëlische bezettingstroepen hem aanvallen in de buurt
van een militaire checkpoint in het oosten van Hebron
http://english.pnn.ps/2015/07/27/iofseverelyassa...

149) 27 jul

Bron: PIC

Israëlische troepen vallen onder heftig schieten op boeren een Palestijns gebied ten Oosten van Gaza
Stad, tussen Nahal Oz military site en Shuja‘iya neighborhood’ binnen.
http://english.palinfo.com/site/pages/details.aspx...

150) 27 jul

Bron: Ma'an News Agency

Israëlische troepen nemen een graafmachine in beslag van een Palestijnse dorpsbewoner uit Nablus.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766672...

151) 27 jul

Bron: Ma'an News Agency

70 Rechtse kolonisten breken voor de tweede achtereenvolgende dag in bij de AlAqsa Moskee, terwijl de
UN haar zorgen heeft uitgesproken over religieuze provocaties in en nabij de omgeving van de heilige
plekken in de oude stad van Oost Jeruzalem.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766675...

152) 27 jul

Bron: Ma'an News Agency

Israëlische troepen hebben 14 Palestijnen verwond tijdens ongeregeldheden die uitbraken na de
begrafenis van Muhammad Abu Latifa die dezelfde ochtend werd gedood door het Israëlische leger.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766679...

153) 27 jul

Bron: The Guardian, Peter Beaumont

Een Palestijnse man, Mohammad Abu Latifa, 20 jaar, is omgekomen in het Qalandia vluchtelingenkamp
nabij Ramallah tijdens een poging tot arrestatie van het Israëlische leger. Dat is het derde dodelijke
incident binnen een week. Volgens het Israëlische leger zou Mohammed van een dak zijn gevallen, maar
dat is volgens getuigen gelogen. Bloedsporen wijzen er ook op dat de versie van het leger niet klopt.
http://abupessoptimist.blogspot.nl/2015/07/israel...
http://www.theguardian.com/world/2015/jul/27/pal...

154) 28 jul

Bron: PNN

Er breken gevechten uit tussen de kolonisten van de illegale Bet El nederzetting en Israëlische
grenswachten die pogen om de bouw van twee illegale gebouwen te stoppen, nadat het hooggerechtshof
hiertoe opdracht heeft gegeven.
http://english.pnn.ps/2015/07/28/settlersprotest...

155) 28 jul

Bron: PIC

De Israëlische bezettingsautoriteiten hervatten hun werkzaamheden aan de uitbreiding van de Njihhut
nederzetting op Palestijns grondgebied ten zuiden van alKhalil.
http://english.palinfo.com/site/pages/details.aspx...

156) 28 jul

Bron: Middle East Eye, Jonathan Cook

Woede om Israëlisch plan om te bouwen op een historische Islamitische begraafplaats.

http://www.middleeasteye.net/news/outrageisraeli...

157) 28 jul

Bron: SILWANIC

De bezettingsbulldozers leggen een appartement, woonunits en commerciële gebouwen in puin in de
buurt van “Upper Ein” te Silwan.
http://silwanic.net/?p=60359...

158) 28 jul

Bron: Ma'an News Agency

Een Palestijnse man uit Qalqiliya in de bezette West Bank wordt vastgehouden voor 7 maanden om
veiligheidsredenen.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766697...

159) 28 jul

Bron: Ma'an News Agency

Israëlische troepen nemen een Palestijn uit alShuyukh, een dorp ten noorden van Hebron, gevangen.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766702...

160) 28 jul

Bron: SILWANIC

De bezettingsautoriteiten arresteren tien kinderen uit Jeruzalem en een jonge man nadat hun huizen
onderzocht zijn.
http://silwanic.net/?p=60363...

161) 28 jul

Bron: Ma'an News Agency

Palestijnse ‘Minister of Prisoners Affairs’ Issa Qaraqe heeft in een statement gezegd dat Israëlisch
gevangenispersoneel van de Nafha gevangenis in de Negev in Zuid Israël alle middelen van agressie
gebruiken tegen Palestijnse gevangenen, inclusief mishandeling en beledigingen. Hij heeft opgeroepen
om deze waanzin te stoppen voordat de situatie in Israëlische gevangenissen gaat exploderen.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766689...

162) 28 jul

Bron: Ma'an News Agency

Twee Israëlische kolonisten vallen een buschauffeur aan met een peperspray toen ze uit de bus stapten
in Sheikh Jarrah in bezet Oost Jeruzalem.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766684...

163) 28 jul

Bron: SILWANIC

De 85 jarige Sarah Nabili “Um Walid” raakt gewond nadat ze mishandeld wordt door vier kolonisten, terwijl
ze in de buurt van de nederzetting van Maale Zetim, in de buurt van Ras AlAmoud in Silwan loopt.
http://silwanic.net/?p=60366...

164) 28 jul

Bron: Ma'an News Agency

Een Israëlisch militair gerechtshof heeft twee Palestijnse tieners tot vier maanden gevangenisstraf

veroordeeld en een boete gegeven van 3,000 shekels ($ 794) zonder dat bekend is wat de aanklacht is.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766704...

165) 28 jul

Bron: PIC

Het Israëlische bezettingsleger heeft voor militaire doeleinden de inname van 15000 m2 land opgeëist in
Aqraba in de Nablus provincie.
http://english.palinfo.com/site/pages/details.aspx...

166) 28 jul

Bron: Ma'an News Agency

Israëlische marine opent het vuur op Palestijnse vissersboten als ze vanaf de noordelijke Gaza kust de
zee opvaren.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766692...

167) 28 jul

Bron: PNN

Israëlische bezettingstroepen hebben hevig het vuur geopend op Palestijnse vissersboten aan de kust
van de Sudania in het noorden van de Gazastrook.
http://english.pnn.ps/2015/07/28/ioftargetfishin...

168) 28 jul

Bron: IMEMC

Politie dringt het huis binnen van de familie van AbdulKarim Aziz Haddad, 15 jaar en deze wordt zwaar
mishandeld in het bijzijn van zijn familie.
http://www.imemc.org/article/72392...

169) 29 jul

Bron: WAFA

Israëlische troepen hebben een verordening overhandigd aan Palestijnen in Masafer Yatta waarin hun
intenties om 2 residentiële tenten te vernietigen en met de order om bouwwerkzaamheden te stoppen aan
7 wooncomplexen.
http://english.wafa.ps/index.php?action=detail&id=...

170) 29 jul

Bron: WAFA

Een Palestijnse tiener is aangevallen door een Israëlische soldaat toen hij het Jabara politiestation
voorbijliep om naar Hebron te gaan, omdat de jongen de soldaat een goede dag toewenste.
http://english.wafa.ps/index.php?action=detail&id=...

171) 29 jul

Bron: WAFA

Ten minste acht Palestijnen waartussen minderjarigen worden gearresteerd door de Israëlische
autoriteiten uit de West Bank en Jeruzalem.
http://english.wafa.ps/index.php?action=detail&id=...

172) 29 jul

Bron: PNN

Israëlische premier Netanyahu heeft de bouw van honderden illegale woonunits voor nederzettingen
goedgekeurd in Jerusalem en Bet El nedezetting nabij Ramallah.
http://english.pnn.ps/2015/07/29/inresponsetoco...

173) 29 jul

Bron: IMEMC

Een aantal gewapende Israëlische extremisten vallen landbouwgrond binnen in Turmus Avya ten noorden
van Ramallah en verbranden de graanoogst.
http://www.imemc.org/article/72394...

174) 29 jul

Bron: IMEMC

Gevangene Udai Steiti, die was opgenomen in het ziekenhuis nadat hij een hongerstaking was begonnen
om te protesteren tegen zijn administratieve detentie, vroeg naar een rolstoel om naar het toilet te gaan,
maar deze werd geweigerd zodat hij naar het toilet moest kruipen.
http://www.imemc.org/article/72403...

175) 29 jul

Bron: AFP, Michael Blum

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft per direct de constructie van 300 kolonistenhuizen in de
bezette West Bank goedgekeurd onder druk van rechtse Joodse groeperingen.
http://news.yahoo.com/israelpmapproves300settl...

176) 29 jul

Bron: Ma'an News Agency

Israëlische soldaten slopen een trouwzaal en verschillende andere gebouwen die toebehoren aan een
Palestijnse inwoner van Beit Hanina ten noorden van Jeruzalem.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766714...

177) 30 jul

Bron: PNN

Er zijn ongeregeldheden uitgebroken tussen Israëlische bezettingstroepen en Palestijnse jongeren die het
sloopterrein in de Beit El Settlement betraden omdat het Palestijns privé terrein is dat door Israël gestolen
is.
http://english.pnn.ps/2015/07/30/clasheseruptove...

178) 30 jul

Bron: Middle East Monitor

Het hoofd van de Palestijnse energie autoriteit verklaart dat de ‘Qatari fuel bound’ voor de Gaza
elektriciteitscentrale is gearriveerd bij de Karem AbuSalem overgang, maar dat Israël de doorgang
vertraagt.
https://www.middleeastmonitor.com/news/middleeast...

179) 30 jul

Bron: Palestinian Center for Human Rights (PCHR)

De Israëlische Knesset heeft een bijlage van de “Law to Prevent Harm of Hunger Strike” goedgekeurd
waarin het mogelijk wordt gevangenen die in hongerstaking zijn onder dwang te laten eten.
http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?option...

180) 30 jul

Bron: WAFA

Israëlische troepen hebben een halt toegeroepen aan de bouw van een waterbron in Kardala, in de
noordelijke ‘Jordan Valley’.
http://english.wafa.ps/index.php?action=detail&id=...

181) 30 jul

Bron: Electronic Intifada

Er is een opstand gaande in de Nafha en Ramon gevangenissen in het zuiden van het huidige Israël,
waar Palestijnse gevangenen zeggen dat ze secties hebben gesloten en burgerlijke ongehoorzaamheid
tonen in antwoord op de onderdrukkende maatregelen tegen hen.
https://electronicintifada.net/blogs/maureenclare...

182) 30 jul

Bron: Haaretz, Chaim Levinson

Israëlische veiligheidstroepen verwijderen circa 200 activisten die protesteren bij de overblijfselen van de
nederzetting SaNur in de noordelijke West Bank.
http://www.haaretz.com/beta/.premium1.668630...

183) 30 jul

Bron: IMEMC/Agencies

Israëlische soldaten vallen het Aida vluchtelingenkamp ten noorden van Bethlehem binnen en ontvoeren
drie jonge Palestijnse mannen.
http://www.imemc.org/article/72425...

184) 30 jul

Bron: IMEMC/Agencies

De controversiële Israëlische rechtse rabbi en activist Yehuda Glick wordt onder gewapende bescherming
de AlAqsa moskee in begeleid terwijl rechtse Israëlische groeperingen voor de derde keer deze week het
terrein en de moskee binnendringen
http://www.imemc.org/article/72412...

185) 30 jul

Bron: SILWANIC

Een vrouwelijke kolonist probeert in haar trouwjurk de AlAqsa moskee binnen te dringen en is door politie
tegengehouden. Hierna verkleedt ze zich en dringt met een groep kolonisten de moskee binnen alwaar ze
beginnen aan hun religieuze rituelen. Ze is echter weggestuurd door politie.
http://silwanic.net/?p=60424...

186) 31 jul

Bron: Haaretz by Nirit Anderman

Twee culturele instituten in Haifa, 'the Haifa Cinematheque' en 'the Tikotin Museum' hebben de laatste
maanden geweigerd de groep 'Zochrot' een theater te verhuren om korte films te vertonen die in het
verleden gebruikt werden voor het 'International Festival for the Nakba'.
http://www.haaretz.com/beta/.premium1.668834...

187) 31 jul

Bron: SILWANIC

De geheime politie 'Must'aribeen' doet een inval in Esawyeh en arresteert twee jonge mannen en een
kind.
http://silwanic.net/?p=60489...

188) 31 jul

Bron: SILWANIC

Bezettingstroepen arresteren een jonge man uit Jeruzalem nadat hij de AlZ’ayem checkpoint passeert.
http://silwanic.net/?p=60493...

189) 31 jul

Bron: Ma'an News Agency

Vier Palestijnse jongeren raken gewond nadat ze worden beschoten gedurende botsingen met Israëlische
troepen bij de Qalandiya checkpoint. Een van de jongeren raakt zwaar gewond.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766777...

190) 31 jul

Bron: Ma'an News Agency

Een Palestijnse brandweerman raakt lichtgewond nadat hij aangereden wordt door een Israëlische
kolonist in de buurt van de Beit Hagai nederzetting.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766787...

191) 31 jul

Bron: Ma'an News Agency

Honderden Palestijnen houden hun vrijdagsgebed in de straten van Jeruzalem en bij de poorten van de
AlAqsa Moskee omdat de Israëlische autoriteiten mannen van onder de 50 verboden heeft de moskee te
betreden.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766779...

192) 31 jul

Bron: Ma'an News Agency

Een Israëlische kolonist rijdt met zijn auto een Palestijn aan terwijl hij aan het bidden is in bezet gebied in
OostJeruzalem.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766771...

193) 31 jul

Bron: Ma'an News Agency

Verschillende Palestijnen raakten gewond waarvan een met serieuze verwondingen tijdens botsingen met
Israëlische troepen in Jeruzalem, naar aanleiding van de aanval van kolonisten waarbij een peuter om het
leven kwam in Duma nabij Nablus.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766792...

194) 31 jul

Bron: Ma'an News Agency

Israëlische troepen hebben een de Palestijnse tiener Laith alKhaldi (17) nabij Ramallah doodgeschoten
tijdens rellen bij het Atara Checkpoint.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766789...

195) 31 jul

Bron: Ma'an News Agency

Israëlische troepen hebben de Palestijnse Mohammad Hamid alMasri(17) gedood en een andere
Palestijnse jongen verwond nadat ze het vuur op hen openden nabij Beit Lahiya in NoordGaza.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766790...

196) 31 jul

Bron: Haaretz

Een baby van 18 maanden is door verbranding om het leven gekomen en drie van de overige familieleden
zijn ernstig gewond geraakt, nadat hun huis in brand was gezet in Douma / West Bank.
http://www.haaretz.com/1.668871...
http://972mag.com/whydidtheyburnababyalive...
http://www.haaretz.com/beta/.premium1.668947...
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766766...
http://972mag.com/westbankmurderleadersfail...
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766788...
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766785...
http://www.theguardian.com/world/2015/jul/31/isr...

RAPPORTEN EN OVERIGE PUBLICATIES
33 rapporten en overige publicaties in juli 2015
1)

2 jul

Bron: Ma‘an

Israel heeft in 6 maanden tijd 550 Palestijnen uit Hebron aangehouden. Onder de gedetineerden bevinden
zich 78 patiënten die in levensgevaar verkeren door de aanhouding, aangezien ze geen enkele medische
zorg krijgen.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766271...

2)

5 jul

Bron: WAFA

De minister van Waqf en Religieuze zaken, Yousef Id’ies, bericht dat Israël in de afgelopen twee maanden
184 overtredingen heeft gepleegd tegen heiligdommen.
http://english.wafa.ps/index.php?action=detail&id=...

3)

8 jul

Bron: B'Tselem

Onredelijke bevindingen naar aanleiding van het onderzoek naar de dood van de twee Palestijnse tieners
in 2010. Na 5 jaar wordt het onderzoek gesloten. Er zijn bewijzen dat er met echte kogels is geschoten
terwijl het leger beweert alleen met rubberkogels geschoten te hebben.
http://www.btselem.org/accountability/20150709_qad...

4)

10 jul

Bron: Peace Direct

Rapport over de twee miljoen Palestijnse vluchtelingen waarvan vooral de mensen die uit de Gaza Strip
komen niet dezelfde rechten genieten in het Jerash vluchtelingenkamp te Jordanië.
http://reliefweb.int/report/jordan/bornbredwitho...

5)

13 jul

Bron: Palinfo

Tenminste 2.910 Palestijnse vluchtelingen vonden de dood in Syrië sinds het uitbreken van de oorlog. Dit
meldt de 'Action Group for Palestinians in Syria (AGPS)'.

http://english.palinfo.com/site/pages/details.aspx...

6)

14 jul

Bron: VOX

Het Amerikaanse televisiestation CNN plaatste de Jeruzalem’s Dome of the Rock op nummer 1 van de
lijst die ze deze week publiceerde met de 25 gebouwen die op het randje van instorten staan.
http://www.i24news.tv/en/news/israel/77306150705...

7)

14 jul

Bron: VOX

Overzicht slachtoffers IsraëlischPalestijns conflict sinds 2000.
http://www.vox.com/2014/7/14/5898581/chartisrael...

8)

15 jul

Bron: +972, John Brown and Noam Rotem

IDF contracteert ‘private tech companies’ om Israëliërs te monitoren op de sociale media.
http://972mag.com/theidfismonitoringwhatisrae...

9)

16 jul

Bron: MSF

Jaarrapport ‘Doctors without Borders’ Gaza.
http://www.msf.org/article/palestinegazaactivity...

10)

17 jul

Bron: Counterpunch, Franklin Lamb

Update voor het vluchtelingenkamp Yarmouk in Syrië.
http://www.counterpunch.org/2015/07/17/thenoosei...

11)

18 jul

Bron: Palestine Chronicle, Richard Hardigan

Het dagelijks leven in het vluchtelingenkamp Shatila te Libanon.
http://www.palestinechronicle.com/camplifedaily...

12)

19 jul

Bron: Al Monitor, Ahmad Melhem

Het verhaal van Lina Khattab een student journalistiek van Birzeit University en danseres in de ElFunoun
Palestinian Popular Dance Troupe die gevangen genomen en mishandeld werd door Israëlische soldaten.
http://www.almonitor.com/pulse/originals/2015/07/...

13)

20 jul

Bron: AFP

Human Rights Watch beschuldigt Israël van gewelddadige arrestaties van Palestijnse kinderen vanaf de
leeftijd van elf jaar en het gebruik van bedreigingen om bekentenissen te tekenen.
http://news.yahoo.com/israellambastedoverabusiv...

14)

21 jul

Bron: Palinfo

Een mensenrechten – en veldonderzoek laat in een rapport de uitkomst zien van de uitwerking van
‘flechette shells’ die vorig jaar in de oorlog in Gaza zijn ingezet.
http://english.palinfo.com/site/pages/details.aspx...

15)

22 jul

Bron: Mondoweiss

Rapport over vernietiging 3378 Palestijnse bomen en 30 waterbronnen door Israël.
http://mondoweiss.net/2015/07/israelisdestroyeda...

16)

23 jul

Bron: HAARETZ, Jonathan Lis

De Knesset geeft een voorlopige toestemming op een voorstel om de regering geld door te laten stromen
naar ‘The World Zionist Organization’s Settlement Division’ ondanks de mening van Deputy Attorney
General Dina Zilber’s dat het de overheid niet toegestaan is om Settlement afdelingen financieel te
ondersteunen, omdat deze opereren zonder overzicht of openbare transparantie.
http://www.haaretz.com/news/israel/.premium1.6673...

17)

23 jul

Bron: The Electronic Intifada

Een nieuw rapport van Human Right Watch beschuldigt Israëlische troepen Palestijnse kinderen bloot te
stellen aan wurggrepen, mishandelingen, ‘stripsearches’ en bekentenissen onder dwang.
https://electronicintifada.net/blogs/raniakhalek/...

18)

23 jul

Bron: The Nation, Charlotte Silver

Artikel over hoe Israël water gebruikt om het Palestijnse leven te controleren.
http://www.thenation.com/article/howisraelusesw...

19)

24 jul

Bron: IRIN

De UN haalt het Palestijnse vluchtelingenkamp Yarmouk van hun lijst van bezette gebieden in Syrië
ondanks dat er al maanden geen hulpgoederen het kamp binnen kunnen komen.
http://www.irinnews.org/report/101781/yarmoukcamp...

20)

24 jul

Bron: PIC

Tenminste vier Palestijnen, waaronder kinderen, zijn gedood in het Daraa vluchtelingenkamp in Syrië door
hevige bombardementen.
http://english.palinfo.com/site/pages/details.aspx...

21)

25 jul

Bron: Ma‘an

Volgens een internationale kinderrechtenorganisatie laten de eerste zes maanden van 2015 een stijging
zien van 10% in lichamelijk geweld tegen Palestijnse kinderen die gevangen zijn genomen door
Israëlische troepen.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766641...

22)

25 jul

Bron: Electronic Intifada, Paul Fallon

Israël buit de chaos in Syrië uit door door te gaan met boringen naar olie in de Golan Hoogte.
Het bedrijf Afek, dat onderzoek doet naar de aanwezigheid van gas en olie, heeft bijna een tweede boring
voltooid in de Golanhoogte, een deel van Syrië dat Israël sinds 1967 bezet houdt en in strijd met het
internationaal recht heeft geannexeerd.
https://electronicintifada.net/content/israelexpl...

23)

27 jul

Bron: Muftah

Artikel: Israëlisch bestaan is afhankelijk van ecologische destructie Palestina.
http://muftah.org/israelsexistencedependsonthe...

24)

27 jul

Bron: Haaretz, Amira Hass

Familie van Palestijnen die gedood zijn door het Israëlische leger vertellen een ander verhaal dan het IDF.
http://www.haaretz.com/news/israel/.premium1.6681...

25)

27 jul

Bron: Ynet News, Yoav Zitun

Er is een zware klacht ingediend door soldaten en verklaringen door Ynet verzameld waarbij een
alarmerende gang van zaken uit de doeken wordt gedaan over de ‘Military Police’s two crossing battalions
in the Judea and Samaria Division’ Volgens de verklaringen zijn er de laatste 18 maanden veel
gewelddadige incidenten voorgekomen bij deze overgangen.
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L4682202,...

26)

27 jul

Bron: Palinfo

De Haaretz Hebrew krant meldt dat het aantal Palestijnse administratieve gevangenen van Israëlische
gevangenissen binnen een jaar is verdubbeld.
http://english.palinfo.com/site/pages/details.aspx...

27)

27 jul

Bron: ISM, Gaza Team

Vissers uit Gaza voortdurend onder vuur van Israëlische oorlogsschepen.
http://palsolidarity.org/2015/07/gazasfishermenu...

28)

28 jul

Bron: Ma'an News Agency

Honderden familieleden van Palestijnen die omgekomen zijn in de zomer van 2014 gingen de straat op
om schadevergoedingen op te eisen.
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766698...

29)

29 jul

Bron: Amnesty International

Het Israëlische leger maakte zich schuldig aan oorlogsmisdaden als vergelding voor de ontvoering van
een Israëlische soldaat in Rafah in augustus 2014. Dat maakt Amnesty International vandaag bekend in
een nieuw rapport dat is opgesteld in samenwerking met het onderzoeksteam Forensische Architectuur
van de Goldsmiths University in Londen.

https://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/nieuw...

30)

29 jul

Bron: Palestine News Network

Een maandrapport van de WHO inzake Gaza patiëntengevallen geeft aan dat meer dan 2.000 patiënten
toestemming hebben gevraagd om de Erez checkpoint te mogen passeren voor afspraken in
ziekenhuizen.
http://english.pnn.ps/2015/07/29/patientsneedacc...

31)

29 jul

Bron: Thomson Reuters Foundation, Tristan Martin

Gaza destructie onder forensische lens in Amnesty rapport.
http://news.yahoo.com/gazadestructioncomesunder...

32)

29 jul

Bron: AFP, Sarah Benhaida

Amnesty International verklaart dat een analyse van de Israëlische aanval op de Gaza Strip vorig jaar
sterke bewijzen levert van oorlogsmisdaden.
http://news.yahoo.com/strongevidenceisraelwarc...

33)

31 jul

Bron: Middle East Monitor

The Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) verklaart dat de acht jaar durende Israëlische blokkade
op de Gaza Strip heeft geresulteerd in een stijging van de armoede. Het armoedepercentage over de
eerste helft van dit jaar heeft nu 28.8% bereikt waarvan 21.1 % van de armen in extreme armoede leeft.
https://www.middleeastmonitor.com/news/middleeast...
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