
ultraorthodoxe scholen te �nancieren, ook al 

worden zij niet centraal gecontroleerd en volgen

zij het leerplan niet en weigeren zij seculiere 

basisvakken zoals wiskunde en Engels te 

onderwijzen. 

- De distributie van voedselbonnen weghalen bij 

het ministerie van Sociale Zaken en 

toevertrouwen aan het ministerie van 

Binnenlandse Zaken. Als criterium voor de 

verdeling zal hij het niet betalen van belastingen

hanteren, aangezien de ultra-orthodoxen zijn 

vrijgesteld van het betalen van belastingen, 

ongeacht hun middelen.

De premier was er echter op gebrand zich te 

distantiëren van zijn bondgenoten. Hij 

verklaarde : 

- dat hij nooit zou toestaan dat zijn geloof  wordt

gebruikt als reden om diensten aan een 

Israëlische burger te weigeren. 

- "Er zal elektriciteit zijn op Shabbat. Er zullen 

[gemengde] zwemstranden zijn. We zullen de 

status quo handhaven. "Er zal geen land 

[geregeerd] worden door halacha." 

- "Er komt geen wijziging van de Wet op de 

Terugkeer" (de bondgenoten van de premier 

eisen dat elke kandidaat voor terugkeer moet 

bewijzen dat hij of  zij een Joodse ouder heeft in 

de strikte zin van het woord). 

- Hij viel zijn zoon Yair Netanyahu af  omdat de 

rechters die hem beoordeeld hebben toen hij 

nog premier was, verraders zijn en als zodanig 

moeten worden gestraft. 

 Uiteindelijk koos hij de enige openlijk 

homoseksuele afgevaardigde, Amir Ohana, tot 

voorzitter van de Knesset.

Sefardische rabbijnen tegen de voorzitter

van de Knesset

Rabbijn Meir Mazuz, hoofd van de Tunesische 

gemeenschap in Israël, zei dat Knesset-

voorzitter Amir Ohana "besmet is met een 

ziekte". De voormalige Sefardische opperrabbijn

Shlomo Amar hekelde de parlementsleden die 

voor de benoeming hadden gestemd en zei dat 

het een "ongekende schande" was.

De minister van Buitenlandse Zaken is 

niet degene die ze zeggen dat hij is

Het ministerie van Buitenlandse Zaken valt voor

één jaar onder de voormalige minister van 

Economie en Inlichtingen, Eli Cohen, 

vervolgens voor de volgende twee jaar onder de 

voormalige minister van Inlichtingen en 

Financiën, Yisrael Katz, en opnieuw onder Eli 

Cohen als de regering tot die tijd aanblijft.

In de praktijk is het Ron Dermer, de voormalige

ambassadeur in Washington, die vanuit het 

ministerie van Strategische Zaken de touwtjes in

handen krijgt. Deze afdeling, die door de 

regeringen Bennett en Lapid werd opgeheven, 

houdt zich of�cieel alleen bezig met de strijd 

tegen de BDS-beweging (Boycot, Divestment en 

Sancties).

Wijziging van de status van de militaire 

opperrabbijn

Een wetsontwerp van de regeringscoalitie 

bepaalt dat de opperrabbijn niet langer onder 

het bevel van de stafchef  van de strijdkrachten 

zou staan, maar onder een civiele commissie van

rabbijnen. Bovendien zou hij bevorderd worden 

tot generaal-majoor, wat hem gelijk zou stellen 

met de stafchef. Tegelijkertijd moet de wet alle 

jonge Haredi-mannen vrijstellen van militaire 

dienst.

De regering-Netanyahu zal het Verdrag 

ter bestrijding van geweld tegen vrouwen

niet bekrachtigen

De nieuwe regering-Netanyahu zal het Verdrag 

van de Raad van Europa inzake de voorkoming 

en bestrijding van geweld tegen vrouwen en 

huiselijk geweld (2011), het zogenaamde 

"Verdrag van Istanbul", niet rati�ceren. 

Het is aangenomen door 45 staten en de 

Europese Unie, maar Türkiye heeft zich eruit 

teruggetrokken.
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De coalitieregering betwist de volgende punten :

- verlening van de verblijfsstatus aan slachtoffers 

van geweld die deze nog niet hebben ; 

- de verplichting van de staat om slachtoffers 

van geweld te compenseren in situaties waarin 

noch de dader noch de 

verzekeringsmaatschappij schadevergoeding 

betaalt ; 

- de mogelijkheid om gewelddadige huwelijken 

te beëindigen ; 

- de toekenning van asiel in gendergerelateerde 

gevallen ; 

- Tenslotte de omschrijving van het 

toepassingsgebied van het verdrag, in de 

wetenschap dat de Westelijke Jordaanoever niet 

onder Israëlische soevereiniteit valt.

Noam stelt lijsten op van slechte burgers

Volgens Yedioth Ahronoth heeft de Noam-partij, die

campagne voert tegen iedereen die de 

ultraorthodoxe joodse opvatting van het gezin 

bedreigt, een lijst opgesteld van homo’s die in de

media werken en een andere lijst van 

medewerkers van het ministerie van Justitie die 

een opleiding hebben gevolgd bij verenigingen

die de integratie van Arabische Israëli’s 

bepleiten (Association for Civil Rights in Israel 

(ACRI), The Nazareth Nurseries Institute, Israel

Women’s Network, Center for International 

Migration and Integration, Israel Union for 

Environmental Defense (Adam Teva v’Din), 

Movement for Quality Government in Israel en 

Kav LaOved).

Israël raakte zijn contractsafspraken 

met P�zer kwijt

Volgens   i24news  , beweerde het ministerie van 

Volksgezondheid voor de rechtbank dat het niet 

in staat was de met het farmaceutische bedrijf  

P�zer ondertekende overeenkomst betreffende 

het delen van epidemiologische informatie over 

coronavirusvaccins te vinden, en verklaarde het 

zelfs niet te weten of  de overeenkomst was 

ondertekend.

"We hebben geen ondertekende overeenkomst 

gevonden," zei advocaat Ahava Berman van het 

openbaar ministerie, die namens het ministerie 

van Volksgezondheid sprak. "We hebben alle 

plaatsen doorzocht, inclusief  het kantoor van de

CEO en de juridische afdeling.

6 miljoen Israëli’s kregen gratis mRNA-injecties 

van P�zer in ruil voor het verstrekken van hun 

gezondheidsgegevens aan het farmaceutische 

bedrijf, die voorheen onder het medisch 

beroepsgeheim vielen.

Ben-Gvir in Sharon’s voetsporen op de 

Tempelberg

De minister van Nationale Veiligheid, Itamar 

Ben-Gvir, heeft op 3 januari 2023 in strijd met 

de regels van de locatie tien minuten lang 

zelfstandig het islamitische deel van de 

Tempelberg/het Heiligdom bezocht. 

Het islamitische deel van de Tempelberg/het 

Heiligdom valt onder de jurisdictie van Jordanië

en niet van Israël. Het is alleen toegankelijk voor

moslims en hun gasten, net zoals het Joodse deel

alleen toegankelijk is voor Joden en hun gasten.

Binnen enkele minuten hebben Saoedi-Arabië, 

de Verenigde Arabische Emiraten, de Verenigde

Staten, Egypte, Frankrijk, Jordanië, de 

Organisatie voor Islamitische Samenwerking en 

Palestina de actie veroordeeld.

De Sefardische opperrabbijn, Yitzhak Yosef, 

schreef  aan de minister dat de opperrabbijnen 

deze schending van de regels van de 

gebedsplaats ten strengste hadden verboden.

Hamas had van tevoren laten weten dat het op 

deze provocatie zou reageren met "explosief" 

geweld.

De Islamitische Jihad heeft van haar kant 

voorgesteld elke Palestijn te bewapenen met 

handwapens en munitie om weerstand te bieden

aan de nieuwe regering-Netanyahu.

Op 28 september 2000 heeft het bezoek van 

parlementslid Ariel Sharon de tweede Intifada 

uitgelokt.
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De Verenigde Naties gebruiken hun 

interne rechtbank om de Israëlische

bezetting van de Palestijnse gebieden 

onwettig te verklaren

Premier Benjamin Netanyahu tweette : "Dit zijn

de basisrichtlijnen van de nationale regering die 

ik leid : het Joodse volk heeft een exclusief  en 

onbetwistbaar recht op alle gebieden van het 

Land Israël. De regering zal nederzettingen in 

alle delen van het Land Israël aanmoedigen en 

uitbreiden - in Galilea, in de Negev, op de 

Golanhoogte, in Judea en Samaria.

Dat werd hem niet in dank afgenomen. De 

Algemene Vergadering van de VN heeft deze 

resolutie aangenomen met 87 stemmen voor 

(waaronder Rusland en China), 26 stemmen 

tegen (waaronder de Verenigde Staten, het 

Verenigd Koninkrijk, Australië, Oostenrijk, 

Canada, Duitsland en Italië) en 53 

onthoudingen (waaronder Frankrijk, Brazilië), 

Denemarken, Finland, Japan, Nederland, 

Zweden, Zwitserland en Oekraïne), de resolutie 

(A/77/400) waarin het Internationaal 

Gerechtshof  (d.w.z. het interne VN-tribunaal) 

wordt opgeroepen zich uit te spreken over de 

Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden.

De tekst vraagt :

"a) Wat zijn de juridische consequenties van de 

aanhoudende schending door Israël van het recht van het 

Palestijnse volk op zelfbeschikking, van de langdurige 

bezetting, kolonisatie en annexatie van het sinds 1967 

bezette Palestijnse gebied, met inbegrip van maatregelen 

gericht op wijziging van de demogra�sche samenstelling, 

het karakter en de status van de heilige stad Jeruzalem, 

en van de vaststelling door Israël van daarmee verband 

houdende discriminerende wetten en maatregelen ?

(b) Welke gevolgen hebben het in punt 18 a) genoemde 

beleid en de praktijken van Israël op de juridische status 

van de bezetting en wat zijn de juridische gevolgen 

daarvan voor alle staten en de Verenigde Naties ?"

In 2004 heeft het Internationaal Gerechtshof  

verklaard dat de Israëlische nederzettingen op 

Palestijns grondgebied en de delen van de 

scheidingsmuur op datzelfde Palestijnse 

grondgebied onwettig zijn. Er bestaat weinig 

twijfel over de reactie van het ICJ. Zij moet de 

bezetting van de Palestijnse gebieden, met 

inbegrip van Oost-Jeruzalem, illegaal verklaren.

Premier Benjamin Netanyahu zei in een reactie :

"Het Joodse volk is geen bezetter van zijn eigen 

land en is geen bezetter van zijn eeuwige 

hoofdstad Jeruzalem. Geen enkele VN-resolutie 

zal deze historische waarheid verdraaien.

Parlementslid Zvika Fogel van Jewish Force 

concludeerde : "De bezetting is niet langer 

tijdelijk, maar permanent.

Omringd door talrijke politie-eenheden 

blijft Riad Salamé gouverneur van de 

Bank van Libanon

De Europese justitie, die onderzoek doet naar de

verduistering van 330 miljoen dollar en 5 

miljoen euro aan Libanese fondsen, gepleegd 

tussen 2002 en 2021, zal magistraten en 

politieagenten sturen om in Libanon onderzoek 

te doen. 

Momenteel heeft EuroJust al beslag gelegd op 

120 miljoen euro in Duitsland, Frankrijk, 

Liechtenstein, Luxemburg en Zwitserland. Het 

onderzoek draait om de gouverneur van de 

Centrale Bank van Libanon en zijn ontelbare 

minnaressen die als zijn zaakwaarnemers 

fungeren.

In Libanon, waar hij is aangeklaagd, geniet 

Riad Salamé een voorrecht van immuniteit. Hij 

weigert verantwoording af  te leggen aan justitie,

die hij ervan beschuldigt gepolitiseerd te zijn. 

Vorige week arresteerden de met de zaak belaste

onderzoekers op de luchthaven de actrice en 

MTV-presentatrice Stéphanie Saliba, die naar 

verluidt "close" is met de gouverneur. Eerder 

werd Anna Kosakova, een voormalige minnares 

van Riad Salamé, geïnterviewd.

De Europese missie is gebaseerd op het Verdrag 

van de Verenigde Naties tegen corruptie. Het 

zou moeten plaatsvinden onder toezicht van 

Libanese magistraten die als enige bevoegd zijn 

om te dagvaarden en te ondervragen.

12 - Voltaire, Internationaal Nieuws  - Nr. 22 - 6 januari 2023


