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Израелски премијер Бењамин Нетањаху поставио је данас на друштвеним мрежама
видео снимак на коме се виде, како је рекао, примери "хушкања" против њега на
недавним антивладиним протестима.

  

  

Видео клип под насловом "Хушкање на убиство премијера Бењамина Нетањахуа обара
рекорде" објављен на Фејсбуку, Твитеру и Инстаграму.

  

На клипу се види фотографија Нетањахуове главе на нишану и чује како му
демонстранти прете.

  

"Сахранићемо тебе и твоју жену и децу", каже једна жена, а друга држећи постер
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Нетањахуа показује руком како се пресеца врат.

  

На једном зиду је исписана претња "Смрт Бибију" (надимак Нетањахуа).

  

На снимку су и псовке и позив на Нетањахуово убиство и слике његове главе с омчом.

  

Видео снимком се сугерише да се све то дешавало на недавним протестима али није
било одмах јасно одакле они стварно потичу, наводе израелски медији.

  

У медјувремену се стотине људи који протестују против Нетањахуове Владе окупило око
његове резиденције у Јерусалиму и његове куће у приморском граду Цезареји.

  

То су најновији у читавом низу протеста против премијера Израела који су сада постали
скоро свакодневни.

  

Демонстранти захтевају да се Нетањаху смени јер му се суди за корупцију и због широко
распрострањеног незадовољства владиним одговором на пандемију корона вируса и
насталу економску кризу.

  

Полицајци у цивилним оделима дошли су на место где се демонстрирало јер је неколико
протеста у протеклим данима прерасло у насиље.

  

Вечерашњи протести почели су мирно, а учествовала је и једна плесна група која је
наступила на улици.

  

Протесту против Владе Израела који не престаје придружиће се данас и становници
Сан Франциска на мосту Голден гејт, како је планирано.
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Организатори су рекли да се то чини "у знак подршке израелској браћи и сестрама који
протестују на 250 мостова у Израелу и на градским трговима у намери да спасу
демократију Израела".

  

У недељу ће се демонстрирати испред амбасаде Израела у Лондону, а прошле недеље
демонстранти су се окупили испред амбасаде у Берлину, пренео је израелски новински
сајт Вала (Wалла).

  

Протестима који се већ недељама организују пред премијеровм резиденцијом у
Јерусалиму, као и у Тел Авиву и на другим местима продружили су се и људи који
протестују због економске политике владе током пандемије.

  

Током демонстрација је било и насиља и контрапротеста десничара који су се сукобили
са полицијом, новинарима и демонстрантима који протестују против Владе.

  

(Бета)
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