
Израел: Бењамин Нетанјаху одржао седницу владе у шатору у долини Јордана
недеља, 15 септембар 2019 19:29

Премијер Израела Бењамин Нетанјаху заказао је своју последњу седницу владе пред
изборе 17. септембра на делу Западне обале који намерава да анектира ако буде
поново изабран.

  

  

Влада Израела састала се данас у долини Јордана, а не у Јерусалиму, као иначе.

  

Нетанјаху је обећао да ће проширити суверенитет Израела на долином Јордана која
чини скоро 30 одсто Западне обале и анектирати јеврејска насеља.

  

То је изазвало многобројне медјународне осуде.

  

Критичари кажу да би такав потез могао да запали Блиски исток и елиминише последњу
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наду Палестинаца да оснују државу.

  

У Израелу се Нетанјахуова обећања попут анексије у изборној кампањи сматрају штосом
за привлачење гласача десничара. Он такодје тврди да има превара у окрузима где
живе израелски Арапи и да је Израел лоцирао раније непознато иранско нуклеарно
постројење, као и да је нови рат у Гази по свој прилици неизбежан.

  

"Ово није само источна капија Израела, то је одбрамбени зид од истока, јер долина
Јордана, заједно са територијама које ће бити део Израела, гарантује да ће војска овде
бити заувек. Уместо да имамо земљу која је само неколико километара широка то је
земља са стратешком дубином и стратешком висином", рекао је Нетанјаху у шатору где је
одржана седница његове владе.

  

Израел је освојио долину Јордан заједно са остатком Западне обале и источним
Јерусалимом од Јордана у Шестодневном рату 1967. године.

  

Више од 2,5 милиона Палестинаца сада живи на окупираним територијама уз готово
700.000 јеврејских насељеника. Израел је већ анектирао источни Јерусалим, што
медјународна заједница никада није признала.

  

Палестинци и медјународна заједница сматрају јеврејска насеља нелегалним.

  

Долина Јордана је ретко насељена јеврејским насељеницима, већином секуларним
пољопривредницима.

  

Палестинци сматрају да не може бити независне државе која не контролише границу.

  

Ако долина буде анектирана, они ће изгубити плодно земљиште и једно од малог броја
подручја где још има отвореног простора за развој.
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Израелска контрола долине Јордан има велику подршку у Израелу. То подручје се
сматра кључном безбедносном предношћу јер обезбедјује тампон зону против
потенцијалних напада с истока. Медјутим, с обзиром да је анексија најављена баш уочи
избора, Нетанјаху је политизовао то питање.

  

Његов главни ривал Бени Ганц, пензионсани командант војске, такодје подржава
задржавање контроле Израела над долином Јордана.

  

Нетанјахуова конзервативна партија Ликуд је у мртвој трци с Ганцовим савезом партија
центра Плаво бело, судећи по испитивањим јавног мњења.

  

Нетанјахуу је веома важно да поново буде премијер јер мисли да му је то најбољи начин
да избегне суочавање с оптужницом за корупцију. У отвореном писму тиражном листу
Једиот ахроноту, Нетанјаху је оценио да су сада, када председник САД Доналд Трамп
планира да представи свој дуго очекивани блискоисточни план, услови "сазрели" за
проширење суверенитета на "сва јеврејска насеља и подручја од стратешког и
националног интереса на Западној обали".

  

(Бета, АП)
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