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Председник Палестинске управе Махмуд Абас изјавио је да ће Израел бити одговоран
за пропаст предстојећих директних мировних преговора, ако се настави изградња
јеврејских насеља на Западној обали.

  

„Преговори треба да доведу до озбиљних акција које ће моћи да донесу слободу од
окупације и независност”, рекао је Абас синоћ у говору, који је синоћ преносила
телевизија.

  

Пред одлазак у Вашингтон, где 2. јуна почињу преговори „лицем у лице”, Абас је рекао
да је пристанак Палестинаца да учествују заснован на противљењу четворке
блискоисточних мировних посредника изградњи насеља. Чланови четворке, САД, УН ЕУ
и Русија су више пута одбацили изградњу кућа за Јевреје на територији где Палестинци
планирају да оснују своју државу.

  

„У овим критичним тренуцима у историји региона ми схватамо потребу Израела за
безбедношћу, као и нашу сопствену такву потребу. Али потреба за безбдношћу није
изговор за ширење насеља и крађу земље”, казао је палестински председник. „Желим
да објасним наш став о насељима и њихов нелегалан статус. Морам рећи поштено и
јасно да смо обавестили све стране, укључујући америчку администрацију, пре него што
смо пристали да водимо те преговоре, да ће Израел сам сносити кривицу за неуспех, ако
се изградња насеља настави на било који начин на палестинској земљи освојеној од
1967. године”, упозорио је Абас.

  

Он је изразио наду да ће наћи партнера у Израелу који ће бити у стању да донесе
одлуке и преузме одговоран став о окончању окупације.

  

Израелски премијер Бењамин Нетанијаху је под јаким америчким притиском крајем
прошле године прогласио ограничени десетомесечни мораторијум на изградњу у
постојећим јеврејским насељима како би подстакао преговоре.
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Међутим, преговори се обнављају само три недеље пре истека мораторијума, а
Нетанијаху је најавио да га неће продужавати.

  

Палестинска страна је моратаријум оценила неодговарајућом мером, јер се не односи на
источни Јерусалим, где она жели да прогласи главни град своје будуће државе.

  

Нетанијаху је синоћ рекао министрима из своје конзервативне партије Ликуд да није
обећао америчком председнику Бараку Обами, ни било ком другом званичнику владе
САД, да ће продужавати мораторијум, нагласивши да ће се о будућности заједница на
Западној обали дискутовати на преговорима.

  

Он је оштро критиковао палестински захтев да се мораторијум продужи након истека 26.
септембра.

  

Вођа Фатаха, Абас је једва пристао да ипак преговора али је суочен је с унутрашњим
противљењем ривалског исламистичког Хамаса који одбија сваки контакт с Израелом.

  

У међувремену су САД осудиле изјаву духовног вође главне израелске верске партијее
Шас рабина Овадије Јосефа, који је пред повратак преговарачком столу, рекао да
Палестинци треба да нестану”.

  

„Жалимо и осђујемо изазивачке изјаве рабина Овадије Јосефа.Те опаске нису само
дубоко увредљиве већ хушкање као што је то наноси штету миру,” рекао је портпарол
Стејт департмента Филип Џеј Кроули. Рабин Јосеф је на проповеди у суботу рекао да
Палестинци, а пре свих палестински председник, треба да нестану са лица земље,
означивши их злим, љутим непријатељем Израела.

  

Нетанијаху се дистанцирао од те изјаве, а главни палестински преговарач Саеб Ерекат
је упозорио да се граничи с подстицањем на геноцид.
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(Танјуг)
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