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 Палестинска влада одржала је седницу у селу Фасајил у долини Јордана, дан након што
се такође у тој долини састала Влада Израела.

  

  Седница палестинске владе одржана је тамо у знак протеста због обећања премијера
Израела Бењамина Нетањахуа да ће анектирати долину реке Јордан која чини скоро 30
процената окупиране Западне обале, ако победи на сутрашњим изборима.   

"Долина Јордан је део палестинске земље и свако насељавање или анексија је
нелегална", рекао је палестински премијер Мухамед Штајех на почетку седнице.

  

Он је најавио да ће Палестинци "тужити Израел у међународним судовима за
експлоатацију земље" и да ће "наставити борбу против окупације на терену и у
међународним форумима".

  

Нетањаху је дао више амбициозних обећања како би придобио гласаче пред сутрашње
парламентарне изборе у Израелу, друге ове године.

  

Он је најавио да ће анектирати "сва јеврејска насеља" на Западној обали, укључујући и
енклаву дубоко у средишту највећег палестинског града Хеброна у настојању да
обезбеди подршку националиста.

  

Израелски премијер се на тим изборима бори да политички преживи у време када му
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прете оптужнице за корупцију.

  

"Намеравам да проширим суверенитет на сва насеља и све блокове (насеља) укључујући
места која имају безбедносну важност или су важна за наследје Израела", рекао је
Нетањаху у интервјуу за војни радио.

  

На питање да ли то укључује енклаву у којој живи стотине Јевреја под јаком војном
заштитом међу хиљадама Палестинаца у осетљивом граду Хеброну, Нетањаху је
одговорио: "Наравно".

  

Критичари наводе да ће Нетањахуова обећања ако буду остварена запалити Блиски
исток и елиминисати сваку преосталу наду за оснивање независне палестинске државе.

  

Израел је освојио Западну обалу у Шестодневном рату 1967. године заједно с источним
Јерусалимом.

  

Исте године освојен је и Појас Газе.

  

Палестинци намеравају да на тим територијама оснују своју независну државу.

  

Више од 2,5 милиона Палестинаца сада живи на окупираним територијама уз 700.000
јеврејских насељеника.

  

Израел је већ анектирао источни Јерусалим, што међународна заједница никада није
призанала.

  

Она, као и Палестинци, сматра да су јеврејска насеља нелегална.
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(Бета-АП)
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