
Антонио Гутереш: Анексија долине Јордана и јеврејских насеља на Западној обали представљала би кршење међународног права од стране Израела
четвртак, 12 септембар 2019 12:52

Генерални секретар УН Антонио Гутереш упозорио једа би план премијера Израела
Бењамина Нетањахуа о анексији долине реке Јордан и јеврејских насеља на Западној
обали, ако буде поново изабран, био кршење међународног права.

  

  

"Такви кораци ако буду примењени, представљају озбиљно кршење међународног
права", саопштио је портпарол Гутереша Стефан Дижарик.

  

Како је наведено, то би било "разорно за потенцијал обнове преговора и регионални
мир, док би озбиљно подрило одрживост решења (по моделу) две државе", пренеле су
агенције.

  

Нетањаху је у уторак обећао да ће брзо проширити суверенитет Израела на долину
Јордана и северни део Мртвог мора ако победи на парламентарним изборима 17.
септембра.

  

То његово обећање изазвало је критике Палестинаца, Саудијске Арабије, Јордана,
Турске и ЕУ која је рекла да неће признати никакву промену израелских граница на које
нису пристале обе стране, пренели су данас израелски медији.
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УН су упозориле да план неће имати "међународни правни ефекат".

  

"Позиција генералног секретара је увек била јасна, унилатералне акције нису од помоћи
за мировни процес. Свака одлука Израела да наметне своје законе, јурисдикцију и
управу на окупираној Западној обали је без икакавог међународног правног ефекта",
рекао је Дижарик.

  

Палестински председник Махмуд Абас најавио је да ће сви споразуми с Израелом бити
поништени ако Нетањаху оствари своју намеру.

  

"Ми имамо право да бранимо наша права и постигнемо наше циљеве свим средствима на
располагању, без обзира на резултате, јер Нетањахуове одлуке су супротне
међународно легитимним резолуцијама и међународном плану", рекао је Абас.

  

Палестинци намеравају да на Западној обали и у појасу Газе оснују своју независну
државу с источним Јерусалимом као главним градом.

  

Председник Доњег дома парламента Јордана је упозорио да би Нетањахуов план довео
у питање мировни споразум с Израелом, а Организација исламске сарадње је најавила
хитан састанак министара спољних послова у недељу да се дискутује о плану.

  

Критичари с деснице у Израелу су одбацили Нетањахуову најаву као празно изборно
обећање, а неки су оценили да је Нетањаху могао одмах да анектира ту територију и да
не чека да се заврше избори.

  

Пре избора 9. априла Нетањаху је дао слично обећање да ће проширити суверенитет
Израела на јеврејска насеља на Западној обали ако он буде предводио нову владу.

  

Њему међутим није пошло за руком да образује владајућу коалицију па се зато наредне
седмице одржавају други избори ове године што се никада није десило у историји
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Израела.

  

Видети још: 

  

Бенјамин Нетанјаху: Ако победим на општим изборима следеће недеље, применићу
суверенитет Израела на долини Јордана и северном делу Мртвог мора

  

(Бета)
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