"Κατασκευή περισσότερων από
1.000 κατοικιών εποίκων στη
Δυτική Όχθη ενέκρινε το Ισραήλ"
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ΤοΙσραήλ ενέκρινε σήμερα σχέδια για την κατασκευή περισσότερων από 1.000 κατοικιών εποίκων
στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την οργάνωση "Ειρήνη Τώρα" που τάσσεται κατά του
εποικισμού.
Τασχέδια που εγκρίθηκαν βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας έκδοσης αδειών
οικοδόμησης. Από αυτές, 370 κατοικίες βρίσκονται στον οικισμό Αδάμ, κοντά στη Ραμάλα, όπου
ένας Παλαιστίνιος σκότωσε έναν έποικο τον Ιούλιο.
Ουπουργός Άμυνας Άβιγκντορ Λίμπερμαν είχε υποσχεθεί τότε την κατασκευή 400 νέων κατοικιών
στον Αδάμ ως την "καλύτερη απάντηση στην τρομοκρατία".
Σύμφωναμε την ισραηλινή μκο "Ειρήνη Τώρα", οι κατασκευές στους οικισμούς σημείωσαν
απότομη αύξηση μετά την άνοδο στην εξουσία στις αρχές του 2017 του Αμερικανού προέδρου
Ντόναλντ Τραμπ, με την ισραηλινή κυβέρνηση να έχει εγκρίνει την οικοδόμηση τουλάχιστον
15.000 κατοικιών στη Δυτική Όχθη, την οποία κατέχει ο ισραηλινός στρατός περισσότερα από 50
χρόνια.
Εκπρόσωποςτου ισραηλινού στρατού με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν
σε θέση να επιβεβαιώσει αυτό τον αριθμό λέγοντας πως δεν έχουν ακόμη ληφθεί οι οριστικές
αποφάσεις.
ΤοΣυμβούλιο της Γέσα, η κυριότερη οργάνωση που εκπροσωπεί τους εποίκους στη Δυτική Όχθη,
εξέφρασε σε μια ανακοίνωση λύπη για τον "τόσο μικρό" αριθμό των κατοικιών που έλαβαν άδεια
κατασκευής.
Σύμφωναμε αυτή την οργάνωση, στη διάρκεια των τελευταίων 18 μηνών άδειες έχουν δοθεί για
την κατασκευή 2.000 έως 3.000 κατοικιών, κάθε φορά.
Οιισραηλινοί οικισμοί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη είναι παράνομοι με βάση το διεθνές δίκαιο και
θεωρούνται από ένα μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας ένα από τα κύρια εμπόδια στην ειρήνη
με τους Παλαιστινίους, άποψη την οποία αμφισβητεί το Ισραήλ.

Στομεταξύ, υψηλόβαθμος Παλαιστίνιος αξιωματούχος χαρακτήρισε τις προσπάθειες του προέδρου
των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης ανάμεσα στους Ισραηλινούς και τους
Παλαιστινίους "ψευδαισθήσεις", μια ημέρα αφότου ο Τραμπ δήλωσε πως το Ισραήλ θα πρέπει να
πληρώσει ένα τίμημα για την αμφιλεγόμενη αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του
Ισραήλ.
Οιδηλώσεις του Τραμπ είναι "μια συνέχιση της φιλο-ισραηλινής αμερικανικής πολιτικής και μια
συνέχιση των ψευδαισθήσεων της κυβέρνησης των ΗΠΑ", αναφέρει σε μια δήλωση ο Άχμαντ
Ταμίμι, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης
(PLO).
Μιλώνταςτην Τρίτη (χθες) σε πολιτική συγκέντρωση στη Δυτική Βιρτζίνια ο Τραμπ είπε: "στις
διαπραγματεύσεις το Ισραήλ θα πρέπει να πληρώσει ένα υψηλότερο τίμημα, επειδή κέρδισε ένα
πολύ μεγάλο πράγμα".
Ήτανη πιο σαφής μέχρι σήμερα ένδειξη, σημειώνει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), πως
ο Τραμπ αναμένει παραχωρήσεις από το Ισραήλ για την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως
πρωτεύουσας και τη μετακίνηση εκεί της πρεσβείας των ΗΠΑ τον Μάιο.
ΟΤραμπ τόνισε πως η Ιερουσαλήμ "δεν βρίσκεται στο τραπέζι" των διαπραγματεύσεων, όμως
πρόσθεσε πως οι Παλαιστίνιοι "θα πάρουν κάτι πολύ καλό, επειδή είναι η σειρά τους την επόμενη
φορά".
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