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ЛОНДОН - Арапска сателитска телевизијска мрежа Ал Џазира објавила је садржај, како
тврди, неколико стотина докумената о блискоисточним мировним преговорима који
обухватају период дужи од 10 година, јавља Би-Би-Си.

  

Ал Џазира тврди да се, поред осталог, из докумената види да су палестински
преговарачи 2008. године тајно дозволили израелску анексију делова источног
Јерусалима.

  

Ако документи буду потврђени и из независних извора, реч је о највећем „цурењу”
докумената у историји блискоисточног мировног процеса.

  

Гардијан који ће уз Ал Џазиру, објављивати садржај докумената, пише да они указују на
„често велике разлике између приватно и јавно изречених ставова”, углавном
палестинских, али у неким случајевима и израелских лидера.

  

Према писању Гардијана, та документа пружају „сликовит увид у распад сада готово
сигурно мртвог 20-годишњег мировног процеса”.

  

„Тешко је рећи ко је испао најгори”, пише лист. „Слаби и кукавични палестински лидери,
пристојни на речима али пуни презира на делу Израелци или Американци чија се
неутралност састоји од иживљавања над слабијим и подилажења јачем”.

  

„Сви заједно су завереници у изградњи, у најбољем случају марионетске, а у најгорем,
окупиране палестинске државе. Потребно је бити неизлечиви оптимиста и веровати да
је обнова мировног процеса после свега овога уопште могућа”, пише Гардијан по чијој ће
оцени ипак највећи губитник бити Палестинска управа Махмуда Абаса.
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Лист оцењује да је „после свих уступака на које је била спремна током преговора, од
анексије делова источног Јерусалима преко права избеглица на повратак, до тесне
сарадње са израелским обавештајним службама, Палестинска управа неповратно
изгубила поверење обичних Палестинаца”.

  

Ал Џазира тврди да је дошла у посед око 1.600 тајних палестинских докумената из више
извора током неколико месеци и да покривају период од припрема за мировни самит у
Кемп Дејвиду 2000. године под посредством тадашњег председника САД Била Клинтона
до прошле године и тајних преговора са вишим званичницима и представницима
администрације председника Барака Обаме.

  

Највећи део докумената су белешке и транскрипти састанака које су правили
званичници палестинског одељења за подршку преговорима које пружа техничку и
правну помоћ палестинским преговорачима.

  

То одељење је добило велику финансијску помоћ од британске владе и института Адам
Смит.

  

Остали документи, како пише Гардијан, потичу из обавештајних агенција Палестинске
управе које такође, додаје лист, примају велику помоћ од САД и Британије. 

  

(Бета)
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