
Амерички сенат усвојио резолуцију која подразумева окончање подршке коалицији око Саудијске Арабије у Јемену
четвртак, 14 март 2019 18:14

 Вашингтон -- Амерички Сенат, предвођен републиканцима, одобрио резолуцију која
подразумева окончање подршке Вашингтона коалицији коју преводи Саудијска Арабија у
Јемену.

  

  Усвајање резолуције, која је добила 54 наспрам 46 гласова у Сенату од 100 чланова,
представља изазов за однос председника Доналда Трампа према Саудијској Арабији,
земљи богатој нафтом.   

Како наводи Ројтерс, циљ резололуције је да заустави мешање америчке војске у сукоб у
Јемену, што укључује пружање циљане подршке ваздушним нападима Саудијске
Арабије, без одобрења Конгреса.

  

ЦНН напомиње да се очекује да Представнички дом САД, који је под контролом
демократа, усвоји резолуцију, али да је Бела кућа запратила да ће уложити вето уколико
предлог закона стигне до Трамповог стола.

  

Побуњени Хути у Јемену поздравили су данас гласање у америчком Сенату. 

  

Главни преговарач и портпарол побуњеника Мохамед Абдел Салам рекао је да је
гласање позитиван корак, јер америчка подршка коалицији само продужава сукоб и
хуманитарну кризу у Јемену.
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"У стварности, Америка је она која продаје оружје и пружа подршку коалицији", рекао је
Салам у изјави за америчку агенцију Асошиејтед прес.

  

Подршка Вашингтона Саудијској Арабији је тачка "напетости" између Конгреса и
америчког председника Доналда Трампа од убиства новинара Вашингтон пост-а,
Саудијца Џемала Кашогија прошле године у Истанбулу.

  

Амерички конгресмени из обе партије критиковале су Трампа што није осудио Саудијску
Арабију "довољно снажно", због убиства.

  

Оружани сукоб у Јемену избио 2014. када су Хути заузели престоницу Сану, а
међународно призната влада председника Абд-Рабу Мансура Хадија побегла у
иностранство.

  

Коалиција предвођена Ријадом интервенисала је у Јемену следеће године, покренувши
разарајуће ваздушне нападе у знак подршке легитимној Влади. У оружаном сукобу, који
је уследио, убијено је на хиљаде људи, милиони су изложени глади и створено је оно што
су Уједињене нације назвале највећом хуманитарном кризом на свету.

  

(Бета-АП)
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