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 Канцеларка Немачке Ангела Меркел апеловала је у Израелу, на крају дводневне
опроштајне посете тој земљи, да се не изгуби из вида потреба оснивања палестинске
државе.

  Меркел је поздравила историјске дипломатске споразуме склопљене прошле године
између јеврејске државе и четири арапске земље, али је рекла да ти документи названи
„Споразуми Аврам“ не искључују потребу да Израел успостави мир са Палестинцима.   

„Не смемо изгубити из вида право Палестинаца да имају шансу да живе. Зато нико не
сме ни под којим условима, чак и ако постане све теже због насеља, изгубити из вида
питање решења (по моделу) две државе“, рекла је одлазећа канцеларка Немачке у
Институту за националне безбедносне студије у Тел Авиву, алудирајући на ширење
јеврејских насеља на окупираној Западној обали.

  

Залагање Меркел за такво решење је био један од кључних неспоразума са
руководством Израела током њеног 16-годишњег мандата, обележеног готово
непоколебљивом подршком јеврејској држави.
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Нови премијер за „прагматичнији приступ“

  

Нови премијер Израела Нафтали Бенет, чврсторукаш који се противи палестинској
држави на територији под окупацијом Израела, искључио је могућност мировних
преговора са Палестинцима.

  

Он уместо тога предлаже, како каже, прагматичнији приступ побољшања услова живота
Палестинаца како би се смањила напетост.

  

Његова влада, састављена од разноликих странака, укључујичи левичарске, партије
центра, националистичке и једну арапску странку до сада није најавила велике промене
у политици.

  

Присталице „Споразума Аврам“ којима је посредовала администрација бившег
председника САД Доналда Трампа истичу да више не важи уверење да Израел не може
успоставити везе с арапским светом пре склапања мира са Палестинцима.

  

Меркел је поздравила намере Бенета, али је оценила да такав приступ неће бити
довољан јер сукоб са Палестинцима неће нестати са дневног реда чак и ако су
побољшани односи са суседним арапским земљама.

  

Топло дочекана

  

Меркел је у Израелу топло дочекана као „истински пријатељ Израела“, састала се с
израелским лидерима и посетила Меморијални центар Холокауста Јад Вашем у
Јерусалиму.

  

Она је више пута истакла посвећеност Немачке безбедности Израела и изразила
уверење да ће нова влада њене земље заузети сличан став.
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Једна од главних тема разговара канцеларке Меркел у Израелу је био ирански
нуклеарни програм пошто је Немачка једна од земаља која је преговорала о споразуму с
Ираном.

  

Немачка се сада залаже за оживљавање споразума који је пропао када се из њега 2018,
три године пошто је склопљен, повукао тадашњи амерички председник САД Доналд
Трамп.

  

Администрација новог америчког председника Џозефа Бајдена покушава да оживи
споразум, а Израел се противи.

  

(Бета-АП)

  

 3 / 3


