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 Премијер Израела Бењамин Нетањаху оценио је вечерас да ће мировни план за Блиски
исток који ће ускоро објавити администрација председника САД Доналда Трампа бити
„историјски“.

  

  „Могућност као та пружа се једном у историји и не можемо је пропустити. Надам се да
смо на прагу историјског тренутка за нашу државу“, саопштио је Нетањаху о том плану
пре поласка за Вашингтон да о томе дискутује.   

Он је поновио своју оцену да данас Израел има највећег пријатеља у Белој кући каквог
никада није имао и да зато постоји највећа могућност коју такодје никада није имао,
пренео је Франс прес.

  

Нетањаху ће овог викенда отпутовати у Вашингтон да дискутује о америчком плану за
Блиски исток који су Палестинци унапред одбацили.

  

Трамп је у четвртак објавио да ће ускоро представити дуго очекивани план.

  

Економска компонента плана обелодањена у јуну и предвидја око 50 милијарди долара
медјународних инвестиција за палестинске територије и околне арапске земље у
периоду од 10 година.

  

Међутим конкретни детаљи плана су остали непознати.
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Нетањахуов главни политички ривал Бени Ганц потврдио је у међувремену да је
прихватио Трампов позив да и он додје у Вашингтон и да се сретне са њим пре
објављивања плана.

  

Ганц је првобитно наговестио да прихвата заједнички позив потпредседника САД Мајка
Пенса упућен и њему и Нетањахуу пре два дана када је Пенс био у Јерусалиму.

  

Нетањаху је сугерисао Пенсу да и Ганц буде позван, имајући у виду да ће се у Израелу
одржати парламентарни избори 2. марта и да постоји жеља да се представи заједнички
став о плану за који се очекује да буде у корист јеврејске државе, пренео је АП.

  

Почетком викенда међутим учинило се да би Ганц могао и да одбије позив у страху да ће
Нетањаху искористити састанак са Трампом да га надмаши у Вашингтону и да усмери
кампању што даље од своје оптужнице за корупцију.

  

У Израелу су прошле године одржане две рунде избора на којима није било јасног
победника и нова влада није формирана.

  

Зато ће бити одржани трећи избори за мање од годину дана, што се још никада није
десило у историји те земље.

  

Ганц ће се у понедељак састати са Трампом приватно и вратити у Израел одмах да води
парламентарно саслушање у којем се тражи одбијање Нетањахуове молбе за имунитет
од израелских посланика.

  

„Мировни план који је осмислио председник Трамп ући ће у историју као значајна
прекретница на путу за различите играче на Блиском истоку да коначно крену ка
историјском и регионалном споразуму“, рекао је Ганц у обраћању преношеном преко
телевизије, оценивши да се ради о судбинским временима, за границе Израела, за
карактер те земље и њену демократију.
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Очекује се да ће план бити увелико у корист Израела и понудити контролу тој земљи над
великим деловима Западне обале иако Палестинци теже да на читавој тој територији
коју је Израел окупирао 1967. оснују своју државу.

  

Они су унапред одбацили Трампов план, а већи део медјународне заједнице подржава
палестински став.

  

Нетањаху је већ неколико пута рекао да намерава да анектира долину Јордана као и
јеврејска насеља широм Западне обале што би онемогућило стварање одрживе
палестинске државе.

  

Ганц је, најављујући састанак са Трампом, поновио критику на рачин Нетањахуа,
рекавши да за промоцију такозваног Споразума века Израел мора бити уједињен под
премијером који има јавни легитимитет да га примени, додавши да се некоме ко је
оптужен не може веровати да ће то урадити.

  

(Бета)
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