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четвртак, 13 август 2020 21:57

Премијер Израела Бењамин Нетањаху рекао је данас да најавом успостављања пуних
дипломатских односа са Уједињеним арапским Емиратима (УАЕ) започиње "нова ера" у
израелским односима са арапским светом.

  

  

Нетањаху је, у саопштењу које је преносила телевизија, навео да ће "пун и званичан мир"
са УАЕ водити  до сарадње у многим областима између земаља и "дивној будућности" за
градјане обе земље.

  

Он је рекао да је админстрација председника САД Доналда Трампа тражила да Израел
сачека са плановима о анексији делова Западне обале како би се постигао напредак у
договору о везама са УАЕ.
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Израелски лидер је додао да "нема промена" у његовим плановима да анектира део те
окупиране територије, али је рекао да је остварење тих планова привремено
заустављено.

  

Председник Израела Рувен Ривлин објавио је на Твитеру позив лидеру УАЕ да посети
Јерусалим.

  

"Позивам престонаследника да посети Јерусалим", навео је Ривлин, оценивши да је
договор о успостављању дипломатских односа важна и стратешка прекретница која би
могла да подстакне споразуме са другим земљама у региону.

  

У медјувремену је произраелски лоби у САД, Америчко израелски комитет за јавне
односе (АИПАЦ),  саопштио да поштује напоре председника Трампа и његове
администрације у посредовању дипломатском потезу.

  

Та утицајна лобистичка група је навела у саопштењу да су се УАЕ придружили Египту и
Јордану у "утирању пута миру кроз признање", не тежећи да изолују и бојкотују јеврејску
државу.

  

АИПАЦ је апеловао на друге арапске земље и Палестинце да следе УАЕ и окончању свој
бојкот Израела и Америке и врате се преговарачком столу.

  

Бивши потпредседник САД Джо Бајден, за кога се очекује да ће бити кандидат
Демократске стране за председника, је споразум Израела и УАЕ означио "историјским
кораком да се премосте дубоке поделе Блиског истока".

  

(Бета)
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