
Данас: Трамп "очајнички" жели решење за Косово, јер треба да забележи неки успех на међународној сцени у трци на нови мандат
четвртак, 27 фебруар 2020 15:36

 Амерички председник Доналд Трамп није забележио ниједан већи успех на
међународној сцени, па му је „очајнички“ потребно да у „трци“ за нови мандат до јесени
„упише“ неки позитиван резултат.

  

  Стога, за његову администрацију решење косовског проблема постало је приоритет,
што показују најаве сусрета званичника САД са српским председником Александром
Вучићем, као и прекјучерашњи разговор премијерке Ане Брнабић са специјалним
америчким изаслаником за Западни Балкан Метјуом Палмером, кажу за наш лист
незванично извори из дипломатских кругова.   

Како је саопштено, Брнабић се састала са Палмером у Лондону, на маргинама скупа
Европске банке за обнову и развој о инвестицијама на Балкану, а главна тема њиховог
разговора била је „како најновији политички потреси могу да утичу на регионалну
стабилност“.

  

Вучић ће, пишу Вечерње новости, за неколико дана учествовати на годишњој
конференцији Америчко-израелског комитета за јавне послове (АИПАЦ) у Вашингтону.
Очекује се да међу говорницима буду и потпредседник САД Мајк Пенс и амерички
државни секретар Мајк Помпео.

  

Председник Србије, подсећа овај лист, казао је да је могуће да ће се у Вашингтону
срести са Помпеом и Пенсом, као и са саветником за националну безбедност
председника САД Робертом О’ Брајаном. Такође, очекује се да у марту Вучић посети
Берлин, где ће се сусрести са немачком канцеларком Ангелом Меркел.
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Коментаришући најављене активности председника Србије у контексту расплитања
„косовског чвора“, извори Данаса из дипломатских кругова на Западу наводе да САД
„још снажније притискају косовску владу“ да укине таксе на робу из Србије, „и да се
очекује да, коначно, Приштина предузме тај корак“, али да америчка администрација не
одустаје ни од захтева Србији да престане да лобира да поједине државе повуку
признање Косова, као и да не блокира Косово у настојању да постане чланица утицајних
међународних организација.

  

„Америка би највише волела да Србија престане да спречава чланство Косова у
Уједињеним нацијама. Ипак, чак и кад би званични Београд на то пристао, постоји
реална могућност да Русија уложи вето“, тврде дипломате. Како прецизирају наши
саговорници, „у Вашингтону постоји огромна бојазан“ да ће Русија у случају да се
постигне споразум између Београда и Приштине покушати „црногорски сценарио“,
односно „рушење власти у Србији, путем такозваних патриотских организација због
тобожње издаје Косова“. У том контексту, дипломате истичу да је Вучићу „важно да у
будућем сазиву парламента буде заступљено што више различитих опција – од
прозападних до проруских, како би званични Београд имао што већи легитимитет у
случају да буде потписан споразум са Приштином“.

  

И Тачи са Палмером

  

Председник Косова Хашим Тачи боравио је у Вашингтону и састао се са бројним
званичницима, међу којима и са Метјуом Палмером, пренео је јуче Радио КиМ на свом
порталу. Након низа састанака са представницима тинк-тенк организација, Тачи се у
друштву косовске амбасадорке Вљоре Читаку срео и са представником Стејт
департмента за Западни Балкан Метјуом Палмером и шефом Атлантског савета
Дејмоном Вилсоном. Како је објавио на Фејсбуку, са њима је разговарао о могућностима
за постизање коначног споразума са Србијом односно о „узајамном признавању и
чланству Косова у Уједињеним нацијама“.

  

(Данас)
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