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Председник САД Доналд Трамп саопштио је да САД званично признаје Јерусалим као
главни град Израела.

  

  Трамп је на конференцији за медије позвао све релевантне факторе да признају
Јерусалим и додао да су Сенат и Конгрес одобрили ову одлуку.   

"Након две деценије, нисмо ближе мировном споразуму Израела и Палестине, стога сам
донео одлуку да званично признам Јерусалим за престоницу Израела", рекао је.

  

Председник САД каже да је ова одлука донета у најбољем интересу САД и мира између
Израела и Палестине. Трамп каже да је овај чин кључан корак ка миру.

  

"Јерусалим мора да остане град где ће се молити и Јевреји и муслимани и хришћани",
рекао је он и позвао особље амбасаде САД у Израелу да почне процес пресељења
амбасаде из Тел Авива у Јерусалим.
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Join me live from the @WhiteHouse  via #Periscope https://t.co/wLXKoISSTG

  Donald J. Trump December 6, 2017    

Трамп је додао да његови претходници нису имали вољу да реше вишедеценијски сукоб
између Израела и Палестине, али су, као председници, решавали проблеме у складу са
захтевом времена.

  
  

https://t.co/0Scdqt9o3u

  Twitter Government December 6, 2017    

Палестинци палили америчке заставе због Трампове одлуке

  

Стотине Палестинаца у појасу Газе протестовале су због најаве америчког признавања
Јерусалима као главног града Израела.

  

Демонстрације на улицама града Газе организовале су различите палестинске фракције
и екстремистичке организације које су позвале на палестинско јединство у одговору на
Трампово саопшење.

  
  

Congress, your inaction on removing Trump has already led to increased hate crimes, and now
it could lead to more violence abroad. How many must die before you finally act? https://t.co/rS
nUJMDhy3 #t
rump
#resist
#palestine
#JerusalemEmbassy
#WednesdayWisdom
#rt

  Dr. DaShanne Stokes ( December 6, 2017    
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Учесници протеста су палили америчке и израелске заставе, махали палестинским
заставама и носили транспаренте с порукама да је Јерусалим вечна палестинска
престоница.

  
  

Trump’s Jerusalem decision is useless. Jerusalem is Arab and will forever be. #Palestine   pic.
twitter.com/BhrPOwEMWt

  Bash December 6, 2017    

(Агенције - Н1)
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