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Изјава председника Француске Емануела Макрона о томе да је НАТО „на самрти“ је
неутемељена и диктирана је његовом личном жељом за сарадњом са Русијом и Кином на
штету Европе, убеђен је пољски политички аналитичар Грег Левицки, преноси „Бриселс
тајмс“.

  

Према његовом мишљењу, заправо је Француска близу тога да буде „на самрти“, док је
НАТО, попут француске катедрале Нотр Дам – ослабљен након пожара, али није мртав.

  

  

Председник Француске Емануел Макрон је у интервјуу за лист „Економист“ саопштио да
жели да од Европе направи геополитичку силу, подсећа пољски аналитичар.

  

Међутим, проблем је у томе што Макрон намерава да ојача Европу тако што ће уништити
„главни извор њене снаге“ – НАТО.
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„Прикривени смисао Макронове изјаве је следећи – Европа треба да заборави на Запад
као цивилизовано друштво, јер то више нема смисла. Уместо тога, она треба да се
односи ка другим великим силама (Русији и Кини) као према еквивалентима Сједињених
Америчких Држава (САД), када је реч о поузданим савезима“, објашњава политички
аналитичар, истичући да Макронове речи потпуно понављају формулације „антизападне
пропаганде“ Кремља.

  

Левицки сматра да Макрон подржава такву антизападну пропаганду како би унапредио
оно што чини државне интересе Француске, а то је некажњена билатерална сарадња са
Русијом, Кином и другим силама у постамеричком свету“, примећује Левицки.

  

Изјаве према „Кремаљском уџбенику“

  

Левицки објашњава став француског председника као „интелектуално лукавство
подстакнуто антиамериканством“, а да су Макронове тврдње да САД делују против
Европе – „непоштене“.

  

Макронове изјаве према „Кремаљском уџбенику“ о томе да је НАТО „на самрти“ биће
праћене активнијим билатералним преговорима са Русијом и Кином, сматра стручњак.

  

Међутим, Левицки се слаже да НАТО данас није у најбољем стању. Како је рекао,
„алијанса је слична катедрали Нотр Дам, која је ослабљена након пожара, али сигурно
није мртва“.

  

Према његовом мишљењу, дијагноза „на самрти“ погоднија је за Француску која се
налази у „критичној ситуацији“.

  

„Изгледа да француски председник није способан да се избори са унутрашњим
проблемима, покушава да оствари лидерство на међународном плану помажући страним
силама да поткопају темеље Трансатлантског савеза“, констатује он.
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Левицки додаје да је „националиста“ Макрон спреман да жртвује Запад и Европску
унију, очекујући да ће бити на добитку након новог распореда сила у свету након што
САД изгубе лидерство.

  

(Спутник)
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