
Јерусалим: Емануел Макрон се вербално сукобио са израелским полицајцима који су му  препречили улаз у цркву Свете Ане - француску територију
четвртак, 23 јануар 2020 01:57

Председник Француске Емануел Макрон тражио је од израелских полицајаца да га
пусте да уђе у Цркву Свете Ане у Јерусалиму, што је било налик на инцидент који се
догодио 1996. приликом посете тадашњег француског председника Жака Ширака. 

  

  

"Не свиђа ми шта сте урадили испред мене", викао је Макрон на израелског полицајца
који му се препречио на улазу у цркву, француску територију у јерусалимском Старом
граду.

  

"Изађите напоље молим вас, нико не би требало да провоцира никога, јел то јасно?",
рекао је Макрон на енглеском језику.
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  Уз то је похвалио полицајце за добро обављен посао током шетње у граду и рекао да тоцени али је замолио да се "поштују правила која постоје вековима".  "Она се неће изменити са мном, могу вам рећи. Овде је Француска и свако зна правила",додао је он, такође на енглеском.    Базилику Свете Ане подигли су крсташи у 12.веку и Отоманска империја ју је понудилаФранцуској 1856. године као једну од четири француске територије у Јерусалиму. Уистом крају источног Јерусалима разгневио се Ширак на израелске војнике који су гаокружили.  

  Жак Ширак је такође имао сукоб са израелским обезбеђењем  "Желите да се вратим назад у авион?", упитао је он тада пре него што је затражио давојници оду из цркве.  Coup de colère de #Macron  contre la police israélienne à Jérusalem. Dans les pas de Chiracen 1996 pic.twitter.com/DKP5ICThTK— Ava Djamshidi (@AvaDjamshidi) January 22, 2020    Неколико сати пре Макроновог доласка сукобили су се чланови француске групеодговорне за његову безбедност и припадници израелских снага безбедности који сухтели да уђу у богомољу, рекли су новинари.  (Бета)  
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https://twitter.com/hashtag/Macron?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/DKP5ICThTK
https://twitter.com/AvaDjamshidi/status/1219990969485012994?ref_src=twsrc%5Etfw

