
Каиро: Потписан споразум о помирењу Хамаса и Фатаха; велико славље Палестинаца на улицама у појасу Газе и на Западној обали
четвртак, 12 октобар 2017 20:47

Преговарачи из ривалских палестинских фракција Хамаса и Фатаха потписали су
споразум о помирењу на краткој церемонији у Каиру.

  

  

Споразум су потписали представник Хамаса Салех ал-Арури и преговарач Фатаха Азам
ал-Ахмед. Шеф египатске обавештајне службе Калид Фавзи је надгледао потписивање.

  

После церемоније Ал-Ахмед је рекао новинарима да је постигнут пун споразум да се
овласти влада националног јединства да преузме пуну одговорност у Гази.

  

Потписивању су претходила два дана преговора у египатском главном граду о владању
појасом Газе у оквиру најозбиљнијег настојања да се оконча 10 година неспоразума
између те две највеће палестинске организације.
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Хамас је једнострано управљао Појасом Газе откад је оданде протерао Палестинску
самоуправу готово по цену грађанског рата с Фатахом 2007. Фатах палестинског
председника Махмуда Абаса управља Западном обалом.

  

Фатах се сматра умереном палестинском групом, док су неке западне земље и Израел
Хамас прогласили терористичком организацијом.

  
  

#Reconciliationcelebrations   in #Gaza  today @halbfinger pic.twitter.com/M4iSNCutZn

  — Iyad Abuheweila (@abuheweila) October 12, 2017    

Хиљаде Палестинаца су на улицама у појасу Газе славиле палестинско уједињење,
певајући песме и делећи бомбоне, а на другој палестинској територији, на Западној
обали, становници су рекли да је уједињење сан и амбиција сваког палестинског
патриоте.

  

Ривалске палестинске организације Хамас и Фатах су се, после преговора, договориле у
Каиру о прелиминарном и делимичном споразуму о међусобном помирењу.

  

Споразум о помирењу би могао да отвори пут повратку контроле Палестинске управе
председника Махмуда Абаса, вође Фатаха у појас Газе после деценије владавине
радикалне организације Хамас.

  

Очекује се да ће Абас наредних недеља посетити Газу први пут од 2007. године, када је
Хамас силом преузео власт од снага лојалних Фатаху. Абас је од тада владао само
аутономним енклавама на Западној обали која је под окупацијом Израела.

  

Уз то ће се око 3.000 полицајаца из Палестинске управе распоредити у појасу Газе.
Снаге те управе ће повратити и контролу на граничним прелазима између Газе и
Израела до 1. новембра, најавио је вођа делегације Фатаха на преговорима у Каиру
Азам ал Ахмед, пренео је Франс прес.
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The #Palestinian   #Reconciliation   celebrations in #Gaza @halbfinger pic.twitter.com/Bdfc
sYBTrc

  — Iyad Abuheweila (@abuheweila) October 12, 2017    

Абасова председничка гарда ће преузети котролу над граничним прелазом Рафа према
Египту, главној капији у свет за Палестинце, али није речено када. Један неименовани
званичник Хамаса је рекао да су се две стране договориле да европски посматрачи буду
такође тамо.

  

Потписивању споразума у египатском главном граду претходила је седница владе у Гази
којом је прошле недеље председавао палестински премијер Рами Хамдалах. Седница је
одржана у граду Гази први пут од 2014. године.

  

На основу споразума из Каира, Хамас ће одговорност за управљање појасом Газе
предати влади премијера Хамдалаха.

  

Ранији покушаји помирења између две главне палестинске фракције нису уродили
плодом, али је сада Хамас исцрпљен после три рата против Израела, као и због
израелске и египатске блокаде, сиромаштва и незапослености, несташице струје и воде.

  

Уз то, палестинска подела је велика препрека постизању споразума о миру с Израелом.

  
  

Camels on a #Gaza  street this afternoon. #Palestine pic.twitter.com/wpCGkMbLAP

  (@shawajason) October 12, 2017    

Званичнци блиски преговорима су рекли да су се Фатах и Хамас договорили да оснују
одборе да разраде детаље, али агенција АП подсећа да су раније такви механизми брзо
доводили до застоја.
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Један одбор ће у року од четири месеца морати да одлучи ко ће од Хамасових јавних
службеника моћи у нову владу.

  

Извори кажу да кључна питања нису била предмет дискусије у Каиру, а да су главни
камен спотицања војно крило Хамаса и његов арсенал оружја.

  

Хамас је раније рекао да то неће бити предмет разговора и наводно је обећао
преговарачима Фатаха да ће се војно крило држати по страни.

  

Хамас, Фатах и мање палестинске фракције састаће се у новембру да размотре друга
питања помирења, а пре свега посланичке и председничке изборе којих дуго није било.

  

(Хина, Бета)
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