
Мохамед Набхан: Палестина још увек неће мењати став према Србији, поштујемо Резолуцију 1244, као и Резолуцију 478, али не можемо прихватити да било ко премешта амбасаду из Тел Авива у Јерусалим
четвртак, 17 септембар 2020 23:20

Амбасадор Палестине Мохамед Набхан изјавио је за Н1 да "још увек неће мењати став
према Србији". "Подржавамо Србију у намерама да очува територијални интегритет
своје земље, поштујемо Резолуцију 1244, као и Резолуцију 478", каже он. Они ће, каже,
остати привржени међународном праву. "Све ћемо учинити да нико не прекрши то
међународно право, поготово кад се ради о Јерусалиму", каже.

  

  

Како је рекао, када је чуо да је Србија потписала да ће пребацити амбасаду у Јерусалим,
у први мах је осетио бол.

  

"Због тога што ми себе сматрамо као веома блиске пријатеље са Србијом и српским
народом, међутим, ја такође ценим председника Вучића, ценим његове намере и
политику и ценим пријатељство које он заиста покушава да унапређује с нама, с једне
стране, а с друге стране морам да кажем да је Јерусалим за нас црвена линија, ми не
можемо прихватити да било ко премешта своју амбасаду из Тел Авива у Јерусалим",
каже он.
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Истакао је уверење да до тог корака, ипак, неће доћи.

  

"Због тога што сви знају, укључујући и Американце, да је Јерусалим за нас најважнији у
свему томе. Председник Трамп је нама нудио 100 милијарди долара да би прећутали
премештање амбасаде његове у Јерусалим", каже он.

  

Како је рекао, "не би смео да говори унапред шта ће да буде".

  

"Ми пратимо кораке, корак по корак. Надам се да неће до тога доћи, јер би то нанело
огромну штету целокупној тој ситуацији, не верујем да ће до тога доћи. Још увек сам
чврсто уверен у пријатељство између палестинског и српског народа. Ми још увек
нећемо мењати став према Србији, подржавамо Србију у намерама да очува
територијални интегритет своје земље, поштујемо Резолуцију 1244, као и Резолуцију
478", каже он.

  

Додао је да "не мењају ставове на тај начин".

  

"Принципи су за нас принципи. Мислим да је Србија још увек привржена међународном
праву, не верујем да ће прекршити то право. Јерусалим је окупиана земља, то је свето
место за све вере на овом свету, много ратова је вођено због Јерусалима. Постоји
Резолуција УН, Источни Јерусалим, који је окупиран 1967. године је главни град
палестинске државе", каже.

  

Они ће, каже, остати привржени међународном праву.

  

"Све ћемо учинити да нико не прекрши то међународно право, поготово кад се ради о
Јерусалиму", каже.
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Истакао је да не воли паралеле између њихове и ситуације између Београда и
Приштине, јер, како каже, "Косово није било окупирана територија од стране Србије, док
је Палестина окупирана од стране Израела".

  

  

"Ја имам 73 године, ја желим да се реши и балкански сукоб и сукоб на Блиском Истоку,
да би сви живели у миру, уместо циркуса које организује Трамп у Белој кући. Не видим
никакву сврху, сем што он мисли да може да убраја неке поене у својој изборној
кампањи", каже амбасадор.

  

Истакао је да "треба конкретне стране да седну заједно и да нађу решење", као и да
"Американци никад не дају бесплатно".

  

(Н1)
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