
 Папа Фрања: Поштовати "статус кво" у Јерусалему у складу са важећим резолуцијама УН
среда, 06 децембар 2017 14:13

 Папа Фрања затражио је да се поштује "статус кво" у Јерусалему и позвао на
разборитост и мудрост, неколико сати пре него што би амерички председник Доналд
Трамп требало да призна Јерусалим као главни град Израела, јављају агенције.

  Не могу да сакријем дубоку забринутост ситуацијом створеном задњих дана око
Јерусалима", рекао је папа Фрања на недељној аудијенцији.

  

"Позивам на поштовање статуса кво у Јерусалему у складу с важећим резолуцијама
УН-а", рекао је.

  

"Јерусалим је јединствени град, свет јеврејима, хришћанима и муслиманима, који поштују
света места својих религија", рекао је папа Фрања.

  

"Молим Господа да се сачува и оснажи идентитет Јерусалима, на добро Свете Земље,
Блиског истока и света. Молим се да превладају разборитост и мудрост, да се не додају
нове напетости у свету већ препуном окрутних сукоба", рекао је.

  

Амерички председник Доналд Трамп вечерас ће објавити да Сједињене Државе
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признају Јерусалим као израелски главни град, у потезу који ће вероватно изазвати
нестабилност, а можда и подстакнути насиље на Блиском истоку.

  

Упркос бројним упозорењима из Европе и арапског света, Трамп ће своју одлуку
објавити у 19 сати по средњоевропском времену.

  

Турски министар спољних послова Мевлут Чавушоглу у среду је у Бриселу рекао
америчком колеги Рексу Тилерсону како би признање Јерусалима израелским главним
градом била тешка грешка. "Цели свет је против тога", казао је.

  

У уторак је турски председник Реџеп Тајип Ердоган нагласио да је то "црвена линија за
Муслимане" и позвао Трампа да је не прелази.

  

Против тога јуче су се изјаснили и саудијски и јордански краљеви и египатски
председник, као и службени Париз и Берлин. Своју забринутост америчком најавом
исказали су и Техеран, Лондон, Пекинг и Москва, иако је портпарол Кремља Дмитриј
Песков казао да Русија не жели унапред да коментише одлуке које још нису донете.
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