
Саркози обелоданио зашто је назвао Нетанијахуа лажовом
четвртак, 08 децембар 2011 13:26

Француски председник Никола Саркози љутио се на израелског премијера Бењамина
Нетанијахуа након што је Израел одбио да укључи Француску у ослобађање отетог
израелског војника Гилада Шалита, преносе израелски медији писање француског
недељника "Нувел обсерватер".

  

Саркози је у новембру означио Нетанијахуа лажовом у разговору с америчким
председником Бараком Обамом, немајући појма да му је микрофон укључен и да га
слушају новинари. Разлог за такву оцену био је, јер Шалит није долетео из Египта, где је
пребачен преко границе с појасом Газе, у Израел, у француском хеликоптеру.

  

Саркози је то тако објаснио француским јеврејским лидерима са којима се недавно
састао.

  

Француски лидер је понудио Нетанијахуу да француски хеликоптер превезе Шалита,
који има и француско држављанство, до израелске војне базе Тел Ноф, након
ослобађања из заточеништва Хамаса, у коме је провео више од пет година. Нетанијаху
је, међутим, одбио понуду.

  

Јелисејска палата је, такође, наводно тражила да француски амбасадор у Израелу
Кристоф Бигот учествује у дочеку Шалита у бази, али је Израел и то одбио.
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Један неименовани израелски званичник потврдио је да је Саркози рекао јеврејским
лидерима да су га наљутиле околности Шалитовог ослобађања.

  

Он је био незадовољан због чињенице да Француској није одата никаква заслуга за
пуштање младог војника, објаснивши да је Француска то заслужила, између осталог,
због његових личних настојања да се Шалит врати кући.

  

Француско незадовољство је још више појачано, јер је Израел истакао улогу не само
египатских, већ и немачих посредника, који су учествовали у првим фазама преговора о
размени затвореника.

  

Израелска страна је, међутим, сматрала да из симболичних разлога не долази у обзир да
се израелски војник, који се ослобађа у замену за стотине палестинских затвореника
врати у Израел у било каквој другој летелици, осим израелском авиону.

  

Извор близак израелској влади, на који се позива "Џерузалем пост", изражава сумњу да
је то стварни разлог због кога је Обама рекао да му је доста Нетанијахуа и да мисли да
је лажов.

  

Исти извор је навео да је Саркози незадовољан, јер Нетанијаху говори о жељи за мир, а
не предузима акције које му он заједно с европским колегама препоручује да предузме
како би се то постигло - да уведе поново мораторијум на изградњу у јеврејским
насељима на окупираној палестинској земљи.

  

(Танјуг)
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