
Махмуд Абас у СБ УН: Трампов план је поклон Израелу и неприхватљив за Палестинце
уторак, 11 фебруар 2020 22:15

Палестински председник Махмуд Абас љутито је пред Саветом безбедности Уједињених
нација, одбацио мировни план америчког председника Доналда Трампа за Блиски исток,
описујући га као поклон Израелу и неприхватљив за Палестинце.

  

  

Машући копијом документа Абас је рекао да држава која је намењена Палестинцима
изгледа као "искидани швајцарски сир", преноси Ројтерс.

  

Абас је позвао Трампа да повуче план и да се две стране уместо тога врате преговорима
на основу постојећих резолуција УН које позивају на решење које предвиђа
разграничење две државе на линијама од пе 1967. године.
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Он је позвао Савет безбедности да сазове међународну конференцију за примену
споразума и истакао да САД не могу да буду једини посредник.

  

Упозоривши на могућност избијања насилних протеста, Абас је истакао да ситуација
може да се уруши сваког момента.

  

- Потребна нам је нада. Молим вас немојте нам ускратити наду - поручио је палестински
педседник и додао да Палестинци неће прибећи тероризму.

  

Абас је нагласио да споразум укида сва права Палестинаца и да не испуњава амбиције
из решења са две државе.

  

Палестински лидер рекао је и то да мир не може потрајати ако је наметнут, те да нико
нема право да анексира палестинске територије.

  

Међутим, Абас је напоменуо да је мир са Израелом и даље достижан, те да је у УН
дошао како би изградио праведно партнерство.

  

Обраћање Абаса Савету безбедности долази у тренутку док међу амбасадорима кружи
нацрт резолуције којом би био осуђен план Израела за анексију насеља које је изградио
на Западној обали, што би у великој мери допринело критикама Трамповог плана.

  

Нацрт резолуције, коју су предложили Тунис и Индонезија, сигурно ће бити одбијен
захваљујући америчком вету, али ће истовремено показати негативан став појединих
земаља чланица према Трамповој понуди, представљеној пре две недеље уз много
помпе, наводи Ројтерс.

  

АП извештава о протестима више хиљада Палестинаца на Западној обали и у појасу
Газе, који негодују због Трамповог плана и апелују на Савет безбедности УН да
усвајањем резолуције ускрати подршку иницијативи Беле куће.
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Трампов план за Блиски исток дозвољава да Израел анектира већи део окупиране
територије на Западној обали, укључујући и израелска насеља у којима је настањено
неколико стотина хиљада Израелаца, а за која већи део међународне заједнице сматра
да су бесправно подигнута.

  

Палестинци су прекинули све односе са Белом кућом када је Трамп 2017. године признао
Јерусалим, на који и Палестинци полажу право, као главни град јеврејске државе.

  

У недавним истраживањима 94 одсто Палестинаца са Западне обале се изјаснило
против најновијег Трамповог плана.
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(Срна)

  

 4 / 4


