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БЕОГРАД – Председници Србије и Палестине Борис Тадић и Махмуд Абас сагласили су
се данас да замрзнути конфликти не могу да се решавају наметнутим решењима, и да се
проблеми будућег статуса Косова и израелско-палестинских односа трајно могу решити
само уз поштовање међународног права.

„Не можемо да намећемо решења. Наметнута решења нису прихватљива. Зато стране у
сукобу морају да седну за сто и да преговарају. То сам чуо и од председника Тадића у
вези са проблемима које Србија има”, изјавио је после разговора палестински
председник Махмуд Абас.

Он је изразио очекивање да ће Србија наставити да подржава процес конституисања
Палестине као независне државе која ће бити у добросуседским односима са Израелом.

„Палестинци и Срби су одувек имали одличне историјске односе. Ми желимо да све наше
проблеме решимо заједнички. Радимо на решавању наших проблема на основу
међународног права и на миран начин. Тежимо миру кроз преговоре поштујући
стандарде и принципе међународног права”, поручио је Абас.

Тадић је након разговора оценио да се до трајне стабилизације односа на Блиском
Истоку може доћи само кроз преговоре и споразумом свих заинтересованих страна, што
се односи и на проблем статуса Косова и Метохије.

„Косово није верско, већ искључиво политичко питање које се сада разматра пред
Међународним судом правде”, истакао је Тадић, и захвалио палестинском председнику
на подршци коју пружа територијалном интегритету Србије.

Према његовим речима, и палестинска и српска страна своје ставове заснивају на
поштовању резолуција УН и међународног права.

„Решавање палестинског питања кључно је за стабилност Блиског Истока. Реч је о
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најозбиљнијем проблему који оптерећује регион и утиче на мир и стабилности у свету”,
рекао је Тадић.

Двојица председника разговарала су о могућностима јачања билатералних односа,
укључујући еконоску, научну и безбедносну сарадњу.

Тадић је најавио да ће Србија, упркос тешкој економској ситуацији, размотрити
могућност да одобри известан број стипендија за студенте из Палестине.

Председник Абас је изразио очекивање да ће јубилеј педесетогодишњице оснивања
Покрета несврстаних земаља, који се навршава 2011. године, бити прослављен управо у
Србији, као наследници државе оснивача тог покрета.

(Танјуг)
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