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Председник САД Доналд Трамп изјавио је да је разговарао телефоном са премијером
Израела Бењамином Нетанјахуом о могућем заједничком одбрамбеном пакту две земље
и изразио наду да ће се ти разговори наставити после избора у Израелу 17. септембра.

  

  

Трамп је на Твитеру објавио да ће се он и Нетанјаху састати крајем овог месеца у
Уједињеним нацијама и да би тада могли о томе даље да дискутују како би се, како је
навео, "даље учврстило велико савезништво између две земље".

  

Израелски лист Харец објавио је почетком септембра да Нетанјаху и Трамп разговарају
о таквом гесту пре избора у Израелу, како би били повећани изгледи за Нетанјахуову
победу. Наводно је разматрана опција да Трамп обећа да ће САД бранити јеврејску
државу од сваке потенцијалне претње или да се објави заједничка декларација да оба
лидера теже поменутом споразуму две земље, на основу којег ће се свака страна
обавезати да помогне другој у случају војног сукоба.
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Међутим, оно што је Трамп објавио на Твитеру је само уопштено изражавање намере да
се настави дискусија о томе, јављају израелски медији и додају да би преговори о пакту
могли потрајати месецима. Две војске већ блиско сарађују, деле обавештајне податке,
изводе заједничке вежбе, између осталог. Пакт би продубио обавезе сваке стране, а
можда би било и неких нових. 

  

Раније је било незамисливо да се председник САД меша у израелске изборе, а пре
избора у априлу Трамп је признао суверенитет Израела над Голанском висоравни, што је
била сеизмичка промена у америчкој блискостичној политици.

  

Дан пре избора, Трампова администрација је иранску исламску Револуционарну гарду
прогласила терористичком, што је била још једна победа за Нетанјахуа. Он је у овој
изборној кампањи, као и пре априлских избора после којих му није пошло за руком да
образује владајућу коалицију, настојао да истакне своје дипломатске успехе и везе са
светским лидерима.

  

Нетанјаху се у четвртак састао са председником Русије Владимиром Путином у Сочију да
дискутује о војној сарадњи и израелским напорима да се Иран не учврсти војно у
суседној Сирији. Пре тога је путовао у Лондон да би пола сата разговарао са британским
премијером Борисом Џонсоном.

  

Њих двојица су дискутовали о Ирану и израелско-палестинском сукобу.

  

(Бета)
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