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 Амерички специјални представник за дијалог између Косова и Србије Ричард Гренел
најавио је да ćе се Косово и Србија састати 2. септембра у Белој куц́и,

  Најава долази мање од 24 сата након постизања историјског споразума између
Израела и Уједињених Арапских Емирата, а питање које се поставља јесте да ли ће
"Доналд Трамп успети да убеди Косово и Србију да тада и потпишу споразум који би обе
стране одвео ка потпуној нормализацији односа", пише Газета Експрес.   

Овај медиј подсећа и да се у заједничком писму, које су Израел и Емирати издали након
постизања споразума, наводи да су се те две државе договориле о пуној нормализацији
односа.

  

Споразум потписан између Израела и Уједињених Арапских Емирата, посредован од
стране америчког председника, сличан је споразуму који намерава да постигне Ричард
Гренел између Косова и Србије, који се у потпуности састоји од елемената који се
односе на економски развој. Али споразум је такође обележио признање Израела од
стране Уједињених Арапских Емирата успостављањем дипломатских односа, што је чини
трећом арапском државом која је признала Израел.
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"Делегације из Израела и Уједињених Арапских Емирата састаће се у наредним данима
како би потписали билатералне споразуме који се односе на инвестиције, туризам,
директне летове, безбедност, телекомуникације, технологију, здравство, културу,
животну средину и успостављање амбасада у две земље" , каже се у заједничком писму.

  

Газета наводи да је Трампова администрација имала сличан приступ у преговарачком
процесу између Косова и Србије. Уз Гренелово посредовање, до сада су косовска и
српска страна потписале три споразума који се односе на изградњу аутопута,
железнице и покретање директне авиолиније Приштина-Београд.

  

Приштински лист поставља питање и да ли ће Доналд Трамп успети да убеди Косово и
Србију на састанку 2. септембра да потпишу споразум који би обе стране водио ка
потпуној нормализацији односа.

  

Ове иницијативе републиканског председника у потрази за историјским споразумима и
победама у спољној политици стижу уочи председничких избора у Сједињеним
Државама и трке у којој ће се Трамп суочити са Џоом Бајденом.

  

Познаваоци светске политике, када су говорили о покушају Трампове администрације да
постигне споразум између Косова и Србије, рекли су да амерички председник жели
такав епилог као трофеј који ће му послужити за новембарске изборе, пише Газета.

  

Остаје да се види ко је позван да присуствује састанку у Вашингтону 2. септембра.
Председник Србије Александар Вучиц́ отпутоваће у Вашингтон после убедљиве победе
на последњим изборима у Србији, док политички фактор на Косову и даље остаје
неуједињен.

  

Газета подсећа да премијер Косова Авдулах Хоти још није постигао пун консензус са
опозиционим странкама, ДПК и ПС, док коалицију коју предводи у Скупштини подржава
само проста вец́ина. Хоти је заједно са координатором за дијалог Скендером Хисенијем,
непрекидно улагао напоре кроз састанке како би створио вец́е јединство у погледу
процеса дијалога са Србијом.
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Ток процеса дијалога уз посредовање Сједињених Држава, потпуно је промењен
најавом Хашког специјалног тужилаштва за оптужницу против Хашима Тачија, тачно на
дан када је он био у авиону за Вашингтон за састанак 27. јуна .

  

(Косово онлине-Б92)
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