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Спољнополитички експерт института КЕЈТО Стенли Кобер, у интервјуу за Глас Америке,
коментарише резултате посете египатског председника Хоснија Мубарака Вашингтону и
изазове са којима се САД суочавају на спољнополитичком плану.

  

Кобер: „На разговорима председника Египта Хоснија Мубарака и америчког
председника Барака Обаме у Белој кући, размотрене су две кључне теме:
палестинско-израелска ситуација и све већа и све важнија улога Ирана у региону. Каиро
изражава све већу забринутост у вези са Ираном, његовим везама са организацијом
Хезбола и ситуацијом на Блиском истоку. У Израелу преовлађују иста забринутост и све
агресивнији став према Техерану. У међувремену, Техеран упозорава да би у случају
напада на Иран, могао да узврати бомбардовањем Суецког канала, што би пореметило
поморски саобраћај и довело Египат у незавидну ситуацију. Председник Обама, у складу
са својим ранијим изјавама, инсистира на настављању билискоисточног дијалога и
отварању дијалога са Ираном.“ 

  

Глас Америке: Са каквим проблемима се САД суочавају у Ираку и Авганистану?

  

Кобер: „Ирачка криза има три аспекта: прво, већ сам указао на све већу улогу Ирана, уз
видљиву размену бројних делегација и уплитање те земље у ирачку унутрашњу
политику; друго, појачано насиље и бомбашки напади у Ираку протеклих месеци и треће,
питање курдског региона и Курда и њихове тежње да добију већу аутономију, па и
независност. У Авганистану, председнички изборни процес ремете насиље и бомбашки
напади. Талибан добија снагу и утицај и поставља се питање веродостојности изборних
резултата под таквим околностима, односно застрашивања бирача да дођу на
биралишта. Сједињене Државе су суочене са истрајним противником, а савезници
изражавају све већу сумњу у повољан војни исход у ове две земље. У том отпору се
посебно истичу Британија - која је изгубила приличан број војника у сукобима у Ираку и
Авганистану - и Немачка. Дакле, поставља се питање да ли ће савезници бити спремни
да наставе да подржавају америчку стратегију.“

  

Глас Америке: Додатни изазов за САД је борба против глобалног тероризма?

  

Кобер: „У западним круговима се више не говори толико о борби против глобалног
тероризма, него против Ал Каиде, да се тај термин не би тумачио као рат против ислама,
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јер није реч о сукобу цивилизација, већ о сукобу са једном терористичком организацијом.
Изненађујућа је, на пример, издржљивост Талибана у Авганистану, који шири своје
активности на Пакистан, а остаје присутан у и Ираку. Једна од најновијих
антитерористичких мера Вашингтона је да прекине канале за финансирање и давање
војне помоћи Ал Каиди - у нади ће то допринети паралисању делатности те
организације.“

  

(Глас Америке)
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