
Турска нуди више од 600.000 евра за информације о Мохамеду Дахлану
петак, 22 новембар 2019 22:02

Турска је данас саопштила да ће понудити четири милиона лира (635.000 евра) за
информације које би довеле до хапшења бившег палестинског моћника Мохамада
Дахлана, који је у егзилу у Уједињеним Арапским Емиратима (УАЕ).

  

  

Анкара оптужује Дахлана да је плаћеник УАЕ и да је умешан у покушај државног удара у
Турској 2016. године, против председника Реџепа Тајипа Ердогана.

  

Министар унутрашњих послова Турске Сулејман Сојлу рекао је за лист Хуријет да ће
Дахлан бити стављен на листу најтраженијих терориста, преноси Тајмс ов Израел.

  

Пре него што је отишао у егзил, Дахлан је постао оштар противник палестинског
председника Махмуда Абаса, свог некадашњег савезника у странци Фатах.

  

 1 / 3



Турска нуди више од 600.000 евра за информације о Мохамеду Дахлану
петак, 22 новембар 2019 22:02

Турски медији редовно оптужују Дахлана за учешће у покушају пуча јула 2016. године,
али и да је имао улогу у прошлогодишњем убиству саудијског новинара Џамала Кашогија
у конзулату Саудијске Арабије у Истанбулу.

  

Објава да Анкара нуди награду за информације о Дахлану уследила је три недеље
пошто је он разменио оптужбе са шефом турске дипломатије Мевлутом Чавушоглуом.

  

У интервјуу за Ал Џазиру, Чавушоглу је крајем октобра оптужио УАЕ да скривају
„терористу Мохамада Дахлана“ и додао да је Палестинац побегао у ту земљу „јер је
агент Израела“. Турски министар је оптужио УАЕ и да покушавају да замене Абаса са
Дахланом.

  

Дахлан (58) је жестоко узвратио у интервјуу за саудијску телевизију, оптуживши
Ердогана да подржава „терористичке групе“ у Сирији, да је украо злато из либијске
централне банке и да се поставља као владар над верницима у арапском свету.

  

Палестински суд је 2016. у одсуству осудио Дахлана на три године затвора због
корупције и наложио му да плати 16 милиона долара, наводе његови адвокати.

  

Дахлан је био начелник унутрашње безбедности у појасу Газе, али је изгубио подршку
пошто је екстремистички Хамас надјачао његове снаге 2007. године, што је за последицу
имало протеривање Фатаха с те територије.

  

(Бета)

  

Видети још:  Политика: Мохамед Дахлан добио српско држављанство јер је
повезао Србију са Емиратима

  

Момир Турудић: Уједињени Aрапски Емирати у Србији – „арапска браћа“ и српска
посла
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http://www.nspm.rs/hronika/politika-mohamed-dahlan-dobio-srpskodrzavljanstvo-jer-je-povezao-srbiju-sa-emiratima.html
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