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Амерички председник Доналд Трамп изјавио је да је Бахреин пристао да нормализује
односе с Израелом, после телефонског разговора с израелским премијером Бењамином
Нетанјхуом и бахреинским краљем Хамадом бин Исом ал Калифом.

  

  

Нормализација односа је објављена на 19. годишњицу терористичких напада на САД и
непуну недељу дана пре него што ће Трамп бити домаћин свечаног потписивања
споразума о успостављању пуних дипломатских односа Израела и Уједињених Арапских
Емирата (УАЕ) у Белој кући, чему ће присуствовати и министар спољних послова
Бахреина.

  

То је још једна Трампова дипломатска победа пре председничких избора који ће бити
одржани за мање од два месеца, која би могла да му омогући јачу подршку
произраелских евангелиста.

  

Прошле недеље Трамп је објавио да је постигнут договор да Косово призна Израел и да
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Србија пресели своју амбасаду из Тел Авива у Јерусалим.

  

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of
Bahrain agree to a Peace Deal – the second Arab country to make peace with Israel in 30 days!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2020    

"Ово је историјски продор ка даљем миру на Блиском истоку. Отварањем директног
дијалога и веза између два динамична друштва и напредних економија наставиће се
позитивна трансформација Блиског истока и ојачати стабилност и просперитет у
региону", наведено је у заједничком саопштењу Трампа, Нетанјахуа и краља Хамада.

  

Договор Бахреин-Израел, као и споразум с Емиратима, нормализоваће дипломатске,
трговинске, безбедносне и друге односе две земље.

  

Бахреин је уз Саудијску Арабију већ укинуо забрану коришћења свог ваздушног
простора за израелске авионе.

  

Саудијски пристанак на те споразуме се сматра кључним.

  

Трампов високи саветник и зет Џаред Кушнер је рекао да је споразум други који је
Израел постигао с једном арапском земљом за месец дана, а раније је имао мировни
споразум са само две арапске државе, Еигиптом и Јорданом током 72 године своје
независности.

  

Тај споразум ће се по свој прилици сматрати новом сметњом за Палестинце који су
недавно без успеха покушали да издејствују осуду Арапске лиге због нормалазиције
односа Емирата и Израела пре него што су они осигурали своју независност.

  

У заједничком саопштењу се најављује да ће стране наставити напоре да "постигну
праведно, свеобухватно и трајно решење израелско палестинског сукоба и омогуће
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палестинском народу да оствари свој пун потенцијал".

  

Нетанјаху захвалио Трампу

  

Премијер Израела Бењамин Нетанјаху поздравио је споразум о нормализацији односа са
Бахреином и захвалио на томе председнику САД Доналду Трампу.

  

"Требало нам је 26 година између другог мировног споразума са једном арапском
земљом и трећом али само 29 дана између треће и четврте и биће их још", рекао је
Нетанјаху алудирајући на мировни споразум с Јорданом 1994, а пре тога с Египтом 1979,
и споразум с Уједињеним Арапским Емиратима постигнут 13. августа, пренео је АП.

  

Нетанјаху је о споразуму са другом земљом Залива после Емирата, Бахреином,
обавестио грађане Израела у саопштењу и видео поруци на хебрејском језику.

  

Палестинска управа и исламска екстремистичка организација Хамас осудили су
споразум о нормализацији односа Израела и Бахреина.

  

"Споразум Бахреина и Израела је нож у леђа палестинској ствари и палестинском
народу", рекао је Франс пресу министар за социјалне послове Ахмад Маждалани.

  

Истим речима је раније осуђен споразум с Емиратима.

  

Хамас који контролише појас Газе оценио је да се тиме наноси "озбиљна штета"
палестинском циљу.

  

Верује се да би после Бахреина Оман и Судан могли да признају Израел.
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Не очекује се међутим да Саудијска Арабија, регионална сила која прећутно благосиља
споразуме, брзо и сама на то пристане.

  

Попут Емирата, Бахреин никада није ратовао с Израелом и нема заједничку границу али
је попут већег дела арапског света дуго одбијао дипломатске односе с јер није било
мировног споразума о оснивању палестинске државе на територијама које је Израел
окупирао 1967. године.

  

(Бета, АП)
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