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Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху још једном је на кратко посетио Москву због
разговора са председником Русије Владимиром Путином. То је било седмо путовање
израелског премијера у Русију од појаве руских снага у Сирији у септембру 2015. године.
Овај пут, оно се десило након разговора у Давосу између Нетанјахуа и Трампа.

  

Јасно је да је свака посета израелског политичара Москви била проузрокована не само
питањима развоја билатералних односа, већ и конкретним условима и приликама које се
стварају на Блиском истоку. И које се тако брзо мењају. То што се дешава у том региону
света, често индиректно, а у највећем броју случајева директно тангира интересе
Израела, проблеме његове безбедности, што приморава, како се изразио амбасадор
Израела у Русији Хари Корен, да се покаже висок сензибилитет, и истакну теме које
„захтевају разматрање на највишем нивоу“.

  

Израелски министар Зеев Ељкин, који је преводио разговор Нетанјахуа и Путина,
изјавио је, да је главна тема састанака у Москви била „спречавање иранског војног
присуства у Сирији и претња прецизних ракета које Иранци сада покушавају да
произведу у Либану“. Подсећам да су се две стране, када се израелски премијер нашао у
Русији, неколико дана након појављивања руских ваздушно-космичких снага у Сирији,
договориле око координације војних дејстава у сиријском конфликту, како би се избегли
случајни окршаји војника две државе. Он је тада изразио и забринутост због ситуације
на северној граници своје земље, где, по његовом мишљењу, Иран и Сирија покушавају
да створе други „терористички фронт“ против Израела на Голанској висоравни. И
позвао је руског председника да учини све што може како се не би дозволила предаја
оружја либанском шиитском покрету Хезболах, који изводи паљбу по израелској
територији.
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  Ако би се упоређивао програм преговора из 2015. године са данашњим, испоставило бисе, да се ништа није променило, иако су се за то време у региону десили важни догађаји– Вашингтон је означио Техеран као „главног непријатеља на Блиском истоку“, прети даће да иступи из нуклеарног споразума, покушава да састави различите антииранскекоалиције што подржава и Израел. За то време Русија остаје у коалицији са Ираном иТурском на сиријском правцу, прогласила је победу над Исламском државом у Сирији, иактивно подупире процес политичко-дипломатског регулисања сиријског конфликта.Фактички, Нетанјаху се налази у жрвњу између Трампа и Путина. И ту ситуацију онпокушава на сваки начин да избегне.  Како пише израелска публикација Mako, након што су САД јавно обзнаниле своје војноприсуство у Сирији, „самим тим не допуштајући Русији и Ирану да заузму целокупнопоприште, Израел се нашао у затвореном троуглу између САД и Русије“.  При томеНетанјаху, користећи се подршком Трампа, наставља да одржава поверљиве односе саПутином. По оцени Mako-а, „такво активно инволвирање Израела је опасно, и може даскупо кошта“ у случају ако он заузме једну конкретну позицију. Али, постоји и другаваријанта – премијер у околностима компликованих односа између Вашингтона и Москвеможе да иступи у улози својеврсног канала везе међу њима. И овде се оцртавајуразличите комбинације.  

  Ако Израел покаже делима, а не само на речима, спремност да учествује у разрешавањусиријског проблема, стави до знања Дамаску да му није непријатељ, а не само да подизговором иранског присуства изводи ваздушне ударе, онда би Русија могла дапредузме мере уклањања фактора иранске претње по Израел. Тим више што ће удогледној будућности Москва у Сирији да очува своје војно присуство, поставшифактички непосредан сусед Израела. Друга је ствар ако САД, како пише иранскапубликација Resalat, подржавајући различите сиријске групе, буду покушале дапретворе Сирију у поприште надметања са Русијом, користећи се иранском картом.Таква ситуација може да створи шему  у којој се сасвим природно може очекиватипојављивање у једној или другој форми, и у најразличитијим регионалнимкомбинацијама, нових оштрих изазова за Израел.  Путин даје до знања Нетанјахуу да Русија нема намеру да чини штету Израелу, даразуме и узима у обзир његове интересе и забринутост, и постепено преноси односе сањим са тактичког на стратешки ниво. Узимајући у обзир нестабилну и непредвидљивуравнотежу снага на Блиском истоку, сасвим је вероватно да Нетанјаху то подржава.Након завршетка сусрета са руским председником у Москви, он је изјавио, да је„разговор био веома добар“ што даје основ да се говори о динамичном продужеткуодноса између две државе.  Превео са руског: Небојша Вуковић  Извор: https://regnum.ru/news/polit/2373914.html
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