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 Премијер Израела Бењамин Нетањаху изјавио је да се Израел не противи да
председник Сирије Башар Асад поново успостави контролу над својом земљом,
стабилише моћ свог режима, али ће Израел бранити своје границе против сиријске
војске, ако је неопходно, као што је то чинио у прошлости.

  "Нисмо имали проблема с Асадовим режимом 40 година, ни један једни метак није
испаљен на Голанској висоравни", рекао је Нетањаху пре повратка у Израел из Москве,
где се у среду састао с председником Русије Владимиром Путином, преносе израелски
медији.

  

"Ја сам успоставио јасну политику да не интервенишемо и нисмо интервенисали. То се
није изменило. Оно што нас је узнемирило су ИСИС и Хезболах и то се није изменило.
Кључ ствари је очување наше слободе акције против свакога ко делује против нас. Друго
је уклањање Иранаца са сиријске територије", додао је израелски лидер.

  

Он је то рекао само неколико сати након што су израелске ваздухопловне снаге напале
три војне позиције у Сирији у знак одмазде за сиријски дрон који се убацио у израелски
ваздушни простор.
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Израел је оборио дрон ракетом Патриот. Сиријски медији су известили да су позиције
Хезболаха погођене у провинцији Кунеитра на сиријском делу Голана.

  

Нетањаху је у Москву допутовао да се сатане с Путином, а после је гледао полуфинале
Светског првенства у фудбалу.

  

У среду су израелски извори изјавили за лист Харец да Русија ради на томе да потисне
Иранце с израелске границе са Сиријом.

  

Док то траје Израел избегава да интервенише и омете напоре на стабилизацији
Асадовог режима док његове снаге преузимају југ Сирије.

  

Нетањаху је објаснио да Иранци нису отишли сасвим, али да су се повукли неколико
десетина километара од границе на Голану.

  

Он је поновио да је политика Израел остала иста-потпуно повлачење иранских снага и
да се у исто време Израел неће мешати у напоре Асада да поврати пограничне регионе,
што је важно Русима.

  

Главни циљеви Израела су уклањање ракета уперених на ту земљу из Сирије,
повлачење иранских снага и очување споразума о раздвајању са Сиријом на Голану из
1974. године.

  

Израел уз то захтева да Русија осигура да Сиријци који живе поред границе, а примали
су хуманитарну помоћ Израела последњих година не буду повређени.

  

Нетањаху је рекао пред самит америчког председника Доналда Трампа и Путина
следеће недеље у Хелсинкију да је у потпуној координацији с Вашингтоном.
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На критике што је гледао утакмицу Нетањаху је одговорио да га је Путин позвао на
финале СП и да су одлучили да се састану, а да су на крају померили састанак у светлу
планираног састанка са Трампом.

  

(Бета)
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