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Први пут у историји, САД су 18. септембра свечано отвориле војну базу у Израелу, у
срцу пустиње Негев. База је смештена унутар израелске базе Машабим, близу града
Биршеба. Главни циљ америчке базе, опремљене најмоћнијим радаром, јесте да
посматра путање балистичких ракета, и снабдева системе одбране и информисања о
њиховоj рути. Израелски генерал ПВО-а Цвика Хаимович, на дан свечаног отварања у
присуству америчког генерала Џона Гронског, изјавио је, „да база демонстрира дуго
савезништво између САД и Израела, и да ће нам омогућити да се појачају наше одбране,
у извиђању, пресретању и способности да се реагује“. Хаимович је доцније објаснио, да
стално присуство америчке базе на тлу Израела шаље „поруку региону и нашим
суседима, да је наше пријатељство са САД важно“.

  Одлука је стигла дан након сусрета између америчког председника Трампа и
израелског премијера Нетанјахуа, у Уједињеним Нацијама, где су разговарали, пре
свега, о иранској претњи. Том прилико, Нетанјаху је изјавио „да савезништво САД и
Израела никада није било снажније и дубље“. И тако је било. „Нова база угостиће
неколико десетина америчких војника“, објаснио је Хаимович. Али, америчке војне снаге
већ су базиране у Израелу, било због заједничких вежби, као и због рутинске сарадње.
Ипак, Хаимович је дефинисао нову базу као „значајну промену“. У питању је прва база у
којој ће Американци распоредити властите пресретачке ракете.   
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Ово блиско савезништво Израела и САД изгледа као директна порука Ирану,
израелском непријатељу, који се сматра за опасну претњу његовој егзистенцији. Током
Обамине администрације, Израел је био веома далеко од америчких позиција, услед
нуклеарног споразума са Ираном. Трамп је напротив, најдаљи од Техерана, а најближи
израелском позицијама. У једној посети у априлу Тел Авиву, министар одбране
САДЏејмс Матис, изјавио је, да „Иран наставља да прети Израелу, и својим суседима са
балистичким ракетама, поморским и сајбер активностима, и посредством либанског
Хезболаха, терористичке организације која подупире Башара Асада да одржи власт у
Сирији. САД ће наставити да улажу апсолутан и одлучан напор у корист безбедности
Израела, и његове војне предности наспрам Ирана“.

  

Систем противракетне одбране Израерла је врло моћан. Убухвата систем „Гвоздену
куполу“(Iron Dume), пројектован да пресреће пројектиле малог домета, систем „Стрела“
(Arrow) који пресреће балистичке ракете ван атмосфере, и систем ракетне одбране
„Давидова праћка“ (David’s Sling)пројектован да пресреће балистичке тактичке ракете,
средњег и дугог домета, као и крстареће ракете које се испаљују са удаљености од 40
до 300 км. Након дугог процеса, и уз финансијску помоћ САД, „Гвоздена Купола“ је
постала оперативна у априлу 2011. године, са својом првом батеријом размештеном код
Биршебе. Гвоздена Купола је у стању да израчуна када ће ракете да ударе по
отвореним подручјима, када бира да не интервенише, или када су усмерене ка цивилним
циљевима. Израелска авиокосмичка индустрија која производи радар за Гвоздену
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куполу, проширила је своје продаје по читавом свету.

  

Нова америчка база, служиће такође да интегрише израелске и америчке технологије. У
априлу, Организација за ракетну одбрану Израела по први пут је обавила серију
експеримената у којима се користе америчке компоненте током тестова за пресретање
ракета. Експерименти који су спровођени на југу, концентрисану су на употребу ракета
Тамир, које производе САД и Израел, способних да пресретну бројне непријатељске
пројектиле испаљене истовремено са различитих раздаљина.

  

Превео са италијанског: Небојша Вуковић

  

Извор: http://www.occhidellaguerra.it/la-base-americana-israele-nel-cuore-del-negev/
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