
46  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 677 / 22.6.2007

П А Л Е С Т И Н С К А  Т Р А Г Е Д И Ј А  И  П     Р А Ш А Њ Е Т О  Н А  С В Е Т С К И О Т  Т Е Р О Р И З А МП А Л Е С Т И Н С К А  Т Р А Г Е Д И Ј А  И  П  

Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

ИЗРАЕЛ ЌЕ ГИ С   ПАСУВА ИЗРАЕЛ ЌЕ ГИ С Најдолготрајното кризно 
жариште по завршувањето 
на Втората светска војна кое 
и натаму ги бранува 
страниците на светскиот 
печат поради најновите 
крвопролевања меѓу 
припадниците на 
исламистичкото движење 
Хамас и на Ал-Фатах, 
деновиве го доживува 
својот апсурд со најавената 
воена интервенција на 
израелската армија против 
окупацијата на Хамас на 
областа Газа, во која во 
услови на мизерија и беда 
живеат повеќе од 1,5 
милион Палестинци.

Меѓународната заедница 
досега ги испроба сите 
расположливи средства за 
решавање на израелско-
палестинскиот конфликт, кој 
настана по формирањето на 
Израел во 1948 година, без 
да се постигне некаков 
резултат во овој условно 
наречен библиски конфликт 
врз основа на различните 
верски припадности на 
двата народа.

Исламскиот 
фундаментализам веќе 
направи огромна 
пенетрација во Блискиот 
Исток по успехот на 
партијата Хамас на 
последните палестински 
избори, кога не само што 
беа суспендирани сите 
мировни напори за конечно 
решавање на судирот, туку 
почнаа и нови пресметки 
кои можат да значат и вовед 
во граѓанска војна на 
палестинскиот народ.

ВВо повоената историја на светот кој 
излезе од Втората светска војна со 
огромни последици по цивилното 

население, во чии рамки беше извршен и 
холокаустот врз Евреите во Европа, ре чи-
си не постои друго кризно прашање како 
што е израелско-палестинскиот судир, кој 
постојано ги полни страниците на свет ски-
от печат со страдањата на цивилното на-
селение кај двете страни. Откако несом-
нените симпатии во светот значајно при-
донесоа за создавање на државата Изра-
ел во 1948 година, со посебна резолуција 
на Советот на безбедност на ООН, поради 
непридржување и неостварување на ре-
золуциите 242 и 335, кои на палестинскиот 
народ му овозможуваа создавање на сво ја 
национална држава, подрачјето на Блис-
киот Исток прерасна во жесток воен по-
лигон на библиската конфронтација меѓу 
муслиманите и Евреите. Од почетокот на 
создавањето на државата Израел, каде 
почнаа да се доселуваат голем број Евреи 
од цел свет, па досега, на тоа подрачје беа 
водени неколку војни меѓу Израел и со-
седните арапски држави Египет, Сирија и 
Јордан, во кои не беа остварени желбите 
ниту на едната, ниту на другата страна. Из-
раел ги окупира Западниот брег на реката 
Јордан и областа Газа, кои се населени со 
Палестинци, како и Голанската висорам-
нина која й припаѓаше на Сирија. И покрај 
бројните меѓународни конференции и 
сед  ници на ООН и други меѓународни фо-
руми, прашањето останува статус кво. Па-
лестинците не можат да создадат своја др-
жава, а Израелците не можат да го до би-
јат трајниот мир.

ИЗРАЕЛ ГИ СПАСУВА 
ПАЛЕСТИНЦИТЕ ОД 

ФУНДАМЕНТАЛИСТИТЕ!
По доминацијата на пратениците на ис-

ламистичкото движење Хамас на послед-
ните палестински избори, на територијата 
која ја сочинуваат Западниот брег на ре-
ката Јордан и областа Газа, која сè уште не 
може да се нарече како држава Палестина, 
беше формирана Влада, во која коа ли ци-
раа и припадници на некогаш умереното 
движење Ал-Фатах на покојниот Јасер 
Ара фат. Меѓутоа, во практиката нејзината 
работа доживеа колапс поради нивните 
крајно спротивставени позиции кон пос-
тоењето и соработката со Израел. Хамас и 
натаму се залага за уништување на евреј-
ската држава и со тоа влегува во шемите 
на Ал каида, додека Ал-Фатах и претсе да-
телот Махмуд Абас се залагаат за траен 
мир со моќниот сосед. Во тие нивни ме-
ѓусебни конфронтации минатата седмица 
избувна вистинска војна меѓу нивните при -
врзаници во кои загинаа стотици лица, со 
тоа што областа Газа се наоѓа под воена 
контрола на Хамас, додека Западниот брег 
е контролиран од Ал-Фатах. Поради тоа, 

претседателот Абас ја исчисти Владата од 
министрите од редовите на Хамас, а тоа 
го направи и со распуштање на Советот за 
национална безбедност во обид да го на-
мали влијанието на радикалите од Хамас.

На таков начин се создадени услови за 
обнова на преговорите за постигнување 
траен мир меѓу двете страни, за што гово-
реше и израелскиот премиер Ехуд Ол-
мерт на средбата со најголемите еврејски 
организации во САД.

Меѓутоа, областа Газа, која херметички 
е затворена од сите страни, се најде во не-
завидна ситуација во поглед на снаб ду ва-
њето со потребното гориво и храна, со 
која треба да преживеат повеќе од 1,5 ми-
лион жители во оваа пренаселена тери-
торија. Европската унија го прекина ем-
баргото за снабдување на Газа, кое беше 
воведено по победата на Хамас на избо-
рите во 2006 година, додека Израелската 
армија најавува воена акција за осло бо-
дување на Газа од военото присуство на 
Хамас.

Израелскиот министер за одбрана, Ехуд 
Барак, планира акција за уништување на 
борбените капацитети на Хамас, кои се 
проценуваат на околу 12.000 борци опре-
мени со оружјето кое го одзедоа од Ал-
Фатах за време на последните воени кон-
фронтации, против кои ќе се спротив ста-
ват околу 20.000 израелски војници. Во 
оваа смисла Израел веќе изврши целосна 
изолација на Газа, со запирање на тран-
зитот на сите стоки, кои се наменети за 
оваа област, а настојува да направи и це-
лосна изолација на дипломатски и на еко-
номски план, а го контролира и севкуп-
ниот сообраќај по воздух, море и копно. 
Ситуацијата во Газа станува особено теш-
ка, голем број жители спасот го бараат во 
бегство кон Израел и кон Западниот брег, 
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ИЗРАЕЛ ЌЕ ГИ С   ПАСУВА ПАСУВА 

ПАЛЕСТИНЦИТЕ ВО ГАЗА!ПАЛЕСТИНЦИТЕ ВО ГАЗА!

лема соработка и размена на информации 
за тајното дејствување на Ал каида и дру-
гите терористички групи, како и ели ми-
нација на нивните обиди за инфилтрација 
во арапските и во другите муслимански 
држави, во кои барем засега успеваат да 
се наметнат со крајно опасната идео ло-
гија, која говори за света војна - Џихад и 
за уништување на западната цивили за-
ција. Во таа борба, како што беше истак-
нато и во неколку антиеврејски пораки на 
иранскиот претседател Махмуд Ахмади 
Не џад, значајно место зазема и залага-
њето за уништување на израелската др-
жава, која според неговите зборови била 
создадена со намерно зголемување на 
димензиите на холокаустот за време на 
владеењето на фашизмот, кое имало цел 
да се создадат услови за создавање ев-
рејска држава, од која ќе се прави екс-
панзија кон арапските земји.

Меѓутоа, останува недоречено и пра-
шањето за готовноста на одделни светски 
воено-политички фактори за откажување 
од услугите од разно-разни терористички 
и радикални групи, кои се користат за 
постигнување на одредени планирани 
цели за пенетрација во одделни области 
богати со нафта или интересни сфери, кои 
й припаѓаат на спротивната страна. 

А за тоа, барем ние на Балканот, имаме 
доволно информации и податоци за да 

бидејќи се наоѓаат во своевидно заробе-
ништво на Хамас, кој својата платформа ја 
остварува со нови насилства.

ПРОПАСТ НА 
АМЕРИКАНСКИОТ 

МИРОВЕН ПЛАН
Како што веќе пишувавме, амери кан-

ската администрација пред извесно вре-
ме повторно го лансираше планот за об-
новување на мировните преговори меѓу 
Евреите и Палестинците со посредство на 
Саудиска Арабија, а во кој беа предвидени 
низа отстапки од двете страни. Во планот 
требаше да се овозможи создавањето па-
лестинска држава и враќање на окупи-
раните територии од страна на Израел, 

ње то коалициона влада и создавање сопс-
твени ирачки безбедносни и полициски 
формации, претежно поради активноста 
на разни терористички групи, кои под за-
крила на Ал каида или самостојно се нат-
преваруваат во организирањето само-
убис твени акции во кои страдаат не само 
припадници на интервенционистичките 
сили, туку и на оние кои влегоа во ре-
довите на новата ирачка полиција и ар-
мија, се чини дека е дојден момент за 
о рганизирање нова меѓународна кон фе-
ренција за борба против светскиот теро-
ризам.

На таа конференција, под закрила на 
ООН или на ЕУ и со учество на сите земји 
кои се изложени на опасноста од дејс т-
вување на исламскиот фундаментализам 
и тероризам, би можеле да се постигнат 
големи резултати, кои би значеле пого-

импресивни цели кои беа многу тешко 
издејствувани поради противењето на ра-
дикалите и кај двете страни. Тоа беше осо-
бено изразено од страна на Хамас кој се 
впушти во директна пресметка со припад-
ниците на Ал-Фатах, кој се смета како до-
минантен партнер за евентуално потрајно 
решавање на долгорочниот судир, но ѓа-
волот повторно ги замеша своите прсти. 
Насилството, теророт и убивањата, па дури 
и на луѓе од својот народ и со иста рели-
гија поради различните ставови кон пос-
тоењето на израелската држава, веќе ста-
нува основа на постоењето на Хамас и на 
другите радикални и милитантни исла-
мис тички движења, кои сè повеќе се нао-
ѓаат под доминација на светскиот теро ри-
зам на чело со Ал каида.

ПОТРЕБНА Е 
МЕЃУНАРОДНА 

КОНФЕРЕНЦИЈА 
ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ 

Согледувајќи ги и настаните кои се од-
ви ваат во Ирак каде не успеаја да се ос т-
варат заложбите на Вашингтон за него-
вата пацификација и покрај органи зира-
њето парламентарни избори, форми ра-

можеме да оцениме дека избувнувањето 
на кризни жаришта како што беше, на 
пример, и случајот со дисолуцијата на ју-
гословенската федерација, не беше само 
одраз на спонтанитетот на политичките 
случувања, туку претставуваше и дел од 
посебно сценарио, во кои беа проиграни 
и припадници на Ал каида, кои и денес се 
организираат во новоформираните др-
жави во Западен Балкан. Меѓутоа, изгледа 
дека миротворците ќе треба да се соо-
чуваат и со своите искористени  "сојуз ни-
ци", кои ја продолжуваат својата актив-
ност за сопствени цели.

Но, останува и познатата дипломатска 
девиза: подобро е дипломатите од дол-
готрајно седење по разни конференции 
да добијат чир, отколку да се дозволи 
беспримерно убивање млади луѓе.   
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