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Пишува: Драги ИВАНОВСКИ
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Решавањето на израелско-
палестинскиот библиски 
конфликт повторно станува 
приоритет на американската 
администрација, што треба да 
придонесе за пацификација на 
екстремните исламско-
фундаменталистички 
радикални организации, кои 
со своите интензивни 
терористички активности 
настојуваат целиот регион да 
го претворат во перманентен 
судир меѓу христијанството и 
Исламот.

Повлекувањето на Израел 
од окупираните палестински 
територии, враќањето на 
бегалците во родните места и 
на Голанската висорамнина на 
Сирија, која беше окупирана 
по војната во 1967 година, и 
натаму остануваат клучните 
прашања за обезбедување 
траен мир меѓу Евреите и 
Арапите, кои се наоѓаат во 
постојан конфликт по 
формирањето на државата 
Израел во 1948 година со 
одлука на ООН.

На светската мировна 
конференција во Анаполис, 
која е означена како почеток 
на преговори за конечното 
формирање на палестинската 
држава, САД поканија повеќе 
од 40 земји, меѓу кои и Сирија 
и Саудиска Арабија, додека 
соседна Грција своето учество 
го мотивира со желбата за 
промоција на сопствените 
ставови во однос на уставното 
име на нашата држава, што е 
дел од нејзината интензивна 
надворешно-политичка 
кампања во изминативе 
денови.

Откако пропаднаа неодамнешните 
напори на американската адми-
нистрација за конечно решава ње 

на израелско-палестинскиот кон фликт 
со потпишување мировен договор со 
посредство на Саудиска Арабија, де но-
виве во американската Морнаричка 
академија во Анаполис се одржува го-
лема блискоисточна мировна конфе-

ско-фундаменталистичките организа-
ции, како Хамас, Исламски џихад и Хез-
болах, сè повеќе созрева мислењето 
дека е дојдено време кога треба да се 
седне на преговори со палестинскиот 
народ, кој бара враќање на териториите 
кои Израел ги окупираше за време на 
неколку арапско-израелски војни. Тоа е 
обврска која произлегува и од резо лу-
циите 336 и 242 на Советот за без бед-
ност на ООН, а за возврат Тел Авив би го 
добил конечното признавање на Из ра-
ел како држава и симнување на арап-
скиот бојкот кон земјите кои одржуваат 
економски односи со еврејската држава.

Екстремистите и од двете страни се 
скептични дека на оваа мировна кон-
ференција ќе може да се постигне не-
каков договор, со оглед на традицио-
налното непријателство меѓу двата на-
рода. Во оваа смисла, лидерот на ис-
ламистичкото палестинско движење, 
Хамас Исмаил Ханија, конференцијата 
ја прогласи за "мртвороденче" и дека 
таа нема да постигне никаков резултат 
во поглед на палестинските барања, 
особено за враќањето на палестинските 
бегалци во родните места, кои сега се 
наоѓаат во државата Израел, што ста-
нува сè поголем проблем и за изра-
елскиот премиер Ехуд Олмерт. Треба да 
се истакне дека движењето Хамас по-
беди на последните локални палестин-
ски избори, но беше исклучено од ор-
ганите на власта од страна на палес-
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ренција. На неа се поканети повеќе од 
40 држави од потесниот регион и од 
други делови од светот и би требало 
таа да го означи почетокот на соз да-
вањето на палестинската држава, како 
начин за конечно смирување на долго-
рочниот библиски конфликт меѓу два 
народа, кои се поделени само врз ос-
нова на религиските разлики.

Треба да се каже дека во услови на 
зголемено влијание на екстремните ра-
дикални струи во палестинското дви-
жење, а особено организацијата Хамас, 
која успеа да победи на последните из-
бори, влијае на одлуката за почнување 
нов обид за пронаоѓање на мирот, кој 
стана речиси мислена именка во овој 
традиционално невралгичен регион. По 
заминувањето на екстремниот израел-
ски генерал Ариел Шарон од поли тич-
ката сцена на еврејската држава, во неа 
сè повеќе растеше свеста дека реал-
носта треба да се бара и во испол ну-
вањето на желбите на палестинскиот на-
род за создавање независна држава, која 
покојниот палестински лидер Јасер Ара-
фат формално ја прогласи на седницата 
на Палестинскиот национален совет, 
одр жана во Алжир во 1988 година, но 
која во моментов се остварува низ не-
кои форми на автономија на палес тин-
ските територии на Западниот Брег, на 
реката Јордан и областа Газа, на кои веќе 
дејствуваат легитимни органи на палес-
тинската власт.

ПОРАЗ НА 
РАДИКАЛИЗМОТ КАЈ 

ДВЕТЕ СТРАНИ
Во Израел, кој подолго време се соо-

чува со терористичките акции на ислам-
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рија и натаму се обвинува за учество во 
политичките неприлики, кои владеат 
во Либан, особено за атентатот на ли-
бан  скиот премиер Харири, а на 6 сеп-

тември доживеа и напад на израелската 
авијација врз една напуштена воена база 
на своја територија, за која постоеја 
сом  невања дека се работи за некаква 
воена соработка меѓу Северна Кореја и 
Сирија на полето на нуклеарната енер-
гија.

На конференцијата учествува и Сау-
диска Арабија, која не ја признава из-
раелската држава, но претставува мо-
ќен фактор во Арапската лига, кој одр-
жува пријателски односи со американ-
ската администрација која, пак, сметаше 
дека може да се искористи за смиру-
вање на тензиите во регионот по вое-
ната интервенција врз Ирак, каде не 
престануваат жестоките судири меѓу 
припадниците на разни терористички 
организации и групи со интервенцио-
нистичките сили. Шеиците на богатата 
со нафта Саудиска Арабија постојано 
вршат притисок врз својот сојузник Ва-
шингтон за решавање на израелско-
палестинскиот конфликт и претставу-
ваат неодминлив фактор на мирот во 
овој регион. На мировната конфе рен-
ција во Мадрид 1991 година Саудиска 
Арабија присуствуваше како набљуду-
вач. Таа е заинтересирана Израел да 

направи реални отстапки, како што е, 
запирање на градбата на нови изра ел-
ски населби на окупираните палес тин-
ски територии, што многу ќе значат во 
политиката на меѓусебни отстапки и 
попуштање.

И СОСЕДНА ГРЦИЈА 
СО СВОИ ЦЕЛИ!

Покренувањето на енергичен напор 
на администрацијата на Џорџ Буш за 
решавање на палестинскиот проблем 
со одржување на ваква меѓународна 
конференција, која е замислена како 
неопходен процес за поттикнување 
на преговори меѓу конфронтираните 
страни, кои ќе доведат до формирање 

на палестинската држава, кажува дека 
мирот на Блискиот Исток станува при-
оритет на САД, откако неуспехот за па-
цификација на состојбите во Ирак не-
гативно влијаеја врз угледот на надво-
решната политика на Вашингтон, каде 
сè повеќе се говори за повлекување на 
американските сили од оваа земја.

На конференцијата треба да биде до-
несена Декларација во која ќе се из-
несат реалните очекувања на учесни-
ците на собирот, иако скептицизмот 
беше присутен и во редот на домаќи-
ните на конференцијата, кои не оче ку-
ваа од неа некакви спектакуларни ре-
зултати.

Интересно е дека и соседна Грција ја 
најави својата желба за учество во ра-
ботата на оваа мировна конференција, 
наводно заради учеството на Турција, 
која е важен фактор во регионот на 
Блискиот Исток, како членка на НАТО. 
Меѓутоа, во јавноста веќе се провалени 
вистинските напори на грчката дипло-
матија, која на оваа висока меѓународна 
средба се надеваше дека ќе може да ги 
промовира своите инаку тешко разбир-
ливи ставови за употребата на устав-
ното име на нашата држава! Минис-
терката за надворешни работи Дора 
Бакојани и премиерот Костас Кара ман-
лис неуморно ги обиколуваат европ-
ските престолнини во обидот за созда-
вање попријателска атмосфера во од-
нос на нејзините исклучителности во 
поглед на користењето на името Ма-
кедонија, свесна дека најавената упо-
треба на нејзиното право на вето во 
НАТО при гласањето за прием во член-
ство на Република Македонија веќе не 
држи вода и дека тоа јасно й беше ста-
вено до знаење од страна на Вашингтон, 
но и од претседателот на Парламен-
тарното собрание на НАТО, Жозе Лело, 
кој пред неколку дена говореше на таа 
тема во Собранието на Република Ма-
кедонија. Но, упорната и тврдоглава 
грчка политика продолжува и натаму 
да ја труе меѓународната јавност со 
свои те анахрони ставови во која смисла 
била и неодамнешната средба меѓу 
Караманлис и Путин, на која инаку се 
разговарало за соработката меѓу двете 
земји во изградбата на нафтоводот Бур-
гас-Александрополис и на гасоводот 
кој треба да поминува под Црно Море.

МИРОВНИ НАПОРИ НА МИРОВНИ НАПОРИ НА 
КРАЈОТ ОД МАНДАТОТКРАЈОТ ОД МАНДАТОТ

тинскиот претседател Махмуд Абас. 
Вакви мислења има и во Израел, кои 
сметаат дека државата може да опстане 
само со употреба на воена сила, со 
оглед на постојаните арапски закани за 
"фрлање на Евреите во Средоземното 
Море".

УЧЕСТВО НА СИРИЈА 
И НА САУДИСКА 

АРАБИЈА
Интересно е тоа што на оваа блис-

коисточна мировна конференција аме-
риканскиот претседател Џорџ Буш ги 
поканил и Сирија, која и натаму е прет-
ставена како држава од редот на оние 
кои потпаѓаат во "оската на злото", меѓу 
кои се и Иран и Северна Кореја, кои се 
обвинуваат за помагање на светскиот 
тероризам. На конференцијата Сирија 
учествува на ниво на заменик-министер 
за надворешни работи и настојува да 
постигне напуштање на окупираната 
Голанска висорамнина во војната со 
Израел во 1967 година, која инаку има 
многу важно геостратешко значење. Си-


