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оследнава деценија 
светот се соочува со 
нови безбедносни 
пред  извици, кои не-
сомнено ја за гро зу ва-
ат глобалната безб ед-

ност. Сведоци сме на појавата на теро ри-
 зам во досега невидени размери и сила. 
Ова особено се однесува за Блискиот Ис-
ток, кој дали од геополитички или од гео-
стратешки аспект секогаш се дефинира со 
неколку збора - војна, нафта и неприз-
навање. Голема вина за сè ова 
има западното вли јание во 
исламскиот свет, кој само го 
има продлабочено кон флик-
тот меѓу световните и рели-
гиозните концепции на по-
литичките случувања. Проб-
лемите на овој сре до земно-
морски или т.н. ле вант ски 
спор е вековен, речиси мит-
ски. Прво Римјаните, по тоа 
крстоносците, Осман лии-
те, Французите, Британците, 
Американците, отсекогаш се 
обидувале да воспостават 
доминација. 

Но, и денес ништо не е 
променето. Посебен шла г-
ворт на сè ова му дава Из-
реал, кој од арапска гледна 
точка сè уште претставува 
последен остаток од ко ло-
нијализмот на Блискиот Ис-
ток. Нерешеното палес тин ско 
прашање несомнено при до-
несе за појавата на  инти фа-
дата, која почна како револт 
на младите Палестинци, а 
прерасна во големо дви же-
ње за најпосле изреалската 
Влада да прифати директни 
преговори со Палестинците 
на Мадридскиот мировен 
про цес, каде неколку години 
подоцна почна имплемен-
тацијата на ограничена ав-
тономија во областите на 
Јерихон и на Газа. 

Доколку ја анализираме 
состојбата на Палестинците 
од социјален аспект, кои се ограничени да
живеат на релативно мал простор, а имаат 
неверојатно висока стапка на демо граф-
ски раст, станува јасно дека, меѓу другото, 
тука лежи и причината за појавата на кон-
фликтот. Од друга страна, пак, како за-
еднички именител на званичните по ли-
тики на најголем број арапски земји во 
односот на Изреал, е негово не призна-

тичкиот исламизам. Тоа претставува до-
каз за длабочината на апсурдноста во која 
западна арапскиот национализам. Но во то 
"златно" доба на фундаменталниот ислам 
нема да се роди во брдата на Авганистан, 
туку во разурнатата земја на Садам или 
во земјата на вечниот џихад - Иран. 

Во спрегата на овие тешко решливи, 
нејасни и комплексни проблеми за мно-
гумина аналитичари, како и за јавноста, 
особено онаа во САД, како најголема 
опасност која може да ги загрози не само 

де мократските процеси, 
туку и светскиот мир, се-
когаш се наоѓаат арапските 
земји, осо бено Иран и не-
говите нук леарни амбиции, 
за кои се тврди дека из-
легуваат од контекстот на 
меѓународ ните договори 
за неширење и проли фе-
рација на ато м ската униш-
тувачка моќ. Спо ред послед-
ните анализи, Иран ги иг-
норира забраните и апелите 
од меѓународната заедница 
и продолжува да го развива 
нуклеарниот ин дустриски 
капацитет. Гле да но од кос-
мополитски аспект, леги тим-
ни се заложбите на запад-
ните сили за целосна меѓу-
народна изолација на оваа 
држава, сè додека неј зиниот 
тоталитаристички систем 
се експонира како најголем 
противник на де мократ ски-
те процеси. Но, од по ли-
тичка призма јасно е дека 
зад сè ова стојат за падните 
интереси во регио нот. Нас-
таните од 11 сеп тем ври де-
финитивно ја исцртаа лини-
јата меѓу старите и но вите 
војни. Тие беа претс тавени 
во различно светло, иако ак-
туелната политика се оби-
дуваше да ги претс тави ид-
ните закани и по вредли вос та 
на националните интереси. 
Бушовата ад ми нистрација 
ја обвини Ал каида и мо-
жеби распо ла гајќи со сигур-

ни докази за тоа кој беше одговорен за 
ужасот и презеде акција. Советот за без-
бедност на ОН усвои не каква резолуција и 
Авга нистан доби нова воена кампања. И 
тогаш никој не побара оправдување за тоа 
колку одговорот беше соодветен. По сè 
изгледа никој не сакаше да биде против 
гневот на го лемиот вујко Сем или ед-
ноставно сочувствуваа со него. 

готрајна соработка. Имено, едно е сè
појасно, арапските влади не се под гот-
вени да се интегрираат, ниту се спо-
собни да се обединат врз основа на со-
лидарност ниту, пак, имаат капацитет да 
соработуваат за да ја поразат цио нис-
тичката држава Израел. Од оваа точка 
па натаму панарапскиот национализам 
почнува да губи пред налетот на поли-

Ч О В Е КО ВАТА С П О СО Б Н О С Т ЗА П РА В Д А Ч О В Е КО В АТА С П О СО Б Н О С Т З А П РА В Д А 
ЈА П РА В И Д Е МО К РАТ И ЈАТА МОЖ Н А. ЈА П РА В И Д Е МО К РАТ И ЈАТА МОЖ Н А. 

Ч О В Е КО ВАТА С П О СО Б Н О С Т ЗА Ч О В Е КО В АТА С П О СО Б Н О С Т З А 
Н Е П РА В Д А ЈА П РА В И Д Е МО К РАТ И ЈАТА Н Е П РА В Д А ЈА П РА В И Д Е МО К РАТ И ЈАТА 

Н Е О П ХОД Н А.Н Е О П ХОД Н А.

вање, особено од Иран и од неговите 
екстремни експозитури - Хамас и Хез-
болах, чиј начин на бојкот се мани фес-
тира со континуирана војна и униш-
тување. 

Но, сепак стратегиски основ за кон-
фликтите претставува нафтата. Изреал 
во сојузот со САД се покажа како добар 
партнер во таа симбиоза за заштита на 
економските и на националните ин-
тереси, но поради својата изолираност 
не претставува погоден мост за дол-


