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Към читателите

В края на XX и началото на 
XXI век геополитическото ста-
тукво в света претърпя големи 
промени. В резултат на това 
светът се изправи пред нови ре-
алности, но и пред бремето на 
нерешените стари проблеми. 
И едните, и другите влизат в 
сложно взаимодействие, което 
не само нюансира, но и услож-
нява изключително много си-
туацията и в отделни региони 
на света, и в международните 
отношения изобщо. 

Тази картина обуславя не-
обходимостта от усилия за по-
голяма информираност, за по-
внимателен анализ и вникване 
в процесите, за реализация на 
всички възможности за диалог. 

Конфликтите в Близкия из-
ток, политическият ислям, те-
роризмът, отношението меж-
ду Запада и ислямския свят, 
етническите проблеми са сред 
основните теми, които стабил-
но се появиха в каталога на но-
вите международни предизви-
кателства.

 Това е причината чрез на-
шето списание да се опитаме 
да дадем своя скромен принос в 
посрещането на новите полити-
чески, идейни и морални пре-
дизвикателства - чрез авторски 
и преводни анализи, комента-
ри, изследвания, интервюта. В 
постоянните ни цели е вписа-
но усилието да привличаме не 
само повече български автори, 
но и да успяваме да представим 
на нашата аудитория гледната 

точка и анализа на най-изяве-
ните имена както на западни 
интелектуалци, така и на из-
точни анализатори. 

Искаме да се надяваме, че 
това е един от начините за по-
голяма информираност на по-
литическите и обществените 
кръгове, преподаватели, сту-
денти или просто интересува-
щи се от проблематиката хора. 
В едно сме убедени – че в об-
ществото съществува дефицит 
на информация, че много ре-
ални проблеми и конфликти 
са „ампутирани” от картата на 
международната информация 
и анализи, че интерпретации-
те често пъти са редуцирани до 
теза, неподплатена от знания, 
анализ и аргументи. Някои дра-
матични събития периодично 
потвърждават по печален на-
чин подобна констатация. 

Искаме да вярваме, че в на-
шето усилие ще се включат със 
своята компетентност, интерес 
и идеи по целия спектър на от-
ношенията между Изтока и За-
пада всички, които считат, че 
става дума за една съществена 
кауза. Усилието за търсене на 
подходи за решаване на пробле-
мите и за изграждане на между-
културен диалог си струва. То е 
общият ни ангажимент към ут-
решния ден, в който следващи-
те поколения, надяваме се, ще 
живеят в по-мирен и спокоен 
свят с по-малко конфликти и 
враждебност и с много повече 
взаимно опознаване, уважение 
и съпричастност.
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Позиция

Д-р Мохд Абуаси

Свидетели сме на все по-
големия интерес, с който ме-
диите в България следят раз-
витието на съдебния процес 
срещу българските медици и 
палестинския лекар в Либия. 

Провежданите протести, 
множеството декларации и 
изявления в българското пуб-
лично пространство са добър 
признак за това, че българ-
ското общество обръща вни-
мание на проблема. Те обаче 
си остават нечути  в Триполи 
и е очевидно, че българските 
медици няма да бъдат осво-
бодени скоро. Както няма да 
доведат доникъде и избли-
ците на емоции, призивите 
за война или международно 
ембарго върху Либия. Воде-
ната в България публична 
кампания по въпроса оста-
ва хаотична и неясна в същ-
ността си и именно поради 
това остава безрезултатна. 
Медиите представят много и 
често противоречиви мнения 
по отношение на това какво 
би трябвало да предприеме 

българското правителство 
след поредната постановена 
смъртна присъда. 

Сред лансираните 
идеи е и нашата идея, 
че държавата трябва 
да изиска международно 
разследване по случая. 
Често обаче тя бива 
представяна по неко-
ректен и повърхностен 
начин, което я дискреди-
тира като потенциално 
успешен за България из-
ход.

До момента българската 
официална позиция следва в 
общи линии един и същ под-
ход. И трите правителства,  
управлявали по време на про-
цеса, избягваха всяко поли-
тизиране на процеса въпреки 
постоянните опити на Либия 
да го пренесе именно на тази 
плоскост. Всъщност Кадафи 
успя да превърне процеса в 
проблем от голям политиче-
ски калибър. Либия успя да 
направи това чрез отправяне-
то на обвинения за саботаж, 
като заклейми нашите меди-
ци и палестинския лекар като 

физическите извършители на 
международен заговор. Съ-
щевременно ги превърна в 
изкупителни жертви на про-
пуските в либийската система 
за здравеопазване. Кадафи 
непрестанно търси полити-
чески дивиденти около този 
процес както във вътрешно-
политическия живот, така и 
на международната сцена. 
И тук е големият парадокс в 
“разиграването” на този слу-
чай от българска страна. От 
една страна, нашите прави-
телства постоянно отчитат 
политизирането на процеса 
от либийска страна, от друга 
- самите те избягват да реа-
лизират стратегии в същата 
плоскост. При това в ситуа-
ция, в която Кадафи, макар и 
формално да призовава към 
неполитизиране на процеса, 
на практика използва този 
случай като коз в политиче-
ската игра.

От началото на про-
цеса Либия упорито 
твърди, че заразяването 
на децата е умишлено и 
е в резултат на заговор, 
осъществен от чужди 
разузнавателни служ-
би. Отправени бяха и 
директни обвинения сре-
щу Мосад и ЦРУ. Подобно 
твърдение само по себе си на 
практика извежда целия про-
блем на политическата сцена. 

Авторът, д-р Мохд Абуаси, е палестинец. Роден е през 1960 г. в град Ра-
мала, на 16 км от Ерусалим. Пристига в България през 1984 г. Завършва 
журналистика в СУ “Св. Климент Охридски”. По-късно защитава докторат 
по политология в областта на  международните отношения. Тясната  му 
специалност е ислямският фундаментализъм и ислямистките партии по 
света. От 15 години е български гражданин. През 2002 г. става директор на 
новосъздадения у нас Център за близкоизточни изследвания.

Резолюция  
на СС на ООН  
може да спаси  
нашите медици 
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Ако хипотетично приемем 
либийското твърдение за вяр-
но, този процес ще се отнася 
до престъпления, извършени 
срещу човечеството по смисъ-
ла на международното право. 
Разследването на случаи от 
такъв мащаб не е по силите 
на Либия или която и да било 
отделна държава и изисква 
международна намеса, за да 
бъдат установени фактите и 
открити виновниците. 

Поредното потвържде-
ние на смъртната присъда на 
българките и палестинския 
лекар, както и провалът на 
провежданата досега тиха ди-
пломация изискват качестве-
на промяна в стратегията на 
българското правителство по 
въпроса. 

Ситуацията е назря-
ла за това България да 
изиска случаят да бъде 
разгледан пред Съвета 
за сигурност на ООН и 
да настоява за резолю-
ция за международно 
разследване и провежда-
нето на международен 
трибунал. 

Разглеждането на 
подобни дела от Съвета за 
сигурност не е изключение 
в международната практика, 
напротив – това е част от 
неговите основни функции. 
СС вече е разглеждал много 
случаи, третирани като 
политически престъпления 
или престъпления срещу 
човечеството. Последният 
пример е разследването 
на убийството на бившия 
ливански президент Харири. 
Доколкото либийската 
теза за виновността на 
медиците в предумишлено 
и конспиративно заразяване 
със СПИН на близо 500 деца 
по същество е обвинение 
в престъпления срещу 

човечеството, то съвсем 
резонно е въпросът да бъде 
отнесен именно до Съвета за 
сигурност. Към това се добавят 
международните експертизи 
за произхода на заразата и 
показанията на медиците 
за насилствено изтръгване 
на „признания”, което 
допълнително дискредитира 
справедливостта на този 
процес. Тези твърдения 
могат да послужат като 
допълнителен мотив за 
сезиране на Съвета за 
сигурност към ООН.

Н а л о ж и т е л н а т а 
промяна във водената 
от българското 
правителство политика 
предполага бързото 
реализиране на нови 
стратегии в няколко 
посоки. 

Наред с поставянето на 
въпроса пред Съвета за 
сигурност и искането за 
международно разследване 
и трибунал необходимо 
е България категорично 
да заеме позицията, че 

не признава съдебния 
процес в Либия и неговите 
решения.  Това означава да 
бъдат изтеглени адвокатите 
на българската страна по 
делото или поне държавата 
официално да се разграничава 
от тях, а дипломатическото 
представителство в Либия да 
бъде сведено до минимум. 
Това е необходимо, тъй като  
продължаващото участие 
на българските адвокати 
и обжалванията пред 
либийския съд на практика 
означават признаване 
легитимността на процеса 
и на неговите решения. 
Наложително е България 
да предприеме всички 
необходими стъпки въпросът 
да бъде разгледан от Съвета 
за сигурност.  

Тезата за невинността на 
българските медици и па-
лестинския лекар по отпра-
вяните обвинения, към ко-
ято българската страна се 
придържа от самото начало, 
е основана на презумпцията 
за невиновност на всеки чо-

Кадафи разбира много добре, че нито САЩ, нито големите европейски 
държави няма да жертват интересите си в Либия заради нашите 
медици

Снимка: Wall Street Journal
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век до доказване на против-
ното. Множеството съмне-
ния относно обективността 
на либийския съд, както и 
липсата на доказателства за 
вината на медиците са доста-
тъчно основание за търсене 
на справедливост и възмож-
ност България да настоява за 
освобождаването на нашите 
медици под гаранция. В се-
гашната ситуация единствено 
международното разследване 
по случая и провеждането на 
международен трибунал мо-
гат да гарантират разкрива-
нето на истината и намира-
не на справедлив изход. Не 
само защото в подобно раз-
следване биха участвали сле-
дователи от Либия, България 
и трети страни, които се при-
емат за безпристрастни, тъй 
като не са засегнати пряко от 
процеса, но и защото тако-
ва разследване би включило 
научни специалисти и ресур-
си от по-голям мащаб, което 
ще доведе до установяването 
на истинските причини и ви-
новници за СПИН епидемия-
та в болницата в Бенгази.

В случай че Либия се обяви 
против такова международ-
но разследване и трибунал, 
това би означавало сериозно 
разклащане на лансираната 
досега теза. А именно, че има 
престъпление, което е плод на 
международен заговор, и бъл-
гарските медици са действали 
предумишлено и с подкрепа 
на чужди сили. При наличи-
ето на достатъчно доказател-
ства и факти за това либийска-

та страна има огромен интерес 
истината да бъде разкрита 
и оповестена, а съпротивата 
срещу провеждането на меж-
дународно разследване би се 
изтълкувала като ясен знак за 
несъстоятелността на заявява-
ната до този момент позиция. 
Либийският отказ от междуна-
родно разследване би изложил 
също така режима на Кадафи 
пред либийския народ и меж-
дународната общност, както и 
пред родителите на болните 
деца.

Българското прави-
телство трябва да пре-
осмисли начина, по кой-
то търси подкрепа от 
своите съюзници, особе-
но САЩ и ЕС. Досега под-
крепата, оказвана от 
тези страни, има чисто 
морални и символични 
измерения.

Най-общо позициите им 
могат да бъдат дефинирани 
като “принципно хуманни”. 
Официално те са само против 
смъртната присъда и апели-
рат към Либия за провежда-
нето на справедлив процес. 
С което косвено споделят 
съмненията относно обектив-
ността на процеса, но без да 
ги заявят открито или да се 
ангажират с провеждането 
на друго разследване. Тази 
подкрепа очевидно няма 
достатъчна тежест в полити-
ческата игра около процеса. 
Поредното потвърждаване на 
смъртните присъди е окон-
чателният провал на тихата 
дипломация и – което е по-

важно – означава, че наши-
те съюзници не са вложили 
достатъчно усилия за нами-
ране на справедлив изход от 
кризата. Това трябва да бъде 
знак за България, че е много 
рисковано да продължава-
ме да разчитаме на “добрата 
воля” на нашите съюзници и 
ситуацията е назряла за пови-
шаване на натиска във външ-
нополитически план. Вече 
има в наличност достатъчно 
“козове” за осъществяването 
на такъв натиск от страна на 
България като лоялен и ко-
ректен партньор и участник в 
международни мисии.

Наивно е да вярваме, че 
Кадафи ще освободи наши-
те медици  под официален 
общохуманен международен 
натиск. Кадафи разбира мно-
го добре, че нито САЩ,  нито 
големите еврoпейски държа-
ви няма да жертват интереси-
те си в Либия заради нашите 
медици, той добре знае, че 
светът има нужда от либий-
ския нефт и няма да пред-
приеме стъпки срещу Либия, 
които могат да доведат до 
още по-голямо поскъпване 
на цените на петрола. Най-
многото, което може да се 
очаква от Кадафи в резултат 
на международните призиви, 
е да помилва осъдените на 
смърт медици и присъдата да 
бъде намалена на доживотен 
затвор.

Дали обаче това е резул-
татът, който ще донесе 
справедливост на вече съ-
сипаните медици? 
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ИСЛяМъТ И ЗАПАДъТ:

Взаимно неразбирателство 
Интервю с проф. Джон Еспозито, основател на Центъра за мюсюл-
манско-християнско разбирателство при Джорджтаунския универ-
ситет, професор по религия и международни отношения и по ис-
лямски изследвания в същия университет 

Погрешна ли е  
представата ни за исляма?

Вашите трудове ни оставят със силно 
усещане, че имаме погрешна представа за 
ислямския свят. Мисля да започна разго-
вора си с вас, като ви попитам какво си 
представя един мюсюлманин, когато раз-
мишлява за Запада? Един обикновен мю-

сюлманин. Струва ми се, че не знаем как 
те гледат на нас.

Мюсюлманският свят е точно толкова раз-
нолик, колкото и западният свят. Например 
разликата, която виждаме между Франция и 
САЩ. Но като цяло, независимо дали са от ви-
сшето общество или от простолюдието, дали 
са образовани или неграмотни, много от мю-
сюлманите се възхищават на Америка. Затова 
и толкова много от тях искат да дойдат тук. Те 
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идват тук, за да учат, да живеят, да си купят 
жилище и т.н. Въпреки това много мюсюл-
мани, които се чувстват близо до Америка, 
съзнават, че е съществувала дълга история на 
съперничество. Живи са спомените за едно 
войнствено християнство, кръстоносните по-
ходи, европейския колониализъм. Сравнител-
но отскоро мюсюлманите имат усещането, че 
колкото и велика да е Америка заради своите 
принципи, във външната политика и провеж-
дането є в мюсюлманския свят се прилага дво-
ен стандарт. 

Най-общо казано, много хора смятат, че 
ислямът продължава да бъде неразбрана ре-
лигия, която често е представена чрез кари-
катури или за нея се създават представи от 
вестникарските заглавия, които наблягат на 
деянията на екстремистите - въпреки големия 
брой на мюсюлманите и въпреки факта, че те 
живеят както в Европа и в Америка, така и из 
целия свят.

Погледнато и от друга страна, откъде 
идва погрешната ни представа за исляма?

Обикновено не можем да разберем много-
ликостта на исляма. Ние знаем, че не сме ед-
накви. Когато мюсюлманин каже: “Западът”, 
ние ще му отвърнем: “Чакай малко! Има раз-
лика между Европа и Америка.” Или пък, кога-
то кажат: “Западът и християнството”, ние ще 
отговорим: “Това не е Домът на християнство-
то вече.”

Не можем да видим многоликостта на мю-
сюлманския свят. В продължение на много го-
дини, до неотдавна непрестанно асоциирахме 
исляма с арабите, въпреки че те представляват 
само 23% от всичките мюсюлмани. В миналото, 
когато говорехме например за мюсюлманските 
жени, винаги в съзнанието ни се появяваха об-
разите на жени от Саудитска Арабия; впечат-
лявахме се от това, че те нямат право да шофи-
рат или че има полово неравноправие, или че 
трябва да са напълно покрити на обществено 
място. Често си мислим, че нещата са същите 
и при мюсюлманите в Египет или при тези от 
Индонезия и Малайзия. 

Друга грешка, която сме склонни да правим, 
е, че ние поставяме знак за равенство между 
малцината екстремисти, които действително 
са много опасни, и останалите вярващи. Ако 
например еврейски екстремист убие министър-
председателя на Израел или пък християнски 

екстремист извърши нещо, ние като американ-
ци правим разлика между тези постъпки, от 
една страна, и юдаизма или християнството, от 
друга. Обикновеният човек не си казва: “Гле-
дай ги пак тези християни и юдеи какви ги 
вършат.” Ние използваме думата “екстремист”, 
за да обозначим някой, който се е “отклонил от 
нормалното поведение”. Когато мюсюлмански 
екстремисти извършат нещо, ние не правим 
същата разлика. Дори когато използваме ду-
мата “екстремист”, ние невинаги имаме пред-
вид, че те са екстремисти и спрямо нормалното 
мюсюлманско поведение. Тази гледна точка се 
подкрепя от някои крайнодесни християни. Те 
не казват: “Естремистите са лоши.” Те казват: 
“Ислямът е лош.” Мисля, че след 9/11 подобна 
практика значително зачести. 

В какво се корени проблемът - в незнани-
ето или в това, че една част се възприема 
като цялото?

Проблемът е в незнанието и в самата дейст-
вителност. В незнанието за това колко е мно-
голико цялото, но и заради събитията от зао-
бикалящата ни действителност. Истина е, че 
ако не знаеш кой знае какво за някои хора, ти 
ще започнеш да правиш обобщения за тях от 
постъпки, които виждаш. Повечето американ-
ци свързват исляма с иранската революция и 
взетите тогава американски заложници, както 
и с екстремистки актове след това – бомбите в 
Световния търговски център през 1993 и особе-
но атентатите от 9/11. Всичко това прави неща-
та още по-сложни.

Когато създадохме Центъра за мюсюлман-
ско-християнско разбирателство, се заехме с 
разрешаването на тези проблеми. По време на 

“ Не можем да видим 
многоликостта на 
мюсюлманския свят. 

В продължение на много го-
дини, до неотдавна непрес-
танно асоциирахме исляма с 
арабите, въпреки че те пред-
ставляват само 23% от всич-
ките мюсюлмани. 
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последната ни среща един от моите хора зая-
ви: “Това, което постигнахте през първите 8-
9 години, е феноменално.” Но за съжаление 
9/11 ни върна назад с цели 20 години.

Какво трябва да знае средният америка-
нец за исляма? Какви са основните ислям-
ски доктрини, които ние не забелязваме 
заради погрешните ни представи? 

Има две неща, с които трябва да бъдем 
наясно. Първо, трябва да знаем, че всъщност 
има не само юдейско-християнска традиция, 
но и юдейско-християнско-ислямска тради-
ция. Това ме накара да се заинтересувам от 
исляма. Бях изучавал християнството и юда-
изма. Бях изучавал хиндуизма и будизма. 
Когато започнах да изучавам исляма, си ми-
слех, че ще изучавам “някаква си там” рели-
гия, понеже тогава в института по време на 
специализацията ми, а и докато бях студент, 
се говореше много за юдаизма и за христи-
янството, докато ислямът оставаше на заден 
план заедно с хиндуизма и будизма. Оказа се, 
че съм открил религия, която признаваше от-
кровението в Тората и Новия завет, призна-
ваше Мойсей и Исус; проследяваше следите 
си назад в историята чак до Авраам и “един-
ствения истински Бог”; споделяше виждането 
за моралната отговорност и човешките задъл-
жения; имаше откровение за Бог, хората, анге-
лите, дяволите, Страшния съд и т.н. Това беше 
много повече от това, което бях очаквал.

Второто нещо, което американците трябва 
да знаят, е, че ислямът и юдаизмът си прили-
чат в много отношения. За разлика от хрис-
тиянството ислямът и юдаизмът наблягат на 
спазването на религиозните обичаи. Говорим 
много повече за съблюдаващ обичаи евреин и 
съблюдаващ обичаи мюсюлманин, отколкото 
за някакви догми или доктрини. В исляма съб-
людаването на петте стълба на вярата и това, 
в което те призовават мюсюлманина да вярва 
- абсолютен монотеизъм, вяра в Бога, проро-
чеството и откровението; молитва пет пъти на 
ден; пост; поклонничество; даване на милости-
ня за бедните - вървят ръка за ръка с разглеж-
дането на въпросите за насилието, радикали-
зма и екстремизма.

Като социолог защо смятате, че това е 
било внезапно пробуждане за вас? Подобен 
начин на мислене предполага, че някой не си е 

свършил работата тези сходства да бъдат 
видими, преди вие да започнете да говорите 
за тях. Защо мислите, че това е било така?

Имаше няколко фактора. Ако погледнем ис-
торията – това е сблъсъкът на християните с 
мюсюлманите, въпреки че през цялото време 
е имало много допирни точки, но е имало и 
много конфликти и един дълъг процес на де-
монизиране, който е отразен в “Ад” на Данте 
например. Иронията е, че Данте е използвал 
мюсюлмански текстове, но накрая е поставил 
Мохамед в най-дълбокия от кръговете на ада. 
По време на конфликтите е имало взаимно 
сатанизиране и липса на каквото и да било 
разбиране за исляма от научна гледна точка. 
Нищо не се е знаело за тази религия. 

В Америка изучаването на източните ре-
лигии започна през 60-те и 70-те години. Но 
най-малко изучаваната религия бе ислямът, 
най-малко са и назначаваните преподаватели 
по исляма. 

“Сблъсък  
на цивилизации”

Склонни сме да приемем твърденията за 
неизбежния “сблъсък на цивилизации”, които 
Хънтингтън направи след края на студена-

“ Оказа се, че съм открил 
религия, която призна-
ваше откровението в 

Тората и Новия завет, приз-
наваше Мойсей и Исус; про-
следяваше следите си назад в 
историята чак до Авраам и 
“единствения истински Бог”; 
споделяше виждането за морал-
ната отговорност и човешките 
задължения; имаше откровение 
за Бог, хората, ангелите, дяво-
лите, Страшния съд и т.н. Това 
беше много повече от това, ко-
ето бях очаквал.
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та война. Какво не е наред с тези твърдения 
и как да продължим да мислим занапред?

Сам (Хънтингтън) беше прав, че има кон-
фликтни точки. Но Сам достигна до своите 
изводи първоначално, както и повечето соци-
олози от неговото време, въз основа на опре-
делени предразсъдъци. Първо, Сам беше един 
от основателите на школата за “модернизация 
и развитие”, от която той по-късно се отдале-
чи. Но изводите, които правеше тази школа 
по това време, оставяха исляма на заден план. 
Освен това Сам принадлежи на периода на сту-
дената война, когато светът се делеше на „нас” 
и на „тях” и човек постоянно очакваше след-
ващата заплаха. Хората от периода след студе-
ната война също очакваха следващата запла-
ха. Освен това мисля, че ако някой проследи 
историята на конфликтите, то тя ще потвърди 
тази гледна точка – войната в Залива е типи-
чен пример.

Но той грешеше в това, че говореше за циви-
лизациите – не само за ислямската, но и за ки-
тайската – като за монолитни блокове. В срав-
нение с какво? С християнската цивилизация 
ли? Но какво означава християнска цивилиза-
ция? Можем ли да кажем, че Великобритания 
и Франция, които са доста светски страни в 
момента, имат голямо религиозно сходство, да 
речем, с Америка? А що се отнася до китайския 
блок – какво общо имат китайците, които жи-
веят близо до Монголия, с тези от Сингапур? 
Ами ислямската цивилизация? Въпреки че по 
религия мюсюлманите се считат за свързани, 
виждаме вековния конфликт между Иран и 
Ирак, конфликтите между Египет, Либия и 
Судан. Така че заедно с всяка форма на съюз 
винаги има и многоликост. Мисля, че точно в 
това Сам грешеше.

Той беше прав, когато каза, че конфликтът в 
света след студената война не е между отделни 
държави, че религията и етносът стават все по-
силни и че има прираст на младото население 
в страни, които са икономически изостанали. 
Всичко това съществува в действителността. 

В много отношения днес теорията му би 
била вярна, защото има риск и от двете стра-
ни. Точно за това се притеснявам. Ако адми-
нистрацията на Буш (или която и да било ад-
министрация след 9/11) не внимава как води 
войната [срещу глобалния тероризъм], то тя, 
заедно с екстремистите от другата страна, може 
да задвижи това, което ще бъде възприето и от 

двете страни като сблъсък на цивилизации. 
Наистина това е начинът, по който мнозина и 
от двете страни гледат на нещата сега.

Ислямът  
и модерността

Нека да поговорим малко за отношени-
ето на исляма към модерността. Един от 
най-обсъжданите въпроси е, че в историята 
на западната цивилизация отделянето на 
църквата от държавата се е случило преди 
много години, стотици години. Ние считаме 
това за ключов елемент на модерността. 
После поглеждаме към исляма и си казваме: 
“Това не се е случило там и това е проблем.” 
Помогнете ми да разбера защо подобен начин 
на мислене е неправилен.

Вярно е, че това разделение не се е случило, 
но има редица причини за това. Най-напред, 
от една страна, човек може да си каже: да, има 
много мюсюлмани, които, разглеждайки като 
цяло исляма, смятат, че той е неразделна част 
от политиката и обществото. Но ако погледнем 
времето преди модерността, тази гледна точка 
се оказва валидна за повечето от най-големите 
световни религии в една или в друга степен. 

През модерността, да – тази промяна я има. 
Но имало ли е някога възможност за каквото 
и да било обсъждане на отношението между 
религията, държавата и обществото в мюсюл-
манския свят? Мюсюлманският свят не е имал 
време за промяна. Имало е рязко преминава-
не от ислямското управление на ислямските 
територии към европейския колониализъм. 
Колониалните власти не са обсъждали подоб-
ни въпроси. В средата на ХХ век има постко-
лониализъм и постнезависимост, появяват се 
нови държави, повечето от които са управля-
вани от авторитарни режими. Така че - кога се 
е обсъждало отношението между религията и 
политиката? След това от края на 60-те и през 
70-те можем да видим завръщането на рели-
гията, което се дължи на кризата на доверието 
към модернистичния западен светски модел 
на управление, а оттам и възвръщането на ис-
лямския модел.

Дискусиите и дебатите, които са били про-
ведени в западния свят, все още не са започ-
нали в мюсюлманския свят. Започвали са, но 
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са били силно ограничени. В момента има мю-
сюлмански мислители в мюсюлманския свят, 
които говорят за исляма и модерността, плу-
рализма и демокрацията. Но очевидно това е 
процес, който все още е в начален стадий. 

Поради погрешното разбиране за ислям-
ския свят, което свежда всичко до терори-
сти, изопачаващи една религия, ние пропус-
каме така наречения от вас възрожденски 
феномен. Помогнете ни да го разберем поне 
отчасти, защото в повечето от вашите 
книги вие полагате много усилия в опита си 
да обясните различните начини, по които 
ислямът се опитва да се промени, като се 
изправя срещу ограниченията, които са на-
ложени от Запада, от една страна, но също 
така и от местната политическа ситуация, 
от друга.

В края на деветнадесети и началото на два-
десети век е имало голям брой интелектуални 
течения – тогава, когато мюсюлманите са анга-
жирани най-вече от колониализма, но поглеж-
дат и към бъдещето, разсъждавайки как би 
изглеждала независимостта. Има секуларисти, 
които са казвали, че трябва да има “отделяне 
на религията от държавата”. Има голяма група 
от по-консервативно настроени хора, водени 
от религиозни водачи, които на практика са 
укрепвали позициите си в борбата срещу ко-
лониализма, ставайки все по-консервативни. 
Те призовават „да не се взема назаем нищо от 
врага”, тъй като „ислямът си е добре така, както 
си е”. Има и ислямски модернисти и мислите-
ли, които са смятали, че ислямът е съвместим 
с модерността, и са я защитавали... 

В края на шестдесетте и седемдесетте годи-
ни – арабско-израелската война, шестдневна-
та война от 1967; бунтовете в Малайзия през 
1969; гражданската война в Пакистан през 
1971 (която доведе до появата на Пакистан и 
Бангладеш); средата на седемдесетте в Ливан; 
и накрая иранската революция – поради раз-
лични причини се сблъсквате с усещането, че 
в ислямския свят модерността се проваля. Мо-
дерната нация-държава не работи; западните 
модели не работят. Може да усетите натиска 
на едно малцинство, което е много влиятелно. 
То заявява: “Трябва да се върнем обратно към 
нашата религия и да си възвърнем нашата са-
моличност и идеали.” Така се появяват прави-
телствени реформистки движения и опозици-

онни движения, призоваващи религията или 
използващи религията, за да подкрепят раз-
личните форми на национализъм и т.н. Друго 
нещо, което също се появява, е умерен ислям-
ски активизъм. В същото време обаче се поя-
вява и силен, опасен екстремистки активизъм. 
Например когато избухна иранската револю-
ция и това доведе до конфронтация с Америка, 
тези събития изглеждат като въплъщение на 
войнствен ислям. Видяхме го и в Ливан в от-
вличанията и взимането на заложници.

Ситуацията се влоши още повече след съвет-
ско-афганската война. В съветско-афганската 
война видяхме това, което наричам глобален 
джихад. „Свещената борба” ислямът да бъде 
защитен не бе водена единствено от муджахи-
дините в Афганистан, но и от Америка, Европа, 
Пакистан и Саудитска Арабия. След афганска-
та война много от тези муджахидини – тези, 
които бяха дошли от други мюсюлмански стра-
ни (които са наричани афгано-араби, незави-
симо дали са араби или афганци), се прибраха 
обратно в техните страни. Веднъж имали шан-
са да се борят за това, в което вярват, те се за-
връщат в страните си, които са управлявани от 
авторитарни режими, и изведнъж се оказват в 
конфронтация с държавата. Така възникнаха 
многобройни проблеми след войната в Зали-
ва, които доведоха до радикализиране на хора 
като Осама бен Ладен и на множество други 
групировки.

Вие засегнахте нещо много интересно, 
което е свързано с исляма – понятието за 
глобалното срещу локалното. Един от ко-
рените на погрешното ни разбиране, който 
споменахте, изглежда е, че не сме способни 
да видим многоликостта, произхождаща от 
местната ситуация, която трансформира 
исляма и създава различията. 

Има огромна разлика между ислямистката 
практика в Саудитска Арабия и ислямистката 
практика в много райони на Африка, в Малай-
зия и Индонезия. Повечето от преподавателите 
ми бяха араби, така че се фокусирах върху Сред-
ния изток. Спомням си, че когато един мюсюл-
мански колега ме покани да отида в Югоизточ-
на Азия, си казах: “На кого му е притрябвало да 
ходи там. Знам всичко, което трябва да знам за 
исляма.” А когато отидох в Малайзия и минах 
през Куала Лумпур, първото нещо, което не мо-
жех да повярвам, бе колко много знамения от 
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Корана (айяти) бяха на китайски! Изобщо не 
бях подготвен да се справя с подобно нещо. Ос-
вен това беше Рамадан и това, което не можех 
да повярвам, беше, че просто можеш да влезеш 
в ресторант и да си поръчаш храна по време на 
часовете на поста, защото, разбира се, за китай-
ците ресторантите бяха отворени, общественият 
живот кипеше. Аз бях насочил усилията си към 
арабския ислям. Когато човек разглежда исля-
ма в Залива, той свиква с много голяма стрикт-
ност, що се отнася например до използването 
на музика в религията. След това виждаш как в 
Африка дори шахадата, засвидетелстването на 
вярата, се пее с африкански ритми. Спомням 
си, че когато бяхме в една африканска страна, 
мой колега, който беше работил само с араб-
ския свят, наблюдаваше богослуженията и каза: 
“Боже мой, това никога няма да бъде позволено 
в арабския свят.”

Когато започнах да изучавам исляма, хората 
ми казваха: “Защо започваш да се занимаваш с 
тези “абракадабра” работи? Никога няма да си 
намериш работа.” Ислямът беше незабележим 
във висшите учебни заведения като цяло, с из-
ключение на по-големите университети. Днес 
ислямът е втората или третата най-разпрос-
транена религия в Америка и Европа. Не беше 
така в миналото. И така, как правим обобще-
нията? Това е, както когато бях малък. Израс-
нах в Бруклин в италиански квартал. Един ден 
видях ирландец за първи път в живота си. Това 
беше моя съученичка, която бе привлекателна 
млада жена, страхотна личност, но три пъти 
повтаря класа. Какво заключение можех да 
направя? Ирландците изглеждат добре, но не 
са много умни. Има хора, които си мислят, че 
италианците са емоционални хора като мен, а 
на практика има всякакви личности. Мисля, че 
хората обобщават по този начин. 

Има много опити с демокрацията въпреки 
дилемата в исляма за това кой трябва да уп-
равлява – Коранът и шериатът или хората. 
Но има много и различни опити за въвежда-
не на демокрация по ислямски модел. Кажете 
ни нещо за това. 

В книгата, наречена “Ислямът и демокра-
цията”, която аз и един мой колега – Джон 
Вол, написахме преди няколко години, едно 
от нещата, които се опитваме да кажем, е, 
че демокрацията е приемала много форми в 
Запада – от елините до днес, от пряка до не-

пряка и т.н. Има и огромни разлики в зависи-
мост от взаимоотношението между религията 
и държавата, ако погледнем например САЩ и 
направим сравнение с Канада или Германия. 
Въпросът за исляма обикновено е: “Как така 
няма демокрация или тя е съвсем малко? Не 
означава ли това, че има несъответствие меж-
ду исляма и демокрацията или между демо-
крацията и арабската култура?” Това, което се 
опитвам да кажа на хората, е, че има разлика 
между предмодерност и модерност. Юдаизмът 
и християнството, както и останалите световни 
религии, които са започнали в предмодерните 
времена, са легитимирали божествени форми 
на управление – крале и феодални системи на 
управление. След това те били преосмислени. 
Предстои да видим до каква степен и дали и 
мюсюлманите ще направят същото. Това, което 
виждаме през последните години, е, че някои 
страни правят опити за въвеждане на демокра-
цията – Пакистан, Малайзия, Турция.

А защо демокрацията е ограничена? Отново 
имаме преход от предмодерност към модерност. 
Модерността е европейският колониализъм. Ко-
лониалните власти не са имали намерение да 
създават силни граждански общества и демокра-
тични институции. След това идва независимост-
та. Имаме модерни държави с изкуствени грани-
ци, следователно уязвими. Кои са владетелите? 
Крале, военни, бивши военни. Следователно 
това, което съществува в повечето арабски и мю-
сюлмански страни, са форми на управление, ко-
ито създават авторитаризъм, а не демокрация.

От друга страна, през последните години 
забелязвам как много критици на режимите 
оказват натиск и критика според нещо, което 
можем да наречем демократични стандарти – 
призовават към по-активно политическо учас-
тие, по-голяма отговорност, зачитане на закона. 
Иран е отличен пример за подобен стремеж на 
обществото. До каква степен това ще се развие 
зависи много от самото естество на режимите. 

“ Някой може да каже, 
че ръцете ни не са съв-
сем чисти по отноше-

ние на някои от режимите, 
които подкрепяме от съобра-
жения за сигурност.
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Много важно е как тези общества ще се разви-
ят и каква роля ще изиграят европейските и, да 
речем, американските власти - дали ще подкре-
пят авторитарните режими, или ще призоват 
към по-широко политическо участие.

Някой може да каже, че ръцете ни не са 
съвсем чисти по отношение на някои от ре-
жимите, които подкрепяме от съображения 
за сигурност. 

Спомням си, че след войната в Залива при-
съствах на обсъждане с няколко участници в “Ке-
неди скуул” в “Харвард”. Един колега, с когото 
често водя дебати и с когото съм напълно несъг-
ласен, заяви: “Не разбирам. Защо мюсюлманите 
не се обърнаха срещу Съветския съюз? Защо са 
по-антиамерикански настроени? Все пак в Съ-
ветския съюз са невярващи, а ние сме вярващи.” 
Член на Министерството на външните работи му 
отговори: “За това са виновни външната ни по-
литика и властите, които сме подкрепяли.”

Защо станахме свидетели на толкова бурна 
реакция от страна на много иранци по време 
на иранската революция? Те си спомняха ро-
лята, която САЩ играеха, за да държат шаха на 
власт и да го върнат обратно в страната, когато 
той беше в изгнание; помнеха действията на 
ЦРУ; действията на нашата армия. Днес антиа-
мериканизмът в мюсюлманския свят е свързан 
с външната ни политика. Свързан е и с нашите 
действия, с подкрепата, която даваме на вла-
стите, независимо дали става дума за израел-
ско-палестинския конфликт или в наши дни за 
отношението на Русия спрямо Чечня. 

Външната политика  
на САЩ

На национално ниво, що се отнася до Тур-
ция или Иран, се случват много интересни и 
сложни неща, едва доловими за нашите въз-
приятия. Но на глобално ниво дали екстре-
мистите от вида на Осама бен Ладен не са 
завзели монопола върху глобалната идентич-
ност на исляма, или това е просто начинът, 
по който ние гледаме на нещата? Как се слу-
чи така, че ислямът като сила е асоцииран 
от целия свят - правилно или неправилно - с 
образа на Осама бен Ладен и “Ал Кайда”?

Има две причини. Първата е, че като цяло 

ислямските движения, били те екстремистки 
или умерени, особено в миналото, са се разви-
ли в определена страна, така че да отговарят 
на нейния режим и на нейните нужди. Със си-
гурност можем да видим това при дясната ръка 
на Осама бен Ладен – египтянина Айман ал 
Зауахири. Родителите му били университетски 
хора. Баща му бил директор на фармацевтично 
училище, а самият Айман бил лекар. После се 
присъединил към една от най-екстремистките 
групировки в Египет. Първоначално негов враг 
е държавата. След това започнал да действа из 
целия свят.

Положението в наши дни е такова, че има 
национални движения, но също така има и 
движения, които са международни. Със сигур-
ност това, което ни показа 11/9, беше, че много 
от тези движения бяха започнали да действат 
на международно равнище след войната в За-
лива – както локалните, така и глобалните, и 
наистина те избухнаха след 11/9.

Рискът след 11/9 е, че Бен Ладен беше и 
продължава да бъде символ. Има един вид 
привличане от неговата харизма. Мнозина 
гледат на Бен Ладен като на някого, който е 
дошъл от заможно семейство, който е имал 
добро образование и е оставил всичко, за да 
отиде да се бие във войната в Афганистан. Бен 
Ладен претендира да разреши много от неща-
та, от които негодуват не само екстремистите, 
но и умерените – двойния стандарт на Запада, 
който не спазва принципите си, когато става 
дума за мюсюлманския свят, независимо от 
това дали става въпрос за разпространение на 
демокрацията, арабско-израелския конфликт, 
иракските санкции и т.н.

Какво забелязваме след 11/9? След 11/9 виж-
даме един мюсюлмански свят, дори умерения 
мюсюлмански свят, който гледа как Америка 
води война срещу световния тероризъм. Оба-
че след като Америка предприе действия сре-
щу Осама бен Ладен и “Ал Кайда”, а след това 
реши и да започне война в Афганистан, тя не 
спря дотам. В името на войната против терори-
зма започнахме да говорим за втори граници. 
След това “Оста на злото” е измислена и почва-
ме с Ирак, като изведнъж променяме позиция-
та си от разоръжаване към смяна на режима с 
цел разпространяването на демокрация. Това, 
което се получава, е, че даваме повод на екс-
тремистите да кажат: “Това е война на широк 
фронт. Тя се води само от една страна. Това 
е нова империя. Вижте какво става: целта не 
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е просто да бъде решен определен проблем. 
Това е страна, която е решена да преначертае 
картата на мюсюлманския свят.” Интересно е, 
че подобна критика идва и от страна на някои 
от нашите европейски съюзници. 

Така че това, което следователно виждаме, 
са екстремисти, които, ако не внимаваме, ще 
се възползват от нашите грешки и вероят-
но ще започнат да привличат на своя страна 
тези, които се разочароват все повече и пове-
че, тези, които стоят встрани и са отчуждени.

Как бихме могли да имаме външна поли-
тика, която да е толкова добра, че да може 
да разбира сложността на света? Вие загат-
вате, че в един еднополюсен свят САЩ реша-
ват какво да си присвоят, къде има заплаха 
(много от тези места може би са в мюсюл-
манския свят), къде да се намесят.

Най-напред трябва да бъдем по-съсредо-
точени върху това да определим какво точно 
правим и каква е тази глобална мисия. Една 
война срещу световния тероризъм може да се 
окаже безкрайна. Винаги ще има някаква фор-
ма на глобален тероризъм. Също така трябва 
да внимаваме повече. Да речем, че отначало 
тази война трябваше да бъде насочена срещу 
Бен Ладен и “Ал Кайда”. Опасността е, че ние 
просто ще смесим тази цел с режими, които не 
харесваме или които не харесват нас, и може 
да решим, че подобни режими трябва да бъдат 
променяни.

Какви са основните средства, които екс-
тремистите биха употребили, за да моно-
полизират ислямската идентичност, да 
изопачат религията? Изглежда, че са свър-
зани с израелско-палестинския конфликт и 
неспособността ни да гледаме на него като 
на проблем за ислямския свят, който е раз-
личен от този на радикално настроените, 
които изопачават религията. Кажете нещо 
за чувствителността на този проблем.

Това, което екстремистите правят, е, че те 
използват реално съществуващи проблеми. 
Така е било винаги – истински проблеми, от 
които се интересуват както умерените мюсюл-
мански общности, така и екстремистите. Тези 
проблеми са свързани както с американската 
външна политика, така и с арабско-израел-
ския конфликт в частност. Всъщност това, ко-

ето екстремистите биха казали днес, но също 
така и умерените биха го казали, е, че админи-
страцията на Буш се е отдръпнала настрани от 
истинския пожар, истинското насилие и терор, 
които се вършат и от двете страни в Израел и 
Палестина, и се е прехвърлила в Ирак. 

Екстремистите използват това. Екстреми-
стите отдавна насаждат омраза както сред уме-
рените мюсюлмани, така и сред екстремистите 
в региона не по отношение на това, зад което 
стоят Америка и Западът. Те казват: “Поглед-
нете – няма баланс или равенство от гледна 
точка на американската външна политика, ко-
гато става въпрос за този регион.”

Ние забравяме, че през последните години 
често в мюсюлманския свят виждат повече, 
отколкото ние виждаме. Имам предвид, че в 
арабския и мюсюлманския свят вече не разчи-
тат на американските медии или европейските 
медии, за да разберат какво се случва. Вече си 
имат “Ал Джазира” и подобни на нея нови-
нарски източници. И всеки ден хората могат 
да гледат, докато си пият кафето сутрин или 
чая през следобеда, те могат да гледат на живо 
всичко, което се случва.

Това, което ние виждаме в Америка, са по-
тресаващите кадри на последствията от самоу-
бийствените атентати. Ние не виждаме потре-
саващите кадри от Западния бряг и Газа. Ние 
не виждаме употребата на хеликоптерите мо-
дел Apache, самолетите F-16 и американските 
булдозери, разрушаващи домовете на хората. 

Аз съм бил в Залива и на много други мес-
та. Младите недоволни гледат към собствени-
те си правителства и ги виждат корумпирани, 
гледат на много хора като на такива, които не 
се борят за нищо. После поглеждат към някой 
като Бен Ладен и той им заприличва на Робин 
Худ – погрешно, разбира се, но той е считан за 

“ Това, което ние виж-
даме в Америка, са по-
тресаващите кадри на 

последствията от самоубий-
ствените атентати. Ние не 
виждаме потресаващите ка-
дри от Западния бряг и Газа.
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някой, който върши нещо не само на думи, но 
и на дело. С това си имаме работа в наши дни.

Силите  
на доброто  
срещу силите на злото?

Ние започнахме тази дискусия, говорейки 
за това, че сте открили третата вяра, исля-
ма, наред с християнството и юдаизма. Лю-
бопитен съм като човек, който е мислил дос-
та за религията, правилно ли е да се каже, че 
в някакъв смисъл фундаментализмът, край-
ният фундаментализъм и в трите религии е 
главен проблем на модерността в наши дни? 

Абсолютно. Абсолютно. Ние забравяме, че 
през последните десетилетия имаше религи-
озно възраждане и че то е умерено в повечето 
вероизповедания, но съществува и фундамен-
тализмът. Нека да го кажа по следния начин: 
тези хора, които ние наричаме фундаментали-
сти, са обикновено хора, които са абонирани 
за една изключваща теология. Те считат, че те 
са прави, и оттук следва, че: “Ако аз съм прав, 
значи вие грешите. Ние сме силите на доброто 
(вие сте силите на злото); ние сме силите на Бог 
(вие сте силите на Сатаната).” И тази изключ-
ваща теология е слаба по отношение на плу-
рализма и религиозната толерантност. Това не 
значи, че те ще тръгнат да убиват други хора. 
Те само знаят, че другите хора грешат. Често 
много от тях мислят, че когато вие умрете, ще 
отидете в ада. Това не означава, че те усещат, 
че точно те трябва да ви експедират към ада. 
Разбирате ли? 

Екстремистът е този, който взема тази из-
ключваща теология, този поляризиран ми-
роглед, впряга го в едно “a трябваше да го 
направи” и казва: “Не. Ако ние имаме истина-
та, а вие имате неистина, ние сме армията на 

Бога, а вие сте армията на Сатаната, тогава ние 
трябва да се стремим да изпълним моралния 
ни дълг.” Тази борба не е само борба на думи, 
на мисионери и т.н., а се превръща във въоръ-
жена борба. И, естествено, те го напасват към 
политическите, социалните и икономическите 
недоволства. 

Вашият институт се занимава с някои 
от тези проблеми от вътрешната страна, 
стремейки се да развива християнско-ислям-
ския диалог. Кажете ни малко за тази дей-
ност, за това, което се опитва да постигне, 
и за различните възможности. 

Нашият център беше създаден през 1993 в 
Walsh School of Foreign Service. Пълното наз-
вание на центъра е Център за мюсюлманско-
християнско разбирателство: история и меж-
дународни събития. Така че ние се занимаваме 
с проблема на взаимоотношенията през при-
змата на историята на международните отно-
шения в миналото и в настоящето. Ние рабо-
тим по програми на местно и на международно 
ниво. Ние ги прилагаме в Съединените щати, 
прилагаме ги в Европа, прилагаме ги навсякъ-
де в мюсюлманския свят. 

Нашата голяма идея е да отворим прозореца 
и да кажем на хората: “Да, вие знаете нещо, но 
често то идва директно от това, което наричам 
“горещите новини от заглавията”. Защото целта 
на медиите е да привличат вниманието ви и да 
се продават. Те не се интересуват от това, което 
средният човек прави, или от това откъде идва 
обикновеният човек. Опитваме се например да 
кажем на хората: “Антиамериканизмът е широко 
разпространен в ислямския свят, но също така е 
широко разпространен и извън него. Антиаме-
риканизмът в Европа и в мюсюлманския свят не 
означава омраза към Америка. Но в ръцете на 
екстремистите този антиамериканизъм се пре-
връща в омраза към Америка, която на практика 
води до насилие.”  

Интервюто е част от поредицата „Разговори с историята”, осъществявана в Института по международни из-
следвания на Калифорнийския университет в Бъркли. Серията стартира през 1982 г. и се превръща в известен 
глобален форум на идеи. 

Основателят на Центъра за мюсюлманско-християнско разбирателство при Джорджтаунския университет 
проф. Джон Еспозито е един от най-изявените западни познавачи на световните религии и на исляма в частност. 
Проф. Еспозито е бил президент на Северноамериканската асоциация за изследвания на Средния изток, а така 
също и консултант на правителства, международни корпорации и медии. Той е главен редактор на четиритомна-
та „Оксфордска енциклопедия на съвременния ислямски свят”, редактор е на „Оксфордска история на исляма”, 
„Оксфордски речник на исляма”, автор е на многобройни книги, сред които „Несвята война: терор в името на 
исляма”, „Ислямската заплаха: мит или реалност” и др.  
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Доц. д.ик.н.  
Владимир Чуков 

Абу Бакър Наджи е автор 
на изследването “Управле-
ние на дивачеството”, пуб-
ликувано в края на 2005 г. 
Скромният обем на труда (143 
страници) не пречи да бъде 
разгърнат целият интелекту-
ален потенциал на пишещия 
муджахид и да бъдат засегна-
ти хипотези, които не могат да 
бъдат открити в други подоб-
ни мисловни продукти. Сами-
ят автор не се нарежда сред 
водещите джихадистки фигу-
ри, тъй като името му остава 
достатъчно неизвестно за екс-
пертните среди и водещите су-
нитски улеми. Високата оцен-
ка на труда е дадена от факта 
на изучаването му от курсан-
тите на американската военна 
академия “Уест Пойнт”. Въз-
гледите на този представител 
на световната ислямистка ми-
съл могат да бъдат възприети 
като модел за 

съвременни 
ислямистки етатистки 

парадигми

Аргументи в тази посока са 
не само добре организирани-
ят и структуриран текст, но и 
относително достъпният език, 
изчистен от трудно разбира-
еми религиозни термини. В 
сравнение с начина на изразя-
ване на класиците на световна-
та джихадистка мисъл (Абдула 
Азам, Абу Мохамед Макдаси, 
Абу Мусааб Сури, Абу Басар 
Тартуси и други) сякаш На-

джи е адаптирал мисловните 
си конструкции към читатели 
с относително по-различна 
оценъчна и логическа система 
от тази на обикновения мю-
сюлманин. Очевидно авторът 
е имал съзнанието, че изпра-
ща своето творческо послание 
не само към ислямска чита-
телска публика. Възможно е 
да е бил изключително силно 
повлиян от неислямистки на-
чин на мислене. При липса-
та на биографични сведения 
можем само да гадаем дали 
въпросният творец не е завър-
шил някой етап от своето об-
разование на Запад, където е 
възприел изразни средства и 
похвати, звучащи на фона на 
творбите на световната джиха-
дистка библиотека като твър-
де секуларизирани. Подобна 

хипотеза е твърде приемлива. 
Авторът показва енцикло-

педични познания в областта 
на съвременните ислямски 
представи за държавата. При-
лагайки общоприетите крите-
рии за учение за държавата, 
Абу Бакър Наджи лансира 
хипотезата, че в световната 
модерна ислямистка поли-
тико-правна съкровищница 
има пет идеологически субе-
кта, които успяват да създадат 
писани и добре аргументира-
ни теории за държавата. Той 
внушава мисълта, че само те 
успяват да се разделят с уто-
пията, характерна за съвре-
менния ислямизъм и атрофи-
рала контурите на истинската 
етатистка теория. Според ис-
лямисткия автор стратези-
те на въпросните движения 

Абу Бакър Наджи – неизвестният 
джихадистки Тома Аквински

“Управление на 
дивачеството” на 
Абу Бакър Наджи, 
публикувано в края 
на 2005 г., се изучава 
от курсантите на 
американската во-
енна академия “Уест 
Пойнт”
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успяват ясно да отговорят на 
въпроса: “Какво представлява 
идеалната държава?”, поста-
вяйки акцент върху различни 
компоненти на политическата 
система и респективно на от-
делните субординативни нива 
на държавния механизъм. 
Оригиналното в случая е, че 
Наджи за разлика от редица 
други радикални ислямистки 
автори не поставя под съмне-
ние съществуването на класи-
ческия публичноправен естаб-
лишмънт на държавата. Той е 
далеч от мисълта да игнори-
ра държавата такава, каквато 
я познава човечеството след 
симбиозата на древногръц-
ките етатистки представи и 
древноримската юриспруден-
ция. Именно по тази причина 
мисловните хипотези на Абу 
Бакър звучат твърде реалис-
тично и заслужават да станат 
обект на сериозен анализ. 

Първия ислямистки субект 
Наджи нарича Движение за 
елитарно салафитство. Него-
вите най-видни представи-
тели са саудитските шейхове 
Салман бин Фахд ал Ауда1 и 
Съфр бен Абдерахман ал Ха-
уали. Фундамент на техните 
етатистки представи е хармо-
ничното създаване и развитие 
на държавните институции. 
На практика те отъждествя-
ват разбирането за политика 
с това за етатисткия естаб-
лишмънт. Тяхната идеална 
държава е подобрен вариант 
на съвременната саудитска 
държава, въпреки че от 1994 г. 
до 1999 г. двамата религиозни 
дейци са задържани за анти-
държавна дейност. Според Абу 
Бакър Наджи светски настро-
ените критици спекулират с 
антисоциалните представи на 
елитарното салафитство, при-
давайки му общоислямски из-
мерения.

Вторият субект е Движени-
ето на мюсюлманските братя.2 

Последователите на Хасан ал 
Банна поставят акцент върху 
човешкия фактор и най-вече 
върху младото поколение. По 
тази причина те издигат ре-
волюционни лозунги от типа: 
“Нашият път е джихадът”, 
“Смърт в името на Аллах” и 
други. 

Третата етатистко завър-
шена ислямистка идеология е 
тази, формулирана от Движе-
нието на мюсюлманските бра-
тя (Хасан Тураби), която пред-
ставлява суданска версия на 
световния (египетския) ориги-
нал. Според Наджи в този слу-
чай представите за държава се 
отличават с голяма степен на 
реализъм, тъй като идеологи-
ческите инженери имат пред 
погледа си конкретен пример. 
Става въпрос за държавното 
формирование, наречено от 
Наджи “Тураби-Бешир” въ-
преки откритото политическо 
съперничество между тези две 
авторитетни судански поли-
тически фигури. Абу Бакър е 
категоричен, че съвременен 
Судан не може да се нарече 
религиозна държава незави-
симо от претенциите на ней-
ните създатели или западните 
анализатори. Схема-
та на функционира-
не на съвременния 
судански държавен 
механизъм единстве-
но изопачава и влиза 
в разрез с истински-
те етатистки пред-
стави на ислямската 
религия.

Носителят на чет-
въртата ислямистка 
държавническа ви-
зия е наречен Сала-
фитско джихадистко 
движение. Наджи е 
на мнение, че то из-

гражда най-комплексната и 
убедителна теоретична про-
грама. Причината за това е, 
че неговите представители 
се базират изцяло върху бо-
жествените закони, но поня-
кога могат да бъдат допуснати 
грешки, тъй като са реализи-
рани от хора. Погледът на са-
лафито-джихадистите е насо-
чен изцяло към миналото. Те 
считат, че идеалната ислямска 
държава е съществувала през І 
век от хиджра (VІІ - VІІІ век по 
Христа). Шейх Омар Махмуд 
Абу Омар успява да реализи-
ра теоретичната адаптация на 
Мохамедовата умма към съвре-
менните условия. Идеолозите 
на това течение възприемат 
неизбежността на сблъсъка 
между тях и неверниците (в 
най-общ смисъл), тъй като 
проектират давидово-голиат-
ската релация на победата на 
пророка Мохамед над езични-
ците. Салафито-джихадистите 
се считат принудени да вою-
ват срещу съвременните поли-
тически лидери, които според 
тях олицетворяват световното 
неверничество. Победата им 
е предопределена, а след нея 
ще бъде създадена истинската 
ислямска държава. 

Последният ислямистки 

“  А в т о р ъ т 
твърди, че ат 
тауахош, дива-

чеството, е исторически-
ят етап, в който на да-
дения момент се намира 
ислямската нация. Той е 
най-опасният, през кой-
то е призвана да преми-
не уммата.
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идеологически субект е на-
речен Движение за народен 
джихад. Той се олицетворява 
от етатистките представи на 
двете радикални палестински 
организации “Хамас” и “Ис-
лямски джихад”. В техните тео-
ретични програми съжителст-
ват компоненти от възгледите 
на салафито-джихадистите, 
“Мюсюлманските братя” (све-
товна мрежа), а също така в 
някои теоретични елементи 
на държавно образуващия 
процес и на “Мюсюлманските 
братя” (Тураби-Бешир). Спо-
ред Наджи в този случай съ-
ществува разминаване между 
теоретичните формулировки 
и практическата реализация, 
тъй като външното, неислям-
ско влияние е много силно. 
След влизането на “Хамас” 
във властта се вижда реална-
та опасност от нахлуването на 
“светски, националистически, 
дори невернически елементи” 
в палестинската ислямистка 
държавническа практика. Ав-
торът е склонен да допусне, 
че този модел твърде вероят-
но ще отпадне като самосто-
ятелна ислямистка етатистка 
формула и ще се слее с тази на 
държавата Тураби-Бешир.

Абу Бакър Наджи корект-
но очертава различни хори-
зонти на бъдещата ислямска 
държавност, като достатъчно 
ясно определя и своите иде-
ологически симпатии, кои-
то, макар и неанонсирани по 
директен начин, са на стра-
ната на салафито-джихади-
ститите. Авторът твърди, че 
ат тауахош, дивачеството, 
е историческият етап, в кой-
то на дадения момент се на-
мира ислямската нация. Той 
е най-опасният, през който е 
призвана да премине уммата. 
Причина за подобно твърде-
ние е, че след него ще бъде 

изградена ислямската дър-
жава, която е изчезнала след 
падането на халифата. Наджи 
не се ангажира с прогнозира-
не на продължителността на 
този период. Той отбелязва: 
“Ако не успеем, това ще бъде 
временно и не означава края 
на нашата работа. Просто ще 
настъпи по-голямо диваче-
ство.”3

Юристът богослов счита, че 
според световните обществени 
закони след падането на хали-
фата властта се легитимира 
чрез два фактора:

а) силата на народите, като 
се има предвид общественото 
мнение, което Наджи допуска 
да бъде манипулирано чрез 
съвременните мощни средства 
за масова информация;

б) силата на армиите, като 
авторът е на мнение, че обще-
ства, които са управлявани от 
тях, могат един ден да се вър-
нат към върховенството на за-
кона и справедливостта. Това 
обаче никога не може да стане 
изцяло, а само частично. 

Така светските общества и 
техните производни държави 
винаги са осъдени да стра-
дат от функционални недос-
татъци и несправедливост.4 
Единствената алтернатива е 
религиозната държава и по-
ради тази причина съвсем ло-
гичен е лозунгът: “Ля дин, ля 
дуния” (“Няма религия, няма 
живот”).

Изключително интересен 
е анализът на съвременните 
международни отношения. 
Абу Бакър Наджи твърди, че 
днес не съществува еднопо-
люсна система, тъй като няма 
суперсила, за каквато претен-
дират САЩ. Авторът е кате-
горичен, че няма държава в 
света, която да е по-силна от 
Аллах, свръхестествената сила. 
Колкото и да е силна суперси-

лата, тя винаги е по-слаба от 
свръхестествената сила. Сила-
та на дадена държава се със-
тои в подкрепата на нейното 
общество. Белег на отмиране-
то на една държава е появата 
на “белезите на цивилизаци-
онната смърт”. Става въпрос 
за избуяването на егоизма, 
разврата, моралната деграда-
ция, засилена криминогенна 
обстановка и други. Красно-
речив пример в това отно-
шение е загиването на кому-
низма. Великите ислямистки 
теоретици Саид Кътб и Абду-
ла Азам успяват далеч преди 
формалния крах да прогно-
зират гибелта на СССР и ко-
мунистическата държава. В 
тази връзка Наджи фокусира 
своето внимание върху ролята 
на алкохолизма и моралната 
деградация на съветско-кому-
нистическото общество, което 
води до неговата иманентна 
ерозия.

Интересно е твърдението, 
че двуполюсната система само 
формално се е разпаднала, 
тъй като продължава да живее 
чрез своя остатъчен полюс. 
Ислямисткият мислител е на 
мнение, че днес цари хадарат 
аш шейтан (цивилизацията 
на дявола) именно чрез оста-
тъчния на тази система полюс, 
наречен САЩ. В предишното 
съревнование между двата по-
люса СССР е бил по-силният, 
тъй като е бил по-първичен. В 
своята външна политика той 
е бил по-агресивен. В Чеч-
ня и Афганистан съветските 
войски убиват десет пъти по-
вече хора, отколкото сега аме-
риканските. Американските 
оръжия струват много повече 
от съветските и по тази при-
чина САЩ нямат този голям 
потенциал на съпротива към 
световните предизвикателства 
в сравнение с този на бившия 
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Съветски съюз. Още повече 
че американската пропаганда 
и влияние днес са много по-
слаби, отколкото тези на Мос-
ква по време на своя апогей. 
Вашингтон е обречен на ги-
бел, тъй като американската 
държава отдавна е преминала 
своя колонизаторски период и 
не е в състояние да води дъл-
госрочни войни. Съвременна-
та американска държавност 
е твърде крехка, тъй като из-
ключително много закони є 
пречат да достигне първич-
ната агресивност на бившия 
СССР. След като последният 
загива, то на САЩ това също 
неминуемо ще им се случи. 

Наджи лансира тезата, че 
разпадането на Съветския 
съюз е предизвикало пълен 
хаос в държавно образува-
щия процес в неговата бивша 
зона на влияние. Народите, 
живеещи там, са навлезли по-
конкретно в шаукат ал инхак 
уа ал инхиар - етап на клате-
не и разпад. Идеята е, че об-
щественият регрес е толкова 
значим, че хората стартират 
своето развитие от етатист-
ки стадий, който най-общо 
може да бъде определен като 
преддивачески съгласно кла-
сификационните критерии на 
Абу Бакър Наджи. Единстве-
но в Чечня и Афганистан дър-
жавно образуващият процес е 
на по-напреднал етап. Той е 
квалифициран като същинско 
дивачество.

Етатисткият етап, опреде-
лен като “управление на дива-
чеството”, е най-общо казано 

“управление на 
диваческия хаос” 

Абу Бакър Наджи дава 
красноречив конкретен при-
мер за съществуването на по-
добна държава. Той определя 

Афганистан преди 
властта на талиба-
ните като такава.5 
Ислямистът вижда 
следните основни 
характеристики на 
управлението на ди-
ваческия период:

1. Гарантиране 
на вътрешнополи-
тическата сигур-
ност.

2. Осигуряване 
на продоволствия и лечение 
за населението.

3. Защита на територията 
на дивачеството от външни 
нападения.

4. Прилагане на шериата.
5. Прилагане на мерки за 

заздравяване на вярата и бо-
еспособността на население-
то, поставяйки акцент върху 
подготовката на младото по-
коление.

6. Качествено повишаване 
на нивото на религиозната 
и светската наука, като тази 
функция се счита за най-важ-
на.6

7. Изграждане на надежд-
ни разузнавателни структури, 
включително и такива извън 
територията на дивачеството.

8. Реализиране на мерки за 
разобличаване на ал мунафи-
кин - лицемерите в общество-
то, осигуряване на тяхното 
наказание и връщането им в 
правия път.

9. Реализиране на финансов 
режим и материални предста-
ви за благоденствие съгласно 
шериатските критерии.

10. Поддържане на състоя-
ние на постоянно нападение 
срещу враговете.

11. Сключване на подходя-
щи съюзи, когато е необхо-
димо.

Наджи представя преце-
денти за съществуването на 
периода на дивачеството в 

развитието на ислямската на-
ция до този момент. Той дава 
два категорични примера в 
това отношение. Първият е 
моделът на политическа орга-
низираност на малобройната 
мюсюлманска общност, коя-
то бива създадена непосред-
ствено след прогонването на 
пророка Мохамед от Мека в 
ятреб (Медина). Тогава той 
споява в единен политически 
организъм живота на мухад-
жерините, дошлите с него от 
родния му град, и ансарите, 
членовете на двете племена 
аус и хазрадж, които му дават 
убежище срещу нападките на 
езичниците. Вторият пример 
е състоянието на политиче-
ските режими в ислямския 
свят по време на нападения-
та на кръстоносците (Х век) 
и на татаро-монголите (ХІІІ 
век). Разпокъсаността, в коя-
то живеят по това време мю-
сюлманите, е само привидна. 
Авторът счита, че подобно 
състояние е естествено с ог-
лед целите и задачите, които 
уммата е трябвало да решава. 
Победата над кръстоносците 
е могла да бъде осъществена 
единствено чрез отделни мал-
ки групи, между които неви-
наги е имало синхрон. Такива 
са били военните реалности, 
въпреки че историята изтлас-
ква на преден план имената 
на династиите на зънкитите и 

“ Ислямисткият мис-
лител употребява 
две понятия, които 

играят водеща роля в не-
говото учение за държа-
вата: “основни” и “нео-
сновни” държави.
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аюбииците. 
Наджи прави аналогия със 

сегашното положение, в кое-
то е изпаднала уммата и рес-
пективно това на ислямската 
съпротива. Той се позовава и 
на мнението на емир Усама 
бен Мункар, автор на тракта-
та “Разглеждане”, съвремен-
ник на кръстоносните походи. 
Ислямисткият автор лансира 
тезата, че “малките групи” са 
в действителност гръбнакът 
на предходния период в не-
говата формационна скала, а 
именно на този на “клатене и 
разпадане”. През Средновеко-
вието “малките групи” са били 
олицетворявани от отделните 
феодали, владеещи по една 
или две крепости. Днес те се 
отъждествяват от различни-
те групировки, които в пълна 
или в известна степен нала-
гат властта си над части от 
националната територия на 
арабските държави. Изводът, 
който авторът на “Управление 
на дивачеството” прави, е, че 
военният триумф на уммата 
е бил осъществен от три еле-
мента, постигнали хармония 
помежду си: хората, науката 
и джихадът. В началото на 
ХХІ век дхихадистките дви-
жения в Кашмир, “Абу Саяф” 
и МОРО във Филипините, Ал-
жир, Сомалия (след падането 
на режима на Сиад Баре), ня-
кои бивши съветски републи-
ки в Централна Азия и Чечня 
водят подобен тип битки и 
реално институционализират 
етапа на дивачеството. Заед-
но с това “Хамас”, “Ислямски 
джихад” в Палестина, “Ал 
Гамаа ал исламия” в Египет 
през 90-те години на ХХ век 
и Бойната либийска група се 
намират все още в периода на 
“клатене и разпадане”.

Интересна е тезата на Абу 
Бакър Наджи, че някои “мал-

ки групи” са носители на про-
цеса на разпада, без да го осъз-
нават. Те отслабват дадена 
държава и с това се изчерпва 
тяхната роля. Друга “малка 
група” я замества в следване-
то на формационния процес. 
Възможно е някои органи-
зации директно да създадат 
държава, без задължително 
да преминат през периода на 
дивачеството. Множество са 
примерите в това отношение, 
като най-образно авторът ги 
разделя на две категории: 

а) ислямски - Движение-
то за освобождение на Южен 
Судан, ръководено от Джон 
Гаранг. Интересното е, че то 
е християнско, което се бори 
срещу мюсюлманите в Севе-
рен Судан; 

б) леви – мрежата от леви 
движения в Централна и 
Южна Америка. 

Ислямисткият мислител 
употребява две понятия, които 
играят водеща роля в неговото 
учение за държавата: “основ-
ни” и “неосновни” държави. 
Той обаче не дава задълбо-
чена характеристика на тези 
термини, а се задоволява само 
да отбележи, че двете групи не 
са постоянни и преминаването 
от една в друга е твърде въз-
можно. В началото на ХХІ век 
Наджи определя като основни 
следните държави: Саудитска 
Арабия и Нигерия, а сериозни 
кандидати за присъединяване 
към тях са Йордания, стра-
ните от Магреба7, Пакистан, 
Йемен, Саудитска Арабия и 
Нигерия. Объркващ е фактът, 
че Саудитска Арабия и Ниге-
рия попадат едновременно и 
в двете групи. Изследователят 
хвърля известна обяснителна 
светлина в тази насока чрез 
уговорката, че е възможно не 
цялата държава, а само отдел-
на нейна част да носи белези-

те на “основна”. Така Саудит-
ска Арабия и Нигерия просто 
притежават значително по-
големи части от себе си, ко-
ито отговарят на белезите на 
“основни държави”. Наджи не 
осветлява какво точно разби-
ра под “държава” в конкрет-
ния случай – територията, на-
селението, държавния апарат, 
икономиката или някой друг 
компонент, за да може тя да 
бъдe едновременно квалифи-
цирана като “основна” и “не-
основна”. 

На базата на тези недотам 
систематизирани пояснения 
Наджи схематизира формаци-
онно образуващия процес на 
основните държави в ислям-
ския свят, твърдейки, че те 
преминават следните три за-
дължителни етатистки етапа:

а) клатене и разпад; 
б) дивачество; 
в) тамкин, можене (създа-

ване на държава). 
Неосновните държави ре-

дуцират аналогичния етатист-
ки процес на две фази, като 
вторият получава различна 
интерпретация:

а) клатене и разпад; 
б) можене (завладяване от 

чужда сила и създаване на 
държавнически модел с нейна 
помощ).

Важен момент в етатистки-
те възгледи на този ислямист-
ки мислител е очертаването 
на белезите на т.нар. регион 
на дивачеството. В него се 
съчетават предпоставките за 
изграждане на ислямистката 
власт, но също така и характе-
рологичните елементи на съ-
ществуващия светски полити-
чески режим, върху останките 
от който ще бъде изградена 
бъдещата “диваческа власт”. В 
специфичния за арабите син-
тезиран начин на изразяване, 
Наджи маркира следните ос-
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новни компоненти:
1. Присъствието на географ-

ска дълбочина и подходящ 
релеф, който да позволява в 
рамките на светската държава 
да се създаде администрация 
на дивачеството.

2. Относителна слабост на 
управляващия светски режим, 
изразяваща се най-вече в на-
личието на децентрализирана 
административна структура.

3. Присъствие на значите-
лен “джихадистки” потенци-
ал.8

4. Специфична (иреден-
тистка) народопсихология.

5. Свободно разпростране-
ние на оръжие сред населени-
ето.9

В настоящия момент ори-
гиналният автор сравнява по-
ложението на уммата с това, в 
което тя изпада след смъртта 
на пророка Мохамед през 632 
г. Тогава избухва въстание-
то на лъжепророците, чиято 
дейност хвърля сянка върху 
истинността на ислямската 
религия и поставя на карта 
съществуването на ислямска-
та държавност. Династията на 
праведните халифи (632-660), 
най-верните последователи на 
Пророка, демонстрират вяра 
и последователност в борбата 
срещу предателите. Интересен 
е фактът, че се поставя акцент 
върху изключително деструк-
тивната роля на еврейския 
род бени курейза, прогонен 
от Пророка за предателство 
от Медина. Идеята на автора 
е, че дори веднъж наказани, 
мединските евреи не поправят 
грешката си. Те демонстрират 
повторно нелоялността си и 
спрямо първите халифи. По 
този начин се вменява шери-
атско съобразната нетърпи-
мост към представителите на 
тази религиозна общност. В 
същото време Наджи катего-

рично подчертава, че насили-
ето, упражнявано от муджахи-
дините, трябва да е съобразено 
с критериите на ислямското 
право. Дори когато то е ви-
димо нетърпимо, трябва да е 
доказуемо съгласно съответни 
шериатски текстове. По време 
на периода на “клатене и раз-
пад” насилието трябва да дос-
тига до кулминационната си 
точка с цел да всее смут, страх 
и отчаяние в душата на врага. 
Идеята е не толкова неговото 
физическо, колкото психоло-
гическото подчиняване.

Абу Бакър Наджи дава и 
своя модел за 

селекциониране  
на елита

което прави неговите възгле-
ди достатъчно завършени от 
теоретична гледна точка. Той 
твърди, че лицето, което се 
занимава с политическа дей-
ност, задължително трябва да 
има боен опит. Нещо 
повече, ислямисткият 
мислител е на мне-
ние, че политикът 
задължително трябва 
да е военен, в проти-
вен случай неговата 
работа е обречена на 
неуспех.10 Въз основа 
на подобни представи 
може да се достигне 
до заключението, че 
идеалната държава в 
ценностната система 
на Наджи е тази, ко-
ято е съществувала в 
Европа през Антич-
ността и Среднове-
ковието. Тогава на 
Стария континент по-
литическите лидери 
са били военни, тъй 
като политическата 
култура е била тази 
на насилието като ос-

новен способ за разрешаване 
на възникналите конфликти. 
Спецификата на ислямисткия 
елитаризъм показва форма-
ционното закъснение на него-
вото общество.

Сведенията, с които разпо-
лага авторът, ни карат да на-
правим извод, че той е натру-
пал значителен опит в бойните 
групи на ислямистката съпро-
тива. Особено показателни в 
това отношение са неговите 
препоръки за поведението на 
муджахидините, чиято основ-
на цел на подривните дейст-
вия са нефтените инсталации. 
Така се налага хипотезата за 
географските измерения на 
полевата му дейност и рес-
пективно на националната му 
принадлежност. Наджи най-
вероятно е част от бойния и 
интелектуалния елит на сау-
дитския клон на “Ал Кайда”. В 
това кралство на Арабския по-
луостров подобни промишле-
ни съоръжения са постоянен 

“ В настоящия 
момент ориги-
налният автор 

сравнява положението 
на уммата с това, в 
което тя изпада след 
смъртта на пророка 
Мохамед през 632 г. То-
гава избухва въстание-
то на лъжепророците, 
чиято дейност хвърля 
сянка върху истинност-
та на ислямската рели-
гия и поставя на карта 
съществуването на ис-
лямската държавност.



21

Представяме          

обект на терористични акции. 
Наджи разделя терорис-

тичните действия на два вза-
имно допълващи се етапа. 

Първата фаза е психологи-
ческо-документалната. В нея 
бойците на войнстващия ис-
лям трябва да очертаят въз-
можно най-широките контури 
на своите действия с цел да 
постигнат най-голям психо-
логически натиск върху врага. 
Текстът, който задължително 
се изготвя, трябва да съдържа 
следните няколко части:

А) Кратък анализ на ико-
номическата ситуация в света. 
Експерт икономист съобщава 
колко е истинската стойност 
на нефтената суровина, обяс-
нява как другите енергийни 
източници са много по-скъпи, 
как с помощта на продажните 
светски правителства от тази 
жизненоважна дейност пе-
челят единствено западните 
държави, как страдат ислям-
ските народи, истинските соб-
ственици на това природно 
богатство. 

Б) Ултиматум до правител-
ствата на страните, които про-
извеждат нефт, че те трябва 
да искат истинската цена на 
нефта. Хубаво е да се изчис-
лят пропуснатите ползи и да 
се спомене, че парите не тряб-
ва да отиват в банкови смет-
ки в Швейцария, а да бъдат 
предоставени на народни ко-
митети, които са единствени-
те легитимни представители 
на обществото. Тези органи 
трябва да бъдат съставени от 
честни хора. 

В) Пряка заплаха за пов-
тарянето на терористичните 
действия, която се изразява 
чрез даването на някакъв срок 
за изпълнение на поставените 
условия. В противен случай 
ще бъде осъществена повтор-
на акция. 

Вторият етап е оператив-
но-практически. В него се 
набелязват целите и обстоя-
телствата, при които протича 
операцията. Наджи счита, че 
най-голям ефект имат теро-
ристичните действия срещу 
нефтопроводите и танкерите, 
на които работят 

работници 
“неверници”

Ако охраната на обекта е 
осигурена от части на редов-
ната армия, то без угризения 
на съвестта те трябва задъл-
жително да бъдат ликвидира-
ни. Не се уточнява дали воен-
нослужещите имат местна или 
чуждестранна националност. 
Очевидно е, че това няма голя-
мо значение за муджахидина, 
тъй като са представители на 
държавата. Ако системата на 
сигурността на съоръжението 
е гарантирана от частна фир-
ма, то тогава терористите са 
оторизирани да убиват един-
ствено ако частните бодигар-
дове се опитат да попречат на 
акцията или направят опит да 
пленят някой нападател. 

Много важен детайл за ус-
пеха на терористичното дейст-
вие е отвличането на чужденец 
от обслужващия персонал, по 
възможност с най-висок пост. 
Задължително е той да не е 
мюсюлманин. Ако такъв не 
бъде намерен, то може да бъде 
арабин, но отново трябва да е 
християнин. Като резервен 
вариант за заложник може да 
е западен журналист, за чие-
то освобождаване се изисква 
разпространение на специ-
ално подготвена декларация, 
написана в подобен дух.

Наджи критикува онези 
джихадистки групировки, ко-
ито игнорират политиката 
или извършват политически 

действия, които не са в уни-
сон с шериата, като се отдават 
единствено на джихад. Той е 
категоричен, че 

“политиката не е 
работа на дявола”

и муджахидините трябва да 
познават политиката на “вра-
говете и съседните ислямист-
ки формации”.11 С последни-
те трябва да се прави съюз, 
за да се постигне победа на 
исляма. Политиката е много 
по-трудна от военното дело, 
тъй като една политическа 
грешка има много по-ужас-
ни последици, отколкото сто 
военни пропуска. 

Основна задача на муджа-
хидините е да разберат подбу-
дите за действия на враговете. 
Те винаги са предимно мате-
риални въпреки наличието и 
на други фактори – религи-
озни, цивилизационни или 
някакви други. Наджи при-
писва на Запада принципа на 
древния Рим, прилаган през 
Средновековието и най-ново 
време от колонизаторска Ве-
ликобритания, като водещ в 
съвременната му борба срещу 
исляма, а именно: “В поли-
тиката няма вечни врагове и 
вечни приятели, а има вечни 
интереси.” По тази причина в 
съзнанието на ръководството 
на ислямистката групировка 
трябва да е начертана точната 
карта на интересите на врага. 
Тя е толкова важна, колкото 
и военната карта. “Неверни-
ците” прилагат изкуството на 
възможното, което в практиче-
ска плоскост се изразява в ре-
ализиране на възможно най-
изгодни за тях сделки. Срещу 
подобна неморална политика 
мюсюлманите трябва да про-
тивопоставят перманентната 
съпротива. Само чрез нея те 



22

Представяме     

могат да прекършат превъз-
ходството на враговете. Наджи 
допуска, че ислямистите мо-
гат да сключват сделка с вра-
говете, тъй като те могат да я 
нарушават, когато се промени 
балансът на силите в тяхна 
полза. Внушава се, че става въ-
прос единствено за тактически 
ход. Ислямистът е на мнение, 
че подобен политически под-
ход е обичаен, особено когато 
става въпрос за сделка между 
страни с очевидно антагонис-
тични интереси.

Важен момент в етатистката 
теория на Наджи е ал истик-
таб - привличането на хората 
към ислямистката власт. Той 
е на мнение, че това е една от 
най-важните задачи на съпро-
тивата, тъй като се отъждествя-
ва с приобщаването на „хората 
към битката”.12 Този процес 
има своята специфика в раз-
личните етатистки етапи. През 
периода на „клатене и разпад” 
основният адресат са „най-до-
брите младежи”, тоест елитът 
на обществото, а водещият 
инструмент е примерът – без-
упречно проведени операции 
и впоследствие възможно най-
добре представени в медиите. 
Ислямистът си дава сметка, че 
антипропагандата е много по-
ефективна и поради тази при-
чина той не очаква значими 
резултати в това отношение. 

През периода на „диваче-
ството” адресатът значително 
се разширява. Обект на при-
вличането е цялото населе-
ние, което живее на терито-
рията на „диваческия хаос”. 
Най-ефективният инструмент 
е оптимизирането на управле-
нието на „диваческата власт”. 
Последният е раздробен на 
няколко практически мерки, 
а именно: 

а) повишаване на вярата, 
което е най-краткият път за 

привличане на хората към 
ислямистката форма на упра-
вление; 

б) директна комуникация 
(без посредници) с населени-
ето, включително и това, кое-
то живее под управлението на 
други ислямистки групировки; 

в) обявяване на амнистия 
на представителите на „невер-
ниците и вероотстъпниците”, 
които не представляват опас-
ност за „диваческата власт”;

г) финансово обезпечаване 
особено на дребните и сред-
ните предприятия, които се 
намират на територията на 
„дивачеството”. По-големите 
промишлени обекти, какви-
то са нефтените инсталации, 
най-вероятно ще останат из-
вън контрола на ислямистите, 
тъй като принципно са по-
добре защитени от правител-
ствените сили.13 

Наджи дава своята рецепта 
за победата на войнстващия 
ислям над враговете му. Раз-
ковничето се състои в тър-
пението. То е най-важният 
компонент сред тези, които 
съставляват боеспособността 
на войника. Ислямистът отчи-
та факта, че през 1989 г., кога-
то руската армия се оттегля от 
Афганистан, тя по численост е 
по-голяма от тази на муджа-
хидините. Нейните оръжия 
са също така по-добри от тези 
на съпротивата. Аналогичен е 
случаят с победената от мю-
сюлманите Византия през VІІ 
век, когато тя се оттегля от 
Сирия и Египет. Двете импе-
рии са победени с търпение. 
Последното е ресурсът, чрез 
който се постига инхияр ал 
ирада ал киталия - ерозия на 
желанието за война. За да се 
ускори процесът на намаля-
ване на бойното желание на 
врага, е необходимо да се под-
държа постоянен натиск върху 

него. Според Наджи редовни-
те армии не са в състояние да 
понасят дълго време подобен 
тип натиск и се оттеглят от те-
риторията, на която това се е 
случило. Опитът показва, че 
това се случва, когато са уби-
ти възможно най-много вра-
жески войници за най-кратко 
време. Така битката на муджа-
хидините трябва да има след-
ните два елемента:

а) да продължи възможно 
най-продължително време;

б) да има възможно най-го-
леми човешки загуби от стра-
на на врага. 

От своя страна светските 
правителства използват две 
стратегически схеми за проти-
водействие с цел да понижат 
боеспособността на муджахи-
дините. На първо място, те 
не убиват заловените бойци 
от радикалните групировки, 
а ги пращат в затвора. Голя-
мата група задържани муджа-
хидини се използват за при-
мерен показ на тези, които 
са на свобода. Освен това те 
са подложени на голям пси-
хологически натиск, за да се 
откажат от борбата и по такъв 
начин те самите да окажат 
натиск върху другарите им, 
които продължават джихада. 
На второ място, прилага се 
т.нар. истратежия ал хашад 
- стратегия на натрупването. 
Тя се изразява в постоянното 
присъствие в определени об-
ласти и селища на голям брой 
войници на режима, много-
кратно надвишаващ този на 
муджахидините. Хората тряб-
ва да виждат по всяко време 
въоръжени униформени лица. 
Целта е да се внуши на групи-
ровките и населението, което 
ги подкрепя, че противоборе-
щата се сила е неколкократ-
но по-значима и че битката е 
предрешена. Такъв е опитът 
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на египетската държава през 
90-те години на миналия век. 
Именно посредством първата 
стратегия египетските власти 
побеждават “Ал Гамаа ал ис-
ламия”. Наджи отчита факта, 
че фатална грешка на муджа-
хидините е било, че четири 
пети от ръководството на тази 
египетска групировка не са 
били военни и са се оставили 
много лесно да бъдат залове-
ни от режима. Изпратените в 
затвора лидери на “Ал Гамаа 
ал исламия” оказват натиск 
върху останалите на свобода 
и едновременно преговарящи 
с режима от страна на форма-
цията. Така властите в Кайро 
успяват лесно да наложат сво-
ите условия и на практика да 
елиминират радикалната гру-
пировка като сериозен исля-
мистки субект.

Стратегията на 
ислямистите 

за ерозиране на желанието за 
война у врага се състои преди 
всичко в противодействие на 
вече изложените по-горе пра-
вителствени стратегии. На пър-
во място, Наджи е на мнение, 
че за да се преодолее “подходът 
на натрупването”, то муджахи-
дините трябва да присъстват 
върху възможно най-обширни 
територии. Така режимът ще 
има ограничени възможности 
от гледна точка на жива сила, 
която да покрие иредентист-
ките селища. На второ място, 
трябва да не се допуска арес-
туването на член на ислямист-
ка формация. Ако все пак това 
стане, то е необходимо да се 
нанесат възможно най-много 
загуби на нападателите. Реак-
цията на задържането на да-
ден муджахид трябва да има и 
медийни измерения. В специ-
ална декларация трябва да се 

отправят заплахи за нападение 
на затвора, в който са арестува-
ни най-голям брой ислямистки 
бойци. 

Авторът на “Управление на 
дивачеството” остро се проти-
вопоставя на мирната тактика 
на Махатма Ганди в борбата 
срещу окупаторите. Той счита, 
че тя противоречи на универ-
салните принципи на съпро-
тивата. Ненасилието никога 
не може да доведе до успех. 
Наджи отбелязва, че е грешно 
да се мисли, че едва ли не то 
е накарало англичаните да се 
оттеглят от Индия. Цели два 
века преди Ганди да постигне 
успех, индийските мюсюлма-
ни са водили джихад срещу 
колонизаторите. Хипотезата 
на Наджи е, че така на прак-
тика той се е възползвал от 
техните усилия, без по-късно 
да го отчете. Завръщайки се 
в научната област на учение 
за държавата, салафитският 
мислител достига до обобще-
нието, че всеки период на мо-
жене, т.е. на създаване на дър-
жава, дори демократичната, 
е осъществен задължително 
след употреба на сила.

Наджи се пита защо исля-
мистите никога не са успели да 
създадат своя държава в араб-
ския свят. Той напомня факта, 
че когато Египет е бил с 20 ми-
лиона население, почти един 
милион е била членската маса 
на “Мюсюлманските братя”. 
Военното крило на тази фун-
даменталистка организация 
е било дори по-силно от дър-
жавната армия. Органите за 
сигурност на практика са били 
ръководени от членове и сим-
патизанти на Хасан ал Банна. 
Същото се отнася и за началния 
период на управлението на Га-
мал Абдел Насър. Ислямистки-
ят мислител достига до извода, 
че военната сила не е предпос-

тавка за достигането на периода 
на моженето, т.е. на създаване-
то на държавата. Например ба-
асистите са имали много слабо 
влияние сред населението.14 
Техните лидери е трябвало да 
поставят пред имената си шейх 
или хаджи, за да успеят да спе-
челят симпатиите на хората 
и последните да им повярват. 
В същото време баасистката 
държава е екзистенциалистка, 
подчинена на универсалните 
закони. Нейните конструктори 
посочват конкретни компонен-
ти, които оформят функциони-
ращ механизъм. Ислямисткият 
автор критикува онези джиха-
дистки етатисти, които не са в 
състояние да разберат, че ис-
лямистката държава също се 
подчинява на универсалните 
закони. Той - както и Тома Ак-
вински - твърди, че тя има сак-
рален произход, но не извън 
принципите на живота. Наджи 
отбелязва, че божественият 
подход за създаване на дър-
жава по своята същност не се 
различава по нищо от универ-
салния (рационалния) подход. 
Преди пет столетия неговият 
средновековен християнски 
съидейник намира точните 
термини, за да назове двете въ-
просни нормативно регулира-
щи рамки на държавността: 
закон на божествения разум и 
човешкия (позитивния) закон. 
Според Наджи груба грешка е 
да се мисли, че ас сира ал на-
бауия, животът на Пророка, т.е. 
създадената от него умма и рес-
пективно държава, притежава 
собствен модел, тъй като има 
някакви изключителни зако-
ни. Идеалната държава, за ка-
квато се счита тази на пророка 
Мохамед, се подчинява на уни-
версалните закони за промяна 
на човешкото общество. Абу 
Бакър акцентира върху факта, 
че не съществуват специфич-
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ни ислямски етатистки закони, 
които не са приложими за ос-
таналите народи и общества.15 
Ислямът създава законни ин-
ституции чрез легитимно наси-
лие, официализирано по зако-
нен начин.

Вижданията на Наджи се 
характеризират със стремеж за 
премахването на утопията, спе-
цифична за ислямистките ета-
тистки парадигми. Както вече 
бе споменато, от формационна 
гледна точка тези теоретични 
щрихи могат да бъдат сравне-
ни в голяма степен с тези на ви-
дния представител на христи-
янската политическа и правна 
мисъл Тома Аквински. Идеята 
е да бъдат дублирани или по-
скоро съчетани божествените 
и рационалните мотиви за съз-
даването на държавата. Допус-
кането на елементи на секула-
ризация в сложната система от 

закони, принципи, критерии и 
нормативи, регулиращи исля-
мисткия държавно образуващ 
процес, хвърля в известна сте-
пен върху Абу Бакър Наджи 
светлина на умерен ислямист. 
Той обаче не достига до раци-
оналността на съвременните 
“Мюсюлмански братя”, които 
директно призовават за из-
ползването на универсалното 
избирателно право като част от 
вече споменатите универсални 
човешки закони. В противен 
случай Наджи би признал по-
литическите партии и функци-
онирането на парламентарния 
режим, който е категорични-
ят белег сред ислямистките 
мислители за принадлежност 
към идеологическия “невер-
ническо-вероотстъпнически” 
лагер. Именно в това се състои 
и утопията на Наджи. Той го-
вори за универсален начин за 

формиране на държава, като се 
въздържа да очертае детайлно 
неговите белези. Не е ясна при-
чината за този пропуск. В тази 
светлина утопизмът на този 
ислямист е по-скоро тактиче-
ско-позиционен, отколкото те-
оретичен. Чувства се известен 
страх у автора да се наклонят 
везните в полза на естественото 
във вечната дихотомия божие-
естествено право, разкриващо 
същността на държавния меха-
низъм. Неговата ерудираност, 
задълбочени познания и неве-
роятна философска подготовка 
подсказват дълбоки познания в 
областта на световната полити-
ческа и правна мисъл. Ако би 
желал, Наджи със сигурност би 
могъл убедително да разкрие 
повече информация за блену-
вания от него халифат. Може 
би той ще направи това в някое 
следващо произведение.  

1  На 6.08.2006 пред телевизионния канал mbc шейх Салман Ауда издава фетва, съгласно която е 
препоръчително иракчаните да се записват в полицията, армията и националната гвардия. Тази негова позиция 
стана причина за гнева на повечето ислямисти срещу него, тъй като те определят тези структури като институции 
на “вероотстъпническо правителство”. За повече информация за въпросната фетва вж. сайта на саудитския 
ислямист Мохамед Масаири, живеещ в Лондон, Таждид, http://www.tajdeed.org.uk/forums/showthread.php?s=8b
dd242d7ef863523c24406a14473624&threadid=44241, 6.08.2006, а относно идеите и възгледите на Салман Ауда вж. 
поддържания от него сайт: Ислам алиом, http://www.islamtoday.net/, 26.07.2006. 

2  Той е наречен още “световна мрежа”, имайки предвид движението, създадено от Хасан ал Банна в Египет и 
което понастоящем има последователи в над 70 страни в ислямския свят и диаспора. 

3  Наджи, А., Идарат ат тауахош, Управление на дивачеството, марказ дирасат уа бухут ал исламия, стр. 14.
4  Употребата на думата демокрация грижливо е избегната. 
5  Най-вероятно в този период влизат само постсъветските предталибански афганистански правителства (1989-

1996), но не и тези от периода на съветската окупация (1979-1989). 
6  По време на десетилетната война между Държавата Израел и арабските й съседи арабският изследовател 

Амер Хюсеин пише, че първата печели преди всичко в научната област. Статистическите данни са красноречиви. 
През 2002 г. на един милион население в арабския свят се падат 136 научни изследователи, в Израел – 1395, 
в Европейския съюз – 2439, САЩ – 4374, и в япония – 5000. По данни на ЮНЕСКО през 2004 г. за научни 
изследвания арабските страни са отделили 1,7 млрд. щ.д., което прави 0,3% от брутния вътрешен продукт, докато 
през 2002 г. Израел е дал 6,1 млрд. щ.д., което прави 4,7% от неговия БВП. Принципно арабските страни отделят 
около 3 пъти и половина по-малко средства за наука, отколкото еврейската държава. За повече информация вж. 
Хюсеин, А., Ал бахс ал илми мадхал лил тафаук ас съхаина ала ал араб, Научните изследвания, предпоставка за 
ционистката победа над арабите, Муфакират ал ислям, 24.07.2006, http://www.islammemo.cc. 

7  Не се конкретизира дали става въпрос за страните от т.нар. Велик Магреб – Либия, Тунис, Алжир, Мароко 
и Мавритания, или за традиционния Магреб – Тунис, Алжир и Мароко. 

8  Авторът не се ангажира с определяне на точната бройка на муджахидинската армия. В най-общи линии обаче 
той отбелязва, че половин милион бойци е обещаваща цифра. За повече информация вж. Наджи, А., …стр. 36. 

9  Наджи, А., Идарат…стр. 35. 
10  Цит. съч., стр. 37. 
11  Цит. съч., стр. 38. 
12  Цит. съч., стр. 48. 
13  Цит. съч., стр. 49. 
14  Когато създава своята доктрина през 1943 г., Мишел Афлак, идеологът на Арабската социалистическа 

партия Баас, е имал първоначално едва 200 последователи. За повече информация вж. Афлак, М., Фи сабил 
Баат, Китабат сиясия камила, По пътя на Баас, Пълни политически съчинения, 04.08.2006, http://albaath.online.
fr/Volume%20I-Chapters/Baath-Volume%20I-Ch01.pdf. 

15  Цит. съч., стр. 98. 
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Киряк Цонев

Българо-арабските отношения имат мно-
говековен традиционен характер. За това 
съществуват редица обективни причини. 
Значителни взаимни политически и особено 
икономически интереси са налагали Бълга-
рия да поддържа посолства в повечето араб-
ски държави, а голяма част от тях - да имат 
свои посолства в България.

През първите години след промените в 
България редица обективни причини и субек-
тивни решения на отделни български прави-
телства, перманентните кризисни ситуации в 
арабския свят и в света като цяло, намалява-
щата платежеспособност на отделни арабски 
държави и немалките им задължения към 
България доведоха след 1990 г. до рязък спад 
в българо-арабските отношения. Преди в тях 
формално водещи бяха политическите кон-
такти, но, поне за България, те бяха спомага-
телен фактор. Фактически за нея почти винаги 
водещ си е оставал икономическият фактор. 

В един момент стокообменът бе почти 
нулев. В стремежа си към идентифицира-
не с Европа и към членство в НАТО новите 
български лидери независимо от политиче-
ските им разцветки загърбиха отношенията 
си с доскорошните си естествени партньори 
от Третия свят, сред които водещо място 
имаха арабските страни, и дори заеха враж-
дебни към тях политически позиции, които 
мигновено се отразиха отрицателно върху 
икономическата ситуация в страната ни. 
През първото десетилетие след 10 ноември 
няма български ръководители, които да са 
посещавали арабските страни с точно оп-
ределени политически или икономически 
цели. (Незначителните по брой изключения 
всъщност потвърждават направената кон-
статация.) А възстановяването на диплома-
тическите отношения с Израел, което в но-
вите политически условия бе един нормален 
политически акт, доведе до незапомнен ди-
сбаланс в отношенията с него и с арабските 
страни. Защото практически нямаше бъл-
гарски политик или министър, който през 

това време да не посети Израел, при това не 
да търси някакъв интерес, а просто да стане 
хаджия в Ерусалим! И нито едно от тези пра-
вителства не проумя абсолютната необходи-
мост на българо-арабските отношения, така 
нужни за смекчаването на последствията от 
един основен за страната въпрос – нейните 
външни дългове. Немалка роля изиграха в 
това отношение и някои фактори и събития, 
продиктувани от субективен, най-често чис-
то емоционален характер. 

Какво се случи?

● Българската близкоизточна позиция 
претърпя разнопосочни противоречиви ме-
таморфози, всяка от които бе свързана с точ-
но определени правителства, дори с отделни 
личности в тях. Резкият и напълно неоправ-
дан спад в отношенията бе продиктуван ос-
новно от рязката промяна в позицията на 
България по близкоизточния проблем. От 
почти безрезервна подкрепа на арабски-
те позиции тя се превърна за броени дни в 
силна безпринципна безрезервна подкрепа 
на израелските позиции, при това по време, 
когато Европа, към която България, все още 
само под формата на лозунги, заявяваше, че 
желае да се приобщи, бе вече променила по-
зициите си по този въпрос в полза на араби-
те. Политическите залитания на страната ни 
между проевропейската и проамериканска-
та позиция – в зависимост от това или онова 
правителство или водеща партия – изигра-
ха силно отрицателна роля в отношенията с 
арабския свят.

● Българските средства за масова инфор-
мация изиграха негативна  роля. Те напри-
мер премълчаха за огромната помощ от около 
100 хиляди тона петрол от Либия, която до 
известна степен закрепи енергийния баланс 
на страната през страшната зима на 1991/92 
г., а също и помощта на Ливан в брашно по 
време на най-острата икономическа криза по 
същото време. В същото време на израелската 
помощ от няколко сандъка лекарства вестни-
ците посветиха цели страници. 

Възможно ли е възраждане на 
българо-арабските отношения?
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● Върхът на „новата политика” бе пъту-
ването на премиера Ф. Димитров в Израел 
през 1992 г., придружено с напълно нео-
боснована антиарабска пропагандна кам-
пания към приятелски дотогава страни, с 
които България имаше най-активен сто-
кообмен. По свое желание Ф. Д. включи в 
програмата си посещение на окупираните 
от Израел сирийски Голански възвишения 
и положи венец пред паметника на заги-
налите при окупацията израелски войни-
ци – нещо, което никой политически ли-
дер в света не си бе позволявал. На този 
открито вражески акт отговори не само Си-
рия, която оттогава до ден днешен не е из-
пратила свой посланик в България, но и це-
лият арабски свят, защото тази територия е 
не само сирийска, но и арабска. Протестът бе 
всеобщ, българо-арабските отношения бяха 
замразени. Въпреки бавното им и болезнено 
възстановяване впоследствие този акт до ден 
днешен хвърля черна сянка върху тях. 

● Враждебното отношение се прояви и в 
редица случаи, в които  България заемаше 
позиция по близкоизточните проблеми. Тя 
се „въздържа” и дори в отделни моменти 
гласува в ООН „против” арабите, Европа и 
Третия свят  по такива въпроси като изграж-
дането на еврейски селища в окупираните 
територии, продължаващата окупация на 
Ливан и на Голанските възвишения, израел-
ските бомбардировки над Ливан, статута на 
ООП в ООН и т.н.

Може да се дадат още много и различни 
примери, от които става ясно, че определе-
ни сили в страната ни, действащи в целия 
многоцветен политически спектър, сякаш се 
бяха наговорили в единната си позиция да 
провалят всички възможности за регулиране 
и нормализиране на българо-арабските от-
ношения. Това стана причина стокообменът 
на настоящия етап да падне на 300-400 ми-
лиона годишно, при това при приблизител-
но равенство между износа и вноса, а често 
и в наша вреда. (За сравнение, през 1986 г. 
стокообменът ни с арабските страни възлиза 
на 2.6 милиарда долара.)

Процесът срещу българските медици в 
Либия даде тласък на българо-арабските 
контакти, но миналото си казваше думата. 
Посещенията в София на йорданския крал 
Абдуллах, на ливанския президент Лахуд, 
на ливанския премиер Харири, както и на 

президента П. Стоянов в Сирия, на премие-
ра Ив. Костов в Египет, на външния минис-
тър Н. Михайлова в Египет, Тунис и Алжир 
и т.н. не изиграха ролята си за активизира-
не на отношенията, защото основната тема 
на всички тях бе привличането на арабски-
те симпатии към българските затворнички 
в Либия, предизвикване на арабско влияние 
върху Кадафи и т.н. Тази тема стана основна 
в българо-арабските отношения като цяло, 
на заден план останаха всички останали 
проблеми на двустранните отношения.

До неотдавна България и арабските стра-
ни работеха в атмосфера на относително до-
верие, подплатено, разбира се, с редица по-
литико-идеологически мотиви, но на базата 
на равноправието и равнопоставеността. Сега 
такива мотиви липсват. Арабските страни не 
могат вече да свирят върху струните на светов-
ната двуполюсна конфронтация. В сила вече 
е принципът на свободната, жестока по своя-
та същност конкуренция, в която оцелява по-
силният, по-приспособяващият се към новите 
условия. Западът добре познава правилата на 
безпощадната игра, наричана пазарна иконо-
мика. Той е много по-силен и икономически. 
Погледнато повърхностно, борбата за араб-
ските пазари изглежда безнадеждно загубена 
за жалките остатъци на онова, което наричаме 
българска национална икономика, разкъсва-
ща се между обективната необходимост да се 
преустрои върху базата на приватизацията и 
пазарното стопанство и субективното, поняко-
га неволно  робуване на планираната социа-
листическа икономика, както и на ширещата 
се корупция.

 За да се разберат мястото и значението на 
арабските пазари за бъдещето на нашата ико-
номика, би трябвало накратко да се анализи-
рат основните позиции, с които е разполагала, 

“ До неотдавна България 
и арабските страни ра-
ботеха в атмосфера на 

относително доверие, подпла-
тено, разбира се, с редица поли-
тико-идеологически мотиви, но 
на базата на равноправието и 
равнопоставеността. 

Перспективи     
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разполага или би трябвало да разполага в бъ-
деще при определени условия нашата иконо-
мика – какво може да даде и какво има нужда 
да получи, за да даде. Какви са 

основните  направления

на българо-арабските търговско-икономиче-
ски отношения.

На първо място, разбира се, стоят тради-
ционните търговски отношения, стокооб-
менът. Едва ли при сегашното състояние 
на нещата може 
да се мечтае за 
постигания преди 
двайсетина годи-
ни милиарден сто-
кообмен, голяма 
част от който бяха 
доставки от бъл-
гарския оръжеен 
комплекс. Факт е, 
че дори ограниче-
ните ни в момен-
та икономически 
възможности се 
минимализират 
от политически 
фактори, особено 
в такива доскоро 
особено активни 
партньори като 
Ирак и Либия. Но 
въпреки това на 
арабските пазари продължават да се търсят 
дори такива продукти, чието производство у 
нас отдавна e спряло – водни помпи, елек-
тродвигатели, малки трактори и др. Това 
търсене се сблъсква с липса на предлагане. 
Като се изключат някои хранителни про-
дукти, България фактически, с малки из-
ключения, вече няма собствена национална 
промишленост – тя или вече е ликвидирана, 
или е приватизирана от чужди капитали, т.е. 
тя е престанала да бъде българска национал-
на собственост и следователно българското 
правителство, дори да желае, не може да 
насочва тази продукция към райони, които 
може би смята за приоритетни. А в редица 
случаи българските стоки, колкото и малко 
да са те, се предлагат на арабския пазар чрез 
посредници – предимно турски фирми, кои-
то дори подменят българските етикети. Това 

предизвиква оправдано недоумение у тради-
ционните арабски купувачи. А като се има 
предвид, че и арабският свят вече се самоза-
доволява в голяма степен със свои хранител-
ни стоки и стоки на леката промишленост, 
които при това са защитени с митнически 
тарифи, може да се каже, че в тази област 
възможностите са вече крайно ограничени и 
за арабите в областта на търговията Бълга-
рия се превръща в периферна страна.

По-специално стои въпросът с търгови-
ята с оръжие – един доскоро особено до-

ходен източник за 
България. Въпреки 
ударите „под кръста” 
предимно от аме-
риканския оръжеен 
комплекс, а и от ру-
ската конкуренция тя 
успя да възстанови, 
макар и не изцяло, 
изкуствено сринатото 
оръжейно производ-
ство. Факт е обаче, че 
основните купувачи 
на този продукт, осо-
бено Ирак и Либия, 
отпаднаха, всеки по 
свои причини, от 
листата на купува-
чите. Други, може би 
не толкова стабил-
ни икономически, 
но все пак надежд-

ни партньори като Йемен и Сирия станаха 
жертва на изкуствено запалени и раздухвани 
скандали, което ги застави да бъдат сдържа-
ни към нас. Намеси се и политическият фак-
тор – някои български политици, вероятно 
напълно преднамерено, обявиха някои араб-
ски партньори в тази област за терористич-
ни държави! Може би единствен по-стабилен 
пазар въпреки тези усилия, продиктувани и 
платени от конкуренцията, остана Алжир, но 
неговите нужди и възможности за плащане 
стават все по-ограничени.

В рамките на държавната политика за 
привличане на чужди инвестиции араб-
ските капитали са една реалност, която 
съвсем не е за пренебрегване. Арабските ин-
вестиции в европейските и американските 
държави вече надминават 700 милиарда до-
лара, на практика европейската икономика в 

“ Арабският интерес към 
туризма е продиктуван 
от необходимостта от 

изграждане на цели туристи-
чески комплекси не само край 
морето, но и в планините и осо-
бено от възстановяване на мре-
жата на балнеолечението, екс-
плоатацията на минералните 
води, висококвалифицираната 
медицинска помощ за специфич-
ни заболявания - въобще всичко, 
което днес се нарича медицинс-
ки туризъм. 
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голяма степен се крепи върху тях, 
те се стремят непрекъснато да ги 
привличат и впрегнат в служба 
на собствените си икономики. Ос-
новните направления, към които 
тези капитали проявяват интерес 
и в България, са туризмът, селско-
то стопанство, леката и хранител-
ната промишленост, търговията и 
услугите. 

Арабският интерес към туризма 
е продиктуван от необходимостта 
от изграждане на цели туристиче-
ски комплекси не само край мо-
рето, но и в планините и особено 
от възстановяване на мрежата на 
балнеолечението, експлоатацията 
на минералните води, висококва-
лифицираната медицинска помощ 
за специфични заболявания - въ-
обще всичко, което днес се нари-
ча медицински туризъм. Много от 
тези обекти трябва да се приспосо-
бят към специфичния арабски бит в богатите 
петролни държави – големи семейства, спе-
цифични изисквания към кухнята и т.н.

Тези капитали могат да дадат така 

нужната глътка въздух

и за селското стопанство. Те могат да бъдат на-
сочвани както към производството на предва-
рително договорена сурова продукция, така и за 
модернизиране на консервната и хранително-
вкусовата промишленост. В това отношение ро-
лята на нашия частен сектор би била безценна.

Друг вид дейност, която България има въз-
можност да развива в арабския свят и в която 
е заслужила завиден и заслужен авторитет, е 
сполучливото съчетание между проектант-
ска и инженерно-строителна дейност. 
На практика тя е почти секнала. В новите 
условия тази дейност би могла да се поеме 
от все още неопитния и поради това твърде 
предпазлив частен сектор в две направления. 
От една страна, това е участие в съответните 
арабски държавни или на отделни местни ве-
домства търгове и договаряне на първо време 
на малки и средни обекти. Но ако се иска те 
задължително да бъдат печеливши, при реа-
лизирането им трябва да има, поне в първона-
чалния етап, помощта на държавата и особе-
но от банковия сектор, който също трябва да 

поеме своите рискове при договарянето. Без 
такова подпомагане за една реална печелив-
ша строителна дейност в арабските страни не 
може да се говори. Другата насока е участието 
на тези фирми с проектиране и предоставя-
не на работна ръка като подизпълнители на 
обектите на големи западни фирми.

Друга възможност за финансиране са така 
наречените арабски дългове, които при 
съответна договореност може да финансират 
дейността на български строителни и други 
фирми в съответните държави и за създава-
не на смесени дружества – като постоянна 
форма на сътрудничество или като временна 
форма за конкретни обекти. 

Друга доказала своята жизненост форма на 
сътрудничество е експортът на български 
специалисти. Многогодишният опит показ-
ва, че българските специалисти са си спечели-
ли престиж в арабския свят със своята  компе-
тентност, работоспособност, интелигентност. 
Сега онези, които все още работят в този свят, 
живеят при нови условия, далеч от центра-
лизирания държавен контрол на съответни-
те предприятия, като получават, за разлика 
от миналото, практически цялата договорена 
заплата. Те обаче и сега продължават да се 
сблъскват с трудности, произтичащи от лип-
сата на елементарна адекватна междудържав-
на юридическа база, чрез която българската 

“ В рамките на разсъждения-
та за безспорния интерес към 
арабския свят се налага да из-

тъкнем и обективната зависимост на 
страната ни от вноса на енергоно-
сители – петрол и природен газ. За-
падът зависи от вноса на тези суро-
вини, и то именно от близкоизточния 
регион. Тази зависимост ще расте на 
първо време и у нас и поради пробле-
мите с АЕЦ “Козлодуй”. Договорите 
със страните от ОНД за доставки на 
газ и петрол са факт, но България има 
нужда от резервен източник – а това 
са арабските държави. 
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държава да защитава правата 
им в новите условия – чакат 
заплати с неколкомесечно за-
къснение, скрит или открит 
рекет от страна на местни 
управници, неизпълнение на 
договорени трудови и битови 
условия. 

Независимо от това бъл-
гарските специалисти ще 
останат важен елемент от 
българо-арабското сътрудни-
чество и то трябва постепенно 
да възстанови позициите си в 
страните, с които то съществу-
ва традиционно като Либия, 
Йемен и Сирия, и да навлезе 
и разшири българското при-
съствие в нови – страните от 
Залива, страните от Магреба, 
а с времето - и Ирак.

В рамките на разсъжде-
нията за безспорния интерес 
към арабския свят се налага 
да изтъкнем и обективната 
зависимост на страната ни 
от вноса на енергоносите-
ли – петрол и природен газ. 
Западът зависи от вноса на 
тези суровини, и то именно 
от близкоизточния регион. 
Тази зависимост ще расте на 
първо време и у нас и поради 
проблемите с АЕЦ “Козло-
дуй”. Договорите със страни-
те от ОНД за доставки на газ 
и петрол са факт, но Бълга-
рия има нужда от резервен 
източник – а това са араб-
ските държави. 

Могат ли да се игнорират 
възможностите, които дава  
благоприятното географско 
положение на България? То 
я  предопределя тя да бъде 
не просто външна граница на 
Европейския съюз, 

 не бариера, а мост 

на Европа към Близкия изток, 
транспортно-комуника-
ционен и информационен 

възел, транзитна територия 
между Европа и Азия. Става 
въпрос не само за традицио-
нен транспорт, който наисти-
на, поне за България, се нуж-
дае от тотално преустройство 
и усъвършенстване на пътната 
мрежа, а за развиване на иде-
ята България да бъде разпре-
делителен възел за петрол и 
природен газ за страните от 
Европа. За такава роля пре-
тендират и някои съседни 
държави и трябва упорито да 
се работи, като се използват 
връзките и арабският интерес 
такъв център да бъде именно 
България. Към това се приба-
вят и възможностите на нови-
те информационни системи 
– арабските страни са заин-
тересувани от финансирането 
на такива огромни модерни 
проекти.

По такъв начин независи-
мо от обективните и субек-
тивните трудности и същест-
вуващата конкуренция при 
по-енергични и по-целена-
сочени политически иници-
ативи от българска страна и 
подчертана балансираност в 
отношенията на България с 
арабския свят и Израел араб-
ските държави биха могли да 
възстановят значението си за 
българската икономика.

Развитието на тези отно-
шения не оставя под съмне-
ние правилността на включ-
ването ни като равноправни 
членове в Европейския съюз. 
Но българските политици не 
бива да не виждат, че същата 
тази Европа, а също и САЩ, 
япония, Канада и др. правят 
всичко възможно, за да спе-
челят симпатиите на арабите, 
да разширят съществуващите 
си позиции в огромния пла-
тежоспособен арабски пазар, 
не пестят сили и средства, за 
да заемат дори онзи неголям 

вакуум, който сякаш напълно 
доброволно им остави малка 
България. Подобен стремеж 
съществува и сред държави-
те, наследили СССР, както и 
на страните от бившия СИВ, 
които, освободени от доско-
рошните рамки на задължи-
телната специализация и от-
носителното разделение на 
пазарите, далеч от вече мърт-
вите идеологически постула-
ти, работят активно с целия 
арабски свят благодарение 
на една балансирана и на-
пълно европеизирана външ-
на политика по отношение 
на близкоизточния регион.

Новосъздадената обста-
новка в района налага и нов 
реално, а не само формално 
балансиран подход, невнуша-
ван от външни сили, а про-
диктуван от прагматичните 
български интереси и от все 
още обективно съществува-
щите български позиции в 
арабските страни. Този под-
ход трябва окончателно да се 
освободи от времето на кон-
фронтацията, да се подходи с 
еднакъв стандарт и с необхо-
димото уважение към всички 
страни в региона без изклю-
чение. Той е жизнено необ-
ходим за страната ни, неза-
висимо че тя е вече членка 
на Европейския съюз. Нещо 
повече, именно това членство 
налага по-голяма активност 
на българското политическо 
ръководство в арабския свят. 
Близкият изток и Северна 
Африка ще си останат акти-
вен платежоспособен парт-
ньор,  с който трябва да се 
работи пряко, по възможност 
без натрапени посредници от 
други, по-силни в икономи-
ческо отношение държави. 
Тук изчакване не бива да има 
– защото в икономиката ва-
куум няма. 
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Особеното място на Палес-
тина в историята произлиза 
от духовното значение за три-
те велики монотеистични ре-
лигии. По такъв начин Палес-
тина би трябвало да бъде земя 
на мира, но в действителност 
историческите сили, били те 
понякога религиозни, поняко-
га политически, са донасяли 
конфликти и завоевания. Днес 
този регион продължава да 
бъде раздиран от напрежение 
и безпокойство, представля-
вайки потенциална заплаха 
за световния мир. Събитията 
от нашия век, които доведоха 
до тази опасна ситуация, чес-
то биват засенчвани от интен-
зивните противоречия, съдър-
жащи се в отношението към 
палестинския въпрос.

ПАЛЕСТИНА  
В ИСТОРИЯТА

Днешният “палестински 
проблем” има своите корени 
в политиката, водена по вре-
мето, в което отговорността 
за Палестина е била носена 
от Лигата на нациите – пред-

шественик на ООН. В доклад, 
публикуван през 1930 година 
от комисия, съставена с одо-
брението на Лигата на наци-
ите, се съдържа онова, което 
би могло да бъде определено 
като най-близко до обектив-
ността проучване на ранната 
история на Палестина. Ето от-
къс от този доклад:

В стари времена Палестина 
е била населена от семитски 
народи, най-древен от които 
е ханаанският. Според тради-
цията Авраам, общият праро-
дител на евреите и арабите, 
дошъл от Ур в Ханаан. Когато 
израилтяните дошли в Палес-
тина след пленничеството си 
в Египет, те били обединени 
в едно царство от цар Давид 
хиляда години преди Хрис-
тос. Това царство стигнало 
своя апогей при сина на Да-
вид – Соломон, който постро-
ил първия храм в Ерусалим 
на планината Мориа. След 
смъртта на Соломон история-
та на народа на Израел – или 
по-скоро на двете царства: 
Израел и Юдея – е поредица 
от непрекъснати граждански 

войни и борби между вражду-
ващи племена.

Около 720 г. пр.н.е. аси-
рийците разгромяват цар-
ството на Израел и отвеждат 
населението му в плен. Око-
ло 600 г. пр.н.е. вавилонски-
ят цар Навуходоносор напада 
юдейското царство и през 567 
г. пр.н.е. разрушава Ерусалим 
и Соломоновия храм. Повече-
то жители са отведени в плен. 
Петдесет години по-късно, 
когато персийският цар Кир 
завладява Вавилон, евреите се 
завръщат в Палестина. До 515 
г. пр.н.е. те успяват отново да 
построят Соломоновия храм.

В 332 г. пр.н.е. евреите 
попадат под управлението 
на Александър Македонски. 
Около 170 г. пр.н.е. при 
потушаването на еврейски бунт 
бил разрушен вторият храм. 
Периодът на управлението 
на Александър Македонски 
бил последван от период на 
известна независимост. Той 
продължил до завоюването на 
Палестина от римляните под 
предводителството на Помпей, 
който влязъл в Ерусалим през 

Текстът, който предлагаме на нашите читатели, е 
проучване, изготвено за и под ръководството на Ко-
митета за упражняване на неотменимите права на 
палестинския народ. Издадено е от ООН през 1980 
г. и представлява съкратен вариант на значително 
по-обхватни комплексни изследвания, публикувани 
от ООН под следните заглавия: “Основи и еволюция 
на палестинския проблем”, в две части (1978), и “Па-
лестинският проблем” (1979).

Палестинският въпрос
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63 г. пр.н.е. През 70 г. пр.н.е. 
императорът Тит разрушава 
града. От втория храм остава 
само западната стена, станала 
известна като Стената на 
плача.

В началото на втори век 
от новата ера император 
Адриан забранил на евреите 
да влизат в Ерусалим. От този 
период датира разпръсването 
на евреите по различните 
краища на света. Оттогава до 
създаването на Държавата 
Израел през 1948 г. в Палестина 
не е съществувало нито 
едно еврейско правителство. 
Въпреки че известен брой 
евреи винаги са живели 
там, тяхната численост се е 
променяла в зависимост от 
търпимостта на сменящите се 
управници.

След разделянето на 
Римската империя през 400 г. 

след н.е. Палестина остава под 
управлението на Византия до 
завоюването й от арабите през 
637 г. Върху изоставения по 
това време Соломонов храм 
били изградени джамиите 
“Ал Акса” и “Куббат ал Сахра”, 
наречени Харам ел Шариф. 
След Мека и Медина Харам 
ел Шариф е най-голямата 
светиня за мюсюлманите.

След междинния период на 
кръстоносните походи 1099-
1190 г. арабският владетел 
Саладин поканва евреите да 
се завърнат в Палестина.

През 1517 г. турците 
завладяват страната и я 
управляват до края на 
Първата световна война. През 
целия този период Стената 
на плача продължава да 
бъде религиозна светиня за 
евреите.

В края на 1917 г. британските 

сили окупират Палестина.
От всичко казано дотук 

може да се види, че с 
изключение на междинния 
период на кръстоносците 
Палестина е била управлявана 
от араби и турци за период 
от над 1300 години, 
последвали византийската 
епоха. Преобладаващата 
част от населението на 
Палестина са семити – 
араби, както мюсюлмани, 
така и християни. Има и 
малък брой евреи семити. И 
арабите, и османските турци 
са предоставяли на евреите 
правото да продължат да 
почитат и да поддържат 
жива духовната си връзка с 
Палестина.

През XIX век османците 
узаконяват малки селища 
на еврейски емигранти от 
европейските страни, където 

Ерусалим – неспокойният град на три религии
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се засилва антиеврейската 
дискриминация. По време на 
британската окупация през 
1917 г. евреите представляват 
много по-малко от една десета 
от населението на Палестина. 
Девет десети представляват 
арабите, като 80% от цялото 
население на страната са 
мюсюлмани, 10% - християни. 
Традициите, обичаите и 
езикът на арабите палестинци 
сами по себе си представят 
преобладаващата култура на 
Палестина.

КОНФЛИКТНИ 
ОБЕЩАНИЯ ОКОЛО 

ПАЛЕСТИНА

По време на Първата све-
товна война Великобритания 
и нейните съюзници търсят 
подкрепа срещу Германия и 
нейния съюзник – Османска-
та империя. Тъй като някои 
арабски ръководители по оно-
ва време се стремят към неза-
висимост от османското упра-
вление, съвсем естествено се 
стига до англо-арабско сътруд-
ничество. Съответно през 1915 
г. се постига споразумение 
между шерифа на Мека в ро-
лята на говорител на арабите 
и сър Хенри Макмахън, висш 
британски комисар в Египет, 
който води преговорите от 
страна на англичаните. Ше-
рифът изисква признаване 
на независимостта на всички 
арабски територии в рамки-
те на Османската империя, 
включително Палестина, но 
Макмахън се опитва да я из-
ключи, позовавайки се твър-
де двусмислено на обхвата на 
тези територии. Шерифът от-
хвърля опитите на Макмахън. 
Разногласията продължават 
до 1939 г., когато британско-
то правителство признава, че 
през 1917 г. “не е имало право 

да се откаже от Палестина”. 
В действителност секретният 
англо-френски договор от 1916 
г. “Сайкс-Пико” за признаване 
на независимостта на арабите 
изключва независимостта на 
Палестина и на нейно място 
налага т.нар. международна 
администрация.

Бъдещето на Палестина е 
също така и предмет на отдел-
ни уверения от страна на бри-
танското правителство към 
Световната ционистка органи-
зация. През 1897 г. тази орга-
низация обявява за своя цел 
създаването на еврейско на-
ционално огнище в Палести-
на, осигурено от обществените 
закони. Под ръководството на 
Теодор Херцел организацията 
обсъжда възможностите това 
да стане върху територии в 
Аржентина или Източна Аф-
рика, но в крайна сметка се 
спира на Палестина, аргумен-
тирайки се, че това ще бъде 
еврейският национален дом, 
основаващ се на древни връз-
ки със свещената земя.

Ционистките лидери за-
почват да работят, за да се 
сдобият с подкрепата на бри-
танското правителство, набля-
гайки на стратегическото пре-
имущество от спечелването на 
нов съюзник, което ще помог-
не за опазването на Суецкия 
канал. Британците, които все 
още търсят подкрепа от своите 
съюзници, приемат това поло-
жително. Съответно секрета-
рят по външните работи лорд 
Балфур отправя писмо на 2 
ноември 1917 г. до Световната 
ционистка организация.

В това писмо, което по-къс-
но става известно като Декла-
рацията на Балфур, се казва: 
“Правителството на Нейно 
величество се отнася с добро-
желателност към създаването 
на еврейско национално огни-

ще в Палестина и ще положи 
упорити усилия, за да улесни 
постигането на тази цел. При 
това би трябвало ясно да се 
разбере, че няма да бъде на-
правено нищо, което да може 
да накърни гражданските и 
религиозните права на съ-
ществуващите нееврейски 
общности в Палестина, пра-
вата и политическия статус, с 
който се ползват евреите в ко-
ято и да било друга държава.”

Някои еврейски общности, 
предчувствайки евентуален 
конфликт със страните, които 
населяват района, от гледна 
точка на националната ло-
ялност се противопоставят 
на ционистките планове. Сър 
Едуард Монтегю, единствени-
ят евреин, член на британския 
кабинет, силно ги критикува. 
Дори доктор Хаим Вайцман, 
ционисткият лидер, само де-
сет години по-късно ще напи-
ше: “Декларацията на Балфур 
от 1917 г. висеше във въздуха... 
През тези десет години всеки 
ден и всеки час, щом отворех 
вестниците, аз си мислех: от-
къде ли ще ни връхлети след-
ващият удар? Аз треперех 
да не ме извика британското 
правителство и да ме попита: 
“Кажи ни какво представлява 
тази ционистка организация? 
Къде са тия ваши ционисти?” 
Те знаеха, че евреите са срещу 
нас. Ние стояхме сами върху 
малък остров, малка група ев-
реи с чуждо минало.” За да се 
контрират протестите на ара-
бите срещу тази нова полити-
ка, нова обща англо-френска 
декларация се произнася с 
нови обещания за пълна неза-
висимост на арабите. Декла-
рацията от 7 ноември 1918 г. 
уверява арабите, че ще бъде 
предоставено пълно и опреде-
лено равенство за всички араб-
ски народи и ще бъде създаде-
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“ Британският секре-
тар по външните 
работи лорд Кързън 

предупреждава, че терми-
нът “национално огнище” в 
действителност означава 
еврейска държава, в която 
арабите ще бъдат гражда-
ни втора класа. Той заявя-
ва: “Аз смятам цялата кон-
цепция за погрешна.”
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но национално правителство 
и администрация, черпещи 
своята власт от инициативен 
и свободен избор, направен от 
местното население.

Въпреки тези уверения, на-
правени в декларацията от 
7 ноември, последвалата ис-
тория на Палестина показва, 
че желанията на огромното 
мнозинство от местното насе-
ление имат малко значение. 
Тяхната земя била обещана на 
друг народ от чуждо прави-
телство, което по онова време 
няма никакви суверенни пра-
ва над Палестина. Цитирайки 
тези факти, редица институции 
продължават да твърдят и до 
днес, че Декларацията на Бал-
фур не може да има обвързващ 
и законен ефект, надхвърлящ 
значението на едно заявление 
за намеренията на определено 
правителство.

ПАЛЕСТИНСКИЯТ 
МАНДАТ

Чрез превръщането є в 
част от палестинския мандат 
Декларацията на Балфур 
получава международно 
значение. Сама по себе си 
и концепцията за мандата 
представлява компромис 
между преобладаващата 
колониална система и 
принципа за самоопределение 
на намиращите се под чуждо 
управление народи – принцип, 
въведен за пръв път от 
президента Уилсън. В резултат 
от победата на Великобритания 
и нейните съюзници в 
Първата световна война 
мандатната система на Лигата 
на нациите поставя много от 
подчинените по-рано народи 
от Османската, Германската и 
Австроунгарската империя под 
патронажа на някоя от силите 
победителки. Прокламираната 

цел на мандатите 
изобщо е 
да отведат в 
крайна сметка 
народите към 
независимост.

Съществуват 
три вида мандати, 
различни по 
съдържание в 
зависимост от 
предполагаемото 
ниво на 
политическото 
развитие на 
н а с е л е н и е т о , 
според мнението 
и преценката 
на силите 
победителки. Всички 
предишни османски арабски 
територии, включително 
Палестина, попадат в 
мандатите от клас А. Като 
клас на най-напреднали 
Съглашението на Лигата на 
нациите определя мандатите 
от категория А като общности, 
чието съществуване като 
независими нации може да 
бъде признато при определени 
условия, докато в същото 
време те продължават да 
получават административна 
помощ и съвети по пътя към 
тяхната независимост. Сирия 
и Ливан попадат под френски 
мандат, Палестина и Транс-
йордания – под британски. 
Според постановление на 
Съглашението, касаещо 
независимостта на 
мандатните територии, двата 
френски мандата получават 
независимост преди края 
на Втората световна война. 
Независимостта на Ливан 
идва през ноември 1943 г., 
последвана от независимостта 
на Сирия през януари 
1944 г. Йордания получава 
независимост през 1946 г., а 
Палестина на фона на всичко 

това се превръща в арена на 
конфликт.

Съглашението на Лигата 
на нациите изисква желание-
то на засегнатите общности да 
бъде от първостепенна важ-
ност при избиране на държа-
вата – патрон на мандата. В 
случая с Палестина това бива 
пренебрегнато по един или 
друг начин.

По настояване на прези-
дента Уилсън по време на Па-
рижката мирна конференция 
1919 г. бива определена коми-
сия, чиято цел е да се увери 
какви са желанията на мест-
ното население. Комисията 
препоръчва американски ман-
дат над Сирия, включително 
Палестина. В преценките си 
за желанията на местното на-
селение относно еврейската 
емиграция по тези земи коми-
сията излиза с призив за се-
риозна промяна на прекалено 
крайната ционистка програма 
за Палестина, включваща не-
ограничената емиграция на 
евреи. Комисията декларира, 
че тази програма, насочена в 
крайна сметка към превръща-
нето на Палестина в изцяло ев-
рейска държава, представлява 
сериозна несправедливост. 
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Коментирайки претенциите 
на ционистите, че “имат пра-
ва над Палестина, базиращи 
се на пребиваването им там в 
продължение на две хиляди 
години”, комисията отбеляз-
ва, че такива претенции едва 
ли могат да бъдат приемани 
сериозно.

Британският секретар по 
външните работи лорд Кързън 
предупреждава, че терминът 
“национално огнище” в дейст-
вителност означава еврейска 
държава, в която арабите ще 
бъдат граждани втора класа. 
Той заявява: “Аз смятам ця-
лата концепция за погрешна.” 
Самият Балфур признава това, 
което се върши, и отбелязва, 
че що се отнася до Палести-
на, обединените съюзнически 
сили не са правили никакво 
изявление, което да не може 
да бъде признато за погреш-
но, и не са излизали с поли-
тическа декларация, която 
самите те да нямат намерение 
да нарушат по-късно.

Независимо от всичко 
това плановете, свързани с 
Палестина, се придвижват 
напред. През април 1920 г. в 
Сан Ремо Франция се съгласява 
като отговор на предоставената 
й свобода на действие в 
Сирия и Ливан Палестина 
да премине под британско 
покровителство вместо под 
международен режим, както е 
било планирано първоначално. 
Нещо повече – по-силна и 
още по-недвусмислена версия 
на Балфуровата декларация 
била включена като част от 
споразумението по мандата. 
С добавянето на новата 
версия мандатът признава 
Световната ционистка 
организация за “еврейска 
агенция, която би трябвало да 
подпомогне създаването на 
еврейско национално огнище 

п о с р е д с т в о м 
организиране на 
широкомащабна 
емиграция и 
настаняване на 
евреи от чужбина 
на земята, която 
тази агенция 
придобие в 
Палестина”.

Струва си да 
се отбележи, че 
споразумението 
за мандата 
нито веднъж 
не споменава 
думата “арабин”. 
Въпреки че 
палестинските 
а р а б и 
представляват 
девет десети от 
населението по 
онова време, в 
документа за 
тях се говори 
само като за 
“ н е е в р е й с к и 
общности в 
П а л е с т и н а ” . 
О т б е л я з в а й к и 
иронията в тази 
ситуация, авторът оприличава 
тази формула със случая, когато 
мнозинството бива наричано 
“немалко хора”, наблягайки 
по такъв начин на очевидния 
факт, че мнозинството, 
това са арабските маси в 
Палестина. Единствената 
защита, осигурена за правата 
на палестинското арабско 
мнозинство, е една фраза, в 
която се заявява, че “не бива да 
се прави нищо, накърняващо 
техните граждански и 
религиозни права”. От друга 
страна, подозрително отсъстват 
каквито и да било забележки 
относно техните национални и 
политически права.

Мандатът бил подписан 
на 24 юли 1922 г. и влиза 

в действие формално от 
септември същата година. 
Въпреки че поначало 
Трансйордания е включена в 
палестинския мандат, на 16 
септември 1922 г. Лигата на 
нациите одобрява въвеждането 
на отделна администрация 
там. Впоследствие така 
образуваният мандат бива 
прилаган само спрямо 
Палестина, при все че 
териториите, влизащи 
първоначално в претенциите 
за еврейски национален дом, 
включват и части от съседните 
земи (вж. картата, фиг. 1).

Една от целите на мандата 
е определена като “самораз-
витие на самоуправляващи се 
институции”. Въпреки всичко 

фиг. 1
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това в политическа декларация 
на британското правителство 
от 1.07.1922 г. този принцип 
бива сведен до второстепенно 
съображение. Декларацията, 
станала известна като “мемо-
рандум на Чърчил”, се опитва 
да изясни, че създаването на 
самоуправляващи се инсти-
туции в Палестина следва да 
бъде подчинено на висшия 
залог и задължение за създа-
ване на еврейско национално 
огнище в Палестина.

Противоречивите елемен-
ти, съдържащи се в мандата, 
довеждат до станалото из-
вестно като “двойно британ-
ско задължение” и към палес-
тинците араби. Това двойно 
задължение само по себе си 
представлява противоречие, 
довело скоро до конфликт 
между местните хора в Палес-
тина и еврейските емигранти, 
търсещи убежище от дискри-
минацията в Европа.

“НАЦИОНАЛНОТО 
ОГНИЩЕ” И 

ПАЛЕСТИНСКАТА 
СЪПРОТИВА

Изграждането на “еврейско 
национално огнище” започва 
скоро след края на Първата 
световна война значително 
преди да влезе в сила систе-
мата на мандатите през 1922 
г. Ционистката организация 
подпомага широкомащабна-
та еврейска емиграция, която 
внася значителни промени в 
населението в Палестина. Ев-
рейското население нараства 
от 56 000 в 1918 г. на около 
88 000 в 1922 г., когато общи-
ят брой на всички живеещи 
по тия места бива официално 
оценяван на 750 000 души. До 
1939 г. еврейското население 
нараства на 445 000 от общо 
около милион и половина 

местни жители. Това драма-
тично нарастване на броя на 
евреите се дължи на огромно-
то количество евреи, бягащи 
от нацисткия терор.

Изразен в проценти, този 
процес показва, че еврейското 
население е нараснало от око-
ло 10% в 1919 г. на 17% - 1929 г., 
и 30% през 1939 г. (фиг. 2).

Ционистката организация 
също придобива земи, на 
които да заселва еврейските 
емигранти. В 1920 г. еврейската 
собственост представлява 
2,5% от общата поземлена 
собственост в Палестина. До 
1939 г. те успяват да увеличат 
собствеността си до над 5,7% 
от общата поземлена площ в 
този район.

Арабите палестинци раз-
глеждат дейността на цио-
нистката организация, на-
сочена към увеличаване на 
еврейската емиграция и раз-
растването на притежаваните 
от тях земи, като колонизира-
не на териториите на предше-
ствениците им от чужденци. 

Въпреки че още не са поли-
тически организирани, палес-
тинците дават израз на гнева 
си чрез неподчинение. Анти-
ционистки бунтове избухват 
през годините 1920, 1921, 1929 
и 1939. В крайна сметка те 
достигат до кулминационната 
си точка в масовото въстание, 
продължило от 1936 до 1939 
г. Британското правителство 
успява да потуши въстанието 
едва след като прибягва до 
драстични мерки и силни во-
енни части.

През 1937 г. британска 
кралска комисия, водена от 
лорд Пийл, е изпратена да 
докладва за вълненията в 
Палестина. Комисията зая-
вява, че дълбоките причи-
ни за предишните бунтове и 
това въстание представляват 
комбинация от желанието на 
палестинските араби за на-
ционална независимост и “ом-
разата и страха им от създава-
нето на еврейско национално 
огнище” по техните земи.

По-нататък комисията из-
лиза с коментар “...че насил-
ственото превръщане на Па-
лестина в еврейска държава 
против волята на арабите би 
нарушило ясно духа на изра-
зеното от мандатната система 
намерение. То би означава-
ло, че конфликтът в своята 
същност не е между две раси 
и някаква стара антипатия у 
арабите спрямо евреите. До 
началото на борбата за Палес-
тина между тях е имало съв-
сем незначителни сблъсъци.” 
Комисията отбелязва и това, 
че “юдаизмът и неговите ри-
туали са вкоренени в истори-
ческото минало на Палести-
на, както и че известен брой 
араби винаги са живели там. 
Вместо всичко това конфлик-
тът се появява в резултат от 
отхвърляне на Балфуровата 

фиг. 2
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декларация от страна на па-
лестинските араби и целите, 
които ционистите преследват 
в Палестина.

Те така и не приемат 
създаването на еврейски 
национален дом и оказват 
да съдействат по какъвто 
и да било начин на друго 
правителство освен 
национално-патриотично 
палестинско правителство, 
отговорно пред този народ.” 
Въпреки всичко 
това еврейската 
о б щ н о с т , 
придържайки се 
към създаването 
на свое 
н а ц и о н а л н о 
огнище, успява да 
създаде държава 
вътре в държавата 
Палестина.

К о м и с и я т а 
“Пийл” стига до 
з а к л ю ч е н и е т о , 
че ситуацията 
в Палестина 
е стигнала 
до задънена 
улица, където 
“ д в о й с т в е н и т е 
з а д ъ л ж е н и я , 
поети към 
Палестина, стават 
н е с ъ в м е с т и м и 
повече”. Британското 
правителство просто не 
можело повече да признава 
желанието за независимост 
на палестинските араби и в 
същото време да осигурява 
създаването на еврейско 
национално огнище в 
Палестина. Затова комисията 
препоръчва разделянето на 
страната на две независими 
държави. Едната би трябвало 
да бъде дом за нацията на 
палестинските араби, а другата 
– за евреите, като Ерусалим 
остане под управлението 

и мандата на Лигата на 
нациите.

Нито една от страните 
не приема тази формула. 
Ционистите претендират, че 
тя нарушава Балфуровата 
декларация да приемат 
разделянето на земята си и 
основаването на еврейска 
държава върху част от нея. 
По-нататъшните преговори 
в Лондон се провалят, а 
по-късно, през май 1939 г., 

британското правителство 
обявява, че вместо 
разделянето на Палестина от 
1949 г. тя ще стане обединена 
независима държава с 
дял за евреите и друг – за 
арабите, в правителствената 
администрация и 
управлението. Ционистката 
организация отхвърля тази 
политика, а вместо нея през 
1942 г. представители на 
организацията се срещат в 
Ню Йорк и приемат т.нар. 
Балтиморска програма, 
която включва изискване 

за създаване на еврейска 
държава в Палестина. Към 
края на Втората световна 
война арабските страни и 
САЩ също се намесват в 
палестинския проблем.

През 1946 г. англо-
американска комисия за 
проучване представя поредния 
комплект от препоръки, които 
британското правителство 
оценява като неприложими. 
Предлагат се различни 

формули по време на 
водените безсмислени 
преговори. Най-накрая, 
след три десетилетия 
управление британското 
правителство обявява 
през февруари 1947 г., че 
ще предаде въпроса за 
Палестина за решаване 
на ООН. Британското 
правителство заявява 
също така, че “изправено 
пред нерешимия 
конфликт на принципи в 
Палестина, е достигнало 
до заключението, че 
единственият изход е 
поверяването на въпроса 
на ООН”.

След три десетилетия 
прилагане на доктрината 
на Балфур в коренно 
преобразената Палестина 
британският мандат 

приближава своя край. 
Еврейското население 
нараства от 56 000 в 1918 г. на 
608 000 души през 1946 г., а 
общият брой на населението 
достига 1 850 000 души. 
Голяма част от емиграцията 
е резултат от нацистките 
преследвания на еврейството 
в Европа. Палестинските 
араби съчувстват на евреите 
от Европа за сполетялата 
ги беда. Независимо от 
това тази емиграция донася 
на палестинското арабско 
население неочаквани 
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“ Най-накрая, след три 
десетилетия управле-
ние британското пра-

вителство обявява през фев-
руари 1947 г., че ще предаде 
въпроса за Палестина за ре-
шаване на ООН. Британското 
правителство заявява също 
така, че “изправено пред нере-
шимия конфликт на принципи 
в Палестина, е достигнало до 
заключението, че единстве-
ният изход е поверяването на 
въпроса на ООН”.
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Д-р Емил Ценков

През 2006 г. се навършиха единадесет 
години от приемането на Барселонската 
декларация, с която Европа направи най-
амбициозната стъпка към приобщаването 
на Южното Средиземноморие*.  С тази цел 
бе избран интеграционният модел на са-
мия Европейски съюз и неговото разширя-
ване на изток след 1989 г. Това значително 
разширява обхвата на инициирания с тази 
декларация Барселонски процес. Както се 
отбелязва в доклад на EuroMeSCo**, евро-
пейско-средиземноморското партньорство 
е нещо повече от споразумения от типа на 
Хелзинкския процес за сигурност и сътруд-
ничество в Европа (1975 г.), макар и да няма 
като непосредствена цел членството на стра-
ните от Южното Средиземноморие в ЕС.i 

Може да се каже, че това е опит за разширя-
ване на юг на съществуващата в Европа зона 
на мир и просперитет. При това партньор-

ството включва както интеграционни проце-
си Север-Юг, така и сътрудничество по хори-
зонтала Юг-Юг. 

Самата Барселонска декларация съдър-
жа четири основни идеи: утвърждаване на 
основополагащите ценности на демокра-
цията и върховенството на закона; отказ от 
политиката на сила в междудържавните от-
ношения; стремеж към изграждане на общо 
икономическо пространство чрез създава-
нето на свободна търговска зона през 2010 
г. и поставянето на гражданското общество 
в сърцевината на процесите на регионална 
интеграция, сътрудничество и реформи.

Тези водещи идеи съставят т.нар. “потен-
циално acqui” (по аналогия със законодател-
ството на Европейския съюз), които, както 
показва и наименованието му, все още не са 
даденост, макар че с тях официално са анга-
жирани страните членки. Успоредно с него 
съществува и “институционално acqui”, осно-
ваващо се на решенията през годините след 

Средиземноморската политика на Европа: 
амбиции, реалности, перспективи
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приемането на Барселонската декларация. 
Става дума за създадените през този пери-
од институции, сред които са Конфренцията 
на министрите на външните работи, съвеща-
нията на министрите по отделни сектори, 
Парламентарната асамблея и Средиземно-
морската фондация за диалог на културите 
“Анна Линд”. Освен регионалното измере-
ние на процеса през същия период бяха при-
ети и поредица от двустранни споразумения 
за асоцииране на индивидуалните членове 
от Южното Средиземноморие към Европей-
ския съюз. Понастоящем има 9 такива спо-
разумения, които имат сходни механизми за 
сътрудничество. 

Така например Мароко като страна, която 
в най-голяма степен осъществява политика 
на сближение с Европейския съюз, е подпи-
сала Споразумението за асоцииране през 
1996 г. (влязло в сила през 2000 г.). Основ-
ните цели на споразумението са започването 
на редовен политически диалог, постепен-
ното създаване на свободна търговска зона, 
насърчаване на финансово-икономическото 
сътрудничество и развиване на сътрудни-
чеството в социалната и културната област. 
С тази цел споразумението е създало редица 
органи – Съвет за асоцииране на министер-
ско равнище, Комитет по асоциирането на 
равнище висши служители и поредица от 
тематични комитети и подкомитетиii. 

От 2003 г. насам политиката на двустран-
но сътрудничество се вписва в общата за ев-
росъюза “политика на съседство”. В рамките 
на тази политика се осъществяват редица 
програми, насочени към укрепване на вър-
ховенството на закона, демокрацията и ос-
новните права в съответните страни. От своя 
страна Европейският съюз предлага на свои-
те южни съседки участие в Общия пазар. 

Крайната цел както на многостранното, 
така и на двустранното сътрудничество е 
създаването на 

европейско-средиземноморска 
общност

на демократични държави с пет основни 
стълба:

1. Демокрация чрез активното насърча-
ване на политическите реформи, включване 
в процеса на гражданското общество (в това 
число и ислямистките групировки) и отхвър-

лянето на политическото насилие.
2. Съучастие при запазването на разли-

чията, което означава да се изоставят оста-
релите понятия за диалог между полярни 
цивилизации и да се работи за сближаване с 
„другия”.

3. Ново схващане за миграцията, която 
вече не се тълкува единствено като проблем 
на сигурността, а като мост в процеса на ре-
гионалната политическа и икономическа 
интеграция.

4. Сигурност за гражданите, т.е. тяхна-
та защита посредством тясното обвързване 
между сигурността и справедливостта и ут-
върждаване върховенството на закона.

5. Социална солидарност и кохезия – 
балансиране политиката на свободен обмен 
посредством предоставянето на съответни 
фондове за намаляване социалната цена на 
адаптирането към новите условия, както и за 
развиването на образованието, обучението и 
за модернизация на администрацията.

През 2005 г. Европейската комисия на-
прави преценка на постигнатото и очерта 
нуждата от ускоряване на либерализирането 
на търговията със селскостопански продукти 
между ЕС и южните средиземноморски стра-
ни. Решено бе, че подобна либерализация ще 
бъде постепенна (с хоризонт 2010 г.), асиме-
трична (изпреварващо либерализиране на 
пазара на ЕС) и селективна (с въвеждането 
на изключения за продуктите, чиято либера-
лизация би имала негативни последствия за 
населението в Южното Средиземноморие). В 
по-дългосрочен план се предвиждат мерки 
за селективно развитие на южните държави 
с оглед подобряване качеството на техните 
продукти. Предвижда се и либерализиране 
на услугите в цялата европейско-средизем-
номорска зона. Тези процеси трябваше да се 
допълват и от интеграцията Юг-Юг, чието 
начало е поставено с приемането на Агадир-
ското споразумение за либерализиране на 
търговията между Мароко, Тунис, Йордания 
и Египет от 2001 г. 

Извън официалната фразеология, важна 
характеристика на процеса е наличието на 

различни приоритети 

и изходни позиции на страните от двата бря-
га на Средиземноморието. За Европа Барсе-
лонският процес е преди всичко средство 
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за осъществяване политиката на сигурност 
и ограничаване притока на нелегални ими-
гранти, което ще бъде постигнато с прилага-
нето на европейските ценности и стандарти 
в обществата от Южното Средиземноморие. 

За страните от южния бряг партньорство-
то с Европа се възприема предимно като 
възможност за ускорена икономическа мо-
дернизация, улесняване достъпа до евро-
пейските пазари, засилване на помощите за 
структурната адаптация на икономическите 
системи и не на последно място – изолира-
нето на радикалните ислямски течения в съ-
ответните държави. 

Консенсусният характер на инициативата 
означаваше, че управляващите близкоиз-
точни елити не бяха изрично визирани, нито 
се чувстваха застрашени от демократичните 
идеи, съдържащи се както в Барселонската 
декларация, така и в процеса като цяло. Те с 
право виждаха в него преди всичко инстру-
мент за еволюционно развитие, което из-
ключва отвъдокеанските идеи за насилстве-
на демократизация и regime change. С други 
думи, Барселонският процес даваше възмож-
ност както на склонните към реформи авто-
ритарни и полуавторитарни режими, така и 
на Европа да намерят компромисна форму-
лировка, която да позволи по-нататъшното 
сближаване при запазване на съществува-
щите различия на политическите системи. 
Що се отнася до неарабските участници от 
Близкия и Средния изток, за Турция Бар-
селонският процес бе само допълнителна 
възможност за сътрудничество в рамките 
на постепенното сближаване и бъдещата 
интеграция с ЕС, а за Израел – средство за 
преодоляване изолираността на страната от 
собствения й регион.

Характерно за процеса е доминирането 
на дипломацията чрез водещата институци-
онална роля на министерствата на външни-
те работи на държавите участнички. Това на 
практика означава следването на изпитани-
те формати на многостранната дипломация 
и свързаните с тях процеси на приобщаване 
на съответните политически и дипломати-
чески елити. Обратната страна на медала са 
липсата на достатъчно силна политическа 
подкрепа за тази инициатива и сравнително 
ограниченият обществен отзвук на нейните 
прояви.

Като цяло наблюдателите са силно раз-

двоени относно постигнатите резултати в 
рамките на европейско-средиземноморското 
партньорство. Отбелязва се, че политически-
те измерения на партньорството остават на 
декларативно равнище, а процесите на ико-
номическа модернизация на арабския свят се 
нуждаят от по-силни стимули. Скептичните 
мнения се подсилват и от обстоятелството, 
че юбилейната среща по случай десетгоди-
шнината от началото на Барселонския про-
цес бе зачетена само от един арабски държа-
вен ръководител, както и от факта, че тя не 
успя да приеме дефиниция за тероризмаiii.

Оценката на досегашните резултати от 
средиземноморската политика на Европа 
обаче често се изкривява от 

нереалистичните очаквания 
спрямо Барселонския процес 

Обикновено се пропуска обстоятелството, 
че самият той не съдържа механизъм за ре-
шаване на арабско-израелския конфликт и 
че неговият принос е в създаването на ин-
ституционална среда, която по-скоро е приз-
вана да способства за преодоляване на про-
тиворечията и изолираността както между 
Европа и арабско-мюсюлманския свят, така 
и между Израел и неговите съседи. На свой 
ред Барселонският процес е заложник на по-
литическите процеси в Южното Средизем-
номорие и преди всичко на еволюцията на 
близкоизточния мирен процес.

В началото на новия век обаче обсто-
ятелствата в Близкия изток се промени-
ха неблагоприятно, което се отрази и на 

“ Ограничената роля 
на Барселонския про-
цес за решаването 

на кризисните проблеми в 
Близкия изток пролича и от 
факта, че повечето инициа-
тиви там се развиваха извън 
неговия контекст.
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ефективността на европейско-средиземно-
морското партньорство. След 11 септември 
2001 г. Барселонският процес и политиката 
на съседство на ЕС в Средиземноморието 
трябваше да се развиват във влошената ре-
гионална обстановка, свързана с „войната 
срещу тероризма”, и до голяма степен оста-
наха  в сянката на американската доктрина 
и политика на ускорена демократизация на 
„Големия Близък изток”. Условията за диа-
лог и сътрудничество между двата бряга на 
Средиземноморието се влошиха съществе-
но след началото на войната в Ирак, кога-
то операцията по свалянето на режима на 
Саддам Хюсеин от страна на САЩ и тех-
ните съюзници се трансформира в продъл-
жителна окупационна война. Участието на 
европейски държави във войната в Ирак на 
практика означаваше и промяна на приори-
тетите на съответните членки на Европей-
ския съюз. А разгърналата се антиамери-
канска медийна и обществено-политическа 
кампания в редица страни от Близкия из-
ток и Северна Африка на практика влоши 
и възможностите за ди-
алог между Европа и 
арабско-мюсюлманския 
свят като цяло. Послед-
валите атентати в Мад-
рид и Лондон до голяма 
степен засилиха евро-
пейските опасения от 
настъплението на джи-
хадистки терористични 
групировки и на свой 
ред влошиха перспек-
тивите на мултикултур-
ния и конфесионалния 
диалог както в самата 
Европа, така и в Сре-
диземноморието като 
цяло. Успоредно с това 
налагането на полити-
ката на Буш на преван-
тивна война в Ирак и 
regime change в Близкия 
изток се съпътстваше с 
пренебрегването на ди-
пломатическите усилия 
за постигане решение 
на палестинско-израел-
ския и арабско-израел-
ския въпрос. Възникна 

нов цикъл на напрежение, кризи и военни 
стълкновения като израелското нахлуване в 
Ливан през 2006 г. 

В създалите се условия не се оправдаха и 
очакванията за по-нататъшно постъпателно 
развитие на процесите на демократизация 
на арабските държави. В регионален план 
очертаващият се неуспех на интервенция-
та в Ирак и засилващите се трудности във 
войната срещу талибаните в Афганистан 
окуражиха всички антиамерикански сили в 
арабско-ислямския ареал и ускориха форми-
рането на транснационални алианси на ре-
лигиозно-сектантска основа. В национален 
план провеждането на избори в страна като 
Египет, както и в палестинските територии 
свидетелстваше за постоянното разширява-
не влиянието на политическия ислям, въз-
приеман от Запада и преди всичко от адми-
нистрацията на Буш като извор на всички 
злини.

Ограничената роля на Барселонския про-
цес за решаването на кризисните пробле-
ми в Близкия изток пролича и от факта, че 

“ Реабилитирането на дипломация-
та след краха на „войната срещу 
тероризма” предполага и връщане 

на махалото от Ирак към палестинско-
израелския мирен процес. Колкото и труд-
но да изглежда преодоляването на застоя 
в преговорите за близкоизточен мир, все 
пак те са по-обещаващи от мъртвата 
точка, достигната в Месопотамия, как-
то и в студената война на Вашингтон 
срещу Сирия и Иран. В тези условия ще 
сме свидетели на множащи се жестове и 
инициативи от страна на европейски ли-
дери, подобни на опита на Тони Блеър да 
даде рамо на оздравителните процеси в 
рамките на Палестинската автономия и 
на палестинско-израелския мирен процес 
от декември 2006 г. 
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повечето инициативи там 
се развиваха извън неговия 
контекст. Така например 
Франция предпочете да се 
съюзи със САЩ в опита си да 
се намеси в кризата между 
Ливан и Сирия, последвала 
убийството на Рафик Харири. 
Институционалните ресурси 
на европейско-средиземно-
морското партньорство не 
бяха използвани в опитите 
да бъде предотвратена криза-
та между “Хизбула” и Изра-
ел, както и при последвалите 
израелската интервенция в 
Ливан дипломатически уси-
лия за преодоляването на 
конфликта. Въпреки подно-
вената помощ, оказвана от 
Европейската комисия на 
Палестинската автономия, 
Европа все още играе огра-
ничена роля за решаването 
на близкоизточния въпрос, 
оставайки в сянката на САЩ 
и на квартета. 

Не е ясно какви са перс-
пективите и на опита на ев-
роатлантическата общност 
да постигне по-високо рав-
нище на сътрудничество с 
арабския свят в специфич-
ната сфера на борбата сре-
щу тероризма и сигурността. 
Както е известно, НАТО раз-
работва своя версия на сре-
диземноморски диалог, кой-
то включва седем страни от 
Южното Средиземноморие: 
Алжир, Египет, Израел, Йор-
дания, Мавритания, Мароко 
и Тунис. През 2004 г. дър-
жавните и правителствените 
ръководители на страните от 
пакта допълниха този диалог 
с Истанбулската инициатива 
за сътрудничество, насочена 
преди всичко към страните 
от Заливаiv. Наблюдателите 
обаче са скептични относно 
възможностите да бъде по-
стигнато по-добро взаимо-

действие в борбата срещу те-
роризма при очертаващия се 
развой на военните действия 
в Ирак и при задълбочаване 
проблемите пред пакта в Аф-
ганистан.

*  *  *

Както реалистичната 
оценка на свършеното до-
тук, така и определянето на 
приоритетите на европейско-
средиземноморското парт-
ньорство в близко бъдеще 
изискват отчитането на но-
вите моменти в развитието 
на близкоизточната ситуа-
ция, както и на глобалната 
политика. По всичко изглеж-
да, че в началото на 2007 г. 
сме свидетели на ново дра-
матично преподреждане на 
дневния ред в Близкия изток 
и Южното Средиземномо-
рие. За САЩ приоритет вече 
не е насилствената смяна на 
недемократичните режими 
в региона (да не говорим 
за първоначалните идеи за 
кръстоносен поход срещу 
„Оста на злото”), а огранича-
ване щетите от неуспешната 
интервенция в Ирак и оси-
гуряване условията за воен-
но изтегляне от тази страна 
„с чест”. Реабилитирането 
на дипломацията след краха 
на „войната срещу терори-
зма” предполага и връщане 
на махалото от Ирак към па-
лестинско-израелския мирен 
процес. Колкото и трудно 
да изглежда преодоляване-
то на застоя в преговорите 
за близкоизточен мир, все 
пак те са по-обещаващи от 
мъртвата точка, достигна-
та в Месопотамия, както и в 
студената война на Вашинг-
тон срещу Сирия и Иран. В 
тези условия ще сме свиде-
тели на множащи се жестове 

и инициативи от страна на 
европейски лидери, подобни 
на опита на Тони Блеър да 
даде рамо на оздравителните 
процеси в рамките на Палес-
тинската автономия и на па-
лестинско-израелския мирен 
процес от декември 2006 г. 
Всички тези нови елементи в 
политиката на Запада спря-
мо Близкия изток и Южно-
то Средиземноморие като 
цяло бележат и заменянето 
на войната срещу тероризма 
като водещ мотив на среди-
земноморската политика на 
евроатлантическите съюзни-
ци с по-традиционни теми 
като мира и взаимоизгодно-
то сътрудничество. 

Очакваната инверсия 
в американската 

стратегия

в Близкия изток от война към 
мир, както и новата динами-
ка на политическите процеси 
в арабския свят разкриват в 
нова светлина дългосрочно-
то значение на Барселонския 
процес. Ако непосредстве-
но след 11 септември 2001 г. 
европейско-средиземномор-
ското сътрудничество изгле-
ждаше прекалено институци-
онализиран и муден процес 
на фона на драматичните 
приоритети на Вашингтон в 
неговата „война срещу теро-
ризма”, днес, когато е дос-
тигната най-ниската точка в 
отношенията между Запада и 
арабско-мюсюлманския свят, 
именно тази инертност, мно-
гопластовост и стремеж към 
консенсус превръщат Барсе-
лонския процес в необходим 
мост между двата бряга на 
Средиземноморието. Това 
предимство бе подчертано 
и на 8-та европейско-среди-
земноморска конференция 
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* Барселонският процес включва 35 участници: 25 страни–членки на ЕС, и 10 средиземно-
морски партньорa – Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Мароко, Палестинската 
автономия, Сирия, Тунис и Турция. От 1999 г. Либия има статут на наблюдател. 

** Мрежа от изследователски институти на страните–членки на европейско-средиземномор-
ското партньорство.
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tion Initiative, NATO Update, 29 June 2004.
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на министрите на външните 
работи, състояла се в Тампе-
ре в края на ноември 2006 
г. В конференцията, в която 
участва и българска делега-
ция, бе обсъден целият ди-
апазон на бъдещото сътруд-
ничество – проблемите на 
мира и сигурността, борбата 
срещу тероризма, либерали-
зацията на търговията, съ-
трудничеството в сферата на 
енергетиката и транспорта, 

околната среда и туризма и 
т.н.V  Постигнатият консен-
сус по основните пунктове и 
преди всичко съгласието око-
ло необходимостта от възста-
новяване на арабско-израел-
ския мирен процес все още 
имат предимно декларатив-
на стойност, което позволява 
на скептиците да твърдят, че 
чашата е до половина праз-
на. Същевременно за всички 
е ясно, че няма алтернатива 

на съчетанието между мно-
гостранната дипломация и 
двустранното сътрудничест-
во между Европейския съюз 
и държавите от Южното 
Средиземноморие. Европа и 
нейните съседи от Юга тряб-
ва съвместно да преодолеят 
трудностите, наследени от 
отминаващия период, и да 
потърсят възможности за 
по-ефективно сътрудничест-
во през ХХI век. 
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Петър Ценов

Абу Али Хусеин ибн Абда-
лах ибн Сина, известен в Ев-
ропа с латинизираното име 
Авицена, е велик учен енцик-
лопедист. Роден е около 980 
година в Афшана, малък град, 
който се намира на терито-
рията на днешен Узбекистан. 
Израства в столицата на Са-
манидската държава град Бу-
хара, който тогава е един от 
големите търговски и култур-
ни центрове на Средна Азия. 
Там получава много добро 
образование и възпитание в 
духа на шиизма и културното 
наследство на Aнтичността. 
Първоначално наизустява Ко-
рана и голяма част от дидак-
тичната литература, известна 
като адаб, а след това изуча-
ва ислямската юриспруден-
ция фикх, религиозния закон 
шериат и богословие. Когато 
достигнал десетата си година, 
неговият баща му наел учи-
тел, който да го запознае с 
гръцката философия и науки. 
На четиринадесет години Ибн 
Сина започнал да се самообу-
чава и постепенно да съсре-
доточава усилията си върху 
философската проблематика. 
Говори се, че прочел четири-
десет пъти Аристотеловата 
“Метафизика”, докато всички 
думи се запечатали в паметта 
му. Значението им му убягва-
ло до момента, в който прочел 
коментарите на Абу Наср ал 
Фараби (поч. 950) върху “Ме-
тафизика”, и тогава успял да 
вникне в съдържанието є. 

Успоредно с философията 

той изучава и 
медицина, като след 
време си спечелва 
славата на голям 
лекар. Не след 
дълго е повикан от 
саманидския емир 
в неговия дворец в 
Бухара, където става 
придворен и където 
започва творческият му път. 
Безспорно 

Авицена е 
енциклопедичен ум 

целенасочено и творчески 
ангажиран с разглеждане на 
най-значимите проблеми на 
науката и културата. Мета-
физика (онтология) и гносе-
ология, логика и етика, пси-
хология и медицина, поезия 
и социология – това са ос-
новните области на науката 
и художествената литература, 
на които са посветени мно-
гобройните произведения на 
средновековния мислител и 
творец. Известни са около 
450 названия на негови 
съчинения, от които са 
се съхранили около 240, 
като сред тях близо 150 
са посветени на общоте-
оретични проблеми. Сред 
философските му трудове 
най-значителни са “Книга на 
изцелението” – 18-томен труд, 
в който систематизира дош-
лите до него знания и науки, 
наред с “Книга на указанията 
и наставленията”, “Книга на 
знанията”, “Мъдростта на из-
точните хора” и др. На меди-
цината Ибн Сина посвещава 

множество научни изследва-
ния, които са поместени в ка-
питалния му труд “Медицин-
ски канон”, който е истинска 
енциклопедия на медицин-
ската наука и практика.

Възгледите на Ибн Сина 
се характеризират с дълбока 
привързаност към перипате-
тизма и неоплатонизма. Пре-
ди Ибн Сина философи като 
Ал Кинди и Ал Фараби насоч-
ват усилията си към класифи-
цирането на науките, което е 
от голямо значение за един 
светоглед, основан на док-
трината за “еднобожие” тау-
хид и логично следващото от 
това взаимоотношение между 
всички клонове на автентич-
ното познание. Ибн Сина про-
дължава тези усилия, прите-
жавайки повече познания по 
конкретните науки от своите 
предшественици, а и във вре-
ме, в което различните науки 
били по-развити. Трактатът 
му “Класификация на рацио-
налните науки” (фи аксам ал 
‘улум ал ‘аклия) и класифика-
цията на науките в “Книга на 
изцелението” допринасят за 
развитието на възглед, който 
е от голямо значение за ис-
лямската цивилизация – хар-
монията между различните 

Авицена (Абу Али Хусеин 

ибн Абдалах ибн Сина)

Имена от вековете     
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науки – както интелектуални, 
така и религиозни. Ученият 
счита Бога за вечно и необ-
ходимо битие и за първа из-
ява на всичко съществуващо. 
Неговата еманация – светът, 
действителността, произли-
за не от произволната Божия 
воля, а от необходимостта, 
свързана със самата божестве-
на същност. Следователно ре-
алният свят е вечен и несътво-
рим, като представлява цяло 
с Бога. Установеният в този 
свят ред Ибн Сина определя 
като необходим резултат от 
логическа последователност с 
обективен характер. Свърза-
ното с това схващане заклю-
чение, че “състоянието на би-
тието произхожда от самото 
битие и му е неотменимо при-
също”, очертава различието 
с догмата за сътворението на 
света от нищо. Друга черта на 
възгледите му е съчетанието 
на култа към разума с покло-
нението към любовта, взета 
във висшия неин смисъл като 
стремеж към съвършенство. 
Това са два решаващи фак-
тора в утопичната социална 
схема на учения, мечтаещ за 
общество и държава на рав-
ноправни и сътрудничещи в 
общополезен труд хора. 

Ибн Сина е

най-известният 
медицински авторитет

в класическия ислямски свят 
и в средновековния Запад. 
Приносът му към медицина-
та, фармакологията и други 
свързани с тях дисциплини е 
огромен. Своята философия 
на медицината той изгражда 
на основата на синтезиране 
на Хипократ, Гален, индий-
ската и предислямската пер-
сийска медицина и ислям-
ските учения за здравето. 

Какво е здраве? Какво е бо-
лест? Според Ибн Сина не-
говата философия за меди-
цината дава отговор на тези 
въпроси. Човешкото тяло 
притежава нива на реалност, 
които са разположени във 
вертикалната подредба на 
тялото – душа и дух. На хо-
ризонтално ниво човешки-
ят микрокосмос притежава 
елементи и същности, които, 
комбинирани заедно, правят 
човешката телесност види-
ма и действителна. Здравето 
е равновесието и балансът 
между елементите на хори-
зонталните и вертикалните 
измерения на човешкия ми-
крокосмос, а болестта е нару-
шаването на това равновесие. 
Освен това, за да бъде здрав, 
човек трябва да постигне 
хармония и да бъде в равно-
весие между заобикалящата 
го среда и неговия начин на 

живот, както и равновесие 
между неговото физическо и 
психическо състояние и най-
накрая между душата и духа 
- и в края на краищата хар-
мония с Бог. Всички тези ре-
алности и хармоничното им 
взаимодействие играят роля 
за човешкото здраве, тъй 
като липсата на хармония 
помежду им предизвиква за-
боляване.

Ибн Сина формулира об-
стойна философия за така 
наречената днес холистич-
на медицина. При лечение-
то на някаква болест той не 
странял от нищо, което мо-
жело да има ефект. Докато 
давал на пациента билкови 
и минерални медикаменти, 
прилагал и психосоматична 
медицина, както и така наре-
ченото днес духовно лечение. 
Ако бъде пренаписана на съ-
временен език, философията 
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за медицината на Ибн Сина 
би била приета с готовност в 
един свят, в който има тол-
кова много интерес към хо-
листичната медицина. Освен 
това медицината на Авицена, 
или ислямската медицина, 
ако бъде представена по пра-
вилен начин от компетентни 
практикуващи лекари на тази 
важна медицинска школа, би 
получила такава популярност, 
на каквато се радват акупунк-
турата, тибетската и аюрве-
дическата медицина. Забеле-
жителният успех на двамата 
братя Хаким Абдул Хамид и 
Хаким Мухаммад Саид в съз-
даването на Хамдарадските 
центрове в Делхи и Карачи е 
свидетел за огромното значе-
ние на медицинското наслед-
ство, оставено от Ибн Сина. 

Разбира се, заслугата на 
Ибн Сина за медицината не 
се ограничава в създадения 
от него синтез на медицин-
ската философия. Той има и 
важни приноси към медици-
ната и фармакологията. Той е 
описал менингита като отдел-
на болест, описал е заразната 
природа на туберкулозата, 
истинските причинители на 
астмата, значението на очния 
нерв. Експериментирал е мно-
жество лекарства за различни 
болести. Обширната фарма-
копея на Ибн Сина използва 
и много по-ранни източници, 
но има много лекарства, зад 
чието откриване стои той. 
Ибн Сина подчертава значе-
нието на общественото здра-
ве. За него и за други автори-
тети в ислямската медицина 
най-важната медицинска дей-
ност е предотвратяването на 

заразата чрез поддържане на 
добро обществено здраве и 
хранителна диета вместо ле-
куване на болестта, след като 
пациентът вече се е заразил. 
Приносът на Ибн Сина за 
създаването на 

хармонично 
взаимодействие

между хранителната диета и 
лекарствата е основното на-
следство, което ученият заве-
щава на ислямската медицина 
и дори на традиционната ис-
лямска кухня. 

Освен това популярност-
та и влиянието на тази забе-
лежителна личност, която е 
наричана “принцът на лека-
рите”, става причина за раз-
пространяването на много 
от тези идеи в западната ме-
дицина, където те остават до 
ХVІІ век. Влиянието на Ибн 
Сина на Запад започва с пре-
веждането на съчиненията му 
в Испания през ХІІ век. По-
голямата част от “Книга за 
изцелението” е преведена на 
латински преди 1150 г. и пред-
ставлява първото запознаване 
на християнските мислители 
с напълно кохерентна космо-
логия и метафизична систе-
ма. Тя била доста привлека-
телна заради яснотата си и 
в някои отношения по-при-
емлива от философията на 
Аристотел. Понеже трудовете 
на Аристотел се превеждали 
по едно и също време с тези 
на Ибн Сина и понеже някои 
неоплатонистки съчинения 
били приписани на Аристо-
тел, невинаги било лесно да 
се направи разлика между 

идеите на двамата философи. 
През ХІІІ век обаче изследо-
вателите на техните трудове и 
коментари върху тях вече пра-
вили разлика между двамата. 
Също по това време христи-
янските теолози, така както 
Ал Газали един век по-рано, 
осъзнали, че космологията на 
Ибн Сина и неговата метафи-
зика представляват заплаха 
за ортодоксалния монотеи-
зъм, независимо дали става 
дума за християнството или 
за исляма. 

Ибн Сина имал много по-
следователи, които продължи-
ли да изучават и да преподават 
неговата философска система. 
Иронията е, че философските 
му съчинения станали част от 
учебната програма на евро-
пейските университети, но не 
и в образователните центрове 
в ислямския свят.

Ибн Сина умира в град Ха-
мдан през 1037 година, къде-
то е издигнат паметник в не-
гова чест. Днес в същия град 
е издигнат и великолепен 
мавзолей, който напомня на 
поколенията за един от най-
големите творци и мислители 
на Средновековието. 

(За написването на те-
кста са използвани следни-
те източници: Кратък реч-
ник на религиите, Фондация 
“Минерва”, София, 1994; Ради 
Радев, Средновековна фило-
софия, София, 1994; http://
findarticles.com/p/articles/mi_
m0QYQ/is_2_1/ai_n6145357/
p._1; Encyclopedia of Religion, 
Macmillan Reference, Second 
Edition, article by William E. 
Gohlman, USA, 2005.) 
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Афганистан пет години по-късно

В двадесет и осем провинции 
се отглежда опиум

След годините на война и 
липса на политическа стабил-
ност в Афганистан, страната, 
смятана за една от най-бе-
дните в света, икономическа-
та криза се задълбочава. Това 
води до разрастване на от-
глеждането на опиум. През 
2006 г. в условия на влоше-
на сигурност производството 
на опиум се увеличи с 40%. 
Търговията с опиум и хашиш 
разцъфтява. 

В доклад, публикуван от 
ООН, се съобщава, че през 
2006 г. добивът на опиум в 
Афганистан е отбелязал ре-
кордно високи нива, като 
се очаква да достигне 6100 
тона. Това е 92% от произ-
водството на наркотични ве-
щества в света и надвишава 
с 30% световното потребле-
ние, и то във време, в кое-
то средствата от наркотици 
поддържат движението на 
талибаните и способстват за 
подхранване на нарастващо-
то насилие.

През 2000 г. отглеждане-
то на опиум бе забранено от 
правителството на талибани-
те, което година по-късно бе 
свалено от международните 
сили под ръководството на 
САЩ. При правителството на 
Хамид Карзай, подкрепяно 
от ООН, търговията с опиум 
бързо се възроди и достигна 
невиждани дотогава размери. 
Днес тя представлява повече 
от половината от национал-
ния доход и осигурява сурово 
вещество за 75% от потребле-
нието на хероин в света. 

Извън контрол 

Антон Мария Коста, на-
чалник на отдела за борба с 
наркотиците и престъпността 
към ООН, смята, че търгови-
ята с наркотици в Афганис-
тан е вече извън контрола на 
властта и определи размера й 
за 2004 г. на стойност 2.5 ми-
лиарда долара.

С принудителното връща-
не на талибаните и техните 
съюзници в съпротивата аф-
ганистанската икономика се 
изправи пред сериозен изпит. 
Това се усеща особено силно 
в южната част на страната, 
където силата на съпротиви-
телното движение нарасна  
4 пъти в сравнение с 2005 г.

Докладът на ООН твърди, 
че опиум не се отглежда само 
в 6 от общо 34-те провинции 
на страната, а в други осем, 
предимно в северната част, 
отглеждането му е ограни-
чено.

Дъг Уанакъл, директор на 
американска организация за 

борба с наркотиците и прес-
тъпността със седалище Ка-
бул, предупреди за опасността 
от нов крах на Афганистан за-
ради проблема с наркотиците 
и посочи, че най-голямата 
част от опиума се продава в 
Европа и Русия. Той заяви, че 
причината САЩ да работят по 
този проблем не е пряката му 
връзка с проблема с хероина в 
неговата страна, а защото от-
глеждането, производството 
и контрабандата с наркотици 
в Афганистан представляват 
опасност не само за сигурнос-
тта на страната и региона, но 
и на целия свят. 

Внос и износ

Афганистан изнася стоки 
за САЩ, Франция, Индия и 
Пакистан, а внася стоки и су-
ровини от Пакистан, Южна 
Корея, япония, Германия, 
Туркменистан, Кения, САЩ 
и Русия. Изнася преди всич-
ко опиум, плодове, платове, 
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ръчно изработени килими, 
скъпоценни камъни и кожи, 
а внася нефтени продукти и 
хранителни стоки и сурови-
ни.

Външният дълг на стра-
ната надхвърля 10 милиар-
да долара. Брутният вътре-
шен продукт е 4 милиарда 
долара според бюджета за 
2002/2003 г.

Основният сектор за рабо-
та е земеделието, въпреки че 
само 10% от земята е обработ-
ваема.

Рекорден добив на мак 
през 2006 г. 

Източник от западните 
служби за сигурност в Кабул 
заяви, че според последните 
данни, базиращи се на спът-
никови снимки, през 2006 г. 
площта, засята с мак в Аф-
ганистан, се е увеличила със 
78% в сравнение с предход-
ната година. Той поясни, че 
през 2006 г. с мак (от него 
се извлича опиумът, който е 
основата за производство на 
морфин и хероин) са били за-
сети 185 000 хектара в срав-
нение със 104 000 хектара 
през 2005 г., и заяви, че това 
са рекордни цифри. 

Тези цифри се основават 
на последните спътникови 
снимки, но окончателна-
та статистика ще бъде на-
правена след проверки на 
място. 

През 2003 г. в Афга-
нистан с мак бяха засети 
131 000 хектара, което е 
около 9,2% от обработва-
емата площ.

Производството на оп-
иум е свързано с добива 
от хектар, който от своя 
страна зависи от някои 
фактори като атмосфер-
ните условия и напояване-

то. Източникът от западните 
служби за сигурност заяви, че 
според наличните данни се 
очаква да бъде регистрирано 
нарастване на производство-
то с 40%.

 Според данни на отдела за 
борба с наркотиците и прес-
тъпността към ООН добивът 
от хектар за 2005 година е 
бил 39 килограма в сравнение 
с 32 килограма за предходна-
та година. Производството 
е достигнало 4100 тона, на 
стойност 7,2 милиарда дола-
ра. Възможно е за 2006 г. то 
да е надхвърлило 5000 тона.

За получаването на един 
килограм хероин са необхо-
дими около 10 килограма оп-
иум. 

Войната в Афганистан: 
между отмъщението и 
американските иконо-

мически интереси

Кампанията, която подеха 
САЩ срещу така наречения 
тероризъм след нападенията 
от 11 септември, предизвиква 
и нападки, насочени срещу ад-
министрацията на президента 
Джордж Буш. Според тях зад 
тези войни стоят преди всич-
ко икономически цели на во-
дещите организации в произ-

водството на нефт и оръжия.
Според енергийните екс-

перти Афганистан, който пре-
ди пет години стана обект на 
първите нападения на продъл-
жаващата американска вой-
на (започнали на 7 октомври 
2001 г.), е един от предложе-
ните коридори за транспорти-
ране на нефт и газ на запад от 
Каспийско море. В това море 
има бъдещи стратегически за-
паси, които ще компенсират 
очакваното изчерпване на не-
фта в Залива, Северно море и 
Америка. Критиците смятат, 
че войната е целяла сваляне 
на режима на талибаните, за 
да се състави правителство, 
подчинено на Вашингтон, ко-
ето да бъде по-гъвкаво при 
изпълнението на този про-
ект. За транспортирането на 
нефт и газ от Каспийско море 
са предложени 11 маршрута. 
Всички те са рискови, защото 
се намират в район на безре-
дици и конфликти. Ето защо 
работата по тях се бави, с из-
ключение на този, минаващ 
през Афганистан и Пакистан.

През декември 2002 го-
дина, само няколко месеца 
след свалянето на талибани-
те, лидерите на Туркменис-
тан, Афганистан и Пакистан 
подписаха споразумение за 

“ Според Международната агенция 
по енергетика открити са нефтени 
залежи между 15 и 40 милиарда ба-

рела, което е 1,5 – 4% от световните. Уста-
новените залежи на газ са между 6,7 и 9,2 
трилиона кубически метра, като е възмож-
но да има още 8 трилиона. Така те предста-
вляват 6-7% от световните залежи на газ. 
Анализаторите наричат Каспийско море 
Близкия изток на XXI век.
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Какво се случва     

изграждане на газопровод, 
който ще транспортира газ от 
Туркменистан през Индий-
ския океан и териториите на 
Афганистан и Пакистан. Това 
стана веднага след ликвиди-
рането на законното прави-
телство на Афганистан.

Според Международната 
агенция по енергетика откри-
ти са нефтени залежи между 
15 и 40 милиарда барела, ко-
ето е 1,5 – 4% от световните. 
Установените залежи на газ 
са между 6,7 и 9,2 трилиона 
кубически метра, като е въз-
можно да има още 8 трили-
она. Така те представляват 
6-7% от световните залежи на 
газ. Анализаторите наричат 
Каспийско море Близкия из-
ток на XXI век.

На 12 февруари 1998 годи-
на Джон Мариска, заместник-
директор по международни 
отношения на американската 
нефтена компания “Юнокал”, 
представи пред сенатската 
комисия за международни от-
ношения по въпросите на за-
лежите от нефт и газ в Средна 
Азия данни, които може би са 
били определящи за външна-
та политика на Америка. Той 
попита как се добиват суро-
вини от тези енергийни из-

точници, намиращи се в се-
верната част на Афганистан, 
Туркменистан, Узбекистан, 
Казахстан и Русия и как тези 
суровини се транспортират 
до пазарите. Мариска посо-
чи, че Афганистан и Пакис-
тан са един от предложените 
маршрути за нефтопровод на 
стойност 2,7 милиарда дола-
ра, през който ще преминават 
около 1 милион барела нефт 
дневно. Пред законодатели-
те той заяви, че това може 
да се осъществи единствено 
при условие, че Афганистан 
има само едно правителство. 
Борбата за съставянето му се 
води между Северния съюз, 
предвождан от Ахмад Шах 
Масуд, и правителството на 
талибаните, което владее по-
голямата част от страната и 
не е в добри отношения със 
САЩ.

Тези данни бяха публику-
вани от американския писател 
Бил Сарди в статия, озаглаве-
на ”Нефтопроводът ли стои 
зад войната в Афганистан?”, 
излязла на 16 септември 2001 
година в английското издание 
на руския вестник „Правда”.

Тази версия се поддържа и 
от американската Зелена пар-
тия. Нейният лидер Мански 

заяви, че лобито на компа-
нията “Юнокал” от години се 
стреми да прекара нефтопро-
вод в Средна Азия през тери-
торията на Афганистан. Аме-
риканските граждани трябва 
да знаят - заяви също той, - че 
разгромът на талибанския ре-
жим възкреси надеждите за 
неговото построяване. Мански 
посочи, че Хамид Карзай е из-
бран за президент под натиска 
на Америка, тъй като преди 
това е бил виден консултант в 
“Юнокал”.

Тед Глик, който беше кан-
дидат за сенатор на Зелената 
партия от щата Ню Джърси, 
заяви, че превръщането на 
идеята за налагане на право-
съдие след атаките от 11 сеп-
тември във възможност за 
експлоатация на афганистан-
ските територии, суровини и 
население за интересите на 
американските нефтени ком-
пании и потребители ще дове-
де до нарастване на враждеб-
ността към САЩ.

Смех Ханаде 
(Алжазира.нет)

http://www.aljazeera.net/NR/
exeres/EA9F14D6-0B34-4D9B- 

8427-77E1BD79A53D.htm
(С някои съкращения)
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Центърът за близкоизточни изследвания е българска неправителствена организация, ре-
гистрирана в съответствие със ЗЮЛНЦ. Той обединява учени и специалисти в областта 
на политическите науки, международните отношения, ориенталистиката и медиите. Цен-
търът е създаден с мисията да провежда изследвания и разработва анализи, свързани 
с проблематиката на съвременните обществено-политически и социално-икономичес-
ки процеси, протичащи в един от най-динамичните региони на света – Близкия изток.  

Центърът за близкоизточни изследвания структурира научноизследователската  
и аналитичната си дейност в следните направления:

	 Мониторинг на водещите близкоизточни печатни и електронни медии, на 
електронните сайтове на ислямските политически организации.

	 Изготвяне на аналитични материали и специализирани изследвания, свър-
зани с актуални проблеми в областта на международните отношения и 
политика в Близкия изток; ислямските политически и религиозни органи-
зации, като във фокуса на разработките са организациите, които имат 
регионално и международно значение.

 Формулиране на система от подходи за развитие на междукултурния ди-
алог през призмата на взаимно опознаване на религиите. 

Центърът за близкоизточни изследвания развива дейността си чрез разнообразни фор-
ми - кръгли маси, семинари, конференции, специализирани образователни програми,  
курсове и практически стажове. Тези форми се фокусират в целта за развитие на меж-
дукултурния, политическия и религиозния  диалог между етно-културните общности и на 
културата на толерантност. 
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