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Факти и събития
Джими Картър се срещна с лидери на “Хамас”
Въпреки неколкократно
изразеното становище
на
администрацията на Джордж Буш,
че не смята за редно Картър да осъществява среща
с “Хамас”, Джими Картър
се срещна с представители
на палестинското движение, считано от САЩ за терористична организация.
Това съобщи египетската
агенция МЕНА, цитирана
от световните агенции.
Преговорите са се състояли в Кайро.
Движението “Хамас” е
било представено от министрите в правителството на

движението Махмуд ал Захар и Саид Саям.
Палестинците са информирали Джими Картър за хуманитарната ситуация в сектора Газа в
резултат на блокадата на анклава. Страните са обсъдили
възможностите за сваляне на
блокадата и достигане на подълготрайно примирие между палестинците и Израел.
Преди три десетилетия
Картър успя да постигне
подписването на мирен
договор между Израел и
Египет. Той неведнъж е заявявал, че мир в района би
могъл да се постигне само
при включването в преговорите на всички страни в
конфликта, включително и
“Хамас”.

Ерусалим посрещна Великден
Рано сутринта на 27 април 2008 година епископът
на Севастия митрополит
Аталлах Ханна отслужи Великденската Света литургия
в катедралата «Св. Яков» в
Ерусалим. В проповедта си
по време на Светата литургия
митрополит Ханна говори за
значението на Христовото
Възкресение и за възможността то да се чества именно в града на възкресението и светлината. Митрополитът поздрави
всички православни араби по
случай настъпването на найсветлия християнски празник и каза, че палестинските
християни са неразделна част
от единния палестински арабски народ. „Ние се гордеем с
нашата духовна идентичност
и с нашата национална принадлежност. Ерусалим принадлежи на нас и трябва да
бъде върнат на истинските
му жители. Сегашнатa окупация, под която се намира, ще
свърши, както са свършили и
други окупации и колониални форми на владеене по света. Тиранията има начало и
край и Ерусалим ще възвърне
своята слава и величие и ще
бъде освободен от оковите на
окупацията, от която страдат
неговите жители и неговите

светини” –
заяви той.
Негово
Високопреосвещенство изрази
огорчението
на православните
палестинци
от израелската дейност в града, тъй като на тях им се забранява да влизат в него и да
посещават неговите светини.
Това стана съвсем явно в събота преди Великден, когато
поставени от израелската армия заграждения попречиха на местните християни и
други поклонници да отидат
в църквата „Свето Възкресение Господне” – факт, който
е явно нарушение на човешките права.
Митрополит Ханна, високо уважаван духовник в християнския свят, е известен и
на българската православна общност. През ноември
2007 г. той участва в конференцията по проблемите
на междукултурния диалог,
организирана от Центъра за
близкоизточни изследвания.
Тогава Аталлах Ханна отслужи литургия в храма «Св.
Александър Невски».

Геноцид – опровергаваното обвинение
Обвиненията в геноцид
или признаването на извършен геноцид предизвикват в
последно време немалко напрежения в международните отношения. Впрочем ето
как в чл. 2 на Конвенцията
за преследване и наказване
на престъплението геноцид,
приета от Общото събрание
на ООН на 9 декември 1948
г., се определя престъплението геноцид. Под „геноцид” „се
разбира всяко едно от следните действия, извършени с

цел да се унищожи, отчасти
или изцяло, една национална, етническа, расова или религиозна група като такава:
а) убиване на членове на
групата;
б) причиняване на сериозни телесни или душевни
повреди на членовете на
групата;
в) умишлено налагане
на групата условия за живот, целящи физическото й
унищожаване изцяло или
отчасти…”

Ереван: оскверняване на турския флаг
По време на официалната церемония по отбелязване в арменската столица
Ереван на 93-ата годишнина
от масовите избивания на
арменци в Османската империя знамето на Турция е
било разпънато на земята и
е било потъпквано от хората, докато преминавали покрай мемориала в центъра
на столицата, издигнат през
1965 г. в памет на жертвите.
Турция отхвърля твърденията за геноцид над арменците в Османската империя
в периода 1915-1917 г. Арменската страна посочва, че
около 1,5 милиона арменци
са загинали при масовите

кланета.
Анкара от
своя страна твърди,
че около
300 хиляди арменци и
най-малко още толкова турци са били убити при вълненията, предизвикани от въстанието на арменците, които
се включили на страната на
руската армия във войната.
Над 20 държави официално са признали извършените
между 1915 и 1917 г. убийства
като геноцид. Сред тях са Белгия, Канада, Полша, Русия,
Швейцария и Франция.

„Газа прилича на нацистки концлагер”
На заседание на
Съвета за
сигурност
на ООН,
посветено
на ситуацията в
Близкия
изток, либийският постоянен представител в световната организация Гиадала
Еталхи сравни ситуацията
в ивицата Газа с нацистки концлагер от времето
на Втората световна война,
предаде Франс прес. В отговор френският му колега
Жан-Морис Рипер стана
и излезе от залата. Рипер
беше последван от постоянните представители в ООН
на останалите западни страни - членки на Съвета за сигурност. Инцидентът сложи

край на заседанието, свикано по искане на няколко
държави с цел обсъждане на
ситуацията в ивицата Газа.
Коста Рика искаше Съветът
за сигурност да приеме декларация по въпроса.
След предсрочното прекратяване на заседанието
сирийският постоянен представител в ООН Башар Джафари се изказа в подкрепа
на либийския си колега.
“За жалост, онези, които се
оплакват, че са били жертви на геноцид през Втората
световна война, повтарят същия вид геноцид срещу палестинците”, каза Джафари.
Високопоставен
служител на ООН, ученият от
“Принстън” Ричард Фалк
определи условията в палестинската територия “чисто и просто като страшни”.
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Питат ни
Нашата читателка Диана
Станкова от Пловдив изрази
задоволството си от факта, че
сп. „Изток-Запад” може да се
намери на свободна продажба.
Заедно с това тя ни писа,
че за нея представлява особен
интерес както информацията,
така и анализите, свързани с
палестинския въпрос. Нашата
читателка очаква с нетърпение
продължението както на доклада на Джон Дугард за състоянието на правата на човека
в окупираните палестински територии, така и разследването
на Дейвид Роуз за събитията
около ивицата Газа.
Г-жа Станкова се интересува дали отново ще има доклади
върху ситуацията в окупирани-

те палестински територии.
Онова, което бихме желали
да споменем, е, че се стремим,
доколкото е възможно, пълно и
многостранно да представяме
проблемите и конфликтите и
напълно естествено е, че всеки
специален доклад на ООН или
на друга авторитетна международна организация ще намира
място в нашата рубрика „Документ”. Впрочем вече беше
съобщено, че принстънският
учен Ричард Фалк ще замести
Джон Дугард като специален
докладчик на ООН. Съвсем
наскоро Ричард Фалк предизвика недоволството на определени политически кръгове,
като нарече случващото се в
Газа „прелюдия към геноцид”.
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Културата на толерантност
и правата на човека
Весела Табакова
Правата на човека
са гаранти на свободата в обществото, а
специфичните свободи,
когато са законово закрепени, институционализират човешкия морал и толерантността
в обществото. Правата имат свой език, който има международно
измерение и чрез него
могат да бъдат защитавани
хуманитарни идеали и ценности
отвъд
националните
граници. Правата налагат поне минималната степен на свобода в
обществото. Но за да
се оцени степента на
свобода в обществото,
трябва да се вземат
под внимание различни
фактори като напр. негативните и позитивните свободи, гарантирани на гражданите, и
балансът между тях;
ролята, която хората
имат в провъзгласяването и подкрепата на
законите, и отзивчивостта на управляващите спрямо исканията на гражданите;
степента, в която хората се чувстват свободни, разбират, дискутират и защитават
свободата тогава, когато тя е застрашена.

Правата не могат да бъдат
реализирани, ако не се разполагат върху толерантността
като най-съществен принцип
на отношенията в обществото
и като предпоставка за развитие на всички – в национален
или глобален мащаб. Самата
толерантност, поне от времето на Лок досега, се определя
като

другото име
на свободата
– тя определя не само поведението на индивидите един
спрямо друг, но и поведението на държавата спрямо
индивидите. Толерантността
осигурява най-доброто упражняване на правата за всички
и в същото време предполага

нетолерантно отношение към
нарушаването на правата. Толерантността може да се изрази във формата на законово
установени права, например
свободата на словото, но тя
предполага
нетолерантност
към словото, разпалващо етническа и расова вражда например. Това няма нищо общо
с толерантността и уважението към мнението, което не
одобряваме и не приемаме.
Толерантността първоначално се развива по отношение на религията и впоследствие се отнася и към
политическите възгледи. Толерантността към другите
вероизповедания се основава
на възгледа, че никой няма
монопол върху истината
- няма меродавен метод да
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се установи най-достоверната концепция за бога. Политическата толерантност се
основава на подобен възглед
– не съществува меродавно доказателство или опровержение за истинността на
политическите идеи. Всеки
може да се придържа свободно към едни или други възгледи, но не може да провъзгласи “единствено верните”.
Политическата толерантност
предполага, че всички възгледи могат да съществуват,
тъй като хората са с еднаква стойност и достойнство
– разбира се, ако възгледите
не застрашават по някакъв
начин правата на другите.
Друг е възгледът в тоталитарните политически режими, които се основават на доминирането на определени
идейно-политически възгледи, на задължителната обща
идеология за всички, докато
на всеки друг възглед извън
нея се отрича възможността
да бъде споделян и изразяван. Толерантността като обществена практика и обществен климат става възможна в
своята пълнота в условията
на либералната демокрация.
В демократичното общество, което по същността си
толерира всички идеологии,
определени действия на някои политически групи могат да бъдат забранени или
да им бъде отказано свободно изразяване поради това,
че те са враждебни спрямо
демокрацията. Бидейки нетолерантни, те са насочени
срещу толерантността. В либералната демокрация има
достатъчно застъпници на
идеята за толерантност към
нетолерантните – освен в случаите, когато те се опитват да
реализират своите възгледи

“

Толерантността е важна част от
либералната мисъл, но във всяка, освен може би най-стабилната и консенсусна ситуация, тя предлага на обществото често пъти и неразрешими
дилеми и може да остави без еднозначен
и “напълно правилен” отговор въпроса
“Трябва ли да толерираме нетолерантните?”.

и се превръщат в заплаха за
свободата на другите.
Обосновката за забраната на дискриминационните
идеи и идеологии е в тяхната вреда спрямо определени
групи в обществото. Толерантността не може да бъде
прилагана спрямо слово, което е обидно и е насочено към
разпалване на вражда спрямо раса, етнос, религиозна
общност. Тук приоритетите
са обърнати – толерантността не може да бъде приложена, защото нейните последици могат да бъдат по-лоши,
отколкото последиците на
нетолерантността.
Толерантността е важна
част от либералната мисъл,
но във всяка, освен може би
най-стабилната и консенсусна ситуация, тя предлага на
обществото често пъти и неразрешими дилеми и може
да остави без еднозначен и
“напълно правилен” отговор
въпроса “Трябва ли да толерираме нетолерантните?”. Не
случайно редица документи,
които осъждат или предлагат
ограничения за нетолерантното слово или за “словото на
омразата”, правят някои уговорки за необходимостта от
присъствие в медиите на наличните в обществото гледни

точки. Впрочем ограниченията на “толерантността към
нетолерантните” или недвусмислената нетолерантност
към нетолерантните се разполага и контекстуализира в
зависимост от различни фактори, като напр. особености
на общественото развитие,
исторически опит, социалнопсихологически наслоения,
характеристики на политическата култура и т.н.
Самата идея за правата на
човека, а и предпоставящата
ги толерантност като активно
гражданско отношение и обществен ангажимент извървяват дълъг път. В наши дни
в развитите демократични
страни не може да се говори
за права, ако се игнорира проблемът за правата на жените
не само поради неговата актуална важност, но и като подстъп към правата на определени групи на основата на някои
техни специфични характеристики. Всъщност за правата
на жените, както и например
за правата на етническите
малцинства, правата на хомосексуалистите, правата на хората с увреждания развитите
общества не просто започнаха
да чуват, но и започнаха да
правят немалко сравнително
неотдавна.

Диалог или сблъсък?
Правата принадлежат
на всички

съществуват в социума, като
уважават взаимно интересите
си. Така толерантността се определя чрез отношението към
индивиди поради тяхната
различията между хората,
принадлежност към човешкия
чрез възможността да имаш
род и няма никакви основагарантирани права и да отстония те да бъдат отказвани на
яваш своите права и свободи,
хора, които попадат в опредебез да нарушаваш правата и
лена категория поради някои
свободите на другите. „Прохарактеристики.
явата на толерантност, която
В декларацията за прине съзвучна с уважението към
ципите на толерантностправата на човека, не означата, приета от Генералната
ва търпимост към социалната
конференция на ЮНЕСКО
несправедливост,
отказване
през 1995 г., толерантностот своите и отстъпване пред
та се определя като „уважечуждите убеждения – се казние, приемане и разбиране
ва в Декларацията на
на богатото многопринципите на толеобразие от културантността. – Това озри в нашия свят...
начава, че всеки е своТолерантността
е
Превръщането на света
боден да се придържа
преди всичко активв глобален социум по некъм своите убеждения
но отношение, форочакван начин промени и
и да признае същото
миращо се на базата
право по отношение
на признаването на
отношението ние – те, свои
на другите. Това озуниверсални права и
– чужди, като „чуждите” се
начава
признаване
основни свободи на
оказаха съвсем близо до нас,
на факта, че хората
човека. При никакви
по своята природа се
обстоятелства – се
а не някъде в небулозната
различават по вънказва в декларациядалечина, а на свой ред мигшен вид, положение,
та - толерантностриращите „ние” се оказваме
реч, поведение и цента не може да служи
ности и имат право
като оправдание на
„чужди” на друго място.
да живеят в този свят,
посегателството към
съхранявайки своята
тези основни ценносиндивидуалност. Това
ти, толерантност са
длъжни да проявяват отдел- които могат да бъдат преодо- също означава, че възгледите
ните хора, групи и държави.” лени и избегнати от културата на един човек не могат да бъдат наложени на друг.”
Проблемът за културата на толерантността.
Толерантността е
на толерантността съвсем не
Съвременното демократиче нов проблем, появил се във но развитие показва невъзне само уважение
времето на глобализацията и можността човек да бъде свокъм другата
на движението на големи гру- боден, ако не зачита правата
индивидуалност
пи хора. Но именно в края на на другите. Търпимостта като
ХХ век човечеството се изпра- синоним на свободата детерви пред множество нерешени минира възможността хората към различието, към друпроблеми, пред бремето на да бъдат свободни и да живе- гостта. Тя предпоставя функотчуждението и ненавистта, ят заедно въпреки различията ционирането на публичната
пред последиците на затво- във възгледи, убеждения, ре- сфера като територия на плуреното общество, пред нови лигия, социален статус, фи- рализъм, на артикулиране на
големи неразбирателства. Пе- зическо състояние, сексуална различни интереси и възглериодически различни факти ориентация и пр. Гражданите, ди, на агрегиране на мнения.
и събития катализират съмне- имайки различни интереси, В публичната сфера се осънието за възможността да съществуват въобще толерантни
отношения.
Превръщането на света в
глобален социум по неочакван начин промени и отношението ние – те, свои – чужди,
като „чуждите” се оказаха съвсем близо до нас, а не някъде
в небулозната далечина, а на
свой ред мигриращите „ние”
се оказваме „чужди” на друго
място. Това поражда не само
опасност от отрицание, враждебност и дори сблъсък, но
и проявления на отрицание,
враждебност и дори сблъсък,

“



Диалог или сблъсък?



ществява активна рефлексия
и саморефлексия, активни
обществени взаимодействия,
обсъждане на възгледи и позиции. Както се отбелязва в
резолюция 1996/19 на комисията по човешките права
на ООН, “толерантността и
плурализмът са неразделни
елементи в поощряването и
защитата на човешките права”. Резолюцията призовава
държавите да стимулират и
насърчават толерантността,
съвместното
съществуване
и хармоничните отношения
между етнически, религиозни, езикови и други групи и да осигури ефективното разпространение на
ценностите на плурализма,
на уважението към различността и недискриминацията. Tолерантността в съвременните демократични
общества е генераторът на
трансформациите в индивидуалния манталитет. Толерантността към другия,
в чиято основа е уважението към човешките права, се
влияе силно от динамиката
на обществените промени,
от историческите особености, от обществените ориентири и ценности.
Бързите промени, състоянието на обществена аномия,
крушението на норми и ценности и последващият го ценностен вакуум предпоставят
тежките изпитания за развитието на толерантността в
обществата в преход. Толкова
повече това се отнася до нашето общество, мъчително излизащо от своята „закритост” и
дълго внушаваната враждебност и подозрителност спрямо национална, етническа,
верска различност, спрямо
„отклонението” от единствено
приемливия модел на произ-

“

В едно от своите пет морални есета
Умберто Еко пише: ”Ние трябва да
определим границите на толерантността и за да направим това, ние първо трябва да знаем какво не може да бъде
толерирано.”
В мултикултуралния свят, в който живеем, определянето на тези граници без
съмнение преминава през отношението
към другостта, през взаимодействието
и диалога между културите и религиите, през взаимното културно обогатяване, предполагащо уважението към други култури и тяхното опознаване.

ход, мислене и поведение.
В едно от своите пет морални есета Умберто Еко
пише: ”Ние трябва да определим границите на толерантността и за да направим това,
ние първо трябва да знаем
какво не може да бъде толерирано.”
В мултикултуралния свят,
в който живеем, определянето на тези граници без съмнение преминава през отношението към другостта, през
взаимодействието и диалога
между културите и религиите, през взаимното културно
обогатяване, предполагащо
уважението към други култури и тяхното опознаване.
В Балканския регион в
последните две десетилетия
имаше, уви, твърде много
поводи да се говори за „думите, които убиват” и за
възможността медиите да
се превърнат в инструменти
на омразата и конфликта. В
много други ситуации също
има поводи да се говори за
словото и изображението,

които могат да се превърнат
в инструмент на враждебност
и конфликт. Изразяването
на междунационални, междуетнически и дори междурелигиозни предразсъдъци
би могло в някои случаи да
бъде подминато като проява
на крайно неуместен хумор,
в други случаи обаче това е
част от болезнената тема за
„думите, които убиват”, която е обременена с реанимираща се актуалност.
Правата на човека
и културата на толерантността са голямо
обществено изпитание,
но те са и интелектуално и нравствено личностно изпитание, доколкото става дума за
зачитането на правата
на всеки да реализира
своя личностен потенциал при еднакви условия с
всички други. „Етичното измерение започва,
когато на сцената излиза другият” – пише Умберто Еко. 

Интервю

Гордън Браун и британската
мюсюлманска общност
Ендрю Мъри
„Ислямизъм дайджест”: Как британските мюсюлмани ще запомнят Тони
Блеър?
Ендрю Мъри: Ами със сигурност не с кой
знае какви топли чувства. Ще го запомнят с
поредицата от войни, в които бе замесен, и то
основно срещу мюсюлмански страни. Също
така ще бъде запомнен с ислямофобията, която по време на неговото управление се превърна в част от политическата култура на Великобритания. Друг въпрос е дали самият той
одобрява тази ислямофобия.
ИД: Какъв бе цялостният ефект от управлението на Блеър върху отношенията
между отделните религиозни общности във
Великобритания?
Е.М.: Подкрепата на Блеър към Буш за
така наречената война срещу тероризма даде
своето отражение върху отношенията между отделните религиозни общности във Великобритания. Доведе до отчуждаването на
мюсюлманската общност. Очевидно на Тони
Блеър му се е искало да подобри отношенията
между религиозните общности, но за съжаление неговата външна политика се отрази негативно върху вътрешната политика и отношенията между отделните религиозни общности
в страната.
ИД: Подрина ли Тони Блеър основите на
„мултикултурализма” като концепция?
Е.М.: Определено по време на управлението на Блеър съществуваше движение, целящо
различните култури във Великобритания да
започнат да споделят общи възгледи. Истината обаче е, че нито една общност или група не желае правила, които да важат само за
нея. Лейбъристкото правителство се опита да
накара всички да се строят в една редица и да
се придържат към определена линия на пове-

Ендрю Мъри е
роден през 1958
година. Той е
председател
на Коалицията за спиране
на войната в
Ирак още от
момента
на
основаването й през 2001 година.
Директор е на политическите
и комуникационните въпроси в
профсъюза на общите и транспортните работници във Великобритания, като преди това е заемал подобна позиция в профсъюза
на машинистите. От 1977 до 1985
година Мъри работи за вестник
„Морнинг стар”, като най-вече
пише по парламентарни въпроси,
а от 1998 до 2003 е колумнист
в същия вестник. В периода от
1974 до 1977 година Мъри е работил и за „Рийдърс дайджест”,
„Интернешънъл хералд трибюн”
и „Съсекс експрес”.

дение. Да се върви по подобен път е опасно.
Ясно е, че всички ние трябва по еднакъв начин
да спазваме законите и да се придържаме към
демократичните порядки, но в същото време
възгледите на хората и специфичните за тяхната култура обичаи са си тяхна работа.
ИД: Откъде идва тази липса на толерантност?
Е.М.: Тя е следствие от латентния расизъм
в британското общество, а ислямофобията е
неговото настоящо и съвременно проявление.
ИД: Смятате ли, че е било неизбежно Тони



Интервю
Блеър да се вкопчи в този латентен расизъм
в британското общество, при положение че
именно той допринесе за това неговата партия да поеме курс надясно?
Е.М.: Винаги е било вероятно, че дори и без
повдигането на въпроса за войната той ще поощрява десните вестници и антиемигрантските
предразсъдъци. Мисля, че войната с всичките
чувства за несигурност, които отприщи, допълнително подсили тази линия на поведение.
ИД: До каква степен личните религиозни
възгледи на Блеър дадоха отражение върху
отношението му спрямо мюсюлманите?
Е.М.: Не мога да дам отговор на този въпрос. Видно е, че той е християнин и има слухове, че се кани да приеме католицизма. Но
има премного католици, които поддържат топли отношения с мюсюлманите. Със сигурност
обаче Великобритания не се е насочила към
дясна религиозна политика от американски
стил. Тук основа за воденето на такава политика няма, а и определено Тони Блеър внимаваше доста да не набляга публично върху своите
религиозни убеждения.
ИД: Нарекохте Блеър „неолиберален империалист”. Бихте ли, първо, обяснили какво
имахте предвид и, второ, как тази нагласа
влияе върху мюсюлманската общност след
май 1997?



Е.М.: Либералният империализъм е дългогодишна насока в британския политически живот. Свързва се с Уилям Гладстон, а е свързван
и с редица други фигури в Лейбъристката партия. Съгласно тази доктрина империята трябва
да се разширява, а наред с нея и разпространяването на цивилизоваността сред смятаните
за „по-нецивилизовани” хора. Този аспект от
политическите възгледи на Блеър се изяви по
време на и след конфликта в Косово, на който
мнозина гледаха като на успех за външната политика на Великобритания. Не мога да кажа,
че либералният империализъм е причината
за политиката, насочена срещу мюсюлманските общности във Великобритания, но понеже
голям и безпрецедентен брой от британските мюсюлмани взеха участие в антивоенното
движение (срещу навлизането в Афганистан и

Ирак), те станаха жертва на смесването на найнегативните аспекти от вътрешната и външната политика на Блеър.
ИД: До каква степен събитията от 11/9
промениха контратерористичната култура на Великобритания?
Е.М.: Решителният момент за Великобритания всъщност не беше 11/9, а 7 юли 2005
година, когато Лондон се оказа под атака. Но
дори още преди тази дата (а и преди 11/9) се
полагаха усилия за приемането на по-строги
контратерористични закони, които подринаха
устоите на гражданските свободи. Атентатите
от 7/7 обаче придадоха допълнителен устрем
на „законоцентричния” подход на правителството на Блеър.
ИД: Вие за себе си убеден ли сте, че ако не
участвахме във войната в Ирак, нямаше да
станем свидетели на атентатите от 7/7?
Е.М.: Ясно е, че говорим за четирима
души, които решиха да се самовзривят. Те
не са оставили никакви конкретни доказателства, които да ни дадат отговор на този
въпрос. Но по всяка вероятност отговорът е
да. Войната в Ирак накара една много малка част от британските мюсюлмани да счетат
терористичните актове като необходимост и
легитимен ответен отговор.
ИД: Колко ефективни се оказаха направените промени в законодателството по отношение на предотвратяването на терористични планове?
Е.М.: И на този въпрос е трудно да се отговори, но очевидно няколко терористични
планове са били осуетени от полицията и от
британското контраразузнаване – MI5. Найвероятно властите щяха да успеят да предотвратят тези планове и без новите закони, така
че новите закони не са довели до нищо ново.
Не знам някой терористичен замисъл да е бил
осуетен вследствие на приетите нови закони.
Всъщност може да се каже, че новите закони
и съпътстващите ги неудобства, които те създадоха за някои членове на мюсюлманската
общност, усложниха работата на професионалистите в сферата на сигурността. В крайна
сметка разузнаването има решителната роля

Интервю
Либералният
империализъм
е дългогодишна насока в
британския
политически
живот. ...Съгласно тази
доктрина
империята
трябва
да
се
разширява, а наред с
нея и разпространяването на цивилизоваността сред смятаните
за „по-нецивилизовани” хора. Този
аспект от политическите възглеза засичането и осуетяването на терористични
планове и последното нещо, което полицията
и контраразузнаването искат, е да се стигне до
някакво смущение в информационния поток,
което да е следствие от нарастващото недоволство сред някои общности.
ИД: Какви са политическите мотиви и
съображения, които карат правителството
да преувеличава терористичната заплаха?
Е.М.: Съществува порочна спирала от империализъм, която води до тероризъм, а на
свой ред тероризмът води до авторитаризъм.
Ако бъде извършен терористичен акт, то от
правителството се очаква да предприеме някакви мерки. Най-разумното нещо, което може
да се направи, е да бъдат потърсени причините, довели до атентата, и така ще се стигне до
империализма. Но нежелаещи или неспособни
да направят това, хората от правителството решават да отговорят с приемането на този вид
закони. Това е и разширяване на контрола над
обществото по време на напрежение. Обикновено държавата действа така в такива случаи.
Този подход, който сега се прилага спрямо
мюсюлманската общност, преди бе използван
срещу ирландската.
ИД: Смятате ли, че ситуацията ще

ди на Блеър се изяви по време на и
след конфликта в Косово, на който мнозина гледаха като на успех
за външната политика на Великобритания. Не мога да кажа, че
либералният империализъм е причината за политиката, насочена
срещу мюсюлманските общности
във Великобритания, но понеже
голям и безпрецедентен брой от
британските мюсюлмани взеха
участие в антивоенното движение
(срещу навлизането в Афганистан
и Ирак), те станаха жертва на
смесването на най-негативните
аспекти от вътрешната и външната политика на Блеър.
става все по-лоша?
Е.М.: Възможно е, но също така има и голяма съпротива срещу плановете на правителството. Очевидно ако бъдат извършени още
терористични атентати, това ще подсили позициите на правителството.
ИД: Какво ще кажете по въпроса за плановете за съставянето на сили, които „да
спират и да разпитват” – до каква степен
това ще се отрази зле на отношенията между религиозните общности?
Е.М.: До голяма степен това зависи от
действията на полицията. В миналото подобни практики за спиране и претърсване
са разрушили отношенията на полицията с
афро-карибската общност. Може да се каже,
че оттогава насам тези отношения все още не
са възстановени. Ако с тези сили се злоупотребява – а вече има доказателства, че азиатците
са диспропорционално набелязвани като цели,
– то тогава това води до изграждането на бариери между тази част от населението и властите.
На свой ред това ще се отрази отрицателно на
контратероризма. По-притеснително обаче е,
че както знаем от минали подобни практики,
ако веднъж подобни закони, които за известен



Интервю

“

В момента голяма част от политическата върхушка във Великобритания е на мнение, че трябва да
преосмислим тези „специални отношения”. Това мнение се споделя и от голямо
мнозинство сред обществото. Разбира
се, това не означава, че от пълното подчинение на Тони Блеър пред Джордж Буш
трябва да отидем в другата крайност.
Никой не предлага да поддържаме враждебно отношение към САЩ, но тази сляпа подкрепа към считаната за най-крайнодясна американска администрация е
дълбоко проблематична.

период от време са насочени срещу една част
от населението, бъдат въведени, то впоследствие те се превръщат в нещо, което е насочено
срещу всички нас в една по-дългосрочна перспектива.
ИД: Каква ще бъде позицията на хора
като вас при извършването на повторни терористични актове във Великобритания?
Е.М.: Ние сме против терористичните актове! Но вместо да се действа инстинктивно,
ние ще посъветваме правителството да намери
източника на проблема, който, разбира се, е
външната политика.
ИД: Сигурен ли сте, че източникът на проблема е единствено външната политика?
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Е.М.: Ами, недоволството срещу Запада
е още отпреди нападенията над Ирак и Афганистан. Освен това има надигане на определени специфични (някои биха ги нарекли
екстремистки) схващания за исляма. В същото
време част от мюсюлманите продължават да се
отчуждават от британското общество. Но според мен нещото, което превърна този въпрос от
маргинален в нещо далеч по-сериозно, е британската външна политика и най-вече участието в афганистанската и иракската кампания.

ИД: Нека да обсъдим и американско-британските отношения. Така наречените „специални отношения” винаги са се отнасяли
за въпросите на отбраната и сигурността.
Има ли някакви индикации на фона на войната в Ирак, че тези отношения са изложени
на риск?
Е.М.: Смятам, че няма съмнение, че има
по-голям риск за това от който и да е период
през последните 50 години. В момента голяма
част от политическата върхушка във Великобритания е на мнение, че трябва да преосмислим тези „специални отношения”. Това мнение
се споделя и от голямо мнозинство сред обществото. Разбира се, това не означава, че от пълното подчинение на Тони Блеър пред Джордж Буш трябва да отидем в другата крайност.
Никой не предлага да поддържаме враждебно
отношение към САЩ, но тази сляпа подкрепа
към считаната за най-крайнодясна американска администрация е дълбоко проблематична.
ИД: Следователно дори хора като вас, които са автентични привърженици на лявата британска политика, няма да настояват
за фундаментална промяна в отношенията
между Великобритания и САЩ?
Е.М.: Аз съм напълно враждебно настроен

Интервю
спрямо американската външна политика, но
считам, че най-важното е Великобритания да
има независима позиция в света. Ако това ще
доведе до дълбоки различия със САЩ, то нека
бъде така.
ИД: Какви според вас ще бъдат отношенията между двете страни под управлението на Гордън Браун?
Е.М.: Не мисля, че той ще бъде толкова близък с Джордж Буш, колкото беше Тони Блеър.
Браун не одобрява до такава степен американската външна политика, но изглежда е почитател на американския пазар на труда и начина,
по който американската икономика работи. Но
Браун има съвсем малко изказвания за външната политика през последните години и всички са в неведение за неговите истински намерения.
ИД: Бяха ли така наречените „специални отношения” (или желанието за тяхното
подсилване) основната движеща сила зад решението на Великобритания да се присъедини към иракската война?
Е.М.: Да. Мисля, че това е основната причина. Може и да е имало и други, но най-важният
фактор е било желанието независимо от последствията да застанем на страната на САЩ.
ИД: Имаше сведения, че Гордън Браун
планира да изтегли всички британски сили
в Ирак преди 2009 година, преди следващите
общи избори във Великобритания. Смятате
ли, че това ще се случи?
Е.М.: Да. Мисля, че той ще иска да излезе пред избирателите с всичките британски
сили извън Ирак. Разбира се, ще трябва да се
справи с редица затруднения, силен натиск от
американското правителство и да се съобрази с
развитието на нещата в Ирак. Но със сигурност
Браун ще предпочете да изтегли британските
сили преди следващите избори.
ИД: Ами Афганистан? Сър Шерард КупърКоулс, британският посланик в Кабул, наскоро заяви, че Великобритания може да остане
въвлечена в Афганистан за около 30 години!
Е.М.: Във Великобритания няма обществе-

на подкрепа за това, а по-важното е, че няма
подкрепа за провежданата политика в Афганистан. Великобритания има дълго и срамно
колониално минало в Афганистан. Няма никакви индикации, че британските войски в
страната са добре дошли или дори че вършат
нещо полезно.
ИД: Но защо тогава посланикът прави
подобно изявление?
Е.М.: Не мисля, чу Купър-Коулс е имал
предвид точно военна окупация, която да продължи 30 години, а по-скоро, че ще отнеме
около 30 години да бъде установен и консолидиран един прозападен режим в Кабул. В това
отношение може би е прав.
ИД: Що се отнася до Иран, смятате ли,
че Гордън Браун ще се стреми да дистанцира
британската политика колкото е възможно
повече от американските планове, особено
ако американците решат да изберат военното разрешение?
Е.М.: Мисля, че той би искал да направи
подобно нещо, понеже ще бъде пагубно за политиката на Великобритания да бъде замесена
в подобни планове, при положение че почти
цяла Европа е против тях. Но тепърва предстои
да видим дали той ще бъде достатъчно политически силен, за да се дистанцира от САЩ.
ИД: Смятате ли, че САЩ ще предприемат нападение срещу Иран?
Е.М.: Американската политика спрямо
Иран е насочена към смяната на тамошния
режим на управление. Най-вероятно те биха
предпочели да се стигне до такава смяна, без
да се води война, но ако се наложи, те ще водят
такава. Интересно е, че въпреки че всички кандидат-президенти от Демократическата партия са непоколебими за изтеглянето от Ирак,
всички те заемат твърда позиция спрямо Иран.
При отсъствието на някакви индикации за отслабване на иранския режим устремът към
смяна на режима посредством сила ще бъде
много силен. Ролята на нашата коалиция за
спиране на войната ще бъде да мобилизираме
общественото мнение против предприемането
на подобни действия.
(С незначителни съкращения)

11

Експертът коментира

“Ал Кайда” приключва своята
организационна мисия в Ирак
Майкъл Шуър
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От 2003 г. насам “Ал Кайда” има двойствени, но независимо постижими цели в
Ирак – те могат да бъдат обозначени като “ислямистка” и
“организационна” – и всяка
една от тях е оценена в изявлението на Бен Ладен от 29
декември 2007 г. Ислямистката цел на “Ал Кайда” в Ирак
е да подпомогне създаването
на ислямистко емирство, цел,
която сега изглежда доста далечна и може би безкрайно
непостижима. Без съмнение
обаче “Ал Кайда” и нейните съюзници се утешават със
случващото се в Афганистан
и с растящата възможност накрая талибанското емирство
да бъде възстановено.
Втората цел на “Ал Кайда”
в Ирак – нейната организационна цел – бе да осигури
безопасни убежища, съседни
на регионите, до които преди
е имала малък или никакъв
достъп; а именно Източното
Средиземноморие, Турция и
Арабският полуостров. Сега
трябва да се отсъди, че в това
свое усилие е успяла. Когато
и да приключи ръководената
от САЩ окупация на Ирак,
изглежда малко вероятно, че
ще съществува стабилно централно управление, способно
да контролира цялата страна.
Когато и да бъдат оставени
различните иракски провинции с голяма автономия или
при започване на общо шиитско-сунитска гражданска война, пограничните райони на
Ирак ще останат недостатъч-
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но контролирани и “Ал Кайда”
ще поддържа присъствие там.
Освен това в случай на гражданска война притежаването
от “Ал Кайда” на ефективни
безопасни убежища ще бъде
осигурено. В този сценарий
превъзхождащите по численост сунитски групи ще трябва да осигурят помощ и военна сила от всички налични
ресурси и - дори да е неохотно
– поне временно да забравят
недоволството си към организацията на Бен Ладен.
В изявлението си от 29 декември Бен Ладен изразява
увереност, че “Ал Кайда” е
изградила стабилна основа в
Ирак, от която може да разпространява своето влияние,
организация и подкрепа за
бунтовнически/терористични
операции към съседни нации.
Това е вярно, особено що се

отнася до държавите от Източно
средиземноморския
регион. Бен Ладен говори поискрено и злокобно за Ливан
и Палестина сега, отколкото
когато и да било преди, твърдейки, че “Ал Кайда” може и
ще се стреми да подкрепи освобождението на Палестина,
защото “Хизбула” и “Хамас”
са се провалили.

“Хизбула”
Анулирайки
подкрепата,
която “Ал Кайда” даде на ливанската “Хизбула” и нейния
генерален секретар Хасан Насралах посредством изявлението на Айман ал Зауахири
по време на войната с Израел
през лятото на 2006 г., Бен Ладен сега обвинява “Хизбула”,
че обръща гръб на Палестина
и че приема поканата на САЩ
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и нейните агенти - владетели
в арабския свят. Бен Ладен
каза: “Хората (мюсюлманите)
открито виждат с очите си, че
това се случва в Ливан.
След отекващите речи (от
2006 г.) за мюсюлманската
гордост и достойнство и за
Палестина и нейната подкрепа и след протеста на Насралах, че целият свят не може
да наложи волята си над него,
Резолюция 1701, едно американско средство, одобрено от
ООН, бе приета. Същината на
тази резолюция е влизането
на кръстоносните войски в ливанските територии. Не са ли
наясно хората, че тези войски
са другото лице на САЩ? Ционистки съюз? Въпреки всичко
генералният секретар Хасан
Насралах заблуждава хората.
Той публично приветства тези
армии и обеща да подпомогне
мисията им, въпреки че знае,
че те са дошли, за да защитят
евреите и да затворят границите в лицето на честните муджахидини.”
Бен Ладен заключава, че
Насралах е действал така, “за
да съгласува желанията на
държавите, които го (били)
подкрепяли”, предпочитайки

“

по-скоро да защити собствената си организация, отколкото да направи необходимите
жертви в борбата за свобода на
Палестина. Бен Ладен описва
действията на Насралах като
двуличие, равно на действията на “предателите” – египетският президент Ануар Садат
и йорданският крал Хюсеин
– които подписаха “договори,
предвиждащи затварянето на
(техните държавни) граници”,
за да попречат на муджахидините да извършват “операции
срещу евреите”.

“Хамас”
Както обвини и Насралах,
Бен Ладен обвинява лидерите на “Хамас”, че “индиректно сътрудничат на американските агенти в региона” и по
такъв начин стават една от
“партиите и групите, числящи се към религиозното знание, ислямския призив и свещена война, които участват в
тази държавна измяна (срещу ислямската общност)”.
Някои лидери на “Хамас”,
казва Бен Ладен, бяха успешно “изкушени” от “владетеля
на земята на двете свещени

В частност Бен Ладен обясни, че арабските владетели от Източното Средиземноморие трябва да бъдат унищожени, така че „пътят към най-широкия фронт
за освобождението на Палестина” да може
да бъде прокаран „през земите под техен контрол”. След това, като се обърна не само към
палестинците, но и към всички мюсюлмани,
Бен Ладен заяви по безпрецедентен начин, че
“Ал Кайда” възнамерява директно да подпомага палестинците в тяхната борба с Израел и ясно намекна, че тя има военната способност да го направи.

джамии (Саудитска Арабия)”
и поради това навредиха на
своите организации и предадоха палестинския народ.
Разумните хора (между мюсюлманите) ще трябва да научат един урок от съдбата на
ръководството на движението
“Хамас”. То изостави своята
религия и не постигна светски
цели, когато се подчини на
владетеля на Рияд и на други
посредством влизане в националната обединена държава и
уважаване на несправедливите международни харти.
Бен Ладен се пита дали
„почтените в “Хамас” ще променят курса”, но предполага,
че може да е прекалено късно
за организацията като цяло
след многостранната конференция, проведена в Анаполис, където по настояване на
Саудитска Арабия палестинците се съгласиха да „продадат
Ерусалим, джамията “Ал Акса”
и кръвта на мъчениците”, за
да се харесат на Вашингтон и
Израел. Неговото твърдение,
че в “Хамас” са останали „почтени” все пак, загатва, че “Ал
Кайда” ще се погрижи да рекрутира членове на “Хамас”,
които не са удовлетворени от
настоящото статукво в Палестина.

Влиза “Ал Кайда”
След като осъди “Хизбула” и “Хамас”, Бен Ладен
разпали жестока атака срещу
„агентите (арабски) владетели”, подчертавайки отново,
че “Ал Кайда” и нейните съюзници „се опитват да ги катурнат и да ги насочат към
ислямския съд”. В частност
Бен Ладен обясни, че арабските владетели от Източното Средиземноморие трябва
да бъдат унищожени, така
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Експертът коментира
че „пътят към най-широкия се обединим с честните му- маркер в декемврийското си
фронт за освобождението на джахидини там от кадрите на изказване, който посочва, че
Палестина” да може да бъде “Хамас” и други фракции, ко- най-сетне ядрото на неговата
прокаран „през земите под ито отхвърлиха своите лидери организация е изградило от
техен контрол”. След това, поради това, че се отклониха безопасни убежища в Ирак
като се обърна не само към от праведността.”
възможността за организирапалестинците, но и към всичБен Ладен приключва с не и подпомагане на атаки в
ки мюсюлмани, Бен Ладен предписване на военно вза- държавите от Източното Срезаяви по безпрецедентен на- имодействие срещу Израел диземноморие, а оттам срещу
чин, че “Ал Кайда” възнаме- и арабските владетели, към Израел. Естествено Бен Ладен
рява директно да подпомага което е призовал, обявявай- не обещава, че по-големите
палестинците в тяхната бор- ки война на САЩ. Бен Ладен атаки са предстоящи: в дейстба с Израел и ясно намекна, каза: „Кръвта извиква още вителност той подчертава, че
че тя има военната способ- кръв, а унищожението – още муджахидините „сега са заност да го направи.
унищожение”, и обеща – в ети да се сражават със САЩ
„Аз уверявам, по-специал- исторически напомнящата за и техните агенти, особено в
но нашите най-близки
Ирак, Афганистан,
хора в Палестина, че
ислямския Магреб
ще разпространим наи Сомалия”. Това
Поради
това
разумно
е
шата свещена война,
означава, че израда се допусне, че ръковоако е рекъл Господ, и
елските власти са
няма да признаем анпотвърдили, че сега
дителят на “Ал Кайда” е
гло-френските Сайкс“Ал Кайда” припоставил маркер в декемврийПико договорни грасъства в Газа и че
ското си изказване, който поници или владетелите,
ливанските власти
определени от колониса декларирали, че
сочва, че най-сетне ядрото на
заторите. Ей богу, не
“Ал Кайда” е свързанеговата организация е изсме ви забравили след
на с ливанската суградило от безопасни убежисъбитията от 11 сепнитска бойна група
тември. Ще забрави ли
“Фатах ал Ислям”.
ща в Ирак възможността за
някой собственото си
Медиите
предпоорганизиране и подпомагане
семейство? ...Ние няма
лагат, че “Фатах ал
на атаки в държавите от Изда признаем държава
Ислям” е отговорза евреите, нито дори
на за атентата от 15
точното Средиземноморие, а
на сантиметър от земяянуари срещу джиоттам срещу Израел.
та на Палестина, какпа на американското направиха всички
то посолство в севладетели на арабите,
верен Бейрут. Ако
когато приеха инициативата всички мюсюлмани фраза – тези твърдения са истина,
на владетеля на Рияд преди че “Ал Кайда” ще се бори рамо това означава, че “Ал Кайда”
години... Нито пък ще уважа- до рамо с палестинците, за да сега използва трансиракска
магистрала,
обезпечаваща
ваме международните конвен- „ни върне Хатин”.*
безопасно движение и след
ции, признаващи ционисткоКакво следва?
това разполагане на бойци дато съществуване върху земята
лече на запад от традиционна Палестина, както направи
Изглежда, че миналото е ната база на организацията в
ръководството на “Хамас” или
както бе заявено от някои от пролог с Бен Ладен: ако той Южна Азия. 
лидерите на организация- каже, че “Ал Кайда” ще на* Хатин е мястото на последната и
та “Мюсюлманско братство”. прави нещо, има голяма верешаваща победа на Саладин над
Това ще бъде свещена война роятност то да бъде напракръстоносните войски през 1187 г.
за освобождаването на цяла вено. Поради това разумно е
по времето на Втория кръстоносен
Палестина, от реката до мо- да се допусне, че ръководитепоход (бел. ред.).
рето, ако е рекъл Господ, да лят на “Ал Кайда” е поставил

“
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Не е обидно да бъдеш
наречен мюсюлманин
Наоми Клайн
В хода на кампанията за номиниране на
кандидатите на двете
партии за президентските избори в САЩ
през тази година в
действие започнаха да
влизат всички средства.
Според
коментатори
Барак Обама пропусна шанса, даден му от
разпространената негова снимка с тюрбан на
главата. „Ако той наистина се кани да поправи света, трябва първо
да се заеме с тази ислямофобия” - счита известната журналистка
и анализаторка Наоми
Клайн в своя статия, публикувана във в. „Гардиън”.
Хилари Клинтън отрече,
че има нещо общо с публикуването на снимката на Барак
Обама, носещ тюрбан, но мениджърът на нейната президентска кампания твърди, че
дори ако тя стоеше зад публикуването на снимката, нямаше
да е кой знае какво. „Хилари
Клинтън е носила традиционните облекла на страни, които е посещавала, и нейните
снимки са публикувани на
много места” – казва той.
Разбира се, че ги е носила.
Джордж Буш пък си сложи
пончо в Сантяго, а Пол Улфовиц подпали YouTube със своя
африкански танц против маларията, докато беше президент на Световната банка. Очевидната разлика между тях и
Обама е следната: когато бели

политици се увлекат по етнически елементи, те изглеждат
забавно; когато черен кандидат-президент направи същото,
той изглежда като чужденец, а
ако етническото облекло бегло
напомня на облеклото, носено
от иракските и афганистанските бойци (твърде много зрители на телевизия Fox смятат,
че всяко друго нещо носено на
главата освен бейзболна шапка
е декларация за война срещу
Америка), гледката си е направо плашеща.
„Скандалът” с тюрбана е
част от така нареченото „мюсюлманско опетняване” на
Обама. В него влиза всичко
– от прекаленото експониране на второто име на Обама
(Хюсеин) до онлайн шушукането, че Обама е посещавал
фундаменталистко медресе в
Индонезия (лъжа), бил се заклел в Корана (друга лъжа) и

ако бил избран за президент, щял да прикачи
високоговорители към
Белия дом, с които мюсюлманите да се призовават към молитва (това
аз си го измислих).
Досега от щаба на
Обама отвръщат с агресивни
опровержения,
които изтъкват неговата
християнска вяра, нападат нападащите и създават образа на надежден
свидетел пред сенатската комисия за разследване на неамериканските
дейности. „Барак никога
не е бил мюсюлманин и
не е практикувал някакво друго вероизповедание освен християнството” – гласи едно изявление от
неговия щаб. „Аз не съм и никога не съм бил мюсюлманин”
– заяви самият Обама пред
репортер на „Крисчън нюз”
(„Християнски новини” ).
Разбира се, че Обама трябва
да опровергае отправените към
него обвинения, но не трябва да
спира дотук. Обезпокояващото
в отговора на неговия щаб е, че
остава незасегната позорната
и расистка представа, стояща
зад цялата кампания на „мюсюлманското опетняване” – че
де факто да си мюсюлманин е
срамно. Често поддръжниците
на Обама признават, че са били
„извозени” да приемат идеята, че
да бъдеш обвинен във връзка с
исляма е равнозначно да бъдеш
обвинен в държавна измяна.
Ако заменим исляма с друго вероизповедание или етническа принадлежност, ще
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осъзнаем, че би трябвало да
очакваме друг отговор от страна на Обама. Нека вземем за
пример един репортаж от американското седмично списание
„Нейшън” . Преди тринадесет
години Даниел Сингър – тогавашният кореспондент на
списанието в Европа – отива в
Полша, за да отрази протичащите в страната президентски
избори. Той пише, че надпреварата между кандидат-президентите се е превърнала в грозен дебат за това дали един от
тях – Александър Квашневски
– е евреин. Пресата твърдяла,
че майка му била погребана в
еврейско гробище (тя все още
била жива), а популярно телевизионно шоу представило
пародиен скеч, в който християнският кандидат-президент
бил облечен като юдей хасид.
„Това, което силно ме обезпокои – пише Сингър – е, че
адвокатите на Квашневски заплашиха да съдят медиите за
клевета, вместо да призоват за
приемането на закон в Полша
за забрана на расистката пропаганда.”
Не бива да очакваме помалко от щаба на Обама. Когато по време на дебата в Охайо
Обама бе запитан за подкрепата на Луис Фарахан към неговата кандидатура, той не се
поколеба да нарече антисемитските изказвания на Фарахан
„недопустими и заслужаващи
порицание”. Когато по време
на същия дебат бе повдигнат
въпросът за снимката с тюрбана, Обама не каза абсолютно
нищо.
Небезизвестните
изказвания на Фарахан за евреите бяха
направени преди 24 години.
Оргията от омраза, каквото
представлява
„мюсюлманско
опетняване”, се разиграва в
наши дни и има всички изгле-

ди да се развихри още повече по
време на главните избори. Тези
нападки не просто „опетняват
християнската вяра на Барак”,
както заяви Джон Кери в разпратени по пощата като част от
предизборната кампания листовки. Те са нападки към всички
мюсюлмани, някои от които наистина упражняват своите права да забулват главите си и да
пращат децата си в религиозни
училища. Хиляди мюсюлмани
носят често срещаното име Хюсеин. Всички те гледат как тяхната религия и бит се използват
като бич срещу Осама, докато
в същото време кандидат-президентът, който е символ на
расовата хармония, се оказва
неспособен да ги защити – и
всичко това се случва във време,
в което американските мюсюлмани сърбат последствията от
атаките на администрацията на
Буш към гражданските свободи
и мрежата от подслушвателни
устройства и са изправени пред
документиран подем в престъпленията на религиозна основа.
От време на време – като
това съвсем не е достатъчно –
Обама казва, че мюсюлманите
„заслужават уважение и са достойни хора”. Това, което никога не е правил, е нещото, за което Сингър призова в Полша:
нападките да бъдат окачествени като расистка пропаганда,
в този случай обаче срещу мюсюлманите.
Важността на кандидатурата
на Обама е, че само той – понеже като малък е живял в Индонезия и баба му е от Африка
– може да „поправи света” след
разрушенията, нанесени от
Буш. Тази му задача започва
с 1.4-те милиарда мюсюлмани по света, мнозина от които са убедени, че САЩ водят
война срещу тяхната религия.
Това разбиране се основава на

факти, сред които и тези, че
цивилното мюсюлманско население в Ирак и Афганистан
не се вписва в статистиките
със загиналите, че ислямът е
оскверняван в американските
затвори и че гласуването за ислямистка партия бе последвано
от колективно наказание върху
ивицата Газа. Това разбиране
се похранва и от надигането на
вълна от ислямофобия в Европа и Северна Америка.
В качеството си на най-видимия обект на този расизъм
във възход Обама има силата
да бъде нещо повече от негова
жертва. Той може да използва нападките върху него, за да
започне процеса на глобално възстановяване, който е и
най-изкушаващото послание
в неговата кампания. Следващия път, когато бъде попитан
за предполагаемата му мюсюлманска идентичност, Обама може да отговори не само
като изясни фактите, а и като
нанесе удар на тези нападки. Би могъл да каже, че ако
една предполагаема връзка с
фармацевтичен лобист може
и да заслужава да бъде представена като скандал, това да
бъдеш мюсюлманин не заслужава. Променянето на насоката на дебата по този начин
е не само морално правилно,
но и тактически умно – това
е единственият отговор, който може да разсее тези насаждащи омраза нападки.
Най-хубавата част е тази: за
разлика от прекратяването на
войната в Ирак и затварянето
на “Гуантанамо” изправянето
срещу ислямофобията не се
нуждае от изчакване до края
на изборите. Обама може да
използва своята кампания, за
да започне сега. Нека поправянето на разрушеното да започне сега! 
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“Хизбула” няма да загуби войната
Абдулсаттар Касем*
От края на войната през
юли 2006г. Америка и Израел
не се успокояват и не престават да работят за заличаване
на следите от загубата, която
претърпя израелската армия,
и за преодоляване на препятствията, появили се по време
на войната. Двете държави засилват модернизацията на сухопътната и морската им военна техника. Също така засилват
събирането на информация за
“Хизбула” и за дейността й от
гледна точка на сигурност и
военно поведение.
Израел подготвя специално обучени военни групи с цел
противопоставяне срещу военната тактика на “Хизбула”
и извършването на специални
операции, които да наблюдават военни окопи и да ги разрушават.
Израел предприе търсене
на агенти с цел събиране на важна информация и изразходва
огромни средства за подготовката за разрушаване редиците
на “Хизбула”.
В повечето арабски столици подкрепата за сигурност
между арабските столици и
израелските служби за сигурност също се развива, за да
се търсят успешни пътища за
ликвидирането на “Хизбула”.
Този съюз между арабските
правителства и Израел е основан на обща полза, която
изисква взаимопомощ и тър* Професор Абдулсаттар Касем
е доктор по политически науки от университета на щата
Мисури в САЩ. Той преподава
в университета Алнажах в Наблус (Западен бряг).

сене на информация.
Аз лично предполагам, че
“Хизбула” променя военната
си тактика веднага след прекратяването на огъня през юни
2006 г. и започва подготовката
за предстояща неизбежна война.
Партията си е взела поука и
е дала на Израел да си направи
равносметка за сегашните военни подобрения. Тя е решила
да подобри това, което притежава, по начин, който трудно
може да се разгадае и предположи от страна на враговете.
“Хизбула” трябва да са концентрирани върху две неща:
сдобиване с ракети срещу бронираните израелски танкове и
сдобиване със средства, които
да попречат на действията на
израелските самолети.
Според мен на този етап
“Хизбула” притежава нужните средства и много по-голяма ракетна сила от тази, която
видяхме във войната през юни
2006 г. Господин Хасан Насралах заяви в едно изявление, че
партията притежава хиляди

войници - число, което променя военното съотношение в
ситуация на настъпление.
С убийството в Дамаск на
военния ръководител на “Хизбула” Имад Мугание Израел
изпадна в безпокойство, като
разбра, че той не е единственият с решение относно войната
и затова е нужно да се следят
стъпките, които предприема
“Хизбула”.
Израел няма да остави нещата на произвола, за да се
подготви в сферата на сигурността и военното дело. Той
предоставя на “Хизбула” право
на избор, без да бъде порицаван от страна на приятелите си
или на тези, които твърдят, че
са такива.

“Хизбула” ще отвърне
за убийството
на военния си
ръководител
Това разбираме от действията му спрямо всяка израелска операция, насочена
към Ливан. Отвръщането ще
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бъде на нивото на извършеното убийство, но ще бъде
по-жестоко в два аспекта целта и постигането й. Достигането до целта ще бъде
професионално, така че от
гледна точка на сигурността
да постави Израел пред ново
затруднение.
Какво ще направи Израел тогава? Предполага се, че
той няма да преглътне удара
и ще му отвърне. Положението ще се разгорещи много
бързо.
Посредством последователните отвръщания на ударите “Хизбула” може да събере информация за новите
оръжия, които израелците
притежават. Също така може
да наблюдава новите военни тактики, които изискват
предприемането на мерки за
предпазливост и подобрение
на специалните тактики.
Както главният секретар
Хасан Насралах каза, предстоящата битка ще промени
облика на района. Резултатът
от войната, както “Хизбула”
предполага, ще промени съществуващите споразумения
в района, ще наложи върху
арабските народи нови подходи и „ще затегне въжето”
на Израел и американския
контрол над района.
През 2006 г. “Хизбула”
осъществи голяма победа,
като оръжието остана при
нея, Израел понесе големи загуби и изстрелването
на ракети продължи. Този
път трябва да се осъществи по-внушително нещо, за
да потърси Израел помощ
от Америка и европейските
държави – така че арабските
правителства да „онемеят” и
Израел да напусне Палестина. Голямата победа, която
може да доведе до промя-

Както главният секретар Хасан Насралах каза, предстоящата
битка ще промени облика на района. Резултатът от войната, както
“Хизбула” предполага, ще промени съществуващите споразумения в
района, ще наложи върху арабските народи нови подходи и „ще затегне въжето” на Израел и американския контрол над района.

на в района, трябва да бъде
извършена чрез сухопътно
нападение, в което да бъде
разбит Израел от Голанските възвишения и от нивите
Шеба, да се унищожат израелските колонии от ръката на арабските сили. Друга
победа може да бъде героизъм и да бъде приветствана
от арабските и ислямските
тълпи, но тя няма да промени облика на района.
Израел трябва да бъде
обезсилен, което да доведе
до друга военна ситуация и
до невъзможност той да потърси защита от което и да е
арабско правителство.
През 2006 г. “Хизбула”
използва във войната метод
за самозащита, с който успя
да се справи с израелското
надмощие по земя и въздух, не разреши сухопътното
придвижване на израелските войски, които нямаха информация за другата страна.
Войната даде своите ре-

зултати, но последиците останаха ограничени до степен, че палестинците, които
трябваше най-бързо да си
вземат поука, останаха да
преговарят с Израел, като че
ли в района не се бе случил
военен преврат.
“Хизбула” реализира стратегически преход в района
и вероятно само Америка и
Израел измежду държавите, участващи в преговорите, разбраха това. Може би
и арабските правителства
го разбраха, но очакват нов
ход, в който Израел ще претърпи поражение във войната. Анализът ми на изказванията на Хасан Насралах, а
също и това, което предполагам от военната модернизация на “Хизбула”, Иран и
Сирия, е, че времето за войната е дошло.
От гледна точка на военна
тактика ливанският фронт
не изисква десетки хиляди
военни окопи поради мал-
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ката географска площ, но се
нуждае от голям брой войници за нападение.
Това означава, че трябва да се осигури голям брой
военни сили за сухопътно
нападение по посока към
възвишенията и градините
на Шеба или по посока към
израелските колонии.

Дали “Хизбула”
притежава
способност
за сухопътно
нападение?
След като “Хизбула” е
способна да се противопостави на израелските самолети и да унищожи израелските танкове, следователно тя
е способна да предприеме и
сухопътно нападение.
Според преценката ми
“Хизбула” притежава средства, с които може да се противопостави на израелските
самолети или на част от тях.
Това ще бъде голяма изненада във войната. Относно
вертолетите полетите им ще
бъдат ограничени през деня
и нощта.
Когато Израел започне
войната, той ще нападне и
Сирия, тъй като тя е основната опора на “Хизбула” от
гледна точка на отворения
маршрут към Иран и снабдяването с военни запаси.
Всеки военен удар над “Хизбула” не изключва намесата
на Сирия, след като тя е цел.
Именно за това сирийската
армия ще бъде подготвена
за нападение.
“Хизбула”
притежава
военна способност и средства да се противопостави
на Израел, но Сирия притежава по-голяма военна
мощ и способност, вклю-

чително
от
географска
гледна точка.
“Хизбула” се подготвя за
сухопътно нападение и се
нуждае от оборудвани подготвени сили, но тези сили,
колкото и да са големи и добре оборудвани, те няма да
са на нивото на сирийската
армия. Затова сирийската
армия трябва да помогне в
предстоящата война с участието на нейни части в нея
през възвишенията или ливанските земи.
Логично е сирийската армия да предприеме освобождаване на възвишенията,
ако тя е способна да се противопостави на израелските
самолети. По този начин тя
се съюзява с “Хизбула” в затрудняването на Израел.
Може да се предположи,
че “Хизбула” ще доведе до
обществен натиск над израелското правителство и
на армията им посредством
обсадата на населението.
Предполагам, че “Хизбула”
ще изстреля първо ракетите
си към Тел Авив като ясно
послание за всеки израелец,
че пред него няма изход от
ситуацията.
В миналата война жителите, които населяваха
северната част, се преселиха в южната поради това, че ракетите на
“Хизбула” обстрелваха северната част. В предстоящата война няма да има
изход на юг.
След като жителите попаднат под ракетния обстрел
в различните области на окупираната Палестина от 1948
г., народът ще окаже натиск,
който ще затрудни военната тактика и ще рефлектира
върху взимането на военни
решения.

Израелската армия
е силна и добре
въоръжена
Историята показа, че израелските войници са подготвени и
обучени. Те притежават голяма
способност във военни действия, но също така забелязваме
и слабите им точки, сред които:
- Израелските войници са
разглезени. Военното израелско
управление показа това, като
предприемаше мерки да запази
живота им. Това се отразява на
жертвоготовността и нарушава
приоритетите на войника във
войната.
- Израел е погълнат от разврат. Двама от управниците са
изключени от управлението поради позорни причини. Оставката на командващия войната
също била заради нравстени
причини.
- Ръководствата, които събираха хората в Израел, вече не
съществуват.
- Монополът на Израел над
модерното оръжие не съществува.
- Хората в Израел сега не са
в период на изграждане на държава, а са в търсене на спокоен
живот. Това означава, че ценностите не са вече сходни с потребностите на войната.
- Отстъплението може би
няма да е далече. Страните във
войната ще претърпят големи
загуби. Израел ще види, че нещата са много по-сложни, отколкото изглеждат, а и ще види,
че вече не е онази държава, на
която никой не се намесва във
вземането на решение.
- Арабските страни ще бъдат повлияни от резултатите на
войната - най-вече палестинското и йорданското правителство. Израел няма да е способен да си осигури сигурност от
враговете. 
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Най-високата сграда, завършена в света през 2007 г., е
Роус ротана тауър – 72 етажа,
333 метра. Небостъргачът се
намира в Дубай, Обединените
арабски емирства. Иначе страната отдавна се гордее с Емирските кули – 12-ата и 24-ата по
височина сгради в света. Бъдещето пък е категорично – през
2008 г. в града трябва да бъде
доизградено
най-високото,
800-метрово, здание на планетата: Бурж ал Араб.
В редовете нататък ще разкажа за радиоразпръскването
в страната на емирствата, за
една радиомрежа, която излъчва от високите Емирски
кули. Духът на приказното в
арабската култура подсказва
образ: радиото в тази страна
е глас сякаш от небето. Но
височините на Дубай са материална реалност със свои
делнични предпоставки.
Свръхвисокото строителство днес не е само мода в
Близкия изток, то изразява
икономическия просперитет
на някои държави в региона. Сред тях са Обединените
арабски емирства, богата на
нефт страна. ОАЕ имат много
висок икономически растеж
и висок национален доход на
глава от населението.
Гъвкавата външна политика превръща страната във
финансов и търговски център на района. Обединените
емирства работят за развитие на отношенията с другите
страни - членки на Съвета за
сътрудничество в Залива, със
западните държави, с остналите арабски страни, членки

на Организацията Ислямска конференция. Емирствата подкрепят общоарабската
позиция по близкоизточния
конфликт, палестинската кауза и решаването на ливанския проблем.
Обединените
емирства
притежават изявена мултиетничност и мултинациноналност. Има южно- и източноазиатци, араби, европейци,
местни жители с персийски
и индийски произход. Над
80% от живеещите в ОАЕ не
са нейни граждани. Повечето
хора в емирствата са мюсюлмани – официалната религия,
има и християни, и граждани

с други вярвания. Говори се
на официалния арабски език,
а в бизнеса доста често на английски.
Това е културната среда, в
която работи корпорацията
Арабска радиомрежа (ARN).
С център в медийното сити на
Дубай, тя е най-бързо разширяващата се мрежа в района,
при видим баланс между обществени стойности и търговско развитие.
Арабската радиомрежа се
обръща към интересите на
различни слушатели, общности и култури чрез жанрови специфики при програмирането. Специализирани
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програми пряко обслужват
широките имигрантски общности в ОАЕ, като целево се
определят тематики и интерпретации.
Началото е през септември
2001 г., когато стартира Ал
Арабия 98.9 FM. Интересът
на слушателите е изключителен. Това определя и по-нататъшната политика на корпорацията. Мрежата се развива
в следваща фаза с излъчваното на английски език радио Хит
96.7 FM и със Сити
101.6 FM. Добили задълбочено разбиране
колко е важно за аудиторията регионалното съдържание, в
ARN насочват част
от съдържанието на
Сити 101.6 FM към
субконтиненталните
имигранти. И така
– програма след програма, които включват новини, музика
и информация, при
отчитане на често
диаметрално различната чувствителност
в пределите на региона. Днес на гражданите в Обединените арабски
емирства мрежата предлага
седем радиопрограми.
Ал Арабия 98.9 FM излъчва на арабски език. Това е
първото форматно търговско
арабско радио. По уникален
начин то смесва музикалните
традиции на Арабския залив
и арабския свят като цяло със
съвременната хитова музика.
Ал Арабия 98.9 FM обхваща
основните събития в Дубай и
ги представя чрез преки репортажи. Програмата има сътрудници във всички арабски региони и постоянно разширява
информационната си мрежа.

Специализирани издания определят станцията като номер
едно в Близкия изток.
Ал Халиджа 100.9 FM
излъчва на арабски език. Радиото създава съвременна
платформа за Khaleeji музиката – коренен музикален
стил на страните от Персийския залив. Програмата
включва и произведения от
арабската поезия. Гъвкаво и

бързо в ефир се отразяват важните събития: регионална
информация и най-новото от
кореспондентската мрежа в
чужбина. В сътрудничество с
кметството на Дубай радиостанцията предлага уникално
обслужване, свързано с пътния трафик – чрез проследяване на стотиците улични
телевизионни камери.
Сити 101.6 FM излъчва на езика хинди – за азиатците, които живеят в ОАЕ.
Само през първите два дни от
старта екипът получава 2500
телефонни обаждания, 1800
факса и над 1000 електрон-

ни писма. Радиото представя
много сервизна информация. Програмата се отличава
с хумористичния си стил и с
обръщението към младежкото у всеки. Музиката е хитова – баливуд, индийски поп,
азиатски фолклор и танцова
музика.
Хит 96.7 FM е програма
за широк кръг слушатели от
най-голямата
имигрантска
общност в залива – малайлиз.
Дубай 92 излъчва
любимите световни поп
и рок песни от миналото, следва и тенденциите в новата музика. Дубай 92 носи динамизма
на големия съвременен
град.
Дубай ай 103.8 FM
е първата разговорна
програма в Обединените арабски емирства
– на осем езика. Седемдесет човека от двайсет
нации осигуряват новини, спорт, предавания,
развлечение.
Ноор Дубай 93.9
FM е последната засега инициатива на ARN
– ислямско ориентирана
станция с новини и разговори
на социални теми, които засягат най-вече младите хора в
Емиратите.
Така върху благоприятната социално-икономическа и културна основа в тази
арабска страна успешно е
построена система за медийно обслужване чрез радиото.
Приложен е многопрограмният принцип като възможност за пълноценно и
разностранно
обществено
служене. Намерен е еквивалент за културно присъствие
в твърде разнородна гражданска среда. 
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Хашашините между
легендата и реалността
Станимир Иванов
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С наименованието хашашини кръстоносците и редица
средновековни европейци наричали исмаилитите низари,
които в наши дни наброяват
няколко милиона и всъщност
представляват гръбнакът на
последователите на исмаилитския шиизъм в световен
мащаб, като са разпръснати
из повече от 25 страни в Азия,
Африка, Европа и Северна
Америка. В момента за свой
духовен водач и за 49-и имам
те признават принц Карим
Ага Хан. От своя страна исмаилитите представляват важно
направление в шиизма, чиито
последователи пък са около
10% от цялата мюсюлманска
общност от над 1 милиард
души.
Историята на исмаилитите
е дълга и изпъстрена с найразлични събития и се простира през повече от 12 века,
в течение на които те се разцепват на редица по-малки
клонове и течения. Като отделна шиитска общност те се
появяват някъде към средата
на VІІІ век и два пъти през
Средновековието успяват да
създадат своя собствена държава – Фатимидският халифат (909–1171) и Низаритската държава (1190-1256). В
същото време исмаилитите
изиграват важна роля в религиозно-политическата
и
интелектуалната история на
мюсюлманския свят – небезизвестните исмаилитски даи
или пропагандатори, които
били едновременно теолози,

Познатата ни история за хашашините започва през 1090 година,
когато Хасан ас Сабах и неговите съюзници превземат крепостта
Аламут, разположена в близост до Казвин
(на територията на съвременен Иран).

философи и политици, написват множество трактати в
различни области на знанието, като по този начин дават
своя принос за средновековната мюсюлманска мисъл.
През 1094 година вследствие от династичните междуособици между Фатимидите
в исмаилитския шиизъм настъпва разцепление и се появяват неговите два основни
клона – на низарите и на мусталианите. След смъртта на
фатимидския халиф Мустансир (1094) Хасан ас Сабах и
други исмаилити отказват да
признаят новия фатимидски
халиф в Кайро и засвидетелстват своята преданост и лоялност към неговия по-голям
брат Низар и съответно към
неговите наследници. Така се
поставя началото на течението
на низаритския исмаилизъм,

чиито последователи не само
че били върли врагове на фатимидските халифи в Кайро,
но изпитвали силна неприязън и към Абасидите. Низарите правят множество промени
в исмаилитската доктрина,
най-значителната от които е
възприемането на метода на
политическите убийства и терора като религиозен дълг.
Познатата ни история за
хашашините започва през
1090 година, когато Хасан ас
Сабах и неговите съюзници
превземат крепостта Аламут,
разположена в близост до
Казвин (на територията на
съвременен Иран). Крепостта служи за отправна точка
за по-нататъшните завоевания на лидера и идеолога на
течението Хасан, който към
края на XI век държи под
свое подчинение редица кре-
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пости на територията на днешен Иран и Ирак, мрежа от
пропагандатори на неговата
идеология и възгледи, корпус
от предани бойци федаини и
огромен брой съгледвачи във
вражеските лагери и градове. Опитите на селджукските
султани да завземат Аламут
се провалят и множество генерали, държавници и дори
двама абасидски халифи стават жертва на хладнокръвните
убийци на хашашините.
През ХІІ век хашашините
разширяват обхвата на своята дейност на запад до Сирия, където управлението на
селджуките е създало благоприятен климат за подмолна „терористична” дейност
от страна на екстремистки
елементи сред местното шиитско малцинство. След известен период на подготовка
хашашините завземат редица
крепости в планините Ан Нусейрия, най-важната от които е Масяф. От тази крепост

сирийският предводител на
хашашините – Рашид ад Дин
Синан, на практика управлява
независимо от главния бастион на хашашините – Аламут.
Рашид и неговите приемници
били наричани с прозвището „господар на планината”
(ар. шейх ал джабал), което
погрешно било преведено от
кръстоносците като „старецът
от планината”.
Край на могъществото
на хашашините е сложен от
предвожданите от хан Хулагу
монголи, които завземат една
по една всички крепости на
хашашините, като през 1256
пада и самият Аламут. Бастионите на хашашините в Сирия
пък постепенно попадат под
властта на предвожданите от
султан Бейбарс І мамелюци.
Оцелелите след гоненията последователи на учението продължават да съществуват под
формата на умерена религиозна общност и до ден днешен.
Кръстоносците започват

Наименованието хашашини, с което низаритите стават известни в Европа и което в
зависимост от различните европейски езици
придобива различно звучене, например асасини, хесисини, хашишини, очевидно се основава на различни варианти на арабската дума
хашиши (мн. ч. хашишия, хашишин), с която
мюсюлманите презрително наричали низарите и в която влагали смисъла на „долнопробни” и „хора с разпуснати морални ценности”,
без обаче да правят връзка между низарите и
упойващото растение хашиш. Такава връзка
обаче е направена от кръстоносците в Сирия
и от европейските пътешественици, които
съчиняват пикантни истории за „пушещите хашиш фанатични убийци”. С течение на
времето в Европа думата хашашини започва
да се употребява за обозначаването на човек,
който убива (англ. assassin).

да имат по-чести контакти
със сирийските низари още
от самото начало на ХІІ век
и именно оттогава водят началото си и всевъзможните слухове и легенди за хашашините и за строгата им
йерархична организация, в
която всеки член е длъжен
безусловно да се подчинява
телом и духом на висшестоящите. По времето на Рашид
ад Дин Синан (1163 – 1193)
кръстоносците и техните европейски наблюдатели стават особено заинтересовани и
впечатлени от силно преувеличените сведения и слухове
за дръзкото поведение на низаритските убийци федаини,
които, посветени в тайното
си учение, убивали известни
политически фигури и владетели, всявайки ужас сред неприятелите си. Твърди се, че
три пъти се опитали да убият самия Салах ад Дин Аюби
– Саладин. В писмо до халифа в Багдад от 1181 година,
в което Саладин докладва
за своята дейност в Сирия,
той пише, че води война за
исляма срещу трима врагове – неверниците франки,
еретичните и убийствени
хашашини и занджите от
региона на Мосул, които
той обвинява в сътрудничество и съзаклятничество
както с франките, така и с
хашашините. Първият опит
на хашашините да сложат
край на живота на Саладин
е по време на обсадата на
Халеб (Алепо). Те успяват
да се промъкнат в неговия
стан, но са разпознати. В
последвалата бъркотия и
разигралата се битка мнозина от приближените на
Саладин загубват живота
си, но самият той остава
невредим. При втория опит
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отново хашашини, дегизирани като войници, успяват
да се промъкнат в лагера на
Саладин и да се слеят с редиците на армията му. Веднага
щом им се удава удобна възможност, те нападат неговата свита, но в последвалата
схватка са убити, а Саладин
се отървава с дребни наранявания. Силно разгневен,
той предприема невероятни
мерки за гарантирането на
сигурността си и незабавно
започва отмъстителна кампания срещу хашашините,
като превзема и опустошава редица техни крепости, а
през 1176 година дори обсажда главния им бастион в Сирия – крепостта Масяф. Не
след дълго по неизвестни за
историците мотиви сключва
мир с хашашините, който не
нарушава до края на живота си – факт, който мнозина
изследователи привеждат в
полза на политическото влияние и дипломатическите
умения на хашашините. Известни политически и военни фигури, станали жертви
на хашашините, са селджукският везир Низам ал Мулк
(1092), фатимидският везир
Ал Афдал (1122), граф Раймонд II от Триполи (1152),
както и вторият син на Чингис хан Джагатай, а през 1271
английският принц Едуард
(впоследствие крал Едуард І)
е ранен с отровна кама.
Наименованието хашашини, с което низаритите стават
известни в Европа и което в
зависимост от различните европейски езици придобива
различно звучене, например
асасини, хесисини, хашишини, очевидно се основава на
различни варианти на арабската дума хашиши (мн. ч.
хашишия, хашишин), с която

мюсюлманите
презрително
наричали низарите и в която
влагали смисъла на „долнопробни” и „хора с разпуснати
морални ценности”, без обаче
да правят връзка между низарите и упойващото растение
хашиш. Такава връзка обаче
е направена от кръстоносците в Сирия и от европейските
пътешественици, които съчиняват пикантни истории за
„пушещите хашиш фанатични
убийци”. С течение на времето в Европа думата хашашини
започва да се употребява за
обозначаването на човек, който убива (англ. assassin).
Средновековните европейци
и най-вече кръстоносците, които дълго време остават в неведение за същността на исляма
като религия и неговите различни деноминации, измислят
и съчиняват множество легенди
за потайните ритуали и практики на хашашините, чиято
основна цел е да се даде рационално обяснение на нерационалното самопожертвователно
поведение на федаините. Поради тази причина легендите
най-вече се отнасят за начините на рекрутиране и обучението
на новите членове на сектата и
обхващат периода от времето
на Синан до ХІІІ век. Сред тези
легенди е и опитът сляпото
подчинение на младите бойци
на техния предводител да бъде
обяснено с влиянието на упойващо средство като хашиша.
Истината обаче е, че няма никакви доказателства, че хашиш
или някакво друго упойващо
средство е било давано системно на бойците, за да се поддържат тяхната мотивация и жертвоготовност, а съвременните
неисмаилитски мюсюлмански
източници, които като цяло
са враждебно настроени към
исмаилитите, предпочитат да

остават безмълвни по въпроса.
По всяка вероятност единствено презрителното обръщение
към низарите – хашиши – е
дало тласък на въображаемите разкази, разпространени от
кръстоносците.
Легендите за хашашините
кулминират, популяризирани
в сбит вид от прочутия пътешественик Марко Поло, който
съчетава легендата за хашиша
с редица други легенди, като
прибавя и свое нововъведение
под формата на тайна „райска
градина”, където според него
федаините получавали част от
своето обучение и изпитвали
насладите на райския живот
тук на земята като мотивация
да дадат живота си, изпълнявайки опасните си мисии, и
час по-скоро да отидат в истинския, изпълнен с неземни
блаженства рай…
И до ден днешен легендите за хашашините се радват
на широка популярност из
целия свят и на тях се гледа
като на достоверни сведения за тайните практики на
исмаилитите низари, които
най-често се представят като
свирепи дрогирани убийци.
Съвременните изследователи на исмаилитите, чиито
проучвания се основават на
автентични исмаилитски източници, прилагат множество доказателства в полза
на въображаемия характер
на тези легенди. Други обаче
твърдят, че след разбиването на основните крепости на
хашашините от монголския
хан Хулагу и от мамелюкския
султан Бейбарс І останалите
малцина посветени хашашини продължили своята дейност, само че още по-тайно и
още по-ефикасно…
(По материали на
арабския печат)
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Състояние на човешките
права в Палестина
и в другите окупирани
арабски територии
В предишния брой започнахме
публикуването на един документ,
заслужаващ внимание – докладът
на Джон Дугард, специален докладчик на ООН за състоянието на
човешките права в окупираните
през 1967 г. палестински територии, който доби публичност в края
на януари т.г.
В този брой публикуваме останалите части на документа.

Резюме
През 2007 г. се навършват четиридесет години от окупирането на
палестинската територия. Задълженията на Израел като окупираща
сила не са намалели вследствие на
продължителния характер на окупацията.
Израел остава окупираща сила в
ивицата Газа въпреки претенцията му, че ивицата Газа е „вражеска територия”. Това означава,
че действията на Израел трябва
да се оценяват според нормите на
международното хуманитарно право
и международното право за правата на човека. Според тези норми
Израел е в сериозно нарушение на
своите правни задължения. Колективното наказание на ивицата Газа
от Израел е изрично забранено от
международното хуманитарно право
и е довело до сериозна хуманитарна криза.
Състоянието на човешките права в Западния бряг се е влошило въпреки очакванията, че ще се
подобри след отстраняването на
„Хамас” от правителството в Западния бряг. Израелските селища
се разрастват, строителството на
стената продължава, а броят на
контролно-пропускателните пунктове се увеличава. Военните операции и арестите са зачестили, 779
палестински затворници са освободени, но около 11 000 остават
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в израелските затвори.
Правото на самоопределение на
палестинския народ е сериозно заплашено от разделението между ивицата Газа и Западния бряг, настъпило вследствие на завземането на
властта в ивицата Газа от „Хамас” през юни 2007 година. Международната общност трябва да положи
всички усилия, за да бъде възстановено палестинското единство.
На 27 ноември по време на конференция в Анаполис бе поставено началото на нов мирен процес.
Този процес трябва да се осъществи
в нормативна рамка, която уважава международното право, международното хуманитарно право и човешките права. Важен елемент на
тази рамка е консултативното мнение на Международния съд относно
правните последствия от изграждането на стена в окупираните палестински територии и то не може
да бъде пренебрегнато от участниците в инициирания в Анаполис мирен процес – израелските и палестинските власти, „Квартетът” и
Организацията на обединените нации. В качеството си на представител на Организацията на обединените нации генералният секретар
е длъжен да се убеди, че консултативното мнение, което представлява закона на Организацията на
обединените нации, е уважавано от
всички страни, включени в инициирания в Анаполис мирен процес.
V. СЪСТОЯНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА
В ЗАПАДНИЯ БРЯГ И ЕРУСАЛИМ
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28. Мнозина се надяваха, че
състоянието на човешките права
в Западния бряг ще се подобри
след изключването на „Хамас” от
правителството на Западния бряг.
Първоначално това сигнализира за
ново сближаване между Израел и
временното правителство на пре-

зидента Абас и министър-председателя Салям Фаяд. Израел направи
няколко жеста, с които да изрази
сближаването, например като пусна
на свобода 779 затворници (предимно от „Фатах”), изплати някои
от дължимите на палестинската администрация данъчни постъпления,
облекчи ограниченията за пътуване в долината на река Йордан,
амнистира 178 бойци на „Фатах”,
които бяха издирвани от Израел, и
предостави обещаните разрешителни за жителство в Западния бряг
на 3500 палестинци. За съжаление
Израел не предприе никакви стъпки
за премахване на инфраструктурата на окупацията. Напротив, той
запази и продължи да разширява
тези дейности, които най-сериозно
нарушават човешките права – военните операции, заселническата
дейност, изграждането на разделителната стена, ограниченията в
свободата на придвижване, юдеизирането на Ерусалим и разрушаването на къщи.
А. Военните операции
29. След юни 2007 година военните операции в Западния бряг
зачестиха. Например през ноември
ИОС проведоха 786 рейда в Западния бряг, вследствие на които
бе убит един палестинец, 67 бяха
ранени, а 398 бяха арестувани;
бе разрушена обществена и частна собственост; наложени бяха полицейски часове; неизвестен брой
невинни цивилни лица бяха тероризирани от въоръжени войници и
кучета. Най-засегнат от това бе
град Наблус: на 17 октомври израелската армия навлезе в град Наблус и изстреля танкови снаряди,
убивайки един възрастен цивилен
гражданин и един въоръжен индивид и ранявайки 14 цивилни лица,
сред които 2 деца и един журна-
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лист. ИОС често не успява да направи
разлика между военни цели
и цивилни лица. Както и в случая
с Газа (виж параграф 25) тези
действия нарушават нормите на
международното хуманитарно право
(членове 48, 51 (4) и 52 (1) от
Допълнителния протокол І).
Б. Израелските селища и заселниците
30. В Западния бряг и Източен
Ерусалим има 149 израелски селища. Въпреки обещанията на Израел,
че ще замрази разрастването на
заселническата дейност, броят на
заселниците се е увеличил с 63%
от 1993 година досега и сегашният
им брой е 460 000. Понастоящем
се води нова строителна дейност
в 88 селища, а средните темпове на разрастване на селищата са
с 4.5%, докато във вътрешността
на Израел темповете на растеж са
с 1.5%. В допълнение към
това
има 105 израелски „предни поста”,
т.е. неофициални структури, които служат като прелюдия към построяването на нови селища и не
са „разрешени”, но въпреки това
все още се финансират от правителствени министерства. Въпреки
поетия ангажимент от Израел за
разрушаването на всички „предни
постове”, които са построени след
2001 година, не са предприети никакви подобни мерки спрямо въпрос-

ните 51 „предни поста”. Повече от
38% от територията на Западния
бряг е заета от израелски селища, „предни постове”, военни зони
и израелски природни резервати,
в които достъпът на палестинци
е забранен. Междуселищни пътища
свързват селищата едно с друго и
с Израел. До голяма степен тези
пътища са затворени за палестинските превозни средства. (Следователно Израел е въвел система на
„пътен апартейд”, която не е била
позната по време на апартейда в
Южна Африка.)
31. В изказване пред Третата
комисия от октомври 2007 година
израелският делегат г-жа Ади Шонман заяви, че специалният докладчик не е посочил, че израелската
НПО „Мир сега” се е отрекла от
свой доклад от октомври 2006 година, в който се говори за това,
че почти 40% от заеманата от израелските селища земя в Западния
бряг е палестинска частна собственост. Специалният докладчик
се свърза с организацията „Мир
сега”, която посочи, че въпреки
че е направила някои корекции в
своя доклад в отговор на възражения от страна на израелското
правителство, тя не се е отрекла
от извода на доклада, че 40% от
заеманата от израелските селища
земя е палестинска частна собственост.
32. Според международното право
израелските селища са незаконни,
тъй като те нарушават член 49,
параграф 6 от четвъртата Женевска
конвенция. Незаконният им характер бе потвърден от Международния
съд в консултативното му мнение
относно изграждането на стената,
от Висшите договарящи се страни
на четвърта Женевска конвенция в
публикувана през 2001 година декларация и от Съвета за сигурност
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и Общото събрание на ООН. Освен
това израелските селища представляват форма на колониализъм, което противоречи на международното
право.
33. За пренебрежителното отношение на Израел към международното право и мнение личи от
скорошните решения на израелското
правителство. Първо, малко след
конференцията в Анаполис през декември израелското правителство
обяви планове за построяването на
307 нови жилища в селището Хар
Хома. Второ, през октомври израелското правителство обяви, че
ще пристъпи към осъществяването
на плановете за развитие на „Е1”
– запланувано изграждане на ново
селище в близост до Маале Адумим, което ще се състои от 3500
жилища, 10 хотела и индустриален
парк и в което ще се настанят 14
500 заселници. До момента Израел
е построил полицейски участък в
„Е1” (който на 25 септември бе
посетен от специалния докладчик),
но е възпрепятстван да продължи
с осъществяването на своите планове за изграждането на „Е1” от
наличието на главния път от Източен Ерусалим към Йерихон, който
се използва от палестинци. Израел конфискува палестинска земя
в Абу Дис, Сауарех, Наби Муса и
Ал Хан ал Ахмар, за да може да
построи алтернативен път за палестинците към Йерихон, което ще
доведе до освобождаване на нужното пространство за „Е1”. Този
път е част от по-широкия план на
Израел за замяна на териториалната цялост с „транспортна цялост”
посредством изкуственото свързване на населените с палестинци
центрове посредством сложна мрежа
от алтернативни пътища и тунели
и създаването на отделни пътни
мрежи в Западния бряг – една за

палестинците и една за израелските заселници.
В.
Контролно-пропускателните
пунктове, блокпостовете и пропуските като фактори, възпрепятстващи свободата на движение
34.
Контролно-пропускателните
пунктове и блокпостовете сериозно
ограничават свободата на придвижване на палестинците в Западния
бряг и водят до катастрофални последствия както за личния им живот, така и за икономиката. Има
561 такива препятствия пред свободата на придвижване – 80 постоянни
контролно-пропускателни
пункта и около 476 заключени портали, земни насипи, бетонни блокове и ровове. В допълнение на
това ежегодно израелските военни
патрули поставят хиляди временни
контролно-пропускателни
пунктове, известни като „мобилни пунктове”, из цялата територия на
Западния бряг за неопределен период от време – от половин час до
няколко часа. През ноември 2007
година бяха поставени 429 мобилни
пункта.
35. Палестинците са подложени
на множество забрани за придвижване и на необходимостта от пропуски за пътуване в границите на
Западния бряг и Източен Ерусалим.
Контролно-пропускателните
пунктове се грижат за съблюдаването на пропускателния режим. Тези
ограничения нарушават член 12 от
Международния пакт за гражданските и политическите права, който,
според консултативното мнение на
Международния съд за изграждането на стената, Израел е длъжен
да съблюдава в ОПТ. Доводът на
Израел, че тези ограничения са
оправдани като мерки за сигурност, трудно може да бъде при-
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ет. Много от контролно-пропускателните пунктове и блокпостовете
са далеч от границата на Израел,
която за всеки случай е защитена и от стената. По-правдоподобно
обяснение може да бъде намерено
в нуждата да се търси удобството на заселниците, да се улеснява придвижването на заселниците в
границите на Западния бряг и да
бъдат демонстрирани на палестинския народ силата и присъствието
на окупационната сила. По данни
на публикуван във вестник „Йедиот
Ахронот” доклад една четвърт от
войниците на ИОС, които са служили на блокпостове в Западния
бряг, съобщават, че са станали
свидетели или са взели участие
в малтретирането на палестински
граждани. Пропускателните пунктове служат за унижаване на палестинците и създават у тях чувство
на дълбока омраза спрямо Израел. В този смисъл те напомнят на
„пропускателните закони” по време
на апартейда в Южна Африка, които са изисквали от чернокожите
граждани на Южна Африка да показват разрешителни за пътуване или
отсядане където и да било в Южна
Африка. Тези закони предизвиквали
повсеместно чувство на унижение
и гняв и били причината за чести
протестни действия. За Израел би
било полезно да се поучи от опита
на Южна Африка. Налаганите от Израел ограничения върху свободата
на придвижване по-скоро създават
състояние на несигурност, вместо
да спомагат за гарантирането на
сигурността.
Г. Стената
36. Стената, която Израел продължава
да
изгражда
най-вече
върху палестинска територия, е
очевидно незаконна. В своето кон-

султативно мнение относно изграждането на стената Международният
съд постанови, че тя противоречи на международното право и че
Израел е длъжен да преустанови
изграждането на стената и да разруши вече построените участъци.
Израел се отказа от поддържаното
от него становище, че стената е
само мярка за сигурност, и сега
твърди, че една от причините за
изграждането на стената е да бъдат включени селища в границите
на Израел. За това свидетелства
фактът, че 83% от заселническото
население на Западния бряг и 69
израелски селища са обградени от
стената.
37. Заплануваната дължина на
стената е 721 километра. До момента са завършени 59% от стената, а
200 километра от нея са построени
след издаденото от Международния
съд консултативно мнение, според
което стената е незаконна. Когато
стената бъде завършена, около 60
000 палестинци от Западния бряг,
живеещи в 42 села и градове, ще
живеят в затворената зона между
стената и Зелената линия. Площта на тази зона ще представлява
10.2% от палестинската територия
в Западния бряг. Въпреки това има
предположения, че линията на изграждане на стената ще бъде ре-
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визирана, така че да обхване още
палестински територии в югоизточната част на Западния бряг в
близост до Мъртво море. Ако този
план бъде осъществен, около 13%
от палестинската територия ще бъдат обкръжени от стената. В затворената зона се намират много
ценни водни ресурси и най-плодовитите земеделски земи на Западния бряг.
38. Изграждането на стената
води до сериозни последствия от
хуманитарен характер за палестинците, които живеят в затворената
зона. Отрязан е достъпът им до
месторабота, училища, университети и специализирана медицинска
помощ, а социалният им живот е
сериозно фрагментиран. Освен това
те нямат 24-часов достъп до спешна медицинска помощ. На повече от
100 човека, живеещи в затворената
зона, им е било отказано издаването на пропуск за напускане на
зоната. Палестинците, които живеят от източната страна на стената, но чиято земя се намира в затворената зона, са изправени пред
сериозни икономически трудности,
тъй като без пропуск не могат да
обработват земята си или да извеждат на паша своя добитък. Да
се получи пропуск не е лесно, а
бюрократичните процедури за получаването на пропуск са унизителни и обструкционни. По данни на
Бюрото за координация на хуманитарните въпроси (БКХВ) в наши дни
само 18% от хората, обработвали
земя в забранената зона преди построяването на стената, получават
пропуски за достъп в затворената
зона. Редът за отваряне и затваряне на порталите, през които се
отива в затворената зона, е доста
ограничителен: през 2007 година
БКХВ проведе проучване сред 67
палестински общности, разположени

в близост до стената, в резултат
на което бе установено, че само
19 от общо 67 портала в стената
са били отворени за палестинците
през цялата година. За да се утежнят нещата още повече, палестинците, които влизат в затворената
зона или излизат от нея, често
са подложени на малтретиране и
унижения от стоящите на порталите
ИОС. Трудностите, които изпитват
палестинците, живеещи в затворената зона и в близост до стената,
вече са довели до преместването
на около 15 000 души.
39. Съдбата на село Джайюс, което бе посетено от специалния докладчик на 30 септември 2007 година, свидетелства за трудностите,
пред които са изправени общностите, живеещи в близост до стената, но в Западния бряг. 3200-те
жители на Джайюс са разделени от
своите обработваеми земи от стената; 68% от обработваемата земя
на селото и източниците за напояването й се намират в затворената зона между стената и Зелената
линия и не са достъпни за хората
без пропуск. В затворената зона
се намират множество парници, в
които се отглеждат домати, краставици и чушки, които се нуждаят
от ежедневно напояване. Само на
около 40% от жителите на Джайюс
са им издадени разрешителни за
достъп до техните обработваеми
земи, а порталите се отварят за
по няколко часа и по произволен
начин. През август 2004 година,
една година след построяването на
стената, местното земеделско производство спадна от 7 до 4 милиона килограма плодове и зеленчуци. През последните три години
ситуацията се влоши още повече.
40. Участъкът от стената, намиращ се в Ерусалимския регион, е с
дължина 168 километра. Само 5 ки-
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лометра от завършената му дължина
лежат на Зелената линия. Пътят на
стената навлиза дълбоко в Западния бряг, за да обгради селищата
в Маале Адумим. В същото време
много палестински села, които в
момента се намират в региона на
Ерусалим, се оказват извън стената и по този начин са разделени
от Ерусалим. В някои такива места, като Абу Дис, стената преминава през палестинските общности и разделя
едни от други
семейства
и
съседи. Около 25% от 253
000-те палестинци, които
живеят в Източен Ерусалим, са отрязани от града
посредством
стената. Това
означава, че
те могат да
влизат в Ерусалим само през контролно-пропускателни постове, което затруднява
достъпа им до болници, училища,
университети и места за религиозно преклонение – в частност до
джамията „Ал Акса” и храм „Свето
Възкресение Господне” (храм “Гроб
Господен”).
Д. Разрушаването на къщи
41. Разрушаването на къщи се
превърна в обичайна черта на израелската окупация над ОПТ. За
тези разрушения се представят
различни основания: военна необходимост, наказание или липсата
на разрешително за строеж. Макар
че ИОС твърдят, че са преустановили наказателните разрушавания
на къщи, все още има случаи на

такива разрушения. На 29 август
2007 година ИОС разрушиха седем
жилищни единици в квартал „Накар” в Калкилия, в които живееха
48 души (включително 17 деца), с
довода, че там са живеели членове на военното крило на „Хамас”.
Често къщи биват разрушавани по
„административни” причини с довода, че липсва разрешително за
построяване, което Израел защитава като нормална част от градоустройственото
планиране.
Както
законът, така и
фактите обаче показват,
че къщите не
се
разрушават в хода
на
„нормални” операции
по
градоустройствено
планиране, а
се
разрушават по дискриминационен начин, за да се демонстрира силата на окупатора над
окупирания.
42. Както в Източен Ерусалим,
така и в тази част от Западния
бряг, която е категоризирана като
„Зона С” (60% от Западния бряг,
в която влизат села и предградия), къщи и постройки не могат
да бъдат строени без разрешително. Бюрократичните процедури за
получаването на разрешителни са
тромави и на практика рядко биват
издавани разрешителни. В резултат на това често палестинците
са принудени да строят домовете си, без да имат разрешителни.
В Източен Ерусалим разрушаването
на къщи се практикува по дискриминационен начин: арабски домове
биват разрушавани, а еврейски -

31

Документ
не. В „Зона С” ИОС са разрушили
или са насрочили за разрушаване
къщи, училища, клиники и джамии
с довода, че нямат разрешително
за построяване. Между май 2005
година и май 2007 година ИОС разрушават 354 постройки в „Зона С”.
Постройките на много бедуински
общности са били разрушени. През
септември 2007 година специалният докладчик посети Ал Хадидия в
долината на река Йордан, където
ИОС са разрушили постройките на
една бедуинска общност от около
200 семейства и 6000 души, които
живеят в близост до еврейското
селище Рой. Това напомня за разрушаването на села на чернокожото
население в Южна Африка по време
на апартейда (които са били наричани „черни петна”) и които са
били построени твърде близо до
белите жители. Член 53 от четвъртата Женевска конвенция забранява
разрушаването на частна собственост „освен в случаите, когато
разрушаването е счетено за абсолютната необходимост за провеждането на военните операции”. По
мнението на Израелския информационен център за човешките права
в окупираните територии „Бецелем”
разрушаването на къщите в квартал
„Накар” в Калкилия не отговаря на
тези критерии. Разрушаването на
къщи поради административни причини също не може да бъде оправдано. Както Източен Ерусалим,
така и „Зона С” са окупирани територии, за които забраната, съдържаща се в член 53, важи.
Е. Хуманитарното състояние
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43.
Изграждането
на
стената,
разрастването на израелските селища, налагането на ограничения върху
свободата на придвижване, разрушаването на къщи и военните операции

имат катастрофален ефект върху икономиката, здравето, образованието,
семейния живот и стандарта на живот
на палестинците в Западния бряг.
След 2006 година положението се
влоши допълнително. Израел задържа
данъците, които събира от името на
палестинската администрация и които са наложени върху всички вносни
стоки в окупираната палестинска територия, възлизащи на 50-60 милиона
долара на месец (около половината
от бюджета на палестинската администрация). Наскоро Израел прехвърли 119 милиона долара от данъчните постъпления, които неправомерно
бе задържал от палестинската администрация, а западните държави и
„Квартетът” обещаха да възобновят
финансирането на палестинската администрация (при условие, че тя не
съдейства за интересите на „Хамас”
в ивицата Газа). По време на написването на доклада нямаше видима
материална промяна в хуманитарното
състояние на Западния бряг вслед-
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ствие на продължаващата окупация,
нарушенията на човешките права, описани в тази част от доклада, и
отказа на Израел да прехвърли всички дължими данъчни постъпления на
палестинската администрация. Бедността и безработицата са на найвисоките нива; здравеопазването и
образованието са застрашени от военните операции, стената и контролно-пропускателните пунктове; социалната нишка на обществото също е
заплашена.
Ж. Заключение
44. Ситуацията в Западния бряг
може и да не е толкова сериозна,
колкото тази в ивицата Газа, но
въпреки това всичко е въпрос на
степенуване. Освен това подобно на
ивицата Газа сериозната хуманитарна обстановка в Западния бряг до
голяма степен е в резултат от израелските нарушения на международното право. Според Международния
съд стената нарушава нормите на
международното хуманитарно право; израелските селища нарушават
четвъртата
Женевска
конвенция;
контролно-пропускателните пунктове нарушават свободата на придвижване, която е прокламирана в
конвенциите за правата на човека; разрушаването на къщи нарушава четвъртата Женевска конвенция;
хуманитарната криза в Западния
бряг, създадена от задържането на
палестинските данъчни постъпления от страна на Израел, както и
други нарушения на международното
право са в разрез с много от правата, застъпени в Международния
пакт за икономическите, социалните и културните права. Подобно на
ивицата Газа действията на Израел в Западния бряг представляват
незаконно колективно наказание на
палестинския народ.

VІ. ОТНОШЕНИЕТО КЪМ АРЕСТУВАНИТЕ ЛИЦА И КЪМ ОСЪДЕНИТЕ ЗАТВОРНИЦИ
45. Изчислено е, че след 1967
година над 700 000 палестинци са
били в затвор. В момента в израелските затвори има около 11 000
затворници, сред които 376 деца,
118 жени, 44 членове на Палестинския законодателен съвет и около
800 „лица, задържани по административен път” (т.е. лица, срещу които не е повдигнато никакво обвинение, които са задържани
за подновими периоди от по шест
месеца). Израел гледа на подобни затворници като на терористи
или обикновени престъпници, които
са нарушили наказателното право.
Палестинците гледат на тях като
на политически затворници, които
са извършили престъпления срещу
окупатора. Историята е пълна с
такива противоречащи си една на
друга гледни точки – достатъчно е да посочим за пример Южна
Африка и Намибия. Затворниците
са ключова тема във всяко мирно
споразумение. Личи, че Израел е
наясно с това, от факта, че той
освободи 779 затворници (макар че
през ноември арестува 411 души).
Пускането на свобода на толкова
малък брой затворници обаче ни
дава малко основание да говорим
за искрено намерение от страна
на Израел за постигането на мирно споразумение. Положението се
усложнява и от това, че затворниците са подложени на унижения
и оскърбително отношение.
А.
лица

Арестуваните

и

задържани

46. Често след арестуването им
затворниците са съблечени и бити
по унизителен начин. Разпитите
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секция) средно децата се задържат
за период от 8 до 21 дни, преди да бъдат изправени пред съда;
отказано им е присъствието на родител или адвокат по време на
разпитите; по време на разпит са
псувани, заплашвани, бити и държани в единични килии.
Б. Осъдените затворници и лицата,
задържани по административен път
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също се водят по оскърбителен и
нехуманен начин, понякога изразяващ се в подлагането на мъчения.
През 2007 година в два доклада,
издадени от израелски НПО – “Хамокед” (Център за защита на отделния индивид) и „Бецелем”
и
Обществен комитет против насилието в Израел (ОКПНИ) – се говори за това, че арестуваните хора
са подложени на побой и унижения
и са лишавани от неща от първа
необходимост, а също и че арестанти, за които се подозира, че
разполагат с информация, която
би предотвратила атентати (така
наречените „заподозрени от типа
тиктакаща бомба”), са лишавани от
сън за повече от 24 часа, бити са
и са подложени на физическо малтретиране. Отношението към децата
е също така обезпокоително. По
данни на Международното движение
за защита на децата (палестинска

47. Условията в израелските
затвори са тежки. Много затворници са държани в палатки, които
са непоносимо горещи през лятото и много студени през зимата.
Хранителните дажби са в оскъдно
количество, което води до анемия
при затворниците. Помещенията са
претъпкани. Повечето палестински
затворници са държани в затвори
в Израел. Това нарушава член 76
от четвъртата Женевска конвенция,
който гласи, че хора от окупираната територия могат да бъдат
задържани под стража само в окупираната територия, а ако бъдат
осъдени, да излежат своята присъда в затвор в окупираната територия. Семейните свиждания са
трудни и често пъти невъзможни:
всички свиждания на семейства от
ивицата Газа с техни роднини в
израелски затвори бяха преустановени след 6 юни 2007 година,
като засегнати от това са 900
затворници. На 22 октомври избухна бунт в затвора „Кециот” в
Негев (в Израел), където излежават присъдата си 2300 затворници.
Инцидентът доведе до смъртта на
един затворник и раняването на
250 други.
48. Нужно е да се обърне внимание на ролята на лекарите в
арестите и затворите. Тези лекари
стават свидетели на нехуманно отношение – рани, подути ръце, при-
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знаци за насилие, – но запазват
мълчание, като че ли не знаят,
че става дума за мъчения.
Това
повдига етични въпроси, които в
подобни обстоятелства в Южна Африка, след години мълчание, бяха
отправени от Южноафриканската медицинска асоциация и международните медицински органи. Трябва да
се запитаме защо съответните израелски и международни медицински
професионални органи не са потърсили отговорност от израелските
лекари, които преглеждат арестантите и затворниците.
VІІ. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
49. Правото на самоопределение
на палестинския народ е признато
от Съвета за сигурност на ООН,
Общото събрание на ООН, Международния съд и самия Израел. Териториалната единица на самоопределение, в чиито граници трябва
да бъде осъществено това право,
ясно включва Западния бряг, Източен Ерусалим и Газа. В продължение на почти 60 години правото
на самоопределение на палестинския народ бе отричано и възпрепятствано от Израел. Сега то е
заплашено от политическото разединение между Западния бряг и
ивицата Газа, което е следствие
от завземането на властта в ивицата Газа от „Хамас” през юни
2007 година, последвано от завземането на властта в Западния
бряг от „Фатах”. Внимателно сформираното с усилията на посредници правителство на националното
единство бе унищожено от вътрешен
конфликт, довел до смъртта на неколкостотин палестинци, предимно
членуващи във „Фатах”. По време
на написването на доклада нямаше
преки изгледи за помирение между
„Хамас” и „Фатах”. Това е въпрос,
будещ силна тревога у специал-

ния докладчик, тъй като правото на самоопределение е главно
и основополагащо човешко право.
Този въпрос би трябвало да предизвиква тревога и у „Квартета”
и останалите международни институции, посветени на осъзнаването
на правото на палестинския народ
на самоопределение. Тази тревога
не би трябвало да приема формата
на подкрепа – политическа, икономическа или военна – към едната
фракция за сметка на другата, а
по-скоро трябва да се търси помиряване между двете фракции, така
че правото на самоопределение да
може да бъде реализирано в границите от 1967 година на палестинската териториална единица, която включва Западния бряг, Източен
Ерусалим и ивицата Газа. За съжаление, по време на написването
на доклада „Квартетът” (част от
него е и Организацията на обединените нации) почти не прави
опити за укрепването на палестинското национално единство. Даже
напротив, той следва политиката
на разделяне, отдавайки предпочитание на едната фракция за сметка
на другата; говорейки с едната
фракция, но не с другата; поддържайки контакти с едната фракция,
изолирайки другата.
VІІІ. Международното право, Международният съд, „Квартетът” и Организацията на обединените нации
50. На 8 декември 2003 година
Общото събрание на ООН се обърна към Международния съд за консултативно мнение относно правните последствия от построената
от Израел стена в ОПТ. Петдесет
държави и международни организации представиха писмени заявления
пред съда, а 15 държави и международни организации направиха устни
заявления пред съда. Съдът издаде
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консултативно мнение (с 14 гласа
срещу 1), което даде отговор на
много от правните въпроси, които
бяха повдигнати през последните
40 години. Основните заключения
на съда бяха следните:
а) палестинският народ има право на самоопределение и упражняването на това право е нарушено
от изграждането на стената;
б) Израел носи правна отговорност да се придържа към четвъртата Женевска конвенция в ОПТ –
единодушно заключение;
в) израелските селища са незаконни, понеже нарушават член
49(6) от четвъртата Женевска конвенция – единодушно заключение;
г) Израел е длъжен да съблюдава международните конвенции за
правата на човека в ОПТ – единодушно заключение – и вследствие
на това неговото поведение трябва
да се оценява както според международните конвенции за правата на
човека, така и според четвъртата
Женевска конвенция;
д) действащият режим в затворената зона между стената и Зелената линия нарушава човешкото
право на свобода на придвижването, което се съдържа в член 12
на Международния пакт за гражданските и политическите права,
а също и правото на труд, добро
здраве, образование и подходящи
условия за живот, което се съдържа в Международния пакт за икономическите, социалните и културните права;
е) разрушаването на частна собственост заради изграждането на
стената нарушава член 53 от четвъртата Женевска конвенция и не
може да бъде оправдано с довода
за военна необходимост или за националната сигурност;
ж) стената не може да бъде оправдана като право на самозащита;

з) анексирането на Източен Ерусалим е незаконно;
и) изгражданата от Израел стена в ОПТ и Източен Ерусалим и
наложеният поради нея режим противоречи на международното право;
Израел е длъжен да прекрати изграждането на стената, да я разруши и да изплати репарации за
изграждането на стената;
й) всички държави са длъжни да
не признават незаконното положение, възникнало вследствие на изграждането на стената, и да изискват от Израел да се придържа към
четвъртата Женевска конвенция;
к) Организацията на обединените
нации и особено Общото събрание
и Съветът за сигурност са длъжни
да вземат решение какви допълнителни мерки са необходими за
прекратяване на незаконното положение, възникнало вследствие на
изграждането на стената и свързания с нея режим, като „бъде
отчетено настоящото консултативно
мнение”.
51. На 20 юли 2004 година Общото събрание прие резолюция ES10/15, която призовава Израел да
съблюдава консултативното мнение
на Международния съд. Тази резолюция бе приета с 150 гласа
за срещу 6 против (Австралия,
Микронезия,
Израел,
Маршаловите острови, Палау, САЩ). Руската федерация и страните-членки на
Европейския съюз гласуваха в полза на резолюцията.
52. След 2004 година консултативното мнение се пренебрегва от Съвета за сигурност. Макар
че Общото събрание и Съветът за
човешките права
приеха няколко
резолюции, които потвърждават консултативното мнение, все още не
е направен опит от страна на Съвета за сигурност да задължи Израел да съблюдава консултативното
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мнение на Международния съд или
да напомни на държавите тяхното
задължение да изискват от Израел
да съблюдава четвъртата Женевска
конвенция. Не е трудно да бъде
намерена причината за това. САЩ
не позволяват на Съвета за сигурност да подкрепи консултативното
мнение, тъй като САЩ отказват да
го приемат. По същия начин САЩ не
допускат „Квартетът” да предприеме
стъпки по реализирането на консултативното мнение. Консултативното
мнение на Международния съд не се
споменава в нито едно издадено от
„Квартета” заявление.
53. Макар че консултативното
мнение на Международния съд е авторитетно изложение на приложимите
правни норми и е предназначено да
допринесе за изграждането на основите за мир в Близкия изток, то
не е юридически задължително за
страните. От правна гледна точка
САЩ са в правото си да откажат да
приемат консултативното мнение в
рамките на „Квартета”. Това се отнася и за Русия и Европейския съюз
– макар че те
одобриха консултативното мнение, подкрепяйки резо-

люция ES-10/15 на Общото събрание
и последвалите резолюции. Позицията на Организацията на обединените нации обаче е много различна.
Международният съд е юридическият
орган на Организацията на обединените нации. Освен това многократно
и с голямо мнозинство в гласовете
Общото събрание даде своето одобрение за консултативното мнение.
Това означава, че сега то е част
от свода със закони на Организацията на обединените нации. По силата на това представителят на Организацията на обединените нации в
„Квартета” – генералният секретар
или неговият представител – е длъжен от правна гледна точка да се
ръководи от консултативното мнение
и добросъвестно да се старае да
направи всичко, зависещо от него
за съблюдаването на консултативното мнение. Ако генералният секретар (или неговият представител) е
политически неспособен да направи това, той има две възможности:
или да се оттегли от „Квартета”,
или да обясни на своите избиратели
– които според Устава на ООН са
„ние, народите на Обединените нации” – защо е неспособен да направи това и как оправдава оставането
в „Квартета” на фона на неговия
отказ да се ръководи от законите на Организацията на обединените
нации. Навярно на този етап първата възможност е неразумна, тъй
като би лишила Организацията на
обединените нации от роля в мирния процес. Затова остава втората
възможност.
54. В продължение на 40 години
политическите органи на Организацията на обединените нации, държавите
и отделни индивиди отправят обвинения към Израел за постоянните,
системни и груби нарушения на човешките права и хуманитарното право
в ОПТ. През 2004 година в своето
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консултативно мнение съдебният орган на Организацията на обединените
нации потвърди, че действията на
Израел в ОПТ действително нарушават
основополагащи норми на човешките
права и хуманитарното право и не
могат да бъдат оправдани с доводи
за самозащита и необходимост. Ако
Организацията на обединените нации
се отнася сериозно към човешките
права, тя не може да си позволи
да пренебрегне това консултативно
мнение по време на обсъжданията в
„Квартета”, тъй като то е авторитетно потвърждение, че Израел сериозно нарушава своите международни
задължения. Отказът да се направи
опит да бъде приложено на практика
или дори да се спомене консултативно мнение, отнасящо се за международното хуманитарно право и правото
за правата на човека, поставя под
съмнение самата посветеност на Организацията на обединените нации на
въпроса за човешките права.
ІХ. МИРНИТЕ ПРЕГОВОРИ
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55. След проведената на 27 ноември 2007 година конференция в
Анаполис и по време на изготвянето на настоящия доклад преговорите, водещи до мирно урегулиране
между израелците и палестинците,
продължаваха да се водят. Мандатът на специалния докладчик
не предполага той да коментира
нещо, което по същността си е
политически процес, освен доколкото то не засяга човешките права. В този контекст специалният
докладчик желае да направи следващите забележки.
56. Споразуменията от Осло бяха
критикувани, тъй като не взимаха
предвид нормативните аспекти на палестинския въпрос. В частност, в
тях не се отделяше достатъчно внимание на международното право и на
правозащитните аспекти. Важно е, че

инициираният в Анаполис мирен процес не допуска същата грешка. За
съжаление първите показатели сочат,
че има сериозна вероятност за допускането на такава грешка, тъй като
съвместното заявление от 27 ноември, което е съгласувано от страните
като отправна точка за воденето на
преговорите, се основава на предложенията, съдържащи се в приетата от
„Квартета” през 2003 година „пътна
карта”, а не на прокламираните от
Международния съд в неговото консултативно мнение за изграждането
на стената правни норми. Всъщност в
съвместното заявление изобщо не се
споменава консултативното мнение. В
своето заявление в Анаполис генералният секретар също се позова на
пътната карта, но не спомена консултативното мнение. По мнението на
специалния докладчик пътната карта
е неподходяща и с нищо непомагаща
рамка за воденето на преговори поради следните причини: първо, тя е
остаряла, защото не взима предвид
консултативното мнение, палестинските демократични избори, изтеглянето на Израел от ивицата Газа
и разцеплението на ивицата Газа от
Западния бряг през юни 2007 година;
второ, през май 2003 година Израел
направи 14 уговорки върху пътната
карта, което прави обвързването му
към нея неясно; трето, ако използваме собствената й формулировка,
пътната карта е „основана на действието и насочена към постигането на
целите” и следователно обръща малко
внимание на нормативния аспект.
57. Нужно е да се припомни, че
член 47 от четвъртата Женевска
конвенция гласи, че хората, които се намират в окупирана територия, не могат да бъдат лишени
от предоставените от конвенцията
привилегии нито по силата на споразумение, сключено между властите
на окупираната територия и окупиращата сила, нито поради анек-

Документ
сирането на част от окупираната
територия от окупиращата сила.
Това означава, че всяко споразумение между палестинските власти
и израелското правителство, което
признава израелските селища в окупираната палестинска територия или
приема анексирането на палестинска
земя от Израел, която е заобиколена от стената, нарушава четвъртата Женевска конвенция. Това е
само един пример за опасностите
от воденето на мирен процес между неравни участници, без да се
взима предвид нормативната рамка
на международното право. В подхода
си към предишните мирни преговори
израелското правителство настояваше преговорите да бъдат ограничени
до съгласуваната рамка. Приетото
в Анаполис съвместно заявление,
в което е упомената само пътната
карта, дава основание да се предположи, че Израел не се счита за
обвързан с приетата от Организацията на обединените нации нормативна рамка.
58. По мнението на специалния
докладчик преговорите трябва да
се водят в нормативна рамка, чиито ръководещи норми да се основават на международното право
и в частност на международното
хуманитарно право и правото за
правата на човека, консултативното мнение на Международния съд
и резолюциите на Съвета за сигурност. Преговори по въпроси от
типа на тези за границите, селищата, Източен Ерусалим, завръщането на бежанците и изолацията на
ивицата Газа трябва да се водят
на основата на такива норми, а не
посредством политически сделки. В
това отношение участващите страни могат да се поучат от опита
от преговорите, които доведоха до

създаването на демократична Южна
Африка в средата на 90-те години
и които бяха проведени в рамките
на признатите демократични принципи, властването на правото и
международното право (и особено
правото за правата на човека).
59. Създаването на палестинска
държава няма да изцели раните от
60 години конфликт. За да се постигнат истински мир и истинска
стабилност, трябва да бъдат положени всички усилия за постигането
на помирение между палестинците и
израелците. За да се случи това,
ще е нужно и двата народа да се
обърнат към събитията, действията
и страданията от миналото. Затова трябва да бъде обмислен въпросът за създаването на комисия за
истината и помирението, която да
изслуша историите за страданията и
на двата народа. Без истината да
бъде казана по този начин, напреженията между палестинците и израелците ще продължат да заплашват
мира между двата народа.* 

* В документа има многобройни позовавания на източници, които „Изток-Запад” не публикува (бел. ред.)
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Изненадата в ивицата Газа
Дейвид Роуз
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След като не успя да
предвиди победата на
„Хамас” над „Фатах” в
проведените палестински парламентарни избори през 2006 година,
Белият дом – твърди
Дейвид Роуз - забърка
поредната
скандално
потайна и самообричаща се на неуспех близкоизточна каша – нещо
средно между скандала
„Иран-контра” и инвазията в Залива на свинете в Куба.
Чрез проучване на
поверителни документи, потвърдени от силно разгневени бивши и
настоящи американски
държавни
служители,
Дейвид Роуз разкрива
как президентът Буш,
Кондолиза Райс и заместник съветникът по национална сигурност Елиът
Ейбрамс са подкрепили
създаването на въоръжени сили под ръководството на силния мъж на
„Фатах” Мухаммад Дахлан и са предизвикали
кървава гражданска война в ивицата Газа.
Текстът на Роуз е от
априлския брой на сп.
„Венити феър”.

Дейвид Роуз
е писател и
разследващ
журналист.
Носител
е
на много награди,
сред
които мемориалната награда „Дейвид
Уот” и наградата за журналистическа дейност
в областта
на
човешките
права
„Един свят”. Негови материали се
публикуват често
на страниците на
британския
седмичник „Обзървър”
и американското
списание „Венити
феър”.
Сред по-известните му книги са „В
името на закона” (In
the Name of the Law)
– често цитирано
и възхвалявано проучване върху британската система
на криминалното

право, и „Усещане
за страх” (A Climate
of Fear) – разследване върху случая с
убийството на полицай в региона на
„Броудуотър Фарм”
в северен Лондон и
несправедливото
осъждане на Уинстън Силкот.
В момента Дейвид Роуз работи по
книга за смъртното
наказание в САЩ.
Дейвид Роуз живее в Оксфорд заедно със семейството
си.
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„Той е нашият човек”*
Известна е случката с американския президент Буш,
който през 2001 година погледнал руския президент Владимир Путин в очите, „вникнал
в душата му” и видял, че „на
него може да се има доверие”.
Според трима американски
висши държавни служители
Буш направил подобна преценка и за Дахлан, когато двамата се срещнали за пръв път
през 2003 година. И тримата
служители си спомнят, че Буш
казал за него „той е нашият
човек”.
Според тях това мнение е
подето и от други ключови
фигури в администрацията на
Буш, включително и от Райс и
помощник-секретаря Дейвид
Уелч, човекът, който отговаря
за близкоизточната политика в Държавния департамент.
„Дейвид Уелч не се интересуваше кой знае колко от „Фатах” – твърди един от неговите
колеги. – Той се интересуваше
от конкретни резултати и подкрепяше всеки кучи син, който трябваше да бъде подкрепен. Дахлан беше кучият син,
който се оказа, че познаваме
най-добре. Той беше от типа
можещи хора. Дахлан беше
нашият човек.”
Израелският министър на
вътрешната сигурност и бивш
директор на службата за сигурност „Шин Бет” Ави Дичтър бил силно учуден, когато
чул американски държавни
служители да говорят за Дахлан като за „нашия човек”.
„Помислих си, че президентът
на САЩ прави странна преценка” – казва той.
Генерал-лейтенант
Кейт
*

Продължение от бр. 3

Дейтън, който през 2005 година е назначен за американски координатор по сигурността на палестинците,
не бил в позиция да поставя
под съмнение президентската
преценка за Дахлан. Неговият
единствен предишен опит с
Близкия изток е в качеството
му на директор на Групата за
разследване на Ирак – комисията, която търсеше скритите
оръжия за масово унищожаване на Саддам Хюсеин.
През ноември 2006 година
Дейтън се среща с Дахлан за
първия от поредица от разговори, проведени в Ерусалим
и Рамала. И двамата мъже са
придружавани от техни помощници. Държавен служител, водил бележки по време
на срещата, разказва, че още
от самото начало Дейтън преследвал две застъпващи се
цели. „Трябва да реформираме палестинския апарат за
сигурност – били думите на
Дейтън според направените
записки. – Но също така ние
трябва да подсилим вашите
сили, за да надвиете „Хамас”.
Дахлан отвърнал, че в дългосрочен план движението
„Хамас” може да бъде победено само с политически средства. „Но ако ще трябва да
се конфронтирам с тях – добавил той, – ще се нуждая
от допълнителни средства.
Така, както стоят нещата,
ние не сме неспособни да им
се противопоставим.”
Двамата мъже постигнали
съгласие да работят за изготвянето на нов палестински
план за сигурността. Идеята
била заплетената мрежа от
палестински сили за сигурност да бъде опростена и Дахлан да поеме отговорност за
всички тях под новата си роля
като палестински съветник по

националната сигурност. Американците щели да помогнат
при доставянето на оръжия и
обучаването на служителите
на тези служби.
Според присъствалия на
срещата държавен служител
като част от реформаторската програма Дейтън казал, че
иска да бъде разпусната Превантивната служба за сигурност, която била широко известна с отвличания на хора
и подлагането им на мъчения. В началото на декември
по време на среща в офиса на
Дейтън в Ерусалим Дахлан се
присмял на тази идея. „Единствената институция, която в
момента предпазва „Фатах” и
палестинската власт в ивицата
Газа, е тази, която вие искате
да бъде премахната” – казал
той. Дейтън малко смекчил
тона. „Ние искаме да ви помогнем” – казал той. – От какво имате нужда?”

„Иран-контра 2”
Дахлан твърди, че по време на управлението на Бил
Клинтън поетите ангажименти по въпроси за сигурността
се изпълнявали „абсолютно
винаги”. На него обаче му
предстояло да открие, че при
управлението на Буш нещата
стоят по по-различен начин.
В края на 2006 година Дейтън обещава отпускането на
сума от 86.4 милиона долара
– пари, които според американски документ, публикуван
от Ройтерс на 5 януари 2007
година, щели да бъдат използвани за „разрушаване на
терористичната инфраструктура и установяването на реда
и законността в Западния
бряг и ивицата Газа”. Американски държавни служители
дори заявяват пред репорте-
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ри, че парите щели да бъдат
прехвърлени „през следващите няколко дни”.
Сумата така и не пристига.
„Нищо не бе изплатено – казва Дахлан. – Тези пари бяха
одобрени и за тях се говореше в новините, но ние не получихме нито цент.”
Надеждата, че парите могат
да бъдат прехвърлени бързо
и лесно, умира още на хълма
Капитолия, където изплащането на сумата е блокирано
от сенатската подкомисия за
Близкия изток и Южна Азия.
Членовете й се страхували, че
ако бъде предоставена военна
помощ на палестинците, тя
може да бъде използвана срещу Израел.
Дахлан не се поколебава
да изрази своя гняв. „Говорих
няколко пъти с Кондолиза
Райс” – казва той. „Говорих с
Дейтън, с генералния консул,
с всеки от администрацията,
когото познавах. Те казаха:
„Имаш убедителен аргумент.”
Седяхме в офиса на Абас в Рамала и аз обясних всичко на
Конди. Тогава тя каза: „Да,
ние трябва да се постараем да
направим това. Няма друг начин.” Според Дахлан на някои
от тези срещи присъствали и
помощник-секретарят Дейвид
Уелч и заместник съветникът
по националната сигурност
Ейбрамс.
Администрацията се обръща отново към Конгреса и през
април 2007 година е одобрен
намален пакет от 59 милиона
долара за невоенна помощ. Но
както Дахлан знаел, екипът на
Буш бил прекарал последните
няколко месеца в търсене на
алтернативни, тайни начини
за осигуряването на сумата и
оръжията, от които се нуждаел. Неохотата на Конгреса
означавала, че „трябва да се

“

Отговорните за провеждането на
тази политика твърдяха: „Направете всичко необходимо. Ние трябва
да бъдем в такава позиция, че „Фатах” да
може да постигне военна победа над „Хамас”, а само Мухаммад Дахлан е достатъчно хитър и силен, за да направи това.”
Очакването беше, че нещата ще приключат по този начин – чрез демонстрация
на военно превъзходство.”

потърсят други източници за
финансиране” – казва служител от Пентагона.
Служител от Държавния
департамент допълва неговите думи: „Отговорните
за провеждането на тази
политика твърдяха: „Направете всичко необходимо. Ние
трябва да бъдем в такава позиция, че „Фатах” да може да
постигне военна победа над
„Хамас”, а само Мухаммад
Дахлан е достатъчно хитър
и силен, за да направи това.”
Очакването беше, че нещата
ще приключат по този начин
– чрез демонстрация на военно превъзходство.” По думите
на същия служител имало две
„паралелни програми” – едната открита, която администрацията представила пред
Конгреса, а другата „тайна, не
само за закупуването на оръжия, но и за изплащането на
заплатите на хората от службите за сигурност”.
По същността си програмата била проста. Според
служители от Държавния департамент, започвайки през
втората половина на 2006 година, Райс провежда няколко
етапа от телефонни разговори
и лични срещи с лидерите на
четири арабски страни – Еги-

пет, Йордания, Саудитска
Арабия и Обединени арабски
емирства. Тя иска от тях да
подкрепят „Фатах”, осигурявайки военно обучение и суми
за закупуването на смъртоносни оръжия. Парите трябвало
да бъдат внесени директно в
сметки, държани от президента Абас.
Схемата има някои сходства
със скандала „Иран-контра”, в
който членове от администрацията на Роналд Рейгън продават оръжия на Иран, който
е враг на САЩ. Парите от продажбата били използвани за
финансирането на бунтовниците в Никарагуа в разрез със
забрана за това от страна на
Конгреса. Някои от парите за
никарагуанските бунтовници,
подобно на тези за „Фатах”,
били предоставени от арабски
съюзници след американско
лобиране. Но между двата
случая има и важни разлики
– най-важната от които е, че
Конгресът никога не е забранявал изрично предоставянето на помощ за „Фатах” и
Дахлан. „Нещата бяха на ръба
– твърди бивш служител от
разузнаването, който има опит
в подобни програми. – Но навярно не бяха незаконни.”
Законни или не, скоро дос-
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тавките на оръжие започват. В края на декември 2006
година четири египетски
камиона преминават през
контролиран от Израел проход в ивицата Газа, където
тяхното съдържание е предадено на „Фатах”. Пратката
съдържа 2000 автомата египетско производство, 20 000
пълнителя и два милиона патрони. Изтича информация за
въпросната пратка и Бенямин
Бен-Елиезер, член на израелския кабинет, заявява по израелското радио, че оръжията и
амунициите ще дадат на Абас
„способността да се справи с
тези организации, които се
опитват да развалят всичко”,
а именно „Хамас”.
Ави Дичтър изтъква, че
всички доставки на оръжие е
трябвало да бъдат одобрени от
Израел, който по разбираеми
причини се колебаел дали да
позволи доставянето на свръхмодерни оръжия в Газа. „Едно
нещо е сигурно: не говорихме
за тежки оръжия – твърди
служител от Държавния департамент. – Ставаше дума за
малки оръжия, леки картечници и амуниции.”
Навярно израелците са забавили американците. Възможно е и самият Елиът Ейбрамс да се е разколебал,
нежелаещ да си има проблеми с американския закон за
втори път. Един от неговите
колеги твърди, че Ейбрамс,
който отказа да даде коментар
за тази статия, се е почувствал
раздвоен по въпроса – бил е
разкъсан между неприязънта
си към Дахлан и лоялността
си към администрацията. Той
не е бил единственият: „По
тази тема имаше свирепи кавги между неоконсерваторите
– казва бившият съветник на
Чейни Дейвид Урмсер. – На-

право се изяждахме помежду
си.”
По време на свое посещение в Близкия изток през
януари 2007 година на Райс
й е трудно да накара нейните
партньори да спазят обещанията си. „Арабите чувстваха, че
американците не са сериозни
– твърди един служител. – Те
знаеха, че ако американците
бяха сериозни, те щяха да
вложат свои пари в това, за
което говореха. Те не вярваха
в способността на САЩ да изгради истинска сила. Нямаше
устрем. Плащането бе различен въпрос от обещаването и
нямаше ясен план.”
Според този служител по
програмата били събрани
„малко пари – около 30 милиона долара”. Повечето от тези
пари, както единодушно твърдят други източници, са били
предоставени от Обединените
арабски емирства. Самият Дахлан твърди, че общо сумата
е възлизала само на 20 милиона долара и потвърждава, че
арабите са направили много
повече обещания, „отколкото са платили”. Каквато и да
е била събраната сума, тя се
оказва недостатъчна.

„План Б”
На 1 февруари 2007 година
Дахлан навлиза в друг етап
на своята „много хитра военна тактика”. Командвани
от него сили на „Фатах” нападат Ислямския университет в Газа, който е бастион
на „Хамас”, и подпалват няколко сгради. На следващия
ден „Хамас” отвръща с вълна
от нападения над полицейски
участъци.
Нежелаещ да стои и гледа
как между палестинците се
води гражданска война, Абас

се оглежда за алтернатива. В
продължение на седмици саудитският крал Абдула се опитва да го убеди да се срещне
с „Хамас” в Мека и официално да бъде сформирано правителство на националното
единство. На 6 февруари Абас
отива в Мека, като взима със
себе си Дахлан. Два дни покъсно, без „Хамас” да е по-близо до признаването на Израел,
е постигнато споразумение.
Съгласно неговите условия
Исмаил Хания от „Хамас” остава министър-председател,
а на членове на „Фатах” се
дава възможност да заемат
няколко важни постове. Когато из палестинските улици
се разпространява новината,
че саудитците са обещали да
отпуснат сумата, необходима
за изплащането на заплатите
от палестинската автономна
власт, членовете на „Хамас” и
„Фатах” в ивицата Газа празнуват заедно, стреляйки във
въздуха със своите автомати
„Калашников”.
За пореден път администрацията на Буш е хваната
неподготвена. По думите на
служител от Държавния департамент Кондолиза Райс
била „апоплектична”. Изключително важен документ, споменат тук за първи път, показва, че САЩ отговарят, като
удвояват натиска си върху своите палестински съюзници.
Държавният
департамент бързо скроява алтернатива на новосформираното
правителство на национално единство. Според паметна
бележка на Държавния департамент, призната за истинска
от държавен служител, целта
на така наречения „План Б”
била „да се даде възможност
на Абас и неговите поддръжници към края на 2007 година
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Според паметна бележка на Държавния департамент, призната за истинска от държавен служител, целта на така наречения „План Б” била „да се
даде възможност на Абас и неговите поддръжници към края на 2007 година да достигнат предопределен ендшпил. Ендшпилът трябвало да доведе до излъчването
по демократичен път на правителство,
което приема принципите на Квартета”.
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да достигнат предопределен
ендшпил. Ендшпилът трябвало да доведе до излъчването по демократичен път на
правителство, което приема
принципите на Квартета”.
Подобно на поставения от
Уолъс в края на 2006 година
ултиматум, „План Б” призовава Абас да „разтури правителството”, ако „Хамас” откаже да промени отношението
си спрямо Израел. След това
Абас би могъл да насрочи
провеждането на избори или
да сформира временно правителство. Остава неясно дали
като президент Махмуд Абас
има конституционното правомощие да разпусне законно
избрано правителство, управлявано от конкурентна партия, но американците оставят
този въпрос настрана.
Съображенията за сигурност били първостепенни и
„План Б” съдържал изрични
предписания по въпроси, свързани със сигурността. Докато
действало правителството на
националното единство, било
от изключителна важност
Абас да поддържа „независим
контрол върху ключови сили
за сигурност”. Той трябвало

да „избягва интегрирането на
„Хамас” в тези служби, като
в същото време да елиминира Изпълнителната сила или
да притъпява предизвикателствата, представени от нейното продължаващо съществуване”.
В ясна връзка с очакваната от арабските страни тайна
помощ, паметната бележка
отправя следната препоръка
за следващите от шест до девет месеца: „Дахлан, съгласувайки действията си с генерал
Дейтън и арабските страни, да
бъде начело на инициативата за обучаване и екипиране
на 15 000 мъже под контрола
на президента Абас, които да
установят вътрешен ред и законност, да прекратят терористичната дейност и да възпират нелегалните сили.”
Стремежите на администрацията на Буш посредством
привеждането в действие на
„План Б” били изложени в
документ, озаглавен „План
за действие на палестинското президентство”. Този план
за действие преминава под
няколко редакции и е разработен от американците, палестинците и правителството

на Йордания. Източниците
обаче са единодушни, че първоначално е замислен от Държавния департамент. Неговите първи варианти наблягат
на нуждата от подсилване на
силите на „Фатах”, за да се
„възпира” „Хамас”. „Желаните резултати” били Абас да „се
окаже способен да предприеме необходимите стратегически политически решения…
например за разпускането на
кабинета и съставянето на
временно правителство”.
В тези варианти се призовава за увеличаване на „нивото и капацитета” на 15 000 от
наличния персонал на службите за сигурност на „Фатах”
и прибавянето на 4700 бойци
в седем нови „високообучени
батальона под стриктен контрол”. Планът още обещавал
осигуряването на „специализирана подготовка в чужбина” – в Йордания и Египет,
и предвиждал „предоставянето на нужната екипировка и
оръжие за изпълнението на
мисиите на службите за сигурност”.
Предвижданият подробен
бюджет за заплатите, обучението и „нужното оборудване
– смъртоносно и несмъртоносно” възлизал на 1,27 милиарда за период от пет години.
Планът гласял: „Разходите и
общият бюджет са разработени съвместно от екипа на генерал Дейтън и палестинския
технически екип за реформа”
– формирование, създадено
от Дахлан и ръководено от неговия приятел и политически
съмишленик Басил Джабер.
Джабер потвърждава, че документът е точно кратко изложение на работата, която той
и неговите колеги са вършели
с Дейтън. „Планът бе да се създаде служба за сигурност, коя-
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то да може да защитава и под- дни по-рано Дахлан е отпъ- обичайните износени унифорсилва една мирна палестинска тувал от Газа за Берлин, къ- ми на техните колеги.”
държава, живееща рамо до дето претърпява операция и
На 23 май самият генералрамо с Израел” – твърди той.
на двете колена. След опера- лейтенант Дейтън обсъжда
Последният вариант на цията той трябва да прекара новото подразделение в изплана за действие бил съста- следващите осем седмици във казване пред сенатската подвен в Рамала от служители възстановяване.
комисия за Близкия изток.
на палестинската автономна
В средата на месец май Да- Части на „Хамас” нападнали
власт. Този вариант бил иден- хлан все още отсъства. Към подразделението още при натичен с по-ранните по всичко взривоопасната смес на Газа влизането им в Газа от Египет,
най-важно с изключение на се прибавя още един елемент, разказал Дейтън, но „тези 500
едно: представял плана сякаш когато пристигат 500 души от младежи, които току-що били
бил палестинска идея. Също силите за сигурност на „Фа- излезли от тренировъчните
така в него се казваполета, били оргало, че предложенията
низирани. Те знаели
по въпросите за сикак да работят в екип.
Сформирането на правигурността били „одоОбучението винаги се
телство на националното
брени от президента
отплаща и атаката на
Махмуд Абас, след
„Хамас” била отблъсединство донася известно
като преди това били
ната”. Дейтън казал
спокойствие за палестинскиобсъдени и одобрени
и че пристигането на
те територии, но насилието
от екипа на генерал
тези сили било един
Дейтън”.
от няколко „положиизлиза отново на преден план
На 30 април 2007
телни знака” в Газа.
след публикуваната във вестгодина част от един
Друг такъв знак било
ник „Ал Маджд” статия за
по-ранен вариант изназначаването на Датича в йорданския
хлан за съветник по
плана за действие. Моментът
вестник „Ал Маджд”.
въпросите за нацие неблагоприятен за „Фатах”,
Тайната излиза наяоналната сигурност.
която наред с обичайните си
ве. От гледна точка
Според него Изна „Хамас” планът за
пълнителната сила
недостатъци е и без шефа на
действие можел да
на „Хамас” ставала
силите си за сигурност.
означава само едно:
„крайно непопулярплан за подкрепян от
на” и сравнявайки
САЩ преврат от страсъбитията в Газа с
на на „Фатах”.
тах”, завръщащи се от обуче- бейзболна игра, той заклюние в Египет и екипирани с чил, че “въпреки проблеми„Малко изоставаме
нови оръжия и превозни сред- те в отбора на „Фатах”, който
в играта”
ства. „Те бяха на 45-дневен малко изостава в играта, отбокурс – казва Дахлан. – Идея- рът на „Хамас” започва да се
Сформирането на пра- та беше да се завърнат добре уморява”.
вителство на национално- облечени и добре екипирани,
Отборът на „Хамас” обаче
то единство донася известно като това би могло да създаде се оказва по-силен, отколкото
спокойствие за палестинските представа за нова власт.” Тях- Дейтън си мислел. В края на
територии, но насилието из- ното присъствие е забелязано май 2007 година „Хамас” пролиза отново на преден план незабавно не само от „Хамас”, вежда редовни атаки над часслед публикуваната във вест- но и от служители на западни- ти на „Фатах” с безпрецедентник „Ал Маджд” статия за те хуманитарни агенции. „Те на дързост и свирепост.
плана за действие. Моментът имаха нови оръжия с оптични
В квартира в Рамала, която
е неблагоприятен за „Фатах”, мерници и носеха черни якета Абас е заделил за ранени бегкоято наред с обичайните си – твърди редовен посетител на ълци от Газа, аз се срещам с
недостатъци е и без шефа на ивицата Газа от Северна Евро- бивш комуникационен служисилите си за сигурност. Десет па. – Доста се различаваха от тел на „Фатах”, който се казва

“
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Тарик Рафия. Той лежи парализиран вследствие на заседнал в гръбначния му стълб
куршум, който той получава
по време на юнския преврат.
Неговите страдания обаче са
започнали две седмици порано. На 31 май той се прибирал към дома си заедно с
колега, когато внезапно били
спрени на барикада на пътя,
били взети парите и клетъчните им телефони, след което
двамата били заведени в една
джамия. Там въпреки свещения статут на сградата хора от
Изпълнителната сила на „Хамас” насилствено разпитвали
задържани членове на „Фатах”. „По-късно един от тях ни
каза, че ще бъдем освободени
– разказва Рафия. – Той каза
на пазачите ни: „Бъдете дружелюбни, гледайте да им е
топло.” Помислих си, че това
означава да ни убият. Вместо
това, преди да ни освободят,
те ни пребиха жестоко.”
На 7 юни става второ съдбоносно изтичане на информация, когато израелският
вестник „Хаарец” съобщава,
че Абас и Дейтън са поискали от Израел да разреши навлизането от Египет в Газа
на най-голямата до този момент пратка с оръжия, която
включва няколко дузини бронирани коли, стотици бронебойни ракети, хиляди ръчни
гранати и милиони куршуми.
Няколко дни по-късно, точно
преди поредното подразделение на „Фатах” да се отправи
за обучение в Египет, започва
превратът.

Последният отпор
на „Фатах”
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Лидерите на „Хамас” в ивицата Газа са единодушни, че
нямало да се стигне до пре-

врат, ако „Фатах” не го бил
провокирал. Главният говорител на „Хамас” Фавзи Бархум твърди, че изтичането на
информация във вестник „Ал
Маджд” е убедило партията,
че „има одобрен от Америка
план за унищожаването на
политическия избор”. Пристигането на първите обучени
в Египет бойци, добавя той, е
„причината за провеждането
на преврата точно през този
месец”. През първите шест
месеца на 2007 година били
убити около 250 членове на
„Хамас”, разказва ми Бархум.
„Накрая ние решихме да сложим край на това. Ако ги бяхме оставили да правят каквото си искат в Газа, щеше
да се стигне до повече насилие.”
„Всички тук осъзнават,
че с американска помощ Дахлан се опитваше да подрине
резултатите от изборите”
– твърди бившият министър на външните работи от
правителството на Хания
Махмуд Захар, който сега е
начело на военното крило на
„Хамас” в Газа. – Той беше
този, който планираше преврат.”
Двамата със Захар разговаряме в дома му в Газа, който
е построен отново след разрушаването му през 2003 година
от израелски въздушен удар,
вследствие на който загива
един от синовете му. Той ми
казва, че „Хамас” предприема
своите операции през юни с
ограничени намерения: „Решението бе само да се отървем от Превантивната служба за сигурност. Те стояха на
всяко кръстовище и излагаха
на риск от подлагане на мъчения или убиване на всеки
заподозрян в отношения с
„Хамас”. Когато обаче бойци-

те на „Фатах”, намиращи се в
обкръжена сграда на Превантивната служба за сигурност
в Джабалия, започват да се
изтеглят от сграда в сграда, те
отприщват „ефекта на доминото”, който насърчава силите
на „Хамас” да потърсят по-големи успехи.
Много въоръжени подразделения, които принципно са
лоялни на „Фатах”, не взимат
никакво участие в боевете. Някои остават неутрални, опасявайки се, че при отсъствието
на Дахлан неговите сили са
обречени на неуспех. „Исках
да спра цикъла от убийства –
казва Ибрахим Абу ан Назар,
който е партиен ръководител
ветеран. – Какво очакваше
Дахлан? Може би си мислеше, че американските военноморски сили ще се притекат
на помощ на „Фатах”? Те му
обещаха всичко, но какво направиха? Но и той ги заблуди.
Той им каза, че той е силният
мъж в региона. Даже американците сега се чувстват тъжни
и объркани. Техният приятел
загуби битката.”
Други, останали настрана
от сраженията, са екстремистите. „Фатах” е голямо движение с много подразделения
в него – твърди Халид Джабери, командир от „Бригадите
на мъчениците от Ал Акса” на
„Фатах”, които продължават да
изстрелват ракети срещу Израел от Газа. – Подразделението на Дахлан е финансирано
от американците и тези, които
вярват във воденето на преговори с Израел като избор на
стратегия. Дахлан се опитваше да контролира всичко във
„Фатах”, но има кадри, които
можеха да свършат по-добра
работа. Дахлан се отнасяше
към нас диктаторски. Нямаше
общо решение във „Фатах” за
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конфронтиране на „Хамас” и
затова нашите оръжия в “Ал
Акса” са най-чисти. Те не са
опетнени от кръвта на нашия
народ.”
Джабери прави кратка пауза. Прекарал е нощта преди провеждането на нашето
интервю буден и криещ се от
израелските въздушни удари.
„Знаете ли – казва той, – след
завземането на контрола от
страна на „Хамас” ние се опитваме да надникнем в съзнанието на Буш и Райс, опитваме се
да проумеем тяхното мислене.
Единственото заключение, до
което достигаме, е, че завземането на контрола от страна
на „Хамас” е част от цялостната им стратегия, понеже иначе
следваната от тях политика е
толкова откачена.”
Боевете приключват за помалко от пет дни. Те започват
с нападения над сгради на
службите за сигурност на „Фатах” във вътрешността и около град Газа и в южния град
Рафах. „Фатах” прави опит да
засипе с куршуми дома на министър-председателя Исмаил
Хания, но преди падането на
нощта на 13 юни нейните сили
са разгромени.
Годините, прекарани под
потисничеството на Дахлан и
неговите сили, са отмъстени,
след като силите на „Хамас”
преследват по улиците бойци на „Фатах” и набързо ги
екзекутират. Има сведения за
един боец на „Фатах”, хвърлен
от покрива на висока сграда.
До 16 юни силите на „Хамас”
превземат всички сгради на
„Фатах”, както и официалната резиденция на Абас в Газа.
По-голямата част от къщата
на Дахлан, в която се е намирал и неговият офис, е изравнена със земята.
Очаквано, последният от-
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Превратът има и друга цена. Местният икономист Амджад Шауер твърди,
че в началото на 2007 година в Газа е
имало 400 работещи заводи и фабрики.
През декември същата година засилената
израелска блокада е довела до затварянето
на 90% от тях. Седемдесет процента от
населението на Газа в момента живее с помалко от два долара на ден.
пор на „Фатах” срещу силите
на „Хамас” е даден от Превантивната служба за сигурност.
Подразделението претърпява тежки загуби, но в крайна сметка група от около 100
оцелели бойци успява да се
изтегли до крайбрежието, откъдето през нощта се спасява
с рибарска лодка.
В квартирата в Рамала ранените продължават да се борят за живота си. За разлика
от силите на „Фатах” силите
на „Хамас” използват експлодиращи куршуми, които
са забранени от женевските
конвенции. Някои от мъжете
в квартирата са застреляни
с по 20 – 30 такива куршума
и претърпяват невъобразими
наранявания, които налагат
ампутация. Някои от мъжете
са загубили и двата си крака.
Превратът има и друга цена.
Местният икономист Амджад
Шауер твърди, че в началото
на 2007 година в Газа е имало 400 работещи заводи и фабрики. През декември същата
година засилената израелска
блокада е довела до затварянето на 90% от тях. Седемдесет процента от населението
на Газа в момента живее с помалко от два долара на ден.
В същото време Израел
не е по-сигурен. Временното,

склонно да води преговори за
мир правителство, за което
се призоваваше в Плана за
действие, сега е сформирано
– но само в Западния бряг. В
ивицата Газа се случи именно
това, от което се опасяваха
както Израел, така и американският Конгрес – в ръцете
на „Хамас” попаднаха по-голямата част от оръжията
и амунициите на „Фатах”,
включително и египетските автомати, доставени по
тайната програма за американско-арабска помощ.
След като завзе контрола
над ивицата Газа, „Хамас” даде
зелена светлина на екстремистите, желаещи да изстрелват
ракети срещу съседните израелски градове. „Все още усъвършенстваме нашите ракети;
скоро спокойно ще нанасяме
удари в сърцето на Ашкелон
– твърди Джабери, командирът от „Бригадите на мъчениците от Ал Акса”, говорейки
за израелския град с население от 110 000 жители, който
се намира на 19 километра от
границата с Газа. – Уверявам
ви, наближава времето, когато ще предприемем мащабна
операция във вътрешността
на Израел – в Хайфа или Тел
Авив.”
На 23 януари „Хамас” взри-
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ви части от стената, разделя- доскоро бяха част от нея, об- ращата в забвение админища ивицата Газа от Египет, и виняват старата практика на страция, се опитва да остадесетки хиляди палестинци Държавния департамент: над- не с добро име в историята.
пресякоха границата. Екс- превара да се покаже силен чо- Провалили се веднъж, след
тремисти отдавна прекарват век, вместо проблемите да се като не се вслушаха в предуоръжия посредством мрежа разрешават пряко. Тази прак- преждението да не се провеот тунели под стената, а про- тика се е проваляла в толкова дат палестински избори, те
бивът в нея направи задачата различни места като Виетнам, се опитаха да избегнат поим още по-лесна и може да е Филипините, Централна Аме- следствията от направения
придвижил заплахата на Джа- рика, Ирак на Саддам Хюсеин от палестинския народ избери по-близо до реалността.
по време на войната с Иран. бор посредством Дейтън”.
Джордж Буш и Кондолиза Да се разчита на посредниПредвид малкото останали
Райс продължават да
добри опции, изглежсе стремят към осъда, че сега админиществяване на мирстрацията се опитва да
Как САЩ изиграха карния процес, но Ави
преосмисли пълния си
тите си за Газа толкова
Дичтер твърди, че
отказ да комуникира с
погрешно? НеоконсерваИзраел никога няма
„Хамас”. Служители от
да помисли за споНационалния съвет по
тори критици на админиразумение за палессигурността и Пентагострацията, които доскоро
тинска държавност,
на наскоро проведоха
бяха част от нея, обвинядокато палестинците
дискретно
сондиране
не реформират цялана
мнението
на акадеват старата практика на
та си правна система
мичните експерти, обДържавния
департамент:
– това, което той наръщайки се към тях за
надпревара да се покаже сирича „веригата на сиописания на „Хамас” и
гурността”. При попрофили на главните
лен човек, вместо проблемиложение че „Хамас”
дейци на движението.
те да се разрешават пряко.
контролира ивицата
„Те твърдят, че няма да
Тази практика се е проваляГаза, изглежда, че
говорят с „Хамас” – казняма шанс това да
ва един такъв експерт,
ла в толкова различни места
се случи. „Просто се
– но в крайна сметка
като Виетнам, Филипините,
вгледайте в ситуацище им се наложи. Това
Централна Америка, Ирак на
ята – казва Дахлан.
е неизбежно.”
– Те твърдят, че ще
Не е възможно да
Саддам Хюсеин по време на
има
окончателно
се каже със сигурност
войната с Иран.
мирно споразумение
дали развитието на
след осем месеца?
нещата в ивицата
Няма начин.”
Газа щеше да бъде поци като Мухаммад Дахлан, добро за палестинския народ,
„Институционален
твърди бившият посланик за израелците и за американпровал”
на САЩ в ООН Джон Болтън, ските съюзници от „Фатах”,
е „институционален провал, ако администрацията на Буш
Как САЩ изиграха картите грешен избор на стратегия”. бе следвала друга политичеси за Газа толкова погрешно? Авторът на тази трагедия, ска линия. Едно нещо обаче изНеоконсерватори
критици смята той, е Райс, „която, глежда сигурно: не би могло да
на администрацията, които подобно на други от зами- бъде по-лошо. 

“
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