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Факти и събития

Мандела излезе от черния списък 
на терористите

46664 – това е затворниче-
ският номер на легендарния 
борец срещу апартейда и расо-
вата сегрегация в ЮАР Нелсън 
Мандела. Толкова трябваше да 
бъдат и продадените билети за 
концерта в чест на 90-годиш-
нината му в Лондон. Но над 
50 хиляди бяха дошли на огро-
мния благотворителен концерт, посветен на борбата 
срещу СПИН  - каузата на Мандела след оттеглянето 
му от политическия живот. 

„Има още много, много, което можем да напра-
вим. Бедността и СПИН съсипват света, но тази нощ 
ние казваме „време е за нови дела, защото всичко е в 
нашите ръце” – каза Мандела, излизайки пред огро-
мното въодушевено множество. 

Легендарният борец срещу апартейда, носител 
на Нобелова награда, получаваше специален серти-
фикат, че не е терорист, за да може да посети САЩ. 
Годишнината му „подсети” американските конгрес-
мени да извадят Мандела и неговата партия Афри-
кански национален конгрес от списъка с потенци-
ални терористи, създаден преди тридесет години. 
Независимо от това, че АНК управлява ЮАР от 90-те 
години, не само Мандела, но и всички ръководители 
на АНК  трябваше да получават специални разреше-
ния. „Днес САЩ най-сетне навлязоха в нов етап, за 
да изтрият един голям срам, който опетнява честта 
на този велик водач”, заяви сенаторът Джон Кери  
при гласуването в Сената на закона за изваждане на 
Нелсън Мандела и АНК от черния списък. Буш под-
писа декрета в началото на юли, две седмици преди 
рождения ден на Мандела.  

Смърт край Червената джамия
В столицата на Пакистан 

Исламабад атентатите не са 
рядко явление. Атентатът,  
осъществен от терорист само-
убиец, който е врязал автомо-
била си в полицейски кордон, 
предизвика предположения, 
че е свързан с годишнината 
от кризата в Червената джамия, когато студенти исля-
мисти се бяха барикадирали в храма и в продължение 
на три месеца не допускаха представители на властите. 
Тогава кризата завърши с щурм на военните, в който 
загинаха десетки, между тях и цивилни граждани, ко-
ито бяха взети като заложници. 

В деня на годишнината от щурма  в Червената джа-
мия са се били събрали предимно млади хора, настро-
ени радикално.  В центъра на града се е провела и от-
носително малка демонстрация - от около 3000 души, 
които са скандирали, че са готови да загинат в името 
на ислямския закон.

Талибаните се активизират
Дълго време талибани-

те  се въздържаха да атакуват 
обекти в столицата Кабул. В 
началото на юли обаче кола-
бомба, пълна с експлозиви, се 
е врязала в опашката от чака-
щи за визи пред индийското 

посолство. Беше съобщено за 41 жертви и  повече от 
140  ранени. 

Само ден преди това седем души бяха ранени - от 
тях трима офицери от германската полиция, при екс-
плозия на кола-бомба близо до автомобил на мисия на 
Европейския съюз в Кундуз, Северен Афганистан. 

През последните два месеца – май и юни - САЩ и 
съюзниците им дават повече жертви в Афганистан, от-
колкото в Ирак. През юни 46 чуждестранни войници 
са загинали в Афганистан, а 31 в Ирак. През месец май 
в Ирак умират 21 войници, а в Афганистан 23. 

Ще бъде ли разпусната Партията 
на справедливостта и развитието?

В края на юни в Конституцион-
ния съд на Турция започнаха пър-
вите слушания, преди да се вземе 
решение за евентуално разпускане 
на управляващата Партия на спра-
ведливостта и развитието заради 
дейност, „подкопаваща светския 
характер на държавата”. 

Досега  редица други турски политически форма-
ции са били разпускани.  От създаването си през 1963 г. 
Конституционният съд, чиято главна функция е да кон-
тролира доколко законите отговарят на конституцията, 
се е произнесъл за разпускането на поне 24 партии.

Председателят на Парламентарната асамблея на 
Съвета на Европа Луис Мария де Пуиг свика специ-
ална сесия за обсъждане на делото за закриване на 
ПСР. Главната опозиционна сила в Турция, Репу-
бликанската народна партия, се противопостави ос-
тро на сесията. ПАСЕ настоя Конституционният съд 
на Турция да вземе решение в съответствие с евро-
пейските принципи. На свой ред видни фигури на 
Европейския съюз настояха да не се разпуска ПСР. 
Председателят на Европейския парламент Ханс-Герт 
Пьотеринг и на Европейската комисия Жозе Баро-
зу заявиха, че закриването на Партията на справед-
ливостта и развитието ще има сериозни последици.  

Четиридесетгодишната война пред край?
 Латинска Америка е регион, в кой-

то левичарският екстремизъм и теро-
ризъм периодично напомнят за себе 
си. Напоследък обаче се появи оптими-
зъм, че приближава краят на повече от 
четиридесетгодишната кървава война 
между колумбийското правителство и 
левите бунтовнически отряди, т.нар. 

революционни въоръжени сили на Колумбия (ФАРК). 
   Като изключителен успех във войната с бунтовни-

ците партизани се смята добре обмислената и блестящо 
осъществена неотдавна, без нито един изстрел, акция 
по освобождаването на Ингрид Бетанкур, колумбий-
ски политик с френско гражданство, която бе държана 
в плен шест години. Освен нея бяха освободени и 14 
други заложници - трима американци и 11 правител-
ствени служители.  Взимането на заложници  от страна 
на ФАРК започва в средата на 80-те години, но тогава 
главна мишена са военните, разменяни срещу хвърле-
ни в затвора партизани. В края на 90-те години оба-
че цивилните заложници и по-специално политиците 
се превръщат във важен източник на финансиране на 
бунтовниците. Бившият кубински лидер Фидел Кастро 
нееднократно посъветва бунтовниците да се откажат 
от жестоките си методи на вземане на заложници и на 
държането им като затворници в джунглата.



В редакцията се получи 
следното писмо от нашия чи-
тател от Русе Илия Богданов: 
„Когато се говори и пише за 
перспективите на мирния про-
цес в Близкия изток, винаги 
става дума и за еврейските за-
селници и еврейските селища 
в окупираните  територии. В 
САЩ вече дори хора, които до 
неотдавна са подкрепяли без-
условно Израел, сега заявяват, 
че Израел трябва да се съгласи 
да сподели  Ерусалим и да се 
върне в границите  си отпреди 
войната от 1967 г. По тази при-
чина ми направи много силно 
впечатление публикуваното 

в брой 5 от тази година на сп. 
„Изток-Запад” становище на 
Збигнев Бжежински.”

Нашият читател би искал да 
намери на страниците на спи-
санието изчерпателна достовер-
на  информация за еврейските 
селища и плановете на Израел 
за тях. В този брой помества-
ме доста пространен експертен 
текст за ситуацията до 2000 г. 
В един от следващите броеве ще 
публикуваме текст за ситуаци-
ята след 2000 г. до днес, макар 
че, за съжаление, тя не е претър-
пяла радикални промени. А това 
– без съмнение – е бариера пред 
мирния процес.    
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Ноам Чомски

П р е з 
февруари в 
Дамаск бе 
убит един 
от коман-
дирите на 
“Хизбула” - 
Имад Муг-
ния. „Светът е по-добро място 
без този човек в него – заяви 
говорителят на американския 
Държавен департамент Шон 
Маккормък. – Така или иначе, 
той си получи заслуженото.” 
Директорът на американско-
то национално разузнаване 
Майк Макконъл допълни, че 
Мугния е „отговорен за пове-
че убийства на американци и 
израелци от който и да било 
друг терорист, с изключение 
на Осама бин Ладен”. 

В Израел изблиците на ра-
дост също бяха налице - все 
пак, както коментира лондон-
ският „Файненшъл таймс”, 
„един от най-търсените от 
САЩ и Израел мъже” си бе 
получил заслуженото. В друга 
статия в същия вестник под 
заглавието „Боец, търсен из 
целия свят” пишеше, че след 
11 септември 2001 година той 
е бил надминат от Осама бин 
Ладен в списъка с най-търсени 
терористи и по тази причина 
заема второто място в него. 

Използваните изрази са 
доста точни според правилата 
на англо-американския дис-
курс, който определя „света” 
като политическата класа във 
Вашингтон и Лондон (а също 
и всеки, който се съгласи с тях 

по определени въпроси). Чес-
то срещано явление например 
е да се прочете, че „светът” е 
подкрепил напълно Джордж 
Буш, когато издаде заповедта 
за бомбардирането на Аф-
ганистан. Това може и да е 
вярно за „света”, но както по-
каза проведеното от „Галъп” 
международно проучване, то 
изобщо не е вярно за света. 
Глобалната подкрепа за ин-
тервенцията в Афганистан бе 
едва доловима. В Южна Аме-
рика, която има известен опит 
с поведението на САЩ, равни-
щето на подкрепата варира-
ше от 2% в Мексико до 16% в 
Панама, а и зависеше от това 
колко виновни за случилото 
се в САЩ ще бъдат идентифи-
цирани (ФБР съобщи, че осем 
месеца по-късно те все още не 
бяха идентифицирани) и кол-
ко цивилни обекти в Афганис-
тан ще бъдат пощадени (те 
бяха нападнати още веднага). 

Преобладаващото предпочи-
тание на света бе за предпри-
емането на дипломатически/
съдебни мерки, които просто 
бяха отхвърлени от „света”. 

По следите  
на терористите

 „Файненшъл таймс” пише, 
че повечето от повдигнати-
те срещу Мугния обвинения 
не са подкрепени с доказа-
телства, но „един от малко-
то пъти, за които неговото 
участие може със сигурност 
да бъде потвърдено, е отвли-
чането на самолет на „Транс 
уърлд еърлайнс” през 1985 
година, при което един водо-
лаз от американските военно-
морски сили бе убит”. Това бе 
един от двата случая на теро-
ристични атаки, заради кои-
то вестникарските редактори 
приеха тероризма в Близкия 
изток за водещата история на 

Списъкът с най-търсените 
международни терористи

“ Използваните изрази са доста точни 
според правилата на англо-американ-
ския дискурс, който определя „света” 

като политическата класа във Вашинг-
тон и Лондон (а също и всеки, който се съ-
гласи с тях по определени въпроси). Често 
срещано явление например е да се прочете, 
че „светът” е подкрепил напълно Джордж 
Буш, когато издаде заповедта за бомбар-
дирането на Афганистан. Това може и да е 
вярно за „света”, но както показа проведе-
ното от „Галъп” международно проучване, 
то изобщо не е вярно за света.
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1985 година. Другият случай 
бе отвличането на пътниче-
ския лайнер „Ахил Лауро”, на 
чийто борд по жесток начин 
бе убит сакатият американец 
Леон Клингхофър. Такава бе 
преценката на „света”. Навяр-
но светът гледаше на нещата 
по малко по-различен начин. 

Отвличането на „Ахил Ла-
уро” бе отмъщение за бомбар-
дировките в Тунис, които сед-
мица по-рано бяха поръчани 
от израелския министър-пред-
седател Шимон Перес. Изпра-
тените от него ВВС убиха 75 ту-
низийци и палестинци с умни 
бомби, които разкъсаха телата 
им на малки парченца, а също 
така бяха извършени и други 
зверства, ярко описани от сце-
ната на събитието от изтък-
натия израелски журналист 
Амнон Капелиук. Вашингтон 
сътрудничеше на Израел, като 
не предупреди своя съюзник 
Тунис, че бомбардировачи-
те са на път към своята цел, 
въпреки че Шестият флот и 

американските разузнавател-
ни служби нямаше как да не 
знаят за предстоящото напа-
дение. Държавният секретар 
Джордж Шулц информира из-
раелския министър на външ-
ните работи Ицхак Шамир, че 
Вашингтон „до голяма степен 
симпатизира на израелските 
действия”, които сред всеобщо 
одобрение той окачестви като 
„легитимен отговор” на „теро-
ристичните актове”. Няколко 
дни по-късно Съветът за си-
гурност на ООН единодушно 
осъди бомбардировките като 
„акт на въоръжена агресия” 
(САЩ гласуваха с „въздържал 
се”). Разбира се, „агресията” е 
далеч по-сериозно престъпле-
ние от международния теро-
ризъм. Нека обаче да проявим 
благосклонност към САЩ и 
Израел и да запазим обвине-
нията си за техните лидери. 

Няколко дни по-късно Пе-
рес замина за Вашингтон, 
за да се консултира с воде-
щия международен терорист 

за времето – Роналд Рейгън, 
който отново сред всеобщо 
одобрение на „света” осъди 
„злия бич на тероризма”. 

„Терористичните актове”, 
които Шулц и Перес посочиха 
като повод за бомбардиране-
то на Тунис, бяха убийствата 
на трима израелци в Ларнака, 
Кипър. Убийците, както за-
ключи Израел, нямаха нищо 
общо с Тунис, макар че можеха 
да имат нещо общо със Сирия. 
Тунис обаче бе предпочитана-
та цел. За разлика от Дамаск 
Тунис бе беззащитна. А имаше 
и допълнително удоволствие: 
можеха да бъдат убити повече 
палестинци в изгнание. 

Извършителите на убий-
ствата в Ларнака отново посоч-
ваха отмъщението като мотив 
за своята постъпка: тези убий-
ства бяха отговор на извърш-
ванията от Израел отвличания 
в международни води, при ко-
ито бяха убити много хора, а 
много други бяха изпратени в 
израелски затвори най-често, 
за да бъдат държани за дълъг 
период от време без повдиг-
нати срещу тях обвинения. 
Най-известният такъв затвор 
(с камера за мъчения) е Сгра-
да 1391. За него може да се 
научи много от израелска-
та и международната преса. 
Подобни редовни израелски 
престъпления, разбира се, са 
известни на редакторите на 
вестникарските издания в 
САЩ и от време на време се 
споменават тук и там. 

За убийството на Клинг-
хофър правилно се говореше 
с ужас и то е много извест-
но. Въз основа на него бяха 
направени известна опера и 
игрален филм, както и твър-
де шокиращи коментари, из-
разяващи възмущението от 
диващината на палестинците 
– „двуглави зверове” (минис-

“ Държавният секретар Джордж Шулц 
информира израелския министър на 
външните работи Ицхак Шамир, че 

Вашингтон „до голяма степен симпатизи-
ра на израелските действия”, които сред 
всеобщо одобрение той окачестви като 
„легитимен отговор” на „терористичните 
актове”. Няколко дни по-късно Съветът 
за сигурност на ООН единодушно осъди 
бомбардировките като „акт на въоръже-
на агресия” (САЩ гласуваха с „въздържал 
се”). Разбира се, „агресията” е далеч по-се-
риозно престъпление от международния 
тероризъм. Нека обаче да проявим благо-
склонност към САЩ и Израел и да запазим 
обвиненията си за техните лидери.
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тър-председателя Менахем 
Бегин); „дрогирани хлебарки, 
пъплещи по дъното на бутил-
ка” (началника на Генералния 
щаб на израелската армия); 
„като скакалци в сравнение с 
нас, чиито глави трябва да бъ-
дат смачкани върху камъните 
и стените” (министър-предсе-
дателя Ицхак Шамир). Най-
често за палестинците обаче се 
говореше като за „арабушим”, 
еквивалент на думите „чифут” 
и „негър”.

Така, след една особено из-
вратена демонстрация на за-
селнически военен терор и 
целенасочено унижение на 
палестинците от град Халхул 
в Западния бряг през декем-
ври 1982 година, която отврати 
дори израелските ястреби, из-
вестният военен и политически 
анализатор Йорам Пери напи-
са с потрес, че „днес една от за-
дачите на армията е да смазва 

правата на невинни хора, прос-
то защото те са арабушим, кои-
то живеят на територии, които 
Бог е обещал на нас” – задача, 
която стана далеч по-неотлож-
на и започна да се изпълнява 
с все повече жестокост, когато 
няколко години по-късно ара-
бушимите започнаха да „вирят 
главите си”. 

Лесно можем да доловим 
честността на изразените по 
отношение на убийството на 
Клингхофър чувства. Нужно 
е обаче да разгледаме каква 
е реакцията спрямо подобни 
израелски престъпления, под-
крепяни от страна на САЩ. 
Например нека да погледнем 
убийствата от април 2002 
година на двама сакати па-
лестинци – Кемал Зугайер и 
Джамал Рашид – от израел-
ски сили, разрушаващи всич-
ко по пътя си в бежанския ла-
гер Дженин в Западния бряг. 

Смазаното тяло на Зугайер и 
останките от неговата инва-
лидна количка бяха намерени 
от британски репортери заед-
но с останките от белия флаг, 
който палестинецът е държал. 
Той е бил застрелян, докато се 
опитвал да избяга от израел-
ските танкове, които след това 
го прегазили, разцепвайки 
главата му на две и откъсвай-
ки краката и ръцете от тялото 
му. Джамал Рашид бил смазан, 
както си седял в инвалидната 
количка, когато един от огро-
мните израелски (подарени от 
САЩ) булдозери с вериги раз-
рушил неговия дом в Дженин 
заедно с цялото му семейство 
вътре. Съвсем различната ре-
акция спрямо тези убийства, 
или по-скоро липсата на реак-
ция, е нещо толкова рутинно 
и толкова лесно обяснимо, че 
не е нужно да го коментираме 
повече. 
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Колата-бомба

Казано на съвсем ясен език, 
бомбардировките от 1985 го-
дина в Тунис бяха едно да-
леч по-жестоко терористично 
престъпление от отвличането 
на лайнера „Ахил Лауро” или 
от престъплението от същата 
година, в което „участието на 
Мугния може да бъде дока-
зано със сигурност”. Но дори 
бомбардировките в Тунис 
имат конкуренция за присъж-
дането на наградата за най-
ужасния терористичен акт в 
Близкия изток през пиковата 
1985 година. 

Един от претендентите бе 
кола-бомба, която избухна в 
Бейрут точно пред входа на 
една джамия и точно кога-
то богомолците излизаха от 
нея след петъчната молитва. 
Убити бяха 80 души и ранени 
256. Повечето от убитите бяха 
момичета и жени, които в мо-
мента на взрива са излизали 
от джамията, но силата на 
ударната вълна „изгори бебе-
та в легълцата им”, „уби бул-
ка, която си купуваше вещи 
за новия си дом” и „отнесе 
три деца, които се прибираха 
в къщи след посещението им 
на джамията”. Освен това ко-
лата-бомба „разруши главната 
улица на един гъстонаселен 
квартал в Западен Бейрут”, 
написа журналистката Нора 
Бостани три години по-късно 
за вестник „Вашингтон пост”. 

Целта на атентата е бил 
шиитският духовник шейх 
Мухаммад Хюсеин Фадлалла, 
който се отървава невредим. 
Според написаното в книгата 
на репортера на „Вашингтон 
пост” Боб Удуърд „Тайните 
войни на ЦРУ в периода 1981-
1987” атентатът е организиран 
от Рейгъновото ЦРУ с помо-
щта на Великобритания и не-

говите саудитски съдружници 
и е изрично оторизиран от ди-
ректора на ЦРУ Уилям Кейси. 
Освен голите факти се знае 
съвсем малко за този атентат, 
и то благодарение на строгата 
доктрина, че ние не разслед-
ваме собствените си престъ-
пления (освен ако не станат 
твърде биещи на очи и не 
могат да бъдат потулени или 
разследването може да бъде 
ограничено само до няколко 
дребни „лоши ябълки”, които 
съвсем естествено са били „из-
вън контрол”). 

„Терористи селяни”

Третият претендент за на-
градата за най-ужасния те-
рористичен акт в Близкия 
изток през пиковата 1985 го-
дина бе заповяданата от ми-
нистър-председателя Перес 
операция „Железен юмрук” 
в Южен Ливан, който тога-
ва бе окупиран от Израел в 
нарушение на резолюция на 
Съвета за сигурност на ООН. 
Целите на операцията бяха 
така наречените от израелско-
то главно командване „теро-
ристи селяни”. В този случай 
престъпленията на Перес се 
извисиха до нови измерения 
на „пресметнатата бруталност 

и произволните убийства”, 
както заяви един запознат със 
събитията в региона западен 
дипломат – оценка, която бе 
всеобщо поддържана в ме-
дийното пространство. Тези 
престъпления обаче не пред-
ставляват интерес за „света” 
и следователно остават нераз-
следвани в съответствие с оби-
чайните конвенции. Можем 
да се запитаме дали тези прес-
тъпления спадат към графата 
международен тероризъм или 
спадат към по-голямото прес-
тъпление, каквото е агресията. 
Нека обаче отново да останем 
благосклонни към Израел и 
неговите поддръжници във 
Вашингтон и да приемем, че 
става въпрос за по-малкото 
престъпление. 

Това са част от мислите, ко-
ито могат да дойдат наум на 
хората по света, макар и не на 
тези от „света”, когато разглеж-
дат „един от малкото пъти”, в 
които Имад Мугния очевид-
но бе замесен в терористично 
престъпление. Съединените 
щати го обвиняват и в това, че 
е отговорен за двойния самоу-
бийствен атентат с камиони-
бомба срещу американските 
и френските казарми в Ливан 
през 1983 година, при които 
бяха убити 241 американски 

“ Освен голите факти се знае съвсем 
малко за този атентат, и то бла-
годарение на строгата доктрина, че 

ние не разследваме собствените си прес-
тъпления (освен ако не станат твърде 
биещи на очи и не могат да бъдат по-
тулени или разследването може да бъде 
ограничено само до няколко дребни „лоши 
ябълки”, които съвсем естествено са били 
„извън контрол”). 
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морски пехотинци и 58 френ-
ски войници. Мугния е считан 
за отговорен и за предишен 
атентат срещу американско-
то посолство в Бейрут, в който 
бяха убити 63 души – един дос-
та сериозен удар, поради състо-
яща се в този момент среща на 
служители от ЦРУ. 

При все това „Файненшъл 
таймс” приписва атентатите 
срещу американските и френ-
ските казарми на “Ислямски 
джихад”, а не на “Хизбула”. 
Фауаз Гергес, който е един 
от водещите изследователи 
в областта на джихадистки-
те движения и Ливан, пише, 
че отговорността за атентата 
е поета от „неизвестна групи-
ровка, наричаща се “Ислям-
ски джихад”. Глас, говорещ на 
класически арабски език, бе 
призовал всички американци 
да напуснат Ливан или да се 
изправят пред сигурна смърт. 
Твърдеше се, че Мугния е бил 
лидерът на “Ислямски джи-
хад” по това време, но докол-
кото ми е известно, доказател-

ствата за това са оскъдни. 
Не са правени проучвания 

на мнението на света по този 
въпрос, но е твърде вероятно 
да има известна доза колебли-
вост при определянето на едно 
нападение над военна база в 
чужда страна за „терористичен 
акт”, особено след като амери-
канските и френските сили са 
провеждали тежки бомбарди-
ровки и въздушни удари сре-
щу Ливан, а малко преди това 
САЩ са оказали решителна 
подкрепа за израелското на-
влизане в Ливан през 1982 
година, в което бяха убити 
около 20 000 души и южната 
част на страната и Бейрут бяха 
оставени в развалини. В край-
на сметка американските сили 
бяха изтеглени от президента 
Рейгън, когато след кланета-
та в Сабра и Шатила между-
народните протести станаха 
твърде силни, за да могат да 
бъдат пренебрегнати. 

В Съединените щати из-
раелската инвазия в Ливан 
обикновено се описва като 

отговор на провежданите от 
ливанските бази на Организа-
цията за освобождение на Па-
лестина (ООП) терористични 
актове срещу северната част 
на Израел, като по този начин 
нашата изключително важна 
намеса за предотвратяването 
на тези големи военни прес-
тъпления става разбираема. 
В действителния свят ливан-
ската погранична зона бе тиха 
в продължение на година въ-
преки повтарящите се израел-
ски нападения, много от кои-
то завършващи с убийства, в 
опит да се изтръгне някакъв 
вид отговор от страна на ООП, 
който да бъде използван като 
повод за вече планираната 
инвазия. Навремето истинска-
та й цел не бе крита от изра-
елските коментатори и поли-
тически лидери: да се вземат 
защитни мерки по отношение 
на завземането на окупира-
ния Западен бряг. Интересно 
е, че единствената сериозна 
грешка в книгата на Джими 
Картър „Палестина: Мир, а не 
апартейд” е повтарянето на 
тази пропагандна измислица 
относно това, че атаките на 
ООП от Ливан са причината 
за израелската инвазия. Кни-
гата бе подложена на много 
критики и бяха положени от-
чаяни усилия в нея да бъде 
намерена някоя фраза, която 
би могла да бъде интерпрети-
рана погрешно, но тази кре-
щяща грешка – единствената 
– бе пренебрегната. Това е 
нормално, тъй като тя покри-
ва критериите за придържане 
към полезните доктринални 
фабрикации. 

Неумишлени убийства

Твърди се и че Мугния е 
„мозъкът”, стоящ зад взри-
вяването на израелското по-

“ Не са правени проучвания на мне-
нието на света по този въпрос, но 
е твърде вероятно да има известна 

доза колебливост при определянето на 
едно нападение над военна база в чужда 
страна за „терористичен акт”, особено 
след като американските и френските 
сили са провеждали тежки бомбардиров-
ки и въздушни удари срещу Ливан, а мал-
ко преди това САЩ са оказали решител-
на подкрепа за израелското навлизане в 
Ливан през 1982 година, в което бяха уби-
ти около 20 000 души и южната част 
на страната и Бейрут бяха оставени в 
развалини.
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солство в Буенос Айрес на 17 
март 1992 година. В атента-
та, който според „Файненшъл 
таймс” е бил проведен в отго-
вор на „убийството от страна 
на Израел на бившия лидер 
на “Хизбула” Абас ал Мусауи 
чрез въздушно нападение в 
Южен Ливан”, бяха убити 29 
души. Няма нужда от доказа-
телства относно отговорността 
за убийството на бившия ли-
дер на “Хизбула”: Израел гор-
до пое отговорността за него. 
Светът може би се интересува 
от останалата част от история-
та. Ал Масауи е убит с предос-
тавен от САЩ хеликоптер, и то 
доста на север от нелегалната 
израелска „зона за сигурност” 
в Южен Ливан. Пътувал към 
Сидон от село Джибшит, къде-
то бил държал реч по време на 
възпоменанието на друг убит 
от израелските сили имам. В 
нападението с хеликоптер е 
убита жена му и неговото пет-
годишно дете. След това Изра-
ел изпраща предоставени от 
САЩ хеликоптери, които да 
нападнат колата, караща оце-
лелите от първото нападение 
към болницата. 

Министър-председателят 
Рабин информира Кнесета, 
че след убийството на цялото 
семейство “Хизбула” е проме-
нила „правилата на играта”. 
Преди това към Израел не се 
изстрелваха ракети. До този 
момент правилата на играта 
бяха, че Израел може да пред-
приема убийствени нападения, 
където си поиска в Ливан, а 
“Хизбула” ще отговори само в 
рамките на окупираната от Из-
раел ливанска територия. След 
убийството на нейния лидер (и 
семейството му) “Хизбула” за-
почна да отговаря на израел-
ските престъпления в Ливан, 
пращайки ракети срещу Севе-
рен Израел. Последното, раз-

бира се, е недопустим терор и 
поради тази причина Рабин 
нареди започването на инва-
зия, която изгони от домовете 
им около 500 000 ливанци и 
доведе до убиването на повече 
от 100. Безмилостните израел-
ски набези достигнаха чак до 
Северен Ливан. 

В южната част 80% от насе-
лението на Тир избяга, Набатия 
остана „призрачен град”, а 70% 
от Джибшит бе напълно раз-
рушена. Това бе заявено от го-
ворител на израелската армия, 
който обясни, че целта е била 
„селото да бъде напълно разру-
шено поради неговата значи-
мост за шиитското население 
на Южен Ливан”. Идеята е била 
„селата да бъдат изтрити от ли-
цето на земята и всичко около 
тях да бъде опустошено”, както 
висш офицер от северната изра-
елска военновъздушна част оп-
иса операцията. 

Навярно Джибшит е пред-
ставлявал специфична цел, тъй 
като там се намираше домът на 
шейх Абдул Карим Обейд, кой-
то няколко години преди това 
бе похитен и заведен в Израел. 
Британският журналист Ро-
бърт Фиск съобщи, че домът на 
Обейд е бил ударен от ракета и 
че навярно израелските войни-
ци са стреляли срещу жена му и 
трите му деца. Марк Никълсън 

от „Файненшъл таймс” пък на-
писа, че тези, които преди това 
не са успели да избягат от село-
то, са се криели ужасени, „по-
неже всяко видимо движение в 
къщите или извън тях можеше 
да привлече вниманието на из-
раелските артилеристи, които 
непрестанно обстрелваха опре-
делени избрани от тях мише-
ни”. Понякога в някои от селата 
артилерийски откоси се чували 
по около десет пъти в минута. 

Всичко това получи пълна-
та подкрепа на президента Бил 
Клинтън, който разбираше не-
обходимостта арабушимите да 
бъдат строго инструктирани за 
„правилата на играта”. Рабин 
пък се прояви като поредния 
голям герой и човек на мира, 
който ярко се отличаваше от 
двукраките зверове, скакалци-
те и дрогираните хлебарки. 

Това е просто малък при-
мер, който може да се стори 
интересен на света по отноше-
ние на предполагаемата отго-
ворност на Мугния за отмъс-
тителния терористичен акт в 
Буенос Айрес. 

Други обвинения към Му-
гния са, че той е помогнал на 
“Хизбула” да организира защи-
тата си по време на израелската 
инвазия в Ливан от 2006 година. 
Очевидно това е едно непоноси-
мо терористично престъпление 

“ По-вулгарните апологети за амери-
канските и израелските престъпле-
ния красноречиво обясняват, че до-

като арабите целенасочено убиват хора, 
то САЩ и Израел, които са демократич-
ни общества, убиват непредумишлено. 
Техните убийства са просто случайни и 
така не могат да бъдат сравнявани с мо-
ралната низост на техните врагове.
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според стандартите на „света”, 
който разбира, че Съединените 
щати и техните клиенти не бива 
да се изправят пред никакви 
пречки в справедливите си те-
рор и агресия. 

По-вулгарните апологети за 
американските и израелските 
престъпления красноречиво 
обясняват, че докато арабите 
целенасочено убиват хора, то 
САЩ и Израел, които са демо-
кратични общества, убиват не-
предумишлено. Техните убий-
ства са просто случайни и така 
не могат да бъдат сравнявани 
с моралната низост на техни-
те врагове. Такова например 
бе становището на израелския 
Върховен съд, когато разреши 
изключително суровото ко-
лективно наказание над насе-
лението на ивицата Газа, като 
го лиши от електричество (а 
следователно и от вода, пре-
работка на отпадъците и дру-

ги подобни необходимости на 
цивилизования живот). 

Същата апологетика се при-
лага и по отношение на някои 
от предишните престъпления 
на Вашингтон като унищожа-
ването на фармацевтичния за-
вод „Аш Шифа” в Судан през 
1998 година. Нападението бе 
очевидната причина за смър-
тта на десетки хиляди души, 
но смъртта им не бе търсена 
умишлено и следователно не е 
престъпление от типа на пре-
думишленото убийство. Така 
че ние се оказваме поучавани 
от моралисти, които постоян-
но потискат отговора, който 
вече е даден за тези вулгарни 
усилия за самооправдаване. 

Нека да поясним още 
веднъж – можем да различим 
три категории престъпления: 
предумишлено убийство, не-
предумишлено убийство и 
убийство със знанието, че може 

да се стигне до такова, но да не 
се възнамерява да се стигне до 
него. Обикновено израелските 
и американските издевателства 
попадат в третата категория. 
Така, когато Израел прекратя-
ва доставките на електричест-
во за Газа или поставя бариери 
пред пътуващите из Западния 
бряг, той не възнамерява да 
убие хората, които ще умрат от 
досег със замърсена вода или 
пък в линейки, които няма как 
да достигнат до болниците. 
Когато Бил Клинтън заповядва 
бомбардирането на завода „Аш 
Шифа”, бе очевидно, че това 
ще доведе до хуманитарна ка-
тастрофа. „Хюмън райтс уоч” 
незабавно го информира за 
тази вероятност, и то предос-
тавяйки изчерпателни данни. 
Въпреки това той и неговите 
съветници не възнамеряваха 
да убият конкретни хора сред 
тези, които неизбежно щяха да 
умрат, при положение че щяха 
да бъдат унищожени полови-
ната от фармацевтичните ме-
дикаменти в една бедна афри-
канска страна, която не може 
да си ги набави отникъде. 

Навярно те и техните апо-
логети са гледали на африка-
нците така, както ние гледаме 
на мравките, които смазваме, 
докато вървим по улицата. 
Ние знаем (ако решим да се 
замислим по въпроса), че това 
е вероятно да се случи, но в съ-
щото време ние не възнамеря-
ваме да ги убием. Няма нужда 
да казвам, че на подобни ата-
ки от страна на арабушимите в 
населени с човешки същества 
територии ще се гледа по по-
друг начин. 

Ако за момент приемем 
гледната точка на света, 
може да се наложи да се запи-
таме кои всъщност са прес-
тъпниците, които са „издир-
вани из целия свят”.   

“ Когато Бил Клинтън заповядва бом-
бардирането на завода „Аш Шифа”, 
бе очевидно, че това ще доведе до ху-

манитарна катастрофа. „Хюмън райтс 
уоч” незабавно го информира за тази ве-
роятност, и то предоставяйки изчерпа-
телни данни. Въпреки това той и негови-
те съветници не възнамеряваха да убият 
конкретни хора сред тези, които неиз-
бежно щяха да умрат, при положение че 
щяха да бъдат унищожени половината 
от фармацевтичните медикаменти в 
една бедна африканска страна, която не 
може да си ги набави отникъде. 
Навярно те и техните апологети са гле-
дали на африканците така, както ние 
гледаме на мравките, които смазваме, 
докато вървим по улицата.
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Рон Пол е конгрес-
мен от Републиканска-
та партия. Роден е през 
1935 г. в околностите 
на Питсбърг, щата 
Пенсилвания. Завърш-
ва Медицинския факул-
тет на Университета 
„Дюк”. През 1968 г. за-
едно със съпругата си 
се премества в Тексас, 
където започва своята 
медицинска практика 
на акушер-гинеколог. В 
лекарската си практи-
ка е дал живот на пове-
че от 4000 бебета. 

В началото на пре-
зидентската кампания 
– 2008 г., той участва 
като един от кандида-
тите на Републиканска-
та партия. 

Рон Пол е конгресмен 
в края на 70-те и нача-
лото на 80-те години, 
когато – през 1984 г., 
изоставя депутатско-
то кресло и се връща 
към лекарската прак-
тика. През 1997 г. той 
се връща отново в Кон-
греса на САЩ, където 
представлява 14-и ок-
ръг на щата Тексас. 

Рон Пол е характе-
ризиран като консерва-
тивен, конституциона-
лист и либертарианец. 
Той е защитник на не-
интервенционистка 
външна политика, гла-
сува против резолюция-

та за иракската война, 
но подкрепя употреба-
та на сила срещу теро-
ристите в Афганистан. 
Той е за оттегляне на 
САЩ от НАТО и ООН, 
като счита, че подобни 
ангажименти застра-
шават суверенитета 
на САЩ. 

Рон Пол е за ограни-
чено конституционно 
правителство, ниски 
данъци, свободен пазар 
и твърда монетарна 
политика. Той е защит-
ник на каузата на про-
тивниците на аборта 
и отстоява семейните 
ценности. Той и съпру-
гата му са горди роди-
тели на пет деца и се-
демнадесет внуци. 

Д-р Пол е известен с 
последователността 

на гласуването си в 
Конгреса. По този по-
вод един конгресмен ко-
ментира, че „Рон Пол 
персонифицира идеала 
на бащите основатели 
за гражданина държав-
ник”. Казват, че той 
вече е доказал, че ни-
кога няма да направи 
компромис със своите 
принципи. „Има съвсем 
малко хора в общест-
вения живот – каз-
ва една конгресменка, 
- които при всякакви 
изпитания се придър-
жат към принципите 
си. Рон Пол е един от 
тях” – казва тя. 

Текстът, който 
публикуваме, е по-
местен в антиво-
енния сайт www.
antiwar.com.

Позиция
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Рон Пол

Преди пет години амери-
канската военна кампания 
„Шок и ужас” освети небето 
над Багдад. Пет години по-
късно, при стотици хиляди 
убити иракчани и почти 4000 
убити американци, трябва да 
спрем и да пресметнем какво е 
спечелено и какво е загубено. 

От самото начало мар-
шът към войната бе павиран 
с погрешни предположения 
и лъжи. Висши американски 
служители заявиха многократ-
но, че по един или друг начин 
Ирак е отговорен за атентатите 
от 11 септември 2001 година. Те 
твърдяха, че Ирак разполага с 
оръжия за масово унищожава-
не. Те манипулираха страха на 
американския народ след слу-
чилото се на 11/9, само и само 
за да прокарат една военна 
кампания, която бяха плани-
рали години преди самото й 
провеждане. Главните медии 
играеха ролята на съучастници 
в развихрилата се военна про-
паганда.

Преди около десет години 
– много преди 11/9 – поисках 
време, за да се изкажа про-
тив приемането на съдбонос-
ния Акт за освобождение на 
Ирак от 1998. От подиума на 
Камарата на представителите 
аз заявих, че смятам „този за-
конодателен акт за обявяване 
на виртуална война, защото 
той предоставя на президента 
невероятните правомощия да 
предприеме военни действия 
срещу суверенна страна”. По-
малко от пет години след това 

ние нападнахме Ирак. 
Пет години след нападане-

то и окупирането на страна-
та стотици хиляди иракчани 
са мъртви; около 2 милиона 
иракчани са напуснали страна-
та като бежанци, а иракската 
християнска общност, която е 
една от най-древните в света, е 
станала по-малка и по-окаяна 
дори от състоянието си по-вре-
ме на османското владичество 
над Ирак или по време на уп-
равлението на Саддам Хюсе-
ин. 

От страна на САЩ са заги-
нали 4000 американски войни-
ци, а хиляди други са с ужасни 
наранявания. Собствените ни 
висши военни офицери пре-
дупреждават, че военните ни 
способности са почти пречупе-
ни под тежестта на иракската 
окупация. Административното 
управление на Асоциацията на 
американските ветерани е по-
тресено от количеството молби 
за признаване на степен на ин-
валидност на ветерани от вой-
ната в Ирак.

В свое изследване иконо-
мистът - носител на Нобелова 
награда, Джоузеф Стиглиц за-
ключава, че цената на войната 
в Ирак може да се окаже поне 
три трилиона долара. Иконо-
мическите последици от ог-
ромните ни харчове в Ирак 
започват да се появяват под 
формата на рецесия, а навярно 
ще става и по-лошо. 

Поддръжниците на войната 
в Ирак твърдят, че „подсилва-
нето” на американските сили 
в Ирак с допълнителен брой 
войници се е оказало абсолю-

тен успех. Аз не съм толкова 
сигурен в това. Чрез политика-
та на „подсилване” американ-
ската армия обучи и екипира 
със смъртоносни оръжия тези 
членове на иракските мили-
ции, срещу които само преди 
няколко месеца водеше боеве. 
Опасявам се, че посредством 
предоставянето на екипировка 
и оръжие на противопоставя-
щи се една на друга милиции 
ние просто подготвяме сцена-
та за една още по-трагична и 
опасна експлозия от насилие, 
вероятно насочена срещу аме-
риканските сили в Ирак. Няма 
никакви индикации, че ирак-
ското правителство е постиг-
нало какъвто и да било поли-
тически напредък. 

Колкото по-скоро се изтег-
лим, толкова по-добре. На-
влизането в Ирак и проточи-
лата се американска окупация 
подсилиха както Иран, така и 
структурите на “Ал Кайда” в 
региона. Ако продължим по 
инерция да следваме една про-
валила се политическа страте-
гия, ще загубим още пари, с 
които не разполагаме, и още 
животи, които не трябва да бъ-
дат пожертвани. Интервенцио-
низмът доведе до навлизането 
ни от една катастрофа в след-
ващата. Време е да се завър-
нем към следването на една 
неинтервенционистка външна 
политика, която набляга на 
миролюбивата търговия и пъ-
тувания и никакви обвързва-
щи съюзи. 

 Можем да започнем, 
като веднага се изтеглим 
от Ирак.   

Счетоводната книга  
на войната в Ирак
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Прочетено в „Индипендънт”

Робърт Фиск

Репортажът на Ро-
бърт Фиск беше пуб-
ликуван през май т.г. 
„Изток-Запад”  го по-
мества сега, тъй като 
той, макар и предиз-
викан от конкретни 
събития, разкрива съ-
ществени характерис-
тики на ситуацията в 
Близкия изток. 

Поредното американско 
унижение. Шиитските бойци, 
които вчера следобед профу-
чаха край апартамента ми в 
Западен Бейрут, като надуваха 
клаксони, правеха неприлични 
жестове, стърчаха от прозорци-
те на своите джипове и държаха 
насочени към небето автомати, 
доказваха на всички мюсюл-
мани в ливанската столица, че 
законно избраното ливанско 
правителство е загубило. 

Разбира се, че е. Национал-
ната армия все още патрулира 
улиците, но само за да предо-
тврати междуконфесионални 
убийства и кланета. Далеч от 
това да разтури проиранска-
та тайна телекомуникационна 
мрежа на „Хизбула” и да разо-
ръжи самата „Хизбула”, каби-
нетът на Фуад Синьора седи в 
стария турски сарай в Бейрут, 
порицавайки насилието със съ-
щия авторитет, с който се полз-

ва иракското правителство в 
багдадската Зелена зона. 

Ливанската армия наблю-
дава поставените от „Хизбула” 
блокпостове. И не прави нищо. 
Като конфликт между Техеран 
и Вашингтон, Иран печели, 
или поне засега печели. Уалид 
Джумблат, дръзкият лидер и 
депутат, а и проамерикански 
поддръжник на правителство-
то на Синьора, е изолиран в 
дома си в Западен Бейрут, но 
не е наранен. Същото се отнася 
и за Саад Харири, един от най-
изтъкнатите депутати и син на 
убития бивш министър-предсе-
дател Рафик Харири. Той оста-
ва в своя дворец в Корейтем, в 
Западен Бейрут, охраняван от 
полиция и войници, но без да 
има възможност да отиде къде-
то и да било без разрешение от 
страна на „Хизбула”. Символи-
змът е всичко. 

Когато движението „Хамас” 

стана част от палестинския пар-
ламент, Западът го отхвърли. 
Затова „Хамас” превзе ивицата 
Газа. Когато „Хизбула” стана 
част от ливанския парламент, 
американците я отхвърлиха. 
Сега „Хизбула” контролира За-
паден Бейрут. Паралелите не 
са еднакви, разбира се. „Хамас” 
спечели убедителна изборна 
победа. „Хизбула” бе малцин-
ство в ливанския парламент; за 
загубата й на места в кабинета 
наред с другите шиити очевид-
но допринесе проамериканска-
та политика на Синьора, както 
и собствената й електорална 
неспособност да промени не-
щата. Ливанците не искат ис-
лямистка република повече 
от палестинците. Но когато по 
време на своя пресконферен-
ция председателят на „Хизбу-
ла” Сайед Хасан Насраллма за-
яви, че това е началото на „нова 
ера” за Ливан, той имаше точно 

„Хизбула” властва над Западен 
Бейрут във войната между 
сателитите на Иран и САЩ
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това предвид. 
Офисите на телевизията на 

Харири „Ал Мустакбал” (“Бъде-
ще”) бяха навестени от армия-
та едва след като във вторник 
през нощта „Хизбула” я обкръ-
жи, служителите на телевизи-
ята бяха евакуирани, а самата 
телевизия – изключена. Кога-
то  се появих там, аз се наредих 
на опашка, чакаща за мануш 
– ливанските сандвичи със си-
рене – в пекарницата на Айман 
на улица „Уатуат”. Търпеливо 
се редях зад четирима бойци с 
черни маски, принадлежащи 
към редиците на съюзника на 
„Хизбула” - „Амал”, а в същото 
време униформени 
ливански войни-
ци, представляващи 
правителството, тър-
пеливо се редяха 
на следващата каса. 
Изглежда, че както 
редът, така и безре-
дието имат нужда от 
храна. 

На улица „Ал 
Хамра”, която е едно 
от главните търгов-
ски средища в Запа-
ден Бейрут, се натък-
нах на още по-голям 
символизъм. Повече 
от 100 мъже на „Хизбула” сто-
яха или патрулираха по пътя, 
облечени в нови камуфлажни 
униформи, с нови черни якета, 
нови черни бейзболни шапки от 
американски тип и – това, кое-
то най-вече ме впечатли – май 
държаха в ръце също толкова 
нови американски снайпери… 

Не, това не е революция. Не, 
това не е „завземане” на Запа-
ден Бейрут или на летището, 
което остава отрязано чрез го-
рящи гуми по улиците, пазени 
от хора на „Хизбула”. Но под-
дръжниците на правителството 
заслужават малко простран-
ство. Някои хора посочиха, че 

през 2006 година Израел също 
затвори бейрутското летище. 
Така че какво право имаше 
„Хизбула” да стори същото зло-
действо на ливанците? А според 
Саад Харири, когато Насралла 
е нарекъл Джумблат - „крадец 
и убиец”, той е „разрешил него-
вото убийство” и ясно е заявил, 
че „аз съм държавата и държа-
вата, това съм аз”. Не е учуд-
ващо тогава, че Джумблат се 
страхува за живота си и че Ха-
рири твърди, че безразсъдният 
„преврат”  на „Хизбула” е един 
вид фитна – арабската дума за 
хаотични безредици. „Прикан-
вам те, Сайед Насралла, да из-

теглиш бойците си от улиците 
и да вдигнеш обсадата на Бей-
рут, за да защитиш единството 
на мюсюлманите – заяви той. 
– Израел ще се радва на блока-
дата на страната и на колапса 
на икономиката й.”

Маруан Хамаде, телекомуни-
кационен министър на Фуад Си-
ньора и жертва на опит за убий-
ство през 2004 година, призна, 
че той не е обръщал внимание 
на подземната телекомуника-
ционна мрежа на „Хизбула”. Но 
това не можело да продължава 
така, казал той, когато разбрал, 
че „Хизбула” вече поддържа 
мрежа от 99 000 номера. 

Насралла настоя и за връ-
щането на работа на генерал 
Уафик Шукер като шеф по си-
гурността на бейрутското лети-
ще, тъй като той не е бил член 
на „Хизбула”. Генерал Шукер 
бе отстранен от заемания от 
него пост, след като Джумблат 
заяви, че генералът работи на 
страната на Насралла. Искането 
на Насралла провокира Джум-
блат да каже, че не е знаел, че 
генерал Шукер е толкова важен 
за Насралла, че си е струвало 
заради него да бъде затворено 
международното летище. 

И така нещата продължа-
ват. Във френския ежедневник 

L’Orient Le Jour бе по-
местен един необичай-
но добър редакторски 
коментар, в който се за-
дава въпросът как „Хиз-
була” – чието име на 
арабски означава „пар-
тията на Бога” – може 
да води война и в също-
то време причината за 
нейното съществуване 
е тя да бъде фактор за 
стабилността и сигур-
ността на вътрешните 
работи на Ливан. „И 
нима тази партия може 
да продължи да се на-

рича партията на Бога, без да 
предизвика в дългосрочен план 
недоверието на всички тези дру-
ги деца, които също смятат, че 
произлизат от същия уникален 
и единствен Бог?”

Не, това не е гражданска 
война. Нито пък е държавен 
преврат, въпреки че отговаря 
на някои от критериите за 
това. Това е част от войната 
срещу САЩ в Близкия изток. 
„Хизбула” трябва да „спре да 
сее неприятности”, заявиха 
от Белия дом с доста мек тон. 
Да, както и талибаните. И 
„Ал Кайда”. И иракските бун-
товници. И „Хамас”.   

“ Когато движението „Хамас” 
стана част от палестин-
ския парламент, Западът го 

отхвърли. Затова „Хамас” превзе 
ивицата Газа. Когато „Хизбула” 
стана част от ливанския парла-
мент, американците я отхвър-
лиха. Сега „Хизбула” контролира 
Западен Бейрут. 
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Збигнев Бжежински 
Уилям Одом

Збигнев Бжежин-
ски e известно име. 
Той бе съветник по 
националната си-
гурност в админи-
страцията на пре-
зидента Картър и 
е автор на наскоро 
издадената кни-
га „Втори шанс”. 
Уилям Одом, пен-
сиониран генерал-
лейтенант, е бивш 
директор на Наци-
оналната агенция 
за сигурност на 
САЩ.

Почти сигурно е, че сегаш-
ната  американска полити-
ка спрямо режима в Техеран 
ще доведе до Иран с ядрени 
оръжия. Изглеждащата хитра 
комбинация на прилагането 
на „тоягата и моркова” наред 
с честите намеци на държавни 
служители за „оставаща на ма-
сата” възможна американска 
военна интервенция просто 
увеличават иранското жела-
ние за сдобиване със собствен 
ядрен арсенал. Уви, подобна 
груба политика на „тояги” и 
„моркови” може и да е ефи-
касна при работа с магарета, 
но не и със сериозни държави. 

Съединените щати ще разпо-
лагат с по-големи шансове за 
успех, ако Белият дом зареже 
заплахите за военна интервен-
ция и призивите си за смяна 
на иранския режим. 

Нека да помислим за ня-
кои други страни, които бързо 
щяха да се превърнат в дър-
жави, притежаващи ядрено 
оръжие, ако към тях бе де-
монстрирано същото поведе-
ние. Бразилия, Аржентина и 
Южна Африка имаха програ-
ми за разработване на ядрено 
оръжие, но се отказаха от тях, 
всяка по свои си причини. Ако 
Съединените щати бяха за-
плашили да сменят режимите 
им на управление, в случай че 
не се откажат от ядрените си 
програми, най-вероятно нито 
една от тях не би се поддала. 
Когато обаче политиката на 
„тоягата и моркова” не успя да 
попречи на Индия и Пакистан 

да се сдобият с ядрено оръ-
жие, Съединените щати бър-
зо-бързо гушнаха под рамо и 
двете, предпочитайки добри 
отношения с тях вместо враж-
дебни. Какво говори това на 
лидерите на Иран?

За да разгледаме въпроса и 
под друг ъгъл, представете си, 
ако Китай – страна, подписа-
ла Договора за неразпростра-
нение на ядрените оръжия и 
преднамерено решила да не 
се включи в надпреварата по 
ядрено въоръжаване между 
САЩ и Русия – заплашеше да 
смени американския режим 
на управление, ако не започне 
систематично да унищожава 
своя ядрен арсенал. Заплахата 
би имала правно основание, 
тъй като всички държави, 
подписали договора, отдавна 
бяха обещали постепенно да 
намаляват своите арсенали, 
така че накрая да не останат 

Разумно решение за Иран

“ Нито американска атака срещу 
иранските ядрени съоръжения, нито 
още по-малко ефективна израелска 

атака биха направили нещо повече от 
това просто да забавят иранската яд-
рена програма. И в двата случая Съеди-
нените щати ще понесат отговорност-
та и ще трябва да заплатят цената на 
евентуалните ирански реакции. Тези ре-
акции почти със сигурност ще доведат 
до дестабилизиране на Близкия изток, а 
и на Афганистан, и до сериозни опити за 
нарушаване на притока на петрол, в най-
добрия случай до сериозно увеличение във 
вече доста високата му цена.
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такива. Разбира се, американ-
ската реакция би била ярост-
но публично противопоставя-
не на подобно искане. Дори 
е възможно американските 
лидери да започнат да подра-
жават на фантасмагоричната 
реторика на иранския прези-
дент Махмуд Ахмадинеджад 
по отношение на употребата 
на ядрените оръжия. 

Успешният подход към 
Иран трябва да съчетава как-
то неговите интереси в об-
ластта на сигурността, така 
и нашите. Нито американска 
атака срещу иранските ядре-
ни съоръжения, нито още по-
малко ефективна израелска 
атака биха направили нещо 
повече от това просто да за-
бавят иранската ядрена про-
грама. И в двата случая Съ-
единените щати ще понесат 
отговорността и ще трябва да 
заплатят цената на евентуал-
ните ирански реакции. Тези 
реакции почти със сигурност 
ще доведат до дестабилизи-
ране на Близкия изток, а и на 
Афганистан, и до сериозни 
опити за нарушаване на при-
тока на петрол, в най-добрия 
случай до сериозно увеличе-
ние във вече доста високата 
му цена. Възникналата бър-
котия в Близкия изток, която 
ще последва след превантив-
ни удари срещу Иран, ще на-
рани САЩ, а в крайна сметка 
и Израел. 

При наличието на следните 
заявени ирански цели: ядре-
ни способности, но не ядрени 
оръжия, а също и предпола-
гаемо желание за обсъждане 
на по-широки американско-
ирански въпроси в областта 
на сигурността – една реалис-
тична политика би проучила 
тази възможност, за да види 
какво тя би родила. Съеди-
нените щати биха могли да 

покажат, че са готови да пре-
говарят или на основата на 
никакви предварителни усло-
вия и от двете страни (като си 
запазят правото да прекратят 
преговорите, в случай че Иран 
продължи да е неотстъпчив 
и започне да обогатява своя 
уран извън допустимите нива, 
посочени в Договора за не-
разпространение на ядрено 
оръжие), или да преговарят  
на базата на желанието на 
Иран да прекрати обогатя-
ването на уран срещу ану-
лиране на наложените му от 
САЩ големи икономически 
и финансови санкции. 

Подобен по-широк и по-
гъвкав подход би увеличил 
шансовете за международно 
уреждане на нещата, така че 
да се удовлетвори желанието 
на Иран да разполага с авто-
номна ядрена енергийна про-
грама, докато в същото време 
вероятността тази програма 
бързо да бъде трансформи-
рана в програма за ядрени 
оръжия бъде сведена до ми-
нимум. Освен това няма раз-
умна причина да се смята, 
че традиционната политика 
на стратегическо сдържане, 
която работеше толкова до-
бре в американските отно-
шения със Съветския съюз и 
Китай и която помогна да се 
стабилизират враждебните 
отношения между Индия и 
Пакистан, няма да проработи 
и в случая с Иран. Широко 
разпространената представа 
за един самоубийствен Иран, 
който веднага ще запрати 
първата си ядрена бомба сре-
щу Израел, е продукт по-ско-
ро на параноя или демагогия, 
отколкото на сериозни стра-
тегически съображения. Тя 
не може да бъде изходна точ-
ка за водене на американска 
политика и не трябва да бъде 

такава и за Израел. 
Допълнителната дълго-

срочна полза от подобен 
драматично различен ди-
пломатически подход е, че 
той би могъл да допринесе 
за връщането на Иран към 
традиционната му роля на 
стратегически сътрудник на 
САЩ за стабилизирането на 
региона на Залива. В крайна 
сметка Иран би могъл дори 
да се завърне към своята дъл-
гогодишна и геополитически 
неутрална политика отпреди 
1979 година на отношения 
на сътрудничество с Изра-
ел. Тук можем да изтъкнем и 
враждебността на Иран към 
„Ал Кайда”, която наскоро 
допълнително бе подсилена 
от подетата от „Ал Кайда” ин-
тернет кампания, призовава-
ща към подстрекаването на 
американско-иранска война, 
която би могла да отслаби 
считания от „Ал Кайда” за 
вероотстъпнически шиитски 
режим в Иран и да въвлече 
САЩ в продължителен реги-
онален конфликт. 

Накрая, но не на послед-
но място, нека да допуснем, 
че наложените на Иран аме-
рикански санкции предна-
мерено пречат на иранските 
усилия за увеличаването на 
произвежданите от него ко-
личества петрол и природен 
газ. Това допринесе за нара-
стващите цени на енергий-
ните горива. Едно американ-
ско-иранско договаряне би 
увеличило значително при-
тока на иранска енергия към 
световния пазар. Без съмне-
ние американците биха пред-
почели да плащат по-малко, 
за да си напълнят резерво-
арите, вместо да плащат 
повече за финансирането на 
един по-мащабен конфликт 
в региона на Залива.  
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Изат Ибрахим,  
Вашингтон
 
Въпреки че в американ-

ската столица Вашингтон има 
много улици, носещи имена 
на букви от английската азбу-
ка, там няма улица, която да 
се нарича “Улица Джей”. Гру-
па пацифисти се е възползва-
ла от тази липса, за да обяви 
сформирането на първата ор-
ганизация на американски 
евреи, чиито усилия ще бъдат 
насочени към оказването на 
подкрепа на тези от американ-
ските политици, които вярват 
в необходимостта от мирно 
разрешаване на конфликта в 
Близкия изток. Новосъздаде-
ната организация ще трябва 
да се конкурира с най-влия-
телното произраелско лоби в 
САЩ – Американско-израел-
ската комисия по обществени-
те въпроси (AIPAC). 

С подкрепата на известни 
личности от израелското об-
щество група американски ев-
реи, прочули се с либералните 
си възгледи, обявиха създава-
нето на нова организация във 
Вашингтон, която ще се стре-
ми да подкрепя усилията за 
постигането на мир в Близкия 
изток и да се противопоста-
вя на AIPAC, за която мнози-
на смятат, че като поддържа 
крайната израелска политика, 
тя излага на опасност сигур-
ността на самия Израел, инте-
ресите на САЩ и бъдещето на 
мирното съжителство в реги-
она на Близкия изток. 

Затова от новосформира-
ната организация издигат 

лозунга: „Поддръжниците на 
Израел са поддръжниците на 
мира”. Сто от основателите 
на организацията взимат ре-
шение да я нарекат „Улица 
Джей” (“J Street”, www.jstreet.
org), като това наименование 
е израз на желанието им за 
намиране на нов път в аме-
риканската политика спрямо 
близкоизточния конфликт.

Джереми Бен Ами, бивш 
съветник по вътрешна поли-
тика в администрацията на 
президента Бил Клинтън, и 
Даниел Леви, бивш съветник 
на израелския министър-
председател Ехуд Барак и син 
на бившия пратеник на Вели-
кобритания за Близкия изток 
лорд Леви, са мозъците, които 
стоят зад дейността на новата 
организация. В началото на 
нейната първа декларация че-
тем: „В продължение на дълго 
време единствените гласове, 
в които се вслушваха амери-

канските политици по въпро-
си, свързани с американската 
външна политика в Близкия 
изток, идваха от гръмогласна 
малка група от представители 
на най-крайнодесните амери-
кански евреи, неоконсервато-
ри, както и радикални христи-
яни ционисти. Те превърнаха 
подкрепата си към Израел в 
упражняване на влияние вър-
ху американската политика.” 
Смисълът на тези думи е, че 
новата организация ще съсре-
доточи усилията си върху пре-
дефинирането на „подкрепата 
към Израел” в американската 
столица, след като идеите на 
крайната десница и неокон-
серваторите станаха опреде-
лящият фактор за отношени-
ята между Израел и САЩ. 

Макар че първоначални-
ят бюджет на новата органи-
зация не може да се сравни 
с мощта на AIPAC, нейните 
основатели разчитат на нова 

“Улица Джей” срещу 
най-влиятелното лоби 
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стратегия, която се базира на 
оказването на подкрепа към 
кандидати пацифисти в идни-
те избори за Конгрес в САЩ, 
така че организацията да има 
свой глас сред властимащите 
във Вашингтон. Организация-
та няма да се стреми да се съ-
ревновава със старите предста-
вители на демократите, които 
осъждат оказването на пълна 
и неподлежаща на обсъждане 
подкрепа към Израел, а ще се 
стремят към изграждането на 
изцяло нова отправна точка 
за подпомагане-
то на усилията за 
успех на мирния 
процес, вместо 
да се поощрява 
продължаването 
на конфликта до 
безкрай, каква-
то понастоящем 
е позицията на 
AIPAC. Това е при-
чината организа-
цията да застане 
зад поне петима 
от кандидатите в 
идните избори. 
Американското 
законодателство 
забранява на по-
добни организа-
ции да събират 
дарения за по-
литически цели, 
обаче неин клон 
под наименованието Комитет 
по политическата дейност има 
право да работи с политици, 
подкрепящи идеите на орга-
низацията майка, и да събира 
средства за предизборните им 
кампании. 

Сред основателите на орга-
низацията са бившият сена-
тор Линкълн Шаки, известни-
ят писател Хенри Сийджмън, 
бившият заместник-директор 
на президентския щаб Мария 
Екавесте, бившият директор 

на отдела по политическо пла-
ниране в Държавния департа-
мент Мортън Халперин, из-
вестният издател на списание 
„Вашингтон мънтли” Маркос 
Куналакис, бившият амери-
кански посланик в Израел Са-
мюъл Люис, известният учен 
Робърт Мали, една от извест-
ните еврейски личности, обя-
вила се в подкрепа на Барак 
Обама – Алан Соломонт, бив-
шият директор на Национал-
ния съвет за сигурност Робърт 
Пастор, бившият изпълните-

лен директор на Еврейския 
съвет по обществените работи 
Хана Розентал, както и десет-
ки лидери на пацифистки ор-
ганизации в Близкия изток, 
равини, университетски пре-
подаватели, писатели и др. 

Подкрепата си към ново-
сформираната организация 
изразиха и видни личности 
от Израел, сред които бивши-
ят служител на “Мосад” Йоси 
Алфаз, бившият израелски 
министър на външните рабо-

ти Шломо Бен Ами, бившият 
председател на Кнесета Ейбра-
хам Бург, бившият служител 
от израелското министерство 
на външните работи Дейвид 
Камхи, бившият заместник 
на израелския министър на 
външните работи, много пен-
сионирани израелски генера-
ли и др. 

Основната задача на нова-
та организация е да се сложи 
край на пагубното влияние на 
радикалните и крайнодесни-
те организации, които не да-

ват възможност 
на либералните 
евреи да гово-
рят по въпро-
си, свързани с 
мирния процес 
в Близкия из-
ток и ролята на 
САЩ в региона. 
Джереми Бен 
Ами твърди, че 
консервативно-
то течение сред 
американските 
евреи е узурпи-
рало прозвище-
то „поддръжни-
ци на Израел”, 
а мнозинството 
а м е р и к а н с к и 
евреи не са съ-
гласни това да 
бъде така. По-
детата инициа-

тива бе описана от наблюда-
телите във Вашингтон като 
предизвикателство за много 
влиятелната AIPAC, която 
дължи своята популярност 
на безусловната си подкрепа 
към израелската политика, 
без да се интересува от пред-
приетите мерки от страна на 
израелските политици, още 
повече че новата организа-
ция ще събира средства и 
дарения от либералната част 
на американското еврейско 

“ Основната задача на новата ор-
ганизация е да се сложи край на па-
губното влияние на радикалните 

и крайнодесните организации, които 
не дават възможност на либерални-
те евреи да говорят по въпроси, свър-
зани с мирния процес в Близкия изток 
и ролята на САЩ в региона. Джереми 
Бен Ами твърди, че консервативното 
течение сред американските евреи е 
узурпирало прозвището „поддръжни-
ци на Израел”, а мнозинството аме-
рикански евреи не са съгласни това да 
бъде така. 
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общество, което е за мира и 
за съществуването рамо до 
рамо на израелска и палес-
тинска държава. 

Основателите на органи-
зацията се надяват в близко 
бъдеще бюджетът й да нарас-
не от сегашните 1,5 милиона 
долара до десетки милиони, 
така че да може да се изпра-
ви срещу AIPAC, чийто бю-
джет е около 100 милиона 
долара, броят на членовете 
й е 100 000 и има бюра в 18 
щата. Един от начините за 
нарастването на приходите 
на организацията е чрез уве-
личаване на постъпващите 
към нея дарения чрез интер-
нет подобно на кампанията 
на кандидат-президента на 
демократите Барак Обама, 
която се превърна в източник 
на истинско вдъхновение за 
либералните и прогресивни 
сили, чието основно желание 
е монополът на традициона-
листите в политическия жи-

вот да бъде прекратен.
Според експерти по амери-

канско-израелските политиче-
ски отношения организацията 
„Улица Джей” навярно няма 
да може да измести влияние-
то на AIPAC, но ще доведе до 
навлизането в един нов етап, 
в който идеологическите раз-
личия между двете течения 
сред американските евреи ще 
се проявят по невиждан преди 
начин. Освен това през след-
ващите няколко години една 
умерена организация в под-
крепящото Израел лоби би 
могла да постави началото за 
едно сближаване с арабските 
общности в Съединените щати 
и по света посредством стре-
межа за постигане на общи 
цели в близкоизточния мирен 
процес. Организацията „Ули-
ца Джей” е за изтеглянето на 
американските сили от Ирак, 
воденето на преговори между 
Израел и Сирия и избягването 
на военна интервенция в Иран 

– все неща, които противоре-
чат на политиката на израел-
ската десница и оказваната й 
подкрепа от AIPAC. 

Реакциите на евреите в 
Съединените щати и по света 
по отношение на новата ор-
ганизация са противоречиви. 
Някои счетоха създаването 
й за необходима крачка във 
важен времеви отрязък за 
промяна на посоката на по-
литическия дискурс във Ва-
шингтон, докато други твър-
дят, че тези евреи са просто 
част от арабското лоби и 
сбирщина леви либерали, 
които не осъзнават размера 
на опасността, пред която е 
изправен Израел. 

„Днес всеки във Вашинг-
тон твърди, че е приятел 
на Израел – казва Даниел 
Леви. – Но приятелство, 
което подтиква страна-
та окупатор да продължи 
да се разширява и да брани 
ревностно всеки сантиме-
тър от окупираната от 
нея територия, не е при-
ятелство. След като бъ-
дат изхабени още няколко 
години в защитаване на 
окупацията и подхранване 
на желанието за самоуни-
щожение, ще се окаже, че 
това е било едно измамли-
во приятелство.” Общите 
позиции между една нова 
организация като „Улица 
Джей” и арабските поли-
тици спрямо основните 
въпроси в близкоизточния 
проблем потвърждават 
необходимостта от под-
държането на приятелски 
отношения с една нова и 
различна гледна точка във 
Вашингтон, вместо всички 
политически формирова-
ния в Щатите да продъл-
жат да бъдат поставяни 
под един знаменател.   

“ Според експерти по американско-из-
раелските политически отношения 
организацията „Улица Джей” навяр-

но няма да може да измести влиянието 
на AIPAC, но ще доведе до навлизането 
в един нов етап, в който идеологически-
те различия между двете течения сред 
американските евреи ще се проявят по 
невиждан преди начин. Освен това през 
следващите няколко години една умерена 
организация в подкрепящото Израел лоби 
би могла да постави началото за едно 
сближаване с арабските общности в Съ-
единените щати и по света посредством 
стремежа за постигане на общи цели в 
близкоизточния мирен процес. 
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“ Подобно на „Им-
перско високо-
мерие” новата  

книга е конгломе-
рат от задълбочен 
анализ на страте-
гията на „Ал Кайда” 
и нейните мотиви; 
дразнещи директни 
призиви за тотална 
война срещу теро-
ризма (съдържащи 
дори налудничави 
предложения като 

това границите на САЩ с Мексико и Ка-
нада да бъдат минирани); войнствени 
призиви за неоизолационистка външна 
политика, движена от политика, осно-
вана на практически съображения и про-
ницателни заключения за влиянието на 
войната в Ирак върху Близкия изток. 

Аргументи и контрааргументи

Мичико Какутани 

Ако читателите си мисле-
ха, че в своята книга „Импер-
ската надменност”  (която бе 
публикувана с надпис „ано-
нимен” на мястото на авторо-
вото име) бившият служител 
на ЦРУ Майкъл Шуър, който 
оглавяваше отдела за Осама 
бин Ладен, бе излял всичкия 
си гняв към глупостта на вой-
ната в Ирак, тогава нека да 
почакаме, докато се запоз-
наят с последната му оценка 
за войната срещу тероризма 
в книгата му „Маршируване 
към ада: Америка и ислямът 
след Ирак”. Този поразите-
лен, твърде небалансиран и 
често невъздържан труд бук-
вално изтърбушва не само 
администрациите на Джордж 
Буш-младши и Бил Клинтън, 
а и цялостната американска 
външна политика и е пълен с 
доводи, аргументи и доказа-
телства, които със сигурност 
ще разгневят почти всички 
– републиканци и демократи, 
неоконсерватори и либерали, 
петролни компании и между-
народни хуманитарни органи-
зации. 

Картината, която Шуър ри-
сува за ситуацията, в която се 
намират Съединените щати, 
е в мрачни цветове. Поради 
„дълбокото и съзнателно не-
вежество” на „двупартийния 
управляващ елит” (на тези 
„индивиди, които са повли-
яли, допринесли със свои 
идеи, предначертали и во-
дили американската външна 
политика през последните 35 

години”) той твърди, че „Аме-
рика е изминала път, през 
който безучастно е гледала 
как първоначалната дразнеща 
неприятност, която са пред-
ставлявали сунитските бойци, 
се превръща в екзистенциал-
на заплаха, способна да нане-
се удар в сърцето на нашите 
обществени и граждански ин-
ституции така, че би могла да 
промени цялостния ни начин 
на живот за десетилетия на-
пред, а навярно и завинаги”. 
Ако „през 2008 година има 

място, което да е по-лошо от 
ада, то сега Америка е в него” 
– допълва той. 

Подобно на „Имперско ви-
сокомерие” новата  книга е 
конгломерат от задълбочен 
анализ на стратегията на „Ал 
Кайда” и нейните мотиви; 
дразнещи директни призи-
ви за тотална война срещу 
тероризма (съдържащи дори 
налудничави предложения 
като това границите на САЩ 
с Мексико и Канада да бъдат 
минирани); войнствени при-

Да воюваш срещу неправилния 
враг с неправилните оръжия 
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Аргументи и контрааргументи

зиви за неоизолационистка 
външна политика, движе-
на от политика, основана на 
практически съображения и 
проницателни заключения за 
влиянието на войната в Ирак 
върху Близкия изток. 

Проблемът с тази книга е, 
че Шуър не само че е попре-
калил при подбора на своите 
аргументи, но е изпъстрил по-
вествованието с бомбастични 
фрази против Израел („изоб-
що не ми дреме дали Израел 
ще оцелее или не”) и безсмис-
лени забележки, които често 
се разминават с реалността 
– например той обвинява пре-
зидента Буш, че е „синчето на 
баща си” и че преди започва-
нето на войната в Ирак през 
2003 година не е пестял сили 
за получаването на „предво-
енна подкрепа от страна на 
Конгреса, воденето на непрес-
танни консултации с ООН и 
сформирането на коалиция 
по твърде неясен начин”. По-
добни пасажи подриват други, 
по-обосновани аргументи в 
книгата, напр. за неуспеха да 
се гарантира сигурността на 
САЩ след 11 септември, опас-
ността от опита за износ на 
„секуларистични демокрации 
по западен образец” в места, 
където „те са нежелани”, а 
също и множеството изгоди, 
които „Ал Кайда” пожъна от 
инвазията на САЩ в Ирак.  

Според Шуър доктрината 
на студената война за сигур-
но взаимно унищожение е 
дала на по-голямата част от 
света „спокоен половин век 
на реален мир и постепен-
но нарастващ просперитет 
– Пакс Атомика”, но поли-
тиката на студената война 
за сдържане чрез военни 
средства (оформена от въз-
можността за атомна война 
между народите) не работи 

с новите ислямистки врагове 
на Америка.  

 „Атентатите от 11 септември 
запратиха вече отслабващата 
правдоподобност на способ-
ността на САЩ за сдържане на 
неговите врагове към ръба на 
дълбока пропаст – пише той, 
– но именно анемичните и 
неефективни военни инвазии 
и окупации на Афганистан и 
Ирак са тези, които запратиха 
на дъното на тази пропаст по-
литиката на сдържане. Твърде 
малко войници, твърде мал-
ко смелост, далеч по-малко 
вражески корпуси, твърде за-
тегнати правила за американ-
ските войници – всичко това 
показа, че лаенето на Аме-
рика е силно, но захапката й 
е практически беззъба. Днес 
в съзнанието на „Ал Кайда” 
и нейните съюзници Амери-
ка не притежава средства за 
сдържане на своите врагове 
и чак сега на този късен етап 
трябва да търси такива.” 

По думите на Шуър хората, 
занимаващи се с външната по-
литика на САЩ, не са успели да 
се приспособят към света след 

студената война. Изтъкнатият 
от членове на администраци-
ята на Буш аргумент, че Бин 
Ладен иска да унищожи Аме-
рика, защото мрази нейните 
ценности, свободи и идеи, е 
чисто завръщане към идеоло-
гическата позиция спрямо Съ-
ветския съюз, докато в същото 
време декларацията на Бин 
Ладен за война срещу САЩ 
е „защитна реакция спря-
мо конкретна американска 
външна политика и въздейст-
вието й върху Близкия изток” 
– американско присъствие в 
мюсюлманските страни на-
ред с „абсолютната подкрепа 
към Израел”; подкрепа към 
Русия, Китай и Индия срещу 
мюсюлманите; ограбването на 
мюсюлманския петрол; защи-
таването на тираничните мю-
сюлмански режими. 

Според Шуър в периода 
между 1973 и 1996 година ли-
дерите на САЩ са взели „по-
редица от решения”, които 
крайно са ограничили „оп-
циите на САЩ в областта на 
външната политика”, като по 
негово мнение най-значимите 

“ По думите на Шуър хората, зани-
маващи се с външната политика на 
САЩ, не са успели да се приспособят 

към света след студената война. Изтък-
натият от членове на администрацията 
на Буш аргумент, че Бин Ладен иска да 
унищожи Америка, защото мрази нейните 
ценности, свободи и идеи, е чисто завръ-
щане към идеологическата позиция спрямо 
Съветския съюз, докато в същото време де-
кларацията на Бин Ладен за война срещу 
САЩ е „защитна реакция спрямо конкрет-
на американска външна политика и въз-
действието й върху Близкия изток”... 
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такива решения са „оказване-
то на всеобща, двупартийна и 
абсолютна подкрепа към Из-
раел”, неуспехът на САЩ да се 
отърве от зависимостта си от 
петрола на Близкия изток и 
оказваната от Вашингтон под-
крепа към репресивни прави-
телства в страни като Саудит-
ска Арабия. 

В същото време Шуър твър-
ди, че Америка не е успяла да 
се справи с нарастващата за-
плаха от ислямисткия терори-
зъм. Той пише, че в продълже-
ние на почти 20 години преди 
събитията от 11 септември на 
терористичните тренировъч-
ни лагери – които са били из-
вестни на Съединените щати и 
на техните съюзници – не се е 
обръщало внимание, тъй като 
политиците с нагласа за без-
крайна студена война се фо-
кусирали върху опасностите, 
произтичащи от държавите, 
вместо върху новите трансна-
ционални заплахи, а и понеже 
се оправдавали, че „нюансите” 

в международната политика” 
са направили неудобно за тях 
предприемането на решител-
ни военни действия. 

Шуър пише, че „няколко 
момента от президентството 
на Буш завинаги ще останат 
в, слава богу, малката част от 
американската история, за-
пазена за позорните деяния”, 
след което изрежда считаните 
от него за пагубни последствия 
от американското навлизане в 
Ирак и отклоняването на аме-
риканските сили от мисията 
им да преследват Бин Ладен, 
„Ал Кайда” и талибаните в 
Афганистан. 

Авторът твърди, че адми-
нистрацията на Клинтън „не 
е успяла да ликвидира Бин 
Ладен, въпреки че е имала 
множество възможности да 
направи това” и че бивши-
ят директор на ЦРУ Джордж 
Тенет е подвел американците 
„за ролята на Саудитска Ара-
бия при спъването на амери-
канските усилия срещу Бин 

Ладен и „Ал Кайда” и е изма-
мил американците „относно 
шансовете за залавянето или 
убиването на Бин Ладен пре-
ди 11 септември”. Тук обаче 
той не предоставя убедителни 
документални доказателства, 
с които авторитетно да под-
крепи своите твърдения. 

Прогнозата, която Шуър 
прави, е мрачна. Той вижда 
как иракската съпротива ще 
се превърне в „атракция за 
бъдещи ислямистки бойци, 
която ще е далеч по-привле-
кателна от Афганистан през 
1979 година” (където Бин 
Ладен за пръв път проявява 
своите лидерски способности 
по време на джихада срещу 
войниците на СССР), а също 
така вижда и как Ирак ще се 
превърне в „база, от която 
„Ал Кайда” и други терорис-
тични групировки ще навля-
зат в Йордания и ще проведат 
терористични актове там”, 
дестабилизирайки Хашемит-
ската монархия и допълни-
телно поощрявайки исля-
мистите в съседната Сирия. 
Освен всичко това той пише 
и че Бин Ладен и неговите 
лейтенанти използват раз-
палените от войната в Ирак 
антиамерикански чувства да 
„подтикнат все по-нарастващ 
брой мюсюлмани от все по-
вече места да се присъединят 
в джихада срещу Америка и 
нейните съюзници”. 

Пренебрегването на исто-
рията в съчетание с „товара на 
външната политика”, довел 
до започването на войните в 
Ирак и Афганистан, са резул-
тирали в „самопричинени тра-
гедии с непланирани мащаби 
и Шекспирови пропорции” 
– злокобно заключава Шуър 
в този преднамерено прово-
кативен и често твърде рязък 
труд.   

“ Прогнозата, която Шуър прави, е 
мрачна. Той вижда как иракската съ-
протива ще се превърне в „атракция 

за бъдещи ислямистки бойци, която ще е 
далеч по-привлекателна от Афганистан 
през 1979 година” (където Бин Ладен за 
пръв път проявява своите лидерски спо-
собности по време на джихада срещу вой-
ниците на СССР), а също така вижда и как 
Ирак ще се превърне в „база, от която „Ал 
Кайда” и други терористични групировки 
ще навлязат в Йордания и ще проведат 
терористични актове там”, дестабили-
зирайки Хашемитската монархия и до-
пълнително поощрявайки ислямистите в 
съседната Сирия. 
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Стивън Кинзър, 
„Гардиън”

Да се разбере кой е спе-
челил войната в Ирак 
е крайно трудно. Поч-
ти всички фракции, гру-
пировки и нации са за-
губили. Единствените 
видими победители са 
Иран, кюрдите и шепа 
гигантски американски 
корпорации.  

Постепенно започва да про-
личава, че има и още един 
победител: Южна Аме-
рика. Напълно погълнати от 
войната в Ирак, САЩ нямат 
нито времето, нито силите, 
нито политическия капитал 
да се разправят с предизвика-
телствата на юг от Рио Гранде. 
Усещайки своя исторически 
шанс, много южноамерикан-
ски страни предприеха експе-
рименти, които в предишните 
десетилетия САЩ биха осуе-
тили своевременно. 

Независимостта, която мно-
го южноамерикански страни 
показаха през последните пет 
години, граничи с открито 
противопоставяне на амери-
канското влияние. Въпреки 
това по един безпрецедентен 
начин в модерната си история 
Вашингтон им позволява да 
правят каквото си искат. 

Гласоподавателите в Па-
рагвай избраха ляв президент, 
който се възхищава на Че Ге-
вара и чиито трима братя ак-
тивисти са били измъчвани 
по време на продължител-
ния, поддържан от САЩ дик-
таторски режим на Алфредо 

Стреснер. Макар че най-ве-
роятно той ще е най-новият 
южноамерикански президент, 
който ще се присъедини към 
клуба на анти-янки лидерите, 
САЩ не направиха никакви 
конкретни усилия да предо-
твратят постигнатата от него 
победа. 

Няколко дни преди това бе 
съобщено, че Мигел Деското 
Брокман, който в качеството 
му на министър на външните  
работи на сандинистка Ника-
рагуа през осемдесетте години 
бе един от най-неуморимите 
антиамерикански дейци, ще 
бъде следващият президент 
на Общото събрание на ООН. 
При други обстоятелства Ва-
шингтон щеше да предприеме 

яростна кампания за блокира-
нето на неговата кандидатура. 

Правителството на Еква-
дор оповести, че ще се про-
тивопостави на възобновя-
ването на срока за ползване 
на постоянно разрастващата 
се американска военна база в 
Манта, която е една от най-
големите в Южна Америка. 
САЩ, които са похарчили 60 
милиона долара за модерни-
зиране на базата, така че да 
може да бъде използвана от 
редица летателни апарати, 
сред които и разузнавателни-
те самолети АУАКС, са много 
недоволни, но не предприе-
мат нищо, за да попречат на 
еквадорците да я затворят. В 
никой предишен период от 

Иракският подарък  
за Южна Америка 

“ Правителството на Еквадор опо-
вести, че ще се противопостави на 
възобновяването на срока за ползва-

не на постоянно разрастващата се аме-
риканска военна база в Манта, която е 
една от най-големите в Южна Америка. 
САЩ, които са похарчили 60 милиона до-
лара за модернизиране на базата, така 
че да може да бъде използвана от редица 
летателни апарати, сред които и разуз-
навателните самолети АУАКС, са много 
недоволни, но не предприемат нищо, за 
да попречат на еквадорците да я затво-
рят. В никой предишен период от своята 
история САЩ не биха си седели кротко, 
допускайки това да се случи. 
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своята история САЩ не биха 
си седели кротко, допускай-
ки това да се случи. 

По-рано тази година колум-
бийски войници се впуснаха в 
преследване на партизански 
отряди в Еквадор, създавай-
ки по този начин криза, която 
за момент изглеждаше, че ще 
прерасне във военен конфликт. 
При положение че Колумбия 
е една от малкото страни в 
Южното полукълбо на пла-
нетата, която все още е упра-
влявана от проамерикански 
правителства, би се очаквало 
от държавните служители във 
Вашингтон  ясно да демонс-
трират своята подкрепа към 
нея. Вместо това от Вашингтон 
не бе произнесен нито звук и 
кризата бе разрешена от юж-
ноамериканците без никакво 
напътствие от “el norte”. 

Свидетели сме на радикал-
на промяна в една почти ве-
ковна американска политика 
спрямо Южна Америка. Пре-
зидентът Теодор Рузвелт обя-
ви тази политическа линия 
през 1904 година в неговото 

сбито „допълнение” към док-
трината “Монро”. Същността 
на тази доктрина бе, че САЩ 
приемат ролята на „между-
народна полицейска сила” и 
са готови за намеса във всяка 
южноамериканска държава, 
която прави „хронични греш-
ки” или не успява да спазва 
своите „задължения”. 

В последвалите десетилетия 
САЩ подкрепяха диктаторски 
режими от Куба до Бразилия, 
сваляха от власт правителства 
от Чили до Гватемала, сто-
варваха морски пехотинци по 
бреговете от Панама до Хаити 
и предотвратяваха избирането 
на независимо мислещи лиде-
ри от Гвиана до Доминикан-
ската република. Поколения 
южноамериканци отраснаха с 
разбирането, че всяко предиз-
викателство, отправено към 
американската хегемония в 
Южното полукълбо, ще бъде 
смазано набързо и с нужната 
за целта доза насилие. 

Нещата сега са толкова 
променени, че наскоро еква-
дорският президент Рафаел 

Кореа се почувства мотивиран 
да предскаже появата на „со-
циалистическа Южна Амери-
ка”. Той уволни своя минис-
тър на отбраната и няколко 
армейски генерали с довода, 
че са допуснали еквадорският 
апарат за сигурност да бъде 
„напълно инфилтриран и под-
чинен на ЦРУ”. До неотдавна 
всеки политик, който би дръ-
знал да направи подобно из-
казване, би си навлякъл пъл-
ния гняв на САЩ върху себе 
си и върху своята страна. 

Съединените щати не са ста-
нали внезапно по-толерантни 
към предизвикателствата, ид-
ващи на юг от тяхната грани-
ца – просто липсват ресурси-
те, необходими за справянето 
с тях. Администрацията на 
Буш се превърна в геополи-
тическото изображение на по-
словичния глупак,  който не 
може да върви и да дъвче дъв-
ка едновременно с това. Из-
цяло погълната от това какво 
се случва в Ирак и около него, 
тя не обръща почти никакво 
внимание на останалата част 
от света. Никой друг регион 
не е спечелил повече от това 
щастливо стечение на обстоя-
телствата от Южна Америка. 

Много американски 
гласоподаватели бяха 
ужасени, когато сена-
тор Джон Маккейн из-
каза предположението, 
че окупацията над Ирак 
би могла да продължи 
още един век. На юж-
ноамериканците обаче 
идеята им хареса. По-
следните пет години им 
показаха, че колкото 
повече САЩ затъват в 
близкоизточното бла-
то, с толкова повече 
свобода те ще разпола-
гат при определянето 
на своето бъдеще.  

“ Съединените щати не са станали 
внезапно по-толерантни към предиз-
викателствата, идващи на юг от 

тяхната граница – просто липсват ре-
сурсите, необходими за справянето с тях. 
Администрацията на Буш се превърна в 
геополитическото изображение на посло-
вичния глупак,  който не може да върви и 
да дъвче дъвка едновременно с това. Из-
цяло погълната от това какво се случва 
в Ирак и около него, тя не обръща почти 
никакво внимание на останалата част 
от света. Никой друг регион не е спечелил 
повече от това щастливо стечение на об-
стоятелствата от Южна Америка. 
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Барак Обама – новият герой на 
войната?

Салих Сануси,  
„Ал Джазира – нет”

Изборът на Барак Оба-
ма за президент на САЩ 
би бил безспорен истори-
чески прецедент в свето-
вен мащаб. За първи път 
в хода на историята че-
рен ще оглави най-силно-
то на деня общество от 
бели.

Подобна отличителна ха-
рактеристика на дадено съби-
тие обезсилва всеки опит за 
прокарване на исторически 
паралели – като например с 
други сходни по величина яв-
ления като личността на Нел-
сън Мандела, ръководил при 
това африканска страна с пре-
обладаващо черно, а не бяло 
население. А и Южна Африка, 
заслужава да се отбележи, да-
леч не е най-могъщата в света 
империя. 

Осъществяването на спо-
менатия прецедент несъмне-
но би облагодетелствало САЩ 
и скритата изпод чадъра на 
прокламираните ценности и 
принципи империалистическа 
политика, подчинена на амби-
цията за властване над оста-
налите народи. В настоящия 
момент обаче най-близките 
съюзници на САЩ вече гледат 
с други очи на тези принци-
пи – аргументи. Не е тайна, 
че управлението на Джордж 
Буш-младши допринесе много 
повече от всяко предшествало 
го за обезстойностяването и 
компрометирането им, макар 

“ Съвсем очевидно е, че евентуалното 
встъпване на Обама в Белия дом не 
би могло и ни най-малко да повлияе 

на обявените принципи за третиране на 
останалата част от света, на първо мяс-
то Близкия изток, тъй като в основата си 
всяка аксиома е пряко обвързана със способ-
ността  да се  постигнат реални резулта-
ти при прилагането й в международната 
практика и да се преобърне редът в служба 
на собствените си интереси. 
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че сама по себе си позицията 
на Буш към т.нар. постулати 
на американската стратегиче-
ска политика само преповтаря 
тази на бившите президенти. 

Оттук можем да заключим, 
че овациите, с които вътреш-
ни кръгове заляха админи-
страцията на Буш, не осъждат 
усилията й по пътя на отсто-
яването на тези принципи, 
а прилаганите за целта нео-
правдани методи и способи, 
донесли към момента много 
повече вреди, отколкото пол-
зи.

Съвсем очевидно 
е, че евентуалното 
встъпване на Обама в 
Белия дом не би мог-
ло и ни най-малко да 
повлияе на обявените 
принципи за третира-
не на останалата част 
от света, на първо 
място Близкия изток, 
тъй като в основата 
си всяка аксиома е 
пряко обвързана със 
способността да се 
постигнат реални ре-
зултати при прилага-
нето й в международ-
ната практика и да 
се преобърне редът в 
служба на собствени-
те си интереси. 

Ето защо нито 
бял, нито черен пре-
зидент е способен да поста-
нови моделиране или моди-
фикация на тези постулати, 
но би могъл да стане повод 
за такава въз основа на дос-
татъчно силна реакция от за-
сегнатите страни. 

В случай че прекрачи прага 
на Белия дом, Обама ще бъде 
изправен пред комплекс от 
истини, които независимо от 
своята трезвост и проницател-
ност ще се наложи да приеме 
и следва. Нещо повече, тъкмо 

тези му качества от гледна 
точка на американския идеал 
следва да индуцират у него 
възприемчивост и вярност 
към въпросните истини. 

Такава истина е например 
значението на акта на обя-
вяване на война в американ-
ската политика. Не са тайна 
крайностите, които допусна 
администрацията на Буш-син 
в тази насока, хвърляйки ръ-
кавицата на разни фронто-
ве. Не е чудно следователно 
светът да възлага надежди на 
новия демократичен прези-

дент за избягване на войната 
и загърбване на силата като 
средство за решавяне на т.нар. 
проблеми на администрация-
та със заобикалящия я свят. 
Склонността към прибягване 
до сила и изборът на война-
та като лост на американска-
та политика обаче не са сред 
прерогативите нито на прези-
дента, нито на управляващата 
партия. Те се извеждат от оп-
ределена съвкупност от стано-
вища и факти, сред които:

• Американският култу-
рен модел за развитие не за-
клеймява войната. Напротив 
– ритуализира насилието и 
превъзнася героичните де-
монстрации на надарени с 
изключителна сила и ум бели 
мъже срещу разни представи-
тели на варварското начало и 
злото, които могат да бъдат 
премахнати само чрез масо-
во изтребление. Показателен 
за последното е примерът с 
индианците през XVIII и XIX 
в., виетнамците през XX в., 
дейците на иракската съпро-

тива и талибаните 
на прага на третото 
хилядолетие. 

• За разлика от 
европейските наро-
ди американският 
не познава живата 
реалност на война-
та. Неговите градо-
ве, села и природа 
никога не са били 
част от нея. Над 
американеца ни-
кога не е тегнала 
заплахата на срут-
ващата се върху 
главите на близки 
и познати сграда 
и сияещия с при-
казните си форми 
град, който в един 
миг се превръща в 
руини, свърталище 

на котки, кучета и престъпни 
банди. Не е виждал с очите си 
онези привични за безброй 
градове картини, изковани 
от американската машина 
на войната. Затова и медий-
ният екран, а не житейският 
опит е този, който изгражда 
представата на обикновения 
американец за нея. Оттук 
и вредната, пагубна война, 
погледната през погледа на 
последния, е не повече от 
цифрени стойности на за-

“ В случай че прекрачи пра-
га на Белия дом, Обама ще 
бъде изправен пред ком-

плекс от истини, които неза-
висимо от своята трезвост и 
проницателност ще се наложи 
да приеме и следва. Нещо пове-
че, тъкмо тези му качества от 
гледна точка на американския 
идеал следва да индуцират у 
него възприемчивост и вярност 
към въпросните истини. 
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гинали войници и вложен 
материален капитал. Това 
несъмнено разкрива част от 
лицето на войната, ала то не 
би могло да пресъздаде ужа-
са от психологическата ата-
ка, която връхлита човек в 
постелята му и се сблъсква с 
него на улицата. 

• В името на защитата на 
националните интереси на 
страната американците се 
превръщат в апологети на 
войната. В тяхното 
съзнание американ-
ските интереси пре-
крачват географските 
граници с Мексико и 
Канада, за да съв-
паднат с глобалните. 
Дори и най-незначи-
телното подозрение, 
отправено към шепа 
хора за участие в съ-
противата в Ирак или 
“Ал Кайда” в Могади-
шо и долината Суат, 
се галванизира през 
призмата на амери-
канските интереси, 
за да поеме ролята 
на страшна заплаха 
и послужи като ос-
нование на америка-
неца ако не да под-
крепи, то поне да не 
възрази на идеята за 
ликвидиране на за-
подозрените. Нито 
една война, обявена 
от САЩ, не е създа-
вала разногласия между де-
мократи и републиканци до 
момента с Ирак, когато несъ-
ответствие в сведенията ге-
нерира сблъсък между двете 
партии. Предмет на конфли-
кта бяха не мотивите за обя-
вяване на войната, а избра-
ните за воденето й средства. 
Болшинството демократични 
лидери, които стоят начело 
на антииракската кампания, 

без капка колебание дадо-
ха гласовете си в подкрепа 
на войната, пренебрегвай-
ки международното право и 
общност. Рейтингът на вой-
ната започна да спада едва 
с нарастването на материал-
ните и хуманитарни загуби, а 
не като плод на естествената 
убеденост на американеца в 
несправедливостта на агре-
сията спрямо един с нищо 
ненавредил на страната му 

народ. 
• От края на Втората све-

товна война Съединените 
щати са в непрекъсната во-
енна мобилизация. От тогава 
до днес Белият дом не е под-
слонявал президент, с чието 
име да не се свързва една 
или друга офанзива, отнела 
години или броени дни. Не 
случайно в очите на амери-
канеца нравствената катего-

рия на войната изгуби онзи 
елемент на заплашителност, 
уродливост и жестокост, кой-
то можеше да бъде отчетен в 
миналото. Дори като че ли се 
е превърнала в част от него-
вото ежедневие, в основание 
за величието и демоничното 
присъствие на страната му на 
международната сцена. 

Прекалено е да се отри-
ча индивидуалният отпеча-
тък на отделните американ-

ски президенти върху 
външната политика на 
САЩ. Наличен или не 
обаче, не би могъл да 
засегне монолитната 
система от стратегиче-
ски принципи и аксио-
ми на страната, нито да 
заобиколи изкристали-
зиралото разбиране за 
силата и войната. 

Оттук и хипотеза-
та, че сенатор Обама е 
може би бъдещият ге-
рой на войната, и то 
в по-благоприятна от 
заобикалялата Буш об-
становка, срещу Иран, 
Сирия, “Хамас” и тем 
подобните. Тази му 
роля, разбира се, до го-
ляма степен зависи от 
колебанията в съотно-
шението на силите на 
международната арена, 
сред които Русия, Евро-
пейският съюз и Китай, 
от една страна, и отго-

вора на засегнатите страни, 
от друга. Не е за пренебрег-
ване рискът евентуалната 
война да се окаже опасна и 
скъпо струваща авантюра. 

Едно е ясно – какъвто и 
да е цветът на кожата на 
новия президент, срещне 
ли попътен вятър, и той 
ще нарами оръжие и насо-
чи мерника си към Близкия 
изток.   

“ Оттук и хипотеза-
та, че сенатор Обама 
е може би бъдещият 

герой на войната, и то в 
по-благоприятна от заоби-
калялата Буш обстановка, 
срещу Иран, Сирия, “Хамас” 
и тем подобните. Тази му 
роля, разбира се, до голяма 
степен зависи от колеба-
нията в съотношението 
на силите на международ-
ната арена, сред които Ру-
сия, Европейският съюз и 
Китай, от една страна, и 
отговора на засегнатите 
страни, от друга. 
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В началото 
на годината  
Федерацията 
на ислямски-
те организа-
ции в Европа 
(ФИОЕ) обяви 
о ф и ц и а л н о 
подписването 
на Харта на 
мюсюлманите 

в Европа. Документът е плод на некол-
когодишен труд и обединява позици-
ите на мюсюлманите на Стария кон-
тинент по въпросите на гражданската 
им роля и приноса им в изграждането 
на съвременна Европа, в която всеки, 
независимо от религиозните му убеж-
дения, е призван да участва в изграж-
дането на обществото.

Шакиб бен Махлуф*, председател 
на ФИОЕ, заяви в речта си на офици-
алната церемония в Брюксел, че този 
акт има за цел да изложи единните 
позиции на мюсюлманите в Европа 
по отношение на въпросите, които ги 
засягат. Хартата ангажира мюсюлма-
нина като активен участник в евро-
пейското общество и формира у него 
гражданско съзнание, основаващо се 
на справедливост, равни права и за-
читане на различията. “Ние призова-
ваме към диалог между различните 
култури. Надяваме се, че днешното ни 
начинание ще допринесе за укрепване 
ролята на мюсюлманските граждани 
в изграждането на единно европейско 
общество, където се зачитат правата и 

всеки индивид изпълнява задължени-
ята си” - заяви Бен Махлуф.

Над 400 ислямски структури и орга-
низации в различни краища на Европа 
са подписали хартата досега. “Подпис-
ването на подобен документ е действие 
от изключителна важност, тъй като от-
разява единната гледна точка на мю-
сюлманите в Европа относно предиз-
викателствата, пред които се изправят, 
и целите, към които се стремят” - заяви 
Хусам Шакир, експерт по ислямските 
дела и един от участниците  в изготвя-
нето на хартата.

Източник, близък до ФИОЕ, съоб-
щи, че хартата вече е спечелила пар-
ламентарното и политическото благо-
разположение на Европа. Документът 
се ползва с подкрепата на множество 
парламенти и политици в различни 
европейски страни. Текстът на хартата 
излезе на различни европейски езици  
с цел задълбочаване на контактите с 
европейските държави.

 Мюсюлманите в Европа приеха 
своя харта в годината, която беше обя-
вена от Европейския съюз за година на 
диалог между културите.  

* Шакиб бен Маклуф участва в 
проведената през ноември 2007 г. 
в София конференция за междукул-
турния и междурелигиозния диалог, 
организирана от Центъра за близко-
източни изследвания. В бр. 10/ 2007 г. 
на сп. „Изток-Запад” е публикувана 
статията му за интеграцията на 
мюсюлманите в Европа  

В годината на диалог 
между културите 
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Въведение
Днес мюсюлманското присъствие в 

Европа със своето голямо вътрешно 
разнообразие трябва ясно да изра-
зи своите религиозни убеждения и 
стремежа си за приобщаване в евро-
пейските общества. В същото време 
европейските общества се нуждаят 
да получат обща представа за ев-
ропейските мюсюлмани, така че да 
могат да се отнасят по един по-
зитивен начин към присъствието на 
няколко десетки милиона мюсюлмани 
на Стария континент. Едни от най-
важните предпоставки за получава-
нето на обща представа за мюсюл-
манското присъствие в Европа са 
следните:

- трайното мюсюлманско присъст-
вие в част от източноевропейски-
те страни, а също и устройването 
на голям брой мюсюлмани в редица 
страни от Западна Европа. От вре-
менно пребиваващи имигранти те се 
превърнаха в постоянно пребивава-
щи граждани в лицето на техните 
синове и дъщери, които изпитват 
патриотични чувства единствено към 
европейските общества, в които са 
отраснали и в чиито културни и 
социални измерения са възпитани. 
В наши дни мюсюлманското присъст-
вие в Европа не е широко социално 
явление, но е важен елемент от 
състава на европейските общества, 
а ислямът се превърна във втората 
по брой на последователи религия 
в Европа, като в редица от евро-
пейските страни тя е призната за 
официална, а в останалите страни 
се работи по въпроса това също да 
бъде направено; 

- различните европейски общества 

трябва  да поставят здрави основи 
в отношенията си с мюсюлманско-
то присъствие в Европа посредством 
публични инициативи по въпроса за 
гражданството на мюсюлманите, при-
знаването на религиозните им права 
като религиозна общност и улесня-
ването на процеса на позитивното 
им приобщаване в различните об-
щества. Колкото и да се различни 
европейските подходи в тази насока 
поради различните условия и даде-
ности в отделните страни, то общо-
то благо изисква наличието на вза-
имодействие между техния опит по 
въпроса, за да се оформят отправни 
точки и предприемат конкретни по-
литически действия за развитие на 
позитивни отношения с мюсюлмански-
те институции в Европа; 

- присъствието на исляма в све-
товен мащаб в качеството му на 
втората по брой на последователите 
световна религия, приносът на ис-
лямската цивилизация за културното 
развитие на човечеството, както и 
общата полза от сближаването и по-
добряването на отношенията между 
мюсюлманите и Запада като цяло и 
между тях и Европа в частност ясно 
показват необходимостта от пола-
гането на много усилия за изграж-
дането на плодотворни отношения с 
мюсюлманското присъствие в Евро-
па, които ще изиграят голяма роля 
за заздравяването на отношенията, 
възтържествуването на справедли-
востта и гарантирането на светов-
ния мир; 

- усилията за сближаване на въз-
гледите, които се полагат в името 
на европейското единство и чийто 
обсег се разширява с всеки изми-

Харта на мюсюлманите 
в Европа
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нал ден, подтикнаха представите-
лите на мюсюлманското присъствие 
в европейските страни под формата 
на множество мюсюлмански инсти-
туции със силно обществено влия-
ние на свой ред да започнат да се 
стремят към подкрепянето на всички 
действия, които по някакъв начин 
водят до обединяване на отправните 
точки и понятия при воденето на 
диалог, като тази харта се смята 
за един от важните фактори в тази 
насока.

Всички тези предпоставки пока-
заха пред мюсюлманските организа-
ции и институции в Европа нуждата 
от написването на харта на евро-
пейските мюсюлмани с надеждата тя 
да бъде обща основа на положителна 
насока в развитието на мюсюлман-
ското присъствие в Европа, което 
ще изиграе благоприятно влияние 
върху европейското общество и ще 
построи мостовете за сближаване-
то му със световната мюсюлманска 

общност. 
Целта на тази харта е да бъдат 

ясно дефинирани редица основни по-
ложения и принципи, които в сбит 
вид представят всеобщия ислямски 
мироглед и полагат основите за 
правилното отношение на мюсюлма-
нина към обществото. Хартата е и 
референтен източник на мюсюлманите 
в Европа, който внася яснота за 
разбирането на същността на мюсюл-
манското присъствие в европейските 
общества. 

Харта на мюсюлманите в Европа
Част първа: за правилното  

разбиране на исляма
1. Разбирането ни за исляма се 

базира на неизменни принципи, ко-
ито се основават на придържането 
към автентичните източници на ис-
ляма: Свещения Коран и Сунната, в 
рамките на консенсуса на мюсюл-
манската общност (умма) и взимане 
предвид на времевия фактор, както 
и на спецификите на европейската 
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действителност. 
2. Разбирането за духа на ис-

ляма се основава на принципа за 
умереност, който неизменно съпът-
ства универсалните цели на тази 
религия. Тази умереност е встрани 
както от твърде малкото, така и от 
прекомерното, тя съчетава божест-
веното откровение с човешкия раз-
ум, съобразява се с необходимост-
та от равновесие между плътските 
нужди и духовните нужди и гледа с 
балансиран поглед на живота, като 
съчетава потребностите на земния 
живот с копнежите за отвъдния. 

3. Ислямът според своите прин-
ципи, религиозни закони и ценнос-
ти обхваща следните три области: 
уповаването на шестте стълба на 
вярата, които са вярата във Всe-
вишния Аллах, неговите ангели, 
низпосланите от него писания, не-
говите пратеници, Деня на страшния 
съд и божественото предопределе-
ние; шериата, който обхваща как-
то религиозното поклонение, така 
и различните сфери на човешкия 
живот; моралните ценности, които 
предоставят напътствията, които са  
нужни, за да се върви по пътя на 
доброто. Тези три взаимносвърза-
ни области също така се допълват 
една с друга, като общата им цел 
е предпазването на човечеството от 
разпътството и постигането на об-
щото благо.

4. Общата характеристика на ис-
ляма е наблягането на човешкото в 
хората, законодателната гъвкавост 
и уважаването на разнообразието и 
естествените различия между хора-
та.  

5. Ислямът е почел човека, като 
го е поставил за наместник на бо-
жиите дела на земята. Тази почит, 
която се отнася до всички деца 
на Адам – мъже и жени, – е една 
от най-важните ислямски ценности, 

която трябва да бъде зачитана при 
изграждането на управленчески мо-
дели, правенето на политика и из-
вършването на различните човешки 
дейности. Поради тази почит, която 
е оказана на хората, те трябва да 
бъдат пазени от всяко нещо, ко-
ето унижава тяхното достойнство, 
вредно е за тяхното умствено и 
здравословно състояние или наруша-
ва правата им, като се възползва 
от техните слабости. 

6. Ислямът обръща особено внима-
ние на социалните отношения между 
хората и призовава към състрада-
ние, взаимна подкрепа, сътрудни-
чество и братство. С тези ценности 
се утвърждават правата на родите-
лите, роднините и съседите, а също 
и на бедните, нуждаещите се, бо-
лните и възрастните независимо от 
тяхната раса или вероизповедание. 

7. Ислямът призовава за равен-
ство между мъжа и жената в рам-
ките на запазването на човешкото 
достойнство и взаимното уважение 
и счита, че балансираният живот 
е този, в който отношенията меж-
ду мъжа и жената са в хармония и 
взаимно се допълват. Въпреки въз-
приетите от някои мюсюлмани по-
грешни практики и обичаи ислямът 
недвусмислено отхвърля всички раз-
бирания или действия, с които се 
накърняват жените или се нарушават 
техните законни права. Всъщност 
ислямът потвърждава незаменимата 
роля на жената в обществото и сил-
но се противопоставя на експлоати-
рането на жените и на третирането 
им като обекти за задоволяване на 
похотливи желания. 

8. Според исляма семейство, което 
е основано от брачния съюз между 
един мъж и една жена, е естестве-
ната и необходима среда за от-
глеждането на бъдещите поколения. 
Семейството е незаменимо условие 
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за щастието на отделния индивид 
и стабилността на обществото. За-
това ислямът подчертава важността 
на предприемането на всички необ-
ходими мерки за заздравяването на 
семейството и предпазването му от 
всички действия, които биха отсла-
били или маргинализирали неговата 
роля. 

9. Ислямът уважава човешките 
права и призовава за равенство 
между всички човешки същества. Ис-
лямът отхвърля всички форми на ра-
сова дискриминация и призовава за 
свобода. Ислямът възвеличава чо-
вешката свобода, отхвърля прину-
дата в религията и позволява на 
отделния индивид да избере в какво 
да вярва. В същото време исля-
мът постулира, че свободата трябва 
да бъде упражнявана в рамките на 
моралните ценности и установените 
закони, така че да не се превърне 
в заплаха за отделния индивид или 
за останалите хора. 

10. Ислямът призовава за взаим-
но опознаване между хората, за ди-
алог, сближаване и сътрудничество 
между нациите и народите, така че 
да се гарантират взаимното съжи-
телство и световният мир. Терминът 
джихад, който се среща в ислямски-
те текстове, означава полагане на 
усилия по пътя на доброто, начи-
нание, което започва с прочиства-
нето на душата на отделния човек 
и води до утвърждаване на истина-
та и справедливостта между хора-
та. Що се отнася до джихада като 
свещена война, то той се счита 
за едно изключително събитие, към 
което мюсюлманската държава може 
да прибегне в акт на законна са-
мозащита и отговор на чуждестранна 
агресия. В този смисъл това, което 
утвърждава ислямът като модел на 
поведение, не противоречи на меж-
дународните закони и конвенции по 

този въпрос. Въз основа на това 
разбиране за джихада ислямът от-
хвърля насилието и тероризма, под-
крепя справедливите каузи и ут-
върждава правото на всички народи 
да защитават правата си с всички 
законни средства. 

11. Ислямът задължава мюсюлма-
ните да бъдат честни и да дър-
жат на дадената дума; забранява се 
държавната измяна и предателство-
то. Също така ислямът повелява на 
мюсюлманите да се стремят към най-
доброто при отношението си спрямо 
останалите хора, а и спрямо всички 
останали същества.

12. Съгласно ислямската ценност 
шура (съвещание) и въз основа на 
човешкия опит в областта на поли-
тиката ислямът потвърждава прин-
ципите на демокрацията, която се 
основава на плурализма, свободата 
на хората да избират управляващите 
ги политици и мирното предаване на 
властта. 

13. Ислямът призовава хората да 
се възползват от благата на при-
родата по разумен начин. Затова 
околната среда трябва да се пази 
от всички възможни замърсявания и 
вредни човешки дейности, както и 
от всичко, което може да доведе до 
нарушаването на крехкия природен 
баланс. Ислямът призовава за вни-
мателно отношение към природните 
богатства и поощрява дружелюбното 
отношение към животните. 

Част втора: мюсюлманското  
присъствие в обществото

принципите за взаимодействие  
между мюсюлманите

14. Независимо от етническите и 
културните различия между тях и 
придържането им към различни юри-
дико-богословски ислямски школи 
мюсюлманите в Европа представляват 
една религиозна цялост в рамките 
на общоислямските принципи и са 
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обединени в единно братство. Също 
така те са свързани помежду си във 
всяка европейска страна от принад-
лежността им към една и съща наци-
онална идентичност. Всяко дискри-
минационно отношение, възникващо 
между тях на базата на етнически 
произход, е против духа на исляма, 
който призовава за единство между 
мюсюлманите.  

15. Въз основа на принципите 
на тяхната религия и общите им 
интереси мюсюлманите в Европа са 
призовани да се обединят, да си 
сътрудничат и да координират уси-
лията на различните мюсюлмански 
институции и организации. Това не 
бива да води до обезличаването на 
естествените различия помежду им 
в общата рамка на принадлежността 
им към исляма и съобразяването с 
неговите установени традиции. 

16. Наред с принадлежността им 
към дадена нация мюсюлманите в Ев-
ропа принадлежат и към ислямската 
общност от вярващи. Връзката меж-
ду мюсюлманите в Европа и техните 
братя по вяра из целия свят се 
дължи на общата  религия, която 
изповядват и която ги обединява. 
Тази връзка трябва да бъде използ-
вана, за да заздрави взаимодейст-
вието между Европа и ислямския 
свят и да подсили плодородното 
сътрудничество между народите по 
света. 

относно гражданските  
отговорности

17. Европейските мюсюлмани ува-
жават законите и властите, които 
издават тези закони. Това обаче не 
им пречи в рамките на позволеното 
за всички граждани да защитават 
правата си и да изразяват мнени-
ето и възгледите си като отделни 
личности или като религиозна общ-
ност по въпроси, които ги засягат 
в качеството им на граждани. В 

случай на възникване на разногла-
сия относно същността на дадени 
закони, които засягат определени 
аспекти от религиозните задължения 
на мюсюлманите, мюсюлманите тряб-
ва да се обърнат към съответните 
власти, за да бъде намерено под-
ходящо и ефективно разрешаване на 
разногласията. 

18. Принципът на секуларизма, 
от който се ръководят европейски-
те страни в отношението си спрямо 
религията, предполага справедливо 
отношение спрямо религиите и га-
рантиране на правото на техните 
последователи да изразяват своя-
та принадлежност индивидуално или 
групово както в частната сфера, 
така и в обществената, съглас-
но Хартата за човешките права и 
нормите на международното право. 
Въз основа на това европейски-
те мюсюлмани в качеството си на 
религиозна общност имат право да 
строят свои джамии и да основа-
ват свои социални, възпитателни 
и религиозни институции, както и 
да практикуват своите религиозни  
обичаи и да прилагат своята ре-
лигия в ежедневния си живот под 
формата на специфично облекло, 
храна и др. 

19. Европейските мюсюлмани са 
убедени, че е техен дълг да ра-
ботят за доброто на обществото, 
в което живеят, и че вниманието, 
което отделят на изпълнението на 
своите задължения, съответства на 
вниманието, което отделят на сво-
ите права. Правилното разбиране 
на исляма изисква от мюсюлманите 
да бъдат активни и продуктивни 
граждани, които са полезни за об-
ществото. 

20. Европейските мюсюлмани са 
поощрявани да се приобщят пози-
тивно към обществата, в които 
живеят, на основата на хармони-
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чен баланс между запазването на 
тяхната мюсюлманска идентичност 
и изпълняването на обществени-
те им задължения. Всякаква друга 
форма на приобщаване, която не 
зачита правото на мюсюлманите да 
съхранят тяхната ислямска иден-
тичност и правото да изпълняват 
техните религиозни задължения, 
не служи нито в полза на мюсюл-
маните, нито в полза на европей-
ските общества, към които тези 
мюсюлмани принадлежат. 

21. Едно от най-важните граж-
дански задължения е участието в 
политическия живот, като се за-
почне от гласоподаването по време 
на избори до членуването в пар-
тии. Затова европейските мюсюлма-
ни ясно осъзнават необходимостта 
от участие в политическия живот 
в качеството им на активни граж-
дани. Това,  което ще доведе до 
поощряване на тяхното политическо 
участие, е отварянето на поли-
тическите организации към всички 
личности и прослойки на общество-
то, отваряне, от което ще се въз-
ползват всички общности и идеи. 

22. Европейските мюсюлмани ос-
ъзнават, че живеят в плуралис-
тични мултирелигиозни общества и 
изразяват своя респект към този 
факт, още повече че ислямът по-
твърждава разнообразието и раз-
личията между хората, а не се 
стреми да ги премахне. 

приносът на исляма за европа
23. Посредством универсалните 

си хуманни принципи ислямът се 
придържа към сближаването между 
всички хора, което се постига по-
средством уважаването на правата 
на народите и техните специфич-
ни особености и придържането към 
принципите на справедливостта в 
отношенията и сътрудниченето меж-
ду хората без стремежи за хегемо-

ния и експлоатация. Европейските 
мюсюлмани разбират, че са длъжни 
да спомагат за заздравяването на 
отношенията между Европа и ислям-
ския свят и че един от начините 
за това е за премахването на вза-
имната отрицателна представа за 
другата страна и предразсъдъците, 
така че да може да се изградят 
здрави връзки на приятелски от-
ношения между народите и да се 
построят мостове за плодотворен 
обмен сред различните култури. 

24. Поради своето богато кул-
турно наследство и поставянето на 
ударение върху хуманността по-
средством присъствието си в Ев-
ропа ислямът може да участва в 
повишаването на стойността на ня-
кои важни ценности в съвременно-
то общество като справедливостта, 
свободата, братството между хора-
та, равенството и солидарността 
и да наложи хуманното и морално 
измерение в областта на иконо-
мическия, техническия и научния 
прогрес, а това е за благото на 
цялото човечество.

25. Мюсюлманското присъствие в 
Европа се счита за благоприят-
на възможност за постигането на 
сближаване и съвместно съществу-
ване между религиите посредством 
инициативата за водене на рели-
гиозен диалог, към който ислямът 
призовава и който поощрява. Това 
може да ускори процеса за пости-
гането на мир по целия свят. 

26. Посредством присъствието си 
в различните европейски страни ев-
ропейските мюсюлмани представляват 
фактор, който подпомага усилията 
за сближаване и постигане на ев-
ропейско единство. От своя стра-
на това превръща Европа във важен 
културен полюс с ключова роля в 
поддържането на баланса между най-
влиятелните световни сили.   

Документ
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Речник

Станимир Иванов

На арабски език махди означава „воден от бо-
жественото напътствие”. В ислямската есхатоло-
гия като Махди се обозначава месиански избави-
тел, който ще изпълни земята със справедливост 
и равноправие, ще възобнови истинската религия 
и ще доведе до период на благоденствие, който ще 
продължи известен брой години, след което ще на-
стъпи краят на света. В Свещения Коран Махди не 
се споменава, а хадисите, в които се говори за него, 
са полемични, особено при 
сунитите. Това е причината 
много сунитски теолози да 
поставят под съмнение вяр-
ванията в пришествието на 
Махди, докато в същото 
време подобни вярвания 
са важна част от шиитския 
ислям. 

Навярно представата за 
Махди навлиза в обраще-
ние по време на периода 
на размирици и несигур-
ност, причинен от рели-
гиозните и политическите 
брожения в мюсюлманска-
та общност през VІІ и VІІІ 
век. Ал Мухтар ибн Абу 
Убейд ат Такафи, лидер на 
разбунтувало се неарабско 
население на територията 
на днешен Ирак, е сочен 
за първия, който през 686 
година въвежда доктрина-
та за Махди, като обявява 
своята преданост към сина 
на Али (зетя на пророка 
Мухаммад и четвърти ха-
лиф) Мухаммад ибн ал 
Ханафия дори и след него-
вата смърт. Според Абу Убейд в качеството си на 
Махди ал Ханафия е останал жив в своята гробни-
ца в състояние на окултация (гайба) и след време 
отново ще се завърне, за да отдаде заслуженото на 
своите врагове. През 750 година при завземането 
на властта в халифата абасидите си служат с вече 
ширещите се сред населението есхатологични про-
рочества за завръщането на Махди в град Хорасан, 
носейки черно знаме. 

Шиитите имамити (шиити дванадесетници, ко-
ито са най-многобройната шиитска общност) вяр-
ват, че Махди е последният дванадесети шиитски 

имам Мухаммд ал Махди, който е роден през 868 
година и на пет години е скрит от Аллах. Те вяр-
ват, че той все още е жив в окултация, „чакайки да 
настъпи времето, което Аллах е определил за него-
вото завръщане”. 

Според някои хадиси Махди ще бъде „млад, 
среден на ръст мъж с красиво лице”, с черна коса и 
брада. „Той няма да се завърне в нечетна година”, 
ще съобщи за завръщането си в Мека между Кааба 
и Макам Ибрахим и ще призове хората да засви-
детелстват покорството си към него. След това той 

ще замине за град Куфа. 
Скритият имам ще се 

завърне като Махди „в 
компанията на избрани”. 
Също част от неговото за-
връщане (раджа) ще са не-
говите врагове, предвож-
дани от едноокия Даджал. 
Между него и тях ще запо-
чне апокалиптична битка, 
в която Махди и неговите 
сили ще надделеят над 
силите на злото. Махди 
ще властва няколко годи-
ни над земята, след кое-
то Иса ал Масих (Иисус 
Христос), имам Хусейн и 
други имами, пророци и 
светци ще се завърнат на 
земята. До завръщането 
на Махди обаче шиитите 
дванадесетници вярват, 
че само техните муджта-
хиди (елитна група сред 
богословите, достигнали 
висока степен на знание) 
имат способността да слу-
жат като посредници на 
Махди и да изказват авто-
ритетно мнение по въпро-

сите на вярата. 
Сунитските улеми не отделят особено внима-

ние на значението на Махди и в богословските 
трактати то остава доста неясно. Махди се описва 
като „обновител на вярата”, който ще дойде в на-
вечерието на Съдния ден (Яум ал Кияама). Други 
го идентифицират с Иса ал Масих.  

Често пъти вярата в Махди е най-силна в пе-
риоди на трудности и несгоди за мюсюлманско-
то население. Така след битката в Лас Наврас де 
Толоса (1212), когато по-голямата част от Пире-
нейския полуостров е отвоювана от мюсюлма-

Махди
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ните, сред тях започват да се разпространяват 
хадиси, според които пророкът Мухаммад е 
предсказал повторното завоюване на Пиреней-
ския полуостров от Махди. По време на похода 
на Наполеон Бонапарт в Египет (1798-1881) за 
кратко време в Долен Египет се появява човек, 
провъзгласил себе си за Махди.

Тъй като на Махди се гледа като на възобнови-
тел на политическата власт и религиозната чис-
тота на исляма, историята изобилства със случаи, 
когато ислямски революционери се провъзглася-
ват за Махди. Например в Северна Африка сред 
най-известните личности, обявили се за Махди, 
са основателят на Фатимидската династия в Еги-
пет Убейд Аллах (през 909 година); основателят 
на династията на Алмохадите в Мароко Мухам-
мад ибн Тумарт (през ХІІ век); суданският Махди 
Мухаммад Ахмад, който през 1881 година се опъл-
чва срещу египетските власти. 

В наши дни президентът на Иран Махмуд 
Ахмадинеджад често говори, че „Израел и сата-
нинската американска сила” скоро ще изчезнат 
– „имам Махди скоро ще дойде на земята, за да 
спаси света”. С идването на спасителя господ-
ството на тиранина в света скоро ще приключи, 
заяви неотдавна иранският президент.  
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Представяме ви 

Доц. д-р Антон Първанов 
Д-р Петър Митов

Научното изследване със загла-
вие „Външна политика на арабските 
държави” от Киряк Цонев* е сложен 
многопосочен и многопластов нау-
чен трактат, в който авторът прави 
успешен опит да представи общите 
черти и специфичните различия 
във външната политика на араб-
ските страни – един свят близък не 
само географски, но и политически 
и икономически с нашата страна. 
Практически книгата е своеобразно 
продължение на друг труд от същия 
автор, публикуван преди няколко 
години под заглавие „Българо-араб-
ските отношения”. 

Книгата може условно да се 
раздели на две части. Първата ана-
лизира различните общоарабски 
и международни фактори, които 
влияят върху външната политика 
на арабските държави. Тук авторът 
отделя особено място на исляма, на 
неговото развитие и неговата роля 
в съвременните ислямски държави, 
част от които е и арабският свят. 
Той прави интересно и оригинално 
различие между понятията „ислям” 
и неговото производно прилагател-
ното „ислямски” като една от голе-
мите световни религии и „ислями-
зъм” и „ислямистки” като изрази, 
изтъкващи използването на тази 
религия за определени, нерядко 
агресивни политически цели. Като 
пример за двете направления авто-
рът разглежда  специфичните черти 
на такива организации, каквито са 
Движението на братята мюсюлма-
ни и Организацията Ислямска кон-
ференция.

Вторият такъв фактор е араб-
ският национализъм. Авторът се 
спира подробно върху неговото 
възникване, развитие и опитите за 
реализации на „арабско единство”, 
разглежда обективните причини, 
които заставят арабите да чувст-
ват своите държави като части от 

едно единно „арабско отечество”, 
а самите себе си – като части от 
една хипотетична единна „арабска 
нация”, различните фактори, ко-
ито ги обединяват и разединяват. 
Разгледани са особените черти и 
еволюцията на общоарабските на-
ционалистически партии, обосно-
вали теоретическата си база върху 
идеята на арабския национализъм 
– партията Баас, Арабския социа-
листически съюз и др.

Отделна глава е посветена на 
съвременния тероризъм, ролята на 
ислямската революция в Иран и 
сложното развитие на Афганистан 
за разрастването на този междуна-
роден фактор, от който страдат са-
мите арабски и ислямски държави. 
Авторът се противопоставя на теза-
та за множественост на човешките 
цивилизации, той смята, че човеш-
ката цивилизация е една, а може 
да се говори за различни човешки 
култури, които в своето единение 
образуват тази единна човешка 
цивилизация и са отделни нейни 
взаимодопълващи се аспекти. Про-
тивопоставянето на една култура 
на друга е изкуствено създаден фе-
номен, целящ сблъсъкът да се из-
ползва от определени заинтересу-
вани среди за чисто политически и 
икономически цели и налагане на 
хегемонията на една държава, коя-
то и да е тя, над целия свят.

Преминавайки ретроспективно 
през сложното развитие на араб-
ския свят след Втората световна 
война, авторът разглежда детайлно 
основното политическо събитие, 
което стои в центъра на арабското 
внимание и привлича в течение на 
повече от половин век и вниманието 
на световната общественост – близ-
коизточната криза. Този проблем е 
разделен и анализиран сполучливо 
в две самостоятелни глави. Първата 
разглежда териториалните аспекти 
на проблема, които в по-голямата 
си част вече са намерили своето ре-
шение. Втората, която е същността 
на този проблем, е палестинският 
въпрос. Тези два самостоятелни 
анализа дават възможност на авто-
ра да вникне по-дълбоко в същност-
та на кризата като основна част от 
общата външна политика на араб-
ските държави, да прави сравнения, 

да анализира и да прогнозира въз-
можни перспективи за решението 
на тази криза.

Отделно авторът разглежда ня-
кои други общи проблеми, засяга-
щи отделни групи арабски държа-
ви – Западносахарския конфликт, 
средиземноморския диалог, Дви-
жението на необвързаните страни, 
отношенията арабски свят - Аф-
рика, влияние на великите сили, 
предимно САЩ и Русия (СССР), 
върху арабската външна полити-
ка, някои аспекти от стремежа на 
някои арабски страни да намерят 
подходящи форми за взаимоиз-
годно асоцииране с Европейската 
общност.

В условната втора част на книга-
та е разгледана външната политика 
поотделно за всяка от 22-те арабски 
страни – членки на Лигата на араб-
ските държави, като тук ударението 
е поставено върху специфичните 
проблеми, които, макар и не общо-
арабски, засягат отношенията на 
една или друга страна със света. Та-
кива са например въпросите, свър-
зани със специфичните промени на 
египетската външна политика след 
1970 г., сирийско-палестинските, 
сирийско-ливанските, сирийско-
турските и сирийско-иракските от-
ношения, ливанската гражданска 
война в нейния международен ас-
пект, кюрдският проблем, иранско-
иракският конфликт, окупацията на 
Кувейт от Ирак, англоамериканска-
та военна намеса в Ирак, специфич-
ният характер на йорданско-палес-
тинските отношения, проблемът на 
йеменското единство, проблемът със 
суданския Юг, ролята на ислямизма 
в някои арабски държави и др.

С мащабния анализ (430 стр.) 
книгата излиза от скромните рам-
ки на „учебно пособие”, както го 
определя авторът, и се превръща в 
търсена и интересна и за масовия 
читател обширна информация, пре-
дадена с типичния негов „литера-
турен” стил. Фактите са предадени 
по изключително интересен начин, 
далеч от изкуствените трудно чи-
таеми и трудно разбираеми „нау-
кообразни” произведения на много 
автори, интересно за всеки, който се 
интересува от конкретната тема и от 
външната политика като цяло.  

Полезно и нужно изследване

* Киряк Цонев, Външна политика 
на арабските държави, учебно по-
собие, Университетско издател-
ство „Неофит Рилски”, Благоев-
град, 2008
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Д-р Халил Туфакджи

В средата на 2000 година броят на израел-
ските заселници в Западния бряг и ивицата 
Газа достигна 193 хиляди. Ако към тях приба-
вим и 180-те хиляди, които живеят в региона 
на Ерусалим, чиито граници бяха разширени 
през 1967 година, общият брой на заселници-
те беше  393 хиляди, живеещи в 144 колонии 
в Западния бряг, 15 в региона на Ерусалим и 
17 в ивицата Газа. 

Прочит на фактите

При анализиране на данните става ясно, 
че има очевидно съсредоточаване на еврей-
ските селища в точно определени зони, като 
85% от заселниците живеят в региона на Еру-
салим, в региона на запад от Рамала и югоза-
паден Наблус. Това е така, защото по-голяма-
та част от заселниците са в тясна зависимост 
от центровете на работа и услуги във вътреш-
ността на Израел – 70% от заселниците рабо-
тят в рамките на Зелената линия, като 46% 
от общия брой на работещите в еврейските 

Израелските селища в 
окупираните територии 
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селища работят в сферата на услугите, а око-
ло 34% работят в сферата на производството 
(земеделието и промишлеността). 

Оказва се, че израелските селища в За-
падния бряг и ивицата Газа не са свързани 
единствено със заселването на хора, но става 
въпрос и за изселването на такива. Израел 
превръща определени региони в промиш-
лени зони и ги облагодетелства по най-раз-
личен начин, при което през последните го-
дини те претърпяват невероятно развитие. 
Построените израелски селища се разглеж-
дат като обекти от първостепенно значение 
и получават най-различни привилегии, така 
че да привличат работна ръка. Най-големите 
промишлени зони бяха построени в центъра 
на Западния бряг (Баркан, Корни Шимрон), 
в региона на Ерусалим (Мишор Адуммим) и 
в ивицата Газа (Ерец). Също така с цел на-
маляване на производствените разходи и 
намиране на по-евтината работна ръка, а и 
заради предоставяните от израелското пра-
вителство привилегии множество заводи 
бяха изместени от вътрешността на Израел 
в Западния бряг. 

Внимателният анализ показва, че  го-
дишното нарастване в колониите „Амона”, 
над които се издига знамето на идеологиче-
ската заселническа дейност на движението 
„Гуш Емоним”, е спаднало и годишно дости-
га около 50 нови заселници на селище. Това 
обаче не означава, че е отслабнала вярата на 
заселниците в мечтата за Великия Израел. 
Истината е, че движението „Гуш Емоним” 
губи своите позиции в полза на други засел-
нически общности, като от данните, с кои-
то разполагаме, става ясно, че заселването 
с икономически цели представлява 70% от 
заселническата дейност. В същото време 
около 57% от заселниците живеят в смесе-
ни селища, в които годишното нарастване 
на броя на жителите им е по-високо в срав-
нение с останалите израелски селища. През 
последните години по-голямата част от за-
селниците представляват работници с „бели 
яки” (чиновници), които се заселват в коло-
ниите поради по-добрите условия за живот, 
а не както това бе в първия етап на заселни-
ческата дейност – по чисто идеологически 
съображения. 

Бързо разрастващо се израелско селище на източните хълмове в близост до Витлеем
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Борбата за земя

Случващото се в наши дни по отношение 
на Западния бряг, ивицата Газа и Ерусалим 
е отражение на политическите борби между 
два народа, които имат помежду си дълга ис-
тория на открита вражда. Всеки един от тях 
се стреми да си осигури контрол върху реги-
она и да го превърне в своя собствена земя. 
Всеки от тях знае, че една от основните об-
ласти за противоречия и вражди между хо-
рата е притежаването на земя, тъй като тя се 
смята за необходимо условие за воденето на 
нормален живот. През последните десетиле-
тия броят на еврейските селища бързо нара-
ства, като най-ясно това се вижда от следната 
таблица: 

1977 година 3 876

1981 година 13 224

1986 година 28 400

1992 година 107 000

1996 година 148 300

1999 година 193 000

краят на септември 2000 година 199 000

Еврейските селища се изграждат по билата 
на планините или по върховете на хълмовете 
в палестинските територии, като за целта Из-
раел има няколко издадени закона. Ето и най-
важните от тях:

- Закон за поземлените владения на 
отсъстващите: Земята на всеки палестинец, 
който притежава такава, но живее извън гра-
ниците на Израел, се счита за земя, завоювана 
от врага и може да се вземе и да се използва за 
различни цели.

- Държавните владения: Израел използ-
ва различни османски, британски и йордански 
закони наред с военните разпоредби, като по 
този начин слага ръка върху повече от 40% от 
територията на Западния бряг в качеството им 
на държавни владения. 

- Конфискуване в полза на общото 
благо: улици, градини и др. с цел налагане на 
контрол върху дадена територия.

Еврейските селища  
и международното право

Създаването на еврейските селища и пре-
местването на гражданите на окупиращата 
страна в окупираните територии се счита от 
международното право и различните му под-
разделения за нарушение на всички междуна-
родни принципи и устава на ООН (Четвърта-
та женевска конвенция във връзка с военните 
закони от 1949). Конвенцията налага дълъг 
списък със забрани върху окупиращата сила, 
най-важната от които е, че „на окупиращата 
сила се забранява да заселва окупираните от 
нея територии”. Това е потвърдено от редица 
международни резолюции както от Съвета за 
сигурност на ООН, така и от Общото събрание 
на ООН и следователно настоящите насилстве-
ни действия от страна на Израел не могат да 
бъдат описани като легитимни. Издадени са и 
редица международни резолюции, които отри-
чат законността на заселническата дейност или 
анексирането на територии и призовават за 
прекратяването и премахването на еврейските 
селища и дори на тези в региона на Ерусалим. 
Най-важните от приетите след 1967 година ре-
золюции по въпроса са следните:

Резолюции на Съвета  
за сигурност на ООН

- резолюция 446 от 1979 година, с която се 
заявява, че израелските селища и прехвърля-
нето на израелски граждани в палестинските 
територии са незаконни

- резолюция номер 452 от 1979 година, коя-
то призовава заселническата дейност, включи-
телно и тази в Ерусалим, да бъде прекратена

- резолюция номер 465 от 1980 година, която 
призовава за разрушаване на еврейските селища

- резолюция номер 478 от 1980 година. 

Резолюции на Общото  
събрание на ООН

От Общото събрание на ООН са издадени 
множество резолюции по въпроса за израел-
ската заселническа дейност. Следват по-ва-
жните от тях:

- резолюция номер 2851 от 1977 година
- резолюция номер 42/160 от 1987 година
- резолюция номер 44/48 от 1989 година
- резолюция номер 45/74 от 1990 година
- резолюция номер 46/47 от 1991 година
- резолюция номер 46 от 1991 година.
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Етапи на израелската заселническа 
дейност в палестинските 

територии (1967-2000)

Начало на заселническата дейност

Още преди прекратяването на военните 
действия през 1967 година израелските бул-
дозери започват да разрушават арабски сели-
ща (Ялу, Амуас, Бейт Нуба), а населението им 
е прогонено. На практика тези селища са из-
равнени със земята, за да бъде неправомерно 
овладяна територия от около 58 кв. км. Разру-
шена е и част от град Калкилия и Бейт Ауа. На 
мястото на разрушените селища са построени 
еврейски земеделски селища. В същия период 
от време започва процесът по разрушаване на 
арабския квартал „Аш Шараф” в Ерусалим и 
превръщането му в еврейски. Тези действия са 
в съзвучие с още неясната израелска политиче-
ска линия на поведение и желанието за промя-
на на съществуващите до този момент грани-
ци посредством присъединяването на част от 
арабските територии към Израел (Ерусалим, 
Ал Латрун и региона на Гуш Ецион) и превръ-
щането на региона на долината на река Йордан 
в зона за сигурност. Политиката на заселниче-
ската дейност претърпява развитие с избистря-
нето на израелската политика и изясняването 
на позицията на ционистите спрямо нея. 

Периодът 1967 – 1974 година

Правителството на Работническата партия 
с министър-председател Леви Ешкол, а след 
това и правителството на Голда Меир постро-
яват девет еврейски селища в Гуш Ецион и до-
лината на река Йордан. Това са 82% от постро-
ените тогава 11 селища и 8% от общия брой на 
еврейските селища в окупираните територии в 
наши дни. На мястото на разрушените арабски 
селища (Ялу, Ал Латрун, Бейт Нуба) се постро-
ява едно еврейско. На територията на Запад-
ния бряг или ивицата Газа не се строят еврей-
ски селища.

Периодът 1974 – 1977 година

През този период правителството на Работ-
ническата партия е оглавявано от министър-
председателя Ицхак Рабин. То се възползва от 
резултатите от Октомврийската война от 1973 
година и интензифицира политиката си за 
заселническата дейност, като построява още 
девет еврейски селища, които представляват 

6,5% от общия брой на еврейските селища в 
окупираните територии в наши дни. Броят на 
заселниците достига 2876, които представля-
ват 0,3% от тогавашния брой на населението 
в Западния бряг. В Гуш Ецион и долината на 
река Йордан са построени шест нови селища. 
В региона на Ерусалим и на територията на За-
падния бряг са построени съответно по едно се-
лище. Не бива да забравяме, че заселническата 
дейност през този период има за своя главна 
цел създаването на облика на еврейския квар-
тал в Ерусалим и изграждането на селищата 
във Френските хълмове (Северен Ерусалим), 
Нафи Якуб, Хълма на Източните домове (Тел 
ал Буют аш шаркия), Джило, Рамат Ешкол и 
Малут Дафна.  

Периодът 1977 – 1981 година

През този период станахме свидетели на 
исторически обрат, при който на власт дой-
де едно от най-радикалните израелски пра-
вителства с министър-председател Менахим 
Бегин, което след сключеното мирно спора-
зумение с Египет пое нов политически курс. 
В периода на неговото управление се изграж-
дат 35 нови селища, които представляват 
35,5% от общия брой на еврейските селища 
в окупираните територии в наши дни, а бро-
ят на еврейските заселници достига 13 234 
– нарастването на техния брой представлява 
241%. Построено е първото еврейско селище 
в ивицата Газа. Това е периодът на най-го-
лемите конфискации на палестинска земя в 
региона на Източен Ерусалим, като в същото 
време броят на еврейските строежи и засел-
ници там нараства непрестанно. 

Периодът 1981 – 1986 година

През този период израелският политически 
живот поема курс надясно, воден от най-ради-
калните лидери на “Ликуд” – Бегин и Шамир. 
Построени са 43 селища, които представля-
ват 31% от общия брой на еврейските селища 
в окупираните територии в наши дни. Броят 
на заселниците нараства до 28 400, тоест със 
115%, и вече представлява 2,2% от арабското 
население, чийто брой тогава е 1 294 700. 53% 
от тези селища са построени в претъпкани с 
арабско население области като Рамала и На-
блус. 32,5% от тези селища са построени в иви-
цата Газа и Джабал ал Халил, 14% в долината 
на река Йордан и едно селище е построено в 
разширения регион на Гуш Ецион. 
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Периодът 1986 – 1988 година
През този период Израел е управляван от 

коалиция между двете най-големи партии в 
страната. Построени са 27 селища, които пред-
ставляват 20% от общия брой на еврейските 
селища в окупираните територии в наши дни. 
Броят на заселниците нараства до 69 500, тоест 
с 14%, и вече представлява 4,4% от арабското 
население. В региона на Ерусалим са построе-
ни нови селища, най-важните от които са севе-
рен и южен Писгат Зееф. 59% от тези селища 
са построени в Западния бряг около Наблус и 
Рамала в непосредствена близост до гъсто на-
селени с арабско население региони. Заселни-
ците стават 29.6% от населението на ивицата 
Газа и Джабал ал Халил. В долината на река 
Йордан заедно с Гуш Ецион заселниците ста-
ват 11%. 

Периодът 1988 – 1989 година

Коалиционното правителство в Израел про-
дължава да води своята политика на разра-
стване на заселническата дейност. Построени 
са 5 селища, които представляват 3,6% от об-
щия брой на еврейските селища в окупираните 
територии в наши дни. Броят на заселниците 
нараства до 81 200, като стават 2% от населе-
нието на Западния бряг. Разпределението на 
построените селища е следното: 3 селища в 

близост до Рамала, едно в Джабал ал Халил и 
едно в Гуш Ецион. 

Периодът 1990 – 1992 година

Със заставането на Ицхак Шамир начело на 
правителството на “Ликуд” изграждането на 
още еврейски селища в окупираните територии 
се интензифицира. Шамир е въплъщение на ци-
онистката идея за заселническата дейност. По-
строени са седем нови селища, които предста-
вляват 5% от общия брой на еврейските селища 
в окупираните територии в наши дни. Броят на 
еврейските заселници достига 107 хиляди, или 
5,3% от населението на Западния бряг. Новите 
еврейски селища са изградени в различни реги-
они на Западния бряг с изключение на региона 
на Рамала и долината на река Йордан. 

Периодът 1992 – 2000 година

Съставеното от Работническата партия и “Ли-
куд” коалиционно израелско правителство про-
дължава да следва своята политика за увеличава-
не на броя на еврейските селища в окупираните 
територии, проправянето на пътища и издаване-
то на военни разпоредби за конфискуването на 
още палестинска земя. Новите селища се изграж-
дат в точно определени региони в съответствие 
с израелския план за привеждане в действие на 
последния етап за определяне на израелските 

Етапи на израелската заселническа дейност в  Западния бряг  
(1967-2004)

Брой на заселниците, хил. души
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граници и еврейските селища в окупираните те-
ритории. Според доклад на организацията „Мир 
сега” (Peace Now) броят на еврейските заселници 
от 107 хиляди през 1992 е нараснал до 145 хиляди 
в края на мандата на оглавяваното от Шимон Пе-
рес правителство на Работническата партия. По-
строени са десетки хиляди жилища, като в рам-
ките на така наречения Голям Ерусалим броят на 
новопостроените жилища е 4000. 

Година 1999 2000

Тримесечие Първо Второ Трето Четвърто Първо

Общ брой на 
завършените 
строежи

820 720 900 920 770

Частни строежи 220 340 290 350 530

Държавни 
строежи

600 380 610 570 240

Общ брой на 
започнатите 
строежи

750 490 720 550 1000

Държавни 
строежи 

280 360 530 380 590

Частни строежи 480 130 190 170 410

Политиката на “Ликуд”

В периода на управлението на “Ликуд” от 1996-
1998 тогавашният министър-председател Беня-
мин Нетаняху лаконично заяви, че политиката 
на заселническата дейност „се базира на стреме-
жа към окончателно разрешаване на въпроса и е 
важно средство за определянето на границите на 
Израел и за гарантирането на сигурността”. Тога-
ва той допълни и че неговото правителство „под-
крепя изграждането на селища край построените 
от Израел пътища, които да се развиват покрай 
тях, а не само по върховете на хълмовете, така че 
те да бъдат географски свързани и да се оформят 
групи от селища”. Така преди изтичането на ман-
дата на “Ликуд” през 1998 година са построени 
5870 жилищни сгради, а броят на заселниците 
набъбва до 165 000. 

Политиката на Работническата 
партия

С идването на власт на оглавяваното от Ехуд 
Барак правителство на Работническата партия 
политиката на изграждането на нови еврей-
ски селища и разширяването на вече постро-

ените такива продължава. През 1998 и 1999 е 
завършен строежът на 5760 жилищни сгради. 
Според данни на Централното статистическо 
бюро през първото тримесечие на 2000 годи-
на настъпва рязко нарастване на броя на за-
почнатите строежи с 81% – през първите три 
месеца на 2000 година броят на започнатите 
строежи е 1000, а през последното тримесе-
чие на 1999 започнатите строежи са били 550. 
Огромно нарастване от 141% се наблюдава и в 
броя на започнатите частни строежи, които от 
170 достигат 410. Интересно е да се отбележи, 
че в края на мандата на оглавяваното от “Ли-
куд” правителство настъпва понижение в броя 
на започнатите строежи в еврейските селища 
от 750 през първото тримесечие на 1999 до 490 
през второто тримесечие от същата година. Ев-
рейските селища се ползват с държавни префе-
ренции и привилегии по свързани със строи-
телството въпроси. 

След публикуването на този доклад хора 
от Съвета на Елисей (организация за подпо-
магане на заселническата дейност) заявиха, 
че представените в него данни показват, че 
основната зона на строителство е регионът на 
Ерусалим или регионът на Западна Самария 
– територии, които според плана на Барак ще 
останат в рамките на Израел. Това бе потвър-
дено и от министър Шломо Бен Ами, когато 
заяви, че „при окончателното разрешаване на 
израелско-палестинския конфликт в рамките 
на Израел ще останат три големи региона с ев-
рейски селища: Гуш Ецион, Маале Едомим и 
Западна Самария, а долината на река Йордан 
ще се задоволи с военно присъствие и съответ-
ните мерки за сигурност”. 

Както виждаме, нарастването на броя на ев-
рейските заселници през 1999 година е с 12,5%, 
а през тази година е и най-голямото нарастване 
на броя на еврейските селища, били те религи-
озни или секуларистични по характер. Според 
последното изследване върху заселническата 
дейност, издадено от Регионалния съвет по 
заселническата дейност, броят на заселниците 
в региона на Голям Ерусалим, който ще оста-
не в границите на Израел при окончателното 
разрешаване на израелско-палестинския кон-
фликт, е достигнал 67 000, тоест около 30% от 
общия брой на еврейските жители. В региона 
на Западна Самария (Наблус), който също ще 
остане в границите на Израел, броят на засел-
ниците е станал 50 000, тоест повече от четвърт 
от еврейските жители. В така наречените “об-
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ласти на национално единомислие“ пък живе-
ят около 250 хиляди евреи, докато в областите 
или в близост до областите, които могат да се 
окажат на палестинска територия според пла-
на на правителството на Барак, живеят около 
45 000 евреи. 

В разрез с издадения от Барак закон за 
евакуиране на заселническите центрове, кои-
то са изградени отвъд Уай Рийвър и са 44 на 
брой, тези центрове отново се заселват, което 
показва, че израелските политически партии 
са единодушни по въпроса за заселническата 
дейност, макар и да имат известни методоло-
гически различия в осъществяването й. 

Географското разпределение  
на израелските селища  

в Западния бряг

- Израелските селища се изграждат в бли-
зост до градове, за които евреите твърдят, че 
имат исторически права. Целта е да се попре-

чи на палестинците да комуникират свободно 
помежду си във вътрешността на Западния 
бряг и с граничещата с него Йордания. Това е 
придържане към така наречената стратегия на 
„разделяй и владей”, която може да бъде опи-
сана и като „обгради, а после завземи” и пред-
ставлява прилагане на военни прийоми, при-
ложени в градоустройствените планове. 

- Израелското правителство се стреми да уп-
ражнява контрол върху природните изкопаеми 
и водните ресурси. Те представляват стратеги-
ческа цел за Израел, която се постига чрез из-
граждането на еврейски селища в близост до 
тях. 

- В периода на управлението на Рабин 16 кв. 
км палестинска територия бяха превърнати в 
каменоломни, като по този начин бе посегнато 
върху основния палестински икономически от-
расъл – каменоделството. 

- По-малките еврейски селища се построя-
ват в по-отдалечени региони, а по-големите се 
съсредоточават около големите градове (Еру-

салим, Тел Авив), оформяйки около тях се-
лищен пояс, считан за своеобразна „защитна 
стена”. 

Израелските представи за 
бъдещето на селищата

В тези представи забелязваме две основни 
насоки:

- прогонване на палестинците – конфиску-
ване на земя и построяване на израелски се-
лища върху нея;

- заселване на израелци – заселване на из-
раелци в построените селища и създаването 
на демографско присъствие, което да влияе 
пряко или непряко върху настоящото или бъ-
дещото палестинско присъствие.

Въз основа на тази представа са създадени 
множество заселнически планове и проекти:

1. Проектът на Елон

Този проект се смята за официалния план 
на Работническата партия. Според него тряб-
ва да бъдат изградени израелски селища с 
политическа и стратегическа цел по продъл-
жение на долините и източните склонове на 
възвишенията в Западния бряг. Проектът се 
опитва да стои настрана от гъсто населените 
региони, следвайки политиката на „повече те-
ритория и по-малко жители”. Проектът пред-
вижда и уреждане на териториалния спор 

Евакуиране на заселническите центрове  
в Газа и превземане на Ерусалим,  

август 2005
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с Йордания и постигането на мир с нея чрез 
преразпределяне на окупираните палестински 
територии, които са населени предимно с ара-
би, и обграждането им от всички страни от Из-
раел. Според Елон постоянните политически 
граници на Израел трябва да могат да бъдат 
стратегически защитени и да са върху естест-
вени топографски препятствия, които да поз-
воляват да бъде отблъснато всяко нападение от 
страна на която и да била модерна сухопътна 
армия. Затова той предлага към територията 
на Израел да бъдат включени 10-15 квадратни 
километра по дължината на долината на река 
Йордан, Мъртво море, региона на Гуш Ецион 
и Ал Латрун. 

2. Планът на движението “Гуш Емоним” 
(официално признато през 1974)

Планът на “Гуш Емоним” е насочен към по-
строяване на еврейски селища и в областите, 
които не са били включени в останалите засел-
нически планове. Целта е да бъде запълнена 
празнината, оставена от останалите заселниче-
ски планове, и да бъдат постигнати следните 
съображения за сигурност:

- запазването на селищата във вътрешност-
та на Западния бряг от река Йордан до Запад-
ните равнини; 

- контролиране на планинската верига в За-
падния бряг;

- изграждане на мрежа от пътища между ев-
рейските селища.

3. Планът на Матитяху Дробълс 
(крило на “Ликуд”)

Планът е насочен към интензифициране на 
израелската заселническа дейност и изгражда-
не на нови селища в точно определени страте-
гически места. За да не бъдат твърде откъснати 
едно от друго, до всяко селище трябва да бъдат 
изградени други селища. По този начин се оф-
ормя група от селища, която след време се обе-
динява в град. Според този план, ако през 1986 
година броят на заселниците е бил 100 хиляди, 
през 2010 година той трябва да достигне 800 
хиляди. Този план носи името на главния иде-
олог на заселническата дейност в Шемрон и 
Юдея. 

4. Проектът на Шарон 

Този проект има за цел да бъде създаден 
заселнически пояс, който да разделя северна-
та част на Западния бряг от южната. Заселни-

ческата дейност трябва да бъде съсредоточена 
в западните региони (западните склонове), за 
да се оказва подкрепа на равнинните региони. 
Предвижда се осъществяването и на редица 
заселнически проекти във вътрешността на 
Израел, които да се разширяват на изток, като 
в същото време селищата в източната част се 
разрастват в западна посока, така че заедно да 
оформят едно цяло, което да пресича Зелена-
та линия и започвайки от север (Ум ал Фафм) 
и достигайки на юг до Ал Латрун, да образува 
нова гранична линия. В действителност голя-
ма част от този проект вече е осъществена и 
това поставя началото на нов етап от процеса 
на окончателно разрешаване на конфликта и 
привеждането в действие на очакваните про-
мени в териториалните граници на Израел. 

5. Планът на Йоси Алвер 
(изследовател в Центъра  

за израелски изследвания, Яфа) 
Планът на Йоси Алвер предвижда включва-

нето в границите на Израел на селищата и за-
селниците, като се започне от региона на Кал-
килия и се достигне до региона на Гуш Ецион 
плюс региона на Ерусалим. Така очертаната 
териториална ивица понякога навлиза до 15 
км във вътрешността на Западния бряг (до ре-
гиона на Западен Наблус и Рамала). Интерес-
ното тук е, че Йоси Алвер не взима предвид 
арабските селища, които попадат в очертани-
ята на тази ивица, понеже по същество него-
вият план представлява заселване на евреи в 
територии, обитавани през 1948 година от па-
лестинците. При обсъждането на неговия план 
той не успява да даде обяснение какво ще се 
случи с палестинците, които останат в терито-
риалните граници на Израел, при положение 
че израелската вътрешна политика не допуска 
нарастване на гъстотата на арабското населе-
ние  в Израел. 

6. Проектът на партията  
„Трети път”

С този проект се цели регионите с арабско 
население да се обособят като отделни и изо-
лирани един от друг „блокове” и долината на 
река Йордан, Ал Латрун, Ерусалим, Югозапа-
ден Наблус, Джанин, както и палестинските 
селища, разположени до Зелената линия, да 
преминат под израелски контрол. Що се отна-
ся до палестинците, които ще останат на тери-
торията на Израел, то те ще бъдат подчинени 
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на израелските закони (ще бъде контролиран 
както ежедневният им живот, така и строител-
ната им дейност), но те ще останат с палестин-
ско гражданство и ще имат право да участват 
в палестинския политически живот. Така те се 
превръщат в пребиваващи в Израел палести-
нци, които нямат израелско гражданство, как-
вото имат палестинците в Ерусалим. Проектът 
цели Израел да се отърве от арабите и да не 
им предостави израелско гражданство, за да не 
се превърне еврейската държава с течение на 
времето в държава с две нации. 

7. Планът на групировката “Озевшалом” 
(Ортодоксални юдеи и заселници)

Планът на тази групировка предвижда анек-
сирането на 6% от арабските територии, които 
не са населени, а еврейските селища ще бъдат 
обединени в групи, които ще бъдат свързани 
помежду си с пътна мрежа.

8. Планът на Нетаняху плюс  
умерения план на Елон 

На 21 март 1997 година израелският ми-
нистър-председател Бенямин Нетаняху обяви 
план, чиито основни положения могат да бъ-
дат обобщени в следните точки:

- предоставяне на палестинците на 45-50% 
от територията на „Юдея и Самария”, без оба-
че да бъдат засегнати „жизненоважни” области 
и региони като Гуш Ецион, Голям Ерусалим и 
повечето еврейски селища (според връчената 
на правителството от страна на армията „карта 
на стратегическите интереси”);

- разрушаване на някои от еврейските сели-
ща, които представляват далечни и откъснати 
точки и биха останали дълбоко в палестинска-
та територия;

- „не” на отказа от контролирането на целия 
Ерусалим.

9. Планът на „червените линии”  
(Ехуд Хариел) 

Този план съдържа следните идеи:
- разделяне на еврейските заселници от па-

лестинското население в Западния бряг и иви-
цата Газа;

- изтегляне на израелската армия от тери-
тории, в които мнозинството от населението са 
палестинци;

- регионът на Голям Ерусалим, еврейските 
селища в Гуш Ецион и долината на река Йор-
дан, както и еврейските селища в Гуш Катиф 

в ивицата Газа остават изцяло под израелска 
власт;

- оставане на болшинството от другите ев-
рейски селища под пълно управление от Изра-
ел.

10. Планът за постоянно управление 
на средната област 

Този план е изработен с цел окончателно 
начертаване на границите на Израел. Според 
него има  региони, които трябва да влязат в 
територията на Израел поради съображения 
за сигурност и се простират върху Зелената ли-
ния и долината на река Йордан. Въпросът кой 
точно ще контролира тези територии обаче ос-
тава отворен. 

Според този план има и групи еврейски се-
лища, разположени в област на самоуправле-
ние (Кериат Арба, Бейт Худжай, региона на 
Джабал ал Халил). 

Виждаме, че позициите на израелските по-
литици, техните възгледи и предложения за 
разрешаване на проблемите, свързани с бъ-
дещето на еврейските селища в окупираните 
територии, следват една и съща линия. Между 
израелските политици цари единомислие от-
носно това, че еврейските селища в окупира-
ните територии представляват стратегически 
ресурс, който трябва да продължи да същест-
вува и да се развива. Твърденията на Шимон 
Перес, че ако бъде създадена палестинска дър-
жава няма да има проблем в нея да остане мал-
цинство от еврейски заселници, така както не 
е проблем да има арабски граждани в Израел, 
означават, че въпреки огромната разлика меж-
ду двете малцинства в причините за тяхното 
присъствие и неговата форма Перес, който се 
стреми да обедини в едно функционалното и 
териториалното разрешаване на проблема с 
палестинците, изобщо не допуска идеята за не-
обходимостта някои еврейски селища да бъдат 
разрушени. 

Става ясно, че каквото и да бъде бъдещото 
политическо развитие и разрешение на палес-
тинския проблем – дали ще е функционално 
или териториално, дали ще е според плана на 
Елон и Рабин, според плана на Даян и Шарон 
или според плана на Перес, който се стреми 
към териториално решение по отношение на 
ивицата Газа и към функционално в Западния 
бряг, то всичките еврейски селища или част от 
тях ще останат в окупираните територии. Сред 
тези селища са и селищата (по начина по кой-
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то Рабин ги описа, за да се сдобие с американ-
ската подкрепа през 1992 година), построени с 
политически цели или от съображения за си-
гурност.  

Обобщение

Всички израелски планове или представи 
за развитието на нещата водят към цялостно 
или частично оставане на еврейските селища 
в окупираните територии. Това означава, че 
признаването в крайна сметка на тези селища 
от палестинците ще бъде счетено от историче-
ска гледна точка като блестящ успех, незакон-
ното ще се превърне в законно и ще се сбъдне 
подкрепяното от секуларистичните ционисти 
спасително пророчество за земята на Израел.

Влиянието на ционистката 
заселническа дейност върху 
земеделието и социалната 

обстановка в Палестина

1. Влияние на заселническата дейност 
върху земеделието

Еврейската заселническа дейност и конфис-
куването на палестинска земя представляват 
основният елемент в ционистката философия. 
Негативното влияние върху палестинското зе-
меделие се дължи най-вече на конфискуване-
то на палестинска земя и контролирането на 
природните ресурси от страна на Израел. Из-
раелските власти нанесоха удар върху палес-
тинското земеделие чрез подбиване на цените 
на земеделската продукция, овладяването на 
водоизточниците и унищожаването на мест-
ните овощни, зеленчукови и зърнени култури. 
Отслабена бе и земеделската инфраструктура, 
особено що се отнася по проправянето на пъ-
тища и възможността на палестинските земе-
делци да достигат до земята си. 

Еврейските селища и свързващите ги мно-
гобройни пътища са построени за сметка на 
огромни площи обработваема земя. Достъпът 
до други обработваеми земи пък е забранен от 
съображения за сигурност. Това нанася неиз-
числими загуби на палестинците, които стра-
дат от недостиг на обработваема земя или от 
невъзможността да достигнат до нея. В същото 
време арабските пазари буквално са залети от 
ранната израелска земеделска продукция, коя-
то е на държавно субсидирани цени, за да бъде 

напълно задушено палестинското земеделие. 
Към всичко това трябва да споменем и из-

раелската политика за изкореняване на дърве-
тата, която започва непосредствено след 1967 
година и продължава и до ден днешен. Изко-
ренени са около половин милион палестински 
дървета, 70% от които маслинени, което води 
до дългосрочни материални загуби за палес-
тинското земеделие. С научни доводи и поли-
тически цели еврейските заселници продават 
на арабските търговци международно забра-
нени отровни хербициди, които оказват своето 
пагубно влияние върху качеството на продук-
цията и здравето на хората. 

2. Влияние на заселническата дейност 
върху обществото и семейството
Израелската заселническа дейност оказ-

ва негативно влияние върху палестинското 
общество. Наличието на въоръжени до зъби 
израелци в еврейските селища, разположени 
в непосредствена близост до населените с па-
лестинци селища, и съприкосновенията между 
двете страни довеждат до екстремистки дейст-
вия и от двете страни. Еврейските селища са 
построени върху палестински села и градове и 
върху палестински обработваеми земи, с кон-
фискуването на които е ограбено основното 
средство за препитание на палестинците. Но-
вопостроените селища са по-подредени, обита-
вани са от хора със западно мислене и култура 
и непосредствената им близост с бедните па-
лестински постройки води до чувства на не-
приязън и омраза и у двете страни.  

Конфискуването на палестински терито-
рии принуждава бедуините да се насочат към 
палестинските градове. Заселването им там е 
последвано от културен сблъсък, довел до со-
циално напрежение и промяна в техните оби-
чаи и семейни отношения. Освен това голяма 
част от палестинските земеделци са принудени 
да започнат друг вид работа, което на свой ред 
води до промяна в извънградския начин на 
живот и в ролята на жената в извънградското 
общество, появяват се тенденции към урбани-
зация, а това се отразява негативно върху де-
мографския облик на Палестина. 

3. Други влияния

- Израел контролира природните и водните 
ресурси на палестинските територии;

- пътнотранспортните комуникации между 
палестинските селища са прекратени, тъй като, 
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за да се достигне от едно палестинско селище 
в друго, трябва да се премине през територии, 
контролирани от израелско селище;

- насърчават се различията между палес-
тинските градски и общински администрации, 
което води до неразбирателство помежду им, 
като в същото време в част от палестинските 
територии с пълна сила се прилагат израелски 
закони и административни модели;

- планиране и изграждане на свързана с Из-
раел инфраструктура и недопускане на палес-
тинците да използването и

- задълбочаване на зависимостта на па-
лестинското общество, особено на извън-
градското, към еврейските селища посред-
ством предоставяните работни места за 
евтина работна ръка в строителството и 
промишлеността, като по този начин ико-
номиката на палестинските селища се об-
вързва с тази на еврейските, лишава ги от 
икономическа независимост и ги кара да 
разчитат на внос на стоки, които в повечето 
случаи се доставят по израелски канали.

Стратегическо влияние и влияние 
върху сигурността

Една от най-явните цели на заселниче-
ската дейност е да се възпрепятства дости-
гането до разрешаването на израелско-па-
лестинския конфликт чрез създаването на 
палестинска държава с единна териториална 
цялост. Стабилността на региона е заплашена 
от разрастването на заселническата дейност, 
която води до прекъсване на комуникациите 
между палестинските селища. Упражняваният 
от Израел контрол върху пътищата и проходи-
те, които свързват палестинските селища, ги 
прави зависими от милостта на заселниците, 
които могат да затворят тези пътища и прохо-
ди когато си поискат. Освен това близостта на 
еврейските селища до палестинските градове 
превръща последните в погранични градове, 
които Израел може да затвори или да напад-
не когато си поиска, както впрочем се случи по 
време на Втората интифада, когато бяха нанесе-
ни удари срещу Наблус, Рамала, Бейт Джала и 

Палестински бедуин наглежда стадото си  край Маал Алуммиум, едно от най-големите израелски селища  
в окупираната територия на Западния бряг
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Ал Халил. Това е заплаха за сигурността на бъ-
дещата палестинска държава, а и срещу нейния 
политически елит. Останалите на палестинска 
територия израелски селища пък ще се нуждаят 
от сигурност, която може да бъде гарантирана 
единствено чрез израелско военно присъствие, 
което означава наличието на държава в държа-
вата и ще се отрази върху националната сигур-
ност на палестинската държава. Затова една от 
най-важните цели на палестинските делегации 
е да се подчертае необходимостта от сдържане 
на еврейската заселническа дейност и да бъдат 
категорично отхвърлени всички предложения 
за присъединяване на заселените с евреи сели-
ща към територията на Израел или пък превръ-
щането им в контролирани от Израел „гнезда” 
във вътрешността на палестинската държава. 

Пътищата

През 1983 година е издадена военна заповед 
номер 50, с която се разпорежда в Западния бряг 
да бъде изградена мрежа от широки пътища. Це-
лите са няколко:

- пълен контрол върху всички палестински се-
лища в Западния бряг и обграждането им с тези 
пътища;

- контрол върху разрастването на палестински-
те градове и села, така че да останат със същите си 
размери, но с по-голяма гъстота на населението;

- създаване на социални пропасти между па-
лестинските селища чрез разделянето им едно от 
друго (през 1996 и 2000 година е забранено прид-
вижването от градовете към селата и обратно);

- конфискуване на още палестински земи и по-
ставянето им под израелски контрол – около 60 
000 донума (1 донум е равен на 1000 кв. метра) са 
конфискувани за построяването на тези пътища.

Проправянето на тези пътища води до негатив-
ни последствия за околната среда и природните 
ресурси и до постоянното изсичане на дървета. 

Важността на тези пътища бе подчертана по 
време на направената от Шарон и Нетаняху оби-
колка в региона на Наблус и Рамала (22 юли 
1997), когато Шарон изложи своя план за окон-
чателно разрешаване на израелско-палестинския 
конфликт, който съдържаше запазването на пет 
напречни пътни коридора от изток на запад, 
свързващи надлъжните пътни коридори от север 
на юг, които са:

- коридорът от региона на Северен Джанин до 
долината на река Йордан;

- път „транс Самария” (път номер 5), който 
свързва региона на Кафр Касем с долината на 
река Йордан;

- път номер 45, който свързва региона на 
Тел Авив и Северен Ерусалим с долината на 
река Йордан;

- път номер 35, който свързва селищата в Гуш 
Ецион с долината на река Йордан.

Стратегическата идея на този план е регионите 
на палестинско самоуправление да останат разде-
лени един от друг сред израелските пътни кори-
дори, които ще запазят връзките между Израел 
и еврейските селища в палестинските територии. 
Планът бе приложен по време на военната блока-
да от 28 септември 2000 година. 

След всичко изложено дотук можем да опишем 
израелската заселническа дейност в палестински-
те територии като „стратегическа операция за 
постигането на идеята за национално, религиоз-
но и териториално възстановяване на еврейския 
народ в Палестина, защото Палестина е терито-
рия, за която евреите твърдят, че имат доказани 
исторически права. За да се гарантира продъл-
жаването на заселническата дейност и нейното 
развитие, трябва да се гарантира сигурността на 
заселниците. Заселническата дейност трябва да се 
използва като инструмент за налагане на контрол 
върху природните ресурси и за оказване на иде-
ологическо, икономическо и социално влияние 
върху палестинците”. 

Бележки

Съветът на Елисей е организация за под-
помагане на заселническата дейност, съста-
вена от хора с твърди идеологически възгледи. 
Целта на организацията е подпомагането на 
изграждането и разширяването на еврейските 
селища. Организацията разчита на помощ от 
израелското правителство.

Преференции за заселниците: 
- купуване на жилище – предоставя се помощ 

от 60 000 шекела (15 000 долара) за закупуване 
на ново жилище; 

- образование – покриват се 10% от предва-
рителната такса, покриват се 100% от транс-
портните разходи на учащите се, покриват се 
80% от жилищния наем;

- данъци – отстъпки от 5 до 10%.   
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