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Осем страшни години

Либия

Технология на манипулацията
Страната ни вече години наред се вълнува
от съдбата на осъдените
на смърт в Либия наши
медицински
сестри.
Вече осем години те са
в либийски затвор и из-

ходът все още е неясен.
Ние се опитахме поне
малко да надникнем в
начина, по който се обработва общественото
мнение в Либия. За това
представяме на нашите

читатели две публикации от официозния печат („Ал Джамахирия”
и „Аззахф ал Ахдер”) и
една публикация, поместена в сайта на либийската опозиция.

Прочетено в „Ал Джамахирия”:

Няма да загубим нищо,
а както винаги ще спечелим
България трябваше да се извини на либийския народ за заразяването на либийските
деца с вируса на СПИН от българките убийци.
Не само в момента на издаването на справедливата им присъда, а още от момента, в който
доказателствата започнаха да се появяват заедно с техните самопризнания. Трябваше да се
извини за своята пряка намеса, тъй като представители от нейното посолство присъстваха на
всяко заседание от процеса срещу тези убийци.
Трябваше да се извини и след потвърждаването на замесването на българските разузнавателни служби в организирането на това престъпление. Ние чакахме България да заяви, че
тя ще бъде първата, която ще осъди деянието
на тези убийци и ще се очисти от тяхното деяние. Логиката зовеше към това, а хуманността
го подсказваше…
Но вместо това ние бяхме изненадани от
България, която се опитваше с всички сили
да покрие престъплението и по този начин
да направи либийския съд за посмешище, а
и да покаже, че не цени живота на децата ни
и на самите нас.
Но България не се задоволи само с това, а
станахме свидетели как тя прехвърля този въпрос на Европа, сякаш нашите животи могат
да бъдат изтъргувани или пък можем да бъдем
сплашени и да се поддадем на натиск. Не престана и с отчаяните си опити да изопачава фа-

ктите – даже започна да си измисля събития,
за да поругае нашия народ. Ето че взе една
лъжлива новина от една продажна агенция и
я разпространи мигновено, като по този начин
се превърна в съучастник в тази лъжа. След
всичко друго, което направи…
Затова аз се питам в качеството си на либийски гражданин и член на основните народни конгреси – защо не скъсаме отношенията си с тази страна, която не спря да се
държи враждебно спрямо нас? Какво ще спечелим, ако не прекратим тези отношения, от
които всъщност изобщо не се нуждаем? Ние
нямаме какво да загубим, ако демонстрираме, че сме на страната на нашата съдебна
система и на страната на нашите деца, като
прекратим отношенията си със страна, която посредством поведението си показа, че не
цени нашия живот и нашето бъдеще.
Необходимо е съответните органи да изпълнят своите задължения и да проверят
какво искат всички либийци, защото България не ни е показала нищо друго освен омраза и враждебност. Защо тогава все още стоим
с отворени към нея обятия? Ние няма да загубим нищо, но както обикновено ще спечелим уважение за самите себе си и уважението
на света за смелата ни позиция.
(Превод по http://www.aljamahiria.com/
pages/siasa/siasa.htm)
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Прочетено в „Аззахф ал Ахдер”:

Кръвта на децата ни е по-скъпа
от всичко останало



Става дума за престъпление на престъпленията, чрез което дяволските ръце
отнеха живота на повече от 400 невръстни либийски деца и от което се ужасява
всеки, притежаващ зрънце човещина и
разум. Престъпление, което отразява небивалата морална деградация на престъпниците, които го извършиха, и на престъпниците, които стоят в сянка и сочат с
престъпните си пръсти отдалеч.
Когато справедливият и независим
либийски съд произнесе своята безпристрастна присъда, се показаха рогата на
измамата и заблудата, безсрамно настояващи престъпниците да бъдат освободени и доказателствата за вината им да
останат в забвение, сякаш заразените със
СПИН не са деца, а кръвта им е толкова
евтина, че не заслужава справедливо възмездие от либийския съд. Това желае цивилизованият Запад, който говори гръмко за човешките права и се нарича техен
защитник, а всъщност върши най-зловещите престъпления!!!
Говорим за опасна шизофрения, от която страда измамливият Запад, който повелява на наблюдателите да се съмняват
в справедливостта на един независим и
многоуважаван съд, като дори отива още
по-далеч, като иска да бъдат освободени
шепа престъпници убийци, които бяха
употребени от българските разузнавателни служби, за да извършат престъпление,
от което човек потреперва.
И до този момент не знаем в полза на
чии интереси бе извършено това позорно
деяние и какви са истинските мотиви за извършването му. Но либийският народ, който загуби повече от четиристотин от своите
синове и дъщери, никога няма да прояви
снизходителност към тази опасна за човечеството шайка престъпници и клепачите
на очите му няма да се затворят, преди да
видят всичките престъпници, шпионите и

внасящите съмнение да бъдат застигнати
от ръката на съда и силата на закона, така
че да послужат за назидание.
Колкото силно бе разочарованието ни,
когато се сблъскахме с позицията на някои
хора, които целенасочено затваряха очите
си за истината в процеса за нашите невинни деца, толкова повече нарастваше решимостта ни да не изпускаме от очи низките
престъпници и тези, които упорито продължаваха да стоят зад тях, за да установим истината и унищожим измамата и за
да възтържествува цялото човечество, което бе сполетяно от трагедията на престъпление, достойно само за самия дявол.
След като заразиха децата ни със СПИН,
някои хора се опитват да заразят и световното обществено мнение с лъжи, измами
и подправяне на факти. Ние обаче никога
няма да се поддадем на такава зараза, която сама по себе си е друго престъпление,
възпрепятстващо нашето правосъдие, което ние уважаваме и пред което благоговеем, защото ние сме едно цивилизовано общество и не желаем светът да се превърне в
джунгла, пълна с диви зверове. Да, кръвта
на децата ни е червена линия и ние няма
да позволим тя да бъде премината от изнудвачи и търговци, защото тя е по-скъпа
от всичко друго. Историята не помни ние,
либийците, да сме се подчинили на някого и ние няма да позволим да ни тъпчат,
защото сме родени с достойнство, за да отговаряме както подобава на угнетителите.
И ние няма да проявим снизхождение към
шепа българки убийци, които бяха медицински сестри, а се превърнаха в престъпнички, за което свидетелстват и множество
доказателства. От нас за тях има само справедлива присъда, а тези, които стоят зад
тях, ще бъдат достигнати от закона.
(Превод по
http://www.azzahfalakhder.com/pages/
modakhlaa/index.htm)
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Прочетено в сайта на Националния конгрес
на либийската опозиция:

Основната цел на либийския
режим е да използва тази
трагедия по антихуманен
начин чрез шантаж и пазарлък
Заразяването с вируса на подаде оставката.
цесът срещу тях започна на
СПИН на повече от 400 лиЗапочнаха разследвания, в 8 септември 2003 г. заедно с
бийски деца се смята за едно които взеха участие мнозина делото срещу девет либийски
от големите престъпления на чуждестранни експерти, сред офицери, обвинени в извършлибийския режим и е най-го- които и френският лекар ви- ването на изтезания на бъллямата трагедия, пред която русолог Люк Монтание, чиито гарските медицински сестри
се изправя либийският народ, научни доказателства сочеха, по време на разпита им.
откакто Кадафи взе властта в че още година преди българСлед няколко проведени
страната през 1969 г.
ските медицински сестри да заседания на 6 май 2004 г.
През февруари 1999 г. 19 постъпят на работа в Либия, либийският съд се произнесе
здравни работници
и осъди на смърт петте
от педиатрична болбългарски медицински
ница в град Бенгази,
сестри и палестинския
Заразяването с вируса
между които шест
лекар по обвинението
на СПИН на повече от
български медицинв умишлено заразяване
400 либийски деца се
ски служители и
на 426 деца с вируса на
един палестински леСПИН в педиатричнасмята за едно от големите
кар, бяха арестувани.
та болница в Бенгази.
престъпления на либийския
След
първоначалВ същото време един
режим и е най-голямата
ното разследване по
български лекар беше
обвинение в разпроосвободен.
трагедия, пред която се изстраняване на вируса
На 25 декември 2005
правя либийският народ, отна СПИН 13 души от
г. в резултат на натикакто Кадафи взе властта в
тях бяха освободени.
ска, който упражниха
Процесът срещу
президентите на нястраната през 1969 г.
шестте български меколко европейски дърдици и палестинския
жави върху либийския
лекар започна през
лидер Муамар Кадафи,
февруари 2000 г. с обвинява- болестта се е разпространява- либийският Върховен съд отнето им в умишлено заразя- ла сред децата в педиатрична- мени смъртните присъди и
ване на 426 деца с вируса на та болница поради пратка със прехвърли случая на НакаСПИН в болницата в Бенгази замърсена кръв, която либий- зателния съд за преразглежчрез инжектиране на заразена ските здравни органи получи- дане. След това решение на
кръв от френски кръвни бан- ли по това време от Франция. Върховния съд на 21 януари
ки. Това беше причината за Въпреки това либийският ре- 2006 г. близки и роднини на
избухването на политическа жим не оттегли обвиненията заразените деца изразиха свокриза във Франция, където срещу палестинския лекар и ето негодувание и гняв, като
по-късно френският минис- българските медицински сес- призоваха виновниците да бътър на здравеопазването си три и не ги освободи. Про- дат наказани, а на роднините
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на децата да бъдат изплатени
обезщетения в размер от 4,4
милиарда евро, което се равнява на 5,5 милиарда щатски
долара.
През май 2006 г. Наказателният съд преразгледа делото и след редица отлагания
на произнасянето на присъдата на 19 декември 2006 г.
българските медицински сестри и палестинският лекар
отново бяха осъдени на смърт.
Либийският външен министър Абдел Рахман Шалкам и
министърът на правосъдието
Али ал Хаснауи побързаха да
направят официални изявления, в които съобщиха, че „делото автоматично ще се отнесе до Върховния съд”.

Международните
реакции
– Редица организации начело с „Амнести интернешънъл” изразиха своето негодувание и притеснение относно
това, че съдът смята българските сестри и палестинския
лекар за виновни, без да има
доказателства по обвинението и въз основа на самопризнания, които са били изтръгнати от тях чрез насилствени
методи.

“



– България, както и редица
западни държави разкритикуваха остро присъдите и заплашиха с налагане на ограничения в отношенията между
Либия и Европейския съюз
(ЕС), ако режимът на Кадафи
не освободи осъдените.
– Европейската комисия
(ЕК) издаде официална декларация, в която призова Либия
да отмени смъртните присъди
и да пусне на свобода осъдените. По-късно Европейският парламент издаде подобна
декларация веднага след като
България стана пълноправен
член на ЕС.
– Голям брой специалисти
в областта на здравеопазването начело с лауреатите, спечелили Нобелова награда за
мир, разкритикуваха постъпките на либийските власти
и тяхното нехайство спрямо
трудно лечимите и опасни болести, между които е болестта
СПИН.
– В резултат на множеството преговори, проведени
от сина на Кадафи, беше създаден международен паричен
фонд за осигуряване и предоставяне на лекарска грижа за
либийските деца, заразени с
вируса на СПИН. Европейските държави осигуриха лечение

В началото Кадафи обвини американското разузнаване и Мосад в
организиране на престъплението,
но след изглаждане на проблемите му със
САЩ чрез компенсации, признания и отказване от програмата му за масово унищожаване, както и неговите инсинуации,
че признава Израел, в последните си изявления Кадафи отправи обвиненията си
към българското разузнаване.

на множество деца в болниците си въпреки изявленията на
много европейски представители, които внасяха смут относно финансите, постъпващи
в международния фонд. Сред
тях са изявленията на британския европейски делегат,
бивш докладчик за България,
Джефри ван Орден, че ЕС
ще плати 120 милиона евро
за лечение на заразените със
СПИН деца, след като либийските власти освободят българските медицински сестри и
палестинския лекар. В едно от
последните си изявления по
случая Кадафи възрази срещу малкия размер на сумата,
както и подчерта, че никакви
пари не са били изплатени на
практика.
– Джефри ван Орден заяви, че паричният фонд се събира за провеждането на лечение на заразените деца, а
не за политически цели като
освобождаването на българските медицински сестри и
палестинския лекар. Финансовите средства се събират
за провеждане на лечение на
жертвите на СПИН в Либия
под наблюдението на ЕК. ЕК е
единственият оторизиран орган, който разпределя финансовите постъпления.
– “Амнести интернешънъл”, както и други организации, защитаващи правата
на човека, осъдиха смъртната
присъда.
– Либийският режим се
опита да превърне този хуманен въпрос в политически,
след като Кадафи поиска в замяна на осъдените на смърт
медици да бъде освободен Абдел Басет ал Меграхи, който
излежава доживотна присъда
в британски затвор, издадена
от шотландския съд през 2001
г. за участие в атентата над

Осем страшни години
Локърби през 1988 г.
– В началото Кадафи обвини
американското разузнаване и
Мосад в организиране на престъплението, но след изглаждане на проблемите му със САЩ
чрез компенсации, признания
и отказване от програмата му
за масово унищожаване, както
и неговите инсинуации, че признава Израел, в последните си
изявления Кадафи отправи обвиненията си към българското
разузнаване. Що се отнася до
сина му, който играе няколко
противоречащи си роли в разрешаването на проблема, то той
оспори справедливостта на либийското правосъдие и обвини
либийските власти в упражняването на насилие срещу българските медицински сестри и
палестинския лекар. Това поведение предизвика подозрения,
че случаят се използва за политически шантаж.
– Либийският лидер се
възползва от посещенията
на президенти и официални представители на западните и източноевропейските
държави, включително и на
България, които апелираха
за освобождаването на осъдените медици и за воденето на
преговори, като по този начин се протака разрешаването
на този хуманитарен въпрос
за сметка на децата, жертва
на престъплението, и техните
изтормозени родители. Това
доведе до смъртта на десетки
деца, които най-вероятно ще
бъдат последвани от други,
без да им бъде проведено лечение.

Общественото мнение
Някои смятат, че отговорността за трагедията е
на българските медицински

Либийският режим се опита да превърне този хуманен въпрос в политически, след като Кадафи поиска в замяна на осъдените на смърт
медици да бъде освободен Абдел Басет ал Меграхи, който излежава
доживотна присъда в британски затвор, издадена от шотландския
съд през 2001 г. за участие в атентата над Локърби през 1988 г.

сестри и палестинския лекар и призовават за изпълнение на смъртните присъди. Други смятат, че това
престъпление е измислено
от либийския режим, за да
прикрие лошото състояние,
в което се намират здравните заведения в Либия, и
обвиняват властите за нехайството и корупцията в
областта на здравеопазването. Съществува и голяма
група либийци, които смятат, че режимът в Либия е
замесен пряко в престъплението, т.е. че инжектирането на вируса на СПИН на децата в Бенгази е отговор на
либийските власти към семействата в този град, които
имат отрицателни позиции
и критикуват поведението и
методите на диктаторското
управление.

Позицията
на Националния
конгрес на либийската
опозиция
Националният конгрес на
либийската опозиция следеше
с голям интерес процеса и намесите на либийския режим в
него. Той призова писателите
на опозицията и тези, които
са извън страната, да започнат да пишат по проблема. В
израз на съчувствие и съпричастност към този хуманитарен национален проблем бяха
организирани демонстрации
и митинги в европейските
столици, между които седалището на ЕК в Брюксел, където
членовете на опозицията подадоха декларации и призиви
за справедливост към децата и
семействата им, за участие на
международните организации



Осем страшни години
в механизма на разследване, международната изолация.
ните и ще се постави край
за недоверие към режима на
● Либийският национален на сериала за осъдените.
Кадафи, който ги шантажи- опозиционен конгрес отпра● Накрая Либийският нара и се възползва от случая ви критика към ЕС за незаин- ционален опозиционен конза осъществяването на лични тересуваността му да разкрие грес заяви, че единственият
интереси.
истината за тази трагедия, а режисьор на тази и други
Въз основа на гореспоме- се концентрира в развитие- кризи, от които страдат странатото Националният опози- то на икономически връзки ната и гражданите в Либия,
ционен конгрес би желал да с либийския режим, за да е авторитарният нелегитиподчертае следното:
гарантира на държавите си мен режим. За да се изба● Липсата на институции нефтени и газови концесии, ви от него, страната трябва
и независими и свободни за- отпускане на субсидии, полу- да установи демократична
конни органи, която същест- чаване на проектодоговори система, построена върху
вува в резултат на липсата на за развитие.
конституционни органи, изконституционно
брани свободно от
законодателство.
либийския народ
Либийският режим е пърТова доведе до неи подкрепени от
практикуването
свободното гражвият и последният отгона потенциала на
данско общество,
ворен за лошото здравезаконодателите,
над което да царят
опазване,
което
се
прилага
на
работещи в тази
мир, сигурност и
област, въпреки че
икономически разлибийските граждани, както
много от тях поцвет. Тогава Либия
и за безпорядъка, нехайството
стъпват справедще се наслаждава
и корупцията в областта на
ливо и разглеждат
на огромните си
обективно и безбогатства, с коиздравеопазването като цяло. А
пристрастно всеки
то Аллах я е даи изглежда, че не се провежда
един въпрос.
рил, ще се събуди
никакво сериозно разследване на
● Либийският
и ще стъпи в XXI
режим е първият
век в плодоносно
административно ниво, за да
и последният отсътрудничество с
се открие истината и да се наговорен за лошото
международната
кажат отговорниците за това
здравеопазване,
общност и в кортекоето се прилажа на техническия
престъпление.
га на либийските
и научния напреграждани, както и
дък като цяло.
за безпорядъка, нехайство● Либийският национато и корупцията в областта лен опозиционен конгрес
(Текстът, който публина здравеопазването като призова ООН да сформира куваме, е поместен в края
цяло. А и изглежда, че не се международна комисия по на февруари в сайта на Напровежда никакво сериозно разследванията, ако има ционалния конгрес на лиразследване на администра- реално желание да бъде бийската опозиция, който
тивно ниво, за да се открие разкрита истината и бъдат е коалиция на либийските
истината и да се накажат от- изяснени причините, и чак опозиционни организации говорниците за това престъ- тогава да се потърси смет- http://libya-nclo.org)
пление.
ка от извършителите на
● Според либийския Наци- това подло престъпление.
онален опозиционен конгрес По този начин пострадалиосновната цел на либийския те и техните семейства ще
режим е да използва тази тра- получат своите съдебни и
гедия по антихуманен начин граждански права, ще е възчрез шантаж и пазарлък, за можно да се ускори практида може напълно да излезе от ческото лечение на заразе-

“
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Робърт Фиск:

Не мисля, че нас на Запад
ни е грижа за мюсюлманите
Това заяви Робърт Фиск, прочутият журналист,
кореспондент ветеран на лондонския вестник
“Индипендънт”, в речта си на събрание на Съвета за мюсюлмански обществени дела. Речта му
беше включена в програмата „Демокрация сега!”*
и беше представена от водещата - известната журналистка Еми Гудман.
Фиск казва: „Всъщност разбираме ли наистина
докъде стига несправедливостта в Близкия изток?
Когато приключих с писането на новата си книга,
осъзнах колко съм изумен, че след последните 90
години несправедливост, предателство, клане, терор, мъчения, тайна полиция и диктатори мюсюлманите са толкова сдържани спрямо Запада.”
Стотици мюсюлмани аме
риканци се събраха в Лонг
бийч, Калифорния, за шестото ежегодно събрание на
Съвета за мюсюлмански обществени дела. Събранието,
на което Фиск е поканен да
произнесе реч, беше озаглавено „Реформа, приложимост
и обновление: разбиране на
исляма за в бъдеще”. С пове-

че от 30 години опит в отразяването на почти всяко
важно събитие в Близкия изток, военният кореспондент
ветеран Робърт Фиск бе поканен да произнесе програмната реч. Той е отразявал
гражданските войни в Алжир и Ливан, иранската революция, руската инвазия в
Афганистан и войната меж-

* Democracy Now! (“Демокрация сега!”), или „Репортаж за войната и мира”,
каквото е другото име, е едночасова национална, ежедневна, независима, спечелила редица награди
програма за новини и публицистика, излъчвана от
над 450 станции в Северна Америка. Пионер в наймащабната съвместна работа между обществените
медии в САЩ, “Демокрация сега!” се излъчва по
Pacifica, NPR, общински и университетски радиостанции; в обществената мрежа, PBS, по сателит и
в интернет.
Домакини на програмата са награждаваните

ду Иран и Ирак. Той бе един
от първите журналисти, които съобщиха за кланетата
в Сабра и Шатила. Той отрази войната в Персийския залив през 1991 г. и инвазията
и продължаващата окупация
в Ирак. Последната му книга
е „Великата война за цивилизацията: Завладяването на
Близкия изток”.
Фиск каза: „Дами и господа, когато за първи път
посетих Близкия изток – на
почивка по време на работата ми в Белфаст през 1972
г., отидох в Египет. В нетърпението си да науча някоя и
друга първа дума на арабски,
имах лошия късмет да си
купя много стара книга – издание на британската армия в
Египет през XIX век. Все още
си спомням трите основни
прости изречения, които те
съветваха да научиш, ако си
англичанин: „Ще се качим на
парахода, защото се говори

журналисти Еми Гудман и Хуан Гонзалес, продуцент е телевизионен център Downtown Community,
обществен медиен център в Чайнатаун, Ню Йорк.
Democracy Now! не получава субсидии от корпорации, от правителството или от корпорацията за
обществено радио- и телевизионно разпространение с убеждението, че това би подкопало и компрометирало независимостта на програмата. Спонсорирането идва преди всичко от слушатели, зрители
и фондации.
Democracy Now! предоставя на аудиторията достъп до хора, гледни точки и перспективи, за които
рядко се чува в американските мейнстрийм медии,
финансирани от корпорациите.
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за война”, „Помощ” и „Къде
е британското посолство?”.
Мога да ви кажа, че никога
не съм вярвал, че действително ще видя хората да казват
тези неща. Видях го това лято
в Ливан. Всички бежанци,
всички чужденци се качваха
на параходите, защото имаше
истинска война. Всички искаха помощ и всички питаха
за пътя към посолствата на
страните си. „Значи се стигна
до това”, помислих си аз.
Знаете ли, през последните 30 години, откакто съм в
Близкия изток, има една, не
- две значителни промени.
Първата е, че мюсюлманите
вече не се страхуват. Когато
за първи път отидох в Ливан,
ако израелците прекосяха
границата например, много,
много, много палестинци,
живеещи на юг, се втурваха
към Бейрут. Хората напускаха юга, бягаха. Дали причината бе обсадата на Бейрут
през 1982 г. или не - не зная.
Но сега те не бягат. Мюсюлманите не бягат, когато биват
атакувани, когато са под въздушна атака.
Едно от най-необикновените събития бе обсадата
от 1982 г., когато от небето
постоянно падаха листовки.
„Ако цените любимите си
хора, бягайте и ги вземете със
себе си.” Опит да бъде обезлюден западен Бейрут. И винаги си спомням хазаина си –
живея на брега – срещнах го
на входната врата един ден,
държеше малка мрежа, пълна
с риба. Беше ловил риба в морето. Той каза: „Не трябва да
правим така, както ни казват,
и да напускаме домовете си.
Виждаш - можем да живеем,
г-н Робърт. Можем да останем тук.”
Другата голяма промя-

“

Все още си спомням трите основни
прости изречения, които те съветваха да научиш, ако си англичанин:
„Ще се качим на парахода, защото се говори за война”, „Помощ” и „Къде е британското посолство?”. Мога да ви кажа, че
никога не съм вярвал, че действително ще
видя хората да казват тези неща. Видях
го това лято в Ливан.

на, която се е случила през
последните 30 години, е, че
когато за първи път отидох в
Близкия изток, всички сили,
които бяха в конфликт със

Запада, бяха националистически, социалистически или
просъветски. Днес, без изключение – в Афганистан, Газа,
Западния бряг, Ирак, Южен
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Ливан – всички сили, кои- ако бе попитан колко амери- пише Ралф Питърс – помнето са в конфликт със Запада канци са мъртви и той каже те, това е цитат от популярен
или с Израел, са ислямистки. „3000 горе-долу”? Тези думи вестник. Първоначално той
Това е промяна, която не ми- – „горе-долу” – някак си ка- подкрепяше инвазията. Очесля, че ние на Запад наистина заха всичко.
видно обаче сега има нужда
разбираме.
По-рано днес казах – и от предлог да се измъкне.
Всъщност разбираме ли този път ще ви дам приме- „Нашата голяма инвестиция в
наистина докъде стига не- ри – че всъщност не мисля, налагането на закони в Ирак
справедливостта в Близкия че иракският доклад ще има произведе единствено отряизток? Когато приключих с какъвто и да било ефект, но ди на смъртта. Министрите
писането на новата си книга, мисля, че това, което се цели в правителството разграбват
осъзнах колко съм изумен, че да има ефект в Съединените страната в полза на собствеслед последните 90 години щати, е постепенната идея, ните си фракции. В действинесправедливост,
предателство,
Всъщност разбираме ли наистина докъде
клане, терор, мъстига несправедливостта в Близкия изчения, тайна полиция и диктатоток? Когато приключих с писането на нори осъзнах колко
вата си книга, осъзнах колко съм изумен, че след
сдържани са били
последните 90 години несправедливост, предамюсюлманите
спрямо Запада, зателство, клане, терор, мъчения, тайна полиция и
щото не мисля, че
диктатори осъзнах колко сдържани са били мюнас на Запад ни е
сюлманите спрямо Запада, защото не мисля, че
грижа за мюсюлманите. Не мисля,
нас на Запад ни е грижа за мюсюлманите. Не миче ни е грижа за
сля, че ни е грижа за арабите мюсюлмани. Поглеарабите мюсюлднете само репортажите за Ирак. Всеки път, комани. Погледнете
само репортажигато американски или британски войник е убит,
те за Ирак. Всение знаем името му, възрастта му, дали е бил
ки път, когато
женен, имената на децата му. Но 500-600 хиляди
американски или
британски войник
иракчани – колко от техните имена са стигнали
е убит, ние знаем
до нашите телевизионни и радиопрограми, до наимето му, възрасшите вестници? Те са просто цифри, а ние дори не
тта му, дали е бил
женен,
имената
знаем статистиката.
на децата му. Но
500-600 хиляди
иракчани – колко от техните капка по капка, че иракча- телност единствено военен
имена са стигнали до нашите ните не са достойни за нас на преврат би могъл да държи
телевизионни и радиопрогра- Запад. Ето защо и ето как ще тази изкуствена страна цяла.”
ми, до нашите вестници? Те се измъкнем.
Виждате ли? Вече го планиса просто цифри, а ние дори
Нека да ви дам пример за раме.
не знаем статистиката.
това, което имам предвид.
Спомням си, че дори още
Спомняте ли си, когато Ралф Питърс – бивш офицер през 2003 г. Даниел Пайпс
Джордж Буш бе притискан и в американската армия, кой- имаше дълга статия, в която
притискан за броя на мърт- то пише за “Ю Ес Ей тудей”. заявяваше, че това, от което
вите иракчани? На този етап Не ви съветвам да четете “Ю Ирак се нуждае – и моля ви
бяха по-малко и той заяви: Ес Ей тудей”, но понякога се не се смейте – това, от което
„О, 30 000. Горе-долу.” Мо- оказвам затворен в самолети Ирак се нуждае, е демокражете ли да си представите, с часове наред. Та ето какво тично настроена силна ръка.

“
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Виждате какво правим. Очерняме
и оскотяваме хората, които твърдяхме, че идваме да спасим. Трагедията е тяхна, а не наша, пише той. Ирак
– чуйте това: „Ирак бе последният шанс
за арабския свят да се качи на влака към
съвременността, да даде бъдеще на региона, а не само горчиво минало. Но сега насилието, което цапа улиците на Багдад
с кръв, не е просто симптом на неспособността на иракското правителство,
казва той. То е показателно за пълната
неспособност на арабския свят да прогресира в която и да било сфера на организираното човешко начинание.” Да, така си и
помислих, като го прочетох. Нямаше никакви писма до редактора относно това.
„Ако продължат да се наслаждават – наслаждават, забележете тази дума – да
се наслаждават на братоубийственото
клане, ние трябва да си тръгнем.” Виждате ли – почвата се подготвя.

12

Помислете върху това за момент.
Но нека да продължа с
Ралф Питърс. „Въпреки всички наши грешки наистина
дадохме на иракчаните уникален шанс да изградят управлявана от закона демокрация. Те предпочетоха да
се отдадат на стари вражди,
конфесионално насилие, етнически фанатизъм и корупция.” Виждате какво правим.
Очерняме и оскотяваме хората, които твърдяхме, че идваме да спасим. Трагедията
е тяхна, а не наша, пише той.
Ирак – чуйте това: „Ирак бе
последният шанс за арабския
свят да се качи на влака към
съвременността, да даде бъдеще на региона, а не само

горчиво минало. Но сега насилието, което цапа улиците
на Багдад с кръв, не е просто
симптом на неспособността
на иракското правителство,
казва той. То е показателно
за пълната неспособност на
арабския свят да прогресира в която и да било сфера
на организираното човеш-

“

ко начинание.” Да, така си и
помислих, като го прочетох.
Нямаше никакви писма до
редактора относно това. „Ако
продължат да се наслаждават
– наслаждават, забележете
тази дума – да се наслаждават на братоубийственото
клане, ние трябва да си тръгнем.” Виждате ли – почвата
се подготвя.
Ето ви сега Дейвид Брукс.
Това е “Ню Йорк таймс”. Това
наистина е мейнстрийм. Той
е прочел няколко исторически книги, припомнящи как
британската окупация в Ирак
завърши печално през 1920
г. Жалко, че не бе прочел
историческите книги, преди да подкрепи инвазията в
Ирак. Но както и да е, ето че
сега той взима да чете история. „Днес, казва той, Ирак е
в много по-лошо състояние,
отколкото когато британците
бяха там. Най-проникновените репортажи, казва, говорят
не за гражданска война, а за
пълна обществена дезинтеграция.” Ние вече така трием
Ирак и го снижаваме до земята, че не остава какво да
оставим. „Началото на този
последен упадък, казва той,
бе поставено от американските грешки, но бива влошаван от – чакайте да чуете
– същите стари иракски демони: алчност, кръвожадност
и изумително нежелание за

Това, дами и господа, е начинът да
бъдем подготвени за онова, което
следва. Това е чакълът, с който
ще бъде засипана пустинята, за да помогне на нашите танкове да се движат.
Не казвайте, че никога не е имало предсказания за бъдещето в Близкия изток.

Позиция
компромис в името на общоЩе ви прочета много кра- трябва да бъде въоръжена до
то благо, дори пред лицето тък параграф от Уинстън зъби и да доведе всеки физина собственото си принасяне Чърчил, който не е за битка- чески здрав мъж за подсилв жертва.” Това е подобно на та на Великобритания. Чър- ване на армията си. Но колко
редовете на Томас Фридман чил предсказва бъдещето още дълго огромното арабско наза палестинците, които жерт- през 1937, единадесет години селение на Ирак и Палестина
ват децата си. „Ирак, казва преди Накба. Това е едно на- ще позволи на този процес
Брукс, се олюлява на ръба на пълно забравено есе на Уинс- да продължи? Може ли да се
безсмислието.” Какво означа- тън Чърчил. Той размишлява очаква, че арабите ще стоят
ва това? „Ще дойде време за за бъдещето и пише, че не е отстрани невъзмутимо и ще
ефективно слагане на край на възможна разделена Палести- наблюдават изграждането с
Ирак. Скоро ще дойде време, на. И говори за това как, ци- еврейския световен капитал
казва той, за радикален раз- тирам – това е Уинстън Чър- и ресурси на еврейска армия,
пад на властта до единствени- чил през 1937 г.: „Богатата, екипирана с най-смъртоносте жизнеспособни общности многолюдна и прогресивна ните оръжия на войната, дов Ирак: клана, племето
като стане достатъчно
или сектата.”
силна, за да не се страТова, дами и госпохува от тях? А ако евДнес, знаете, ние
да, е начинът да бъдем
рейската армия някожурналистите сме
подготвени за онова,
га достигне този етап,
което следва. Това е чакой може да бъде сисъучастници
на
кълът, с който ще бъде
гурен, пита Чърчил, че
правителствата в създазасипана пустинята, за
притиснати в рамките
ването на онова, което
да помогне на нашите
на ограничената си тетанкове да се движат.
ритория, те няма да се
наричам
министерство
Не казвайте, че никоспуснат към новите и
на страха. Не става дума
га не е имало предсканеразвити земи, които
само до подслушването на
зания за бъдещето в
лежат около тях?”
Близкия изток.
„Уау”, казах аз, като
телефони, расовото проТук ще отправя една
прочетох това. Написафилиране, тайните мъчебърза молба. Тези светно през 1937 г.
ния. Това също е и начин да
лини ме заслепяват.
Днес, знаете, ние
Възможно ли е да вдигжурналистите
сме съуни карат постоянно да бънем всички светлини
частници на правителдем уплашени.
както бяха преди, така
ствата в създаването
че всички вие да сте чона онова, което наривешки същества, каквото
чам министерство на
аз се опитвам да бъда? Може еврейска държава – виждате страха. Не става дума само до
ли да вдигнем светлините?
ли, тя все още не съществу- подслушването на телефони,
Така че не казвайте, че не ва, но той вече разбира пра- расовото профилиране, тайе имало предсказания за бъ- вилно – лежи в равнините и ните мъчения. Това също е и
дещето в Близкия изток. Ар- морския бряг на Палестина. начин да ни карат постоянно
хивът на бунта през 1920 г. Около нея във високите обла- да бъдем уплашени. Случи се
срещу британската окупация сти, простиращи се надлъж и да бъда в Торонто, когато бе
е точно - като отпечатък от нашир до безпределните пус- разкрит известният терориспръст - копие на бунта срещу тини, войнствените араби от тичен заговор. 11 канадски
американците и британците Сирия, Трансйордания и Ара- мюсюлмани или мюсюлмани
днес. Но от друга страна, не бия, подкрепени от въоръже- канадци бяха арестувани и се
казвайте, че никой не е пре- ните сили на Ирак, предлагат твърдеше, че са планирали да
дупредил преди много годи- неспирната заплаха за война. превземат сградата на парлани, преди дори Втората све- За да се поддържа – 1937 г., мента в Отава, да вземат депутовна война, за това какво ще помнете! – за да се поддържа татите за заложници и после
се случи в Палестина.
еврейската държава, тя ще да отрежат главата на Стивън

“
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Харпър, министър-председателя на Канада. Самият Харпър мъдро се пошегува леко с
това, защото видя, че то отива
малко твърде далеч.
Но това, което ме порази,
бе, че на следващата сутрин
“Торонто глоуб енд мейл”,
мейнстрийм пресата на Канада, имаше сведения на очевидец – цитирам – на арестуването на „тъмнокожите
мюсюлмани”. Не се шегувам
с вас. Точно това се казваше.
На следващата сутрин бях в
радиопредаване на живо по
CTV, която беше и е собственик на “Торонто глоуб енд
мейл”. На живо е добре. Не
могат да те редактират. Така
че казах: „Можете ли да ми
кажете защо “Торонто глоуб
енд мейл” окачестви тези мюсюлмани като „тъмнокожи”?
Искам да кажа защо не окачестви началника на полицията на Торонто като белокож,
какъвто съм сигурен, че той е,
нали?” Разбира се, че е. Виждате ли, интервюиращият ми
каза между другото, че това
било в родов смисъл. Сигурен
съм, че е така. Но това, помнете, е мейнстрийм журналистика.
Какво се случва в нашето
общество? Знаете ли, след 11
септември летях по света и не
ми беше позволено да имам
нож, с който да се храня. Сега
мога да имам нож, но не мога
да имам паста за зъби. Това
е министерството на страха в
действие. Реалността зад тези
безсмислици?
Знаете ли, всеки път, щом
чуя британските полицаи да
съобщават, че са осуетили
терористичен заговор – сега
с червени, златисти, стандартни, зелени, жълти предупредителни знаци, знаете,
известните цветове; имаме си

“

Има десетки такива документи и
те не са поставени там от хора,
които се шегуват. Някои от тях,
подозирам, може изобщо да не са поставени от групировки, защото имам подозрение, че има хора, които искат гражданска война в Ирак, и не е задължително
те да са иракчани. Има много такива
документи, за които подозирам, че не
са писани от иракчани. Някои от тях са
много спретнато напечатани.
цветове, както си имат американците, за да ни предупреждават за ужасите, които
предстоят – си мисля за истинските ужаси в Ирак. Ако
имаше само няколко полицаи,
които да отидат там. Но не им
стиска за това. Те ще ви плашат. Мисля си за истинския
терор в Багдад, терора, който
идва през пощенската кутия
или е залепен по стените. Ето
тук има истински терористични заговори за министерството на страха, заговори да
бъдат прочистени и изколени
цели общности от домовете и
градовете им поради тяхната
религиозна секта.
Така че нека хвърлим поглед към наистина жесток
терор, събран по улиците на
Багдад и от входните врати
на онези, които наистина са
изправени пред поколение на
заплахи. Много от тези документи са съвестно събрани от
служители на ООН и дадени
на някои мои италиански колеги, които ги предадоха на
мен. И за първи път те биват
детайлно разгледани в тази
страна. Напечатани са, а не
са написани на ръка, и са отровни.

„До подлите отстъпници,
които продадоха религията и
общността си за светски награди, започва една бележка
от сунитска групировка за техните съграждани шиити, ясно
е, че трябва да бъдете класифицирани сред онези, които
са предали завета на Аллах и
неговия Пророк и съзнателно
и активно се борят против муджахидините. Следователно
ви даваме 24 часа, за да напуснете този праведен район.
В противен случай наказание
и отмъщение ще бъдат вашата съдба. Аллах е велик! Слава на милостивия Аллах!”
Има десетки такива документи и те не са поставени там
от хора, които се шегуват. Някои от тях, подозирам, може
изобщо да не са поставени
от групировки, защото имам
подозрение, че има хора, които искат гражданска война
в Ирак, и не е задължително
те да са иракчани. Има много
такива документи, за които
подозирам, че не са писани
от иракчани. Някои от тях са
много спретнато напечатани.
Ето буквална творба на
бригадите „Аллах е велик”,
които вероятно са сунити и

Позиция
чиято мишена конкретно са
ученички. „Смърт, разпъване
на кръст, отрязване на ръце
и крака ще бъдат възмездието за онези, които отричат
Аллах, за всички жени, които
с начина си на обличане предизвикват възбуда, защото
това ще доведе до светско проклятие. Куршуми и тояга ще
бъдат наказанието за онези,
които нямат никакъв морал.
Напълно сме наясно – чуйте
това! – напълно сме наясно
какво се случва след пладне в
салона на училището на улица “Музей”. Ние сме сред вас
и знаем всичко, което трябва
да се знае.” Ауу. Ето това е
истински терор, а не онзи, за
който нашите правителства
се опитват да ни накарат да
вярваме, че ни очаква.
Ще ви покажа и друг вид
терор и той е терорът, който
журналистиката
позволява.

“

Връщам се към януари тази
година, на военен съд. Репортажът е на Асошиейтед прес.
Опитайте се да откриете какво
не е наред в него. „Съдебни заседатели на военен съд в понеделник произнесоха порицание, но без затвор, на военен,
който води разпити. Той е намерен за виновен за убийството на иракски генерал, като го
е натъпкал с главата надолу в
спален чувал и е седнал на гърдите му. Съпругата му – това е
съпругата на Луис Уелшофър,
американският офицер – заяви под клетва, че се тревожи за
издръжката на трите им деца,
ако съпругът й американец
бъде осъден на затвор, но каза,
че се гордее с него за това, че
е оспорвал делото. „Обичам
го повече за това, че се бори,
заяви тя с просълзени очи.
Той винаги е казвал, че човек
трябва да върши онова, което

Мъчението е трудно, дами и господа. Да измъчваш хора е много
трудно. Но, между другото, едва
в средата на тази история биваме информирани, че името на генерал-майора
е Абед Хамед Маукуш. Неговата идентичност, както обикновено, не е толкова важна, колкото тази на американеца,
който го е убил по жесток начин, седнал
е върху спалния чувал, в който той е бил
натъпкан с главата надолу. Невероятно!
И не ни казват дали генерал Маукуш има
жена и деца. Това отсъства от репортажа. Защитата, между другото, твърди,
че причината за смъртта на Маукуш е
бил сърдечен проблем. Е, това е сигурно,
нали, при условие че е бил натъпкан с главата надолу в спален чувал и някой е седнал отгоре му.

е правилно, а понякога онова,
което е правилно, е най-трудното за вършене.”
Мъчението е трудно, дами
и господа. Да измъчваш хора
е много трудно. Но, между
другото, едва в средата на
тази история биваме информирани, че името на генералмайора е Абед Хамед Маукуш.
Неговата идентичност, както
обикновено, не е толкова важна, колкото тази на американеца, който го е убил по
жесток начин, седнал е върху
спалния чувал, в който той е
бил натъпкан с главата надолу. Невероятно! И не ни казват дали генерал Маукуш има
жена и деца. Това отсъства от
репортажа. Защитата, между
другото, твърди, че причината за смъртта на Маукуш е
бил сърдечен проблем. Е, това
е сигурно, нали, при условие
че е бил натъпкан с главата
надолу в спален чувал и някой е седнал отгоре му.
„Официални лица вярват
– винаги биват цитирани
официални лица - официални лица вярват, че Маукуш е
имал информация, която би
пречупила гръбнака на целия бунт.” Един човек, който
знае за 20 000 други. Така
че сядат върху него - главата
надолу в спален чувал. Невероятно!
По-нататък
действително имаме случай, при който
самият порицан войник е на
ръба на сълзите. Всеки е на
ръба на сълзите в това дело. И
тогава той казва, чуйте това:
„Дълбоко се извинявам, ако
моите действия са причинили
страдание в Ирак.” Жертва за
семейството на генерала? Не.
Той заявява: „Дълбоко се извинявам, ако действията ми
са опетнили войниците, които
служат в Ирак.” Не е съвсем
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същото. АП не са забелязали,
че тук има проблем.
Ето ви сега нещо друго. Ето
така Асошиейтед прес си върши работата. Използва Закона за свобода на информацията, за да получи официални
документи от “Гуантанамо” и
скалъпва дълга история, като
се заравя надълбоко, а не на
повърхността, за да открие
следното. Това е официалният
отчет на съдебно дело в “Гуантанамо” на Фероз Али Аббаси. Той всъщност е британски
гражданин. Оттогава той е освободен и сега си е у дома.
Той бива съден и апелира
към американския полковник,
полковник от военновъздушните сили, който отговаря за
делото: „Дайте ми доказателствата срещу мен.” Не му е разрешено да има доказателствата. А АП имат този документ
– това е официалният американски документ, който цитирам, но трябва да допълня, че
това са параграфи и параграфи вътре в историята, не на
повърхността. „Полковник от
военновъздушните сили не би
могъл да ги има. „Г-н Аббаси,
вашето поведение е неприемливо. И това е абсолютно последното предупреждение към
вас”, казва полковникът. „Не
ме е грижа за международния
закон. Не искам отново да чувам думите „международен закон”. Ние не се вълнуваме от
международния закон.” Съвсем като политиката на Джордж У. Буш по света, нали?
Не това обаче бе заглавието.
Заглавието бе, че американските документи казват историите
от “Гуантанамо”. Дълбоко тук
имаме действителните доказателства. Какво ще кажете за
заглавие „Американски съд заявява, че не го е грижа за международния закон”?

“

Как да направя нужното за убийствата при изтезания на затворници в “Баграм” в Афганистан,
нещо, за което американските власти
вече признаха? Как да отговаряме за
действията на американско звено 626,
което нанасяло жесток побой на затворниците си по лицето, торса и гениталиите? Как да реагираме на онези два случая,
и двата в момента официално разследвани, в които американски сили, атакувани
от иракски бунтовници, очевидно са си
отмъстили, като са подредили местни
иракски цивилни, сред които жени и деца,
в линия и са ги застреляли?

Нека да бъдем честни – в
“Абу Гариб”, в “Баграм” в Афганистан, в американските
военни бази навсякъде в Ирак
затворниците, почти всички
мюсюлмани, биват подлагани
на мъчения от американски
мъже и жени, които в някои
случаи изглежда са садисти.
Как в работата си да направя нужното за неграмотния старец, който ми разказва как американски сили са
пъхнали дръжка на метла в
ануса му и е бил свидетел как
други затворници понасят същото? Как да направя нужното за убийствата при изтезания на затворници в “Баграм”
в Афганистан, нещо, за което
американските власти вече
признаха? Как да отговаряме
за действията на американско звено 626, което нанасяло
жесток побой на затворниците си по лицето, торса и гениталиите? Как да реагираме на
онези два случая, и двата в
момента официално разслед-

вани, в които американски
сили, атакувани от иракски
бунтовници, очевидно са си
отмъстили, като са подредили местни иракски цивилни,
сред които жени и деца, в линия и са ги застреляли?
Вече знаем, че в лагера за
интернирани на летището в
Багдад отлично обучени американски офицери от специалните части – във всеки
един момент не по-малко от
1000 – години наред пребиват затворниците преди и по
време на разпити. Генераллейтенант Уилям Бойкин
– същият този странен генерал, който говореше с пренебрежение за мюсюлманската
вяра без никакво възпитание
– по-късно заяви, напълно
невярно, че не е имало никакво лошо държание в лагера. Имаше такова в много
части на Ирак и Афганистан.
И продължава до ден днешен. Моите колеги все още
следят тези събития. 
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България, Европа и ислямът:
новата динамика на интеграцията
Д-р Емил Ценков
В началото на май т.г. няколко привидно несвързани събития провокираха размисли около
позабравената тема за българския етнически модел, който е нашият принос към мултикултурализма като европейски феномен. За съжаление,
всички те бяха със знак минус и поставят повече
въпроси, отколкото отговори за това доколко сме
толерантни и открити за “другия”. Скандалът
около истината за Баташкото клане, предизвикан от германско-български проект за ролята на
митовете в националната история, отново препраща към този болезнен епизод от недалечната ни история. Тревожното в случая е не самият
факт на разминаващи се исторически интерпретации, а съпътстващата обмяната на аргументи
публична истерика, както и включването на висши български държавници в един ненужно политизиран дебат. Друг, но частично потулен от
управляващото мнозинство инцидент бе разцеплението по етнически признак в Народното събрание във връзка с дебата за арменския геноцид
в Османската империя през 1915 г. Напускането
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на парламентарната зала от депутатите на ДПС
в знак на протест срещу обсъждането на въпроса
отново ни напомни, че съществуват проблемни
територии, които са изключени от националния
консенсус, въпреки че не засягат пряко българската история. Третият инцидент беше хулиганското оскверняване със свински зурли на мюсюлмански храмове в град Силистра.
Само няколко месеца след влизането ни в Европейския съюз тези събития показват, че като
нов член на обединена Европа България внася
не само позитивите от етническия мир и традициите на толерантност, но и неразрешените си
проблеми в отношенията между етноси и религии. От друга страна, българското общество става
част от продължителните усилия както на равнището на държавите - членки на ЕС, така и на
общностно равнище за изграждане на толерантна Европа на различните култури и вери. Това
предполага по-доброто познаване и прилагане
на добрите практики във водещите западноевропейски държави, както и на общата европейска
политика в тази област.

Само няколко месеца след влизането ни в Европейския съюз тези събития показват, че като нов член
на обединена Европа България внася не
само позитивите от етническия мир и
традициите на толерантност, но и неразрешените си проблеми в отношенията между етноси и религии. От друга
страна, българското общество става
част от продължителните усилия както на равнището на държавите - членки на ЕС, така и на общностно равнище
за изграждане на толерантна Европа на
различните култури и вери.

От “сблъсъка между
цивилизациите” до
войната
срещу тероризма
Ставаме част от дебата и за
симбиозата, доколкото я има,
между мюсюлманската общност/
общности и Европа, нейната култура и политика. Казано другояче, експертите се питат доколко
може да се говори за “европейски
мюсюлмани” и доколко за “мюсюлмани в Европа”. Първото означава, че верската принадлежност не е в конфликт и се вписва
в гражданските ценности на демокрацията с европейски знак,
докато второто – че става дума за
мюсюлмани, които по различни
икономически, политически или
други причини са станали жите-
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ли на континента и които си живеят в собствен
“екстратериториален” свят. Но за разлика от западноевропейските страни, в които мюсюлманите формират нови имигрантски малцинства,
страна като България има предимството на “уседналостта” на мултикултурната ситуация. Искаме
или не обаче, ще бъдем повлияни като общество
от динамиката на процесите на взаимодействие
между исляма и европейската култура, характерни за Западна Европа. Още повече че от началото на това десетилетие и особено след 2001 г.
България бе обхваната от глобалната истерика на
тема “война срещу тероризма”, която прехвърли
мост към тезата на Хънтингтън за неизбежния
“сблъсък между цивилизациите” и преди всичко
между християнския ареал и ценности (от тази
категория американският професор изключва
православния християнски свят) и света на исляма. През изминалите няколко години и българите дадоха своята дан и на ислямофобията, заляла
Европа и Северна Америка. Смесването на антитерористичната риторика, от една страна, с доктриналната различност между християнството
и исляма допълнително разми границите в публичните представи между понятия като “екстремизъм” и “фундаментализъм”, религиозен култ
и насилие в името на религиозни призиви и идеали. В някои европейски страни, да не говорим

Европейският съюз и
мюсюлманските общности

Положителното е, че с очертаващата се безизходица на американската окупация на Ирак
и с частичната реабилитация на традиционната дипломация за разсейване на натрупаното
напрежение между “християнския свят” и арабско-мюсюлманския регион Европа е в процес на
преразглеждане на някои погрешни практики
срещу терористичната заплаха. Показателен е
новият “политически правилен”
език на Европейската комисия,
която препоръчва избягването на
Това е добър знак, че ЕС осъзсъчетания, в които фигурира “ислям” и “мюсюлмански” – от една
нава опасността от задълбострана, и “тероризъм” и “екстречаване недоверието на верска
мизъм” – от друга. Това е добър
основа, която се позовава и оправдазнак, че ЕС осъзнава опасността
от задълбочаване недоверието на
ва с остросюжетните теми на деня и
верска основа, която се позовава
преди всичко с борбата срещу терории оправдава с остросюжетните
зма. Друг насърчаващ факт е, че найтеми на деня и преди всичко с
борбата срещу тероризма. Друг
последователният съюзник на САЩ в
насърчаващ факт е, че най-поБлизкия изток – Великобритания, неследователният съюзник на САЩ
отдавна официално оповести, че снема
в Близкия изток – Великобритания, неотдавна официално
от употреба понятието “война срещу
оповести, че снема от употреба
тероризма”, което няма международпонятието “война срещу терориноправен аналог и заличава границата
зма”, което няма международноправен аналог и заличава гранимежду антитерористичните мерки и
цата между антитерористичните
въоръжените конфликти между отмерки и въоръжените конфликти
делни държави.
между отделни държави.
Разбира се, антитерористич-

“
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за САЩ, които въведоха тази практика, необходимото засилване на мерките по пресичането на
терористичните заплахи от организации от типа
на “Ал Кайда” се изроди в политика на потъпкване на правата на човека и постави на карта
доверието и толерантността между различните
етно-религиозни общности. Достатъчно е да си
припомним срамните епизоди с използването
на някои европейски държави като своеобразни
нелегални затвори на ЦРУ за обвинени в тероризъм мюсюлмани. Подобни практики бяха заклеймени категорично от Съвета на Европа чрез
декларации на ПАСЕ и генералния секретар на
организацията. Същевременно правозащитни
организации дори отъждествиха “войната срещу
тероризма” с “война срещу правата на човека”.
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ните кампании не изчерпват проблемите в
отношенията с мюсюлманските общности в
обединена Европа. В един все повече глобализиращ се свят последните не могат да останат
настрана от каузи и дискусии, които разделят
и противопоставят религии и култури в мащабите на цялата планета. Достатъчно е да споменем неотдавнашните проблеми, предизвикани
от цитат с антиислямски характер от устата на
новия папа, Бенедикт ХVI. Друг глобален скандал, който не остави безразлично и българското общество, бе предизвикан от “датските карикатури”, чието публикуване се превърна в
претекст за по-широки политически прояви на
нетолерантност и недоверие между народите.
Несъмнено организираният характер на протестите на мюсюлмански общности в редица
държави на ЕС свидетелстват и за възникването на европейски клонове на съществуващите
партии в арабско-мюсюлманския свят, някои
от които отхвърлят фундаменталните ценности, на които се гради Европа. Дали подобни инциденти очертават контурите на нова студена

“

Несъмнено организираният характер на протестите на мюсюлмански общности в редица държави
на ЕС свидетелстват и за възникването на европейски клонове на съществуващите партии
в арабско-мюсюлманския свят,
някои от които отхвърлят
фундаменталните ценности,
на които се гради Европа. Дали
подобни инциденти очертават
контурите на нова студена
война между цивилизации, или
Европа заедно с другите модерни нации ще съумеят да възстановят културата на диалога и
сътрудничеството? Това предстои да видим в близко бъдеще.
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война между цивилизации, или Европа заедно
с другите модерни нации ще съумеят да възстановят културата на диалога и сътрудничеството?
Това предстои да видим в близко бъдеще.
Във всеки случай мюсюлманските общности
в Европа могат да играят важна роля на мост в
отношенията между ЕС и арабско-мюсюлманския ареал. Голям потенциал за развитие на
актуализирания мултикултурен модел на толерантността се съдържа и в институционалните
възможности, които предоставя Европейският
съюз на мюсюлманските общности на своята
територия. Наблюдатели вече подчертават, че
последните придобиват все по-добри умения за
интегриране на усилията си в защита на своите права в рамките на общностните механизми.
Брюксел и националните правителства трябва
да насърчават стъпките по изграждане на гражданско общество сред мюсюлманските общности
на Европа, които не влизат в колизия с принципите и ценностите на демокрацията, а обратното – засилват предимствата на една Европа
на културното разнообразие и толерантността.
Това изисква по-строгото диференциране между различните мюсюлмански школи и течения,
както и фокусиране на противодействието срещу онези, които оправдават и насърчават насилственото отхвърляне на конституционния ред и
на европейските ценности в името на неприемливи религиозни догми.
Във всички случаи България все повече ще
бъде въвличана в общоевропейския дебат относно бъдещата идентичност на разширения и
разширяващ се Европейски съюз. Както водещите политически сили, така и гражданските
структури на българското общество би следвало
да вземат активно участие в изработването на
обща европейска визия за бъдещето и поради
факта, че както географски, така и етнически
сме пряко заинтересувани от перспективата за
интеграцията на Турция в Европейския съюз.
Досега у нас липсва същински дебат по този толкова дискусионен общоевропейски въпрос извън
официално декларираната подкрепа за турско
членство. Европейският съюз е дълбоко поляризиран, като броят на скептиците непрекъснато
нараства. Студен душ за амбициите на Анкара е
и избирането на Саркози за президент на Франция. В този контекст трябва да припомним, че
както способността на обединена Европа да преодолее досегашните проблеми в интегрирането
на мюсюлманските общности при гарантиране
на правата им ще се отрази благоприятно върху

“

Във всички случаи България все повече ще
бъде въвличана в общоевропейския дебат относно
бъдещата идентичност на
разширения и разширяващ се
Европейски съюз. Както водещите политически сили,
така и гражданските структури на българското общество би следвало да вземат
активно участие в изработването на обща европейска
визия за бъдещето и поради
факта, че както географски,
така и етнически сме пряко
заинтересувани от перспективата за интеграцията на
Турция в Европейския съюз.
Досега у нас липсва същински дебат по този толкова
дискусионен
общоевропейски въпрос извън официално
декларираната подкрепа за
турско членство.
перспективата за приемане на Турция в ЕС, така
и обратното – евентуалният неуспех на желаната
от Анкара интеграция би рефлектирала негативно върху отношенията с мюсюлманските общности на континента. Българският ангажимент
към европейския мултикултурализъм е особено
важен за Европейския съюз и предвид близостта
ни до Западните Балкани, където точките на напрежение съвпадат с етно-религиозните деления
в рамките на бивша Югославия и където разногласията около Косово заплашват регионалната
стабилност. Евентуалното идване на власт на
„български Льо Пен” и налагането на популистки национализъм, чийто предпочитан враг е ислямът, биха представлявали риск не само за българската демокрация, но и за перспективите на
мултикултурализма в целия регион. 
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Прочетено в „Ал Хаят”

Ислямът и политиката
в Турция и Франция*
Мястото на исляма в обществото е широко обсъждана
тема около президентските
избори, които ще се проведат
в две важни страни – Франция
и Турция – в близките дни.
Външният министър Абдула
Гюл, религиозен консерватор
на 56-годишна възраст, бе номиниран за президент на Република Турция от управляващата Партия на справедливостта
и развитието и изглежда сигурно, че турският парламент ще
одобри тази номинация следващия петък. Това предизвика
страхове сред турските либерали, които се страхуват, че светското наследство, оставено от
Мустафа Кемал Ататюрк, ще
бъде подкопано.
Президентският дворец в
Чанкая, обитаван за първи път
от основателя на републиката
Ататюрк, винаги е бил „крепост
на секуларизма”. Обитаването
му от спазващ обичаите мюсюлманин и съпругата му Хайрунниса, която носи хиджаб,
ще отбележи онова, което може
да се нарече „революция” в обществения живот в Турция.
Във Франция пък Никола
Саркози, който спечели наймного гласове в първия тур
на френските президентски
избори, не крие антипатията
си към политическия ислям,
нито пък антипатията си към
* Текстът е публикуван
на 27 април 2007 г.

арабите и мюсюлманите като
цяло – ако искаме да назовем
нещата с истинските им имена – и особено когато този ислям се разкрива в действията
на отчуждени от обществото
младежи от северноафрикански произход, които живеят в
предградията на Париж и други френски градове.
Саркози дълбоко се противопоставя на влизането
на Турция, чието население
се състои от 99% мюсюлмани, в Европейския съюз. Той
е единственият кандидат за

президентството на Република Франция, който заяви тази
своя позиция напълно открито и ясно. Ако спечели президентските избори, преговорите на Турция с Европейската
комисия в Брюксел ще срещнат сериозни трудности поради френския отказ.
Със сигурност ислямофобията на Саркози се хареса на
крайните десни гласоподаватели. Когато атентатор самоубиец се взриви в центъра на
столицата Алжир на 11 април,
Саркози обеща в интервю по

Във Франция пък Никола Саркози, който спечели президентските
избори, не крие антипатията си към политическия ислям, нито пък
антипатията си към арабите и мюсюлманите като цяло – ако искаме да назовем нещата с истинските им имена – и особено когато този
ислям се разкрива в действията на отчуждени от обществото младежи от северноафрикански произход, които живеят в предградията на
Париж и други френски градове.
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радиото да „поведе безмилостна война срещу терористичните мрежи”.
Не е тайна, че Саркози възхвали алжирската армия за това,
че анулира втория тур на общите избори в Алжир през 1992
г., което предотврати идването
на власт на Ислямския фронт
за спасение. Той бе цитиран да
казва: „Алжир бе много смел,
когато наруши демократичния
процес. Ако армията не беше
действала, в Алжир щеше да
бъде установен режим, подобен
на режима на талибаните.” Но
Саркози пропусна да спомене,
че предприетото от алжирската
армия разпали гражданска война, която продължи 10 години
и стана причина за смъртта на
близо 100 хиляди души. Самоубийственият атентат този месец
в столицата на Алжир не е нищо
друго освен остро доказателство,
че тази война все още не е приключила.
Докато кандидатката на социалистическата партия Сеголен Роаял говори за Франция
като за многорасова страна,
Саркози гръмогласно заявява, че „имигрантите, които не
обичат Франция, трябва незабавно да си отидат” у дома и
ако бъде избран за президент,
ще се заеме със създаването на ново министерство на
националната
идентичност
и имиграцията. Счита се, че
тази стъпка от негова страна
представлява
предупреждение към гражданите на Северна Африка и черна Африка, че
влизането във Франция няма
да бъде толкова лесно, колкото е било преди.
Десният кандидат Саркози
получи 31,11% от гласовете на
първия тур на президентските
избори във Франция в сравнение с 25,83% за съперника му,
социалистката Роаял, докато

центристкият кандидат Франсоа Бейру се нареди на трето
място с 18,5%.
Двамата водещи кандидати
– французите ги наричат Сарко и Сего – в близките дни ще
се състезават за привличане на
гласовете на центристкия лидер Франсоа Бейру във втория
тур на изборите, който ще се
проведе на 6 май. Саркози ще
се опита да спечели и гласовете на Националния фронт, оглавяван от Жан Мари льо Пен
– крайният десен лидер, който
получи едва 10,5% от гласовете
поради конкуренцията на Саркози, а Сеголен се надява да
получи гласовете на избирателите, които гласуваха за левите
партии и достигнаха общо 9% в
първия тур на изборите.
Саркози владее изкуството
на предизборните кампании
отлично с извънредната си активност и майсторството си в
дебата и речта поради адвокатската си практика, но слабостите в личността му са лесната
раздразнителност, острият характер и явните му амбиции.
Докато Сеголен се отличава с
красота, спокойствие и изключителна способност да владее
нервите си, но й липсва в предизборната й кампания смазан
партиен апарат като този, който работи със съперника й Саркози – социалистите изглеждат
разделени и между лидерите
им често има кавги за разлика
от партията Съюз за народно
движение – това е новото име
на партията на Де Гол – която
е обединена в преклонението
пред водача си герой Саркози.
Състезанието между двамата
кандидати Саркози и Сеголен
все още е открито и не е възможно резултатите от него да
бъдат предвидени отсега, нито
да се каже, че победата на Саркози е сигурна или че Сеголен

без съмнение ще загуби. Френските гласоподаватели, които
все още не са решили избора
си и се страхуват от идването
на Саркози на президентския
пост, може да изберат Сеголен
в последния момент.
Несъмнено е, че образът
на Саркози като „Господин
сигурност” много му помогна в излизането напред и за
възхода му. Той успя като
министър на вътрешните работи през последните четири
години да изгради страховития си имидж на строг човек,
който крепи реда и закона.
Малолетните „престъпници”
от предградията не можеха
да очакват никаква милост от
него и не е случайно, че имигрантите и синовете на такива
в предградията го считат за
свой враг и това ги накара да
гласуват масово за конкурентката му Сеголен.
Сеголен, която не иска да
изглежда по-мека от съперника си в борбата с престъпността, предложи младежите,
които създават безредици, да
бъдат изпращани в лагери за
военна тренировка. Но въпреки това предложение Сеголен
продължава да изглежда поснизходителна и по-загрижена за хората от Саркози.
Саркози в стремежа си към
успех във втория тур на президентските избори разпространи своя снимка на посещение
в мавзолея на генерал Шарл
де Гол, но проамериканските
му и произраелските възгледи
са много далеч от тези на Де
Гол и внушават точно обратното – че са противоположни на възгледите на напускащия поста президент Жак
Ширак. В този смисъл може
да се каже, че Сеголен Роаял
е “по-деголски” настроена от
Саркози, особено когато нас-
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коро заяви: „Няма да склоним
глави и няма да коленичим
пред Джордж Буш!”
В Турция пък големият парадокс е, че правителството на
министър-председателя Реджеп
Тайип Ердоган, доминирано от
Партията на справедливостта
и развитието, чиито корени са
в консервативните ислямски
традиции, бе по-отворено, напредничаво и енергично в раздвижването на турската икономика и общество, отколкото
всички светски правителства
преди това. Ердоган се доказа
като успешен политически лидер и реализира разцвет на турската икономика, който я удвои
през петте години на неговото
управление.
Известно е, че Ердоган се
стремеше към президентския
пост на републиката, но реши
да се откаже от тази амбиция
и да номинира стария си приятел и колега Абдула Гюл за
президентството. Изглежда,
че той взе това решение след
масовата демонстрация на секуларистите в протест срещу
номинирането му за президент на републиката и която приключи с митинг около
мавзолея на Ататюрк в турската столица.
Възможно е също да е взел
това решение, за да не провокира военните, които са се обявили за стражи на наследството на Ататюрк. Началникът на
турския генерален щаб генерал
Ясър Буюканит заяви в свое изказване наскоро, че се надява
като гражданин и военен, „че
ще бъде избран президент на
републиката, който е верен на
основните ценности на републиката – не на думи, а с действия”, но допълни, че „армията
ще действа единствено в рамките на закона”.
Думите на началника на

В Турция пък големият парадокс е, че правителството на министърпредседателя Реджеп Тайип Ердоган, доминирано от Партията на
справедливостта и развитието, чиито корени са в консервативните
ислямски традиции, бе по-отворено, напредничаво и енергично в раздвижването на турската икономика и общество, отколкото всички
светски правителства преди това. Ердоган се доказа като успешен
политически лидер и реализира разцвет на турската икономика, който я удвои през петте години на неговото управление.

генералния щаб бяха интерпретирани, че армията няма
да извърши преврат, както
направи, когато свали бившия
министър-председател
Неджметин Ербакан, който
бе по-открит във верността си
на исляма, и че ще се задоволи със зорко наблюдение на
представянето на новия президент. Турският президент,
чийто мандат приключва и
който е известен с непоколебимия си секуларизъм Ахмет
Недждет Сезер, отиде по-далеч и заяви: „Турската светска
система днес е изправена пред
най-голямата заплаха за нея
от основаването на турската
република през 1923 г.”
Ясно е, че Ердоган се повлия
до голяма степен от тази силна
заплашителна кампания срещу
него, но е възможно и да е ис-

кал да остане на поста премиер,
за да може да наблюдава общите избори през идния ноември
и да осигури оставането на партията му на власт.
Така умерената Партия на
справедливостта и развитието, която контролира правителството и парламента, ще
може да контролира и президентството – това утвърждава
уникалния монопол на партията над властта. Ердоган и
неговите колеги са решени да
докажат на Запада, че страховете му са неоснователни и че
може да спечели много от умерено ислямско правителство в
ключово важна държава като
Турция.
Авторът на текста
Патрик Сийл е британски специалист по въпросите на Близкия изток.
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Конфликтът,
възникнал
между Иран и международната общност заради осъществяваната от Иран ядрена програма, се разгаря и с
течение на времето кризата
все повече се задълбочава.
В същото време световните
центрове за стратегически и
военни изследвания съставят многобройни сценарии
за възможните изходи от
нея. Според наблюдателите
ситуацията напомня за сценария, който се разигра около ситуацията в Ирак малко
преди американското военно
нападение. Има информации за изпратени доклади
на западни разузнавателни
служби, в които се говори за
плановете на САЩ и Израел
за изпреварващо нападение
върху иранските ядрени съоръжения.
Освен военната алтернатива в центровете за военнoстратегически изследвания
се обсъждат и други варианти, които Съединените щати
вероятно биха използвали в
случай, че дипломатическите
усилия за спиране на иранското ядрено въоръжаване се
провалят. Един от тях е налагането на икономически санкции върху страната и налагане
на ембарго. Въпреки наличието и на други възможности
наблюдателите са единодушни, че независимо от обстоятелствата
най-вероятното
развитие на кризата между
Иран и САЩ както в близка,
така и в далечна перспектива
е военният удар. Върху това
се основават очакванията на

Ядрени съоръжения на територията на Иран

експерти и анализатори за
провеждане на американска
военна операция срещу Иран
до края на 2007 г.
През последните месеци
Центърът за отбранителни
и стратегически проучвания
към Иранската революционна
гвардия е организирал няколко форума, на които присъстват изтъкнати изследователи
стратези. Там са били обсъждани няколко възможни сценария - от икономически санкции и блокада над страната
до съвместен военен удар на
САЩ и Израел над иранските
ядрени съоръжения.

Сценарият
за икономически
санкции
Според специализираните
стратегически центрове Съединените щати ще наложат на
Иран икономически санкции,
независимо дали това ще стане посредством резолюции на
Съвета на Агенцията за атомна
енергия или последователни
резолюции на Съвета за сигурност на ООН. Ирански източници обаче смятат, че като
цяло икономически санкции
(аналогични на наложените
върху Либия и Ирак от Съве-

Справочник
та за сигурност) няма да бъдат
ефективни срещу Иран. Първо,
защото основните потърпевши
от подобни мерки ще бъдат
обикновените граждани. И второ, защото много държави биха
имали материална и политическа изгода да снабдяват Иран с
необходимите суровини и стоки, макар и ползвайки нелегални пътища за това. Според
експертите в тази област липсата на бензин е единственото, което би могло да принуди
Иран да отстъпи. Към момента
страната внася 60% от необходимите й количества бензин и
рафиниран нефт, тъй като разполага с ограничен брой рафинерии. Същевременно потреблението непрекъснато нараства
и дневната му стойност вече
надхвърля 60 млн. литра. Изследване на Центъра за енергийни проучвания в Иран сочи,
че наличните запаси бензин
могат да покрият нуждите на
частни потребители и учреждения за по-малко от 45 дни. В
случай че Съветът за сигурност
забрани продажбата на бензин
за Иран, след по-малко от три
месеца общественият живот
в страната до голяма степен
ще бъде парализиран. Много
вероятно е тогава да бъдат организирани демонстрации и
народни протести, както това
се случи в бивша Югославия,
Украйна и Грузия. На специално заседание на американския Сенат относно иранската
ядрена програма, състояло се
през януари 2007 г., е било
предложено да се изследва
ефектът от налагането на вето
върху бензина за Иран. Това е
ясен знак, че Вашингтон вече
обмисля тази алтернатива.
Обсъждан е също така и
сценарият за реакцията на
Иран по въпроса с ядреното му досие, в случай че Ев-

ропейският съюз не направи
съществени отстъпки в позициите си. При такъв вариант
Техеран най-вероятно ще последва примера на Северна Корея, която през януари 2006
г. се оттегли от Споразумението за неразпространение на
ядрено оръжие. В случай че
иранското ядрено досие бъде
предадено на Съвета за сигурност, страната вече няма
да бъде задължена да обявява ядрените си съоръжения,
нито да допуска инспекторите
на Международната агенция

за атомна енергия в тях. Това
би поставило настоящата криза в ситуация с твърде неясни
перспективи за развитие.
При наличието на всички
тези сценарии възниква въпросът: В каква посока ще се
развие ситуацията, ако Съветът за сигурност - било поради липсата на доказателства
за производство на ядрено
оръжие, било заради наложено вето от страна на Русия или
Китай - не успее да приеме
резолюция, която да принуди
Иран да преустанови ядре-

През май цените на бензина в Иран скочиха с 25%. Това беше първата крачка по
реализирането на плана за съкращаване
на държавните субсидии за бензина. Очаква се въвеждането на квоти за потреблението му.
Поради завишения разход на бензин миналата година страната е внесла допълнително гориво на стойност над 4 млрд.
долара.
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Източник: фондация “Карнеги”
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ната си дейност? Какво би се
случило, ако всички дипломатически усилия, полагани от
страна на МААЕ и европейската тройка за разрешаване
на кризата с иранското ядрено досие, в крайна сметка се
провалят?

Сценарият за военен
удар
Без съмнение най-вероятният отговор на тези въпроси
остава разиграването на варианта за разрешаване на проблема с военни средства. Този

сценарий отчетливо присъства
в наличните данни и със сигурност - в американските и израелските стратегически планове.
Наблюдателите предполагат,
че САЩ и техните съюзници
ще прибягнат до прилагане на
военна сила и ще бомбардират
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иранските реактори. Едно директно нападение на Щатите
обаче най-вероятно ще задълбочи кризата и би провокирало война между Вашингтон и
Техеран. Военните експерти са
почти единодушни в това, че
за да избегне тази ситуация,
Вашингтон ще атакува Иран
посредством Израел. Същото
твърдят и западни журналистически източници в коментарите
си върху заплахите от страна на
САЩ и Израел да бомбардират
и разрушат иранските ядрени реактори, както направиха
в Ирак през 1981 г. След като
през 70-те години на миналия
век Иран започна изграждането на реактора „Бушехр”, висшите военни на двете страни

многократно са заявявали намеренията си да извършат военна операция с позволението
или участието на САЩ. Западни военни източници споменават, че тази алтернатива вече е
била обсъждана в Пентагона.
Очаква се изпълнението на
задачата да бъде поверено на
израелските военновъздушни
сили с логистична подкрепа от
Съединените щати. Очакваният удар ще бъде съсредоточен
върху реактора „Бушехр”, на
север от Техеран, и срещу още
осем военни и ядрени обекта в
южната и централната част на
страната. Тази идея се ползва и
с поддръжката на някои среди
в Израел. Последното развитие
по въпроса с иранското ядрено

досие съвпадна с публикуването на данни от социологическо
проучване в израелския вестник „Маариф”, които сочат, че
49% от населението на страната
смята, че ако дипломатическите усилия завършат с неуспех,
Израел ще рискува и ще атакува ядрените съоръжения на
Иран.
Другата алтернатива на
САЩ е нанасяне на удари върху
иранските ядрени реактори без
посредничеството на Израел.

Какъв ще бъде
военният удар?
По отношение на този сценарий военните експерти очакват евентуалният удар да
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бъде подобен на встъпителната въздушна атака срещу Ирак
през 2003 г. Не се очаква извършването на сухопътни акции. В кратки срокове преди
осъществяване на акцията би
следвало агентите от разузнаването и специалните части,
действащи на територията на
страната, да бъдат изтеглени.
Има данни, според които
обсъжданите в центровете за
стратегически
изследвания
както в САЩ, така и в Израел военни планове не предвиждат осъществяването на
такъв удар да доведе до проникване в страната и до завземане на територии. Това
би било трудно изпълнима
задача предвид американския
опит от Ирак и факта, че населението на Иран е три пъти
по-многобройно от иракското.
За повечето иранци защитата
на суверенитета на страната и
ядрената й програма е въпрос
на национална чест и дълг.
Дълбоките
идеологически
убеждения биха направили
оказваната съпротива още поожесточена и в крайна сметка
– въпрос на живот и смърт не
само за военнослужещите, но
и за голямата част от цивилното иранско население. По
тази причина разработваните варианти са съсредоточени
около нанасяне на удари само
върху ядрени обекти, независимо че степента на трудност
на подобна акция също е висока. От своя страна стратезите са единодушни, че успехът
на една американска военна
операция срещу Иран до голяма степен зависи от провеждането на изненадващи
въздушни нападения, които
да нанесат ефективни удари
срещу иранската ядрена програма. За целта е необходимо
да бъдат изпълнени определе-
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За повечето иранци защитата
на суверенитета на страната и
ядрената й програма е въпрос на
национална чест и дълг. Дълбоките идеологически убеждения биха направили
оказваната съпротива още по-ожесточена и в крайна сметка – въпрос на живот и
смърт не само за военнослужещите, но и
за голямата част от цивилното иранско
население. По тази причина разработваните варианти са съсредоточени около нанасяне на удари само върху ядрени
обекти, независимо че степента на трудност на подобна акция също е висока. От
своя страна стратезите са единодушни,
че успехът на една американска военна
операция срещу Иран до голяма степен
зависи от провеждането на изненадващи
въздушни нападения, които да нанесат
ефективни удари срещу иранската ядрена програма.
ни условия:
● Трябва да има точни данни за местоположението на
ядрените реактори, които са
разпръснати по цялата територия на страната. С такава
информация разполагат найчесто международните инспектори, както и американските и израелските спътници
за шпионаж, които осигуряват
важни сведения.
● Дистанциите на полетите трябва да бъдат къси, за да
може военната авиация, изпълняваща задачата, да достигне
безпрепятствено целите си и да
постигне ефекта на изненада.
Този фактор не представлява
трудност за американците, тъй
като те имат установени военни
бази в региона с лесен достъп

до целите в Иран, откъдето такъв удар би могъл да се извърши относително лесно. Израел
обаче би бил затруднен при
изпълнението на подобна задача, тъй като се намира на около
1500 км от иранските реактори.
Наблюдателите смятат, че проблемът с дистанцията ще бъде
решен, ако атакуващите самолети излитат от Ирак, който
може да се превърне в изходна
база за американските и израелските изтребители.
● Световна политическа
подкрепа за извършването
на военен удар. Такава към
момента не е осигурена, но
по всичко личи - лесно може
да бъде получена в бъдеще.
Иран принципно се ползва с
подкрепата на държави като
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Русия и Китай, но събитията
в Ирак са достатъчно показателни по отношение на това
доколко склонни на намеса в
критичен момент са двете големи сили.
Както беше подчертано,
военните експерти на Пентагона залагат преди всичко
на изпреварващ удар върху
ирански ядрени съоръжения.
Техните анализи отчитат основно две причини, поради
които подобна операция може
да претърпи неуспех:
● Числеността на ядрените
съоръжения, разпръснати върху цялата територия на Иран
и отстоящи едно от друго на
големи разстояния. Към момента техният брой надхвърля
19, като някои от обектите са
подземни и добре укрепени.
В случай че САЩ, Израел или
двете страни заедно вземат
решение за нападение върху
тези съоръжения, не би било
възможно то да се извърши с
един-единствен удар. За целта
е необходима по-продължителна въздушна атака с вероятна продължителност 2 до 3
денонощия.
● Ответната реакция на
Иран, която със сигурност ще
струва скъпо на САЩ и Израел. Населението на Израел се
страхува от ракетите „Фаджар”
(иранско производство), с които Техеран е въоръжил “Хизбула” и които смущават съня
на жителите от северната част
на страната. Иран от своя
страна неведнъж достатъчно
категорично е заявявал, че ако
бъде нападнат, ще отвърне с
ракетни удари в сърцето на
Израел. Те могат да бъдат реализирани чрез ракетите тип
земя-земя „Шахаб 3” и „Шахаб 4”, чийто обсег иранската
военна промишленост успя да
повиши до 2000 километра -

това стана ясно на последните
ракетни изпитания, следени
внимателно от израелските
средства за информация. С
„Шахаб 3” Иран може да изстреля взривна глава с тегло
над 1 тон и този факт също не
убягва от вниманието на израелските военни. Според техни кръгове ракетата може да
носи химическа или бактериологична бойна глава, което
значително повишава поразяващата мощ. Това показва, че
Техеран има реалната техническа възможност да извърши
серия от ответни удари в случай на израелско нападение
върху територията му - особено ако американските или израелските бомбардировки над
ядрените обекти доведат до
изтичане на радиация. Тогава Иран със сигурност ще използва химическите оръжия,
с които разполага, и именно с
това са свързани най-големите опасения на израелците.

Какви оръжия ще
бъдат използвани?
Някои
специализирани
центрове за стратегически
изследвания, между които и
Международният институт за
стратегически изследвания,
смятат, че евентуален удар над
иранските ядрени съоръжения ще бъде осъществен чрез
мащабна военна операция. В
нея се очаква да се включат
американските самолети, които ще излитат от базата “Диего Гарсия“ в Индийския океан
или направо от територията
на САЩ, а също и бомбардировачите Ф-117, разположени
в катарската база “Ал Адид”
или други райони, намиращи
се близо до сцената на военните действия. Наблюдателите
предполагат, че Израел също

ще вземе участие в подобно
нападение. Очакванията се
базират на това, че армията
му вече има на въоръжение
система от конвенционални и
ядрени оръжия, предоставена
от Съединените щати, която
включва бойни глави „Бустер”
и „Бункер”. Те се прибавят към
израелските ядрени запаси,
които според някои източници възлизат на повече от 200
ядрени глави.
Американските военни кръгове определят като най-вероятни цели за въздушна атака
ядрените съоръжения в Бушехр, Натанз и Арак. Те предполагат, че САЩ възнамеряват
да приложат нова стратегия в
тази операция и ще използват
малки атомни оръжия, предназначени за отбрана, заради
способността им да проникнат в съоръжения, намиращи
се под земята. Пентагонът
твърди, че тези глави няма да
навредят на населението, тъй
като се взривяват под земята,
и ги представя като средства
за установяване на мира без
особени странични ефекти.
Асоциацията на американските учени обаче коментира, че
способността им да проникнат под земната повърхност е
ограничена.
Според Ричард Ръсел, специалист по национална сигурност в Центъра за Близкия изток, нищо не би попречило на
Съединените щати да нанесат
удар върху иранските ядрени
съоръжения, при условие че
Иран не притежава неконвенционални оръжия. Военното превъзходство на САЩ им
осигурява широк спектър от
алтернативи за обуздаването
на Техеран. Например може
да се извърши удар с ракети
„Круз” и бойни самолети върху инфраструктурата около
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по-големите ядрени центрове, които включват завода
за ядрена енергия в Бушехр,
съоръженията за получаване на тежка вода, заводите
за преработване на полоний
(ако такива бъдат построени в
бъдеще) и тези за обогатяване на уран. Ръсел твърди, че
американска въздушна атака, стартираща от бази, разположени в малките страни
от Персийския залив, може
да бъде извършена успешно
преди намесата на иранските военновъздушни сили и
отбрана, което би й осигурило надмощие във въздушното пространство и ефективно
достигане на обектите.
Целта на подобни нападения е разрушаване на съоръженията за разработване на
ядрени оръжия. Ръсел споделя мнението на много западни военни експерти, според
които ракетите „Круз” и американските самолети може да
бъдат насочени и срещу политическата инфраструктура,
службите за сигурност и военни обекти, за да се дестабилизира режимът в Техеран.

Американскоизраелският шпионаж
над Иран
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Западни журналистически
доклади разкриват, че САЩ и
Израел наблюдават иранските
ядрени и военни съоръжения с
помощта на безпилотни самолети и спътници. В началото на
януари 2005 г. американският
вестник „Ню Йоркър” публикува материал на военния си
кореспондент Сиймур Хирш,
в който се твърди, че Съединените щати са сформирали
специален отряд от командоси,
разположен от лятото на 2003
г. в Южна и Централна Азия.

Със съдействието на експерти
от Пакистан, Израел и Европа
той шпионира иранските ядрени обекти и складове за балистични ракети. Събирането
на данни трябва да подпомогне бъдещи мерки за ликвидиране на обектите от въздуха.
След като първоначално отрече информацията, на 16 януари
2005 г. Пентагонът призна, че
съществува специален отряд с
наименование „Отряд за стратегическа помощ”, който е разположен в Централна и Южна
Азия и е подчинен на ЦРУ.
Западни журналистически
източници свидетелстват, че
иранското разузнаване успява
да засече американските самолети, които нарушават въздушното пространство на страната,
както и да разкрива шпионски
акции, провеждани от Вашингтон и Израел срещу ядрените
обекти. Според неговите доклади през 2004 г. въздушното
пространство на Иран е било

нарушавано над 10 пъти. Найярък пример за това е чуждестранната ракета (изпратена
от Ирак), която на 24.10.2004
г. се разби на територията на
страната и скоро след това над
района прелетя американски
вертолет „Апачи”, за да заснеме
останките й.
През декември 2004 г. близо до района на Кашан, където се намират няколко ядрени
обекта, е забелязан американски безпилотен разузнавателен самолет. На 16 февруари
2005 г. иранската официална
телевизия съобщава, че чуждестранен самолет, засечен от
иранското разузнаване, е бомбардирал град Дейлам, който
се намира на около 150 километра от известния реактор
„Бушехр”.
* Автор на текста е
Халед Уалид от “Алкудс
център за политически
изследвания”
–
Аман,
Йордания.
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След 15 години независимост

Какво се случва в бившите
съветски републики от Средна Азия
Станимир Иванов
Между „чука и
наковалнята”
За управляващите режими в
страните от Средна Азия, страхуващи се от неизвестното, разпадът на Съветския съюз бе не
само неочаквана, но и нежелана смърт.
Поради тази причина казахстанският президент Нур-

султан Назърбаев изчака до
последния момент, преди да
разкъса връзките, водещи към
СССР. Казахстан е последната
от бившите съветски републики, която обявява независимост. Това става на 16 декември 1991 г. - цяла седмица след
официалното
оповестяване
на разпадането на Съветския
съюз. Причините за това забавяне са много – стратегическото местоположение на страната
спрямо Москва, ядреният арсе-

нал, космодрумът, нефтените
находища, както и фактът, че
повече от 1/3 от населението на
страната е славянско.
Аналогична е ситуацията с
Узбекистан. Неговият президент
Ислам Каримов, който също като
казахския си колега заема този
пост след обявяването на независимостта, си дава сметка, че
затворена позиция на страната
му няма да донесе големи ползи. Също и едно разграничаване
от Русия, което би го лишило от

31

Справочник
привилегията да бъде свързан с процес бившият комунистиче- СССР преживява труден преход.
една велика сила.
ски лидер Сапармурад Ниазов, Преодоляването на последствиГодините на независимост ставайки президент на неза- ята от пълната културна русифидоказаха, че опасенията на Ка- висим Туркменистан, променя кация също представлява трудна
захстан и Узбекистан са били името си на Туркменбаши, ко- задача. Дори президентът Аскар
основателни. И двете държа- ето буквално означава „баща Акаев през 2000 г. с големи зави се озоваха “между чука и на туркменския народ”. Отказ- труднения преминава изпит по
наковалнята” във външно- вайки се от комунистическите киргизки език като условие за
и
вътрешнополитически символи, Ниазов възпява на- издигане на кандидатурата му за
план. Отвътре те са раздирани ционални качества, които са не този пост, а опозиционният лиот активността на идеоло- по-малко знакови, и въвежда дер Феликс Кулов нито говори,
гически фракции, които се национални празници като Ден нито пише добре на родния си
стремят да наложат ислямско на науката, Ден на килимите и език, когато в началото на 90-те
управление. Във външнополи- Ден на пъпеша.
е избран за вицепрезидент. По
тически план са подложени на
През перспективата на ко- време на мирната революция,
непрекъснатия натиск от стра- мунистическата гледна точка протекла сравнително наскоро на на силите, завоювали Аф- вероятно може да се твърди, че през ноември 2006 г., президенганистан и целящи в
тът Курманбек
крайна сметка устаБакиев
прави
Аналогична е ситуацията с
новяването на военно
официалното си
положение с неясна
заявление пред
Узбекистан. Неговият препродължителност.
нацията за прехзидент Ислам Каримов, койТази обстановка
върляне на част
то също като казахския си колега
кара узбекското праот президентскивителство да се лута
те пълномощия
заема този пост след обявяването
между Москва и Вана парламента
на независимостта, си дава сметшингтон - като ту се
на руски език.
ка, че затворена позиция на страпомирява с едните,
През първата
ту се скарва с другиполовина на 90ната му няма да донесе големи полте. През 2005 г., коте президентът
зи. Също и едно разграничаване от
гато американската
Аскар Акаев опРусия, което би го лишило от прикритика срещу ареситва да поведе
тите на представитестраната по пътя
вилегията да бъде свързан с една
ли на опозицията се
на демокрациявелика сила.
изостря, Узбекистан
та. Това се случотново се връща в
ва, преди тя да
руската ос.
затъне в корупСитуацията в Туркменистан историческото присъствие на ция и безредици, които довеже по-различна и изключител- Съветския съюз в развитието дат до избухването на въстание,
но интересна. Обявената през на държавата е имало градивни известно като мартенската ревооктомври 1991 г. независимост страни. Той е „отгледал” Турк- люция от 2005 г. Тази революна страната доведе до забеле- менистан от държава с полу- ция довежда на власт опозицижителни знакови промени. племенно и полуномадско на- онния лидер Курманбек Бакиев,
Смяната на старите наимено- селение, занимаващо се преди по-рано хвърлен в затвора от
вания на улици, премахването комунистическата революция Акаев. Единствено политическана комунистически паметни- с животновъдство и обработва- та му гъвкавост спасява Аскар
ци и символи и подмяната им що земите в оазисите, до съвре- Акаев от горчивата чаша на нос имена на местни личности и менна държава, разчитаща на ември 2006 г.
традиционни за туркменската земеделието, промишлеността
Разпадането на Съветския
култура епически герои и об- и металодобива по времето на съюз струва скъпо и на друга
рази се считаше за стъпка към краха на СССР през 1991 г.
държава от Евразия - Таджиукрепване на националното
В другия край на картата е кистан. Там избухва граждансамочувствие. В унисон с този Киргизстан, който с падането на ска война, започнала година

“
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Някои от страните в Централна Азия са известни като „памуковите републики” - заради продукта,
за чието производство СССР е използвал 2/3 от обработваемите им земи.

след събитията - през 1992 г.,
която продължава близо пет
години. Ситуацията започва да
се подобрява през 2000 г., която се счита за началото на заличаване на последствията от
тази война.

Икономиката на
преходния период
След разпадането на Съветския съюз страните от Централна Азия преживяват обществен,
икономически и политически
преход. Много от наблюдателите ги отнасят към държавите от
Третия свят, тъй като голяма част
от тях са основани на селскостопанска икономика, в която е заета по-голямата част от работна-

та ръка, въпреки че не осигурява
повече от 20% от БВП.
Централноазиатските бивши съветски републики разчитат само на един продукт за
износ, т.е. имат моноикономика. Така експортни продукти са
например газът за Туркменистан, нефтът и металите за Казахстан, памукът за Узбекистан
и Таджикистан.
Моноикономиката, разчитаща на определени ресурси,
е изключително интересен
феномен до падането на комунизма. През този период
40% от националния доход на
Таджикистан се осигурява от
един-единствен завод за алуминий - „Турсунзаде”. Някои
от страните в Централна Азия

са известни като „памуковите
републики” - заради продукта,
за чието производство СССР
е използвал 2/3 от обработваемите им земи.
При разпадането на Съветския съюз икономиките на централноазиатските републики
имат характеристики, присъщи
на традиционните колониални
системи. Тези страни се сблъскват с цялата проблематичност на моноикономиката, докато в същото време прирастът
на населението се увеличава до
такава степен, че се превръща в
бомба със закъснител.
Огромните количества вода,
необходими за отглеждането на
памук, са причина за изчерпването на водните ресурси на
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двете основни реки в региона
- Сърдаря и Амурдаря. Техните води не достигат до Аралско
море, което от своя страна води
до значителен спад на нивото му. Учени прогнозират, че
ако положението не се промени, Аралско море ще пресъхне
до средата на XXI век, което е
свързано с редица опасности за
околната среда и здравето на
хората в региона поради намаляването на питейната вода.
След разпадането на Съветския съюз отглеждането и
преработването на памук се
разпределят между новите независими държави. Руските
заводи не могат да си позволят изкупуването на узбекски
памук на новите цени и поради това те са закрити. Рязката
промяна в нуждите на вътрешните пазари и замяната на памука с други култури
довеждат централноазиатските
икономики до ситуация, силно
наподобяваща икономически
крах, както и до огромни загуби в доходите от твърда валута.
Това е свързано и със застой
на заводите и технологичните центрове, предназначени за
неговата преработка.
Данните сочат, че все още

“
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съществува огромна разлика
между желанието на тези страни да бъдат част от глобалната
икономическа система и реалната готовност на икономиките
им за изискванията на пазарната икономика. Причините за
това са многобройни, но найважната от тях е доминирането
в обществото на племенните и
кръвните връзки над политическите и икономическите интереси. Както, разбира се, и ширещата се навсякъде корупция.

Различия в успехите
и провалите
Страните от Централна Азия
се различават по своите успехи и
провали.
Казахстан реализира огромен
напредък в областта на икономическите реформи и се счита за пример за подражание в
сравнение с останалите страни
от региона. Най-вече става дума
за установяването на ефективна
парична и данъчна система едновременно със запазването на
местната валута, допускане на
частния сектор до важни отрасли
като енергетиката и постепенното отваряне на вратите за чужди
инвестиции. Това се реализира,

Данните сочат, че все още съществува огромна разлика между желанието на тези страни да бъдат
част от глобалната икономическа система и реалната готовност на икономиките им за изискванията на пазарната
икономика. Причините за това са многобройни, но най-важната от тях е доминирането в обществото на племенните
и кръвните връзки над политическите и
икономическите интереси. Както, разбира се, и ширещата се навсякъде корупция.

въпреки че моноикономиката,
която разчита само на приходите от нефта, търпи застой,
земеделският отрасъл запада, а
обществените сектори все още
получават финансови субсидии
от международни организации.
В Киргизстан, където трусовете продължават, за последните
15 години се случиха няколко
икономически провала въпреки положените усилия за изграждане на пазарна икономика
и независимо от факта, че това е
първата бивша република, която
се присъединява към Световната търговска организация през
1998 г. Промишленият отрасъл
все още не може да достигне и
1/3 от обема на производство,
което е реализирал по времето
на комунизма.
Таджикистан се смята за една
от държавите, чиито икономики
са пострадали най-много през
изминалите години – особено
по време на гражданската война
(1992–1997 г.). Тогава износът
на основния продукт – памука,
спада до 1/2 от количеството,
изнасяно по време на комунизма. Зърнодобивният отрасъл
преживява подобен срив, а промишлеността все още не се е
отърсила от своята зависимост
от единствения завод за алуминий в страната, който запада със
същите темпове. Таджикистан
започва все повече да зависи от
Русия и Узбекистан и да разчита
на международни субсидии.
Туркменистан се счита за
привилегированата
страна
с моноикономика в района.
Природният газ представлява
основен източник за годишния му бюджет – страната е на
четвърто място в света по залежи от газ след Русия, САЩ
и Иран. Този тип икономика
става заложник на голямата
руска компания „Газпром”, а
оттам - и на влиянието върху
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Снимка: Кристофър Хервиг

политическата ориентация на
страната.
Toва, което предвещава по-добро бъдеще за страната, е политиката на позитивен неутралитет,
към която тя се придържа спрямо
силните икономики в региона,
както и идеята за отваряне на вратите за чуждестранни инвестиции,
които да ограничат хегемонията
на държавния сектор.
Що се отнася до Узбекистан
- то той е на едно от последните места в Централна Азия, тъй
като преди падането на комунизма 57% от приходите му идват
от земеделска продукция. След
обявяването на независимост
страната се заема с преориентирането на селскостопанския си
сектор в производство на зърнени храни, за да намали зависимостта си от памука. Въпреки
извършването на постепенен
преход към икономически реформи тя изостава в сравнение с
Казахстан и Киргизстан и много
повече за нея се налага сравнението с Таджикистан.

Страните от региона все още
са в шок от получената независимост и властта всъщност
продължава да е в ръцете на комунистите. По тази причина
тези държави се характеризират
с лошо здравеопазване и образование, с ниски доходи и изтичане на мозъци в чужбина. Немалка е и опасността от химическо
и радиационно замърсяване на
околната среда от бившите съветски военни и технически
обекти, оставени в наши дни без
надзор.
Към момента на обявяването
на независимост в страните от
Централна Азия нивото на образованието е далеч по-добро от
това на страните от Третия свят,
станали самостоятелни благодарение на колониалните сили.
Образованието е достъпно за
всички социални групи, докато
в Третия свят съществува елит,
който е високо образован, а поголямата част от населението
остава неграмотно. Данните сочат, че след повече от 15 години

независимост нивото на образованието и научните изследвания
в бившите съветски републики
значително е спаднало. Това се
случва в регион, където четирима от петимата държавни глави
имат научна степен доктор на
науките, придобита още по времето на комунизма.
Ситуацията се усложнява и
от друг фактор – според многобройните западни доклади регионът е един от основните маршрути за трафик на наркотици от
Афганистан - заради безработицата и бедността, от една страна,
и корупцията, от друга.
Петнадесет години независимост не доведоха до по-добър живот в Централна Азия.
Те обаче спомогнаха за появата
на класата на новобогаташите,
докато необразованото мнозинство остава все така бедно.
Единственото, което се е променило в неговия живот, са
названията на улиците и новопоявилите се телевизионни канали и вестници. 
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След края на половината от
теорията за “сърцето на земята”

От Русия до Ирак – нови
оси, нови аргументи
Най-накрая учените прес- от теорията, но превърнаха
И тъй като липсата на
танаха да дискутират теори- Близкия изток и Южна Азия враг е понякога по-опасна,
ята, която от 1943 г. насам от район на сблъсък меж- отколкото наличието му, то
е известна под името “тео- ду сухоземните и морските намирането на враг, или пория за сърцето на земята” сили в ново местоположение скоро създаването на такъв,
(Heartland). В тази теория на “сърцето”. Факт е, че кой- беше крайно необходимо
британският географ Хал- то владее големия Близък за изваждането на НАТО от
форд
Макиндер,
неудобната
ситуаслед като изследция, която сам бе
ва стратегическите
режисирал.
ВоенРазрастването
на
НАТО
сили в историята,
ният пакт известно
изказва предполовреме
изумяваше
през последните пет гожението, че борбата
всички,
запознати
с
дини и плановете му за
между сухоземниисторията на съюза,
следващите пет не само не доте и морските сили
докато отговаряше
непременно ще заза сигурността на
ведоха до краха на останалата
върши с доминация
олимпийските игри
част от теорията, но превърна Русия, която той
и световното пърнаха Близкия изток и Южна
оприличава на сървенство по футбол
цето на света. Маили вършеше други
Азия от район на сблъсък между
киндер твърди, че
мисии за поддържасухоземните и морските сили в
който завладее това
не на демокрацияново местоположение на “сърсърце, ще контрота в приятелските
лира пулса на света
страни от Косово до
цето”. Факт е, че който владее
и неговото кръвоКабул.
големия Близък изток, контрообращение.
При липсата на
лира сърцето на света, което
Разпадането на
враг пактът се зае и
Съветския
съюз
с въпроси, които до
му позволява да контролира и
през 1991 г. сложи
момента бяха приоидеологическия пулс и “нефтокрай на половинаритет на Интерпол,
обращението”
на
света.
та от “теорията за
като борбата с консърцето на земята”
трабандата на нари съпътстващите я
котици и организигеостратегически
раната престъпност.
анализи. Въпреки
Скоро след това
това разрастването на НАТО изток, контролира сърцето обаче събитията от септемпрез последните пет години на света, което му позволява ври 2001 г. предоставиха на
и плановете му за следващи- да контролира и идеологиче- НАТО възможност да надене
те пет не само не доведоха ския пулс и “нефтообраще- одеждите на съветската имдо краха на останалата част нието” на света.
перия на злото върху едно
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безформено
образувание,
простиращо се от Филипините на изток до бреговете
на Атлантическия океан на
запад.
Въпреки различните им
одежди Русия и арабският
свят изживяват историческа
криза, изправени пред непрестанното разрастване на
Северноатлантическия пакт,
което не само че заплашва
националната им сигурност,
но и вещае страховити последици за тях като дефлация,
икономическа изолираност и
фрагментация.

Русия няма да влезе
в съприкосновение
с НАТО
В началото на април 2004
г. седем страни честваха влизането си в НАТО. Четири
от тях се намират в Южна и
Югоизточна Европа – Словения, Словакия, България
и Румъния, а другите три
са разположени на брега на
Балтийско море и имат общи
граници с Русия – Естония,
Литва и Латвия.
След поредица от обвинения в шпионаж в полза на
Москва Естония и Литва изгониха двама руски дипломати. Още преди скандалът да
е отшумял, шпионски самолети ОХ, принадлежащи на
НАТО, кацнаха в столицата
на Литва през март 2004 г. преди да се завърнат руските
изтребители “Сухой”, които
могат да разузнават, летейки в пограничните области.
НАТО и Русия са се шпионирали взаимно по границата
– Москва освен това заплаши, че ще подсили военните си формирования в Калининград, който се намира
непосредствено до външната

Русия и НАТО – съперници, които поддържат непрекъснати
контакти: На 10 май на заседанието на Съвета “Русия-НАТО” в
щаб квартирата на организацията началникът на Генералния щаб
на Русия генерал Юри Балуевски се срещна с началник-щабовете на
страните от алианса.
Снимка: НАТО

граница на НАТО.
В крайна сметка ситуацията приключи с разгорещен
спор в Държавната дума на
Русия относно двата основни
варианта за реакция на разширяването на пакта в близост до руските граници:
● Пренебрегване на Споразумението за ограничаване
на конвенционалното оръжие и натрупването на достатъчно количество оръжие по
границите с новите членове
на НАТО - Естония, Латвия и
Литва.
● Увеличаване броя и видовете руски ядрени оръжия
и непридържане към споразуменията за унищожаването
на тези оръжия, с други думи
- развиване на ядрения потенциал по начин, който да

компенсира териториалното
разрастване и “приближаване” на НАТО.
Независимо от това изследователите не очакват
кризата да прерасне в сблъсък между Русия и НАТО в
близост до Балтийско море
въпреки опасността от проникването на шпионски самолети на НАТО дълбоко в
територията на Западна Русия, при това подпомагани
от радарни станции, способни да прослушват стотици
километри от вътрешността
на страната.
Не може и да се отрече,
че донякъде Русия е доволна от присъствието на НАТО
в Афганистан, защото то избавя Москва от един режим,
създал й доста главоболия в
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Иран в Кавказ
и
Централна
Азия, а така
също даде тласък на местните
правителства за
следване на турския пример на
демокрация.
Въпреки че
НАТО по един
невъобразим начин успя да обкръжи Русия от
запад, северозапад и юг, теоретиците на пакта,
още не отпразнували победата,
побързаха
да извикат: “Най-голямата
опасност няма да дойде от
изток (Русия). Опасността
ще дойде от юг, от Близкия
изток и Афганистан.”
Близкият изток и Южна
Азия бяха известни в геополитическата литература като
регион, в който са съсредоточени амбициите на сухоземните геостратегически сили
(бившият Съветския съюз),
също и на морските (Европа
и САЩ). Към днешна дата
обаче пластовете са необра-

Въпреки че НАТО по
един
невъобразим
начин успя да обкръжи Русия от запад, северозапад и юг, теоретиците
на пакта, още не отпразнували победата, побързаха да извикат: “Най-голямата опасност няма да
дойде от изток (Русия).
Опасността ще дойде от
юг, от Близкия изток и
Афганистан.”
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края на деветдесетте години
на ХХ век. Най-вече поради
връзката му с фундаменталисткото движение в Чечения и заплахите, че ще разпространи идеологията на
ислямското управление сред
страните от Централна Азия
и това ще доведе до сътресения в ислямските републики в Руската федерация. Вероятно това накара Москва
да предостави коридор на
НАТО през територията на
Русия за придвижване на военните му съоръжения до
Афганистан.
Китай на свой ред подготвя своите по-решителни
мерки спрямо позицията
на Русия относно приближаването на НАТО към
Централна Азия. А разширяването на НАТО към
бреговете на Черно море с
включването на Румъния
и България, очакваното
присъединяване на Украйна, както и на кавказките
републики Грузия и Азербайджан тихомълком разпръсна бляновете за възвръщането на ролята на

“

тимо разместени и регионът,
който понастоящем се нарича големият Близък изток, се
превърна в основната посока
за разширяване на НАТО на
юг и изток.

Ирак – арабската
порта
НАТО, който ясно осъзнава, че Москва е погълната
от вътрешните си проблеми,
вече не се интересува от препирни с Русия, а съсредоточава усилията си към доизграждането на сухопътния
мост от Турция към Ирак,
след като в съставни части от
този мост вече се превърнаха
Словакия, Румъния и България.
Няма да представлява особена трудност прокарването
на сухоземни, морски и въздушни мостове от Ирак към
американските бази в Залива, при това, без да има нужда да се припомня на Сирия,
Иран и Саудитска Арабия географската близост и техническата отдалеченост между
тях и пакта. За последния в
тази ситуация става излишно
да се занимава с останалите

Близкият изток и Южна Азия бяха
известни в геополитическата литература като регион, в който са съсредоточени амбициите на сухоземните геостратегически сили (бившият Съветския
съюз), също и на морските (Европа и САЩ).
Към днешна дата обаче пластовете са необратимо разместени и регионът, който
понастоящем се нарича големият Близък
изток, се превърна в основната посока за
разширяване на НАТО на юг и изток.
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страни от арабския Машрик
като Йордания, Ливан и Палестина. Не само защото имат
проблеми, чието разрешаване е толкова скъпо, че не би
оправдало вложените в него
средства, а и поради това, че
Израел успява да контролира
значителна част от тях.
Най-новите членки на
НАТО допринасят за кръвопролитието в Ирак, където
има полски войници, полски
контингент в рамките на натовската мисия и символични сили на Естония, Латвия,
Литва, Словакия, Румъния и
България. С нарастването на
броя на страните членки се
увеличава и увереността на

лидерите на пакта, че на несъгласието с мисиите в Ирак
на страни като Франция и
Германия или изтеглянето
на испанските сили ще се
гледа само като опозиция на
малцинство срещу мнозинство, съставено от новоприети страни, чийто брой скоро
ще се увеличи от 26 на 31.
Благодарение на поредното разширение на пакта
вече не са необходими специални споразумения, за да
получи правото самолетите
му да прелитат над страни от
Южна Европа, нито да чака
одобрението на вътрешнополитически инстанции. Сега
самолетите на НАТО могат

да летят необезпокоявани
от Атлантическия океан на
запад до Каспийско море на
изток и от Балтийско море на
север до Арабско на юг.
На 20 април 2003 г. американските медии разкриха
план на Пентагона за изграждането на четири военни бази в Ирак – в Башур,
намиращ се в кюрдския север, в Багдад, в Ан Насария и
в Западен Ирак – на мястото
на стари иракски бази.
Бе потърсено законово оправдание за изграждането на
бази на НАТО в Ирак чрез
следните два аргумента:
● Обучение на иракските
въоръжени сили, което да

Новите граници на интереса - големият Близък изток
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ги подготви за осигуряването на вътрешна безопасност
и добросъседски отношения,
както и за осъществяване на
контрол в зоните на напрежение и защита правата на малцинствата. То обаче трябва
да бъде осъществено посредством изграждането на една
достатъчно слаба иракска армия, която да не застрашава

“
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Израел и страните от Залива, и достатъчно силна, за да
поддържа баланса на силите
между Ирак и Иран.
● Подкрепа на демокрацията и човешките права и
поемане на “морални задължения”. По време на честванията за присъединяването
на Румъния към НАТО румънският министър на външните

Някои влиятелни журналисти като Томас Фридман не се поколебаха да
предложат да бъдат употребени ресурсите на големи арабски
страни като Египет. Последните биха могли да се превърнат в
източник на войници за НАТО,
който да запълни недостига на
човешки ресурси. Пактът би
могъл да се възползва от ислямската и арабската назаднича-

работи се обърна към иракчаните с думите: “От името
на моята страна и колегите, присъстващи тук, които
са от страни, пострадали от
диктаторски режими на управление, мога да говоря не
само за стратегическата необходимост да бъде утвърдена стабилността на Ирак, но
и за моралния дълг да бъде
оказана помощ на
страна, пострадала
от подобен или дори
по-лош диктаторски
режим.”
Някои влиятелни
журналисти като Томас Фридман не се
поколебаха да предложат да бъдат употребени ресурсите
на големи арабски
страни като Египет.
Последните
биха
могли да се превърнат в източник на
войници за НАТО,
който да запълни
недостига на човешки ресурси. Пактът
би могъл да се възползва от ислямската и арабската на-

вост на египетските сили, които да се намесят в конфликтни
региони като Ирак, Судан, Алжир, Западна Сахара и Персийския залив. Резултатът би бил
изчезване на омразата на жителите на Близкия изток към
европейските и американските
физиономии и в същото време натрупването на негативизъм
спрямо арабските и мюсюлмански войници.
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задничавост на египетските
сили, които да се намесят в
конфликтни региони като
Ирак, Судан, Алжир, Западна Сахара и Персийския
залив. Резултатът би бил
изчезване на омразата на
жителите на Близкия изток
към европейските и американските физиономии и в
същото време - натрупването на негативизъм спрямо
арабските и мюсюлмански
войници.

Между две позиции
Предвид позициите на
Москва и арабските страни
става очевидно, че блокадата над Русия от страна на
НАТО задушава всички възможности за геополитическо
разрастване и затваря вратата за нейното стратегическо и
икономическо разширяване.
Това обаче може да доведе
до индиректни положителни разултати като развитие
на проектите за вътрешни
реформи, които да доведат
до по-добри възможности за
руснаците в бъдеще.
Що се отнася до арабските страни, които се явяват
кандидати за приемането на
нови бази на НАТО в тях било то принудително (като
Ирак и Судан) или по желание (като Либия), то става въпрос за прекратяване
естествения ход на политическото движение, което би
могло да доведе до националистически или религиозни
тенденции във властта. Резултатът са нови десетилетия
на договори за военни бази
– алтернативна форма на
империализъм, само че без
установени колонии.
Малко вероятно е да бъде
извършено нещо стойностно
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Преди да бъдат потърсени алтернативни пътища за противопоставяне на НАТО, в арабския свят
трябва да бъде дешифрирана загадъчната
позиция на страните от Арабския залив,
която истински затруднява, когато се
опитваме да си представим премахването на американските бази от техните
територии. Особено на фона на сегашните показатели, напрежението в региона,
поддържано от американската администрация, присъщата й решителност и
размитите понятия, които оправдават
наличието на военните бази.
от страна на загрижените за
арабската кауза страни като
Франция и Германия. В немския вестник “Ханделсблат”
политологът Андреас Ринке
признава през април 2006 г.,
че страната му и Франция не
заявяват неудовлетворението
си от политиката на Съединените щати и монополизирането на промените в Ирак.
Преди да бъдат потърсени алтернативни пътища за
противопоставяне на НАТО,
в арабския свят трябва да
бъде дешифрирана загадъчната позиция на страните от
Арабския залив, която истински затруднява, когато се
опитваме да си представим
премахването на американските бази от техните територии. Особено на фона на
сегашните показатели, напрежението в региона, поддържано от американската
администрация, присъщата
й решителност и размитите
понятия, които оправдават
наличието на военните бази.
А средиземноморските араб
ски страни, които се стремят

към сътрудничество с НАТО,
трябва да надникнат отвъд
измамните лозунги на пакта,
които уверяват, че целта на
НАТО е да подпомогне свободата на словото, защитата
на човешките права и информационното
сътрудничество, морската взаимопомощ, опазването на околната
среда и поощряването на научните открития.
След като бившият генерален секретар на НАТО
лорд Робъртсън заяви, преди
да предаде поста си: “Ако ние
не отидем в Афганистан, той
ще дойде при нас, в нашите
домове с всичките си проблеми”, то трябва да се запитаме: дали е задължително
арабският свят да посрещне
НАТО? Ясно е, че Ирак сега
говори по различен начин
– с кръвта на синовете си.
(Текстът, който публикуваме, е от експерта по руските въпроси
Атиф Абдулхамид и е
поместен в http://www.
aljazeera.net)
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Политическият ислям:
революция, радикализъм
или реформа?
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Политически ислям е израз,
който се появи относително
наскоро. Но през последните
20 или повече години идеята
да се изучава как и защо ислямът се отразява на политическия процес в определени страни стана доста модерна. Този
интерес се отприщи особено
след ислямската революция в
Иран от 1979 г. Когато Иран се
превърна в модел за ислямско
възраждане в няколко други
мюсюлмански общества, Западът нямаше как да не се заинтересува от случващото се.
Тъй като политическият
ислям смесваше и религия, и
политика, светският Запад го
разглеждаше като предизвикателство, тъй като там подобно сливане отдавна е изхвърлено от употреба.
Неспособността на Запада да разбере същността, характера и дългосрочната цел на политическия ислям изнерви Запада и го накара да
реагира на политическия ислям двусмислено.
Разтревожен и заинтригуван, Западът се поддаде на многобройни апокалиптични теории,
които главно описваха надигането на исляма
като заплаха за световния мир, просперитет
и сигурност. Активизирането на тероризма,
продължителната война в Чечения и присъствието на фундаменталисткия режим на талибаните в Афганистан подсилиха много от тези
ключови опасения.
Твърде малко учени поставят решителния,
но масово пренебрегван въпрос дали политическият ислям е коректив за злочестините, които съществуват в мюсюлманските общества като цяло. Книгата
„Политическият ислям: революция, радикализъм или реформа?”, чийто редактор е един
от най-изтъкнатите познавачи на исляма и в
частност на политическия ислям Джон Ес-

позито, хвърля светлина
върху вътрешната борба в исляма. Както уместно предполага заглавието, тази книга
има намерение да изследва
истинската същност и бъдеща насока на политическия
ислям и поставя въпроса
дали той е просто радикална
революция, или възнамерява да донесе продължителна
реформа. „Съвременните ислямски обществени движения и организации са движещата сила зад динамичното
разпространение на ислямското възраждане. Те също
така са се превърнали във
фокус или въплъщение на
ислямската заплаха в очите
на западните правителства,
както и на много правителства в мюсюлманския свят” – пише Джон Еспозито в своя
предговор.
Продължилият цяло десетилетие ислямски бунт в Алжир, надигането на фундаменталисткия ислям в Турция, врящото на тих
огън движение “Мюсюлманско братство” в
Египет и много подобни групировки, растящи
като гъби из целия мюсюлмански свят, обуславят безпокойството, което някои мюсюлмани чувстват за собственото си общество и
съществуващия обществено-политически ред.
От една страна, надигането на радикалния политически ислям може да се разглежда като
разочарование от статуквото и реакция срещу
системата, която не е успяла да проработи. Но
по-важната и фундаментална причина за това
надигане може да бъде търсена в стремежа за
повторно утвърждаване на ислямската култура и идентичност.
Независимо от своите етнически, езикови и
регионални различия всички радикални мюсюлмани - от Мароко до Малайзия - твърдят,
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че западният модел за демокрация, развитие, законодателство и най-важното – светски живот – облагодетелства тези на Запад и
е замислен да държи мюсюлманското общество и държава в постоянно подчинено положение. Радикалният ислям цели да ограничи
всички подобни връзки или влияния и затова пропагандира свръхакцент върху автентичността и по-строг начин на живот.
Книгата е разделена на три части и има единадесет глави. Първата част оценява ролята на
политическия ислям като опозиционна сила
както отвътре, така и навън. Особено внимание
заслужава изследването на Дирк ван де Вал за
исляма в Алжир. Разравяйки се из алжирската
съвременна история на кръвопролития и насилие, той прави опит да разкрие защо едно
някога светско общество с поглед, насочен към
Запада (Франция), се подхлъзна към анархия.
Ван де Вал подсказва, че това изменчиво развитие може да бъде видяно като решителна
борба между една провалена държава и една
задължителна опозиция, която използва исляма, за да запълни вакуума. Втората част разглежда ролята на исляма в политическия процес в Пакистан, Иран, Египет и Судан. Общата
тема, която свързва главите в тази част, е опитът да се изследва защо и как ислямът навлезе в преобладаващата политика в тези страни.
Тези четири страни са изучавани много често
в миналото и за съжаление авторите в книгата не предлагат достатъчно нови аргументи и
сведения.
Особен интерес представлява третата част
на книгата, озаглавена „Международните отношения на политическия ислям”. Тя съдържа четири различни глави, които анализират
теми като ролята на “Хамас” в палестинския
национализъм, приноса на арабските ислямисти в политиката на Афганистан, функционирането на отношенията между мюсюлманските активисти и групировки в съвременната
световна политика и накрая – глава, посветена на реакцията на ислямистите спрямо различните мирни процеси. Въпреки че анализът
в тази част понякога е схематичен, отделните
глави предлагат някои интересни прозрения
за конкретното функциониране на политическия ислям в един по-широк контекст.
Това изследване няма да запали никого по
исляма. Нито пък е вероятно да даде сигнален
огън за една топла бъдеща връзка между Запада
и исляма. Но като изследване на горчивата по-

“

Съвременните ислямски
обществени движения и
организации са движещата сила зад динамичното
разпространение на ислямското възраждане. Те също така
са се превърнали във фокус или
въплъщение на ислямската
заплаха в очите на западните правителства, както и на
много правителства в мюсюлманския свят – пише Джон Еспозито в своя предговор.

литика на конфронтация и съпротива то трудно
може да бъде надминато.
(„Изток-Запад”)
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Обикновен расизъм

Внимание: ксенофобска атака
През изминалия месец, на 13 май, около
19.00 ч. двама африкански младежи, Насредин Раби Абду и Захер Нур, бежанци от Судан, са били нападнати от двама български
мъже пред халите, в центъра на София. Един
от нападателите е извадил нож. Бежанците
са се отбранявали, преди да пристигне полицейска патрулна кола. Нападателите били
заловени бързо. За щастие, бежанците не са
пострадали тежко.
Представителството на ВКБООН в България изрази отвращение във връзка с нападенията напоследък срещу чужденци от
африкански произход. Подобен инцидент
стана на 19 януари 2007 г., когато бежанец
от Нигерия бе наръган с нож пред популярна
дискотека близо до НДК. Тогава само бързата намеса на медицинските служби и усилията на лекарските екипи спасиха живота му.
Понастоящем обаче той не може да се труди
за прехраната си поради последиците от на-
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падението.
Представителството на ВКБООН съобщи,
че не му е известно да има публично съобщение на съответните власти за развитието на
инцидента от януари, и изрази надежда, че
действия като последното нападение и много
по-сериозното през януари са изолирани инциденти и не отразяват отношението на българските граждани към чужденците с различен цвят на кожата, сред които бежанците са
най-уязвимите.
Ксенофобията и расизмът във всичките
им форми трябва да бъдат изрично осъдени
и преследвани.
Дали обаче всички ние проявяваме нетърпимост към словото на омразата, което
като че ли се активизира особено много напоследък? Често пъти разстоянието от словото на омразата до ксенофобското нападение като действие на омразата не е толкова
дълго...

Празници

Свети Георги сближава
мюсюлманите и християните
Подтикнати от ежедневните предизвикателства, палестинците полагат много усилия да съживят народните празници и чествания, преди
намиращото се под окупация население да ги забрави съвсем. През първата седмица от месец май мюсюлманите и християните се събират да
празнуват заедно Гергьовден. Найинтересното в този празник е самият
светец, който, макар че е просто една
обгърната в легенди личност, успява
да обедини палестинците по време
на празненствата.
Въпреки трудностите, пред които са изправени, палестинците се
стремят да празнуват традиционния
християнски празник Гергьовден
в чест на св. Георги, който е известен сред местното население като Ал
Хидр ал Ахдар. Този светец е познат
от известната икона, на която е изобразен яхнал бял кон да пронизва
с дълго копие един змей. Така според легендата той спасява от смърт
красива девойка. Всяка година на 5
и 6 май се отбелязва смъртта на светеца, който бил убит от римляните.
Поради присъствието на израелските сили дълго време празникът не е
бил честван в намиращото се на юг
от Ерусалим селище Ал Хидр, в което има църква, наречена „Св. Георги”, но през последните две години
традицията е възстановена.
На територията на селището Ал Хидр
Израел построи една от най-големите си
колонии, която изолира със заграждения,
за да гарантира безопасно придвижване
на заселниците до Ерусалим. Освен това
по време на второто палестинско въстание
(интифада) през 2000 г. Израел разположи
свои части по заобикалящите го хълмове и
построи военни пунктове. Селището се превърна в нещо като бойно поле, като често
името му се споменава по новинарските

емисии поради многото убити от израелските войници палестинци, повечето от които малолетни. В същото време поради военните заграждения около селището имаше
случаи, при които на бременни палестински
жени не бе позволено да посетят болница,
за да родят. Една от тях почина, докато чакаше да бъде пусната да премине.
В честването на празника участват мюсюлмани и християни, които дават обети,
колейки агнета. Много от палестинските
жени от близките градове и села извървяват
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разстоянието до селището боси, за да почетат народния светец, който се радва на широка популярност не само в Палестина, но и
в редица други арабски страни. Празникът
се празнува от всички източноправославни
християни. Тази година се отслужи голяма
празнична литургия, на която присъстваха
много обикновени хора и свещеници. Организирането на празника е поверено на ентусиазирани християнски младежи, които
правят всичко, както е според дългогодишната традиция. Присъстващите на събитието хора от околните селища се изпълват
със задоволство и гордост с арабската си
самоличност, която всячески демонстри-
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рат, така че празникът да се превърне в истинско народно веселие и забравеното да се
припомни. Извършват се кръщенета, палят
се свещи за здраве, а пред иконата на светеца се събира тълпа от жени и малки деца,
които отправят своите молитви с надеждата, че Бог ще им помогне да се справят с
грижите и притесненията си.
Светецът е почетен и от политици, известни бизнесмени и интелектуалци, които виждат в празника възможност да се
помирят със себе си. Под стъклото на една
от иконите се виждат поставени с молитва
за благословение снимки на мюсюлмани и
християни, които вярват, че светият човек

Старите градски порти на Ал Хидр с патрона на селището свети Георги в средата
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Манастирът “Свети Георги” в Ал Хидр е свещено място както за християни, така и за мюсюлмани

ще ги закриля и ще им помага.
Чуват се викове „О, Хидр Ахдар”, а от
двете страни на водещата към църквата
тясна уличка са се наредили продавачи, които продават малки барабанчета на децата,
както и судански фасул и играчки, изработени от маслиново дърво.
Всичко това обаче не възвръща на празника неговата предишна слава, твърди
Ханан Ахмад (на 38 години) и обяснява:
„Едно време идвахме рано сутрин, носейки
си храна, и прекарвахме целия ден тук, но
сега нещата стоят по друг начин.” От своя
страна Илиас ас Сириани, който е местен
християнин, наричащ се в знак на уважение към исляма и неговите съграждани Абу
Омар, казва: „Свети Георги е светецът на
народа в Палестина и честването му, така
както се случва и по време на други празници, припомня на християните и мюсюлманите общи традиции, които никой не
знае кога са започнали и които навярно са
още от времето преди възникването на монотеизма.” Дошлите на празника не остават
дълго, а действията им се ограничават с па-

ленето на свещи и завързването на вериги
около краката и ръцете им така, както е бил
завързан и св. Георги. Повечето от тях, особено жените, предпочитат да се върнат по
домовете си така, както са дошли - пеша.
Манастирът, в който се намира църквата, е посещаван от християни и мюсюлмани
през цялата година. В манастира има ниша,
показваща посоката за молитва на мюсюлманите (кибла). Така че част от него е използвана от мюсюлманите, които всъщност
са всичките жители на селището Ал Хидр с
изключение на един гръцки свещеник – игуменът на манастира. Всеки ден той приема
обетите на вярващите към техния любим
светец. Почитането на светеца покровител
е една от характерните особености на палестинците независимо от тяхната религия
или от личността на светеца покровител.
Игуменът на манастира ни разказа историята на този светец, който се радва на
толкова широка популярност сред населението. „Свети Георги - разказа той - е палестински светец, който е роден през 275
година сл. Хр. в гр. Лида (днешен Лод) в
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Римската империя. Римският император
поискал от него да се отрече от християнството, но св. Георги решително отказал.
За придържането към своята вяра той бил
подложен на мъчения и станал известен
сред хората със силната си вяра и множеството чудеса, които съпътствали полагането му под мъчения.”
Относно известната икона на св. Георги,
на която е изобразено как той убива змея
и спасява красивата девойка и която е закачена в много домове в Палестина, игуменът разказа: „Изобразените събития са се
разиграли в един сирийски град близо до
границата с днешна Турция. Тогава всеки
град си имал цар. В града имало извор, от
който всичките жители черпели вода, ала в
извора живеел змей, който поглъщал младежите и девойките от града. Тогава царят
се посъветвал със старейшините и издал заповед всеки ден на змея да се предава по
едно от децата, за да могат останалите да
стигат до извора необезпокоявани. Царят
имал дъщеря, която била много красива.
Когато дошъл нейният ред да бъде изядена
от змея, тя облякла бяла рокля и отишла
при извора. Тогава край извора минал на
своя бял кон св. Георги и като я видял, че
плаче, я попитал каква е причината. След
като му разказала за злата участ, която я
очаквала, той я успокоил и веднага щом се
показал змеят, го убил със своето копие и
така спасил принцесата от сигурна смърт.”
Тази история разпалва народната представа за светеца и го прави още по-популярен.
Според игумена на манастира, след като е
бил обезглавен, св. Георги е погребан в гр.
Лод, като гробът му е там и до ден днешен.
Запитан за връзката между св. Георги
с Ал Хидр, игуменът твърди, че е в недоумение и обяснява, че явно става въпрос за
някакво объркване в представите на хората,
тъй като Ал Хидр, който е споменат в Корана, е живял преди Христос, а св. Георги е
роден след него и датата и мястото на раж-
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дането му са напълно известни.
Игуменът посреща всички християни и
мюсюлмани, които идват в манастира, за
да се помолят или да запалят свещи и да
принесат дарове – от агнета, храна и пари
до метли и препарати за почистване на манастира.
Когато попитахме игумена каква е историята на църквата и манастира в селището
Ал Хидр, той разказа, че един свещеник замислил да построи църква във Витлеем, която да нарече „Св. Георги”. Там обаче срещнал един мюсюлманин, който му известил,
че знае къде е била къщата на майката на
св. Георги, и го завел в Ал Хидр, където
се натъкнали на останките на въпросната
къща. Свещеникът купил земята и построил църквата. Църквата в сегашния й вид е
построена през 1912 г., но игуменът смята,
че старата църква е на не по-малко от 350
години. В църквата има икони от 1713 и от
1838 г. Според игумена майката на светеца
е живяла на това място, след като напуска
Лод, а на тези земи е имало църковна сграда, построена още по византийско време.
В миналото през селището Ал Хидр са
минавали керваните от град Ашкелон на
брега на Средиземно море към Ерусалим. В
селището има старинна постройка, наричана Ал Бубрия, за която се смята, че е била
хан, в който са си почивали керванджиите.
Независимо от всичките промени, които са
настъпили на това място, през което са минали завоеватели, пътешественици, изследователи и поклонници, то всяка година
палестинките продължават да вървят боси
до святото място, таейки в себе си надеждите и мечтите за истинска свобода - въпреки
веригите и загражденията, които се приближават все повече и повече до църквата
на обичания светец.
(Репортажът на Усама ал Иса е
публикуван в „Аш Шарк ал Аусат”,
Ерусалим)
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