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Честити празници!
Тази година – 2007
– светлите християнски
празници на Рождество
Христово съвпадат по
време с Курбан Байрам,
големия
мюсюлмански
празник на жертвоприношението в чест на
приключването на хаджа. Празникът се мести
всяка година с десет дни
назад, защото се отбелязва по мюсюлманския
лунен календар хиджра.
Празникът продължава
четири дни.
У нас мюсюлмани и
християни в много села

заедно отбелязват своите празници. Тази година
християните ще гощават
с традиционния тиквеник
и баклава, а мюсюлманите със своите сладкиши,
питки, мекици. И, разбира се, с курбан.
Съвпадението е случайно, но съвсем не е случайно неговото послание. Независимо от това
дали човек смята, че Бог
е един за всички, или всеки има своя Бог, вярата
в Бога е стремежът ни
да бъдем по-добри и да
правим добро.
Списание „Изток-Запад”
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Coming Up Next Year:

• We will keep informing you about new political, economical, and cultural phenomena
in the Muslim world
• We will keep revealing for you the cultural heritage of the East
• We will keep publishing studies and readings that cast light on the unknown aspects
of political life
• We will be particularly keen to follow the development of the idea
of “the alliance of the civilizations”

The Center for Middle East Studies is a Bulgarian non-governmental organization, registered in
accordance with the Law for legal entities with non-profit activity. It incorporates researchers and
experts in the fields of political science, international relations, orientalism and media.
The center is founded with the mission to conduct research and make analysis on topics of
modern social, political and economic processes, undergoing in one of the most dynamic regions of
the world – the Middle East.
The Center for Middle East Studies structures its research and analytical activities in the following
directions:
•
Monitoring of leading Middle East print and electronic media; the web sites of Islamic
political organizations;
•
Preparation of analyses and specialized studies on topical issues in the field of international
relations and Middle East politics; on islamic political and religious organizations, focusing on
organizations with regional and international importance;
•
Formulating a system of approaches to development of intercultural dialogue through the
optics of mutual understanding of religions.
The Center for Middle East Studies performs its activity through various modes – round tables,
seminars, conferences, specialized educational programs, courses and practicum.
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Антисекуларизмът е общият знаменател
на всички фундаментализми
● Нашата епоха се характеризира със сблъсък на парадигми между секуларизма и фундаментализма ● Съвременният християнски и ислямски фундаментализъм имат важни пресечни точки, общи теми и цели
● Антисемитската реторика е маркер на повечето ислямистки движения
Сп.
„Изток-Запад”:
Професор Теофанов, една от
съществените характеристики на процесите в края на
ХХ и началото на XXI век е
възраждането на религията,
особено в нейните фундаменталистки форми. Как бихте
обяснили това възраждане?
Цветан Теофанов: Наистина непрогнозираното и
озадачаващо възраждане на
религията, особено в нейните фундаменталистки форми,
е един от най-съществените
глобални процеси. Мисля, че
това вероятно е свързано с
отслабването на националната държава и е резултат също
от влиянието на други политико-социални фактори. То
разклаща основите на секуларизационната теория и практика, като поражда въпроси
за обективността на нейната
главна теза - маргинализирането на религията, и активизира опитите за приспособяването на тази постановка
към новите реалности. Налага
се предефиниране на публичната сфера, в която трябва да
се включат моралните и религиозните ценности.
Навсякъде по света, където
хората се сблъскват с духовни

“

Съвременните
фундаментализми
намират почва при съчетаване на
дълбока криза на отчуждение и поява на харизматични профетични личности, които преформулират религиозните традиции в съответствие с модерния
контекст.
кризи, които застрашат тяхната идентичност и култура
и уронват моралните устои
на властта, възникват религиозни движения, които се
стремят към социална трансформация на цялото общество. Съвременните фундаментализми намират почва
при съчетаване на дълбока
криза на отчуждение и поява на харизматични профетични личности, които преформулират религиозните
традиции в съответствие
с модерния контекст. Подобно съчетаване катализира
възникването на нов тип религиозно движение – фундаментализъм – и на огромни
сили, „развързани” от него.
Фундаментализмът се стреми
да съперничи на секуларизма
за доминиране в обществото
и културата, като цели да ги

преобрази според своите доктрини. Нашата епоха се характеризира със сблъсък на парадигми между секуларизма и
фундаментализма.
Опитите да се дефинира
фундаментализмът най-общо
водят до определянето му поскоро като синдром, който
свидетелства за съчетаване на
типични симптоми, отколкото като стриктно дефинирана
категория. Много от тези характеристики биха могли да
се отнасят и за светски политически радикални движения
като комунизма и фашизма
– връзката им с фундаментализма проличава, когато се
направи паралел между тях и
неговата религиозно-сакрална
природа. Фундаменталистите
смятат съответния сакрален
текст за универсален и валиден за всички сфери на съвре-
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менния живот. Те подчертават
необходимостта от връщане
към оригиналните писания,
като ги интерпретират с оглед
на актуалните условия.
Едно от прагматичните определения на фундаментализма
е: религиозна идеология, която
обявява за свой окончателен
авторитет божествено разкрито
и непогрешимо писание, буквалистка е в отношението си към
него, радикална в прилагането
на предписанията му към съвременните контексти, екстремистка в методите си и отхвърляща несъвместимите с нея
идеологии. Повечето изследователи споделят мнението, че
типичните атрибути на фундаментализма са универсализирането на сакралния текст,
радикализмът,
екстремизмът, войнствеността и отхвърлянето на инакомислието. Други негови особености
са идеологизиране на истината, създаване на алтернативни
общества, акцентиране върху
абсолютния авторитет, фокусиране върху вярата, семейството
и държавата и дихотомизиране
на светогледа.
Важно е фундаментализмът
да се разграничи от консервативната ортодоксия или традиционализма, с които често
бива объркван. За разлика от
тях фундаментализмът е модерен, ориентиран към бъдещето, и активен, експлоатиращ миналото за промяна на
настоящето с перспектива за
по-нататъшни целенасочени
действия в тази посока.



“Изток-Запад“: В масовото съзнание у нас фундаментализмът се свързва
преди всичко, за да не кажем
единствено, с исляма. Това
обаче не е така. Съществува

ли обща основа, общ знаменател на фундаментализмите
– независимо от религиозните различия между тях?
Цветан Теофанов: В
различни райони на света
има сблъсък на гледни точки
между секуларизма и фундаментализма, доколкото те
се конкурират за доминиране в културата и обществото.
Реалният сблъсък в нашата
епоха не е между цивилизациите, а е война на култури,
мотивирана от конфликта
между секуларизма и фундаментализма, между крайно
отричащи и крайно утвърждаващи движения в рамките
на отделните цивилизации.
Критиката на секуларизма
– антисекуларизмът, е поразително общ знаменател
на
фундаменталистките
дискурси въпреки религиозните различия между тях. И
християнският, и ислямският
фундаментализъм развиват
сходни концепции за влиянието на секуларизма в съвременния свят, като инстинктивно отхвърлят неговата
власт, противопоставят се на
безбожието му, на откъсването на религията от обществения живот и изолирането й от
актуалните социални проблеми. Фундаментализмите са
теоцентрични по дефиниция,
те поставят Бог и Божието
откровение в центъра на
Вселената и осъждат секуларизма като материалистична, антропоцентрична идеология, основана на
фалшиви
просветителски
презумпции, които разполагат автономния човек в
средата на света, опирайки
се на безпомощния човешки
разум за философско и научно обяснение на този свят.

Секуларизмът се разглежда
като антитеза на истинската религия, като бунт срещу
Бог и отхвърляне на Неговата
власт и на Неговото послание.
В допълнение към тези общи
тенденции мюсюлманските
фундаменталисти смятат европейския секуларизъм за
генетично обременен с враждебност към исляма.
Откъсването на религията от обществения живот и
разчленяването на културата се тълкуват като част от
нетолерантния
секуларистки стремеж за доминиране в
държавата и в обществото и
за маргинализиране на религията. Докато някои баптисти
приемат известна степен на
отделяне от актуалната действителност като библейска и
крайно необходима стъпка за
въздържане от политическата власт и за гарантиране на
религиозната свобода, всички
ислямисти осъждат изолирането на религията от социалния живот като главен
грях на съвременната епоха,
който води до отстраняване
на Божия закон от публичната сфера и до социално и морално разложение.
Друга обща критика към
секуларизма е, че въпреки
антропоцентричния му характер и сляпата му вяра в
човешката еволюция той в
действителност не оценява
истинската стойност на човека и накърнява достойнството
му, защото хората се принизяват до равнището на животните, растенията, машините, без да се отчита тяхната
богоизбраност. И двете групи
фундаменталисти подчертават неотменимото високо положение на човека, създаден
по Божи образ и подобие. Но
докато християните отхвър-
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Проф. дфн Цветан Теофанов e
завършил арабска филология в
Багдадския университет, Ирак,
и специализация в Каирския университет, Египет. Работил е
като гост-професор в Оксфордския център за ислямоведски
изследвания. Автор е на книги и
статии за арабско-ислямската
култура. Преводач на Свещения
Коран. Член е на Американско-

лят утопичния концепт за съвършенството на човека като
противоречащо на падението
му и на долната му природа,
ислямистите са склонни да
приемат, че той би могъл да
е перфектен и на този свят,
ако живее в идеалната среда

то ориенталистично дружество, Британското дружество
за близкоизточни изследвания и
Европейския съюз на арабистите и ислямоведите. В момента е
заместник-декан на Факултета
по класически и нови филологии
и ръководител на Катедрата
по арабистика и семитология
при Софийския университет
“Св. Климент Охридски”.

на общество и държава, управлявани според шериата,
но изключват това да стане
в светски климат, лишен от
вяра в Бог.
Фундаменталистите
смятат секуларизма за идеен източник на всички съвременни

злини, включително моралната разпуснатост, криминалните престъпления и кризата в
семейството, вярата и законността. С отричането и отхвърлянето на абсолютния нравствен кодекс, както е разкрит в
свещените писания, секулари-
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змът поставя морала на относителни основи и предизвиква
дълбока морална криза във
всички общества. Фундаменталистите посочват увеличаването на престъпността, разпространението на наркотиците,
абортите и порнографията
като резултат от секуларисткия светоглед. Докато мюсюлманите охотно се съгласяват с
християните относно моралното разложение на западните общества, което те тълкуват
като логично следствие от хода
на тяхното развитие, възгледите им за ислямския свят носят
по-сложен и краен характер.
Западното влияние е обхванало и ислямските страни, които
са се отклонили от предписанията на Корана и Пророка,
управлявани са от безбожни
и лицемерни марионетни монарси и правителства и целта е
да бъдат свалени чрез джихад,
за да се възцарят принципите на религията. Тук се крият
най-сериозните причини за
радикализма, екстремизма и
революционните настроения в
средите на ислямските фундаменталисти.
Накрая, и християнският,
и ислямският фундаментализъм са единодушни, че секуларизмът е равностоен на
идолопоклонството и че светското общество ни връща към
епохата на предхристиянското езичество или предислямската джахилия, кланяйки се
на множество фалшиви богове вместо на единия Бог. Тези
богове са самият човек с неговото високомерие и стремеж
към власт, модерната нациядържава и нейните управници, науката и технологията и
самото общество.
Прекалено опростено иконоборство проведе талибанското движение в Афганистан,

“

Въпреки широкото сходство между
ислямския и християнския фундаментализъм между тях се забелязва едно
съществено различие: ислямистите са политически по-ангажирани по причина на
тяхната идеология на единство между
религия и политика, докато християните
като цяло са по-неуверени по този въпрос.

когато през 2001 г. унищожи
огромните статуи на Буда в Бамиян.
Широкото съгласие на фундаменталистите
независимо
от религиозната им принадлежност в тяхното негативно
отношение към секуларизма
подсказва възможност за коопериране между по-умерените представители на двете движения с цел да се отхвърлят
някои светски посегателства.
Някои фундаменталисти осъзнават наличието на подобни
потенциални възможности и
бавно се насочват към добронамереност и диалог, водещи
към споразумения по отделни въпроси, без да жертват
специфичните си особености.
Докато някои ислямски екстремисти твърдят, че между
мюсюлманите и християните
няма общи допирни точки,
фундаменталисткият
лидер
Юсуф ал Карадауи подчертава,
че между тях има важни прилики и специално споменава
нуждата от сътрудничество за
противодействие на секуларизма и аморалността.
„Изток-Запад”: Бихте
ли могли да посочите съществуването на други прилики между фундамента-

лизмите? Съществуват ли
прилики в отношението към
Свещеното писание?
Цветан Теофанов: Свещеното писание и неговото
сакрализиране е централна
фундаменталистка тема. Удивителни са приликите в начина, по който християнските и
ислямските фундаменталисти
характеризират своето Писание. Те подчертават нуждата
от него, очевидния му авторитет, съвършенство, божествената му природа, неговото запазване и пребъдване,
вдъхновение, непогрешимост,
съществуване извън времето,
ролята му на единствено вярно напътствие и на окончателен критерий за установяване
на истината и за отсъждане.
„Изток-Запад”: Какви
са преобладаващите възгледи за отношението към
политиката и държавата,
за възможността или необходимостта вярващите да
участват в политическия
живот?
Цветан Теофанов: Съществуват различни възгледи
за това дали вярващите трябва да се включват в политиката, като мненията варират от
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пасивна набожност до активно участие. Въпреки широкото сходство между ислямския
и християнския фундаментализъм между тях се забелязва едно съществено различие:
ислямистите са политически
по-ангажирани по причина на тяхната идеология на
единство между религия и
политика, докато християните като цяло са по-неуверени
по този въпрос.
Някои фундаменталисти
са аполитични, изолират се от
актуалните светски проблеми
и се отдават на мисълта за отвъдния свят. Това произтича
от мнението им, че политиката е по природа корумпирана
и корумпираща, несъвместима с религията, поради което
истинските вярващи трябва
да се въздържат от участие в
нея (дори се препоръчва да
не се участва в избори), но да
се подчиняват на властите, да
зачитат държавните институции и никога да не въстават
срещу тях.
Може да се говори и за
неохотно участие в политическия процес. Този тип мислене също се разпространява главно сред християнските
фундаменталистки кръгове,

“

които разглеждат църквата и
Евангелието като първостепенна грижа на вярващите,
но хранят надежда да влияят
върху политиката на правителствата и да спомагат за
промени в законодателството
с цел да се налагат библейските ценности.
Съществува и възглед за
активно участие в политическите процеси и ревностен
стремеж за участие в тях.
Тази група от движения смята, че след като цел на правителствата според Божия замисъл е те да функционират
в полза на обществото, вярващите трябва да се ангажират
политически за прилагане
на религиозните концепти
за правораздаване и съчувствие. Социалната активност и
политическата ангажираност
са дарени от Бог средства за
лечение на явните болести
на обществото и вярващите
трябва да участват във всички сфери на управлението, за
да гарантират прилагането на
Божиите принципи за възнаграждаване на доброто и наказване на злото.
„Изток-Запад”: Може
ли да се открие съвмести-

Умерените ислямски фундаменталисти в действителност са по-демократично настроени, отколкото повечето светски националистични режими
в мюсюлманските държави. Повечето
описват възможни ислямски системи на
управление, удивително сходни със съвременните западни демократични системи
и разделението на властите при тях на
законодателна, съдебна и изпълнителна.

мост между фундаментализма и демократичните
принципи?
Цветан Теофанов: Някои експерти смятат фундаментализма за несъвместим
с демокрацията. Други обаче
осъзнават, че религиозните
движения разполагат с широк
и гъвкав спектър от подходи
към политическите системи
и че много фундаменталисти
одобряват демократичния избор.
Сред ислямистите се води
спор дали демокрацията е
съвместима с исляма. Някои
смятат, че ислямската система е уникална и няма връзка със съвременната западна
демокрация. Други твърдят,
че ислямът е истинска и автентична демокрация, докато
трети адаптират демокрацията към ислямските концепти
и акцентират върху плурализма и човешките права. Умерените ислямски фундаменталисти в действителност
са по-демократично настроени, отколкото повечето
светски
националистични
режими в мюсюлманските
държави. Повечето описват
възможни ислямски системи
на управление, удивително
сходни със съвременните западни демократични системи
и разделението на властите
при тях на законодателна, съдебна и изпълнителна.
„Изток-Запад”: Фундаментализмът – независимо от религията – е и претенция за идентифициране
с доброто, за негово „представителство”. Как фундаменталистите разпознават
силите на злото?
Цветан Теофанов: Уди-
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вително е сходството в начина, по който и християнският,
и ислямският фундаментализъм виждат целия живот като
постоянна битка между Божиите сили на доброто и сатанинското зло. И двете общности призовават вярващите
да се борят и търпеливо да
понасят страдания в името на
Божията кауза, като акцентират върху военния аспект
и битката, в която се очаква
вярващите да участват. Този
възглед намира многостранно отражение както в личния
живот, така и в обществената
дейност. Докато главната зона
на сблъсък е личността, която
води нравствена борба срещу
греха и страстите, протича и
външна борба срещу идентифицируеми врагове. Друг
аспект на битката е насочен
срещу демоничните сили на
злото. Използваните термини са символични, въпреки
че могат да бъдат манипулирани и да породят опасност в
определен контекст.
Концептът за битката поражда
фундаменталистка
склонност към изолиране
като защитна реакция на очертаване на граници пред
враждебния свят, средство
за пречистване в рамките
на общността и позитивен
образец за идеална комуна. Мюсюлманите виждат в
изолацията един от етапите
на борбата за въвеждане на
ислямската система на управление по модела на преселението хиджра на Мухаммад в
ал-Медина.
Може да бъде направен
интересен паралел и в процъфтяването на конспиративните теории сред някои
крила на двата лагера, които
са склонни да идентифицират разобличени врагове и да

“

В съвременния ислямски фундаментализъм антисемитската реторика играе доминираща роля и се е превърнала в маркер на повечето движения.
В резултат на израелско-палестинския
конфликт мнозина експлоатират западния расистки антисемитизъм и го свързват с традиционните антиюдейски настроения в Корана и хадисите. ...Затова
и повечето мюсюлмански фундаменталисти се виждат въвлечени в космическа
битка срещу юдеите, като развиват нова
доктрина за отношенията между юдеи и
мюсюлмани.
разкриват тайни съзаклятия.
Някои от враговете са общи:
секуларизмът във всички негови форми, масонството и
донякъде юдеите и ционистите. Християните смятат секуларизма, атеизма, марксизма,
фашизма, нацизма и масонството за плодове на Просвещението, които си поставят
за цел да завладеят всички
центрове на сила и да маргинализират християнството,
като първо го изхвърлят от
публичната сфера, а после го
разрушат дори в личностната
сфера.
Сред християнските фундаменталисти антисемитизмът
е преобладавал повече преди
Втората световна война, но в
резултат на холокоста неговото пространство на действие
е сведено до няколко крайно
десни движения. Те разпознават истинския враг зад
съвременните деструктивни сили като малката група
от международни банкери и
масони, които са успели да
манипулират федералното
правителство на САЩ, за

да го превърнат в ционистко окупационно правителство, използващо своите
институции за постигане
на крайните си цели. Тези
страхове са свързани главно с
апокалиптичните и милениристичните очаквания, както
и със западния расизъм, антисемитизма, антимасонизма
и омразата към чернокожите,
мотивирани и подхранвани
от съответните идеологии.
В съвременния ислямски
фундаментализъм антисемитската реторика играе
доминираща роля и се е превърнала в маркер на повечето движения. В резултат
на израелско-палестинския
конфликт мнозина експлоатират западния расистки
антисемитизъм и го свързват с традиционните антиюдейски настроения в Корана
и хадисите. Сайид Кутб има
специален принос в това отношение, като използва различни западни материали с
обвинения срещу юдеите: че
са генетично обременени със
зло, агресивни, използвачи,
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манипулатори, консуматори
и мизантропи. Затова и повечето мюсюлмански фундаменталисти се виждат въвлечени в космическа битка
срещу юдеите, като развиват
нова доктрина за отношенията между юдеи и мюсюлмани. Модерните мюсюлмански антисемити използват
и интернет, за да доказват
своите възгледи чрез смесица от западни и традиционни
ислямски източници. Представителите на по-умерени
течения
предупреждават,
че подобно отношение към
юдеите е продукт на късни
интерпретации. В действителност те са съжителствали мирно с мюсюлманите
в продължение на векове.
Ислямът винаги е бил толерантен към хората на Писанието, които са се намирали
под негова защита и са имали права. Други интерпретират ислямските източници не
толкова като осъждащи всички юдеи, колкото като предупреждаващи мюсюлманите
за възможните последствия
от изопачаването на Божието
откровение и подбуждащи ги
към постоянна бдителност,
защото Пророкът е казал:
„Вие ще последвате пътищата на Бану Исраил стъпка по
стъпка.”
И двете групи фундаменталисти виждат съвременното общество като неопаганистично, защото то отхвърля
нравствените идеали и позволява свобода на сексуалните отношения. Радикалите виждат нужда от бойка
или бойна съпротива срещу
диктата на злото в подобни
безбожни системи, като ги
делегитимизират и допускат
насилствени действия срещу
предусетени заплахи от стра-

на на светската държава.
Християните сравняват съвременното западно общество
с езическия Рим и неговия
манталитет на „хляб и зрелища”, на необуздан хедонизъм.
Сблъсквайки се с подобно катастрофално положение, те се
стремят да намерят разрешение на въпроса дали и кога
съпротивата е оправдана и
кога може да се премине от
пасивни към активни действия. Докато някои аргументират единствено мирното
неподчинение без всякаква
намеса в политиката, други
поощряват активното ангажиране в социални и политически кампании с цел да се
промени статуквото. Библейският отговор при недопустими ситуации включва бягство
в по-безопасни зони и мирни
действия срещу неприемливи
разпоредби.
Повечето християни се
обявяват срещу въоръжения
бунт, като се аргументират
с довода, че единствено на
законно назначено правителство е позволено „да носи

сабя”. Някои обаче смятат, че
е възможно да се излезе от
рамките на пасивното гражданско неподчинение и да
се използва законосъобразна
сила, когато се преминат допустимите граници.
Християнските
учения
също предлагат примери за
разнообразни екстремистки
идеологии: антикомунизъм,
антифедерализъм, насочени
срещу голямото правителство, расистки, антисемитски и против чернокожите,
както и неонацистки. Някои
от тях са мотивирани от есхатологичните страхове за
надвиснала гибел при налагане на нов световен ред и се
организират в милиции, за
да се защитят срещу предусещаната опасност. Наричат ги
твърда десница или безумна
отцепническа група lunatic
fringe. Интересуват се главно
от нерелигиозни популистки
политически и икономически въпроси като правото да
се носи оръжие, даване на
пълномощия на локалните
управления, елиминиране на

“

Макар и много християнски фундаменталистки групи да отричат
принадлежността си към фундаментализма с аргумента, че той по никакъв
начин не се вписва в нормите на тяхната
религия, тези течения включват в идеологията си фундаменталистки теми,
наистина – вторични и встрани от основното им концептуално ядро. Подобни
теми включват целта Америка да се превърне в християнска страна и Библията
да залегне в основите на нейното законодателство, както и подозренията за наличие на враждебни конспирации.
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“

И християнският, и ислямският
фундаментализъм дават примери
за наличие в тях на радикални крила, но ислямските му разновидности са
по-широки и идеологически по-кохерентни, основани на новата интерпретация
на джихад от Сайид Кутб, а именно: че
други мюсюлмани могат да бъдат съдени
като неверници, особено ако участват
в управлението, и могат да заслужат
смърт за своето вероотстъпничество, а
също – че се налага да се води война срещу тях, за да се завземе властта, да се
създаде обновена общност умма под ръководството на истински халиф, който
прилага шериата.
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федералните правителствени
функции, които не са набелязани в конституцията, премахване на данъците върху
доходите, връщане към златото и среброто като платежни средства, връщане на собствеността на федералните
земи на отделните щати. Някои от тях развиват засилена
враждебност към държавата
в резултат на нарастваща радикализация и готовност да
приложат сила за достигане
на целите си.
Макар и много християнски фундаменталистки групи
да отричат принадлежността
си към фундаментализма с
аргумента, че той по никакъв
начин не се вписва в нормите на тяхната религия, тези
течения включват в идеологията си фундаменталистки
теми, наистина – вторични
и встрани от основното им
концептуално ядро. Подобни
теми включват целта Америка
да се превърне в християнска

страна и Библията да залегне
в основите на нейното законодателство, както и подозренията за наличие на враждебни конспирации. Повечето от
тези групи не целят сваляне
на правителството, а по-скоро
се поддават на защитни реакции срещу централното управление и неговите съюзници
– представители на новия
световен ред, които според
тях се готвят да ги премажат.
Сливането на различни крила на десни движения създава потенциал за упражняване
на насилие срещу федерални
бюра, съдебни изпълнители,
хора, предлагащи извършване на аборти, емигранти, чернокожи и евреи. Това става
факт през 1995 г., когато в Оклахома религиозно мотивирани милиции бомбардират
федерална сграда, вследствие
на което загиват 168 човека.
От страна на мюсюлманите се подчертава връщането
на ислямското общество към

Сайид Кутб

предислямското
невежество
(джахилия). Основните течения разглеждат борбата срещу
възроденото езичество главно
в идеологически план, като
моралистична проповед, намеса в светския живот, благотворителност и демократична
политика за промяна на лошата действителност. Докато
тази група не употребява етикета такфир - неверници за
всички останали мюсюлмани,
радикалите дават ново тълкуване на този термин, което да
обхване съвременните мюсюлмани като индивиди, както и
обществата и режимите. Те
оправдават също и въоръжената съпротива, взимането
на властта от ренегатските
режими и тероризма. Някои
смятат цялото общество за
джахилийско и легитимират
нападенията срещу определени цели, други утвърждават, че трябва да се атакуват
само владетелите, режимите
и активните им помагачи.
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Що се отнася до концепцията за джихад, то радикалите
разширяват
общоприетото
му значение на мирна борба
или въоръжена защита, за да
включат в него насилствени
действия, целящи взимане на
властта в държавата, атакуване на други джахилийски
държави и насилствено налагане на ислямската система и на шериата върху целия
свят. Някои развиват нова
трактовка на джихад като
най-важното задължение на
мюсюлманите, което те трябва да изпълняват в постоянна
война срещу всички неверници и ренегати до създаването
на всеобщ халифат.
„Изток-Запад”: В масовия печат най-голямо внимание привличат радикалните
ислямистки крила, вероятно
поради войнствената реторика. Бихте ли направили
обща характеристика на
тези течения?

“

Цветан Теофанов: И
християнският, и ислямският фундаментализъм дават
примери за наличие в тях
на радикални крила, но ислямските му разновидности
са по-широки и идеологически по-кохерентни, основани на новата интерпретация
на джихад от Сайид Кутб,
а именно: че други мюсюлмани могат да бъдат съдени
като неверници, особено ако
участват в управлението, и
могат да заслужат смърт за
своето вероотстъпничество,
а също – че се налага да се
води война срещу тях, за да се
завземе властта, да се създаде
обновена общност умма под
ръководството на истински
халиф, който прилага шериата. Необходимата първа стъпка е насилственото завземане
на властта във всяка отделна
мюсюлманска държава.
Отрицателите твърдят, че
ислямската политическа система не може да бъде сравнявана с никоя друга човешка

Мухаммад ал Масари, саудитски професор по физика
и дисидент, който живее
във Великобритания и е учредител на опозиционен Комитет за

система, защото е божествено организирана. Повечето
сходства са външни, а не същностни. Западната демокрация с нейната презумпция за
власт на народа е антитетична на доктрината за Божието
господство. Същностните характеристики на ислямската
система се основават на святия модел на сподвижниците на Пророка и на шериата
като съчетание на религия и
светска власт. Но когато описват предпочитаните от тях
системи, говорят за избори,
партии, консултации, отчитане на лидерите пред народа и
други сходства със западните
системи.
Други ислямисти приемат
валидността на демократичните принципи. Маудуди защитава „теодемокрация”, управлявана от цялата ислямска
общност. Бог е удостоил с политическата власт общността като цяло – целия народ,
а тя я поверява на избрания
от нея лидер, халифа, който е

защита на легитимните права, представя отрицателите.
Той смята, че мюсюлманите не
трябва да участват в никакви
законодателни, изпълнителски
или съдебни роли в немюсюлмански (куфр) страни, така че няма
да бъдат принудени да посягат
на Божието законодателно господство или да приемат закони,
които противоречат на шериата. Позволява се най-много да
участват като държавни служители в административни или
изпълнителни органи.
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ски (куфр) страни, така че няма
да бъдат принудени да посягат на Божието
законодателно
господство или
да приемат закони,
които
противоречат
на
шериата.
Позволява
се
най-много
да
участват
като
държавни служители в административни
или изпълнителни органи.
Обаче ислямисти като Рашид Ганнуши аргументират
тезата, че мюсюлманите могат да участват в светски демократични системи на всички равнища, доколкото те се
основават на принципите на
справедливостта и равенство
за всички. Въпреки че идеалът е ислямската система, демокрацията е за предпочитане пред диктатурата. Според
Ганнуши шериатски принцип
гласи, че ако ислямският закон не може да бъде приложен, за предпочитане е найблизката до него възможна
система. Религиозно задължение на мюсюлманите е да
взимат политическо участие
във всяко управление, което върши добро и предпазва
обществото от зло. Участието
във властта при демокрацията се опира на общи цели като
национална солидарност, зачитане на човешките права и
гражданските свободи, социална справедливост.
През последните десетилетия се експериментира с различен успех ислямистко участие в демократичния процес
в различни страни. Полити-

Според Ганнуши шериатски принцип гласи, че
ако ислямският закон не
може да бъде приложен, за
предпочитане е най-близката до него възможна система. Религиозно задължение
на мюсюлманите е да взимат политическо участие
във всяко управление, което
върши добро и предпазва обществото от зло.
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отговорен пред народа, както
и пред Бог и шериата, и така
властта му е ограничена. Това
е сходно с конституционна
президентска републиканска
система, въпреки че повечето ислямисти са склонни да
дадат широки правомощия
на водача на изпълнителната власт – халифа, който е и
духовен водач и е смятан за
главен гарант на ислямската
държавна система. Халифът е
длъжен да управлява чрез съвещаване шура, което се осъществява чрез законодателна
или консултативна асамблея,
докато съдебната власт е автономна.
По въпроса за съучастието
във властта в немюсюлманска държава има противоположни мнения. Мухаммад ал
Масари, саудитски професор
по физика и дисидент, който
живее във Великобритания и
е учредител на опозиционен
Комитет за защита на легитимните права, представя
отрицателите. Той смята, че
мюсюлманите не трябва да
участват в никакви законодателни, изпълнителски или
съдебни роли в немюсюлман-

ческите системи в тях се отварят и позволяват на ислямисти да участват в изборите
и да се изявяват като водеща
опозиционна сила, както и
като партньори в управляващи коалиции.
„Изток-Запад”:
Професор Теофанов, за нашите
читатели сигурно ще бъде
интересно да научат какви източници сте проучили
и проучвате за целите на
изследването си върху фундаментализма. Бихте ли ги
въвели в това най-радостно
тайнство на изследователя?
Цветан Теофанов: За
целите на изследването са използвани монографии, трактати, брошури, статии, манифести, както и публикации по
интернет, особено съдържателни и ценни, защото позволяват свобода на изразяване,
а за някои секти и движения
това е единствената възможна публична трибуна. От ислямските извори са проучени
трудове на основоположниците на фундаментализма Хасан
ал Банна, Сайид Абу л-Аля ал
Маудуди, Абу л-Хасан Али ан
Надуи и Сайид Кутб. Хасан
ал Банна (1906–1949) е ранен
ислямски фундаменталист и
основоположник на организацията “Мюсюлмански братя”
в Египет. Абу л-Аля ал Маудуди (1903–1979) е ислямистки
мислител и основоположник
на пакистанската “Джамаати Ислами”. Абу л-Хасан Али
ан Надуи (1914–1999) е фундаменталистки учен, писател и
университетски преподавател.
Сайид Кутб (1906–1966) е главен идеолог на “Мюсюлмански
братя” в Египет, екзекутиран
по заповед на президента Гамал Абдел Насър за радикал-

Интервю
ното преосмисляне на концеп- ад Дин ан Набхани, основател олозите и мислителите Джон
тите за джахилия (езическа на “Хизб ат тахрир” и Оса- Гришъм Мечън (1881–1971),
безпросветност) и такфир ма бен Ладен. Харизматични американски консервативен
(обвиняване в неверие), пре- шейхове като популярния Му- презвитериански теолог, радимно в книгата “Знаци по хаммад Митуалли аш Шарауи нен фундаменталистки лидер,
пътя” (“Маалим фи т-та- и Абдулхамид Кишк от Египет който напуска Принстънския
рик”). Анализирани са и съ- също влизат в обсега на из- теологичен семинар, защото
чинения на техни ученици от следването ми като представи- го смята за твърде либеравторо и трето поколение фун- тели на влиятелното течение, лен, и основава през 1929 г.
даменталистки лидери като което се стреми да мобилизира Уестминстърския теологичен
Юсуф ал Карадауи (род. 1926), мюсюлманите за политическа семинар; Корнелиус ван Тил
изтъкнат eгипетски учен, член активност, а също така и ши- (1895–1987),
американски
на “Мюсюлмански братя”, де- итски идеолози като айятол- протестантски теолог, прокан на Колежа по шериат, Ка- лах Хомейни, Али Шариати и фесор по апологетика в Уесттарски институт за религиозни айятоллах Али Хаменей.
минстърския теологичен семиизследвания; Хуррам Мурад
нар, който напуска “Принстън”
(1932–1996), пазаедно с Мечън;
кистански учен и
Френсис Шефър
За целите на изследването са
активен член на
(1912–1984), влиизползвани монографии, трак“Джамаат-и Исятелен, особено
лами”. Хуршид
сред
студентитати, брошури, статии, маниАхмад (род. 1932),
те,
американски
фести, както и публикации по интерпакистански икоевангелистки и
нет, особено съдържателни и ценни,
номист и ислямпротестантски
ски учен, един от
мисионер, филозащото позволяват свобода на изранай-влиятелните
соф и апологет,
зяване, а за някои секти и движения
лидери на “Джаглавен лидер на
това е единствената възможна пубмаат-и Ислами”,
евангелисткото
основател на Исвъзраждане през
лична трибуна.
лямската фонда60-70 години на
ция – Великобритания; Рашид
„Изток-Запад”: Наме- миналия век; Джон Стот (род.
Ганнуши (род. 1941), туниски рихте ли достатъчно хрис- 1921), английски англикански
фундаменталистки лидер и тиянски източници?
пастор, един от най-изтъкнамислител, водач на “Хизб антите евангелистки лидери и
нахда”. Хасан ат Тураби (род.
Цветан Теофанов: От апологети на нашето време;
1932), судански интелектуалец християнските
източници Джеймз Пекър (род. 1926),
и активист на “Мюсюлмански проучвах главно съчинени- английски англикански пасбратя”, лидер на Национал- ята на консервативни про- тор, теолог и писател, смятан
ния ислямски фронт, който тестантски евангелисти, и за един от най-влиятелниподкрепя военния преврат, по-специално, но не изклю- те съвременни евангелистки
извършен от генерал Умар ал чително, на американските мислители; Мартин ЛойдБашир през 1989.
им представители в качество- Джоунз (1899–1981), известен
Проучих и текстове на ра- то им на най-многобройните уейлски протестантски пастор
дикални интерпретатори на и най-влиятелните съвремен- и писател, смятан от някои
фундаментализма, участващи ни християнски фундамен- изследователи за най-велив различни екстремистки гру- талисти. Въпреки че много кия британски проповедник
пи: Мухаммад Абдуссалям Фа- евангелисти са склонни да на двайсети век; Клайфърд
радж от “Танзим ал джихад”, отхвърлят етикета фундамен- Хил, английски англикански
Шукри Мустафа от “Ат-так- тализъм като пейоративен, те пастор, проповедник от хафир уа л-хиджра”, шейх Умар попадат под него, когато при- ризматичното движение, соАбдуррахман, духовен лидер на емат непогрешимия автори- циолог и теолог, директор на
групите “Танзим ал джихад” и тет и универсалната власт на Центъра за съвременно па“Ал джамаа ал исламия”, Таки Божието Писание. Това са те- сторство, и много други. 

“
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Мюсюлманите и приобщаването
им към европейските общества
Шакиб бен Махлуф,
председател на Съюза на мюсюлманските
организации в Европа*

Мюсюлманските институции
и утвърждаването на идеята за
позитивното приобщаване
Идеята за „приобщаването” на европейските мюсюлмани не възниква просто така
от нищото. Тя възниква непосредствено след
настъпилите вследствие на имиграцията демографски промени в Европа и повдигнатите
от това въпроси в редица европейски страни
за правилния подход за приобщаване на различните прослойки на обществата на Стария
континент, които започват да стават все помногобройни.
Повдигнатите въпроси съдържат и известна
доза притеснение, произтичащо от възникналите страхове от появата на паралелни общества или на гнезда, отделени от общите рамки
на обществото, които обикновено се наричат
„гета” и които оставят негативен отпечатък
върху европейския исторически опит.
И понеже тези въпроси поначало са свързвани с така наречените „чужденци” или „имигранти”, то мюсюлманите често пъти попадат в
центъра на дискусиите, особено поради традиционната представа, според която ислямският
Ориент и произхождащите от него хора са настроени срещу европейския Запад и неговото
коренно население.
Макар че това съпоставяне, или по-скоро
противопоставяне, не лежи върху аргументирана основа с оглед на миналите и настоящите
взаимоотношения между Изтока и Запада и на
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* Авторът участва в проведената през ноември конференция за междукултурния и
междурелигиозния диалог, организирана от
Центъра за близкоизточни изследвания

положителните резултати от тях, то европейските мюсюлмани и особено имигрантите сред
тях започват да се стремят към своето приобщаване, последвайки примера на много други
обществени групи, които са решили да не се
затварят в себе си и да не се изолират в периферията.
Най-просто казано, идеята за приобщаването се базира върху нуждата обществото да
продължи да бъде в състояние на вътрешна
взаимосвързаност на различните си прослойки посредством споделянето на общи ценности
и спазването на общи закони. Приобщаването
като широко и неопределено понятие се превръща в обект на тълкувания и разяснения,
което довежда до очевидна неразбория в мненията относно неговото значение както сред
интелектуалните школи и философите, така и
сред политиците и социолозите. Навярно това
е един от мотивите, накарали ислямските институции, възприемащи идеята за приобщаването, да прибавят към нея и определението
„позитивно”. Така „позитивното приобщаване”
се превръща в главен стремеж на множество
мюсюлмански институции в Европа.
Всъщност възгледите на мюсюлманските
институции за приобщаването до голяма степен съвпадат с призивите на редица заинтересовани лица и институции от общественото,
или дори понякога от политическото пространство на Европа, а диалогът и сътрудничеството остават единственият път за постигането и
възприемането на общи възгледи, за работа по
общи програми и постигането на съгласие по
свързаните с приобщаването или произлизащите от него въпроси.

Мюсюлманите като европейски
граждани
Приобщаването на мюсюлманите в Европа е едно от новите им задължения. В Съюза
на мюсюлманските организации в Европа сме
уверени, че мюсюлманите на този континент в
качеството си на европейски граждани считат,
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че трябва да работят за всеобщото благо и че
желанието им да изпълняват своите граждански задължения е точно толкова голямо, колкото и желанието им да си търсят правата. Според ислямското учение мюсюлманинът трябва
да бъде пълноценен гражданин в обществения
живот, това е негов дълг и той трябва да се
стреми с всички сили към благото на неговите
съграждани.
Мюсюлманите са длъжни да се приобщават към обществата, в които живеят, като това
приобщаване се основава върху равновесието между запазването на тяхната религиозна
идентичност и изпълнението на гражданските
им задължения.
Мюсюлманите в Европа живеят в общества,
богати на религиозни и философски учения, и
явно изразяват своето уважение към този плурализъм. Те са убедени, че ислямът зачита принципа на многообразието и различията между хората и не се стреми да ги премахне, а призовава
към взаимно опознаване, взаимопомощ и взаимодопълване между хората от едно общество.

Ролята на мюсюлманските институции в
Европа в процеса на приобщаването на мюсюлманите към европейските общества може
да бъде разделена на три нива: концептуално
ниво, ниво сближаване с действителността,
ниво практически действия.
Разглеждането на темата за приобщаването
постепенно премина през период на развитие
и задълбаване така, че се стигна до употребата на различни понятия и термини, свързани
с нея - например понятието „адаптиране” (под
което се има предвид адаптирането на мюсюлманите към европейската действителност),
„гражданство” (на мюсюлманите в европейското общество, към което принадлежат), „участие” (обществено или политическо) и „равноправие”. Разглеждането на темата излезе извън
тесните рамки на дискусиите, които протичат
в различните европейски мюсюлмански среди,
и навлезе в големите мюсюлмански форуми и
конференции, бяха издадени няколко декларации, като накрая се стигна до харти. От тях е
важно да споменем Хартата на мюсюлманите
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в Европа от 1472 година
за възприемане на
по Хиджра (2006 година
идеята за приобщаЕдин от най-ярките присл. Хр.).
ването от страна на
мери за приноса на мюсюлЕдин от най-ярките
обществеността с
манските
институции
примери за приноса на
произтичащите от
мюсюлманските инститова положителни
при формирането на концептуции при формиранепоследствия.
цията за приобщаването е
то на концепцията за
Приобщаването
създаването на Европейския
приобщаването е създакато цяло и взимаването на Европейския
нето на участие в
съвет за изследвания и издасъвет за изследвания и
частност изискват
ване
на
фетви
(европейското
издаване на фетви (еврои наличие на равмюфтийство), който днес по
пейското мюфтийство),
ноправие на всичкойто днес по волята на
ки, за да се гаранволята на Всевишния навлиза
Всевишния навлиза в
тира постоянният
в своето второ десетилетие и
своето второ десетиленапредък във всичкойто се занимава с изследватие и който се занимава
ки сфери.
с изследване на въпроса
Правата,
коине на въпроса за „завръщането
за „завръщането към кото се предоставят,
към корените”.
рените”.
и възможностите,
Идеята за приобщавакоито се разкриват
нето, или поне такава, капред членовете на
квато е според умерените мюсюлмански орга- което и да било общество, са свързани с множенизации в Европа, не се е криела или отделяла ство фактори - например с образователните и
от действителността. В основата си тя е главна културните специфики, с икономическите и фитема в живота на мюсюлманското семейство в нансовите показатели, с обществените нагласи и
Европа, а подрастващите мюсюлмански мла- с политическата и социалната обстановка.
дежи и девойки тепърва се изправят пред нея
Мюсюлманските институции в Европа са
в едно общество, което е твърде различно от решени да положат всички сили за постиганетова на техните бащи и деди. С други думи, то на равноправие и утвърждаването му в разтова, което може накратко да бъде описано личните сфери. Европейският съюз обяви 2007
като „обществена позиция”, или „въпросът за година за „година на равноправието в Европа”,
принадлежността” е въпрос, който може да нещо, което бе приветствано радушно от Съюза
бъде поставен в общественото пространство на на мюсюлманските организации в Европа.
европейските мюсюлмани подобно на въпроИнституционалният характер се счита за
са за идентичността или просто защото при- една от осезаемите особености на Европа и
общаването е обект на разпалени спорове на това не бива да се пренебрегва в контекста на
обществено и политическо равнище в редица приобщаването на мюсюлманите към Европа.
западни или централноевропейски страни още Приобщаването на общност от хора или на няот началото на деветдесетте години на двадесе- каква група към дадена европейска страна не
ти век та чак до наши дни.
се осъществява, като хората бъдат оставени поНякои развития на нещата и някои обра- отделно да се разтворят в обществената среда,
ти, преживени от мюсюлманите в Европа след което води до чувство на отчаяние и безперс2001 година, налагат още повече необходимост- пективност.
та и теоретически, и практически да се работи
Приобщаването като общо усилие
върху приобщаването. Диалогът е незаменима
част във всичките периоди и етапи от процеса
на приобщаването. Той води до разбирателство
Приобщаването трябва да се извърши посред европейската общественост по време на средством полагането на общи усилия, оказразличните етапи от процеса на приобщаване. ването на взаимопомощ и дори посредством
Без съмнение, по божията воля, това доприна- „институционално разтваряне”. Когато става
ся и за хармонизирането на насоките на раз- дума конкретно за европейските мюсюлмани,
витие на приобщаването с действителността и това ще рече те да съумеят да се приобщят към

“
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една институционална среда. За да се постиг- ва с оглед на поощряването на положителноне това, са необходими целенасочени усилия, то приобщаване на мюсюлманите към техните
допринасящи за процеса на приобщаване, като европейски общества да не пренебрегват въподготовка на отделния мюсюлманин да рабо- проса за тяхната отвореност спрямо отделнити активно и съзнателно с обкръжаващите го те прослойки на мюсюлманското присъствие
европейски институции; присъствие на мю- в Европа и способността си да уведомяват разсюлманите в работната среда на действащите личните поколения за реалното състояние на
институции и желание от тяхна страна да изи- мюсюлманските институции, за присъствието
граят позитивна роля и да бъдат в услуга на на жената мюсюлманка в тях. Трябва да се изобщото благо; сформирането на мюсюлманска бегне така нареченото „класово съсредоточаваинституционална среда в общественото прос- не” на мюсюлманските институции – вратите
транство; поставяне на рамка за взаимопомощ им трябва да са отворени за всички мюсюлмаи сътрудничество, както и за съгласуване на ни, а начините им на действие да бъдат продействията и партньорство.
зрачни и ясни.
Мюсюлманите могат да заемат отговорни
Ненапразно, ако институционалната рамка
позиции в сферата на услугите и в обществените се окаже неспособна да отговори на нуждите
институции, както
на едно многообразно
и да присъстват в
общество, това ще довеЗа мюсюлманите така
законодателната,
де до съмнения относно
изпълнителната и
възможността им да донареченото „институцисъдебната власт.
принесат за приобщаваонално
смесване”
трябва
Те не трябва да
нето. По тази причина
да представлява присъствието
странят от дърСъюзът на мюсюлманжавните и частските организации в
им в гражданското общество.
ните институции
Европа отделя специВъпросът не се свежда просто
(и от различниално внимание за придо наличието на действащи
те сектори). Това
емствеността между поприсъствие
(на
коленията, или за така
ислямски институции, а помюсюлманите) ще
наричаното
понякога
скоро до изобилие на институбъде израз също
„унаследяване”, и за гации с по-обхватни или по-спетака на една отгорантирането на участиворна и комунието на мюсюлманската
цифични интереси, които да
кативна идентичжена в процеса на припокриват всички необходими
ност, която влияе
общаване, за отварянеобласти.
конструктивно
то към обществеността,
и позитивно на
за разбирането на нужобществото и която взима дейно участие във дите и тревогите му и за изразяването им – все
всички реформи и нововъведения.
неща, които изискват все по-голямо посвещеЗа мюсюлманите така нареченото „инсти- ние и усилия.
туционално смесване” трябва да представлява
Това е голямо предизвикателство за мюсюлприсъствието им в гражданското общество. манските институции в Европа. Усилията, коиВъпросът не се свежда просто до наличието на то те полагат за развитие на процеса на приобдействащи ислямски институции, а по-скоро щаване, са напълно оправдани и необходими.
до изобилие на институции с по-обхватни или Но напредъкът в процеса на приобщаване изпо-специфични интереси, които да покриват исква разбиране на неговата природа, която
всички необходими области. Сформирането на поставя много отговорности на редица лица и
представителна действаща рамка на мюсюлма- институции както сред мюсюлманите, така и
ните или на организации, които да говорят от сред немюсюлманите. Отговорността за приобимето на „законовата или моралната идентич- щаването трябва да бъде и е обща отговорност
ност на мюсюлманската общност” при взаи- – и на мюсюлмани, и на немюсюлмани.
модействието й с дадена страна или общество,
Аллах повелява това, което обича и което
също е основен въпрос в този контекст.
го радва, Той ни напътства по верния път.
Мюсюлманските институции в Европа трябПревод Петър Ценов
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Ислямското банкерство
Васил Р. Тодоров
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„Мечтите на клиентите ни се сбъдват!” - така
звучи рекламата на една
ислямска банка в Дубай.
Умните глави в мюсюлманския свят са открили
как може да се получават
заеми, без да се нарушава
повелята да не се взимат
лихви. Например кредитът може да се превърне
в сделка за покупко-продажба на благородни метали, в хода на която ще
стане дума за търговска
надценка, но не за лихви
по заем.
Само преди няколко десетилетия ислямското банкерство бе напълно непознато.
В наши дни ислямски банки
има в около 55 страни. В Пакистан, Иран и Судан всички банки са задължени да
работят според принципите
на ислямското банкерство.
В останалите страни ислямските банки са в позицията
на малцинство и действат
редом с конвенционалните.
Но въпреки широкото разпространение на ислямското
банкерство то все още остава
слабо познато в много части
на мюсюлманския свят и е
почти загадка за по-голямата
част от Запада.
Модерното
банкерство
навлиза в мюсюлманските
страни през средата на XIX
век, като първите комерсиални банки са притежание
на европейци. Към края на
двадесети век започват да се
появяват и банки, притежавани от мюсюлмани. Но мо-

дерното, вдъхновено от Запада и основано на печалба
от лихви банкерство остава
един от най-дискутираните
въпроси сред мнозинството
от мюсюлманските религиозни водачи.
Тъй като според Корана
(2:275-276)
определянето
или получаването на лихва
се забранява, много мюсюлмани се чувстват неловко
да прибягнат до услугите на
конвенционалните
банки,
които поставят лихва при отпускането на заем и изплащат такава върху спестовни
влогове. И макар че някои
мюсюлмански
реформатори твърдят, че кораничният термин за лихва – риба
– е обозначавал нещо съвсем
различно от съвременните
лихви, то и до ден днешен
традиционното историческо

приравняване между двете
понятия остава валидно.
Кораничната забрана върху
лихварството се основава върху принципната позиция, че
начисляването на лихва върху отпуснат заем е средство
за експлоатиране на бедните,
или с други думи, човек, който трябва да изплаща лихва
върху взети назаем пари, се
счита за онеправдан. Освен
това на конвенционалните
влогове се гледа като на трупане на богатство в очакване
на предопределени постъпления без никакъв риск за вложителя. Освен забраната да
се получава печалба от
банкови лихви съществуват
и редица други забрани: парите не могат да се инвестират в
отрасли, свързани с производство или разпространение на
оръжие, алкохол, тютюн или
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свинско месо. Освен това под
забрана попадат и авиокомпании и вериги хотели, от които по време на пътуване или
престой клиент може да си
купи алкохол.
Концепцията за ислямско
банкерство - тоест за банкерство, в което лихва нито се
начислява, нито се изплаща,
може да бъде отнесена към
двадесетте години на миналия век, когато няколко
мюсюлмански
бизнесмени
осъзнават, че традиционните
методи за осъществяването
на финансови сделки не могат повече да бъдат прилага-

ни в модерната икономика.
В арабския свят първият
опит за прилагането на модерно ислямско банкерство
е предприет в Мит Гамр в
Египет през 1963 година.
Експериментът
съчетава
практиките на германските
спестовни банки с принципите на селскостопанското
банкерство в рамките на ислямските финансови предписания, така че да може тези
мюсюлмани, които поради
религиозни съображения не
биха се възползвали от конвенционалното банкерство,
да прибягнат до услугите на

ислямското. Въпреки това
тази банка е отворена под
прикритие, без да афишира ислямски имидж поради опасения, че би могла да
бъде счетена от тогавашните египетски политици като
проява на ислямски фундаментализъм.
През втората половина на
1967 година по политически
причини на проекта е сложен край, като египетската национална банка, която
работи по западен образец,
поема нещата в свои ръце.
Единствените ислямски финансови институции, които
оцеляват през този период,
са Социалната банка на Насър (в Египет) и “Табунг Хаджи” (в Малайзия). Първата
е създадена през 1971 при
Ануар Садат като свободна
от лихви комерсиална банка.
Тя все още съществува като
социална агенция за кредитиране на бедните, за отпускане на студентски заеми и
изпълняване на проекти на
министерството на социалните въпроси и застраховането. “Табунг Хаджи”, чието
начало е поставено през 1963
година с цел подпомагане
на малайзийците да спестят
пари за осъществяването на
поклонничеството до Мека,
пък допринася за по-късното основаване на Bank Islam
Malaysia Berhad, която е ислямска комерсиална банка.
През седемдесетте години с откриването на Дубайската ислямска банка (1975),
Ислямската банка на Фейсал
в Египет и Судан, както и на
Кувейтския финансов дом
(1977), Йорданската ислямска
банка (1978) и Бахрейнската
ислямска банка (1978) ислямското банкерство придобива
значително по-широк размах.
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След седемдесетте години ислямски банки, установени в
мюсюлмански страни, започват да предлагат услугите си и
в Европа, а в момента ислямските финансови прийоми намират широко приложение в
целия свят и дори в неислямски страни.
Основната идея на ислямското банкерство може да
бъде изложена много просто. Действията на ислямските финансови институции
се основават предимно на
принципа на споделяне на
печалбата и загубата (profitand-loss-sharing), тъй като ислямската банка не начислява
лихва, а по-скоро има дял
от капитала. Вложителите
също имат дял от печалбата
на банката съгласно предварително уточнен показател.
Така, от една страна, се формира партньорство между
ислямската банка и нейните вложители, а, от друга
страна, имаме партньорство
между банката и нейните инвестиционни клиенти. Именно това е основната разлика
между ислямското банкерство и конвенционалното, в
което банките обикновено
взимат назаем суми срещу
лихва от едната страна и дават заеми срещу лихва на
другата страна.
Основните инвестиционни
инструменти на една ислямска
банка са: капиталовият тръст
(мудараба), съвместното финансиране (мушарака) и търговската надценка (мурабаха).
Под мудараба се има
предвид споразумение за
споделяне на печалбата или
загубата, според което едната страна поверява финансови средства на инвеститор
в замяна на предварително
определен дял от печалбата

или загубата на въпросния
проект. Посредством споразумение за споделяне на
печалбата вложителят има
възможност да придобие дял
или от общите приходи на
банката, или от приходите
от някоя точно определена
инвестиция или поредица
от инвестиции. Обикновено вложителят влага пари в
„инвестиционна
сметка”
вместо в спестовен влог. Размерът на натрупаната печалба (или загуба) се обявява в
края на фискалната година, а
в случай че банката е претърпяла загуби, не се изплащат
компенсации. Този принцип
е ключов за системата на
ислямското банкерство, тъй
като повечето капитали се
предоставят на ислямските
банки именно под формата
на такива споразумения.
При съвместното финансиране (мушарака) пък става въпрос за по-активно партньорство между страните, които
наливат своя капитал, управляват и контролират заедно
предприетото начинание, а
печалбите и загубите се споделят от тях според предварително уточнено съотношение.
Търговската надценка (му
рабаха) има много разновидности, но най-общо може да
бъде дефинирана като събиране на активи, различни
стоки и др. с цел по-нататъшното им препродаване или
отдаване под лизинг (иджара) с надценка върху първоначалната им цена.
Ислямските банки облагат с такса извършването на
определени услуги, вместо да
взимат или дават лихвен процент. Спестовните влогове не
трупат лихви. Подобно на
практиката в конвенционалните банки ислямските бан-

ки предлагат услуги по текущи сметки като временни и
безсрочни депозити, които
могат да се ползват или посредством написването на чекове, или чрез използването
на банкомат. Международни
платежни карти като например Visa могат да бъдат предложени от дадена ислямска
банка, но по същество те са
по-скоро дебитни, отколкото
кредитни карти. Вследствие
на това само притежателите
на текущи сметки имат право да притежават платежни
карти. Отпускането на дългосрочни кредити е възможно посредством отдаването
на лизинг и продажби чрез
вноски, посредством които
клиентът плаща определена
месечна сума и е пълен притежател на закупената стока.
Дългосрочно
финансиране
от страна на ислямска банка
също е възможно в случай,
че банката играе ролята на
бизнес партньор. В този случай банката може или просто
да предостави средства, или
да осигури комбинация от
средства, мениджмънт и предприемачески умения.
Освен че удовлетворява
етичните съображения на
много мюсюлмани, които
искат да правят бизнес и да
спестяват пари, ислямското
банкерство също така предоставя и алтернативен модел
на финансиране за развиващи се страни. Прибягването
до съвместно финансиране
вместо финансиране с дългов
капитал се смята за по-позитивно средство за подпомагане на развиващите се страни
да осъществят своите дългосрочни планове, а също така
по този начин се окуражава и
по-голямо чуждестранно инвестиране. 
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Израелската ядрена програма
Станимир Иванов
„Можете ли да кажете, че е все едно, че
Иран се надява да има ядрени оръжия също
както Америка, Франция, Израел и Русия.“
Чрез това изявление от декември 2006 г. израелският министър-председател Ехуд Олмерт
предупреждаваше света, че Иран се стреми да
притежава ядрено оръжие. Вероятно той не
знаеше, или пък знаеше, че по този начин
косвено потвърждава, че Израел притежава
ядрено оръжие. Някои счетоха изявлението
му като гаф, а други, че речта му е била изтълкувана погрешно.
Известно е, че Израел е член на Международната атомна агенция, но Тел Авив не е
подписал конвенция за неразпространение
на ядрено оръжие и отказва да разкрие както
програмите си, така и да позволи на агенцията да направи разследване и наблюдение на
съоръженията и предприятията, което дава основание ядрената програма на Израел да бъде
окачествявана като „тайна ядрена политика” или ядрена политика в сянка.
Тази политика на Израел е подкрепяна от великите държави, които не настояват сериозно
от Тел Авив да разкрие истината за ядрените
си програми и за етапите им на развитие.
Единствено докладите от пресата, опиращи
се на информация от разузнавателните служби, съобщават поверителни сведения, без да
разкриват отговорните за това лица. От време
на време се говори за съществуването на действителен израелски ядрен арсенал. Много хора,
най-вече араби, смятат тази хипотеза за истина, в която изобщо не се съмняват.
Интересно е да се отбележи, че местоположението на провеждането на израелските ядрени програми е в близост до населени места
– села и градове, където живее най-вече арабско население.

Важни събития
1948 г. – Историята на израелската ядрена програма започва в средата на 1948 година,
когато ционисткият лидер Давид Бен Гурион
основава първия отдел за научноизследовател-

Давид Бен Гурион – бащата на израелската
ядрена програма

ска дейност в рамките на службата за сигурност „Хагана” с довода, че насоката на изследванията е използването на ядрената енергия за
мирни цели.
1948 г. – Израелското министерство на отбраната започва да извлича уран от пустинята
Негев.
1949 г. – Франция започва да подкрепя израелската ядрена програма, когато отговорно
лице от френската служба за ядрена енергетика посещава Израел. След това френският
физик Франсис Перин поканва израелски учени да посетят Франция, като по този начин се
поставя началото на френско-израелското сътрудничество в тази научна област.
1953 г. – Между Израел и Франция е сключено споразумение за сътрудничество при извличането на уран и произвеждането на тежка
вода.
1955 г. – Между Израел и САЩ е подпи-
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С курсив са обозначени имената на обектите, свързани с
израелската ядрена програма

Съоръжения за
монтаж
на ядрени
оръжия

Ядреният изследователски
център се намира край
град Демона в пустинята
Негев.
Той разполага с изследователски атомен реактор
тип IRR2 (изграден с помощта на Франция), завод
за добив на плутоний, съоръжения за пречистване,
преработка и обогатяване
на уран

разполага с доказателства в подкрепа
на това, че Великобритания е продала
20 тона тежка вода за реактора „Демона”. Правителството обаче заявява,
че не е продавало нищо на Израел, а
е продало известно количество тежка
вода на Норвегия. Впоследствие става ясно, че норвежците препродават
тежката вода на Тел Авив.
1963 г. – Ядреният реактор „Демона” е пуснат в употреба. Запознати
твърдят, че годишно Израел добива
посредством купената от Норвегия
тежка вода по 23 килограма плутоний.
1968 г. – Белгия продава на Израел 200 тона уран.
1986 г. – Израелският експерт от
ядрения реактор „Демона” Мардохей
Фануну предоставя на лондонския
вестник „Сънди таймс” 60 снимки на
реактора.
1987 г. – Норвегия съобщава, че
Израел отказва да й разреши да провери как се използва тежката вода,
която в края на петдесетте години
Норвегия продава на Израел.
1992 г. – Германските разузнавателни служби съобщават, че четиридесет руски ядрени учени са пристигнали в Израел заедно с множеството
еврейски емигранти и са започнали
работа в израелската ядрена програма.

Израелските ядрени опити
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сано споразумение, според което Израел се
сдобива с ядрен реактор, който впоследствие
е разположен в института „Суриак Нахал”,
намиращ се близо до град Ябна на запад от
Беер Шеба.
1955-1967 г. – В рамките на този период от
време Израел похарчва повече от 600 милиона
долара в сделки за въоръжаване, сключени с
Франция, като 75 милиона от тях са свързани
с ядрени технологии.
1957 г. – В изпълнение на тайно споразумение Франция изгражда реактора „Демона” в
пустинята Негев.
1957 г. – Германският печат публикува доклад за германско-израелско сътрудничество в
областта на ядрените технологии.
1957 г. – Британското радио съобщава, че

Не се знае много за опитите, в които Тел
Авив взима участие или провежда в рамките
на израелската ядрена програма, тъй като те са
строго секретни. Въпреки това като най-важни
такива опити се изтъкват следните:
От 1960 г. – Френският президент Шарл
дьо Гол позволява на израелски учени да присъстват на ядрен опит, който Франция провежда в областта Хамуди Бефран в алжирската
пустиня.
От 1966 г. – Израел провежда ядрен опит
под земята близо до границата му с Египет.
Твърди се, че експлозията предизвикала трусове в пустинята Негев и Синайския полуостров.
От 1979 г. – Американски спътник забелязва силна светлина, за която се подозира,
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че се дължи на ядрен взрив в Индийския океан. Впоследствие американски проучвания
показват, че предполагаемият взрив е бил
съвместен опит на Израел и Южна Африка
в тази област. През 1997 година израелският вестник „Хаарец” публикува изявления на
помощника на южноафриканския министър
на външните работи Азиз Бахад, който потвърждава съмненията.

Ядрен арсенал
През 1974 г. американските разузнавателни
служби (ЦРУ) оценяват броя на израелските
ядрени глави между 10 и 20.
През 1976 г. експертите, с които вестник
„Сънди таймс” си сътрудничи, за да провери
сведенията, получени от Мардохей Фанану,
оценяват ядрените запаси на Израел между
100 и 200 ядрени глави.
През 1990 г. ЦРУ съобщава нов брой на ядрения арсенал на Израел – между 75 и 130
ядрени глави.

Центрове за ядрени изследвания
Научният институт „Вайцман” се намира в град Рахбут, близо до Рамала. Основан
е през 1934 г. В института има няколко отдела, сред които отдел за ядрени изследвания,
електроника и приложна математика, отдел за
изследване на лъчите, изследвания на радиоактивните изотопи, органичната химия и биологически експерименти.
Израелският технически институт
(“Технион”) се намира в град Хайфа. Основан е през 1924 г. като клон на един университет. Най-важните негови звена са катедра за

изследвания и развитие, в която се намира отдел за ядрено инженерство, както и химични и
механозаводи. Този институт завършват учени
и инженери, специалисти в атомната енергетика.
Израелският институт за ядрена енергия е основан през 1952 г. като клон на министерството на отбраната, а по-късно (1966 г.)
преминава към кабинета на министър-председателя. Този институт направлява политиката
на правителството по въпросите с ядреното
оръжие.
Израелската асоциация за радиоактивно излъчване се грижи за безопасността
и защитата от облъчване с радиоактивни лъчи.
Тя контролира, наблюдава и предупреждава за
опасности от облъчвания.

Договори
•
Израел е член на Международната
атомна агенция от 1957 г.
•
Израел не се присъединява към Конвенцията за неразпространение на ядрено оръжие
от 1968 г.
•
Израел не подписва допълнителните
протоколи на Международната атомна агенция, свързани със забраната за употреба и развитие на биологично ядрено оръжие от 1972 г.
•
Израел не подписва международния закон за съдействие срещу разпространението на
балистично оръжие от 2002 г.
•
През 2006 г. Израел подписва договор
на ООН за забрана на ядрените терористични
действия.
•
Израел става член на Организацията за
забрана на химическото оръжие (OPCW), но не
ратифицира договора. 

Ракети
Ракета

Ерихон 1

Ерихон 2

Вид

тактическа
земя-земя

Бойна глава

традиционна традиционна
ядрена
ядрена

Ерихон 3

Шавит
(комета)

със среден об- с далечен об- космическа
хват на дейст- хват на дейст- ракета и
вие земя-земя вие земя-земя земя-земя

Американски
Ланс
тактическа
земя-земя

традиционна
ядрена

традиционна
ядрена

традиционна
ядрена

Среден обхват 500 км
на действие

490-750 км

1480 км

7500 км

70-130 км

Тегло

680 кг

750 кг

500 кг

404 кг

250 кг
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Палестинското училище в София

Един щастлив дом
на толерантност
Валерия Калчева
Снимки: Иван Григоров
Частното палестинско средно общообразователно училище в София е
създадено през 2006 година от Хусейн
Одех Абу-Калбайн, който е завършил
преди двайсетина години МЕИ, сега
Техническия университет, в столицата. Създава семейство с българка и
остава да живее в България.
За него е въпрос на чест да стори
това за палестинската общност в
България. От тази учебна година се
открива и частна профилирана гим-
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назия, която носи името на великия
мюсюлмански лекар, философ и учен
Абу Али Хусеин ибн Абдалах ибн Сина,
известен у нас като Авицена.
Училището е съградено с любов. Това личи
още от входа му, на който те посрещат големи портрети на Васил Левски и Ясер Арафат.
Наоколо е пъстро, многоцветно. Момичетата и жените с шарени забрадки “мирно” съжителстват със своите съученички и колеги
учители с дънки и модни дрехи. На никого и
през ум не му минава да гледа “под око” другия, различния от себе си. “Тези неща не се
коментират при нас. Всеки е свободен да се
облича според своите и на родителите си раз-

Репортаж

бирания”, пояснява директорът на училището
Георги Велев. “След като хората се опознаят
помежду си – всичко вече е наред. Непознаването на различията води до подозрителност”,
това е пък рецептата за премахването на конфликтите на Мая Крумова, помощник-директор по учебната дейност.
В училището учат и работят както мюсюлмани, така и християни – българите и част от
палестинците.

“Бог е един, хората
просто го наричат с
различни имена. Важно
е добротата да идва от
душата на всеки”
казва директорът на училището по арабската част, палестинецът Сюлейман Щеци. Той
също е някогашен възпитаник на МЕИ – София, също се жени за българка и остава тук.
“Повечето от децата са от смесени бракове.
Целта ни е те да опознават и арабските, и бъл-

гарските традиции и култура.” Заедно празнуваме както мюсюлманските, така и християнските празници”, продължава той.
Питам г-н Щеци какво разказват на децата
и специално на тези, чиито бащи са палестинци, за проблемите в този регион: “Палестина е нашата земя, превзета е със сила и ние
трябва да се борим за нея. Ние сме за истински справедлив мир. В никакъв случай не ги
подтикваме към насилие. Но не можем да не
кажем това да децата си, ако ние не го направим, кой ще го каже после на техните деца...”
Стаята на първокласниците е като стотиците хиляди такива стаи в училищата по света.
Тук са събрани заедно деца, “представители”
на различни арабски страни, българчета, има
и едно момиченце от Бангладеш. Питам ги

по какво се различават
според тях българчетата
и арабчетата
Те свиват рамене, усмихват се недоумяващо. Що за въпрос, си мислят може би... И на-
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истина няма по-естествено нещо на тази възраст единствената разлика между съучениците
ти да е с кого си пасвате по-добре в игрите...
Али Исса Аюб е в 10-и клас. Красивото
тъмнооко ливанско момче е от седем години
с родителите си у нас. Говори много добре
български: “Мюсюлмани и християни сме
братя. Ако един арабин е направил нещо
лошо, това не значи, че останалите са като
него, същото важи и за българите... Чувствам се много зле, когато се говори лошо за арабите, за мюсюлманите... Извън училище всичките
ми приятели са българи. В България още от 13-14-годишна възраст момчетата и момичетата
ходят по дискотеки, развличат
се... При нас не е така... Тук ми
харесва”, усмихва се Али.
Неговата съученичка Сара Калман е дете на българка и арабин.
“Родителите ми са ме възпитали,
че хората по земята се различават
не по цвета на кожата и вярата си,
а по това дали са добри, дали са
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широки сърцата им... “, добавя тя.
Децата са запазили прекрасни спомени от
скорошното посещение в училището на митрополит Аталлах Ханна, глава на митрополията в Севастия, официален говорител на
православната църква в Ерусалим и свещените земи. На децата им направило впечатление колко мъдро е говорил палестинецът за
доброто, за християните и мюсюлманите, за
това, че

не е истински вярващ този,
който противопоставя
хората от двете религии....
В училището всички предмети се изучават
на английски език.
Български език се учи колкото във всички училища в страната. Вторият език е арабският. Министерството на образованието и
науката и Палестинското министерство на

образованието имат спогодба за признаване на дипломите от училището. След 7-и
клас с приемен изпит учениците могат да постъпят
в профилираната гимназия
“Авицена”, която е английска гимназия с втори език
– арабски.
Доброто обучение тук
привлича и много българи.
Арабският език става все
по-желан за амбициозните
родители, които чертаят на
децата си бизнес кариера.
Преподаватели в училището
са висококвалифицирани палестинци, сирийци, иракчани, ливанци и българи.
“Ние сме едно цяло, ние сме “Авицена”,
това ни сплотява” – думите на директора
Георги Велев може да се сторят малко високопарни за този, който не е прекрачвал
прага на училището. Този, който е бил там,
разбира, че става въпрос за отдаденост на
една работа, възприемана като мисия. 

Враждебното слово
Самоков мрази най-много циганите, Дупница – турците
(в. “24 часа”, 15.06.2007 г.)
250 000 сезонни бачкатори се
тъпчат в квартири и фургони
Таборът пълзи към жълтите
павета
Мургавите пришълци харесват най-много в София пълните
кофи с боклук
(в. “Стандарт”, 23.06.2007 г.)
Пари за роми или за пенсии
(в. “24 часа”, 16.04.2007 г.)
Милее за тях, но знае имената
само на 7 от рожбите си
Ром прави 12 деца, за да го гледат
(в. “Труд”, 17.04.2007 г.)
Чай шокарие, мамата му на еврото
(в. “Новинар”, 15.01.2007 г.)
Пияни роми се млатят като за
световно
(в. “Телеграф”, 08.04.2007 г.)
Цигани крият лимузини заради
дългове към ВиК
(в. “Монитор”, 12.04.2007 г.)
С кредити ще лекуват ромския
мързел
(в. “Новинар”, 25.04.2007 г.)
Цигани срещу българи – два свята на нож
(в. „24 часа”, 24.08.2007 г.)
В басейна може роми, но къпани
и с джапанки
(в. „24 часа”, 26.08.2007 г.)

Орда цигани окървави кафене
(в. „Стандарт”, 15.08.2007 г.)
200 роми се млатят до кръв след
игра на карти
(в. ”24 часа”, 14.08.2007 г.)
Роми нападат патрули с дървета и камъни
(в. „Труд”, 30.07.2007 г.)
Цигани пребиха младеж в интернет клуб в София
(в. „Монитор”, 07.09.2007 г.)
Малък ром блудства с три
сестрички
(в. „24 часа”, 07.08.2007 г.)
Стена спасява влака от ромите
(в. ”Стандарт”, 05.12.2007 г.)
Много е вероятно и тези, които са написали тези заглавия, и тези, които
са в редакционните ръководства, при
подходящ по-тържествен случай да
споменават по нещо за културата на
толерантност. Все пак сме европейци,
а и една от мантрите, които си повтаряме, е тази за нашата толерантност...
Но както се вижда от тези случайно
извадени заглавия, в журналистиката има хора, които „най-обичат да
мразят”. И вероятно са убедени, че
това продава вестника.
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Съвремието и „новите медии”
в мюсюлманския свят
Явор Михайлов
Съвремието в Близкия изток започва с
възникването на независимите арабски и
мюсюлмански държави след Втората световна война. Ако Новото време е периодът, през
който се формулират различни теории за
арабско и ислямско възраждане, то съвремието е ерата на тяхното реализиране. Дебатът
за модернизацията излиза отново на преден
план. Наследството на колониалните метрополии е осезаемо. Преди да се изтеглят, Великобритания и Франция определят бъдещото управление на подопечните си територии.
Френските мандати се превръщат предимно в
републики с подчертано секуларизирани режими, а британските в монархии. А там, където не могат да се справят, колониалните сили
си измиват ръцете, поставяйки началото на
дългогодишни конфликти, какъвто е случаят
с Палестина, чиято съдба бележи развитието
на региона и международните отношения до
днес. Освен това, когато обявяват своята независимост, отделните близкоизточни страни имат различно ниво на развитие. Всичко
това довежда до социални брожения, чести
преврати и катаклизми.
Въпросът „Как да съхраним своята идентичност и същевременно да просперираме?”
става базисен за мюсюлманите.
Пример за опита да се даде отговор на
този въпрос е

подходът на ислямските страни
към човешките права
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Арабските страни често търпят критики
от Запада, че не спазват универсалните норми за правата на човека. Основания за това
се намират както в положението на жената,
така и в нарушаването на политическите права от страна на редица режими в Близкия изток. Доста често като причина за това се посочва ислямската доктрина. Дали наистина
ислямът е виновен за недемократичността на
тези режими, т.е. дали санкционира потъпк-

ването на човешките права? Какво е отношението към свободата на словото например?
През декември 1948 г., когато в ООН се
разглежда универсалната декларация за
правата на човека, някои арабски страни
подлагат на критика редица текстове, влизащи в разрез с Корана. Саудитска Арабия
се въздържа при гласуването, а Йемен не
присъства. По-късно Лигата на арабските
държави също подлага на съмнение универсалността на декларацията. Основната
причина е, че според ислямските разбирания не може да има по-големи човешки
права от тези, които сам Аллах е дал на човека, сключвайки договора с него. Всичко

Медии
на този свят протича според законите на
Аллах и не може да има по-висши от тях,
създадени от човека. Затова и държавите
- членки на Организацията Ислямска конференция, приемат на 5 август 1990 г. Каирската декларация за правата на човека
в исляма, синхронизирана със Свещения
Коран. В съдържанието си тя не се различава много от европейските разбирания за
човешки права. Т.е. не се атакуват правата,
а правото на човека да ги създава. Според
исляма всички човешки права са фиксирани в Корана. Като доказателство за това
ислямските богослови привеждат различни
строфи от Корана, които потвърждават дадено човешко право. Така например свободата на личността, на съвестта и убеждение
намира отражение в следните строфи:
„256. Няма принуждение в религията.
Отличи се вече истината от заблудата.
Който отхвърли сатаните, а повярва в
Аллах, той се е хванал за най-здравата
връзка, която не се къса.
Аллах е всечуващ, всезнаещ.”
Коран, 2:258

Интересно е как се обосновава свободата
на словото от представителите на улемата.
То е показателно за ислямския светоглед и
комуникационна психология. Ето пасажите
от Корана, третиращи този въпрос:
„27. И рече Муса: „Опазил ме моят Господ и
вашият Господ от всеки горделивец, който не
вярва в Деня на равносметката.”
28. Един вярващ мъж от рода на фараона,
който скриваше своята вяра, каза: „Нима
ще убиете човек, защото казва: „Моят
Господ е Аллах”, а той ви е донесъл ясните знаци от вашия Господ? Ако е лъжец, в негов ущърб е лъжата му. Но ако
казва истината, ще ви сполети нещо
от онова, с което ви заплашва. Аллах
не напътва никой престъпващ, измамник.”
Коран, 40:28
„71. А вярващите мъже и жени са покровители един на друг.
Те повеляват одобряваното и възбраняват
порицаваното.”
Коран, 9:47

Т.е. свободата на словото се изразява в
това да можеш да призовеш своя Господ.
Тук отново се вижда отношение към словото
като нещо свещено – връзката между човека
и Бога. Проблемът се състои в интерпретацията. Фаяд Казан, изследовател на арабските
медии в Персийския залив, извежда девет
водещи принципа на комуникационната (медийната) политика (философия) в района на
Персийския залив:
• Медиите трябва да популяризират (насърчават) и задълбочават идеята за подчинение (власт) на Бога, както го дефинира
управляващият елит, Неговият пратеник,
родители и пазители.
• Медиите трябва да се въздържат от критики на управляващия и трябва да убеждават хората да уважават и спазват установения
ред.
• Медиите трябва да защитават възвишените ислямски ценности, да укрепват великата арабска традиция, да съхраняват
наследените обичаи и да се съпротивляват
на всеки опит да се фалшифицират тези
гореспоменати ценности или да се прекъсне
тяхното увековечаване.
• Медиите са длъжни да изтъкват важността на наследството (наследяването); да фокусират на нуждата от неговото развитие; и да
се противопоставят на всички опити, насочени към подриването или оспорването му.
• Медиите трябва „да съблюдават в съдържанието си природата на жената и ролята,
която тя е призвана да играе в обществото;
медиите не трябва никога да предлагат роля
за жената, която е в противоречие нейната
природа, както е определена от управляващите елити в Залива.
• Медиите трябва да обръщат особено внимание на младежта, „насочвайки я така, че
да не се отклони от правилния път”, както
е определен от управляващите елити в
Залива.
• Не трябва да се допуска медиите да публикуват какъвто и да било материал, съдържащ или загатващ клевета срещу някой
арабски или мюсюлмански държавен глава,
или държавен лидер на друга приятелски настроена към държавите в Залива страна.
• Не се разрешава на медиите да публикуват
някакъв материал, който би предизвикал разваляне на отношенията с някоя мюсюлманска,
арабска или друга приятелска страна.
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“

Настоящият саудитски
закон за печата, провъзгласен през 1963 г., обявява, че пресата е частна и държавата няма никакво право
да й пречи (намесва) освен в
интерес на „всеобщото благосъстояние”. В тези случаи,
които според закона възникват „рядко” (nadiran), правителството има право да спре
публикацията на вестника”.
• Местните телевизионни канали трябва
да се стремят да съхраняват местната културна традиция и да се придържат в своите
програми към целта да се съхраняват социалните и духовните ценности и съблюдаването
на образците на поведение, легитимирани от
ислямската идеология.
Както се вижда, става дума за това кой
и как интерпретира религията, повелява
одобряваното и възбранява порицаваното.
Друг учен, Уилям Рух, изследвайки арабската преса и нейното влияние върху политическите процеси, се натъква на един парадокс
в заливните и редица други арабски държави.
Този парадокс той квалифицира като

„лоялистка преса”
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В тези страни съществуват редица предпоставки, които би трябвало да способстват
за появата на независима преса. Вестниците
са предимно частна собственост, което предполага разнообразие в тяхното съдържание и
сблъсък на различни гледни точки. Но въпреки това такова разнообразие не съществува.
Вестниците поддържат в голяма степен правителствената политика и избягват да критикуват управляващите или го правят много
умерено и вяло в рамките на „добрия тон”.
Рух изтъква няколко фактора, които според
него са причина за това състояние.
Макар официално свободата на пресата
да е нормативно регламентирана, съществу-

ват законови лостове, чрез които държавата
оказва натиск върху медиите. „Настоящият
саудитски закон за печата, провъзгласен през
1963 г., обявява, че пресата е частна и държавата няма никакво право да й пречи (намесва) освен в интерес на „всеобщото благосъстояние”. В тези случаи, които според закона
възникват „рядко” (nadiran), правителството
има право да спре публикацията на вестника.” Аналогична е законовата ситуация в
Йордания и редица други арабски страни.
Според Рух самата възможност за държавна
намеса, макар и да не се използва често и да
е хипотетична, кара медиите да се въздържат
от остри коментари и критики спрямо правителството.
Друго средство за правителствено влияние
върху медиите в Персийския залив е финансовата изгода. В тези страни правителствата
са едни от най-големите рекламодатели. Собствениците на медии не биха искали да се
конфронтират с управляващите, тъй като ще
загубят голяма част от приходите си. Икономическата власт на управляващите е изключително силна. Тя се основава на огромните
доходи от износа на петрол. „Петролният
бум” позволява на местните династии да изградят социална структура, инкорпорирана
в „държавата рентиер”. В Саудитска Арабия
населението се ползва с редица привилегии
като безплатно здравеопазване, осигуровки
и т.н. Поданиците й не се облагат с данъци.
Всичко това води до липса на социални бро-

“

Друго средство за правителствено влияние върху медиите в Персийския
залив е финансовата изгода.
В тези страни правителствата са едни от най-големите рекламодатели. Собствениците на медии не биха
искали да се конфронтират
с управляващите, тъй като
ще загубят голяма част от
приходите си.
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жения, което осигурява стабилност на упра- хашимитите и мароканските султани - своето
влението.
родство с Пророка. Както отбелязват АйкелСоциалното спокойствие кореспонди- ман и Пискатори, действащият закон в Саура пряко с другите два фактора за развитие дитска Арабия е шериата, а неговата „констина „лоялистката преса”, представени от Рух. туция е Коранът”, ”правителството получава
„Най-важният фактор за изоставането (оп- своята власт от Книгата на всемогъщия Бог
ределящ статуса) на печата в тези страни е, и сунната на Неговия Пророк”. Саудитите са
че политическата среда, в която трябва превърнали в основа на своята власт исляма,
да действа пресата, е еднотипна, относител- отговаряйки на нагласите на своите поданино пасивна и политически конформистка за ци да се осъзнават като една уникална общвестниците.” „Тази околна среда на общест- ност, която е белязана с благодатта да познавено съгласие оказва значително влияние ва истинското божие слово и чиято основна
на вестникарските редактори и автори, кои- мисия е неговото съхранение и репродуцирато й отговарят, поддържайки политическо- не в действителността. При такова разбиране
то статукво и режим.
за живота трудно
Правителството
не
може да възникне
трябва да използва
политически плуВъпросът за религиозния
често цензура, защото
рализъм от европресата е чувствителпейски тип, тъй
авторитет е екзистенна към обкръжаващакато никой не подциален за заливните дита я среда и се регулилага под съмнение
настии. Той е основание за упра, за да отговаря на
основните цели и
обществения климат и
задачи на уммата.
равлението им и всяко негово
нагласи... В този слуТе са определеподлагане под съмнение е зачай става ясно, че обни от Аллах чрез
плаха за властта. Владетелищественото съгласие
Свещения Коран и
действа като спирачка
действията на нете с подкрепата на улемата
на свободата на пресаговия Пратеник.
изпълняват функциите на „пота в тези страни.”
На Запад се
веляващи” и „възбраняващи”.
Рух е прав, че посблъскват различлитическият плуралини концепции на
зъм и обществената
развитие - либенагласа за дебат са осрализъм, социалиновополагащи за развитието на „свободната зъм, консерватизъм и т.н., които се конкурипреса”. Той изхожда от европейския опит, от- рат за спечелване на обществените нагласи и
насяйки го към държавите в Близкия изток. черпят легитимност от обществения избор,
Регистрира факта, че там няма подобни усло- на Изток и особено в района на Персийския
вия, но подхожда твърде повърхностно към залив не е така. Тук съществува една концепанализа на причините за това. Той не отчита ция и доколкото съществува дебат, той е как
спецификата на арабския светоглед, опреде- да се реализира тя. Още през XIX век рефорляща развитието на обществените процеси в маторите правят опит да ревизират доктринарегиона. Разбирането на арабина за по- та дотолкова, че да я направят жизнена и услитически живот е различно от това тойчива на съвремието, но не и да я подлагат
на европееца и американеца, продукт на съмнение. В политически аспект дебатът
на съвсем различно социално-исто- се заключава в поставения по-горе въпрос:
рическо развитие. Ролята на религия- „Кой има право да повелява одобряванота в обществения живот на мюсюлманския то и възбранява порицаваното?”
свят е още по-осезателна в района на ЗалиВъпросът за религиозния авторитет е еква, където религиозният авторитет е част от зистенциален за заливните династии. Той е
властовата легитимация на управляващите основание за управлението им и всяко негово
династии. Саудитите изтъкват своя статут подлагане под съмнение е заплаха за властта.
на пазители на светите места (официалната Владетелите с подкрепата на улемата изтитла на саудитския крал е хади - пазител), пълняват функциите на „повеляващи” и „въз-

“
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Реформаторите през XIX
век залагат и една нова
трактовка – иджтихад
вече не е прерогатив само на
улемата, а на цялата правоверна общност. Все по-често
хора, които не са богослови,
вземат отношение по религиозните въпроси. Тази така
наречена фрагментация на
религиозния авторитет е резултат от възможността
на голяма част от арабското население да се образова в
съвремието, което й дава възможност да чете и интерпретира Корана.
браняващи”. Те интерпретират религиозния
канон, както се вижда и от деветте медийни
правила, изложени от Казан.
Това е и една от функциите, на които
трябва да служи „свободата на словото”, респективно печатът според ислямските богословски трактовки. Това е отговорна задача и
към нея трябва да се подхожда внимателно, а
не прибързано и повърхностно, защото това
може да доведе до фитна (разпра) в уммата
(общността). Пресата трябва да канализира

благочестивото усилие
на правоверните
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иджтихад за достигане на консенсус иджма,
в резултат на който се повелява одобряваното и възбранява порицаваното.
Реформаторите през XIX век залагат и
една нова трактовка – иджтихад вече не е
прерогатив само на улемата, а на цялата
правоверна общност. Все по-често хора, които не са богослови, вземат отношение по
религиозните въпроси. Тази така наречена
фрагментация на религиозния авторитет е
резултат от възможността на голяма част от
арабското население да се образова в съвремието, което й дава възможност да чете и ин-

терпретира Корана.
Иракското нахлуване в Кувейт предизвиква сътресение в останалите заливни държави
и най-вече в Саудитска Арабия. Според Айкелман и Пискатори това нашествие доведе
нещата в Саудитска Арабия до взривоопасно ниво. Представителите на средната класа
смятаха за слаб и тесногръд режима, нуждаещ се от многобройни чуждестранни войски,
за да се защити, а религиозните среди го разглеждаха като опетнен от тесните си връзки
с неверниците. И двете страни настояваха
за реформи в редица публично разпространени петиции или “меморандуми” (насихи).
Събитията от началото на 90-те години на
ХХ век предизвикват социално сътресение в
района на Залива, което от своя страна довежда до публичен дебат, получил широко
отражение в медиите. И двете крила в саудитското общество поставят под съмнение
доколко режимът може да защити общността
и да изпълнява задълженията си. Двете страни предлагат решения на кризата, коренно
различни едно от друго. И едните, и другите
настояват за отваряне на властта и създаване
на консултативно събрание „шура”, но дока-

“

Събитията от началото
на 90-те години на ХХ век
предизвикват социално сътресение в района на Залива,
което от своя страна довежда до публичен дебат, получил
широко отражение в медиите.
И двете крила в саудитското общество поставят под
съмнение доколко режимът
може да защити общността
и да изпълнява задълженията
си. Двете страни предлагат
решения на кризата, коренно различни едно от друго. И
едните, и другите настояват
за отваряне на властта и създаване на консултативно събрание „шура”...
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то според улемата то трябва
да бъде съставено само от богослови, то според представителите на средната класа
в него трябва да се включат
хора от различни прослойки.
Средната класа настоява и за
по-големи права на жените
и ограничаване на религиозната полиция. Но не може
да става въпрос за поставяне
под съмнение на основните
принципи на режима. Борбата е за ограничаване властовите прерогативи на улемата и нейния монопол върху
интерпретацията на религиозната доктрина. Тези събития принуждават краля да
лавира между двете клики.
Положението на медиите
и публичния дебат в арабските страни, управлявани
от „революционни режими”,
е много по-различно от това
в консервативните заливни
монархии. Възникването на
тези режими е в пряка връзка със студената война. Те са
резултат от революции срещу консервативни монархически управления, каквито
са случаите в Египет, Ирак
и Либия, на антиколониална война, какъвто е случаят
с Алжир, или на отговор на
политическата нестабилност,
пример за каквато е Сирия.
Общото между всички тях
е, че лидерите и политическите сили, които ги водят,
искат да осъществят бързи
реформи и да установят ред,
който да изведе страните им
от състоянието на изостанали западни полуколонии и
да ги превърнат в модерни
проспериращи държави. Ако
монархическите режими в
Залива искат запазване на
консервативния модел на миналото, то революционните
управления искат радикална

реформа, която да доведе до
новото арабско бъдеще. Тази
цел изисква съвсем нов вид
комуникация с масите. Появява се „мобилизационната
преса”.
Отново Рух употребява
термина

“мобилизационна
преса”
като дава и неговото найизчерпателно определение.
„Режимите в тези седем стра-

технологията и икономическият живот са приети в значителен мащаб... Процес, в
който главната група стари
социални, икономически и
психологически задължения
са разрушени или прекъснати.” Този пасаж ни напомня
за действителността преди
падането на Берлинската
стена. Но да се твърди, че
„революционните режими” в
арабските страни са напълно идентични с комунистическите, е неправилно. Ос-

“

Положението на медиите и публичния дебат в арабските страни, управлявани от „революционни режими”,
е много по-различно от това в консервативните заливни монархии. Възникването на тези режими е в пряка връзка със
студената война. Те са резултат от революции срещу консервативни монархически управления, каквито са случаите в
Египет, Ирак и Либия, на антиколониална война, какъвто е случаят с Алжир, или
на отговор на политическата нестабилност, пример за каквато е Сирия.
ни (Египет, Ирак, Сирия, Судан, Алжир, Либия и Южен
Йемен - б. м.) разглеждат
пресата като много важен
инструмент за мобилизация
на народната подкрепа за
техните политически програми... Терминът „мобилизация” идва от фразата „социална мобилизация”, който
означава „всеобхватен процес на промяна, който засяга
съществена част от населението в страните, които преминават от традиционен към
съвременен начин на живот...
където се налагат нетрадиционни практики в културата,

новният лозунг, издигнат от
емблемата на арабските революционери Гамал Абдел
Насър, е „третият път”. Той
се опитва да изгради собствен арабски модел на развитие, включващ елементи както от социализма, така и от
други политически концепции. Основната задача е да
се открие новата арабска
идентичност. Периодът
на арабските революции е
златната ера на панарабизма
и национализма в Близкия
изток.
Но и „арабското възраждане” започва с преосмисляне
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на традицията. Лидерите на промяната разбират, че няма друг начин да приобщят масите към своите идеи. Свързващото звено се
оказва отново ислямът. „Ние никога не сме
казвали, че нашият социализъм е материалистичен или марксистки, не сме казвали,
че отричаме религията. Напротив, казваме,
че нашата религия е социалистическа.” Тази
декларация на Насър ясно показва, че ислямът е едно от мобилизационните средства на
новата доктрина. За да бъде новата политика
популярна и разбираема за масите, тя трябва
да получи религиозна санкция и окраска. Но
тук е много спорен въпросът дали ислямът
се инкорпорира в „насъризма” или „насъризмът” в исляма. Показателни за ролята на
исляма в „мобилизационната” комуникация
са заглавията на публикуваните през 1963 1964 г. във вестник „Гумхурия” серия статии
от преподавателя в „Ал Азхар” М. Галал: „Ислямът се бори против реакцията и капитализма”, „Капитализмът извращава същността
на исляма”, „Икономическата същност на исляма е борбата против капитализма, за социализъм” и т.н. Вестник „Гумхурия” и до днес
поддържа рубрика „Религията ти казва”.
Религията се използва в различна степен
от отделните революционни лидери в зависимост от обстановката в съответната страна.
Така например в сирийските вестници няма
експлицитно представяне на религиозни
теми, дори не във всички издания публикуват часовете за молитва. Причината е в религиозното разделение на страната. Управляващата фамилия на Асадите принадлежи
към алевитското направление на исляма, а
мнозинството от населението е сунитско.
Подобно беше положението в Ирак, където
до неотдавна управляващият Саддам Хюсеин беше сунит, а мнозинството шиити. При
такава ситуация е разбираемо защо управляващите избягват да третират религиозната тематика. Но това не означава, че не
спекулират с религиозни символи. Например в речите си революционните лидери,
когато говорят за нация, използват термина
умма (който има религиозно значение), а не
махаллийа. Т.е. дори имплицитно ислямът
присъства в доктрините на всички „революционни режими”.
Фактът, че революционните лидери използват религията като политическо и комуникационно средство, не означава привиле-

гировано положение за улемата. Напротив,
налице е желание за ограничаване на нейното влияние. Но противно на усилията то
нараства. Причината е, че при липса на всякакъв избор на политическа алтернатива
религията става знаме на опозицията и абсорбира всички инакомислещи. Показателен в това отношение беше Иран. Джамията
се превърна в център на опозицията и неин
изразител, проповедите и молитвите се превърнаха в протестни митинги. Страната беше
залята с нелегални записи на проповедите
на Хомейни, критикуващи управлението на
шаха. А искрата, подпалила революцията, е
една статия в правителствения вестник „Еталат”, атакуваща религиозния авторитет на
Хомейни. Затова и консервативните, и революционните лидери внимават много в отношенията си с религиозните авторитети. От
своя страна радикалните ислямски богослови
и групировки подхождат доста прагматично
при критиката си на режима. Добър пример
в това отношение е “Хамас”, който в своята
предизборна кампания набляга на социалните проблеми на палестинците и корупционните скандали в “Ал Фатах”, религиозната догматика е оставена на заден план. Но
аналогии с идеализираната епоха на ранния
ислям имат доста голям успех. Макар да се
борят срещу световната глобализация, исля-
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Фактът, че революционните лидери използват
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някои лоялистки аспекти.
Примерът беше последван
от Катар, където през 1997 г.
беше основана телевизия
“Ал Джазира”, един от
медийните феномени на
съвремието. След Катар
тази политика последваха и
другите заливни държави.
Дори в най-консервативната - Саудитска Арабия, както отбелязва Би Би Си, през
2003 се появиха признаци за
увеличаване на гласността по
някои преди това забранени
теми, получили отразяване
в телевизията и пресата. Нападението от 11 септември и
проявите на вътрешна войнственост предизвикаха посмело и искрено отразяване.
Показателна в това отношеПромяната в медийната политика и все по-осезателното навлиние е статията, публикувана
зане на интернет оказват влияние и върху обществения клиот американския журналист
мат. Както отбелязва Айкелман, новите медии разкриват нови
Роджър Харисън във вестник
хоризонти за пропаганда, но също и за диалог, защото са инте„Араб нюз” по случай неговарактивни и предлагат възможности за диалог и дискусии...
та 30-ата годишнина, в която
се критикува поведението на
мистите използват нейните изразни и кому- саудитските власти спрямо медиите и опиникационни средства, което е показателно за тите за информационно затъмнение по опрепромените, настъпващи през последно време делени проблеми. Новата медийна политика
в Близкия изток.
довежда до появата и на нова по-качествена
90-те години на ХХ век и началото на журналистика. Айкелман отбелязва една своновия век бележат едно качествено изме- еобразна размяна на ролите. “Ал Джазира”
нение в медийната култура на Близ- възприема модела на Cи Ен Ен при отразякия изток, резултат от активизирането на ването на първата заливна война през 1991
политическия живот в региона. Най-ярките г., а Си Ен Ен от своя страна изостава, тъй
проявления на тази промяна се наблюда- като си самоналага цензура при отразяваневат в района на Персийския залив. Това е то на близкоизточните конфликти. Това кара
обусловено от еволюцията в схващанията все повече хора да предпочитат телевизията
на управляващите династии там за ролята като източник на информация. Промяната
на медиите в обществения живот. Давайки в медийната политика и все по-осезателнопо-голяма свобода на медиите, управля- то навлизане на интернет оказват влияние
ващите създадоха клапан за обществените и върху обществения климат. Както отбелязброжения, резултат от динамиката на меж- ва Айкелман, новите медии разкриват
дународните събития. Либерализирането нови хоризонти за пропаганда, но също
на публичния дебат от своя страна доведе и за диалог, защото са интерактивни
до по-голяма стабилност на политическо- и предлагат възможности за диалог и
то статукво. Пример за тази политика даде дискусии, които преди са били запазеКувейт, който, както отбелязва Рух, още ни само за образования елит. Поставепрез 80-те години на ХХ век е един от сто- но е началото на нова ера в комуникажерите на „разнообразната (плуралистич- цията на Близкия изток – докъде ще се
ната) преса”, макар да се придържа към развие тя ни предстои да видим. 
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Откъде е Дядо Коледа?
Свети Никола (Николас), по-известен в
целия свят като Дядо Коледа, е роден във важния за ликийците град Патара, на брега на
Средиземно море, разположен в границите
на днешна Турция.
През 300 г. от н. е. в гр. Патара, който по
това време се радвал на голямо благоденствие,
на един заможен търговец на зърно му се родил син, дали му името Никола (Николас). Появяването му на бял свят било ознаменувано
като небесен дар, като отговор на молитвите на
родителите му, като появата на покровител на
бедните. Вярва се, че още като юноша можел
да прави чудеса. Според тези вярвания Никола,
който останал под развалините на срутила се в
процес на строеж църква, се спасил без драскотина от падналите върху него камъни, докато
майка му ридаела и стенела.
След смъртта на баща му той останал единствен наследник на голямо богатство и решил
да го похарчи, като помага на бедните. По това
време в Патара един от заможните граждани
обеднял, стигнал до положение, в което дори
не можел да събере пари за чеиз на дъщерите си и в безизходицата дори си мислел да
ги продаде. Никола, след като разбрал какво
става, решил да им помогне. Без да разкрива
намеренията си и в същото време, без да накърнява честта на момичетата, влязъл в дома
им през нощта и през отворения прозорец на
стаята, в която спяла най-голямата дъщеря,
хвърлил кесия с жълтици, която щяла да бъде
достатъчна за чеиз. На сутринта, когато намерило кесията с жълтиците, момичето много
се зарадвало, тъй като успяло да се спаси от
лошото положение.
Впоследствие Никола поискал да осигури
парите за чеиз на средната и на най-малката дъщеря, но тъй като прозорците на стаите им били
затворени, той хвърлил кесиите през комина. Ето
така се родила приказката за Дядо Коледа, който
на Нова година хвърля подаръци през комина.
И поради тази причина той бива изобразяван на
икони и рисунки с три златни топки.

Чудесата на свети Никола
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За да стане хаджия, Никола отишъл на поклонение в Ерусалим. На връщане корабът, в

който пътувал, бил повлечен от буря и той го
спасил от потъване с молитва, освен това възкресил един моряк, който, падайки от кораба,
се удавил.
След известно време Никола се преселил
от Патара в гр. Мира. Архиепископът на Мира
починал и тъй като не се стигнало до съгласие
по въпроса кой да заеме поста му, се решило
архиепископ да стане този човек, който на другата сутрин пръв влезе в църквата. Този човек
се оказал свети Никола и съответно бил избран
за архиепископ. Той и тук продължил да прави
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Смята се, че Никола починал на 6 декември,
343 г., когато бил на 65 години. Жителите на
град Мира построили църква в негова чест, а
за вечния му сън той бил положен в намиращ
се в нея саркофаг.
По време на кръстоносните походи на 20
април 1087 г. пирати от гр. Бари, разположен
на територията на днешна Италия, откраднали
мощите на светеца, занесли ги в родния си град
и ги положили в изградена от тях базилика.
Днес в Археологическия музей на гр. Анталия
се пази кост, за която се смята, че е останка от
откраднатото, т.е. че е на свети Никола.

Църквата “Свети Никола”

Изглед от външната страна на църквата

чудеса, като спасил от смърт трима генерали.
Друга история от живота му разказва:
В гр. Мира настъпил глад. Една флотилия
с царевица, изпратена от Александрия за Истанбул (Византион, Константинопол, Цариград), акостирала в пристанището на Мира,
Андриаке. Никола веднага изтичал на пристанището и поискал за преминаването на всеки
кораб определено количество царевица. При
пристигането си в Истанбул моряците с учудване видели, че на мястото на дадената без желание царевица се е появила нова.
По време на императорите Диоклециан и
Лициний, които били противници на християнството, Никола, както и други християни,
прекарал известно време в затвора. През 325
г. от н.е. Никола в качеството си на епископ на
Мира взел участие в провелото се в гр. Никея
събрание на парламента за решаване на проблемите в християнската религия. По-късно
един духовник на име Бонавентура твърди, че
по пътя за Никея в един хан Никола възкресил три деца, които били убити и щели да бъдат изядени. Поради това той се приема и като
светец, покровител на учениците.

Църквата “Свети Никола” се намира в гр.
Демре, на запад от гр. Анталия, на брега на
Средиземно море, в близост до легендарната
област Кекова, в район от Турция, известен с
природните и археологическите си забележителности, притегателно място за туристи от
цял свят. Най-вероятно в миналото, когато
църквата е била построена, тя се е намирала в
покрайнините на град Мира, но днес останките от гр. Мира са на около 3 км от гр. Демре, в
който всъщност е сградата на църквата.
Издигнатата след смъртта на свети Никола
църква или параклис се срутва през 529 г. по
време на земетресение и на мястото й бива изградена друга, по-голяма църква, тип базили-

Кост, за която се смята, че е останка от откраднатите мощи на светеца, пази се в Археологическия
музей на гр. Анталия
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ресували от църквата и с цел
основаване на руска колония
закупили земя за една руска
контеса на име Анна Галиция.
Османската държава обаче забелязала политическия характер на начинанието и си взела
обратно продадените територии, било прието единствено
искането да се извършат ремонтни дейности в църквата.
Така през 1862 г. ремонтът
на църквата “Св. Никола” бил
поверен на французина Август Салзман. Реставрацията
била толкова зле направена,
че едва не станала причина за
развалянето на самобитността на храма. По време на реставрацията през 1876 г. била
Фреска на стената на църквата - изображение на Исус Христос,
добавена камбанария, която
Дева Мария и Йоан Кръстител
може да се види и днес.
ка. Предполага се, че с тази първа постройка
Съществуват близо две хиляди църкви посвеса свързани двата малки наоса (храма) с еднак- тени на Дядо Никола (Ноел Баба), който е свеви арки в южния край на голямата апсида (овална стена) и голяма
част от страничния северен неф
(сектор) на съществуващата днес
сграда. Тази църква бива разрушена през VIII в. от земетресение или
арабски нападения и впоследствие
е изградена отново. През 1034 г.
арабската флота извършва нападения откъм морето и църквата пак е
разрушена. През 1042 г. църквата,
която останала разрушена в продължение на близо десет години,
била изградена отново по нареждане на византийския император
Константин Мономах и съпругата
му Зоя. През XII в. към сградата са
направени подобрения и отново е
ремонтирана.
През XIII в. гр. Мира преминава в ръцете на турците, а от хрониките става ясно, че църквата
свободно се е ползвала за молитва
и че в нея са направени някои подобрения. През 1738 г. параклисът
до голямата сграда на църквата е
ремонтиран.
През 1853 г. по време на Кримската война руснаците се заинтеФрески на стените на църквата, изображения на епископи
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тец - покровител на много градове. Историята за
живота му и чудесата, които е направил, са описани в много книги, а най-старата от тях датира
от 750-800 г. и е написана в Истанбул от един от
монасите на манастира “Стадион” - Михаил.
Църквата “Св. Никола” представлява интересна сграда от гледна точка на византийската
архитектура в Анадол.
Днес от един двор с две колони се слиза дветри стъпала към южния неф (сектор), прибавен
през Византийската епоха. В източната част на
този кръстовиден корпус има апсида с три прозореца с арки. Все още могат да бъдат различени
оригиналният стилобат пред апсидата и в средата му основата на олтар. В нишата на апсидата
има на места загубили цвета си, на места заличени фигури на светци, а под тях, в една малка
ниша, има фреска, посветена на св. Никола. На
подовете на този корпус и на основния югоизточен параклис на църквата могат да се видят
мозаечни пана в различни стилове. В нишата
срещу стълбите в западната част има фрески на
Исус Христос, Дева Мария и Йоан Кръстител.
Оттук една добре запазена рамка на врата
ни отвежда в частта, в която се намират саркофазите, т.е. в издължената част на кръстовидния корпус. Дори и да не могат да се наблюдават в чист вид фреските в нишите, в които са
разположени саркофазите, тези ниши са били
украсени с фрески, съдържащи изображения
на различни светци. Интересен пример за това
е фреската на Дева Мария
върху първата ниша с колони
на северната стена. От обърнатия надпис върху колоната
на втората ниша, която съдържа фреската на свети Никола,
става ясно, че колоната е била
поставена наобратно.
Приема се, че в първата
ниша от нишите, в които са
разположени
саркофазите,
се намира саркофагът на свети Никола – саркофаг от Византийската епоха, украсен
с акантови листа. Говори се
също, че тъй като свети Никола е покровител на моряците,
саркофагът му е украсен с десен от рибешки люспи. Саркофагът на светеца бил частично повреден при кражбата на
мощите му.

Саркофазите във втората ниша и в нишата,
намираща се срещу нея, не са украсени. Освен
намиращите се в нишите саркофази има и два
гроба. Оттук през една врата се преминава в
двора на църквата, покрит с големи плочи. В
една ниша на двора има два празни гроба, а
мраморният камък наблизо с кръст котва сигурно е бил направен за свети Никола. На надгробния надпис на гроба, разположен в стената
отляво, пише 1118 г. От двора първо се излиза
на външната нартика, а след това се преминава във вътрешната нартика, през която от три
врати може да се влезе в главния наос (храм).
Това помещение е украсено с фрески с изображения на епископи. Главният наос се отваря
към странични нефове посредством три арки.
В южната част на главния наос има два нефа.
Смята се, че саркофагът в нишата на втория
неф е гробът на свети Никола, но релефът на
мъж и жена върху него показват друго. В нишата срещу страничния неф има друг гроб. На
купола на северния неф има фреска на Исус
Христос и дванайсетте апостоли.
Независимо от това дали ще наричаме Дядо
Коледа Свети Никола, Санта Клаус или Ноел
Баба, вече със сигурност знаем, че той е истински и съществуването му безусловно е доказано
от историята. Весела Коледа и честита Нова
година!
Превод от турски източници:
Николина Ангелова

Един от саркофазите в църквата
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Създаването на “Ал Кайда”
Д-р Мохд Абуаси

бен Ладен не е пътувал в други страни освен в заливните
държави, Пакистан, Афганистан, Сирия и Судан. Всички
онези, които твърдят, че е
предприемал пътувания до
Швейцария, Лондон и Филипините, са далеч от истината.
Безпочвени са и твърденията,
че Осама бен Ладен е станал
религиозен след дълъг период
на разгулен живот.

Семейна среда
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Осама бен Ладен е роден
през 1957 г. Майка му е сирийка, родом от Дамаск. Бен Ладен
има общо четиридесет и трима
братя и сестри, като той е двадесет и първият син в семейството. Бащата на Осама бен
Ладен е известният по онова
време предприемач Мохамед
Ауд бен Ладен. През 1930 г. той
пристига от Хадрамаут - Йемен
- в Джедда, Саудитска Арабия.
За него се говори, че е изключително съобразителен и находчив човек и това обяснява
факта, че само за няколко години Мохамед бен Ладен от докер
на пристанището в Джедда се
превръща в един от най-големите предприемачи в страната.
Мохамед бен Ладен е скромен
религиозен човек, въпреки че
късметът му се усмихва и той
забогатява неимоверно много.
Той запазва въжето и каиша,
които е използвал, докато е
работел на пристанището, и
ги окачва в къщата си, за да
напомня на себе си и синовете
си, че е бил съвсем обикновен
човек, преди да се превърне
в един от най-големите предприемачи в района. Мохамед
бен Ладен умира през 1970 г.
при инцидент. Той е бил силна
личност и през целия си живот
се е стремял да възпита дисциплина и висок морал у синовете
си. Бащата умира, когато Осама
е на девет години и половина.
Най-влиятелният мъж в къщата след бащата е Салим бен Ладен – най-големият син, който
подобно на баща си има силен

Формиране на
възгледите: начало
на „свещената война”
характер и здрави принципи.
Говори се, че крал Фахд успява
да принуди фамилията да стане негов бизнес партньор едва
след смъртта на Салим в самолетна катастрофа. Известен е
и фактът, че наследилият го
негов брат Бакр бен Ладен не
успява въпреки усилията си да
запълни празнината, която оставя след себе си Салим.
Осама бен Ладен е религиозен от ранна детска възраст.
Той се оженва за пръв път, когато е на седемнадесет години.
Първата му съпруга е негова
братовчедка по майчина линия от Сирия. Той получава
началното, средното и висшето си образование в Джедда.
В университета Осама бен
Ладен учи обща администрация. По време на висшето си
образование той се запознава
с дейността на популярните
ислямски религиозни и политически течения и с техните видни дейци. Докато е в
университета, той не изпъква
с нищо пред връстниците си.
Въпреки твърденията на арабската и западната преса Осама

Осама бен Ладен е отраснал в консервативна семейна
среда. Всяка година неговият
баща посреща много хаджии,
част от които известни личности сред ислямистките среди.
Тази традиция, чиито основи са
положени от бащата, продължава и при неговите синове,
като по този начин на Осама се
предоставя по естествен начин
възможност да използва познанството си с тези влиятелни
гости. Но именно в университета той среща двама души, които оказват най-голямо влияние
върху живота му – преподавателят Мохамед Кутб и шейхът
Абдулла Азам, тъй като предметът ислямска култура се изучава задължително.
Връзката на Бен Ладен с
Афганистан датира от първите седмици от руската инвазия
в страната. Той посреща със
силно негодувание новината за
окупацията на мюсюлманската държава и прогонването на
народа й от комунистическите
окупатори. Още от самото начало Осама иска да се запознае с положението директно и
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предприема пътуване заедно с
хора от “Гамаа Исламия” до Пакистан. Той е придружаван от
Карачи до Бишаур от представители на организацията. Там
се среща с група ръководители, оглавяващи войната срещу
окупаторите, като повечето от
тях той познава отпреди това,
тъй като някога те са гостували
в неговия дом. Бен Ладен иска
пътуването да остане в тайна,
защото не е наясно с политиката на държавата, и наред с това
цели да се запознае със ситуацията, преди да вземе окончателно решение за действията
си по въпроса. Пътуването на
Осама из Пакистан трае месец,
като по време на тази експедиция той се убеждава, че си
струва да се обърне внимание
на възникналия проблем. След
като се завръща в Саудитска
Арабия, Бен Ладен разказва на
близките и колегите от универ-

“

ситета какво е видял и успява
да проведе кампания, като задейства връзките си в полза на
водещите свещена война в Афганистан мюсюлмани. Резултатът от кампанията е огромният
брой дарения във вид на пари и
материални помощи. Бен Ладен
взима събраните дарения и заминава повторно за Пакистан,
придружен от много пакистанци и афганистанци, работещи
във фирмите на фамилия Бен
Ладен. Още веднъж Осама бен
Ладен остава месец там. Това
пътуване е последвано от нови
такива, като всеки път Осама
потегля с голям брой съратници от различни националности. До 1982 г. той се ограничава с посещение на бежанските
и военните лагери, без да влиза
навътре в самия Афганистан.
След тази година Осама решава да прекоси границата и да
вземе пряко участие във вой-

През 1984 г. се появява прототип на арабска дейност за джихад в Афганистан –
“Домът на привърженици” в Бишаур.

ната. Той отчита трудния планински терен и взима решение
да се възползва от опита си в
предприемачеството – докарва
различни съоръжения и машини, като по този начин цели да
помогне на афганистанците, да
прокара пътища през планината и да построи военни лагери.
Осама бен Ладен продължава
да контролира пренасянето на
финанси и оръжие за Афганистан. Понякога дори наблюдава
отблизо разгарящите се битки.
Някои хора от страните от Залива се повлияват до голяма
степен от пътуванията на Осама
до Афганистан и малка част от
тях преминават в страната, но
все още не се откриват бюра и
лагери. През 1984 г. се появява
прототип на арабска дейност за
джихад в Афганистан – “Домът
на привърженици” в Бишаур.
“Домът на привърженици” е
основан най-напред като място
за първа спирка или временно
настаняване на идващите да
водят джихад в Афганистан,
след което доброволците се
отправят към тренировъчните
лагери. Въпреки основаването
на такова бюро Осама бен Ладен не разполага със специален апарат и инфраструктура
от лагери, складове и комуникационни връзки. Той няма и
свой собствен фронт, затова му
се налага да изпраща пристигащите младежи към някоя от
водещите борба партии.
Основаването на “Дома на
привърженици” съвпада със
създаването на бюро за извършване на услуги в Бишаур
по идея на Абдулла Азам. Основаването на бюрото води до
своеобразно допълване с “Дома
на привърженици” – бюрото
се занимава с пропагандата,
събирането на помощи и призоваването на мюсюлманите
и най-вече арабите да водят
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джихад със самите себе си, докато “Домът” отговаря за практическата дейност по приемане
и изпращане на доброволците
за водене на джихад, като те
биват запознати със ситуацията на афганистанците. През
този период се засилва връзката на Осама бен Ладен с шейх
Абдулла Азам, но и двамата са
на мнение, че не е в интерес на
борбата да обединяват дейността си, а е за предпочитане работата да е многостранна, но добре координирана. През 1984 г.
се появява прототип на арабска
дейност за джихад в Афганистан – “Домът на привърженици” в Бишаур. По-късно Осама
успява да подсигури обучение
на новодошлите бойци и да
ги включи в боеве. Идеята за
участие в битка става все попривлекателна заради разказите на младежите. По това време
голям брой араби с различен
социален статус се включват в
“Дома” и лагерите – студенти,
ученици, лекари, инженери.
В началото арабските бойци
се включват в ограничен брой
битки и сблъсъци и едва впоследствие влизат в масови боеве, най-известната сред които е
битката при Джаджи. При тази
битка арабските муджахидини
нанасят поражение на елитните части на руските командоси,
които са много добре обучени
и въоръжени. При този блъсък руската страна дава свидни жертви сред най-добрите си
бойци.
За периода 1986 – 1989
арабските бойци влизат в пет
големи битки с руснаците и
множество не толкова значими
сблъсъци с тях. Това е един от
най-добрите периоди за арабите муджахидини, тъй като им
е предоставена възможност да
водят джихад, без да им бъдат
налагани ограничения от упра-

вляващите в повечето арабски
страни и Пакистан. В този период Осама бен Ладен не прекарва почти никакво време в Саудитска Арабия и се посвещава
на обучението и подготовката
на бойците, както и на цялостния контрол върху дейността
в Афганистан. Въпреки факта,
че Осама е прекалено зает и не
може да обръща внимание на
бизнеса си в Саудитска Арабия,
компанията му продължава да
се развива.

Базата
В края на осемдесетте години и по-точно през 1988 г. Бен
Ладен забелязва, че въпреки
многото дадени жертви движението на муджахидините араби се е разраснало. Липсата на
информация относно военното
разпределение е причина многократно роднини на доброволците да се свързват с Осама бен
Ладен и да питат какво се е случило с даден член от тяхното
семейство. Точно в този момент
той осъзнава административ-
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ния пропуск и решава да създаде регистър за военното разпределяне на арабските бойци.
Така се стига до момент, в който
в този архив се включва пълна
информация за доброволците,
обхващаща дори подробности.
Архивите придобиват до голяма степен формата на обикновени административни регистри и оттук се появява нуждата
да им бъдат дадени имена, с
които да се различават един от
друг. Заедно със сътрудниците
си Бен Ладен взима решението архивът да се нарича “Ал
Кайда” (базата), тъй като тази
основа включва едновременно
“Дома на привържениците”,
тренировъчните лагери и бойните фронтове. Така “Ал Кайда” не е организация, а е просто
архивът на арабските муджахидини в Афганистан. Разбира се,
“Ал Кайда” продължава да се
използва за обозначаване на
групировката около Осама бен
Ладен. Самият Бен Ладен и хората около него не използват
тази дума в друг смисъл освен
”архив” до 2003 г.
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През 1989 г. веднага след
Министерството на вътреш- писмо до кралската фамилия, в
изтеглянето на Съветския съюз ните работи, освен че забра- което излага своята гледна точот Афганистан Бен Ладен се за- нява на Бен Ладен да напуска ка относно най-добрия начин,
връща в кралството. Той смята, страната, му отправя и преду- по който да се защити страната
че това ще е поредното му за- преждение да прекрати всякак- от иракската заплаха. За целта
връщане за кратко в страната, ва публична дейност, защото той представя своите предлоно греши – разбира, че му е може да бъде арестуван.
жения за това как да се мобилизабранено да напуска странаВъпреки враждебното от- зира ислямската “нация” срещу
та. Той решава, че причината ношение на режима към Бен наближаващата опасност и да й
за това е руското изтегляне и Ладен той се заема и напис- се противопостави. В писмото
споразумението между вели- ва съвет към режима, който е той предлага да се призовават
ките сили и Саудитска Арабия. предаден на принц Ахмед ибн и всички арабски мужахидини
Това без съмнение е фактор за Абдул Азис посредством един да се притекат на помощ и да
взимането на решедопринесат за отбранието, но Бен Ладен
ната на страната. Писостава истински изнемото е предадено по
Поведението на Осама
надан, когато научава
същия установен вече
бен Ладен в този период
главната причина. От
начин, като отговорът
известно време той е
на кралското семейство
показва, че той започва
започнал
изграждае, че ще вземе предвид
да играе самостоятелна и
нето на фронт срещу
фактите, изложени в
много
важна
роля.
Във
време,
комунистическото
него. Въпреки предправителство в Южен
чувствието, което има,
когато режимът на Саддам
Йемен с движение,
Бен Ладен все пак очХюсеин поддържа приятелкоето ще се базира в
аква своеобразна молски отношения с кралствоСаудитска Арабия и
ба за помощ от страна
Северен Йемен. Сауна държавата. Въпреки
то, се появяват публични издитските управляващи
всички законови наруказвания
и
записи,
в
които
се
не се притесняват от
шения и покварата на
твърди, че иракският режим
това, че ще възникне
държавния апарат за
дипломатически пронего е въпрос на дълг да
е опасен и има голяма вероблем с Южен Йемен.
защити страната си от
ятност да нападне Кувейт.
Основната им тревопосегателство в опредега е по-скоро, че тази
лен момент. Повратна
тенденция показва, че
точка в живота на ОсаБен Ладен предприема джихад от братята на Бен Ладен, който ма бен Ладен се оказва моменне за да използва случая за об- е приятел на принца. Писмо- тът, в който кралската фамилия
щите интереси с великите сили, то включва общи и конкретни призовава на помощ американа заради джихада като израз на съвети за цялостна реформа в ските части. Той, разбира се, е
отстояван принцип и дълбоки държавата. Наред с това се ак- абсолютно против, защото така
убеждения.
центира на очакванията за на- се дава възможност на неверПоведението на Осама бен растване апетитите на Саддам ниците да контролират АрабЛаден в този период показва, Хюсеин в региона и необходи- ския полуостров посредством
че той започва да играе самос- мостта от това кралството да военните си части. Шокът за
тоятелна и много важна роля. бъде готово за подобен развой Бен Ладен е и още по-голям,
Във време, когато режимът на ситуацията. Още преди да тъй като американските войски
на Саддам Хюсеин поддържа достигне до него писмото на не влизат като окупатори или
приятелски отношения с крал- Бен Ладен, принц Наиф, ми- сред недоволство, а по молба на
ството, се появяват публични нистър на вътрешните работи, управляващите. В резултат на
изказвания и записи, в които иска да се срещне с него. Вед- тези стъпки, предприети от упсе твърди, че иракският режим нага щом иракската инвазия в равляващата фамилия, Осама
е опасен и има голяма вероят- Кувейт става факт, Осама бен е обхванат от дълбока тревога
ност да нападне Кувейт.
Ладен започва да пише ново и отчаяние относно бъдещето
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на Арабския полуостров. Той се независим институт, не постига и складовете там. Когато Осама
убеждава, че начинът, по който голям успех, първо, заради на- научава за случилото се, написдействат управляващите, няма ложените му ограничения и, ва протестно писмо, изпълнено
да донесе положителни резул- второ, защото духовниците, го- с гняв, до принц Абдулла, натати за страната и затвърждава лямата част от които са млади, следник на престола. За огромнението си, че трябва да се все още не възприемат идеята мно негово учудване той полунамери алтернативно решение за независимите от държавата чава отговор, в който се казва,
на възникналите проблеми. институции.
че принцът няма нищо общо с
Той решава да действа в две
Бен Ладен не спазва нало- инцидента, но ще се погрижи
насоки: първата е да работи за жените му ограничения относ- отговорните лица да понесат
издаването на фетви, които да но дейността и изнася редица наказанията си.
призовават всички мюсюлмани пропагандни речи и провежТези мерки спрямо него личда са в готовност за въоръжена да много срещи с религиозни но и като цяло карат Бен Ладен
борба. Това се отнася най-вече учени и лица, взимащи дейно да се замисли сериозно върху
за мюсюлманите от Арабския участие в пропагандата. Всички идеята да напусне страната.
полуостров, тъй като
Подобен план обаче
заплахата срещу тях
е труден за изпълнеВ резултат на тези стъпе най-обозрима. Бен
ние, тъй като има заки, предприети от упЛаден използва избрана да напуска Сададените фетви, за да
удитска Арабия и да
равляващата
фамилия,
насърчава младежта
провежда официалОсама е обхванат от дълбока
отново да поеме към
на дейност. Въпреки
тревога
и
отчаяние
отностренировъчните
лавсичко той намира
гери в Афганистан.
начин да излезе изно бъдещето на Арабския поДействително голям
вън страната и възлуостров. Той се убеждава, че
брой млади мъже отобновява дейността
начинът, по който действат
кликват на тези приси, в която влиза и
зиви и заминават.
воденето на джихад.
управляващите, няма да донеВтората насока, в
Освен с наложените
се
положителни
резултати
за
която Бен Ладен рабому забрани Осама
страната и затвърждава мнети, е събирането на поне може да се приголям брой религиозмири и с присъствинието си, че трябва да се намени учени в рамките на
ето на чужди войски
ри алтернативно решение на
независима шериатска
на Арабския полувъзникналите проблеми.
институция, различна
остров. Този факт е
от Асоциацията на вив пълно противоресшите улеми, която е държавен това не се приема от властта, в чие с неговите разбирания: той
орган и служи на кралската фа- резултат на което Бен Ладен е обявява война на неверниците,
милия. С тази инициатива той предупреждаван
многократ- окупирали мюсюлманска страцели да създаде духовен авто- но, че трябва да спре развива- на, каквато е Афганистан, а
ритет за религиозните учени, ната от него дейност. За да го също на американците, които
които подкрепят идеите му, сплашат, властите изпращат са на Арабския полуостров и
тъй като асоциацията се е пре- хора от националната гвардия оскверняват това свято за аравърнала в инструмент в ръцете в Джедда. Те имат задачата да бите място.
на управляващите. Въпреки че нахлуят в намиращата се в поОсама бен Ладен с горчивидвижението и дейността му са крайнините на града вила и на гледа разразилата се първа
ограничени, Осама бен Ладен да я претърсят основно. Тък- война в Залива - “Пустинна
успява да постигне част от зап- мо тогава Бен Ладен не е там, буря”, след което се убеждава,
лануваното, като най-вече ре- арестувани са няколко работ- че не би могъл да живее в мир
гистрира успех в първата насо- ници, които впоследствие са със себе си, ако остане в кралка на своята дейност. Опитите освободени. Изготвен е доклад ството. Бягството му от родина Бен Ладен да обедини уле- върху акцията, предоставени са ната не се оказва никак лесно,
мите (религиозните учени) в снимки и видеокадри от вилата тъй като той е известен човек
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и домът му е под постоянна
охрана. Това го принуждава да
измисли по-различен начин,
който се увенчава с успех. Един
от братята му е приближен на
принц Ахмед ибн Абдул Азис,
заместника на министъра на
вътрешните работи. Осама
обяснява на брат си, че има големи финансови задължения в
Пакистан и други страни и че
трябва да разреши тези свои
проблеми, тъй като в някои от
случаите става въпрос за доверие и лични отношения. Брат
му обещава да говори с принца
и да му обясни ситуацията. Той
наистина изпълнява поетото
обещание и успява да го убеди
да върнат паспорта и разрешителното за пътуване на Осама.
Принц Ахмед се съгласява да
позволи на Бен Ладен да предприеме само едно пътуване и
нагърбва службите за сигурност със задачата да го последват. Така на практика на Осама
не се налага да бяга от страната
или да се крие, а я напуска по
напълно нормален начин.
Първото нещо, което той
прави, след като пристига в
Пакистан, е да напише извинително писмо на брат си. В него
Осама съобщава, че не мисли
да се връща и че съжалява за
причиненото неудобство пред
принц Наиф, но е нямал друга
възможност, освен да прибегне
до подобен план.
Впоследствие Бен Ладен
разбира, че не е в безопасност
в Пакистан поради сътрудничеството, което съществува
между пакистанските и саудитските служби за сигурност.
Това именно е причината да
влезе на територията на Афганистан повторно. Пристигането му там съвпада с падането на
съветския режим и началото на
войната между отделните афганистански групировки. Първа-

Осама бен Ладен с горчивина гледа разразилата се първа война в
Залива - “Пустинна буря”, след което се убеждава, че не би могъл да
живее в мир със себе си, ако остане в кралството. Бягството му от
родината не се оказва никак лесно, тъй като той е известен човек и
домът му е под постоянна охрана.

та стъпка, която предприема по
въпроса, е да призове младите
араби да не се замесват в разразилата се борба, да не цапат
ръцете си с кръв и да не заемат
ничия страна в конфликта. Бен
Ладен остава на тази позиция,
докато талибаните не влизат в
Кабул – тогава той решава да се
съюзи с тях.
Втората стъпка, предприета
от Осама, е да използва сила в
опитите да се принудят групировките да сключат примирие.
За съжаление обаче той не постига желания резултат.
Докато е в Афганистан, саудитските тайни служби заедно
с пакистанските се опитват да
го убият или заловят, но всички опити пропадат. Причината
е, че в тези служби има сътрудници на Осама, които го предупреждават за предстоящи акции срещу него.
Бен Ладен остава в Афганистан няколко месеца, като
през цялото това време той се
опитва да разреши съществуващите различия, докато накрая

вижда, че е в задънена улица.
Осама решава, че няма смисъл да остава в страната, още
повече че неговите врагове ще
продължат с опитите си да го
ликвидират физически или да
го заловят. След като проучва
обстановката с някои от своите
приближени, взема решение да
се потърси друго място, което
да предостави убежище за него
и неговата идеология.
(Продължава
в следващия брой)
Проучването е направено на основата на материали, публикувани
в арабските медии и в сайтове, принадлежащи на “Ал Кайда” и в други
фундаменталистки сайтове. Сред
източниците са вестник „Ал хаят”,
вестник „Ал Шарк алаусат”, сайтът
на “Ал Кайда” http://www.alhesbah.
net/v/, сайтът на “Ал Кайда” http://
www.ekhlaas.org/forum/, сателитната тв „Ал Джазира” www.aljazeera.
net/NR/exeres/2FDA9603-8529-469AAC0B-FC9FCD224436.htm, докладът
на конгресната комисия, разследваща събитията от 11/9.
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Позиция
Д-р Мохд Абуаси, Резолюция на СС на ООН може да
спаси нашите медици (бр. 1, февруари)
Д-р Мохд Абуаси, Сделка или не? (бр. 2, март)
Д-р Абдуллах Туркмани, Пътищата за успешен диалог
между културите в един променящ се свят (бр. 4, май)
Робърт Фиск, Не мисля, че нас на Запад ни е грижа за
мюсюлманите (бр. 5, юни)
Проф. дфн Георги Каприев, Производство на тероризъм – един успешен подход (бр. 8, октомври)
Интервю
Проф. Джон Еспозито, Взаимно неразбирателство
(бр. 1, февруари)
Ноам Чомски: Проблемът се корени в нежеланието да
се признае, че собственият ни тероризъм е тероризъм
(бр. 2, март)
Ноам Чомски: Ирак – вчера, днес и утре (бр. 3, април)
Д-р Абдуллах Абдуллах, Възможно ли е решение на
палестинския проблем (бр. 4, май)
Жил Кепел: Мюсюлманският опит в Европа е противоотровата за сблъсъка на цивилизациите (бр. 7, септември)
Сеймур Хърш: Съединените щати индиректно финансират свързани с “Ал Кайда” сунитски групировки (бр.
9, ноември)
Проф. дфн Цветан Теофанов: Антисекуларизмът е общият знаменател на всички фундаментализми (бр. 10,
декември)
За и против
Валерия Калчева, Случаят “Батак”: Между яростното
обругаване и призивите за свобода на търсенето (бр.
4, май)
Д-р Антонина Желязкова, Не се гонят учени и не се
забраняват конференции (бр. 4, май)
Проф. Божидар Димитров, Те искат промяна на експозициите на два музея (бр. 4, май)
Доц. Диана Мишкова, Подобна политическа цензура
отдавна не сме преживявали (бр. 4, май)
Елена Йорданова, Музеят в Батак не се съгласявал да
участва в проекта (бр. 4, май)
Проф. Илия Тодев, Острата реакция е обяснима – решихме, че отричат Баташкото клане (бр. 4, май)
Станимир Иванов, Хиджабът в Турция – изборът на
народа срещу избора на държавата? (бр. 7, септември)
Христо П. Беров, За възела на забрадката в Корана
(бр. 7, септември)
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Осем страшни години
Либия – технология на манипулацията
Прочетено в “Ал Джамахирия”: Няма да загубим
нищо, а както винаги ще спечелим (бр. 5, юни)

Прочетено в “Аззахф ал Ахдер”: Кръвта на децата ни
е по-скъпа от всичко останало (бр. 5, юни)
Прочетено в сайта на либийската опозиция: Основната цел на либийския режим е да използва тази трагедия по антихуманен начин чрез шантаж и пазарлък
(бр. 5, юни)
Палестинският проблем
Д-р Емил Ценков, Другият провал на Буш (бр. 6, юли)
Робърт Фиск, Добре дошли в “Палестина” (бр. 6, юли)
Яхия Абдул Мабди, Стратегията за отърваване от “Хамас” (бр. 6, юли)
Джими Картър, Вашингтон цели разделянето на палестинците (бр. 6, юли)
Контрапункт
Ива Николова, Медиите... Власт – какво да ги правиш
(бр. 2, март)
Ричард Пърл, Как ЦРУ подведе Америка (бр. 7, септември)
Робърт Фиск: Дори и аз поставям под съмнение истината за 11 септември 2001 (бр. 8, октомври)
Толерантност - нетолерантност
Д-р Весела Табакова, Съществува ли ислямофобия?
(бр. 2, март)
Толерантност
Доц. д-р Анна Кръстева, Да бъдеш арабин в България
(бр. 6, юли)
Тихомира Трифонова, Видимата общност (бр. 6, юли)
Сами Калауи, Иракчаните не обичат да емигрират, но
днес над пет милиона живеят извън страната си (бр.
6, юли)
Аладин Харфан, В лицето на България аз намерих своята родина (бр. 6, юли)
Дискусия
Тероризъм, ислямофобия, медии
Д-р Весела Табакова, Контекстуалната синонимика тероризъм-ислям-мюсюлмани (бр. 3, април)
Славчо Велков, Може ли религия, проповядваща смиреност, да бъде отнесена към уродливо явление като
тероризма? (бр. 3, април)
Д-р Мохд Абуаси, Няма друг избор – хората трябва да
живеят заедно (бр. 3, април)
Антитероризъм
О. р. полк. Славчо Велков, Съвременният тероризъм:
Преговори при кризи със заложници – за или против?
(бр. 2, март)
Репортаж
Валерия Калчева, Осем десетокласници разговарят:
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Тероризмът - от лична драма до борба в името на кауза (бр. 2, март)
Валерия Калчева, Халед и Адел – двама майстори на
дюнери в София (бр. 6, юли)
Валерия Калчева, Палестинското училище – един
щастлив дом на толерантност (бр. 10, декември)
Анализи
Мустафа ал Лабан (Египет), Петроеврото срещу
пeтродолара (бр. 2, март)
Васил Р. Тодоров, Турция: Секуларизмът срещу религията (бр. 2, март)
Д-р Емил Ценков, Експериментът “Ирак” (бр. 3, април)
Д-р Емил Ценков, България, Европа и ислямът: новата
динамика на интеграцията (бр. 5, юни)
Прочетено в “Ал Хаят”: Ислямът и политиката в Турция и Франция (бр. 5, юни)
Д-р Мохд Абуаси, “Войната с тероризма” – война за
интереси? (бр. 7, септември)
Коментар
Д-р Емил Ценков, Антитероризъм и демокрация (бр.
8, октомври)
Прогнози
Васил Р. Тодоров, Бъдещите отношения между ислямистите и властта (бр. 3, април)
Перспективи
Киряк Цонев, Възможно ли е възраждане на българоарабските отношения? (бр. 1, февруари)
Интеграция
Шакиб бен Махлуф, Мюсюлманите и приобщаването
им към европейските общества (бр. 10, декември)
Кризи
Ноaм Чомски, Ами ако Иран беше нападнал Мексико?
(бр. 8, октомври)
Апостроф
Томас Л. Фридман, Да бъдеш надхитрен от Осама бен
Ладен (бр. 8, октомври)
Робърт Фиск, Иракчаните не ни заслужават. Затова ги
предаваме... (бр. 9, ноември)
Защо не?
Ройтерс: Турски християни предпочитат ислямистка
партия да управлява страната (бр. 6, юли)
Справочник
Палестинският въпрос (проучване, изготвено за и под
ръководството на Комитета за упражняване на неотменимите права на палестинския народ; съкратен ва-

риант на значително по-обхватни комплексни изследвания, публикувани от ООН под следните заглавия:
“Основи и еволюция на палестинския проблем”, в две
части (1978), и “Палестинският проблем” (1979) - (бр.
1, февруари)
Палестинският въпрос (проучване, изготвено за и под
ръководството на Комитета за упражняване на неотменимите права на палестинския народ; съкратен вариант на значително по-обхватни комплексни изследвания, публикувани от ООН под следните заглавия:
“Основи и еволюция на палестинския проблем”, в две
части (1978), и “Палестинският проблем” (1979) – (бр.
2, март)
Маруан Шихада, ”Ал Кайда” в Ирак (бр. 3, април)
Станимир Иванов, Правителството на “Хамас”: Равносметката на една година (бр. 4, май)
Американските военни бази в Близкия изток, “ИзтокЗапад” (бр. 4, май)
Халед Уалид, Иранската ядрена програма: Възможни
сценарии (бр. 5, юни)
Халед Уалид, Иранската ядрена програма: Възможни
сценарии (бр. 6, юли)
Станимир Иванов, Какво се случва с бившите съветски републики от Средна Азия (бр. 5, юни)
Хронология на ядрената криза между Иран и международната общност (бр. 6, юли)
Кюрдска работническа партия (бр. 9, ноември)
Имена от вековете
Петър Ценов, Авицена (Абу Али Хусеин ибн Абдалах
ибн Сина) (бр. 1, февруари)
Петър Ценов, Саладин (Салах ад Диин Абу ал Музаффар Юсуф ибн Аюб ибн Шади) (бр. 2, март)
Петър Ценов, Ибн Халдун (бр. 3, април)
Петър Ценов, Абу Райхан Мухаммад ибн Ахмад ал Бируни (бр. 4, май)
Авероес – големият мюсюлмански философ, по материали на www.arabworldbooks.com (бр. 9, ноември)
Знаете ли, че
Прочетено в “Индипендънт”, Двадесетте открития,
или как ислямските изобретатели промениха света
(бр. 4, май)
Какво се случва
Смех Ханаде, Афганистан пет години по-късно: В двадесет и осем провинции се отглежда опиум (бр. 1, февруари)
Станимир Иванов, Дарфур: Трудно постижимият мир
(бр. 2, март)
Геополитика
Д-р Емил Ценков, Средиземноморската политика на Европа: амбиции, реалности, перспективи (бр. 1, февруари)
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Атиф Абдулхамид, От Русия да Ирак – нови оси, нови
аргументи (бр. 5, юни)
Икономика
Владимир Митев, Приватизацията в Иран (бр. 9, ноември)
Васил Р. Тодоров – Ислямско банкeрство (бр. 10, декември)
Медии
Лъчезар Вачков, “Ачик радио”: Радиото, открито към
гражданското (бр. 6, юли)
Лъчезар Вачков, Радио за бъдещето (бр. 7, септември)
Лъчезар Вачков, Ефирен мост Магреб - Европа (бр. 9,
ноември)
Явор Михайлов, Съвремието и „новите медии” в мюсюлманския свят (бр. 10, декември)
Корени
Явор Димитров, Съществува ли универсален модел на
комуникация (бр. 3, април)
Явор Михайлов, Новото време и появата на вестника в
Близкия изток (бр. 6, юли)
Религии
Позволено е на християнина да се моли в джамията, а
на мюсюлманина да влиза в църковния храм, из арабския печат (бр. 4, май)
Мюсюлманин отключва и заключва портите на църквата на Божия гроб още от времето на Саладин, “Изток-Запад” (бр. 4, май)
Заедно
Великден в Близкия изток (бр. 3, април)
Религия и политика
Митрополит Аталлах Ханна: Вярвам в езика на диалога (бр. 8, октомври)
Война между религиите – предстояща или вече съществуваща?, по материали на “Ал Джазира” (бр. 9,
ноември)
Идеологии
Мухаммад ал Маншауи, Християнският ционизъм
(бр. 4, май)
Враждебното слово - (бр. 3, април; бр. 4, май; бр. 10,
декември)
Обикновен расизъм
Внимание: ксенофобска атака (бр. 5, юни)
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Прогнози
Васил Р. Тодоров, Бъдещите отношения между ислямистите и властта (бр. 3, април)
Обичаи
Мариела Иванова, СПИН и близкоизточният ритуал
на обрязването (бр. 4, май)
Празници
Усама ал Иса, Свети Георги сближава мюсюлманите и
християните (бр. 5, юни)
Къде е роден Дядо Коледа? (бр. 10, декември)
Културно наследство
Станимир Иванов, Сана, градът с древните “небостъргачи” (бр. 9, ноември)
Представяме
Доц. д.ик.н. Владимир Чуков, Абу Бакър Наджи – неизвестният джихадистки Тома Аквински (бр. 1, февруари)
Политическият ислям: революция, радикализъм или
реформа?, ”Изток-Запад” (бр. 5, юни)
Тълковен речник
Джихад: многото значения на термина (бр. 3, април)
Ислямският халифат, превод Ралица Ценова (бр. 6, юли)
Веселин Василев, Близък изток или Среден изток? (бр.
7, септември)
Документ
Решението, превод от английски език на текста на
обръщението на Бен Ладен към американския народ, поместен в американския интернет сайт Counter
Terrorism (бр. 8, октомври)
Проучване на експерта
Джон Хорган, Пътят към вербуване на един терорист
(бр. 9, ноември)
Д-р Мохд Абуаси, Създаването на “Ал Кайда” (бр. 10,
декември)
Непопулярно четиво
Джеръми Скейхил, Тайната армия на Буш (бр. 6, юли)
Историята “11 септември”, по материали на “Ал Хаят”,
“Ал Шарк ал Аусат”, ислямисткия сайт http://www.
al-hesbah.org/v/, а също и на “Ал Джазира нет” (бр. 7,
септември)
Брус Рийдъл, “Ал Кайда” отвръща на удара (бр. 8, октомври)

Коректор: Милена Братованова Предпечат: Десислава Първанова Печат: “Ифодизайн”

През следващата година
 ще продължаваме да ви запознаваме с нови политически,
икономически и културни феномени в мюсюлманския свят
 ще представяме културното наследство на Изтока
 ще предлагаме проучвания и четива, които хвърлят светлина
върху неизвестни аспекти на политическия живот
 с особено внимание ще следим развитието на идеята за „алианс на цивилизациите”
 с удоволствие ще отговаряме на вашите въпроси,
желания и интереси

Центърът за близкоизточни изследвания е българска неправителствена организация, регистрирана в съответствие със ЗЮЛНЦ. Той обединява учени и специалисти в областта
на политическите науки, международните отношения, ориенталистиката и медиите. Центърът е създаден с мисията да провежда изследвания и разработва анализи, свързани
с проблематиката на съвременните обществено-политически и социално-икономически процеси, протичащи в един от най-динамичните региони на света – Близкия изток.

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



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



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



Формулиране на система от подходи за развитие на междукултурния диалог през призмата на взаимно опознаване на религиите.

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

СВЕТОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

