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Факти и събития
През март Осама бен Ла-

ден прояви изключителна 
активност, проявена в при-
зиви и заплахи. Катарски-
ят телевизионен канал “Ал 
Джазира” излъчи послание 
на Осама, в което той кри-
тикува палестинските прего-
вори с Израел и призовава 

за свещена война за освобождаването на Па-
лестина, предадоха АП и Ройтерс, на които се 
позова БТА.

Бен Ладен заявява, че “Палестина не може 
да бъде върната чрез преговори и диалог, а с 
огън и желязо”. Лидерът на “Ал Кайда” призо-
вава мюсюлманите да продължат борбата сре-
щу американските окупационни сили в Ирак 
като начин да освободят Палестина.

ЦРУ е убедено, че гласът от новото посла-
ние наистина е на лидера на „Ал Кайда“. Екс-
перти на ФБР също потвърдиха, че гласът от 
записa със заплахи действително принадлежи 
на Осама бен Ладен, предаде Ройтерс. 

Аудиозаписът бе излъчен ден след като 
ислямистки уебсайт публикува друго посла-
ние на Осама бен Ладен, в което той заплаш-
ва страните от Европейския съюз, че ги чака 
сурово отмъщение заради повторното публи-
куване на карикатури на пророка Мохамед. 
В своето обръщение, което той адресира до 
„разумните хора” в Европейския съюз, Бен 
Ладен казва: ”Странно и подценяващо други-
те е да говорите за толерантност и мир в мо-
мент, когато вашите войници вършат убий-
ства даже на беззащитните в нашите земи, а 
сетне и това, че публикувахте тези рисунки в 
рамките на един нов кръстоносен поход.”  

Всички опити на западни разузнавачи 
да проникнат в ръководството на “Ал Кай-
да” остават безрезултатни, писа в един от 
мартенските си броеве в. “Вашингтон пост”. 
Изданието припомня, че в края на февру-
ари 1999 г. ръководителят на терористич-
ната мрежа Осама бен Ладен издаде фетва 
(религиозна заповед), в която обяви за ли-
чен дълг на всеки мюсюлманин убийството 
на американци и техни съюзници по целия 
свят. Оказва се, че сътрудниците на разуз-
наването на САЩ и европейските страни са 
подценили врага, посочва вестникът.

Бен Ладен: „С огън и желязо”

Петата годишнина от началото на войната 
в Ирак предизвика антивоенни протести. Ин-
формационните агенции съобщиха за протест-
ни демонстрации в Лос Анджелис, в Лондон и 
скандинавските страни. 

В Лос Анджелис протестиращите носеха 
плакати, осъждащи президента Джордж Буш, и 
призоваваха да се сложи край на войната. 

Ветеранът от Виетнам Рон Кович, чиято кни-
га „Роден на 4 юли“ бе филмирана с участието на Том Круз, се 
присъедини към протестиращите на своята инвалидна количка. 
Улучен и парализиран преди 40 години във Виетнам, той зая-
ви, че „съжалява“ и „страда“ за иракчаните и за американските 
мъже и жени, които в резултат на войната са станали инвалиди 
или са загинали. Кович сподели още, че, виждайки случващото 
се в Ирак, е „решен да се бори с всички сили, за да спре тази 
лудост”.

Според организаторите на протестите в демонстрациите в  
Лондон  са участвали около 40 хиляди души. В Глазгоу няколко 
хиляди души също настояваха правителството да изтегли свои-
те въоръжени контингенти от Ирак и Афганистан. Представи-
тел на групата „Спрете войната“, която е организатор на митин-
гите, заяви, че след нахлуването в Ирак „светът е станал много 
по-опасен“. 

Протести срещу войната в Ирак

Ш л о м о 
Занд, израел-
ски професор 
от универ-
ситета в Тел 
Авив, твърди, 
че не е имало 
еврейски на-
род, а само хора, изповядващи 
юдаизма. Това съобщи Нюзру. 

В книгата си „Кога и как 
сме станали евреи” историкът 
твърди също така, че нико-
га не е имало прогонване на 
евреите от римляни и араби. 
Рим никога не се е опитвал 
да премества населения, а с 
идването на арабите в Палес-
тина повечето юдеи приели 
исляма и били асимилирани. 
Палестинците са техни преки 
наследници, смята Занд.

Занд не отрича еврейската 
миграция във Вавилон, но смя-
та, че тя е била доброволна. Той 
описва подробно съществуване-
то на юдейски държави в южна-
та част на Арабския полуостров, 
както и на варварски племена 
в Северна Африка, изповяд-
ващи юдаизма. Според Занд 
сефарадските евреи в Испания 
са наследници на юдеизирани 
араби, а евреите ашкенази спо-
ред него са наследници на хаза-
ри и немскоезични племена. 

Израелският историк стига 
до извода, че много от общо-
приетите истини за историята 
на еврейския народ са само 
митове, които оправдават 
стремежа и желанието на ци-
онистите да създадат еврейска 
държава в Близкия изток. 

Израелски историк твърди:  „Няма еврейски народ”

П р о к у р о -
рът на Турския 
к а с а ц и о н е н 
съд Ялчън-
кая депозира 
в Конституционния съд искане за 
забрана на управляващата Партия 
на справедливостта и развитието.  
Прокурорското искане за забрана 

на партията на премиера Реджеп 
Ердоган е предизвикано от „дейст-
вия срещу светския характер на 
държавата”, съобщи Анадолската 
агенция, цитирана от АФП.

Според обвинителния акт на про-
курора Ялчънкая партията на пре-
миера Ердоган е станала “огнище на 
действия, противоречащи на свет-

ския характер на държавата”.
Прокурорският акт се появява в 

момент, когато партията на Ердоган 
заедно с една опозиционна партия 
прокараха реформа, която позволя-
ва носенето на хиджаб (забрадка) в 
университетите.  С решение на Кон-
ституционния съд това беше забра-
нено преди десетина години. 

Турция: искане да се забрани партията на Eрдоган
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Малко преди редакцион-
ното приключване на броя 
в редакцията дойде нашият 
редовен читател Славян Сто-
именов. Читателят ни беше 
окуражен от преговорите 
между палестинските движе-
ния “Фатах” и “Хамас”, които 
се проведоха в Йемен с по-
средничеството на президента 
на страната Али Абдула Салех 
и приключиха с подписването 
на договор за примирие. Спо-
ред подписания документ пре-
ките преговори между двете 
палестински групи трябва да 
бъдат  възобновени. 

Нашият читател проявя-
ва интерес към събитията и 
фактите, които доведоха до 

сблъсъците между “Фатах” и 
“Хамас”. Според него и сега, 
в условията на демокрация, 
когато се предполага, че ме-
диите могат  да представят 
различни гледни точки и 
информация от различни из-
точници, има политически 
обусловен информационен 
дефицит.  

Надяваме се, че текстове-
те, които бяха намерили мяс-
то в броя - разследването на 
известния журналист Дейвид 
Роуз, както и докладът на 
специалния докладчик на 
ООН за състоянието на чо-
вешките права в Палестина - 
ще бъдат интересни за всич-
ки наши читатели. 
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Позиция

Ариф Абдуллах,  
председател на  
управителния съвет  
на ОИРК – Смолян 

Продължават съмнени-
ята около дейността на 
неправителствената ор-
ганизация “Обединение за 
ислямско развитие и кул-
тура” (ОИРК). Продължи-
телно време бяха подхвър-
ляни  различни твърдения 
и съмнения около  дейност-
та на обединението и не-
говите  членове, като на-
пример:  „правят се  опити 
за създаване на помашка 
федерация”, за „плавно пре-
минаване от неправител-
ствена организация към 
политическа партия”, за 
„изместване центъра на ли-
дерството в религиозното 
пространство от Главно 
мюфтийство към ОИРК”, 
„има опити за насаждане 
на етническа, религиозна и 
всякакъв друг вид омраза в 
обществото”, за „пренася-

не на арабските традиции 
и култура в България, за 
да бъдат заличени родни-
те традиции и култура” и 
още тежки и сериозни съм-
нения  около работата на 
организацията. Стигна се 
до момента, в който бе по-
даден иск за заличаването 
на ОИРК.

Не може да се отрече фа-
ктът, че в първите години на 
работата на организацията 
имаше  поводи за подобни 
тези, като се има предвид, че 
по-голямата част от лидери-
те на организацията са учили 
и живели в Йордания, къде-
то под въздействие на соци-
алния контекст е възможно 
да се възприемат някои мне-
ния и виждания, присъщи 
на арабското общество, но 
твърде далечни и дори не-
съвместими с европейското 
общество. Името на  органи-
зацията “Обединение за ис-
лямско развитие и култура” 
свидетелства за следите от 
чуждото влияние в ранния 
етап на работата, но обек-
тивният наблюдател, който 
следи дейността на ОИРК до 

днес, не може да не отчете  
голямата  промяна от „чуж-
дото” към родното, от едно-
странчивото мислене към 
плурализма, от себелюбие-
то към любовта към всички 
хора.

Тази  промяна е доказа-
телство, че хората, които 
ръководят  ОИРК, не са фа-
натици, дали обет никога 
повече да не мислят, и не са 
изоставили  стремежа си към 
прогрес и развитие във всич-
ките му проявления и форми  
- научна, социална, идейна...  
Те са  млади обективни из-
следователи, които приемат 
диалога за свой ориентир. 
В  многократните участия 
на ОИРК в международни 
конференции в Европа и в  
редица срещи с различните 
вероизповедания в страната 
организацията утвърждава 
като непроменлива ценност 
обичта към родината Бъл-
гария и работата за обеди-
нениe на хората върху тази 
ценност - с всички разли-
чия, които имат помежду си. 
Следователно в светлината 
на тази ценност, в контекста 

България – майка  
или мащеха за ОИРК?

“ Тази  промяна е доказателство, че хората, 
които ръководят  ОИРК, не са фанатици, 
дали обет никога повече да не мислят, и 

не са изоставили  стремежа си към прогрес и 
развитие във всичките му проявления и форми  
– научна, социална, идейна... Те са  млади обек-
тивни изследователи, които приемат диалога 
за свой ориентир. 



�

Позиция

на  развитието на  страната 
ни в обединена Европа теза-
та за създаване на помашка 
федерация е абсюлютно не-
вярна, тъй като разделянето 
на българския народ под ка-
къвто да е предлог е в про-
тиворечие с  мисленето на 
нашето сдружение и е недо-
пустимо. Участието на ОИРК 
в редица европейски конфе-
ренции отхвърля тезата, че 
организацията иска да про-
кара чужди интереси и при-
съствие, тъй като във всички 
подобни  участия действията 
на организацията са съвмес-
тими с държавната политика 
и с интересите на българския 
народ, изразени в процеса 
на интеграция към Европа. 

Някои медии изразиха 
мнение, че на двата  про-
тивоположни политически 
полюса в България стоят 
„Атака” и ОИРК. Разбира се, 
подобна теза е  необективна 
най-малко поради факта, че 
ОИРК не е политическа фор-
мация и няма политически  
цели. Често използваният 
термин “политически ис-
лям”, обозначаващ органи-
зирано присъствие в полити-
ката за плавно създаване на 
ислямска държава, не само 
че не може да бъде цел на 
ОИРК, но подобно твърдение 
противоречи на убеждения-
та на организацията – спо-
ред нас  всеки мюсюлманин 
като гражданин на България 
трябва да участва или да гла-
сува за партията, която спо-
ред неговия личен избор и 
преценка е най-полезнa за 
общественото развитие на 
страната ни. 

В духа на своето  плура-
листично мислене ОИРК 
също така никога не е пре-
тендирала да бъде религио-
зен лидер в страната. Наши-

те  претенции към Главното 
мюфтийство са ясни от са-
мото начало и те са осво-
бождаване на институция-
та – лидер, от политическо 
влияние и контрол. Това е 
единствената причина за 
протестите на “Обедине-
ние за ислямско развитие 
и култура” срещу мюфтий-
ството. Идеята е ясна - не-
зависимост на религиозната 
институция от политически 
натиск. В страната ни има  
Дирекция по вероизповеда-
нията – тя е компетентният 
орган, а не която и да е по-
литическа партия. По тази 
причина дирекцията тряб-
ва да определи какво озна-
чава религиозна дейност, а 
не това да се импровизира 
в определени  политически 
среди. Анализът ще пока-
же, че дейността на ОИРК 
е социална, а не религиоз-
на - религиозните ритуали, 
водени в храмовете, венчав-
ките или погребалните це-
ремонии, нямат нищо общо 
с  дейността на ОИРК.

Социалната дейност, коя-
то се откроява в работата на 
ОИРК, опровергава всички 
опити за  внушения, че ор-

ганизацията насажда омраза 
в обществото. Много бързо и 
лесно би могло да се открие 
информация за даренията 
от страна на ОИРК към бол-
ници, детски градини, учи-
лища, хора в неравностойно 
положение -  без оглед на ет-
ническа, религиозна или по-
литическа принадлежност.

ОИРК търси хармонията в 
различията и работи за лю-
бовта между хората, за сила-
та на България. Тази визия 
многократно е излагана на 
лекции, междурелигиозни 
форуми и издания. ОИРК 
формулира идеята за 
създаване нa нова бъл-
гарска неправителстве-
на организация, която 
да работи за хармония 
и любов между хората 
в България и чиито  ли-
дери  да бъдат предста-
вители на различните 
етноси и религии. 

Позицията на ОИРК е 
следната:

България е нашата 
родна майка, но ако тя 
ни чувства по различен 
начин, то ще бъде лесно 
да направи с нас, какво-
то пожелае.   
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Д-р Абдул  
Маджид Наджар

Няма съмнение, че ре-
лигията се смята за важен, 
ако не и най-важен фактор 
в отношенията между об-
ществата и народите, между 
културите и цивилизациите 
и това се осъществява през 
всички етапи на човешкото 
развитие, в това число през 
вековете, през които се по-
раждат вълни от вражди към 
религията или въздържаност 
по отношение на нея, както 
е положението в съвремен-
ното западно общество. Ис-

торията е свидетел, че раз-
лични цивилизации и нации 
се сближават, а може и да се 
обединят в резултат на сбли-
жаването и обединяването 
на религиите, които те из-
повядват. Това се илюстри-
ра в обединението на много 
и различни древни народи и 
култури, приели исляма като 

своя религия, докато дру-
ги общества и цивилизации 
са се отдалечавали едни от 
други и са се сблъсквали по-
между си в резултат на про-
тиворечията между религии-
те, които те са изповядвали. 
Тук може да дадем пример 
с религиозните войни, кои-
то дълго време бушуват сред 

Проповедта и сътрудничеството 
между исляма и християнството 

Д-р Наджар е за-
местник на гене-
ралния секретар 
на Европейския 
съвет за изслед-
вания и  издаване 
на фетви1. В края 
на миналата го-
дина той участ-
ва в конференция-
та, организирана 
от Центъра за 
близкоизточни 
изследвания.

1  Фетва – отговор на ислямски те-
олог по въпрос на вярващ. Фетва-
та  има силата на законов източ-
ник за мюсюлманската религия 
– бел. ред.
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народите на Европа.
Религиите никога не 

са съдържали виждания, 
призоваващи към сблъ-
сък между обществата 
и цивилизациите. Към 
това са водили проповедите, 
които са произнасяни пред 
последователите на тези ре-
лигии. Може би тези пропо-
веди са израз на нещо, което 
не се съдържа непременно в 
тези религиозни вярвания. 
Проповедта може да бъде 
фанатично, подстрекател-
ско, спекулиращо с религия-
та слово, погрешно в очите 
на другите, презиращо рели-
гиите им, фалшифициращо 
ги, отричащо правото им 
на съществуване. Подобна 
проповед, която не изразя-
ва истината за религията, 
която представлява, може 
да доведе до сблъсък между 
цивилизациите, които в по-
вечето случаи се базират 
върху религиозна основа. Ко-
гато се сблъскат основите, 
сблъскват се и изградените 
върху тях цивилизации.

Онова, което днес се реа-
лизира във връзката между 
мюсюлманската и западната 
цивилизация, е нещо, което 
напомня съревнование меж-
ду тях, или, както се иска на 
някои, се приема като 

съперничество между 
тези две направления 

Това се проявява сред 
част от техните привърже-
ници поради импровизация-
та в религиозната проповед, 
породена от разцеплението, 
съществуващо между двете 
велики религии - исляма и 
християнството, т.е. тази про-
повед носи и от двете страни 
нещо, което призовава към 
разделение между двете ци-

“ Религиите никога не са съдържали 
виждания, призоваващи към сблъсък 
между обществата и цивилизациите. 

Към това са водили проповедите, които 
са произнасяни пред последователите на 
тези религии. Може би тези проповеди са 
израз на нещо, което не се съдържа непре-
менно в тези религиозни вярвания. Пропо-
ведта може да бъде фанатично, подстре-
кателско, спекулиращо с религията слово, 
погрешно в очите на другите, презиращо 
религиите им, фалшифициращо ги, отри-
чащо правото им на съществуване.
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вилизации, независимо дали 
това е целенасочено у едни, 
или е неволно  у други. И в 
двата случая подобна про-
повед съдържа призиви към 
разцепление и сблъсък, кое-
то може да доведе до тяхното 
изопачаване. Това поражда 
множество проблеми, от ко-
ито страда днес световното 
общество, каквито са висо-
комерието, възгордяването, 
сляпото насилие, наруша-
ване на правата на човека, 
а много от тези действия се 
осъществяват под религиоз-
ни лозунги, изказани поня-
кога като откровения, а друг 
път – въобще без 
разяснения.  

В г л е ж д а й к и 
се в представи-
те, върху които 
се гради всяка 
една от двете ре-
лигии, подобни 
н е в ъ з д ъ р ж а н и 
призиви за сблъ-
сък не се съдър-
жат в тях. И 
това не е удиви-
телно, защото 
каквито и про-
мени да е пре-
търпяло христи-
янството, както 
смятат мюсюлманите, и ка-
квито и да са претенциите, 
каквито предявява ислямът, 
както смятат християните, те 
произтичат от 

един и същи 
източник 

– божественото 
откровение 

Поради това вижданията 
и на двете религии не при-
зовават към сблъсък, а об-
ратно – към съгласие, мир и 
сътрудничество между обще-
ствата, народите и цивили-

зациите, обмен на успехи и 
културни достижения между 
тях. Обаче проповедта, ко-
ято внася разцепление при 
реализацията си, води и до 
взаимен сблъсък. Следова-
телно еволюцията на гле-
дищата от взаимен сблъсък 
към сътрудничество, а после 
и към съюзяване, изисква на 
първо място преразглеждане 
на религиозната проповед у 
всяка от двете страни. Към 
това се стремят паралелно и 
ислямските, и християнските 
народи.

Най-важното, което тряб-
ва да засегне подобно пре-

разглеждане при реализира-
нето на тази осъзната цел, е 
преодоляване на празнини-
те, които съществуват в съ-
временната проповед. Имен-
но те трябва да се запълнят, а 
след това да се преформули-
рат и резултатите, към които 
водят те, независимо дали 
са свързани с характеристи-
ката на противоположната 
религия, със стандартните 
разсъждения по нея или по-
точно – с психологическата, 
културната, реализаторската 
и научната позиция по нея 
и към нейните привържени-

ци. Колкото тази проповед е 
по-близка до обективността 
и до взаимното признание 
на правото на съществуване 
и уважение към възгледи-
те, светините и чувствата на 
противната страна, толкова 
по-голям би бил 

приносът към 
сближаването на 
цивилизациите

и начало на важната крачка 
към тяхното съюзяване. След 
като се осъзнае този вакуум в 
религиозната проповед, идва 
редът на очертаването на 

редица основи, към 
които тази проповед 
трябва да насочи в 
посока към изгражда-
не на сътрудничест-
во между исляма и 
християнството,  към 
решаване на множе-
ството проблеми, с 
които се сблъсква ця-
лото човечество, без 
разлика за принад-
лежността на човека 
към тази или онази 
религия.

Наблюдаващият 
същността на съвре-
менната проповед не 

намира очакваната реч, ко-
ято да отговаря на духа на 
сътрудничество, което се на-
лага от предизвикателствата, 
свързани с взаимодействието 
между цивилизациите. Огро-
мна е отговорността, която 
носят и двете религии, за да 
се противопоставят на подоб-
но поведение. Тези взаимни 
проповеди са опорочени от 
множество дефекти, изразя-
вани от различни лица как-
то на официални равнища 
в официални и религиозни 
институции, така и на лични, 
художествени и популярни 

“ Следователно еволюцията 
на гледищата от взаимен 
сблъсък към сътрудничест-

во, а после и към съюзяване изис-
ква на първо място преразглеж-
дане на религиозната проповед 
у всяка от двете страни. Към 
това се стремят паралелно и 
ислямските, и християнските 
народи.
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равнища. Това справедливо 
се смята за една от пречки-
те, които се изправят пред 
съвместното сътрудничест-
во, за да се реализира то по 
начин, който да отговаря на 
обема на предизвикателства-
та, с които човек се сблъсква 
в днешния свят.

Преразглеждането на 
проповедта, внасянето на 
поправки в нея е необходи-
мост, като се има предвид, 
че в крайна сметка подобно 
преразглеждане е за добро-
то на човечеството. Това ре-
лигиозно преразглеждане е 
с логика, целяща да насочи 
проповедта така, че тя да 
бъде фактор, съдействащ на 
сътрудничеството между ци-
вилизациите, между исляма 
и Запада.

 Нека да напомним, че сла-
бостите,  дефектите в пропо-
ведта всъщност представля-
ват лошо разбиране у всяка 
една от двете страни на виж-
данията на другата страна 
и са резултат на липсата на 
сериозно научно изследване. 
Това  доведе в крайна сметка 
до вакуум във формулиране-
то на тези виждания в тяхна-
та истинност. 

 Религиозната проповед  у 
някои мюсюлмани или хрис-
тияни се базира върху взаим-
ното отричане на двете стра-
ни в смисъл, че всяка страна 
отрича другата, макар да има 
известни различия по вида 
и степента на отрицанието. 

Християнската проповед не 
вижда, че ислямът е правед-
на Истина от Всевишния Ал-
лах и смята неговата близост 
с божественото откровение 
за лъжливо или узурпирано 
въпреки вижданията на дру-
ги, че то само по себе си съ-
държа аспекти от Истината. 
А мюсюлманите, въпреки че 
виждат в лицето на христи-
янството, донесено от Иисус, 
мир Нему, религия от Бога 
и че Иисус е наистина Божи 
пророк, той не е издигнат 
сред тях до равнище да бъде 
един от корените на вярата, 
като смятат християнството, 
в което вярват християни-
те, само по себе си като от-
клонение от истината, като 
лъжлива религия, свързана 
с божественото откровение, 
която все още продължава да 
носи някои остатъци от Ис-

тината.
Този начин на отрицание 

в проповедите преминава от 
фази на отхвърляне на пред-
ставите и светините до ос-
кърбление и пренебрежение, 
а и до фази на враждебно 
съперничество, достигащо до 
степен да се отрича правото 
на съществуване от самия ко-
рен. И ако през тези фази до 
хората не достига съвместна-
та проповед под формата на 
официално заявление, тук 
и там, от време на време се 
издигат гласове, изразяващи 
само себе си, и то особено, 
когато се случат някои ин-
циденти между християни и 
мюсюлмани. Зад тези шумни 
гласове живеят много повече 
противоположни гласове от 
същото изповедание, но те 
биват премълчавани по една 
или друга причина.

Това взаимно отричане, 
което, макар у мюсюлмани-
те да е по-слабо, отколкото 
у християните, които смятат, 
че християнската религия 
поначало за тях е истинна-
та, за разлика от мюсюлман-
ското гледище по отношение 
на християните, няма съм-
нение, че е една от най-ва-

“ Това взаимно отричане, което, ма-
кар у мюсюлманите да е по-слабо, 
отколкото у християните, които 

смятат, че християнската религия по-
начало за тях е истинната, за разлика 
от мюсюлманското гледище по отноше-
ние на християните, няма съмнение, че е 
една от най-важните причини, пречещи 
на сътрудничеството. Сътрудничество-
то се опира върху  взаимното опознава-
не, което е в неговата основа. 

“ Преразглеждането на проповедта, 
внасянето на поправки в нея е необ-
ходимост, като се има предвид, че в 

крайна сметка подобно преразглеждане е 
за доброто на човечеството. 
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жните причини, пречещи на 
сътрудничеството. Сътрудни-
чеството се опира върху  вза-
имното опознаване, което е в 
неговата основа. Поради това 
досегашната проповед тряб-
ва да се обнови с проповед за 
взаимното опознаване, в кое-
то на първо място да бъде  

взаимното 
признаване, а не 

взаимното отричане 

взаимното опознаване, а не 
взаимното отчуждаване, като 
по този начин се създаде ат-
мосфера, пораждаща сътруд-
ничество, така че в него да 
са вплетени психологически, 
културни и социални нишки, 
които да оплодят сближава-
нето и да ликвидират в го-
ляма степен разногласията и 
враждебността.

Целта на взаимното при-
знаване не означава всяка 
страна да признае, че рели-
гията на другата страна е ре-
лигия на Истината. Това не е 
възможно, пък и не се търси. 
Целта е взаимно признава-
не на правото на реално съ-
ществуване на двете религии 

-  религията, несъвпадаща с 
религията, в която вярвам, 
има право на съществуване 
като религия, която другият 
е избрал и която следва.

От задължителните черти 
на това взаимно признаване 
на правото на религиозно 
съществуване трябва да се 
породи проповед, която да 
уважава религията на другия 
и на нейните привържени-
ци, при което да се изключи 
презрението към неговите 
възгледи и светини, присми-
ването над него и провокира-
нето му. И ако в един подо-
бен научен спор е приемливо 
да се търси победа на всеки с 
религията си, чрез показване 
на аспектите на Истината в 
нея и в критика на противна-
та религия чрез изтъкване на 
слабите й места, това трябва 
да става след умно и логич-
но претегляне на доводите, 
чрез обективен и издържан 
баланс в изложението и кри-
тиката. Наред с това никой 
няма право, нито е правилно 
по време на такава взаимна 
защита да изкопава поводи 
за препирни или необмисле-
ни тълкувания на фрази, от-

къснати от контекста. 
В постановките на исляма 

и в културата на мюсюлмани-
те, в историята им има нещо, 
което призовава към подобен 
подход към проповедта и ко-
ето я подпомага. Казано е в 
Корана: „Вие си имате ва-
шата религия, а аз си имам 
моята религия.” Това е връз-
ката с признанието на рели-
гиозното право на другия на 
съществуване. Пак там има 
и следните думи: „И ще от-
криеш, че от тях най-близ-
ки по любов към вярващи-
те са онези, които казват: 
„Ние сме християни!” Това 
е указание, от което следва, 
че и мюсюлмани, и христия-
ни трябва да се отнасят едни 
към други с уважение, което 
да достигне степен на взаим-
на симпатия. За всичко това 
има доказателства в история-
та на мюсюлманите за взаим-
ните им контакти с христия-
ните и техните близки през 
различните й етапи. Към това 
нека добавим и християнска-
та догма за взаимното опро-
щение, както и онова, върху 
което се гради философската 
култура на Запада, който по 
принцип е християнският 
Запад – принципът на сво-
бодата, който е разширен с 
признанието на правото на 
съществуване на различните 
религии и секти. 

От едното и от другото 
може да се създаде правил-
на първооснова, за да се раз-
простре и укрепи културата 
на признанието на двете ре-
лигии, взаимното уважение 
между тях, преодоляване 
на  отричането на единния 
корен на Истината, от кое-
то се пораждат отрицателни 
влияния. Това е, върху кое-
то трябва да се гради новата 
проповед.  

“ В постановките на исляма и в култу-
рата на мюсюлманите, в историята 
им има нещо, което призовава към 

подобен подход към проповедта и което 
я подпомага. Казано е в Корана: „Вие си 
имате вашата религия, а аз си имам мо-
ята религия.” Това е връзката с призна-
нието на религиозното право на другия 
на съществуване. Пак там има и следни-
те думи: „И ще откриеш, че от тях най-
близки по любов към вярващите са онези, 
които казват: „Ние сме християни!”

Междурелигиозен диалог
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През миналия месец Ватика-
нът прибави нови смъртни гре-
хове към старите седем. Сред 
тях е социалната несправед-
ливост – „все по-обедняващи-
те бедни и все по-богатеещите 
богаташи”. Както обясни мон-
сеньор Джироти пред вестника 
на Ватикана „Осерваторе ро-
мано”, докато в миналото гре-
ховете са били индивидуален 
проблем, в наши дни се поста-
вя въпросът за социалната от-
говорност.  

Бедността в света добива 
заплашителни размери
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Марям Бент Зайдун
 
“Светът днес се е превърнал в остров на бога-

тите, обграден от моретата на бедните.” С тези 
думи миналата година на Световната среща 
за Земята в Йоханесбург президентът на ЮАР 
Мбеки описа бедността - проблем, задълбоча-
ващ се с всеки изминал ден, въпреки прогреса, 
който е постигнало човечеството във всички 
области и въпреки множеството земни блага, 
които, според единодушното мнение на специ-
алистите, са достатъчни, за да продължава бла-
годенствието на шестмилиардното човечество, 
ако те бъдат разпределени справедливо.

Поставя се въпросът:  достигнала ли е бед-
ността границите на световно бедствие? Кои са 
скритите причини за това явление? Полагат ли 
богатите достатъчно усилия за борба с пробле-
ма? И кои са другите опасни последици освен 
глад, епидемии и смърт?

Бедността в цифри

Преди да се впусна във фактите, ще резю-
мирам статистическите данни, ежегодно пуб-
ликувани от ООН, изобличаващи “островите 
на богатите”, т.е. на богатите държави в света, 
на които принадлежи голяма част от вината 
за бедността, обхванала планетата. Цифрите 

красноречиво говорят за размера на кризата, 
която с всеки изминал ден се доближава до 
критическата точка.   

На Земята живеят 6 милиарда души, като 
населението на развиващите се страни достига 
4,3 милиарда. Близо 3 милиарда от тях живе-
ят под границата на бедността, която се равня-
ва на 2 американски долара на ден. От тях 1,2 
милиарда преживяват с по-малко от долар на 
ден. 

Според западните статистики страните с 
развита икономика притежават 97% от всички 
земни блага, а трансконтиненталните пред-
приятия се ползват с 90% от постиженията на 
техниката, производството и пазара, като пове-
че от 80% от общата печалба от преки чужди 
инвестиции в развиващите се страни отиват в 
20 богати страни.

33,3% от жителите на развиващите се страни 
страдат от липса на вода, годна за консумация 
и битови нужди, 25% не притежават приемли-
во жилище, 20% нямат достъп до най-проста 
медицинска помощ, 20% от децата не достигат 
повече от 5 клас, а 20% от студентите страдат 
от недохранване и глад.

Богатството на тримата най-богати 
хора на планетата приблизително се рав-
нява на брутния вътрешен продукт на 48-
те най-бедни страни в света, а богатство-

Справочник

Живеещи с по-малко от 1 долар на ден, %
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Справочник

то на 200 най-големи богаташи в света 
надхвърля 41% от приходите на цялото 
население на планетата. Проучванията 
показват, че ако богатите пожертват 1% 
от своите богатства, те биха покрили раз-
ходите за начално образование за всички 
деца в развиващите се страни.

И докато всеки ден от глад и болести за-
гиват 35 хиляди деца, а 1/5 от населението на 
тези страни прекарва остатъка от деня, пре-
вивайки се от глад, помощите, определени от 
ООН за бедните, са по-малко от разходите на 
девет жители на развитите страни за храна на 
домашните им любимци само за сто дни.

Всички тези цифри подчертават голямата 
грешка в разпределението на световния ка-
питал, имаща пагубни последици. Не бива да 
бъде пренебрегвана и чисто моралната страна 
на проблема.  Всичко това сериозно застраша-
ва обществения мир и благополучие.

Но не в това е най-голямата заплаха, преду-
преждават експертите.

Положението на бедните днес не се дължи 
единствено на факта, че развиващите се страни 
се изтощават под тежестта на собственото си не-
вежество и изостаналост и отсъствието на демо-
крация в управлението. Голяма част от вината 
принадлежи на напредналите и богати страни. 
Световната икономика се е превърнала в буен 

поток, като световните богатства се вливат в 
джобовете на богатите и ги правят още по-бога-
ти. В джобовете на бедните остава незначителен 
капитал и така те стават все по-бедни, като ситу-
ацията вече придобива застрашителни размери.

Причини за световната бедност

Според тези проучвания основните причи-
ни за световната бедност днес са:

1. Глобализацията. Когато западните 
страни издигнаха глобалистки лозунги, озна-
менуващи началото на една нова ера, облек-
чаваща страданията на бедните,  надигнаха се 
гласове, предупреждаващи, че това явление ще 
допринесе за нарастването на бедността и ще 
разруши икономиката на развиващите се стра-
ни. Не става въпрос за антиглобалистите, нито 
за обикновените граждани, повтарящи  лозун-
ги, а за специалистите и експертите.

Джордж Сорос например, един от автори-
тетите в новата световна икономика, казва: 
“Глобализацията доведе до преместване на ка-
питалите от периферията, т.е. развиващите се 
страни, към центъра, т.е. западните страни.”

Накратко, това значи, че глобализацията е 
превърнала трохите на бедните в трапези за 
преситените богаташи.

По мнението на Джон Стиглиц, бивш фи-
нансов експерт в Световната банка, “малкото 
азиатски страни, които спечелиха от глобали-
зацията, са онези, които управляваха развити-

“ Джордж Сорос например, 
един от авторитетите 
в новата световна ико-

номика, казва: “Глобализаци-
ята доведе до преместване на 
капиталите от периферията, 
т.е. развиващите се страни, 
към центъра, т.е. западните 
страни.”
Накратко, това значи, че гло-
бализацията е превърнала 
трохите на бедните в трапе-
зи за преситените богаташи.

Финансовата криза, избухнала в Източна Азия 
през 1997 и 1998 г., която имаше пагубни последи-
ци върху обществото, бе един от първите резул-

тати от глобализацията.
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ето на самата глобализация. Колкото до стра-
ните, които пострадаха, а те са по-голямата 
част, те се подчиниха на големите предприятия 
и международни икономически организации, 
подкрепящи глобализацията.”

Финансовата криза, избухнала в Източна 
Азия през 1997 и 1998 г., която имаше пагубни 
последици върху обществото, също бе един от 
първите резултати от глобализацията.

В Индонезия, където между 1970 и 1995 г. 
броят на бедните спадна от 58 млн. на 22 млн., 
финансовите кризи доведоха до застрашител-
но нарастване броя на населението, живеещо 
в бедност, който стигна 36 млн. Китай обаче, 
която съхрани курса на глобализация, успя да 
остане встрани от кризата и запази икономиче-
ското си равнище, при което броят на селското 
население се понижи от 280 млн. през 1990 г. 
на 75 млн. през 1999 г.

Сред най-тежките последици от политиката 
на глобализация са дълбоките изменения, спи-
ращи общественото развитие. В Източна Ев-
ропа и Средна Азия например, където старите 
икономически учреждения с централизирано 
планиране - които преди осигуряваха пожизне-
на медицинска грижа - основаха нови учреж-
дения, по-подходящи за условията на свободен 
пазар. Това доведе до понижение на заплатите, 
което в Азербайджан стигна до 77%. Днес 32% 
от населението в тези райони живее в бедност, 
след като през 1988 г. процентът беше едва 4.

2. Пренебрегване на проблема за гло-
балното затопляне от страна на страни-
те с развита икономика. Богатите страни 
отказват да подпишат каквото и да е съглаше-
ние, ограничаващо изпускането на газове от 
технологичните си заводи. Експертите алар-
мират относно сериозността на този проблем и 
предупреждават, че ако не се положат големи 
усилия в тази насока, планетата Земя е запла-
шена от преждевременна старост вследствие 
изтъняването на озоновия слой.

По думите на учените климатолози при-
родните бедствия, засегнали планетата ни, се 
дължат единствено на пренебрежителното от-
ношение и незаинтересованост от страна на 
държавите с развита икономика. Всички тези 
бедствия - земетресения, наводнения, суша и 
ерозия на почвата - са причина за обедняване 
на населението и бездомността.

3. Еднополюсовият модел. След разпа-
дането на СССР и завземането на световния 
контрол от САЩ - номер едно в списъка на бо-
гатите страни - проблемът за бедността в света 
се задълбочи, тъй като стремежът към световен 
контрол и разпростиране на влиянието в пове-
чето случаи води до обедняване на държавите 
в подчинено положение.

Справочник

“ По думите на учените 
климатолози природни-
те бедствия, засегнали 

планетата ни, се дължат 
единствено на пренебрежи-
телното отношение и неза-
интересованост от страна 
на държавите с развита ико-
номика. Всички тези бедствия 
- земетресения, наводнения, 
суша и ерозия на почвата - са 
причина за обедняване на на-
селението и бездомността.
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Справочник

Икономическите санкции, на-
паденията и окупацията, преслед-
ването на дезертьорите, както и 
подкрепата на окупацията, целя-
ща овладяването на стратегически 
позиции - всичко това доведе до 
нарастване на бедността и редица 
богати нации стигнаха до крайна 
степен на мизерия.  

Жителите на Палестина, Ли-
бия и Ирак бяха сред първите, за-
сегнати от тази политика. В Аф-
ганистан, където положението не 
бе по-леко, проблемът достигна 
размерите на хуманитарно бед-
ствие. Наблюдателите посочват, 
че ситуацията заплашва да се влоши още по-
вече, като тенденцията е списъкът на бедните 
държави да нараства, ако не бъдат обуздани 
политическите амбиции и светът не се заеме 
да прекрати своеволието на единствения све-
товен владетел.

4. Резултати и последици от колониал-
ния период. Занимаващите се с проблема за 
бедността в световен мащаб посочват, че при-
чината за всичко, споменато дотук, довело на-
родите до ръба на пропастта, е, че богатствата 
по тези земи са били източвани в продължение 
на десетилетия под колониална власт, а иму-
ществото им е било подлагано на непрестанни 
грабежи и разрушение.

Въпреки призива на западните държави към 
справедливост, зачитане на човешките права 
и защита на собствеността не се чу нито едно 
предложение да бъдат заплатени компенсации 
на тези държави, които днес се нуждаят от това 
повече от всякога. Причината за това се коре-
ни в слабостта на слабия и силата на силния.   

Безперспективни решения

Освен изложените дотук факти и причини, 
и твърдението, че богатите страни носят голя-
ма вина за бедността, продължава да отсъства 
всякаква политическа ангажираност по въпро-
са. Продължава и отсъствието на най-големите 
политически лидери от всички събития, на ко-
ито се търси изход от кризата. Изявленията на 
финансовите магнати, управляващи световната 
икономика, във връзка с изготвянето на програ-
ми за борба с бедността и тяхното прилагане са 
просто действия с публицистичен характер, при-
криващи истинските търговски цели.     

Действията по преодоляването на голямата 
криза, причинена от бедността, се свеждат до 
доставката на храна, осигуряването на подслон 
и оказване на първа помощ, без стремеж към 
предлагането на дългосрочни решения въпреки 
постоянните изказвания на специалистите, че 
решението не е в осигуряването на препитание 
за гладуващите, а в изкореняване на дълбоките 
причини за бедността в различните краища на 
света, като се действа бързо и усилено.

Като отговор  на тази незаинтересованост в 
света се засили гражданското съзнание относ-
но проблема. Това вече е лъч надежда на хори-
зонта, тъй като води до постоянното нараства-
не броя на различните партии и обединения, 
заангажирани с явленията, свързани с пробле-
ма за световната бедност - например глобали-
зацията, разрушаването на околната среда и 
незачитането на човешките права.

Но богатите страни остават напълно безу-
частни и незаангажирани относно новите яв-
ления, породени от бедността, сред които:

- милионите преселници от бедните към бо-
гатите страни всяка година, стремящи се към 
забогатяване, което ще доведе до значително 
нарастване броя на имигрантите, заплашващи 
да се превърнат в неконтролируем поток; 

- нарастващият тероризъм, в който човек 
търси спасение, вижда средство за борба с не-
справедливостта, възможност за промяна и за-
щита, криейки се зад неговата маска.

Докато тези страни отказват да се анга-
жират с търсенето на изход от ситуацията, 
скоро ще се почувстват неспособни да за-
щитават затрупания си от богатства остров, 
заплашен от надигналите се вълни на заоби-
калящите го морета.   

“ Освен изложените дотук факти 
и причини, и твърдението, че бо-
гатите страни носят голяма 

вина за бедността, продължава да 
отсъства всякаква политическа ан-
гажираност по въпроса. Продължава 
и отсъствието на най-големите по-
литически лидери от всички събития, 
на които се търси изход от кризата.
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Прочетено в „Таймс”

Матю Парис

Присъствието на 
британски сили в Аф-
ганистан е безполезно. 
Британският министър 
на външните работи 
трябва да прояви сме-
лост – смята авторът. 

Всички ние, при всеки един 
обрат в нашия живот, се из-
правяме пред обстоятелства, в 
които има строги ограничения 
на нашата способност да на-
правим нещо. В такъв момент 
ние не намираме нищо срам-
но в разумния и често срещан 
отговор: „Нищо не мога да на-
правя по въпроса.”

Ако в качеството ни на от-
делни личности ние се оказва-
ме толкова готови да призна-
ем личната си неспособност, 
то тогава защо когато гово-
рим от името на обществото, 
парламента, нацията, арми-
ята или просто говорим като 

вестникарски коментатори, 
ние толкова трудно намира-
ме сили да признаем обикно-
вените истини? Разбира се, 
че и способностите на даде-
на държава си имат лимит. 
Действителността поставя 
такива лимити. Ние обаче се 
срамуваме да говорим за това 
и само си мислим за нашата 
неспособност. И така подоб-
но на свръхактивните кученца 
на батерии, които се продават 
в магазините за играчки, ние 
подскачаме в кутията, в която 
съдбата ни държи, и сменя-
ме своята посока на вървене 
само когато се ударим в една 
от стените, за да се отправим 
стремително към някоя от 
другите. 

Простете ми, че отново 
пиша по този начин за Афга-
нистан. Никой от нас не може 
със сигурност да знае дали 
положението е непоправимо, 
но ние със сигурност усещаме, 
че ние, британците – оставям 

настрана САЩ, Италия, Ка-
нада или Франция – сме дос-
тигнали своя лимит за това, 
което можем да постигнем със 
сила. Безполезно е да изпра-
щаме повече наши войници 
– нямаме излишни войници, 
а силите, които сме изпрати-
ли в провинция Хелманд, са 
разпръснати сред твърде го-
ляма територия. В лицето на 
Пади Ашдаун предложихме 
възможно най-кадърния чо-
век, способен да въдвори ред 
в страната, но правителството 
на Хамид Карзай го отхвърли. 

Три наскоро публикувани 
доклада, като най-притесни-
телното е, че единият от тях е 
от “Оксфам”, обрисуваха кар-
тина на проваляща се страна. 
Малко по малко ние биваме 
избутани в ъгъла и принудени 
постоянно да държим хиля-
ди войници в едно варварско 
място с подкрепата на едно 
марионетно правителство, ръ-
ководено от човек, който носи 

Достатъчно! Време  
е да си стегнем багажа  
и да си тръгнем…

“ Простете ми, че отново пиша по 
този начин за Афганистан. Никой 
от нас не може със сигурност да знае 

дали положението е непоправимо, но ние 
със сигурност усещаме, че ние, британ-
ците – оставям настрана САЩ, Италия, 
Канада или Франция – сме достигнали 
своя лимит за това, което можем да по-
стигнем със сила. 
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Прочетено в „Таймс”

елегантно ушити 
дрехи и говори 
приятен англий-
ски език, но чии-
то умствени въз-
можности едва 
личат.   

А сега амери-
канците искат 
още войници от 
НАТО. Пожела-
вам им успех. На-
вярно ще убедят 
французите да 
направят нещо 
повече, навярно 
ще убедят Кана-
да да не изпълни 
заплахата си и да 
се оттегли. Но що 
се отнася до бри-
танския външен 
министър, отправната му точ-
ка трябва да бъде, че ние, бри-
танците, сме достигнали своя 
предел и 

започваме  
да се съмняваме  

в нашата полезност  
в Афганистан 

Смятам, че няма някаква 
непосредствена криза, която 
трябва да бъде разрешена. 
Хората си мислят, че речни-
те брегове, подстъпите, руби-
коните, хълмовете и кръсто-
пътищата са местата, където 
са взети историческите ре-
шения и държавници са се 
доказали. Но моментите на 
безветрие, на безизходица, 
на попадането на бавно тече-
ние, на пътища, които водят 
наникъде – моменти, в които 
изглежда, че взимането на 
решение не е спешно и в ко-
ито леко неудовлетворител-
ните ситуации могат да бъдат 
оставени бавно да продължа-
ват – могат да се окажат по-
голямо изпитание за кураж, 

отколкото спешните случаи. 
Политикът, който има сме-
лостта и разума да заяви: 
„Нещата не могат да продъл-
жават така”, и успее да убеди 
кабинетите и бюрократите, 
които биха предпочели един 
дълъг и скъп преход, е по-
голям герой от мъжете, кои-
то просто правят това, което 
трябва да бъде направено в 
конкретния момент. 

Именно този период на 
мудност в Афганистан може 
да се окаже решителният мо-
мент за британския външен 
министър Дейвид Милибанд.

„Британският външен ми-
нистър” – звучи малко старо-
модно, нали? Сякаш все още 
тези същества могат да до-
минират над правителството 
по някакъв начин. Сякаш все 
още стоят лице в лице с ми-
нистър-председатели и спо-
рят с тях, така както са пра-
вели преди. Но може би г-н 
Милибанд би трябвало да се 
опита. 

По-рано, а не по-късно 
тази година той трябва да 
посети Афганистан. Кога-

то го направи, всичкият на-
тиск върху него ще бъде за 
провеждането на едно по-
сещение по добре известен 
сценарий. Той служи на ми-
нистър-председател, чието 
желание е да протака, който 
ще бъде ужасен, ако неговият 
доверен служител се завърне 
с ясни впечатления или нови 
заключения. Г-н Милибанд 
ще бъде подложен на натиск 
да поеме по маршрут от бър-
зи хеликоптерни подскоци с 
фотографски цели, без да се 
стига до каквито и да било 
нежелани запознанства. 

Но защо да не се съпроти-
ви на това? Защо външният 
министър не настоява ведна-
га след кацането си в Кабул 
да се отправи към пустините, 
маковите полета и планин-
ската пустош? 

Кабул не е Афганистан. 
В провинция Хелманд той 

непременно трябва да се раз-
ходи сред процъфтяващи-
те макови полета. Далеч от 
Кабул той трябва да посети 
провинциалните лагери на 
вътрешно разселените хора, 
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до които помощите, за които 
той се е разписал в Лондон, 
никога не достигат и където 
талибаните набират своите 
доброволци. Нека да попита 
дали стриктно планираните 
военни маневри в Хелманд 
са най-ефикасният начин 
за противопоставяне на „Ал 
Кайда”. Нека да поседи мал-
ко, така както и аз направих, 
сред сладкия аромат на ма-
рихуанените полета близо до 
Мазар-е-Шариф. 

Може би ще ус-
пее да стигне навре-
ме, за да предотвра-
ти екзекуцията на 
Сайед Парвез Каам-
бахш, 23-годишния 
журналист, чиято 
присъда за богохул-
ство току-що е про-
изнесена. А в случай 
че висши държавни 
служители започ-
нат да му обясняват, 
че Великобритания 
няма подобни въз-
можности и че не е 
безопасно министри 
да посещават такива 
места, то нека той 
сам да си направи 
изводите. 

Ние се проваляме  
в Афганистан 

и докато се проваляме, бри-
тански военнослужещи заги-
ват. Те не бива да загиват за 
бляскави хипотетични въз-
можности, за философските 
убеждения на седнали удобно 
в креслата си коментатори, 
нито пък за това, че морално 
и стратегически тази интер-
венция е била съвсем ясно оп-
равдана. Тяхната саможертва 
е безсмислена, ако не работи. 
Колко още ще принизяваме 
заключението, че нещата не 

работят, до убеждението, че 
би било страхотно, ако все пак 
проработеха? 

Г-н Милибанд, когото едва 
познавам, до момента се про-
явява като журналистически 
тип политик от класа. Дока-
то вечеря, се шегува умерено. 
Очевидно е умен. Изглежда 
цивилизован. Няма див бля-
сък в очите му, брадичката 
му не издава твърдоглавост. 
Слуша събеседника си. С него 

човек се чувства в присъстви-
ето на толерантен, приятен и 
забавен интелектуалец, кой-
то е съчувствено циничен, 
спокоен е и е наясно с труд-
ностите на живота, дори леко 
намигва. 

Журналистите обожават 
подобни политици. Отклик-
вайки на политическото ни 
номадство, те ни ласкаят. 
Тръгваме си убедени, че сме 
срещнали един бъдещ лидер. 
Единствено най-нищожната 
мисъл на съмнение, някъде 
дълбоко в нашето съзнание, 
прошепва: „Нима той реално 
е в политиката, че да направи 
нещо? Знае ли изобщо какво 

иска да направи?” 
По никакъв начин не си 

правя извода, че г-н Мили-
банд не знае. Крис Патън бе 
в неговото положение, но ко-
гато дойде неговият ред, той 
бе решителен в това, което 
можеше, и това, което не мо-
жеше да бъде направено, и 
бе смел. 

Смелостта на един британ-
ски министър в Афганистан 
през 2008 година започва с 

това да направи свои 
собствени оценки за 
нашите шансове и 
възможности – къде 
бихме могли да успе-
ем, къде се проваляме 
– и след това да пред-
приеме съответните 
действия. Той не бива 
да гледа на статукво-
то като на опция по 
подразбиране. 

 Опцията по 
подразбиране е 
да се изтеглим 

напълно

Останалите също 
трябва да повярват в 
това. В момента обаче 

се съмнявам, че ще повярват. 
Те си мислят, че добрата стара 
Великобритания ще си оста-
не в Хелманд и ще се пържи 
там, губейки по един - двама 
войници от време на време, а 
понякога и някой друг джип; 
ще губи градче тук и ще зав-
земе друго там; ще продължи 
да прави символично шоу, че 
подкрепя западащата програ-
ма за унищожаване на мако-
вите полета поне докато аме-
риканците не си променят 
мнението…

Целият свят си мисли така. 
Но това е начин на мислене, 
който г-н Милибанд трябва да 
промени.   

Прочетено в „Таймс”

“ Смелостта на един бри-
тански министър в Аф-
ганистан през 2008 годи-

на започва с това да направи 
свои собствени оценки за на-
шите шансове и възможности 
– къде бихме могли да успеем, 
къде се проваляме – и след 
това да предприеме съответ-
ните действия. Той не бива да 
гледа на статуквото като на 
опция по подразбиране. 
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Майкъл Шуър е 
бивш шеф на отде-
ла “Бен Ладен” към 
ЦРУ. В момента е 
анализатор за CBS 
News, а също и ана-
лизатор по въпро-
сите на тероризма 
за онлайн публика-
цията Global Ter-

rorism Analysis на фондация “Джеймстаун”. 
Води курс за следдипломна квалификация на 
тема “Ал Кайда” към университета “Джор-
джтаун”. Автор е на книгата “Имперската 
надменност: Защо Западът губи войната с 
терора”.
В коментара, който поместваме, Шуър раз-
глежда суровото приемане от “Ал Кайда” на 
нейната неспособност да контролира следо-
купационните събития в Ирак.

Експертът коментира

Майкъл Шуър

В самия край на 2007 г. 
Осама бен Ладен тиражира 
56-минутно изявление, от-
правено към мюсюлмански-
те бунтовници в Ирак. То бе 
основано на негово по-ран-
но изявление от 22 октом-
ври. Новото изявление бе 
тиражирано чрез медийното 
оръжие на “Ал Кайда” - “Ал 
Сахаб”, и се появи в няколко 
интернет сайта без предва-
рително излъчване на откъ-
си по телевизия “Ал Джа-
зира”. Излъчването на “Ал 
Джазира” на аудиозаписа от 
22 октомври изопачи посла-
нието на Бен Ладен, като не-
правилно създаде впечатле-
нието, че той казва “всичко е 
изгубено” за муджахидините 
в Ирак. “Ал Джазира” обик-
новено изтрива всичко кри-
тично за саудитския режим 
от посланията на Бен Ладен. 
Това се случи със записа от 
22 октомври и “Ал Кайда” 
очевидно не искаше да поеме 
риска със склонността на “Ал 
Джазира” за политически 
вярно излъчване с последно-
то си послание. 

 Съсредоточаване 
върху Ирак

И в двата записа Бен Ла-
ден заявява, че САЩ призна-
ват, че тяхната коалиция е 
военно провалена в Ирак и 
предсказва, че САЩ и дру-
гите чуждестранни сили ще 
напуснат. Бен Ладен не назо-

вава точната дата на изтегля-
не на ръководените от САЩ 
сили; той съсредоточава 
вниманието си върху работа 
с ислямистки бунтовници в 
Ирак, за да е сигурен, че аме-
риканците и техните арабски 
правителствени съюзници 
няма да могат да сформи-
рат национално обединено 
правителство, което е “агент 
на Америка”, доминирано 
от неислямисти и готово да 
позволи на САЩ достъп до 
иракския петрол. Тъй като 
ръководените от САЩ сили 
са претърпели военна загу-
ба, Бен Ладен счита, че Ва-

шингтон и неговите съюзни-
ци трябва да потърсят други 
средства, за да предотвратят 
консолидирането на ислям-
ска държава в Ирак. Бен Ла-
ден обяснява: “Това, което ви 
казвам, е относно заговори-
те, които биват подготвяни 
тайно от ционистко-кръсто-
носния съюз, ръководен от 
Америка, в сътрудничество 
с нейните агенти в региона, 
за да откраднат плодовете на 
благословената свещена вой-
на в земята на двете реки, и 
за това какво трябва да на-
правим ние, за да осуетим 
тези заговори.”

Бен Ладен определя Саудитска Арабия  
като врага на муджахидинското единство
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Експертът коментира

Урок на историята

Както винаги, Бен Ладен 
говори като близък наблю-
дател на свещената война в 
Афганистан срещу Съветския 
съюз. Когато призовава за 
единство между иракските му-
джахидини, той не изисква от 
тях да се присъединят към “Ал 
Кайда” и да следват нейни-
те инструкции. Той по-скоро 
насочва вниманието към про-
вала на афганистанските бун-
товници да затвърдят победа 
след изтеглянето на Червена-
та армия през 1989 г.: “Тук би 
било от полза да се припом-
ни един опит в миналото да 
се обединят афганистанските 
муджахидини, който съдържа 
важни уроци, свързани с на-
шата тема”, казва Бен Ладен 
на иракските бойци с най-до-
брожелателен тон.

Ние положихме тези усилия 
с шейх Абдула Азам (покой-
ният палестински наставник 
на Бен Ладен в Афганистан), 
Бог да бъде милостив към 
него. След месеци на опити за 
постигане на единство меж-
ду афганистанските лидери и 
премахване на пречките, кои-
то някои от тях използваха, за 
да твърдят, че възпрепятстват 
единството, (и тогава) след 

премахването на тези преч-
ки... те (щяха да) твърдят, че 
има друга пречка (възпрепят-
стваща единството), и т.н, и 
т.н. ...Един от муджахидините 
бе твърдо против тези (възпре-
пятстващи) лидери. Той беше 
възрастен мъдър човек, с го-
лям опит в живота с хората. По 
онова време ние отхвърляхме 
неговото негативно-формули-
рано изказване за тях. Ще се 
опитам да ви предам нещо от 
това, което той каза. Изводът 
е, че онези лидери са търго-
вци, които са по-загрижени за 
ръководството си и дават при-
оритет на личните си интере-
си над каузата. Ние не вярва-
хме на това, което той каза за 
тях. Това забави реализацията 
на правилна идея за лица и 
събития (представени от този 

муджахидин). Вредните по-
следици от това не са тайна... 
Всъщност събитията потвърж-
дават неща, които никога не 
сме очаквали, поради факта, 
че сме били млади и тогава ни 
е липсвал опит.

В Ирак Рияд е 
основният враг

Бен Ладен убеждава ирак-
ските бойци да се вслушат в 
урока за афганистанския ис-
торически постсъветски про-
вал, защото “същото важи и 
за Ирак днес” - лидерите се 
грижат повече за собствената 
си сила и статус, отколкото 
да направят исляма и уммата 
(ислямската общност) побе-
доносни. И докато Бен Ладен 
предупреждава, че Вашингтон 
използва обещания за пари, 
военно обучение и оръжия, за 
да подлъже “Ислямската пар-
тия и някои воюващи групи 
да подкрепят Америка срещу 
мюсюлманите”, той не оставя 
никакво съмнение, че основ-
ният враг на ислямистите в 
Ирак сега е Саудитска Арабия, 
а не по общото мнение воен-
но победените САЩ. След из-
теглянето на Съветския съюз 
от Афганистан Бен Ладен на-
помни на иракските бойци, 
че “Америка положи големи 
усилия... да убеди афганис-

“ Както винаги, Бен Ладен говори като 
близък наблюдател на свещената вой-
на в Афганистан срещу Съветския съюз. 

Когато призовава за единство между ирак-
ските муджахидини, той не изисква от тях 
да се присъединят към “Ал Кайда” и да след-
ват нейните инструкции. Той по-скоро на-
сочва вниманието към провала на афганис-
танските бунтовници да затвърдят победа 
след изтеглянето на Червената армия през 
1989 г.

“ И докато Бен Ладен предупреждава, че 
Вашингтон използва обещания за пари, 
военно обучение и оръжия, за да подлъ-

же “Ислямската партия и някои воюващи 
групи да подкрепят Америка срещу мюсюл-
маните”, той не оставя никакво съмнение, че 
основният враг на ислямистите в Ирак сега 
е Саудитска Арабия, а не по общото мнение 
военно победените САЩ.
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танските лидери посредством 
правителствата на Рияд и Ис-
ламабад да се присъединят 
към национално обединено 
правителство с комунисти и 
секуларисти от Запада”. Бен 
Ладен обясни, че саудитският 
режим тогава е бил и днес, в 
Ирак, отново е основният враг 
на муджахидините.

В постсъветския Афганис-
тан правителството на Рияд 
потърси помощта на свои-
те неофициални учени, за 
да проникне в редиците на 
муджахидините. Това бяха 
влиятелни говорители, кои-
то подстрекаваха хората да 
водят свещена война и да съ-
бират огромни средства за ли-
дерите на муджахидините. В 
уреченото време саудитският 
режим покани афганистан-
ските лидери да се обединят с 
комунистите и секуларистите 
в т.нар. национална обедине-
на държава. (Саудитска Ара-
бия) възпрепятства плана за 
постигане на единство между 
лидерите на муджахидините, 
когато подмами с голямо ко-
личество пари един от тях и 
му обеща да бъде президент 
на Афганистан... Наистина ня-
маме време за повече детайли. 
И така сегашната ситуация в 
Ирак е подобна на ситуаци-
ята от миналото (в Афганис-
тан). Правителството на Рияд 
до ден днешен продължава да 
изпълнява същите зловредни 
роли с много ислямски актив-
ни лидери и командири на му-
джахидините в нашата нация.

Бен Ладен продължава да 
твърди, че Саудитска Арабия се 
опитва да кооптира някои от су-
нитските муджахидини в Ирак, 
като позволява “някои групи, 
за да действат уверено в Пер-
сийския залив, да получават 
(финансова) подкрепа”. Рияд 
внимава, за да избегне офици-

ално финансиране на своите 
иракски бунтовнически любим-
ци, така че неговата подкрепа 
е “канализирана под флага на 
повишаване на дарения от ня-
кои неофициални учени и про-
поведници”. Бен Ладен преду-
преждава, че “много от тях... са 
лоялни към държавата и се оп-
итват да изпълнят политиката 
на Рияд, като издърпат килим-
чето изпод краката на честните 
муджахидини” и да ги накарат 
да подкрепят национално обе-
динено правителство, което е 
предназначено да бъде агент на 
САЩ и Саудитска Арабия. Той 
пита иракските муджахидини 
как могат да вярват на саудит-
ския крал Абдула, който е “зли-
ят враг” на исляма, “основният 
американски агент в региона” 
и човек, дръзнал “да изкушава 
и подчинява всяка свободна, 
добродетелна и честна личност 
с целта да я завлече на пътя на 
изкушение и заблуда... (и) пътя 
на предаване на религията и 
нацията, и подчиняване на во-
лята на кръстоносно-ционист-
кия съюз”. Американците са 
победени, Бен Ладен заключа-

ва: но за да обезпечат победата 
на Бог, иракските муджахиди-
ни трябва да отхвърлят саудит-
ските предложения и управле-
ние, ако “не искат да пропилеят 
плодовете на тази непорочна и 
чиста кръв, която беше пролята 
в името на консолидиране на 
религия и гарантиране на дър-
жавата на мюсюлманите”.

Има ли изход?

Бен Ладен и неговите стар-
ши лейтенанти отново прежи-
вяват това, което за тях е познат 
кошмар. В една от най-голе-
мите иронии на епохата след 
1945 г. ислямистките бойци 
са доказали, че с голямо, про-
дължително и кърваво усилие 
могат да претендират за воен-
ното поражение на суперсили-
те – СССР и САЩ, но не могат 
да затвърдят победа, когато са 
конфронтирани от уловките, 
финансите и религиозните ка-
дри на саудитското ръковод-
ство. Макар и да е ясно в записа 
от 29 декември, че Бен Ладен 
оценява Саудитска Арабия като 
основната пречка към победата 

“ Една възможност – въпреки че Бен Ладен 
не я споменава – би изискала преосмисля-
не на великата стратегия на “Ал Кайда”. 

Въпреки че Бен Ладен и “Ал Кайда” са били по-
следователни в своята тройна велика стра-
тегия – да изтикат САЩ от мюсюлманския 
свят, да разрушат Израел и надвисналите 
мюсюлмански режими и да си уредят смет-
ките с шиитите, – сега се изправят пред си-
туация, в която саудитският режим не само 
че е попречил на обединяването на ислямист-
ките лидери, но и, както се твърди, подготвя 
сунитските иракски бунтовници, които под-
крепя, за гражданска война с иракските, под-
крепяни от Иран, шиити.
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на Бог в Ирак, не е много ясно 
какво възнамерява да направи, 
за да разруши способността на 
Рияд да пречи на муджахиди-
ните там, както им е попречил 
в Афганистан.

Една възможност – въпреки 
че Бен Ладен не я споменава 
– би изискала преосмисляне на 
великата стратегия на “Ал Кай-
да”. Въпреки че Бен Ладен и “Ал 
Кайда” са били последователни 
в своята тройна велика страте-
гия – да изтикат САЩ от мю-
сюлманския свят, да разрушат 
Израел и надвисналите 
мюсюлмански режими 
и да си уредят сметките 
с шиитите, – сега се из-
правят пред ситуация, 
в която саудитският ре-
жим не само че е попре-
чил на обединяването на 
ислямистките лидери, но 
и, както се твърди, под-
готвя сунитските ирак-
ски бунтовници, които 
подкрепя, за гражданска 
война с иракските, под-
крепяни от Иран, шии-
ти. Бен Ладен, разбира 
се, е прав да твърди, че 
Рияд не иска действи-
телно национално обе-
динено правителство; 
Саудитска Арабия може 
би възнамерява да финансира 
и екипира сунитски бунтовни-
чески отряд, който би могъл да 
обедини сили с американско 
оборудваната и обучена сунит-
ска група “Съвети за пробужда-
не”, за да се бори за контрол на 
следамериканския Ирак срещу 
шиитите и да се стреми към 
установяването на саудитско 
подобна сунитска теокрация в 
Багдад. Ако това стане, третата 
стъпка от великата стратегия на 
Бен Ладен – да премери сили с 
шиитите – веднага ще се пре-
върне в най-важния приоритет 
на ислямския свят, като и шии-

тите, и сунитите ще се концен-
трират върху подпомагане на 
своя събрат в иракската граж-
данска война. Този сценарий 
сериозно би подкопал способ-
ността на Бен Ладен да държи 
сунитските бойци, фокусирани 
върху “далечния” американски 
враг.

Ако твърденията на Бен Ла-
ден са истина и афганистанско 
подобното вмешателство на 
Саудитска Арабия в Ирак про-
дължи да пречи на муджахи-
динското единство, което Бен 

Ладен защитава, шефът на “Ал 
Кайда” и неговият консултати-
вен съвет може скоро да се из-
правят пред крайно неприятна-
та необходимост да трябва да 
скъсат със своята традиционна 
велика стратегия и да преминат 
към опит да разрушат саудит-
ския режим. В подобен сцена-
рий “Ал Кайда” би изоставила 
незначителната бунтарско-те-
рористична кампания, която 
е провела в кралството след 
11 септември, и би използвала 
цялата сила, която командва и 
може да подбуди там – и да вне-
се от Ирак, – за да се заеме с до-

бре инфилтрираните саудитски 
военни и охранителни служби. 
Подобна кампания вероятно би 
съчетала опити да бъдат убити 
кралят, министърът на вътреш-
ните работи и висши разузна-
вателни и военни служители с 
атаки, които да навредят на са-
удитското петролно производ-
ство. Споменатите операции 
биха били проведени с надеж-
дата да наложат на Вашингтон 
избора на Хобсън между това 
да отстъпи и да позволи безпо-
рядък да властва на световния 

пазар на петрол – с 
огромната вреда, 
която това би нане-
сло на американ-
ската икономика 
– или да заповяда 
на американски-
те военни сили да 
влязат в акция сре-
щу мюсюлманите, 
за да възстанови 
производството на 
петрол на свещена-
та земя в родното 
място на Пророка 
Мохамед, или мяс-
тото, което Бен Ла-
ден нарича “земята 
на двете свещени 
джамии”.

Ясно е, че горес-
поменатото не е вариант, който 
“Ал Кайда” е нетърпелива да 
приеме; това е вариант, кой-
то се равнява на почти отчаян 
риск. Но това означава, че ако 
подобна кампания успешно 
предизвика американски вое-
нен отговор в кралството, фо-
кусът и войнствеността на це-
лия мюсюлмански свят - и на 
сунити, и на шиити – ще бъдат 
прехвърлени от Ирак в Саудит-
ска Арабия и враждебността и 
оръжията на целия мюсюлман-
ски свят, поне временно, ще бъ-
дат пренасочени към “далечния 
враг” в Северна Америка.   

“ Ако това стане, третата 
стъпка от великата стра-
тегия на Бен Ладен – да пре-

мери сили с шиитите – ведна-
га ще се превърне в най-важния 
приоритет на ислямския свят, 
като и шиитите, и сунитите ще 
се концентрират върху подпома-
гане на своя събрат в иракската 
гражданска война. Този сценарий 
сериозно би подкопал способнос-
тта на Бен Ладен да държи су-
нитските бойци, фокусирани вър-
ху “далечния” американски враг.
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Петър Ценов

Мухаммад ибн Мухаммад 
ибн Тархан ибн Узалаг ал 
Фараби, наричан още Абу 
Насър ал Фараби и познат 
през европейското Средно-
вековие под името Алфа-
рабиус, е прочут учен-ен-
циклопедист и философ, 
представител на арабоезич-
ния перипатетизъм. 

За жизнения път на Ал 
Фараби се знае малко. Ро-
ден е около 870 година в 
разположения в близост до 
река Сърдаря град Фараб. 
Началното си образование 
получава в родния си град. 
Смята се, че още в ранна 
възраст баща му го завежда  
в политическия и културен 
център на арабския халифат 
– Багдад, където впослед-
ствие изучава математика, 
логика, медицина, музика 
и различни езици – араб-
ски (преди отиването му в 
Багдад той не разбира араб-
ски), персийски, сириакски, 
гръцки. В Багдад той осъ-
ществява контакти с видни 
учени и благодарение на 
своя остър ум и проница-
телност бързо заема отли-
чаваща се роля сред тях. В 
същото време у догматично 
настроените мюсюлмански 
богослови възниква непри-
язън към философа и те се 
противопоставят решител-
но на всяка  негова мисъл, 
която  противоречи на тех-
ните възгледи. Спечелил 
си множество врагове,  Ал 
Фараби е  принуден да на-
пусне „града на мира” и да 
се отправи към Дамаск. По-
следните си години прекар-

ва в двора на управителя на 
Халеб (Алепо) емир Сейф ад 
Дауля ал Хамдани, известен 
с меценатските си наклон-
ности. Според една версия 
Ал Фараби не умира от ес-
тествена смърт, а е убит от 
крайпътни разбойници. По-
гребан е през 950 година в 
Дамаск.

Ал Фараби е смятан за 
един от най-великите араб-
ски философи – бил нари-
чан с прозвището Втори 
учител (за първи бил счи-

тан Аристотел). Стоик по 
етическите си убеждения и 
аскет по възгледите си за 
начина на живот, Ал Фара-
би, както съобщават някол-
ко източника, денем рабо-
тел като градинар, а нощем 
пишел научни трудове. 
Творческото му наследство 
е доста богато. Смята се, че 
той е автор на от 80 до 160 
труда,  като голяма част от 
тях са загубени. Неговите 
книги се радвали на голя-
ма популярност в градовете 
на Изтока. Както се твърди, 
коментарите на Ал Фара-
би върху „Метафизика” на 
Аристотел помагат на Ибн 
Сина да разбере смисъла на 
книгите на Аристотел. През 
ХІІ–ХІІІ век много трактати 
на Ал Фараби били преведе-
ни на латински език. 

Тематиката на трудо-
вете на Ал Фараби е дос-
та обширна. Преди всич-
ко него го интересували 
теоретическите основи на 
различните науки, техният 
философски смисъл. Ко-
ментаторската дейност на 

Енциклопедистът Ал Фараби 

Ал Фараби е смятан за един от най-велики-
те арабски философи – бил наричан с проз-
вището Втори учител (за първи бил считан 
Аристотел). Стоик по етическите си убеж-
дения и аскет по възгледите си за начина на 
живот, Ал Фараби, както съобщават някол-
ко източника, денем работел като градинар, 
а нощем пишел научни трудове. Творческото 
му наследство е доста богато. Смята се, че 
той е автор на от 80 до 160 труда,  като 
голяма част от тях са загубени. 
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Ал Фараби обхваща почти 
всички логически съчине-
ния на Аристотел, неговата 
“Етика”, “Риторика”, “По-
етика”, “Метафизика”, а 
също и трудовете на Птоле-
мей, Александър Афроди-
зийски, Евклид, Порфирий. 
Често те били не просто 
пояснения върху антични-
те текстове, а перифрази, 
позволяващи на техния ав-
тор да изрази собствените 
си идеи като произтичащи 
от  авторитетните антични 
мислители. Все пак по-го-
лямата част от трудовете 
на Ал Фараби се състои от 
негови

оригинални 
съчинения

посветени на проблемите 
на метафизиката, анализа 
на законите и категориите 
на битието, познавателната 
дейност на човека, логика-
та, разбирането на същност-
та на разума, свойствата на 
физическия свят, определя-
нето на философското съ-
държание на практически-
те науки. Значително място 
в творчеството на Ал Фара-
би заемат трудовете, посве-
тени на социално-полити-
чески въпроси, например 
за държавното устройство 
и управление, за етиката, 
за педагогиката („Граждан-
ска политика”, „Трактат за 
постигането на щастието”, 
„Трактат за възгледите на 
жителите на добродетелния 
град” и др.). 

Непосредствено след 
а р а б с к о - м ю с ю л м а н с к и т е 
завоевания над Сирия, Еги-
пет, Месопотамия и Персия, 
които започват след смъртта 
на пророка Мухаммад (570 
– 632), множество гръц-

ки философски текстове са 
преведени на арабски наред 
с произведенията на индий-
ски, християнски, юдейски 
и др. мислители. Неоплато-
ническият оттенък в мисъл-
та на Ал Фараби придобива 
своето материално отраже-
ние чрез една подобна пре-
водна книга, която по това 
време била приписвана на 
Аристотел. Книгата била из-
вестна под наименованието 
Theologica Aristotelis („Тео-
логията на Аристотел”), но 
всъщност била превод на 
три тома от „Енеадите” на 

Плотин – един от крупните 
неоплатонически трудове. 
В резултат на това изло-
жението на Ал Фараби за 
смятаната от него за чиста 
Аристотелова метафизика е 
пропито с неоплатонически 
идеи, най-значимата от ко-
ито е представата, според 
която Вселената е еманация 
на Единната първопричина. 

Размахът на личните раз-
мисли на Ал Фараби е най-
видим в неговия политиче-
ски трактат „За възгледите 
на жителите на доброде-
телния град”, където най-
ясно проличава и неговият 

синтез между ислямската 
теология и Аристотеловата, 
платоническата и неопла-
тоническата философия. 
Трактатът е вдъхновен от 
размислите на Платон върху 
идеалната държава в трак-
тата „Република” и се със-
тои от три части. В първата 
се излага преобладаващата 
Аристотелова метафизика 
на Ал Фараби, във втората 
- неговата психология, и в 
третата - неговата теория за 
устройството на  държавата. 
Трите се свързани помежду 
си от унитаритарната кон-

цепция за реалността, която 
се основава на абсолютния 
монотеизъм в ислямската 
теология. В тази концепция 
Ал Фараби черпи широко от 
представата за Еманацията, 
за която се говори в неопла-
тоническата Theologica Aris-
totelis. Едно от последствия-
та на монизма на Ал Фараби 
е, че той гледа на полити-
ческите структури като на 
екстраполации от метафи-
зическата схема, според ко-
ято Бог представлява един-
но цяло, първопричина на 
всичко и висш разум. Към 
тази концепция за Бог Ал 

“ Размахът на личните размисли на Ал 
Фараби е най-видим в неговия поли-
тически трактат „За възгледите на 

жителите на добродетелния град”, къде-
то най-ясно проличава и неговият синтез 
между ислямската теология и Аристоте-
ловата, платоническата и неоплатониче-
ската философия. Трактатът е вдъхновен 
от размислите на Платон върху идеална-
та държава в трактата „Република”. 
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Фараби добавя своята вер-
сия на неоплатоническата 
идея за Еманацията, според 
която Вселената е генерира-
на от божествената същност 
и е излята като свръхизоби-
лие от съществувания. 

Според космологията на 
Ал Фараби еманацията на 
божията същност създава 
поредица от

десет Разума

които съставят небесните 
тела, всички планети, звез-
дите и Луната. Ал Фараби 
гледал на Бог като на необ-
ходимо битие и абсолютно 
единна и проста цялост, от 
която може да бъде излъче-
на само една еманация. Тази 
еманация е Първият разум, 
който се излъчва от Бог по 
силата на неговото самопоз-
нание – ако си помисли за 
нещо, Бог го създава. След 
появата на Първия разум 
настъпва момент на дуали-
зъм – Първият разум не е 
подобно на Бог необходи-
мо битие, а едно възможно 
битие, което е приведено в 
съществуване от Бог. Мо-
ментният дуализъм иници-
ира процес на допълнител-
но умножаване – Първият 
разум поражда Втори, който 
е неговото реално съществу-
ване, а също и негова веро-
ятност. Процесът продължа-
ва, като всеки Разум създава 
друг и едно планетно тяло, 
като в крайна сметка сти-
гаме до наличието на девет 
такива тела и десет Разума. 
Получава се един вид не-
бесна йерархия, на върха на 
която е Бог – властващият 
неподвластен никому, а на 
дъното на йерархията стои 
това, което е подвластно, но 
не владее никого. 

В йерархичната система 
на Ал Фараби земята е съз-
дадена и е подвластна на 
Луната и Десетия разум. От 
Десетия разум, който е на-
ричан Активен, произлиза 
първичната материя, от ко-
ято са създадени четирите 
основни елемента - въздух, 
огън, земя и вода, и всички-
те техни производни начело 
с човека. В мюсюлманска-
та философия за Активния 
разум е сочен Архангел Га-
враил, за когото се вярва, че 
е предал думите на Корана 
на Мухаммад. Подлунната 
планета – Земята, постоян-
но се стреми да получи по-
висше познание и се стреми 
да постигне по-висше съвър-
шенство. Другите планети и 
разуми също желаят по-ви-
сшето от тях и така всички 
са в непрестанно търсене и 
стремеж към Първопричи-
ната, която е неподвижна. 

Еманационната същност 

на нещата, която е застъп-
вана от Ал Фараби, предос-
тавя обосновано обяснение 
как абсолютното единство 
на Бог е създало многообра-
зието на Вселената – нещо, 
което показва и желанието 
на Ал Фараби за сближава-
не между мюсюлманската 
теология и изискването й 
за строг монотеизъм с фи-
лософските опити за раци-
онално обяснение на мно-
гообразието и движението 
във Вселената. Освен това 
Ал Фараби поставя Луната 
и Активния разум като по-
средници между земните и 
небесните предели, като по 
този начин създава връзка 
между Бог и създадените от 
него хора, каквато отсъства 
в представата на Аристотел 
за Бог като нещо напълно 
отделно и безлично.

Един от важните аспекти 
на творчеството на Ал Фара-
би е неговият 

“ Ал Фараби е първият от източните пе-
рипатетици, който в коментарите си 
върху съчиненията на Аристотел по ло-

гика, диалектика, риторика, поетика и реди-
ца други трактати отстоява идеята за пре-
възходството на философското знание над 
другите видове знание. Според него религиоз-
ното знание, което се основава на риторика-
та и поезията (на внушенията и образите), 
е най-примитивното знание, достъпно за не-
развитото съзнание на обикновените хора. 
Философията, която се опира на рационални-
те доводи и логиката, се доближава възмож-
но най-близо до познаването на истината, до 
същността на битието и открива разумен, 
близък до деятелния човешки разум път към 
щастието, прави душата му безсмъртна.
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върху античното 
наследство

Особен интерес предста-
влява съпоставянето между 
ученията на Платон и Ари-
стотел, като той предпочи-
тал да подчертава по-скоро 
сходствата между тях вместо 
разликите, общия им стре-
меж към истината, която е 
познаваема по различен на-
чин.

Ал Фараби е първият от 
източните перипатетици, 
който в коментарите си вър-
ху съчиненията на Аристо-
тел по логика, диалектика, 
риторика, поетика и реди-
ца други трактати отстоява 
идеята за превъзходството 
на философското знание 
над другите видове знание. 
Според него религиозното 
знание, което се основава на 
риториката и поезията (на 

внушенията и образите), е 
най-примитивното знание, 
достъпно за неразвитото 
съзнание на обикновените 
хора. Философията, която се 
опира на рационалните до-
води и логиката, се добли-
жава възможно най-близо 
до познаването на истина-
та, до същността на битието 
и открива разумен, близък 
до деятелния човешки раз-
ум път към щастието, пра-
ви душата му безсмъртна. 
Именно затова Ал Фараби 
заключава, че начело над 
обществото и държавата 
трябва да стои владетел-
философ – само тогава тази 
държава ще се превърне в

  „добродетелен град”

чието население, за разли-
ка от жителите на „града на 
пороците”, ще живее според 
закона на справедливостта и 
всеки ще изпълнява съвест-

но отредената му в йерар-
хичната система функция, 
а това ще направи както 
обществото, така и отдел-
ните хора щастливи. Една 
от главните практически 
задачи на мъдрия владетел-
философ се състои в създа-
ването наред с философията 
като елитарно езотерично 
знание и на екзотерично 
знание, което да бъде въп-
лътено в „истинна религия”, 
предлагаща една постигната 
философска истина на дос-
тъпен за обикновените хора 
символен и образен език. 

Ал Фараби е един от най-
влиятелните философи в 
ранната мюсюлманска фи-
лософия. Някои дори му да-
ват по-висока оценка от тази 
на Ибн Сина, който възпри-
ема и доразвива много от 
неговите идеи. Неговото ве-
личие не произтича до така-
ва степен от оригиналност-
та на идеите му, колкото от 
способността му да синтези-
ра и от голямото единство в 
неговата система, до което 
този синтез води. Считал, че 
философията винаги е била 
една – тази на Аристотел и 
Платон, и че всички появи-
ли се впоследствие школи 
са просто различни аспекти 
от издигнатото от двамата 
велики мислители здание. 
Повдигнатите въпроси от 
взаимодействието между 
вяра и разум в неговата ми-
съл повлияват и обогатяват 
средновековната схоластич-
на философия на Запада и 
оказват значително влияние 
върху други бележити мю-
сюлмански мислители като 
Ибн Баджа, Ибн Туфайл и 
Ибн Рушд.  

(По материали  
на чуждестранния  

печат)

Имена от вековете
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Резюме

През 2007 г. се навършват чети-
ридесет години от окупирането на 
палестинската територия. Задъл-
женията на Израел като окупираща 
сила не са намалели вследствие на 
продължителния характер на окупа-
цията. 

Израел остава окупираща сила в 
ивицата Газа въпреки претенция-
та му, че ивицата Газа е „вра-
жеска територия”. Това означава, 
че действията на Израел трябва 
да се оценяват според нормите на 
международното хуманитарно право 
и международното право за права-
та на човека. Според тези норми 
Израел е в сериозно нарушение на 
своите правни задължения. Колек-
тивното наказание на ивицата Газа 
от Израел е изрично забранено от 
международното хуманитарно право и 
е довело до сериозна хуманитарна 
криза. 

Състоянието на човешките пра-
ва в Западния бряг се е влоши-
ло въпреки очакванията, че ще се 
подобри след отстраняването на 
„Хамас” от правителството в За-
падния бряг. Израелските селища 
се разрастват, строителството на 
стената продължава, а броят на 
контролно-пропускателните пункто-
ве се увеличава. Военните опера-
ции и арестите са зачестили, 779 
палестински затворници са осво-
бодени, но около 11 000 остават 

Състояние на човешките 
права в Палестина  

и в другите окупирани  
арабски територии

Предлагаме на нашите 
читатели един документ, 
заслужаващ внимание – 
докладът на Джон Дугард, 
специален докладчик за 
състоянието на човешки-
те права в окупираните 
през 1967 г. палестински 
територии. 
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в израелските затвори. 
Правото на самоопределение на 

палестинския народ е сериозно за-
плашено от разделението между иви-
цата Газа и Западния бряг, настъ-
пило вследствие на завземането на 
властта в ивицата Газа от „Ха-
мас” през юни 2007 година. Между-
народната общност трябва да положи 
всички усилия, за да бъде възста-
новено палестинското единство. 

На 27 ноември по време на кон-
ференция в Анаполис бе поставе-
но началото на нов мирен процес. 
Този процес трябва да се осъществи 
в нормативна рамка, която уважа-
ва международното право, междуна-
родното хуманитарно право и чо-
вешките права. Важен елемент на 
тази рамка е консултативното мне-
ние на Международния съд относно 
правните последствия от изгражда-
нето на стена в окупираните па-
лестински територии и то не може 
да бъде пренебрегнато от участни-
ците в инициирания в Анаполис ми-
рен процес – израелските и па-
лестинските власти, „квартетът” и 
Организацията на обединените на-
ции. В качеството си на предста-
вител на Организацията на обеди-
нените нации генералният секретар 
е длъжен да се убеди, че консул-
тативното мнение, което предста-
влява закона на Организацията на 
обединените нации, е уважавано от 
всички страни, включени в иници-
ирания в Анаполис мирен процес.  

Въведение

1. Специалният докладчик за 
състоянието на човешките права в 
окупираните през 1967 година па-
лестински територии посети Окупи-
раната палестинска територия (ОПТ) 
в периода от 25 септември до 1 
октомври 2007 година. През този 
отрязък от време той посети иви-

цата Газа, Ерусалим, Рамала, Ви-
тлеем, Йерихон и Наблус, където 
се срещна с представители на не-
правителствени организации (НПО) 
– както палестински, така и из-
раелски, агенции на Организацията 
на обединените нации, палестински 
длъжностни лица, представители на 
научните среди, бизнесмени и не-
зависими събеседници. Специалният 
докладчик прекара значително време 
на мястото на събитията, посеща-
вайки заводи в ивицата Газа, кон-
тролно-пропускателни пунктове, из-
раелски селища, палестински села, 
засегнати от стената близо до Ви-
тлеем, Наблус и Калкилия, както и 
села и общности в долината на река 
Йордан. 

І. КРИТИКА КЪМ СПЕЦИАЛНИЯ ДОК-
ЛАДЧИК И НЕГОВИЯ МАНДАТ

2. Към специалния докладчик бяха 
отправени критики от заинтересо-
ваните страни  по ред причини. 
Първо, поради това, че докладите 
съдържат повторения. Второ, поради 
това, че не разглеждат въпроси, 
свързани с тероризма. Трето, пора-
ди това, че в тях не се разглеждат 
нарушенията на правата на човека, 
вършени от палестинците. Тези кри-
тики ще бъдат разгледани накратко 
в началото на настоящия доклад.

А. Повторения

3. Вярно е, че докладите за ОПТ 
следват сходен модел на изложение 
и разглеждат много сходни факти. 
Те отчитат нарушения на човешките 
права и международното хуманитарно 
право, които са вършени система-
тично и последователно за период 
от много години, някои от които 
са извършени още преди 40 години в 
самото начало на окупацията. Десе-
тилетия наред израелските селища, 
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контролно-пропускателните пунктове, 
разрушенията на къщи, мъченията, 
затварянията на проходи и военните 
операции представляват отличителни-
те черти на окупацията и поради 
тази причина те редовно фигурират 
в докладите. В докладите неизбежно 
и с право продължават да се от-
белязват подобни факти, както се 
отбелязват и последствията от тях 
и честотата им в една променяща се 
действителност. Към тях се прибавят 
и нови нарушения на човешките права 
и хуманитарното право в момента на 
извършването им, например изгражда-
нето на стената (от 2003 година), 
звуковите удари, „плановите” убий-
ства, използването на палестинци 
като „живи щитове” и хуманитарната 
криза, предизвикана от неизплащане-
то на дължимите на палестинците да-
нъчни постъпления. Казано накратко, 
докладите съдържат повторения, за-
щото същите нарушения на човешките 
права и хуманитарното право продъл-
жават да се вършат в ОПТ. 

Б. Тероризъм

4. Тероризмът е напаст, сериоз-
но нарушение на човешките права и 
международното хуманитарно право. 
В докладите не се правят никакви 
опити за минимализиране на болката 
и страданията, които той причинява 
на жертвите, на техните семейства 
и на обществото като цяло. Палес-
тинците са виновни, че тероризи-
рат невинно израелско цивилно на-
селение посредством самоубийствени 
атентати и ракети „Касам”. По ана-
логичен начин Израелските отбра-
нителни сили (ИОС) са виновни, че 
тероризират невинното цивилно па-
лестинско население, провеждайки 
военни операции, извършвайки „пла-
нови” убийства и нанасяйки звукови 
удари, без да правят разлика между 
военни цели и цивилни лица. Всички 
тези действия трябва да бъдат осъ-

дени и са осъдени. Здравият раз-
ум обаче диктува, че е нужно да 
се прави разлика между актове на 
безразсъден терор, като например 
актове, извършени от „Ал Кайда”, 
и актове, извършени в хода на на-
ционалноосвободителна война против 
колониализма, апартейда или воен-
ната окупация. Макар че подобни 
актове не могат да бъдат оправ-
дани, те трябва да бъдат разбра-
ни като болезнена, но неизбежна 
последица от колониализма, апар-
тейда или окупацията. Историята 
е пълна с примери за насилстве-
на съпротива срещу военна окупа-
ция – актове на терор. По време 
на Втората световна война много 
европейски страни оказват съпроти-
ва на немската окупация; Народна-
та организация на Югозападна Афри-
ка (СУАПО) оказва съпротива срещу 
окупирането на Намибия от Южна Аф-
рика; еврейски групировки оказват 
съпротива срещу окупирането на Па-
лестина от Великобритания – меж-
ду другото, чрез взривяването през 
1946 година на хотел „Цар Давид” 
и отнемането на множество човешки 
животи от групировка, ръководена 
от Менахем Бегин, който впослед-
ствие става министър-председател 
на Израел. Актовете на терор сре-
щу военна окупация трябва да бъдат 
разглеждани в техния исторически 
контекст. Затова трябва да бъдат 
положени всички усилия окупация-
та да бъде прекратена колкото е 
възможно по-бързо. Докато това не 
бъде направено, не може да бъде 
очакван мир и насилието ще продъл-
жава. В други ситуации, например 
в Намибия, мирът бе постигнат с 
прекратяването на окупацията, без 
да се поставя като предварително 
условие прекратяването на съпро-
тивата. Израел не може да очаква 
съвършен мир и прекратяване на на-
силието като предварителни условия 
за прекратяване на окупацията. 
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5. Във връзка с тероризма тряб-
ва да бъде направен още един ко-
ментар. В настоящия международен 
климат е лесно дадена държава да 
оправдае своите репресивни мерки 
с това, че те са отговор на те-
роризма, и да очаква благосклонно 
отношение. Израел в пълна степен 
експлоатира съществуващия между-
народен страх от тероризма. Това 
обаче няма да доведе до разрешава-
нето на палестинския проблем. Из-
раел трябва да се залови с разре-
шаването на проблема с окупацията 
и нарушенията на правата на човека 
и международното хуманитарно пра-
во, които върши, а не да се осланя 
на тероризма като оправдание с цел 
да се отвлече  вниманието и да се 
намери претекст за отказ да бъде 
отстранена първопричината за па-
лестинското насилие – окупацията. 

В. Нарушения на човешките пра-
ва, вършени от палестинците

6. Мандатът на специалния док-
ладчик се интересува от нарушения 
на човешките права и международ-
ното хуманитарно право, които са 
следствие от военна окупация. Ма-
кар че военната окупация се допуска 
от международното право, то не я 
поощрява и тя трябва своевременно 
да бъде прекратена. Следователно 
мандатът на специалния докладчик 
изисква от него да докладва за на-
рушения на човешките права, извър-
шени от окупиращата сила, а не от 
окупирания народ. По тази причина 
в този доклад, подобно на предишни 
доклади, няма да се разглеждат из-
вършени от палестинците нарушения 
на човешките права на израелците. 
В доклада няма да бъде разгледан и 
конфликтът между „Фатах” и „Хамас” 
и породените от него нарушения на 
човешките права. Също така няма да 
се разгледа въпросът за спазването 
на човешките права от палестинска-

та администрация в Западния бряг 
или от „Хамас” в ивицата Газа. 
Специалният пратеник знае за про-
дължаващите нарушения на човешките 
права, вършени от палестинци срещу 
палестинци и от палестинци срещу 
израелци. Той е дълбоко обезпокоен 
от подобни нарушения и ги осъжда. 
Въпреки това за тях няма място в 
този доклад, защото мандатът из-
исква докладът да бъде ограничен 
върху последствията от военната 
окупация на ОПТ от Израел. 

ІІ. ОКУПАЦИЯТА НА ПАЛЕСТИНСКИТЕ 
ТЕРИТОРИИ

7. Това, което отличава ситуа-
цията в Палестина от други ситуа-
ции, в които се вършат нарушения 
на човешките права, е окупация-
та – окупация, която започва през 
1967 година, преди 40 години, и 
която не показва никакви призна-
ци, че скоро ще приключи. В Израел 
често има оплаквания, че критиката 
към неговата политика и действия 
твърде много се концентрира върху 
окупацията. Но окупацията е реал-
ност, тя е причината за настоящ-
ия конфликт и тя е източникът на 
нарушенията на човешките права и 
международното хуманитарно право. 
Следователно отново е необходимо 
този доклад да започне с коментари 
върху окупацията. 

8. Израел осъществява военна оку-
пация на ОПТ в продължение на 40 
години и продължава да я осъщест-
вява. Това бе потвърдено от Меж-
дународния съд в консултативното 
му мнение от 2004 година относно 
правните последствия от изгражда-
нето на стена в окупираните палес-
тински територии, когато той пос-
танови, че палестинските територии 
(включително Източен Ерусалим) „ос-
тават окупирани територии и Израел 
продължава да има статут на оку-
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пираща сила”. Вследствие на това 
мнението на Международния съд е, 
че Конвенцията за защита на ци-
вилното население по време на вой-
на (Четвъртата женевска конвенция), 
както и международните спогодби за 
гражданските и политическите права 
и за икономическите, социалните и 
културните права важат за Окупира-
ната палестинска територия. Освен 
това задълженията на Израел не са 
намалели вследствие на продължител-
ния характер на окупацията. Напро-
тив, вследствие на това те са се 
увеличили. Понастоящем се твърди, 
че израелската окупация е станала 
незаконна вследствие на многочис-
лените нарушения на международното 
право, които са извършени по време 
на окупацията.  

ІІІ. ОКУПАЦИЯТА НА ИВИЦАТА ГАЗА

9. В консултативното си мнение 
относно изграждането на стена в 
Западния бряг и Източен Ерусалим 
Международният съд не е бил помо-
лен да се изкаже относно правовия 
статут на ивицата Газа. Може би 
по тази причина той потвърждава 
окупирания статут на окупираната 
палестинска територия само на За-
падния бряг и Източен Ерусалим. 
Евакуирането на израелските сели-
ща и изтеглянето на постоянното 
присъствие на ИОС от ивицата Газа 
през 2005 година сега дава основа-
ния да се твърди, че ивицата Газа 
вече не е окупирана територия. 

10. Изглежда, че на 19 септември 
2007 година Израел определи нов 
статут на ивицата Газа, когато из-
раелският кабинет по въпросите на 
безопасността обяви ивицата Газа 
за „вражеска територия” – характе-
ристика, която скоро след това бе 
одобрена от държавния секретар на 
Съединените щати. Макар че право-
вите импликации, които Израел се 
опитва да прикрепи към този „ста-

тут”, остават неясни, политическа-
та цел на това заявление стана 
ясна веднага, а именно: огранича-
ването на доставките на гориво и 
електричество за ивицата Газа. 

11. Критерият за определяне на 
това дали според международното 
право една територия е окупирана 
е ефективният контрол върху нея, а 
не постоянното физическо присъствие 
на въоръжените сили на окупиращата 
страна в дадената територия. Съдей-
ки по този критерий, става ясно, че 
Израел остава окупиращата страна, 
тъй като технологичният напредък 
прави възможно Израел да упражнява 
контрол над населението на ивица-
та Газа без постоянно военно при-
съствие. За упражнявания от Изра-
ел ефективен контрол свидетелстват 
следните няколко фактора:

а) съществен контрол над шестте 
погранични контролно-пропускателни 
пункта в ивицата Газа: контролно-
пропускателният пункт „Ерец” е на-
пълно затворен за палестинци, които 
искат да отидат в Израел или За-
падния бряг. Контролно-пропускател-
ният пункт „Рафах” между Египет и 
ивицата Газа, който функционира в 
съответствие със сключеното между 
Израел и палестинската администра-
ция на 15 ноември 2005 година Спо-
разумение за придвижване и достъп 
(с посредничеството на Съединените 
щати, Европейския съюз и пратеника 
на международната общност за изра-
елското изтегляне от ивицата Газа), 
е затварян от Израел за продължи-
телни периоди от време след юни 
2006 година. Основният контролно-
пропускателен пункт за стоки в Кар-
ни се намира под стриктен израелски 
контрол, а от юни 2006 година и 
този пункт е затворен през по-го-
лямата част от времето, което води 
до катастрофални последствия за па-
лестинската икономика; 

б) контрол посредством воен-
ни операции, ракетни нападения и 
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звукови удари: някои участъци в 
ивицата Газа са обявени за заб-
ранени зони, в които местните ще 
бъдат застреляни, ако навлязат в 
тях;

в) пълен контрол над въздушното 
пространство и териториалните води 
на ивицата Газа;

г) контрол върху регистъра за 
отчет на палестинското население: 
решението за това кой е “палес-
тинец” и кой е жител на ивица-
та Газа и Западния бряг се взима 
от израелската армия. Дори кога-
то контролно-пропускателният пункт 
„Рафах” е отворен, само притежа-
тели на палестински лични карти 
могат да влязат в ивицата Газа 
през него; следователно контролът 
върху регистъра за отчет на па-
лестинското население представлява 
контрол и над това кой може и кой 
не може да влезе или излезе от 
ивицата Газа. С малки изключения, 
след 2000 година Израел не позво-
лява внасянето на допълнения в ре-
гистъра за отчет на палестинското 
население. 

Фактът, че ивицата Газа остава 
окупирана територия, означава, че 
действията на Израел спрямо иви-
цата Газа трябва да бъдат преце-
нявани според нормите на междуна-
родното хуманитарно право. 

ІV. ДЕЙСТВИЯТА НА ИЗРАЕЛ СРЕЩУ 
ИВИЦАТА ГАЗА И ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ 
ТЯХ

12. След изтеглянето на израел-
ските заселници и ИОС през 2005 
година Израел предприема редица 
действия срещу ивицата Газа. 

А. Военни действия

13. През 2006 г.  ИОС редов-
но провеждаха операции в ивицата 
Газа; през 2007 година в ивица-
та Газа бяха убити 290 палестинци. 

Поне една трета от убитите палес-
тинци са били цивилни. На 26 сеп-
тември, денят, в който специалният 
докладчик посети ивицата Газа, 12 
палестински бойци бяха убити от ра-
кети на ИОС. След конференцията в 
Анаполис от 27 ноември 2007 година 
бяха убити повече от 70 палестинци, 
като 8 от тях бяха убити по време 
на мащабна военна операция в южната 
част на ивицата Газа, в деня пре-
ди първия етап от преговорите меж-
ду израелците и палестинците след 
конференцията в Анаполис. В три 
отделни въздушни удара, проведени 
на 18 декември, бяха убити още 13 
палестинци. Честотата на „планови-
те” убийства повдига въпроса дали 
ИОС действат в допустимите рамки 
за такива действия, установени от 
Върховния съд на Израел в него-
вото постановление от 2006 година 
за „плановите” убийства, или ИОС 
извършват „планови” убийства, пре-
небрегвайки собствените си закони 
наред с международното право?

Тази снимка предизвиква ужас и 
мъка у всеки човек с нормални 
сетива. Уви, това е едно от 
лицата на борбата на Израел с 
“терористите от Газа”. Сред тях 
се оказаха дори бебета.
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14. През последните две години 
от израелските сили за сигурност 
в ивицата Газа са убити 668 па-
лестинци. Повече от половината от 
тях – 359 души – не са участвали 
във военни действия в момента, в 
който са били убити. 126 от убити-
те са били малолетни; 361 са били 
убити от ракети, изстреляни от хе-
ликоптер, и 28 от тях са станали 
жертви на „плановите” убийства. В 
същия този период палестинците из-
стрелват около 2800 ракети „Касам” 
и минохвъргачни снаряди към Израел 
от ивицата Газа. Четири израелски 
цивилни лица са били убити от раке-
ти „Касам” и стотици са били ране-
ни. Четирима членове на израелските 
сили за сигурност са били убити по 
време на нападения от територията 
на ивицата Газа. 

Б. Затварянето на пограничните 
контролно-пропускателни пунктове

15. Всички погранични контролно-
пропускателни пунктове за влизане в 
ивицата Газа или за излизане от нея 
са контролирани от Израел. Главни 
такива пунктове са „Рафах”, през 
който жителите на ивицата Газа мо-
гат да преминат в Египет, и „Кар-
ни”, който е търговски контрол-
но-пропускателен пункт за внос и 
износ на стоки. За тези пунктове 
важи Споразумението за придвижване 
и достъп, което предвижда жители-
те на ивицата Газа да имат право 
да пътуват свободно до Египет през 
пункта „Рафах”, както предвижда и 
значително нарастване на броя на 
камионите със стока за износ през 
„Карни”. От 25 юни 2006 година, 
след отвличането на ефрейтор Шалит 
и особено след средата на месец юни 
2007 година като резултат от завзе-
мането на властта в ивицата Газа от 
„Хамас”, пунктът „Рафах” е затво-

рен. От средата на юни и началото 
на август 2007 година около 6000 
палестинци, останали от египетската 
страна на границата, са в състояние 
на безизходица, без подходящ под-
слон или битови удобства и без пра-
во да се завърнат по домовете си. 
Повече от 30 души са починали, до-
като са чакали отварянето на пунк-
та. През изминалите 18 месеца, осо-
бено след средата на месец юни 2007 
година, и контролно-пропускателният 
пункт „Карни” бе затварян за дъл-
ги периоди от време. Понастоящем 
за внасянето на стоки се използват 
пунктовете в Карем Шалом и Суфа, но 
количеството на камионите, доставя-
щи стоки в ивицата Газа, намалява 
с тревожни темпове – от 253 на ден 
през април 2007 година до 74 на ден 
през ноември. Положението става още 
по-лошо, тъй като най-вероятно се 
планира пунктът в Суфа да бъде за-
творен – въпреки че на 20 ноември 
израелското правителство реши да 
позволи износа на цветя и ягоди от 
ивицата Газа към Европа през пункта 
в Суфа. „Ерец”, който преди това се 
използваше като пункт, през който 
бяха пропускани лица, нуждаещи се 
от медицинска помощ в Израел, също 
като цяло бе затворен за тези цели. 
От друга страна, през декември 2007 
година Израел разреши на няколкос-
тотин палестинци, които живеят в 
чужбина, да напуснат ивицата Газа 
през Израел. 

В. Намаляването на доставките на 
гориво и електричество

16. На 19 септември 2007 г. Из-
раел обяви ивицата Газа за вражеска 
територия и съобщи, че в резултат 
на това ще намали доставките на го-
риво и електричество за нея. Десет 
израелски и палестински НПО отпра-
виха иск към израелския Висш съд за 
спиране на ограничаването на дос-
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тавките на гориво и електричество 
с довода, че това представлява ко-
лективно наказание и ще причини ма-
щабна хуманитарна вреда, но Висшият 
съд на Израел подкрепи държавния 
план за намаляване на доставките на 
гориво към ивицата Газа. По данни 
на Палестинския център за човешките 
права след приемането на решението 
от 25 октомври 2007 година за пре-
кратяване на доставките на гориво 
те са съкратени с повече от 50%. 

Г. Преустановяването на работата 
на банковите институции

17. След провъзгласяването на иви-
цата Газа за вражеска територия един-
ствените две израелски комерсиални 
банки, свързани с финансови институ-
ции в ивицата Газа, банка „Хапоалим” 
и „Дискаунт банк”, обявиха, че ще 
прекратят отношенията си с ивицата 
Газа. Това означава отказ от прие-
мане на чекове, постъпващи от бан-
ки в ивицата Газа, и прекратяването 
на паричните преводи в брой между 
израелските банки и банките в иви-
цата Газа. На този етап все още не 
са известни всичките последствия от 
това решение, но тъй като съгласно 
споразуменията от Осло израелският 
шекел е официалната парична единица 
в ОПТ и трябва да бъде доставян от 
Израел, е напълно вероятно това да 
предизвика хаос в паричната система 
в ивицата Газа. 

Д. Хуманитарната криза в ивицата 
Газа

18. Редовно провежданите военни 
операции, затварянето на погранични-
те контролно-пропускателни пунктове, 
съкращаването на доставките на гори-
во и заплахата за банковата система 
породиха хуманитарна криза, която се 
отразява по следния начин на живота 
на населението на ивицата Газа:

1. Храната

19. Над 80% от населението на 
ивицата Газа зависи от хранителна 
помощ, предоставяна от Агенцията на 
ООН за подпомагане на палестински-
те бежанци в Близкия изток (UNRWA) 
и Световната програма по прехра-
ната (СПП). Хранителната помощ е 
под формата на брашно, ориз, захар, 
слънчогледово олио, мляко на прах 
и леща. Плодовете и зеленчуците, 
които са необходими за допълването 
на тези основни дажби, отсъстват, 
понеже фермерите нямат пари за при-
бирането и пласирането на пазара на 
своята продукция. Малцина могат да 
си позволят месо, а вследствие на 
израелската забрана за риболов е 
практически невъзможно да се намери 
риба. Макар че внасянето на най-
необходимите хуманитарни хранителни 
доставки е разрешено, понастоящем 
те задоволяват само 41% от потреб-
ността от внос на хранителни стоки 
в ивицата Газа. 

2. Безработицата и бедността

20. Затварянето на контролно-про-
пускателните пунктове не позволя-
ва на фермерите и производителите 
от ивицата Газа да изнасят своя-
та стока към пазари извън ивицата 
Газа. Също така това не позволява и 
доставянето на материали в ивицата 
Газа, като това довежда до прекра-
тяване на повечето строителни дей-
ности и затварянето на фабрики. На 
26 септември специалният докладчик 
посети индустриалната зона в Карни 
и разгледа фабрики, които са били 
затворени вследствие на недостиг 
на вносни материали и забраната за 
износ на стоки. Собствениците на 
фабриките са държани отговорни от 
израелските купувачи за недоставе-
ните поради затварянето на пункто-
вете стоки. Фермерите са без при-
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ходи, а около 65 000 работници от 
фабриките са безработни. По данни 
на Палестинската индустриална фе-
дерация 95% от индустриалните дей-
ности са преустановени вследствие 
на наложените ограничения. Рибарите 
също са безработни поради израел-
ската забрана на риболова по край-
брежието на ивицата Газа. На 9 юли 
2007 година Агенцията на ООН за 
подпомагане на палестинските бежа-
нци в Близкия изток обяви, че е 
преустановила всичките си строител-
ни проекти в ивицата Газа, тъй като 
са свършили строителните й материа-
ли – например няма цимент. Това се 
отразява на 121 000 работни места, 
заемани от лица, строящи нови учи-
лища, къщи, водопроводни съоръжения 
и здравни центрове. В много случаи 
работещите в публичния сектор ос-
тават без заплати. Общинските чи-
новници в град Газа са без заплати 
от март 2007 година. В резултат от 
това през ноември службите за съби-
ране на отпадъци предприемат стачни 
действия, създавайки по този начин 
сериозна заплаха за здравето на на-
селението. 

21. Бедността в ивицата Газа е 
широко разпространена. Над 80% от 
населението живее под официалната 
граница на бедността. 

3. Здравеопазването

22. В медицинските учреждения 
има недостиг на педиатрични ан-
тибиотици, а 91 ключови лекарства 
вече не са в наличност. Преди на 
тежко болни пациенти се позволява-
ше да напуснат ивицата Газа през 
контролно-пропускателните пунктове 
„Рафах” и „Ерец”, за да получат 
лечение в Израел, Западния бряг, 
Египет, Йордания и други страни. В 
момента „Рафах” е напълно затворен, 
а израелските власти отказват да 

пропуснат през „Ерец” всички освен 
„най-тежките и неотложни случаи”. 
Положението се влоши още повече след 
обявяването на ивицата Газа за вра-
жеска територия. Световната здравна 
организация съобщава, че ако в пе-
риода от януари до май 2007 година 
са били предоставени разрешителни 
за лечение на 89,4% от поискалите 
разрешително, то през октомври 2007 
били предоставени разрешителни само 
на 77,1% от поискалите. В резултат 
на това се наблюдава драстично уве-
личение в броя на пациентите, които 
са починали вследствие на наложе-
ните ограничения: по данни на из-
раелската НПО „Лекари за човешките 
права” след юни 2007 година са по-
чинали 44 души вследствие на отказ 
или отлагане на достъп до медицин-
ска помощ от страна на израелски-
те власти, като само през ноември 
починалите са 13. 

В 16,00 часа на 18 октомври Ма-
хмуд Абу Таха, 21-годишен пациент, 
страдащ от рак на стомаха, прис-
тигнал в „Ерец” с линейка на па-
лестинското отделение за интензивно 
лечение, придружаван от баща си. 
Даването на разрешително на пациен-
та да премине се проточило два часа 
и половина, след което ИОС накарали 
бащата да премине от израелската 
страна на „Ерец”. Неговият син, па-
циентът, бил накаран да премине с 
помощно приспособление за ходене, а 
не с линейката. След като достигнал 
до края на дългия 500 метра тунел, 
на пациентът му било отказано да 
премине, а баща му бил арестуван 
от ИОС и задържан за девет дни. На 
28 октомври било постигнато второ 
споразумение за пациента и той бил 
приет в израелска болница, къде-
то починал през същата нощ. През 
ноември болниците в ивицата Газа 
не можеха да извършват операции 
вследствие на наложените от Израел 
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ограничения върху вноса на диазотен 
оксид, който се използва като упо-
ително средство. 

4. Образованието

23. По данни на UNRWA децата 
от ивицата Газа, които се обуча-
ват в училищата на UNRWA, изостават 
от децата в други бежански лагери 
вследствие на наложената от Изра-
ел блокада и военните насилстве-
ни действия. На учениците не се 
дава възможност да учат в чужбина. 
През ноември бе отказано разрешение 
за учение в чужбина на 670 учащи, 
включително и на шестима фулбрайто-
ви стипендианти. 

5. Горивото, електричеството и 
водата

24. Основно за снабдяването си с 
гориво и електричество ивицата Газа 
зависи от Израел. В резултат от 
разрушената от Израел през 2006 го-
дина главна електроцентрала в иви-
цата Газа и нанесените след това 
повреди върху електрически транс-
форматори има чести прекъсвания на 
електрозахранването. (Например на 
14 ноември ИОС поразиха електри-
чески трансформатор в Бейт Ханун, 
което лиши от електричество 5000 
души в този район.) Това оказва 
въздействие и върху водоснабдява-
нето – няма достатъчно количество 
енергия за водните помпи. В резул-
тат от това 210 000 души имат дос-
тъп до питейна вода в течение на 
1-2 часа на ден. Канализацията също 
е проблем: пречиствателните станции 
за питейна вода се нуждаят от части 
за ремонт, но вносът на материали 
като метални тръби и заваряващи ма-
шини е забранен от Израел с довода, 
че те могат да бъдат използвани 
за направата на ракети. Понасто-
ящем съществува реална заплаха от 

преливане на пречиствателните стан-
ции. Прекратяването на доставките 
на гориво и електричество ще влоши 
силно вече опасната ситуация. То 
ще изложи на риск функционирането 
на болници, службите за водоснаб-
дяване и канализация, а също така 
ще лиши жителите на ивицата Газа 
от електроенергията, необходима за 
работата на хладилниците и другите 
домашни електроуреди. Очаква се на-
стъпването на хуманитарна катастро-
фа, ако Израел продължи да намалява 
доставките на гориво и изпълни сво-
ята заплаха за намаляване на дос-
тавките на електроенергия. 

Е. Правни последствия от дейст-
вията  на Израел

25. До голяма степен Израел оп-
равдава своите нападения и военни 
операции като защитни мерки, насо-
чени срещу предотвратяване на из-
стрелването на ракети „Касам” срещу 
Израел, арестуването или убиването 
на заподозрени палестински бойци или 
разрушаването на тунели. Ясно е, че 
изстрелването на ракети към Израел 
от палестински бойци без конкрет-
на военна цел, което е довело до 
убиването и раняването на израелски 
граждани, не може да бъде извинено 
и представлява военно престъпление. 
Въпреки това изникват сериозни въ-
проси, свързани с пропорционалност-
та на израелския военен отговор и 
неспособността на Израел да направи 
разлика между военни и цивилни цели. 
Доста правдоподобно е да се каже, 
че Израел нарушава главните осново-
полагащи норми на международното ху-
манитарно право, като това предста-
влява военни престъпления по смисъла 
на член 147 от Четвъртата женевска 
конвенция и член 85 от Допълнителния 
протокол към Женевските конвенции от 
12 август 1949 година, отнасящи се 
за защитата на жертвите на междуна-
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родните въоръжени конфликти (Допъл-
нителен протокол І). Към тези прес-
тъпления спадат преките нападения 
на цивилни лица и невоенни обекти 
и нападения, при които не се прави 
разлика между военни цели и цивилно 
население и невоенни обекти (члено-
ве 48, 51 (4) и 52 (1) от Протокол 
І); прекалената употреба на сила, 
произтичаща от диспропорционалните 
нападения срещу цивилното население 
и невоенни обекти (членове 51 (4) и 
51 (5) от Протокол І); разпростра-
няването на терора сред цивилното 
население (член 33 от Четвъртата же-
невска конвенция и член 51 (2) от 
Протокол І). 

26. Блокадата на Израел над иви-
цата Газа нарушава редица задълже-
ния както към зачитането на човеш-
ките права, така и към хуманитарното 
право. Сериозно са пренебрегнати 
клаузите на Международния пакт за 
икономически, социални и културни 
права, които гласят, че „всяко лице 
и семейството му има правото на за-
доволително жизнено равнище, включ-
ващо достатъчно храна, облекло и 
жилище”, както има право и да бъде 
защитено от глад и да има достъп 
до храна (член 11), а също така 
има право и на здравословен живот. 
Преди всичко правителството на Из-
раел нарушава забраната за налагане 
на колективно наказание на окупиран 
народ, която се съдържа в член 33 
от Четвъртата женевска конвенция. 
Поголовното и прекомерно прилагане 
на сила срещу цивилното население 
и невоенни обекти, разрушаването 
на електрически и водоснабдителни 
съоръжения, бомбардирането на об-
ществени сгради, ограниченията на 
свободата на придвижване, затва-
рянето на контролно-пропускателни-
те пунктове и последиците от тези 
действия върху здравето, храната, 
семейния живот и психологическо-

то състояние на палестинския народ 
представляват груба форма на колек-
тивно наказание.  

27. Ивицата Газа не може да бъде 
причислена към останалите нормални 
страни, върху които други държа-
ви биха могли свободно да наложат 
икономически санкции с намерение-
то да предизвикат хуманитарна кри-
за или в името на самоотбраната да 
предприемат диспропорционални воен-
ни действия, които застрашават ци-
вилното население. Тя представлява 
окупирана територия, от благосъс-
тоянието на която всички държави 
имат интерес и за чието благопо-
лучие всички държави са длъжни да 
оказват съдействие. Според консул-
тативното мнение на Международния 
съд всички държави, участнички в 
Четвъртата женевска конвенция, са 
длъжни да „следят дали Израел съ-
блюдава нормите на международното 
хуманитарно право, така както са 
заложени в тази конвенция”. Израел 
е нарушил задължения от erga omnes 
характер, които предизвикват тре-
вога във всичките държави и които 
всички държави са длъжни да прекра-
тят. На първо място в качеството 
си на страната окупатор Израел е 
длъжен да прекрати нарушенията си 
на международното хуманитарно пра-
во. Също така и другите държави, 
които взимат участие в блокадата 
над ивицата Газа, нарушават меж-
дународното хуманитарно право и са 
длъжни да прекратят своите незакон-
ни действия. 

(Продължава  
в следващия брой)

Забележка: В доклада си Джон Ду-
гард се позовава на голям брой до-
кументи и публикации, както свои, 
така и на редица други автори, пре-
ди всичко юристи, в издания като 
American Journal of International 
Law, Berkeley Journal of Interna-
tional Law и др. 
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Журналистическо разследване

Дейвид Роуз

След като не успя да 
предвиди победата на 
„Хамас” над „Фатах” в 
проведените палестин-
ски парламентарни из-
бори през 2006 година, 
Белият дом – твърди 
Дейвид Роуз - забърка 
поредната скандално 
потайна и самообрича-
ща се на неуспех близ-
коизточна каша – нещо 
средно между скандала 
„Иран-контра” и инва-
зията в Залива на сви-
нете в Куба. 

Чрез проучване на  
поверителни докумен-
ти, потвърдени от сил-
но разгневени бивши и 
настоящи американски 
държавни служители, 
Дейвид Роуз разкрива 
как президентът Буш, 
Кондолиза Райс и замест-
ник съветникът по наци-
онална сигурност Елиът 
Ейбрамс са подкрепили 
създаването на въоръ-
жени сили под ръковод-
ството на силния мъж на 
„Фатах” Мухаммад Да-
хлан и са предизвикали 
кървава гражданска вой-
на в ивицата Газа. 

Текстът на Роуз е от 
априлския брой на сп. 
„Венити феър”. 

Дейвид Роуз 
е писател и 
р а з с л е д в а щ 
ж у р н а л и с т . 
Носител е 
на много на-
гради, сред 
които мемо-
риалната на-
града „Дейвид 
Уот” и награ-
дата за жур-
н а л и с т и ч е -
ска дейност 
в областта 
на човеш-
ките права 
„Един свят”. Него-
ви материали се 
публикуват често 
на страниците на 
британския сед-
мичник  „Обзървър” 
и американското 
списание „Венити 
феър”. 

Сред по-извест-
ните му книги са „В 
името на закона” (In 
the Name of the Law) 
– често цитирано 
и възхвалявано про-
учване върху бри-
танската система 
на криминалното 

право, и „Усещане 
за страх” (A Climate 
of Fear) – разслед-
ване върху случая с 
убийството на по-
лицай в региона на 
„Броудуотър Фарм” 
в северен Лондон и 
несправедливото 
осъждане на Уинс-
тън Силкот. 

В момента Дей-
вид Роуз работи по 
книга за смъртното 
наказание в САЩ. 

Дейвид Роуз жи-
вее в Оксфорд заед-
но със семейството 
си.

Изненадата в ивицата Газа
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„Мръсна война”

Хотел „Ад Дейра” в град 
Газа е райско кътче на спо-
койствие в земя на бедност, 
страх и насилие. В средата 
на месец декември 2007 го-
дина аз седях в просторния 
ресторант на хотела, чиито 
прозорци бяха отворени към 
Средиземно море, и слушах 
един слаб брадясал мъж на 
име Мазен Асад Абу Дан, 
който ми разказваше страда-
нията, които беше преживял 
преди единадесет месеца, по-
падайки в ръцете на свои съ-
народници палестинци. Два-
десет и осем годишният Абу 
Дан е член на подкрепяното 
от Иран палестинско исля-
мистко движение „Хамас”, 
което е считано от САЩ за 
терористична групировка. 

Аз обаче имам сериозни 
основания да вярвам на ду-
мите на този човек – гледах 
видеозаписа с него. Видеоза-

писът показва Абу Дан на ко-
лене, с ръце, завързани зад 
гърба, и неистово пищящ, 
докато неговите мъчители 
го налагат с черен железен 
прът. „Загубих кожата на 
гърба си вследствие на нане-
сения ми побой – разказва 
той. – Вместо лекарство те 
изсипаха парфюм върху мои-
те рани. Почувствах се сякаш 
режеха раните ми с нож.” 

На 26 януари 2007 година 
Абу Дан, студент от Ислям-
ския университет в Газа, бил 
отишъл до местно гробище 
заедно с баща си и петима 
познати, за да издигнат над-
гробен камък на гроба на 
неговата баба. Когато прис-
тигнали на гробището, се 
оказали обградени от 30 въ-
оръжени мъже от съперни-
чещата на „Хамас” „Фатах” 
– партията на палестинския 
президент Махмуд Абас. „За-
караха ни до сграда в север-
ната част на Газа – твърди 

Абу Дан. – Поставиха пре-
връзки на очите ни и ни ка-
чиха на шестия етаж.” 

На видеозаписа се вижда 
празна стая с бели стени и 
под с черни и бели плочки, 
върху който бащата на Абу 
Дан е принуден да седи и 
да слуша пищящия от болка 
свой син. След това Абу Дан 
разказва, че той и двама дру-
ги са били закарани до един 
пазар. „Казаха ни, че ще ни 
убият. Накараха ни да сед-
нем на земята.” Той повдига 
крачолите на панталоните 
си, за да покаже кръглите 
белези, които служат за до-
казателство за случилото се 
след това: „Стреляха по на-
шите колене и крака – по пет 
куршума във всеки. Прекарах 
четири месеца в инвалидна 
количка.”

Абу Дан няма как да знае, 
че неговите мъчители са 
имали таен съюзник – адми-
нистрацията на президента 
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Джордж Буш. 
Доказателство за това се 

вижда към края на видео-
записа, който е намерен от 
бойци на „Хамас” през юни 
миналата година в сграда 
на силите за сигурност на 
„Фатах”. Докато все още са 
завързани и с превръзки на 
очите, задържаните са нака-
рани да повтарят ритмични-
те викове на един от техните 
похитители: „С кръвта и с ду-
шите си ние се жертваме за 
Мухаммад Дахлан! Да живее 
Мухаммад Дахлан!”

За членовете на „Хамас” 
няма по-омразен човек от 
Мухаммад Дахлан – дълго-
годишният „силен човек” на 
„Фатах” в ивицата Газа. Да-
хлан, който наскоро изпъл-
няваше длъжността съветник 
по националната сигурност 
на Абас, има зад гърба си по-
вече от десет години, прека-
рани в борба с „Хамас”. Той 
настоятелно твърди, че Абу 
Дан е бил измъчван без него-
во съгласие, но видеозаписът 
е доказателство, че методите 
на неговите подчинени могат 
да бъдат брутални.

Буш се е срещал с Дахлан 
поне три пъти. След прегово-
ри, проведени в Белия дом 
през юли 2003 година, Буш 
публично похвали Дахлан, 
описвайки го като „добър, 
солиден лидер”. Израелски 
и американски държавни 
служители твърдят, че в по-
тесен кръг от присъстващи 
американският президент 
го е описал като „нашия чо-
век”. 

Съединените щати са заме-
сени в случващото се с палес-
тинските територии още след 
Шестдневната война от 1967 
година, когато Израел завзе-
ма ивицата Газа от Египет и 
Западния бряг от Йордания. 

След мирните споразумения 
от Осло (1993 година) палес-
тинските територии получа-
ват ограничена автономия и 
са под управлението на из-
бран от народа парламент 
и президент, в чиито ръце е 
изпълнителната власт. Изра-
ел продължава да поддържа 
засилено военно присъствие 
в Западния бряг, но неговите 
сили се изтеглиха от ивицата 
Газа през 2005 година.

През последните месеци 
президентът Буш неколко-
кратно заяви, че последната 
голяма амбиция на неговото 
президентство е да посред-
ничи за постигането на спо-
разумение за създаването на 
жизнеспособна палестинска 
държава и донасянето  на 
мир в Светите земи. „Хора-
та питат: смятате ли, че е 
възможно това да се случи 
по време на вашия мандат 
– каза Буш по време на прес-
конференция в Ерусалим от 
9 януари. – И отговорът на 
запитването е, че силно се 
надявам.”  

На следващия ден в столи-
цата на Западния бряг Рама-
ла Буш призна, че има дос-

та голямо препятствие пред 
постигането на тази цел: 
пълният контрол на „Хамас” 
над ивицата Газа, в която 
живеят около 1,5 милиона 
палестинци и в която през 
юни 2007 година „Хамас” из-
върши  преврат.  Почти всеки 
ден бойци изстрелват ракети 
от територията на ивицата 
Газа към съседните израел-
ски градове, а президентът 
Абас е неспособен да ги спре. 
Неговата власт се простира 
само върху територията на 
Западния бряг. 

„Ситуацията е сложна – 
призна Буш. – Не знам дали 
може или не може да се раз-
реши за една година.” Това, 
което Буш обаче пропусна 
да спомене, е собствената му 
роля в забъркването на тази 
каша. Според Дахлан именно 
Буш е предизвикал провеж-
дането на законодателните 
избори в палестинските те-
ритории през януари 2006 
година - въпреки предупреж-
денията, че „Фатах” не е го-
това да ги спечели. Но след 
като „Хамас” – чийто устав 
от 1988 година посочва за 
цел на движението вкарване-

“ Списание „Венити феър” разполага с пове-
рителни документи, впоследствие потвър-
дени от източници в САЩ и Палестина, 

които разкриват тайна инициатива за про-
вокирането на палестинска гражданска война, 
одобрена от Буш и изпълнена от държавния се-
кретар Кондолиза Райс и заместник съветника 
по национална сигурност Елиът Ейбрамс. Пла-
нът бил посредством сили, ръководени от Да-
хлан и въоръжени с нови оръжия, доставени по 
повелята на САЩ, „Фатах” да се окаже способна 
да свали от власт демократично избраното, ръ-
ководено от „Хамас” правителство.
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то на Израел в морето – спе-
чели мнозинство в парла-
мента, Буш допусна и друга, 
по-смъртоносна грешка. 

Списание „Венити феър” 
разполага с поверителни 
документи, впоследствие 
потвърдени от източници 
в САЩ и Палестина, които 
разкриват тайна инициати-
ва за провокирането на па-
лестинска гражданска война, 
одобрена от Буш и изпълне-
на от държавния секретар 
Кондолиза Райс и заместник 
съветника по национална си-
гурност Елиът Ейбрамс. Пла-
нът бил посредством сили, 
ръководени от Дахлан и въ-
оръжени с нови оръжия, до-
ставени по повелята на САЩ, 
„Фатах” да се окаже способна 
да свали от власт демокра-
тично избраното, ръководе-
но от „Хамас” правителство. 
(От Държавния департамент 
отказаха коментар по въпро-
са.)

Тайният план обаче се 
проваля и довежда до до-
пълнително влошаване на 
американската външна по-
литика по време на мандата 
на Буш. Вместо да прокудят 
своите врагове от властта, 
подкрепяните от САЩ бойци 
на „Фатах”, без да искат, про-
вокират „Хамас” да завземе 
пълен контрол върху ивица-
та Газа. 

Някои източници нари-
чат схемата „Иран-контра 2”, 
спомняйки си, че Ейбрамс 
е бил осъден (впоследствие 
амнистиран) за укриване на 
информация от Конгреса по 
време на истинския “Иран-
контра” скандал, разразил 
се по време на управлението 
на президента Рейгън. В раз-
игралите се в Газа събития 
има отзвуци и от други мина-
ли неуспехи: през 1953 годи-

на ЦРУ сваля от власт избра-
ния министър-председател в 
Иран, което в крайна сметка 
проправя пътя за състоялата 
се в тази страна през 1979 го-
дина Ислямска революция; 
през 1961 година пък е пре-
кратена инвазията в Залива 
на свинете в Куба, което дава 
възможност на Фидел Кастро 
да консолидира своята пози-
ция в страната, а накрая сти-
гаме и до съвременната тра-
гедия в Ирак. 

Водената политика спря-
мо развитието на събитията 
в палестинските територии 
отприщва разпален дебат и в 
рамките на администрацията 
на Буш. Един от критиците 
на тази политика е заклети-
ят неоконсерватор Дейвид 
Урмсер, който през юли 2007 
година, само месец след пре-
врата в ивицата Газа, си по-
даде оставката като главен 
съветник по въпросите за 
Близкия изток на вицепре-
зидента Дик Чейни. Урмсер 
обвинява администрацията 
на Буш, че „се е замесила в 
мръсна война, опитвайки се 
да помогне на един корумпи-
ран (ръководен от Абас) дик-
таторски режим да постигне 
победа в нея”. Той е убеден, 
че движението „Хамас” не е 

възнамерявало да завзема 
ивицата Газа, докато „Фатах” 
не се е опитала да наложи 
себе си. „На мен ми се струва, 
че случилото се не беше пре-
врат, извършен от „Хамас”, 
а опит за преврат от страна 
на „Фатах”, който бе предот-
вратен, преди да се случи” 
– твърди Урмсер. 

Лошо скалъпеният план 
направи мечтата за мир в 
Близкия изток възможно 
най-непостижима, но това, 
което наистина дразни не-
оконсерватори като Урмсер, 
е лицемерието, което този 
план наложи наяве. „Има 
пълно несъответствие меж-
ду призива на президента за 
демокрация в Близкия изток 
и тази политика – казва той. 
– Тя напълно противоречи 
на този призив.” 

Превантивни мерки  
за сигурност

Буш не е първият амери-
кански президент, започнал 
да поддържа отношения с 
Мухаммад Дахлан. „Да, аз 
бях близък с Бил Клинтън 
– твърди Дахлан. – Срещал 
съм се с Клинтън много пъти 
заедно с (бившия палестин-
ски лидер) Ясер Арафат.” 

“ Лошо скалъпеният план направи меч-
тата за мир в Близкия изток въз-
можно най-непостижима, но това, 

което наистина дразни неоконсерватори 
като Урмсер, е лицемерието, което този 
план наложи наяве. „Има пълно несъот-
ветствие между призива на президента 
за демокрация в Близкия изток и тази 
политика – казва той. – Тя напълно про-
тиворечи на този призив.” 
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Непосредствено преди пос-
тигането на споразумения-
та от Осло през 1993 година 
Клинтън допринася за про-
веждането на поредица от 
дипломатически срещи, на-
сочени към постигането на 
постоянен мир в Близкия из-
ток, а Дахлан се оказва пре-
говарящият от страна на па-
лестинците по въпросите за 
сигурността.

Докато разговарям с Да-
хлан в един петзвезден хотел 
в Кайро, ми е лесно да забе-
лежа в него качествата, които 
го правят привлекателен за 
американските президенти. 
Видът му е безупречен, ан-
глийският му език е на ниво, 
а поведението му е очарова-
телно и прямо. Ако беше ро-
ден в среда на изобилие, тези 
негови качества не биха оз-
начавали много. Но Дахлан е 
роден (на 29 септември 1961 
година) в претъпканата с 
хора мизерна обстановка на 
бежанския лагер Хан Юнис 
в ивицата Газа, а обучение-
то си получава най-вече от 
улицата. През 1981 година 
помага за основаването на 
младежкото движение на 
„Фатах”, а по-късно изигра-
ва водеща роля в Първата 
интифада – петгодишните 
брожения срещу израелска-
та окупация, които започват 
през 1987 година. По думи-
те на Дахлан той е прекарал 
общо пет години в израел-
ски затвори. 

Още от обособяването 
си към края на 1987 година 
като палестинския клон на 
международната организа-
ция „Мюсюлмански братя” 
„Хамас” представлява запла-
ха за секуларистката партия 
„Фатах” на Арафат. В Осло 
„Фатах” публично се обвърз-
ва с търсенето на мира, но 

„Хамас” продължава да прак-
тикува въоръжена съпротива. 
В същото време движението 
изгражда впечатляваща база 
от народна подкрепа посред-
ством образователна дейност 

и социални програми. 
За пръв път нарастващото 

напрежение между двете гру-
пировки се превръща в наси-
лие в началото на деветдесе-
тте години, като Мухаммад 

“ ...Дахлан е роден в претъпканата с 
хора мизерна обстановка на бежан-
ския лагер Хан Юнис в ивицата Газа, 

а обучението си получава най-вече от ули-
цата. През 1981 година помага за основа-
ването на младежкото движение на „Фа-
тах”, а по-късно изиграва водеща роля в 
Първата интифада – петгодишните бро-
жения срещу израелската окупация, кои-
то започват през 1987 година. По думите 
на Дахлан той е прекарал общо пет години 
в израелски затвори. 
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Дахлан играе главна роля. В 
качеството си на директор на 
най-страховитата паравоенна 
сила на палестинската авто-
номна власт – Превантивна-
та служба за сигурност – през 
1996 година Дахлан арестува 
около 2000 членове на „Ха-
мас” в ивицата Газа, след 
като движението е предпри-
ело вълна от самоубийствени 
атентати. „Арафат трябваше 
да вземе решение да бъдат 
арестувани военни лидери 
на „Хамас”, тъй като те рабо-
теха  срещу мирния процес, 
срещу изтеглянето на Изра-
ел, срещу всичко – разказва 
Дахлан. – Той помоли служ-
бите за сигурност да свършат 
своята работа и аз направих 
точно това.”

Той признава, че това не е 
било „популярна дейност”. В 
продължение на много годи-
ни „Хамас” твърди, че силите 
на Дахлан редовно са измъч-
вали задържаните. Един от 
методите за мъчение, които 
се твърди, че са прилагани, е 
да бъде натикана бутилка от 
безалкохолна напитка в ану-
са на задържаните. Дахлан 
твърди, че тези истории са 
преувеличени: „Определено 
от време на време ставаха 
грешки тук-там. Но никой 
не е умрял вследствие на за-
държане от Превантивната 
служба за сигурност. Затвор-
ниците получаваха своите 
права. Помнете, че аз съм 
бивш затворник на израел-
ците. Никой не беше подла-
ган на унижения и аз никога 
не съм убил някого така, как-
то „Хамас” ежедневно избива 
хора в момента.” Дахлан из-
тъква, че Арафат е поддър-
жал мрежа от служби за си-
гурност – цели 14 – и според 
него Превантивната служба 
за сигурност е обвинявана за 

престъпления, които са из-
вършени от други. 

Дахлан е работел с ФБР и 
ЦРУ и е развил топли отно-
шения с назначения от Клин-
тън директор на ЦРУ Джор-
дж Тенет, който се задържа 
на този пост и по време на 
мандата на Буш до юли 2004 
година. „Той е просто голям 
и честен човек – казва Да-
хлан. – Все още поддържам 
отношения с него от време 
на време.” 

„Всички бяха против 
провеждането  
на изборите”

В изнесена на 24 юни 
2002 година реч в Градината 
на розите в Белия дом пре-
зидентът Буш заяви, че аме-
риканската политика в Близ-
кия изток променя курса си 
към напълно нова посока. По 
това време Арафат все още е 
на власт и мнозина в САЩ 
и Израел го обвиняват, че е 
сринал постигнатия с помо-
щта на Клинтън напредък в 
преговорите за мир, като е 

започнал Втората интифада 
– ново брожение, започнало 
през 2000 година, в което по-
вече от 1000 израелци и 4500 
палестинци загубват живота 
си. В изказването си Буш за-
явява, че иска да даде на па-
лестинците възможността да 
изберат свои нови лидери, 
които „не правят компроми-
си с тероризма”. На мястото 
на всесилното президентство 
на Арафат Буш заявява, че 
„палестинският парламент 
би трябвало да има пълния 
авторитет на законодателно 
тяло”. 

През ноември 2004 го-
дина Арафат умира и през 
януари 2005 година негови-
ят заместник като лидер на 
„Фатах” Махмуд Абас бива 
избран за президент. Избо-
рите за палестинския пар-
ламент, официално наричан 
Законодателен съвет, първо-
начално са насрочени за юли 
2005 година, но по-късно са 
отложени от Абас за януари 
2006 година. 

Дахлан твърди, че е пре-
дупреждавал своите прия-

“ Дахлан твърди, че е предупреждавал 
своите приятели в администрация-
та на Буш, че „Фатах” все още не е 

готова да участва в избори през януари. 
Десетилетия на самозащитно управле-
ние от страна на Арафат са превърнали 
„Фатах” в пример за корупция и неефек-
тивност – широко разпространено мне-
ние, което „Хамас” лесно използва за своя 
полза. Вътрешнопартийните разногла-
сия допълнително отслабват нейните 
позиции: на много места един-единствен 
кандидат на „Хамас” се състезава срещу 
няколко на „Фатах”. 
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тели в администрацията на 
Буш, че „Фатах” все още не 
е готова да участва в избо-
ри през януари. Десетилетия 
на самозащитно управление 
от страна на Арафат са пре-
върнали „Фатах” в пример за 
корупция и неефективност 
– широко разпространено 
мнение, което „Хамас” лесно 
използва за своя полза. Вът-
решнопартийните разногла-
сия допълнително отслабват 
нейните позиции: на много 
места един-единствен канди-
дат на „Хамас” се състезава 
срещу няколко на „Фатах”. 

„Всички бяха против про-
веждането на изборите” 
– твърди Дахлан. Всички 
освен Буш. „Буш реши: Ис-
кам избори в Палестинската 
автономия. Всички в амери-
канската администрация го 
последваха и всички започ-
наха да тормозят Абас, не-
престанно повтаряйки му: 
„Президентът иска избори.” 
“Добре. С каква цел?” 

Изборите протичат по 

план. На 25 януари „Хамас” 
спечелва 56% от местата в 
Законодателния съвет. Мал-
цина в американската ад-
министрация очакват подо-
бен изход. Поради това  не 
е изготвен план за действие 
при подобно развитие на не-
щата. „Попитах защо никой 
не предвиди това – заявява 
Кондолиза Райс пред репор-
тери. – Не познавам никого, 
който да не бе хванат непод-
готвен от силното представя-
не на „Хамас”. „Всеки запо-
чна да обвинява останалите 
– твърди служител от аме-
риканското министерство на 
отбраната. – Ние седяхме в 
Пентагона и се питахме: Кой 
по дяволите измисли това?”

Пред обществеността Райс 
се опитва да гледа от поло-
жителната страна на побе-
дата на „Хамас”. „Непредска-
зуемостта – заявява тя – е 
присъща за големите истори-
чески промени.” Още докато 
говори обаче, администраци-
ята на Буш бързо преосмисля 

позицията си спрямо палес-
тинската демокрация. 

Някои анализатори по-
сочват, че „Хамас” има ре-
ално умерено крило, което 
може да бъде подсилено, ако 
САЩ го склонят да участва 
в мирния процес. Извест-
ни израелци като бившия 
директор на Мосад Ефраим 
Халеви споделят това мне-
ние. Но ако САЩ наистина 
се замислят дали да повяр-
ват на доброто у „Хамас”, 
то според висш служител 
от Държавния департамент 
този момент продължава 
само няколко „милисекун-
ди”. „Администрацията заго-
вори с един глас: Ние трябва 
да ги притиснем. С победата 
на „Хамас” в изборите иде-
ята за свобода на избора бе 
мъртва.”

Първата стъпка, предприе-
та от близкоизточния дипло-
матически „квартет” – САЩ, 
Европейския съюз, Русия и 
ООН – е да изиска от ново-
то правителство на „Хамас” 
да отхвърли насилието, да 
признае правото на същест-
вуване на Израел и да прие-
ме условията на всички пре-
дишни споразумения. Когато 
„Хамас” отказва да изпълни 
тези изисквания, “квартетът”  
прекратява потока от помо-
щи за Палестинската авто-
номия, лишавайки я от сред-
ства да изплаща заплатите 
на държавните си служители 
и да изпълни годишния си 
бюджет от около 2 милиарда 
долара. Израел силно огра-
ничава свободата на прид-
вижване на палестинците 
особено в посока към и от до-
минираната от „Хамас” иви-
ца Газа. Освен това Израел 
задържа 64-ма служители на 
„Хамас”, включително члено-
ве на Законодателния съвет и 

“ Някои анализатори посочват, че „Ха-
мас” има реално умерено крило, кое-
то може да бъде подсилено, ако САЩ 

го склонят да участва в мирния процес. 
Известни израелци като бившия дирек-
тор на Мосад Ефраим Халеви споделят 
това мнение. Но ако САЩ наистина се 
замислят дали да повярват на доброто 
у „Хамас”, то според висш служител от 
Държавния департамент този момент 
продължава само няколко „милисекунди”. 
„Администрацията заговори с един глас: 
Ние трябва да ги притиснем. С победата 
на „Хамас” в изборите идеята за свобода 
на избора бе мъртва.”
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министри, като дори започва 
военна кампания в Газа след 
отвличането на един израел-
ски войник. Въпреки всичкия 
този натиск „Хамас” и новото 
правителство, ръководено от 
министър-председателя Ис-
маил Хания, се оказват изне-
надващо устойчиви.

Вашингтон е силно раз-
тревожен, когато Абас за-
почва да води преговори 
с „Хамас” с надеждата за 

сформиране на „правител-
ство на националното един-
ство”. На 4 октомври Райс 
отпътува за Рамала, за да 
се срещне с Абас. Срещата 
се състои в Муката – новата 
президентска резиденция, 
изникнала от руините на 
комплекса на Арафат, кой-
то Израел разрушава през 
2002 година. Натискът на 
САЩ над палестинските по-
литически решения е далеч 

по-силен, отколкото по вре-
мето на Арафат. Абас нико-
га не е разполагал със силна 
независима база и той отча-
яно се нуждае да възобнови 
притока на чуждестранни 
помощи, а с тях и своята 
покровителствана позиция. 
Той знае, че не може да се 
изправи срещу „Хамас” без 
подкрепата на Вашингтон. 

След съвместната прес-
конференция Райс се ус-

“ Натискът на САЩ над 
палестинските полити-
чески решения е далеч по-

силен, отколкото по времето 
на Арафат. Абас никога не е 
разполагал със силна незави-
сима база и той отчаяно се 

нуждае да възобнови притока 
на чуждестранни помощи, а с 
тях и своята покровителст-
вана позиция. Той знае, че 
не може да се изправи срещу 
„Хамас” без подкрепата на 
Вашингтон.
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михва, докато изразява 
„голямото възхищение” на 
своята нация от лидерство-
то на Абас. Зад закрити вра-
та обаче тонът на Райс бил 
по-остър, твърдят присъст-
вали на срещата държавни 
служители. Изолирането на 
„Хамас” просто не работе-
ло, били нейните думи към 
Абас, а Америка очаквала от 
него да разпусне правител-
ството на Хания, колкото е 
възможно по-скоро и да бъ-
дат проведени нови избори. 

Според един от служи-
телите Абас се съгласил да 
предприеме конкретни мер-
ки в рамките на две седми-
ци. Срещата между Райс и 
Абас се състои по време на 
Рамадан – месецът, в който 
мюсюлманите постят от из-
грев до залез слънце. С на-
ближаването на залеза Абас 
поканва Райс да се присъе-
дини към него за ифтар – 
похапване, с което се слага 
край на поста от изминалия 
ден. След това, според съ-
щия служител, Райс отново 
подчертала своята позиция: 
„Имаме ли съгласие? Вие ще 
разпуснете правителството 
в рамките на две седмици?” 
„Може би не в рамките на 
две седмици. Дайте ми ме-
сец. Нека да изчакаме до 
Ейд ал фитр” – казал той, 
говорейки за тридневните 
празненства, с които се от-
белязва краят на месец Ра-
мадан. (Говорителят на Абас 
заяви посредством имейл: 
„Според нашите данни това 
не е вярно.”)

Райс се прибира в своята 
бронирана лимузина, където 
държавният служител твърди, 
че е казала на американски 
колега: „Този проклет ифтар 
ни струва още две седмици за 
правителството на „Хамас”.

„Ние ще ви 
подкрепим”

Минават седмици без ни-
каква индикация, че Абас е 
готов да изпълни призива 
на САЩ. Накрая в Рамала 
е изпратен друг служител 
– Джейк Уолъс, генерален 
консул в Ерусалим, който 
има зад гърба си дългогоди-
шен опит в Близкия изток. 
Целта на неговото изпраща-

не е да постави едва прикрит 
ултиматум на палестинския 
президент. 

Ние знаем какво точно е 
казал Уолъс, понеже, най-
вероятно по невнимание, е 
останало едно копие от „точ-
ките за водене на разговора”, 
подготвени за него от Дър-
жавния департамент. Доку-
ментът е признат за истин-
ски както от американските 
държавни  служители, така и 

“ Ние знаем какво точно е казал Уолъс, 
понеже, най-вероятно по невнима-
ние, е останало едно копие от „точ-

ките за водене на разговора”, подготвени 
за него от Държавния департамент. До-
кументът е признат за истински както 
от американските държавни  служите-
ли, така и от палестинските.
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от палестинските.
„Ние трябва да разберем 

вашите планове, свързани с 
ново правителство на (палес-
тинската автономна власт) 
– пише в текста на Уолъс. 
– Вие сте казали на държав-
ния секретар Райс, че ще бъ-
дете готови да действате от 
две до четири седмици след 
вашата среща. Ние смята-
ме, че е настъпил моментът 
да действате бързо и реши-
телно.” Бележката не оставя 
никакво съмнение за какви 
точно действия настояват 
САЩ: „На „Хамас” трябва да 
се даде възможност да напра-
ви ясен избор в рамките на 
точно определен краен срок: 
…или да приемат сформира-
нето на ново правителство, 
което да отговаря на изис-
кванията на “квартета”, или 
да го отхвърлят. Последстви-
ята от решението на „Хамас” 
също трябва да бъдат ясни: 
ако „Хамас” не се съгласи 
в рамките на определеното 
време, Вие трябва да демон-
стрирате ясно вашето наме-
рение да обявите извънредно 
положение и да сформирате 
извънредно правителство, 
което да е ясно ангажирано с 
тази платформа.” 

Уолъс и Абас осъзнават 
много добре какво могат да 
очакват от „Хамас”, ако пос-
ледват тези инструкции: бро-
жение и кръвопролития. По 
този въпрос в паметната бе-
лежка се казва, че САЩ вече 
работят за подсилването на 
силите за сигурност на „Фа-
тах”. „Ако действате по тази 
линия, ние ще ви подкрепим 
както материално, така и по-
литически – се казва в текста. 
– Ние ще ви подкрепим.” 

Абас бива насърчен и да 
„подсили своя екип”, като 
включи в него „заслужаващи 

доверие фигури със силна по-
зиция в международната общ-
ност”. Американски служител, 
запознат с тези планове, твър-
ди, че сред тези фигури аме-
риканците са искали да бъде 
и Мухаммад Дахлан. 

На хартия силите на разпо-
ложение на „Фатах” изглеж-
дали по-силни от тези на „Ха-
мас”. На разположение били 
около 70 000 мъже в мрежата 
от 14-те палестински служби 
за сигурност, които Арафат е 
създал, като поне половината 
от тези мъже се намирали в 
ивицата Газа. След парламен-
тарните избори от „Хамас” са 
очаквали те да поемат кон-
трол върху тези сили, но „Фа-
тах” маневрира така, че да ги 
запази под свой контрол. До 
този момент „Хамас” разпола-
га с 6000 непостоянни бойци 
в своето военно крило - бри-
гадата „Из ад Дин ал Кассам” 
и отговаря на действията на 
„Фатах”, като сформира Из-
пълнителната сила в Газа от 
6000 бойци, но това пак оста-
вя движението с далеч по-мал-
ко бойци от тези на „Фатах”. 

В действителност обаче 
„Хамас” има няколко преи-
мущества. Първо, силите за 
сигурност на „Фатах” така и 

не са се възстановили напъл-
но след операция „Защитен 
щит” – масивното навлизане 
на Израел в Западния бряг 
през 2002 година в отговор 
на Втората интифада. „По-
голямата част от апарата 
за сигурност бе унищожен” 
– твърди Юсуф Иса, който 
е начело на Превантивна-
та служба за сигурност при 
Абас. 

По ирония на съдбата на-
ложената блокада след из-
борната победа на „Хамас” 
попречва само на „Фатах” да 
плаща заплатите на своите 
бойци. „Ние сме тези, на ко-
ито не се плащаше – твърди 
Иса, – докато те останаха 
незасегнати от блокадата.” 
Айман Дарагме, член на „Ха-
мас” в Законодателния съвет 
в Западния бряг, е съгласен с 
това. Според него през 2007 
година само предоставената 
от Иран помощ за „Хамас” 
възлиза на 120 милиона до-
лара. „Това е само част от 
получените от „Хамас” сред-
ства” – настоява той. В Газа 
друг член на „Хамас” ми каз-
ва, че сумата, получена от 
Иран, била близо 200 мили-
она долара. 

Резултатът започва да ста-

“ Уолъс и Абас осъзнават много добре 
какво могат да очакват от „Хамас”, 
ако последват тези инструкции: бро-

жение и кръвопролития. По този въпрос 
в паметната бележка се казва, че САЩ 
вече работят за подсилването на силите 
за сигурност на „Фатах”. „Ако действате 
по тази линия, ние ще ви подкрепим както 
материално, така и политически – се каз-
ва в текста. – Ние ще ви подкрепим.” 
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ва очевиден – „Фатах” се оказ-
ва неспособна да контролира 
улиците на Газа и дори да за-
щитава своите служители. 

Към 13,30 часа на 15 сеп-
тември 2006 година Самира 
Тайе изпраща есемес на своя 
съпруг Джад Тайе, който е 
директор на отдела по външ-
ните работи на палестинска-
та разузнавателна служба и 
е член на „Фатах”. „Той не 
ми отговори – разказва тя. 
– Опитах се да му звънна на 
мобилния телефон, но той 
бе изключен. Тогава се оба-
дих на неговия заместник 
Махмун, но и той не знаеше 
къде е съпругът ми. В този 
момент аз реших да отида в 
болницата.” 

Самира – слаба, елегант-
на, четиридесетгодишна 
жена, облечена от главата до 
петите в черно – ми разказ-
ва своята история в кафене в 
Рамала през декември 2007 
година. Пристигайки в бол-
ницата „Аш Шифа”, „аз вля-
зох през входа на моргата, 
без да имам нещо конкрет-
но наум – просто не позна-
вах добре мястото. Видях, 

че имаше много охранители 
от разузнавателните служби. 
Сред тях имаше един, когото 
познавах. Той ме видя и каза: 
„Заведете я в колата.” Тогава 
разбрах, че нещо се е случи-
ло с Джад.”

Тайе си бил тръгнал от 
офиса си в кола заедно с че-
тирима негови помощници. 
Мигове по-късно те се ока-
зали преследвани от джип с 
въоръжени маскирани маже. 
На около 200 метра от дома 
на министър-председателя 
Исмаил Хания джипът пре-
пречил пътя на автомобила. 
Маскираните мъже открили 
огън, убивайки на място Тайе 
и четиримата му колеги. От 
„Хамас” заявили, че нямат 
нищо общо с убийствата, но 
Самира имала причини да 
вярва в обратното. В три часа 
през нощта на 16 юни 2007 
година по време на завзема-
нето на ивицата Газа от сили-
те на „Хамас” шестима бойци 
на „Хамас” разбили вратата 
на жилището и изстреля-
ли по няколко куршума във 
всяка снимка на Джад, която 
успели да открият. На след-

ващия ден те се завърнали и 
поискали ключовете за ко-
лата, в която той бил убит, 
твърдейки, че тя принадле-
жи на палестинската власт. 
Страхувайки се за живота си, 
Самира избягала през грани-
цата в Западния бряг само с 
дрехите, които носела, и със 
своя паспорт, свидетелство 
за управление на МПС и кре-
дитна карта. 

„Много хитра военна 
тактика”

Уязвимостта на „Фатах” 
била източник на големи при-
теснения за Дахлан. „Вършех 
много дейности, така че да 
оставя „Хамас” с впечатление-
то, че все още сме силни и че 
все още сме способни да им 
се противопоставим – разказ-
ва той. – Но в сърцето си аз 
знаех, че това не е вярно.” По 
това време Дахлан не заема 
никаква официална позиция, 
свързана със сигурността, но е 
част от парламента и си запаз-
ва лоялността на членовете на 
„Фатах” в Газа. „Използвах 
своя имидж, своите способно-
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сти” – казва Дахлан и си спом-
ня, че е казал на Абас, че „Ха-
мас” се нуждае единствено от 
взимането на решение, за да 
завземе контрол на ивицата 
Газа. За да предотврати това, 
в продължение на много ме-
сеци Дахлан прилага „много 
хитра военна тактика”. 

Според някои от предпо-
лагаемите жертви част от 
тази тактика се изразявала 
в отвличането и измъчва-
нето на членове от Изпъл-
нителната сила на „Хамас”. 
(Дахлан отрича, че 
„Фатах” е прилага-
ла подобна такти-
ка, но признава, че 
са били допуснати 
„грешки”.) Абдул 
Карим ал Джассер, 
мускулест дваде-
сет и пет годишен 
младеж, твърди, че 
той е първата така-
ва жертва. „Беше 16 
октомври, все още 
Рамадан – разказ-
ва той. – Бях се за-
пътил към дома на 
сестра ми за ифтар. Спряха 
ме четирима мъже, двама 
от които въоръжени. Прину-
диха ме да ги придружа до 
дома на Аман Абу Джидян” 
(лидер от „Фатах”, близък до 
Дахлан, който е убит по вре-
ме на юнските размирици). 

По думите на Ал Джассер 
още първата фаза на мъчени-
ята била напълно достатъчна: 
бил съблечен гол, завързан, на 
очите му била сложена пре-
връзка, след което бил пребит 
с дървени прътове и пластма-
сови тръби. „Сложиха кърпа 
в устата ми, за да не пищя от 
болка.” Похитителите му го 

карали да отговаря на про-
тиворечащи си въпроси – в 
един момент твърдели, че той 
си сътрудничи с израелците, 
а в следващия, че е изстрел-
вал ракети „Касам” срещу тях. 
Най-лошото обаче тепърва 
предстояло. „Взеха един желе-
зен прът” – разказва Ал Джас-
сер, като гласът му внезапно 
става колеблив. Ние водим 
разговора си в дома му в Газа, 
където за пореден път спира 
електричеството. Той посочва 
към газовата лампа, която ос-

ветява стаята. „Поставиха же-
лезния прът над огъня в нея. 
Когато стана червен, свалиха 
превръзката от очите ми. То-
гава го притиснаха върху мо-
ята кожа. Това е последното 
нещо, което си спомням.”

Когато идва в съзнание, 
все още се намира в стаята, 
в която е измъчван. Няколко 
часа по-късно хората от „Фа-
тах” го предават на „Хамас” 
и той е закаран в болница. 
„Можех да видя шока в очи-
те на лекарите, които влязо-
ха в стаята, в която бях на-
станен” – казва той. Показва 
ми снимки с виолетови изга-

ряния от трета степен, които 
са навсякъде по бедрата му и 
голяма част от корема. „Ле-
карите ми казаха, че ако съм 
бил слаб, а не закръглен, съм 
щял да умра. Но аз не бях 
единствената жертва. Съща-
та нощ, в която аз бях осво-
боден, хората на Абу Джидян 
са изстреляли пет куршума в 
краката на един мой родни-
на. Бяхме в едно и също от-
деление в болницата.” 

Дахлан твърди, че не е 
поръчвал мъчението на Ал 

Джассер: „Единстве-
ната заповед, която 
бях издал, бе да защи-
тим себе си. Това не 
означава, че не е има-
ло случаи на мъчения, 
че не са се случили не-
правилни неща, но аз 
не отговарям за тях.” 

През есента разра-
зилата се между „Фа-
тах” и „Хамас” мръсна 
война продължава да 
набира скорост, като 
и двете страни вър-
шат зверства. В края 

на 2006 г. всеки месец уми-
рат хиляди палестинци. Ня-
кои от жертвите са цивилни. 
През декември същата годи-
на въоръжен мъж открива 
огън по колата на служител 
от разузнаването на „Фатах”, 
като убива трите му деца 
и техния шофьор. Все още 
няма никакви индикации, че 
Абас е готов да сложи нещата 
на мястото им, като разпусне 
правителството на „Хамас”. 
На фона на влошаващите се 
събития САЩ започват ди-
ректни преговори с Дахлан.

(Продължава  
в следващия брой)

“ През есента разразила-
та се между „Фатах” и 
„Хамас” мръсна война 

продължава да набира ско-
рост, като и двете страни 
вършат зверства. В края на 
2006 г. всеки месец умират 
хиляди палестинци. Някои 
от жертвите са цивилни. 
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