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Право на завръщане

Факти и събития
Професор Фалк сравни Израел с нацистите
Принстънският професор
Ричард
Фалк,
който
бе
назначен
за специален
докладчик на
ООН за правата на човека в
палестинските територии, заяви, че действията на Израел
в Газа може да се сравнят с
действията на нацистите.
Според Фалк акциите
на Израел по отношение на
палестинците са сравними с
наказателните акции на нацистите по време на масовия
терор.
Професорът заяви, че
чрез провокативността на

своите думи той иска да пробуди заспалата американска
общественост.
Ричард Фалк ще замени в
ООН сегашния експерт Джон
Дугард, който също неведнъж се е изказвал критично
за действията на израелската
армия и власти (в бр. 3 и 4 на
сп. „Изток-Запад“ поместихме доклада на специалния
докладчик за палестинските
територии – бел. ред.).
Острите изказвания на
професор Фалк предизвикаха гневната реакция на Израел, който заяви, че няма
да допусне новият експерт
да работи на територията на
Израел.

Бжежински обвинява
Бжежински обвини
членовете на
израелското
лоби в макартизъм
Поддръжник на Барак
Обама обвини членовете на
израелското лоби в САЩ в
макартизъм поради отношението им към критиците на
Израел. Збигнев Бжежински,
бивш съветник по националната сигурност, заяви, че
произраелското лоби в САЩ
е твърде мощно и клеймото
антисемитизъм е винаги готово за използване, когато се
постави под съмнение неговата дейност и могъщество.
Представяйки решение за
Близкия изток, Бжежински
изброи историческите компромиси, които трябва да бъдат
направени от израелците и палестинците. Той обвини Американско-израелския комитет
за обществени дела (Аикод
- Alpac) – най-голямата и найвлиятелна еврейска лобистка
група, в създаване на пречки
пред мирния процес.
Той каза: „Аикод се противопоставя
непрекъснато
на решението „две държави”.
Много членове на Конгреса
бяха сплашени и аз не мисля,
че това е здравословно.”
Збигнев
Бжежински
беше обвинен, че е „антиизраелски”, от еврейски представители на академичните
среди, писатели и блогъри,

след като критикува Израел
за свръхупотребата на сила
и нежеланието за компромис. През изминалата година обвиненията ескалираха,
когато той защити Джон
Мерсхаймер и Стифън Уолт
- двама представители на
академичните среди, които
критикуваха произраелското
лоби и бяха обвинени, че оспорват правото на Израел да
съществува.
„Има елемент на параноя
в склонността да виждаш
всеки сериозен опит за постигане на компромисен мир
като нещо, насочено срещу
Израел” – заяви известният политически анализатор,
автор на много книги, едно
от големите имена на 80-те
години Збигнев Бжежински.
Според Бжежински, който и
да е следващият американски
лидер, той трябва убедително
да предложи следните драматични стъпки към мира: а)
палестинците да се откажат
от правото им на връщане от
Йордания; б) демилитаризиране на палестинската държава; в) Израел да се съгласи
да сподели Ерусалим; г) Израел да се върне в границите
си отпреди войната от 1967 г.
„Ако тези стъпки се осъществят – заявява Бжежински, – Израел и Палестина
могат да бъдат Сингапур на
Близкия изток и това е от
интерес за САЩ” – заявява
Бжежински.

Подкрепа за членство на Турция в ЕС
За
пръв
път от
1971 г.
насам
британският монарх направи
посещение в Турция. На
официална вечеря в чест на
кралицата Елизабет Втора описа Турция като “изпълнена
с увереност динамична демокрация”.
“В тази страна перспективата за присъединяване към
ЕС вече помогна за вдъхновяване на промени, които
подобряват живота на гражданите й. В чужбина Турция
има уникална позиция като
мост между Изтока и Запада
в жизненоважен момент за

ЕС и света като цяло”, заяви
Елизабет Втора.
Турският президент Абдулах Гюл за пръв път в живота
си облече смокинг и сложи
папийонка на официалната
вечеря в чест на кралицата,
отбелязаха агенциите. “За нас
Турция е все така важна, както преди”, заяви британският
монарх по време на вечерята.
Великобритания е една от
най-твърдите защитнички на
отдавна желаното членство
на Турция в ЕС. Като асоцииран член от 1963 г. Турция
започна преговорите си за
присъединяване с 27-членния блок през октомври 2005
г., но оттогава насам бяха отворени само шест от всичките
35 преговорни глави.

Конституционният съд реши:
Забрадките вън от университетите
Турският конституционен
съд отмени
решението
на парламента да позволи
на мюсюлманките да носят религиозни забрадки в
учебните заведения на страната. Мотивът за решението на съда е, че законът е в
противоречие със светския
характер на конституцията.
Инициатор на реформата бе турското правителство,
което изрази съжаление от
решението на съда, тъй като
според него тази забрана ще
лиши много момичета от образование.

На 9 февруари тази година
с 403 гласа “за” и 107 “против”
турският парламент одобри
първата от двете необходими
конституционни поправки, за
да отпадне забраната за носене на мюсюлмански забрадки
в университетите. Предложението за поправките бе
направено от управляващата
Партия на справедливостта и
развитието.
Решението на Конституционния съд удовлетвори
светските кръгове в страната, според които разрешението за носене на забрадки
в университетите е стъпка
към повторно ислямизиране на страната.

Заканата на Ахмадинеджад: „Имам Махди идва”
Иранският през и д е н т
Махмуд
Ахмадинеджад заяви, че Израел и
„сатанинската американска
сила“ скоро ще изчезнат и
имам Махди скоро ще дойде
на земята, за да спаси света.
”След 60 години на престъпления, насилие и ограбване ционисткият режим ще
изчезне скоро от сцената“,
каза той в реч пред чуждестранни гости, пристигнали за
19-ата годишнина от смъртта

на основателя на Ислямската
република имам Хомейни.
Скорошното завръщане
на спасителя имам Махди
е любима тема на Ахмадинеджад, дори инструмент
на неговото управление. С
идването на спасителя господството на тиранина в
света скоро ще приключи,
заяви иранският президент.
В пророчеството на Мохаммад за дванайсетия имам и
страшния съд вярват и двете
разклонения на ислямската
религия – както сунити, така
и шиити.
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Питат ни
Нашият читател Станко
Господинов от Варна ни написа писмо, в което споменава: „Още от края на април
и началото на май започнах
да срещам текстове за 60-годишнината от създаването
на израелската държава. По
телевизията също имаше репортажи и интервюта. Но никъде нищо не видях, не чух и
не прочетох за друга шестдесетгодишнина – годишнината на Ан Накба, катастрофата
за палестинците.

Чувал съм, че има изследвания за това как палестинците напускат родните си
домове.”
Този брой на „Изток-Запад” е посветен почти изцяло
на годишнината на Ан Накба. Убедени сме, че не само
г-н Господинов, но и всички
наши читатели ще намерят
текстове, които не могат да
компенсират информационния дефицит, но се опитват
да предложат поне малко повече информация.
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Право на завръщане

Шестдесет години изгнание,
шестдесет години надежда
Д-р Мохд Абуаси,
сп. „Изток- Запад”
„Шестдесет години:
По-близо до завръщането” – под този надслов
в началото на май в Копенхаген беше проведена Шестата конференция на палестинците в
Европа.
Тази
година
станалата
вече традиционна конференция беше по-различна – тя се
проведе само дни преди отбелязването на шестдесетата
годишнина от Ан Накба - палестинската национална катастрофа. В една от спортните
зали на столицата на Дания
се събраха седем хиляди палестинци от всички краища
на Европа, пристигнали, за да
вземат участие в конференцията – от Германия, Швеция,
Великобритания,
Франция,

Норвегия... Най-многобройни, разбира се, бяха представителите на палестинската
общност в Дания. Бяха представени и многобройни палестински организации. Присъстваха и много жени и деца.
Конференцията бе организирана от Главния секре-

тариат на Конференцията на
палестинците в Европа, от
Центъра за завръщане на палестинските бежанци и от палестинската общност в Дания.
Всички участници биха могли
без колебание да определят
атмосферата на конференцията като „обединяваща”. Всеки,

Министър-председателят
на палестинското правителство в оставка Исмаил
Хания изрази увереността
си, че палестинският народ
„няма да продължи да се скита из бежанските лагери и
в изгнание”. Палестинците
са обединени от „надеждата, че идните годишнини
от Ан Накба ще са в по-добри времена, защото това е
обещанието на Всевишния и
неговите пратеници, това е
стремежът на бащите и дедите ни” – подчерта той.



Право на завръщане
който вземаше думата, подчертаваше необходимостта от
придържане към правото на
завръщане на палестинските бежанци. Палестинците,
пристигнали от различни европейски страни, изтъкваха,
че се радват на толерантно отношение към тях, че са добре
интегрирани и са постигнали
добро жизнено равнище в съответните страни, но това не
променя тежнението за осъществяване на правото им за
завръщане в домовете им.
В самото начало на конференцията беше осъществен
телевизионен мост с ивицата
Газа. Министър-председателят на палестинското правителство в оставка Исмаил
Хания изрази увереността
си, че палестинският народ
„няма да продължи да се
скита из бежанските лагери
и в изгнание”. Палестинците са обединени от „надеждата, че идните годишнини
от Ан Накба ще са в по-добри времена, защото това е
обещанието на Всевишния
и неговите пратеници, това
е стремежът на бащите и дедите ни” – подчерта министър-председателят в оставка.



Той заяви също така, че потвърждава неотстъпчивостта
на палестинците от основните
им искания и правото им на
завръщане в тяхната родина
и техните домове. Изказването бе посрещнато с бурни аплодисменти. След тях Хания
допълни, че „разстоянието
между постигането на надеждите и сегашните страдания
зависи от твърдостта и непоколебимостта на палестинците за спазването на правата и
стремежите им”.
С голям интерес беше посрещната речта на Амир Махул, директор на мрежата от
палестински неправителстве-

“

Разстоянието
между постигането на надеждите и сегашните
страдания зависи от
твърдостта и непоколебимостта на палестинците за спазването на правата и
стремежите им.

ни организации в Израел
„Итиджах”. Махул, който е
един от 48-те най-изтъкнати
палестински лидери, заяви,
че палестинците не могат да
се откажат от правото си на
завръщане. Той разкритикува израелските действия срещу правата на палестинския
народ. Махул припомни на
присъстващите, че палестинският проблем е още отпреди
1948 година и подчерта, че
състоянието на окупираните
от Израел през 1948 година палестински територии и
проблемът с палестинските
бежанци са това, от което палестинският народ се интересува най-живо.
Салим ал Хос, бивш министър-председател на Ливан, не можа да присъства на
конференцията поради здравословни причини. В речта
си, която бе изпратил, Ал Хос
заявява, че „правото на завръщане изразява в сбит вид
същността на целия палестински проблем, а пренебрегването му или отричането му
в проектите за постигане на
разрешение на проблема е
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нещо, за което е слабо да се
каже, че е нарушение на елементарните човешки права на
палестинците и злоупотреба
с човешките ценности и културни достижения”. В речта
си Ал Хос казва също: „Ние
смятаме, че придържането
към правото на завръщане
на палестинските бежанци е
еквивалентно на придържането към разрешаването на
палестинския проблем в качеството му на хуманитарен,
национален и общоарабски
проблем.”
Важността на Шестата
конференция на палестинците в Европа за признаването на палестинските права и на тяхното
зачитане – това беше темата, по която говори генералният секретар на
Конференцията на палестинците в Европа Адил
Абдула. Той изрази убедеността си, че палестинците ще успеят да постигнат
правото си на завръщане
и на самоопределение.
Към края на конференцията бяха припомнени известните думи

“

Ние смятаме, че
придържането към
правото на завръщане на палестинските
бежанци е еквивалентно на придържането
към
разрешаването
на палестинския проблем в качеството му
на хуманитарен, национален и общоарабски
проблем.

на първия израелски министър-председател
Бен
Гурион, който беше казал,
че „първото поколение
(на палестинците след Ан
Накба) ще умре, а второто
ще забрави”. Директорът
на лондонския Център за
палестинско
завръщане
Маджид аз Зейр заяви:
„Призоваваме всички ционисти, намиращи се на територията на Палестина,
да отидат до гроба на Бен
Гурион и да извикат, че
той ги е излъгал в направеното от него предсказание.” Аз Зейр продължи
речта си с обръщение към
европейските поддръжници на Израел: „Настъпи
време везната на справедливостта ви да се наклони
в правилната посока, настана време да промените
насоката на оказваната от
вас подкрепа.” Той завърши, като отправи поздрави
към палестинците в Ирак
и към пръснатите из целия
свят палестинци. „След
всичко това ние наистина
сме по-близо до Палестина” – заяви Аз Зейр.
Копенхаген - София
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Заключителна декларация
на Шестата конференция на
палестинците в Европа



В името на Аллах,
Всемилостивия,
Милосърдния!
Отбелязвайки шестдесетата годишнина от палестинската национална
катастрофа (Ан Накба);
с ясното съзнание за
цялата изстрадана от
нашия народ през този
период от време болка и
за трагичните, продължаващи и до ден днешен
последствия от Ан Накба; опирайки се върху
написаното в заключителните декларации на
вече проведените конференции на палестинците в Европа в Лондон (2003),
Берлин (2004), Виена (2005), Малмьо
(2006) и Ротердам (2007) в присъствието на палестинските организации, съюзи и общности; изхождайки
от проведените дискусии и беседи
по време на Шестата конференция на
палестинците в Европа, която с голям успех се състоя на 03.05.2008
година в Копенхаген и която бе организирана от Главния секретариат
на Конференцията на палестинците в
Европа, от Центъра за завръщане на
палестинските бежанци и от палестинската общност в Дания с помощта
както на палестинските организации,
действащи на територията на Дания,
така и на тези извън нея; изразявайки същността на надслова на Шестата конференция на палестинците в
Европа за шестдесетата годишнина от
палестинската национална катастрофа: „Шестдесет години: по-близо до
завръщането”, по време на шестата

конференция, на която присъстваха
около десет хиляди души – делегации
от всички краища на Европа, известни палестински политически лидери
от окупираното отечество и извън
него – палестинците в Европа, достигнаха до следните заключения:
1. Палестинците от всички краища
на континента Европа утвърждават,
че те са част от палестинския народ, неговата история, културно наследство, арабска и ислямска идентичност, а също така и че навсякъде
по света палестинският народ е едно
неделимо цяло, чиято сплотеност не
може да бъде нарушена.
2. Палестинците в Европа заявяват, че ще продължат да се придържат здраво към своята палестинска
национална идентичност и културни
ценности; че ще продължат заедно
да живеят в стремеж към всеобщата
палестинска цел, да се борят за
справедливи палестински права, които не подлежат на пренебрегване,
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оспорване или отлагане.
3. Палестинците в Европа, чиито
стремежи са стремежи на целия палестински народ, продължават твърдо
да поддържат становището, че имат
право да се завърнат в своята земя
и своите домове, от които са били
изселени. Палестинците в Европа отхвърлят всички опити за накърняването на това право, неговото престъпване или оспорване и ясно заявяват,
че няма да се откажат от правото на
завръщане и няма да допуснат никой
да се откаже от него.
4. Палестинците в Европа изискват от международната общност час
по-скоро да влезе в сила правото на
завръщане и да бъде дадена възможност на палестинците, откъдето и да
са били преди това, да се завърнат
в своята земя и домове, от които
насилствено са били изселени, като
наред с това им бъдат изплатени
обезщетения за всичките им загуби и
материални и психически щети, които
вследствие на това изселване и в
продължение на годините в изгнание
и диаспора, прекарани в множество
несгоди и лишения, са постигнали
тях и техните поколения.
5. Палестинците в Европа порицават с най-сериозен тон предприетите
стъпки от някои официални и неофициални органи в Европа за тържествено
честването на годишнината от създаването на страната окупатор въпреки
крайното пренебрежение, което тези
тържества означават по отношение на

сполетялата палестинския народ през
1948 година национална катастрофа,
както и по отношение на свързаните
с нея масови убийства, етническо
прочистване, системно прогонване на
коренното население, унищожаването
на стотици населени места и подправянето на облика на палестинската
територия и на нейната история.
6. С гордост и голямо задоволство
палестинците в Европа отбелязват,
че с настъпването на шестдесетата
годишнина от Ан Накба палестинският народ продължава да търси националните си права и да се стреми
да постигне своите надежди въпреки многобройните жертви, които този
търпелив народ продължава да дава
по поетия от него път. Именно неговите твърдост и постоянство са гарантът за наближаването на времето,
когато, подобно на други народи по
света, палестинският народ ще получи своята свобода и своите права и
ще постигне легитимните си цели.
7. С голяма гордост палестинците
в Европа оценяват голямата стойност на непоколебимостта на палестинския народ и правените от него
в продължение на близо век големи
пожертвования под формата на мъченически загинали хора, на хиляди
ранени, пленени и арестувани палестинци, защитаващи своята родина,
домове и светини; защитаващи своите права, свободи и достойнство.
Именно всичко това даде възможност
на този народ, който се придържа
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към своето изконно право, да продължи да оказва съпротива на страната окупатор. Така неговата кауза
достигна до хоризонти, които отварят възможностите за неговото дългоочаквано завръщане, за неговото
самоопределяне и за отхвърлянето на
страната окупатор и чуждата власт
от палестинската земя.
8. Палестинците в Европа предупреждават за опасността от непрестанните провокативни дейности в
свещения град Ерусалим, столица на
Палестина и нейно туптящо сърце,
вследствие на политиката на системно евреизиране на града и на
опитите за заличаване на присъщия
му облик и неговите исторически и
културни специфики. Палестинците в
Европа изтъкват опасността от посегателство върху джамията „Ал Акса”
или от нарушения спрямо неприкосновеността на християнските и мюсюлманските светини или имоти в града.



9. Палестинците в Европа отново осъждат наложената блокада над
палестинския народ в ивицата Газа
и считат, че според всички хуманитарни и морални стандарти продължаването й представлява систематично
престъпление и е срамна демонстрация на безскрупулен контрол. Палестинците в Европа настояват за
незабавното вдигане без каквото и
да било отлагане на тази блокада
и за прекратяването на продължаващата агресия срещу палестинските
села и градове от Рафах до Дженин.
Ние призоваваме Европейският съюз
да предприеме по-решителна позиция
за вдигането на тираничната блокада над ивицата Газа, като считаме
вдигането на блокадата за сериозно изпитание за европейската позиция спрямо зачитането на човешките
права. Също така ние призоваваме
арабския и ислямския свят да се
придържа към поетите от него ангажименти, като водещата роля се пада
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на Арабска република Египет, която
е длъжна да работи за прекратяване
на блокадата и отваряне на контролно-пропускателния пункт Рафах.
10. Палестинците в Европа силно осъждат израелската окупация и
драстична политика спрямо палестинските територии, като нарастващата
заселническа дейност; построяването
на расистката стена, която поглъща
палестинската земя; изземванията и
конфискациите, които се вършат както в окупираните през 1948 година,
така и в окупираните през 1967 година палестински територии; продължаването на разрушаванията на жилищни сгради с всевъзможни доводи;
поставянето на стотици блокпостове,
затварянията на контролно-пропускателните пунктове и прекъсването на
връзките между палестинските населени места.
11. Палестинците в Европа предупреждават, че трябва да се внимава спрямо скритите цели в постоян-

но нарастващата употреба на израза
„еврейската държава”, който загатва
предстоящо изселване на палестинците от техните територии, особено
при положение че Израел продължава
да отправя заплахи, че ще интензифицира официалните расистки кампании срещу правата на палестинците, които живеят в окупираните
през 1948 година територии, както и
настойчивите опити за посегателство
върху правото на палестинските бежанци да се завърнат в своята земя
и домове.
12. Палестинците в Европа отправят послания на гордост и възхищение към близо дванадесет хиляди палестински затворници в израелските
затвори, които търпят най-различни
мъчения и са подложени на ежедневна жестокост. Палестинците в Европа
обръщат внимание на опасността от
пренебрегване на този въпрос въпреки съдържащите се в него крайна несправедливост и крещящи нарушения,
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които изискват международна намеса за прекратяване на страданията
на затворниците, като окупационните
власти бъдат накарани да ги освободят и да преустановят ежедневното
захвърляне на палестинци в техните
затвори.
13. Палестинците в Европа утвърждават, че националното единство
е изборът на палестинския народ
и негов постоянен стремеж и че
това единство е
съсредоточено
в
конфронтирането
на силните външни
влияния.
Именно
това единство е
ключът към противопоставянето на окупацията,
опазването
на
националната идентичност и
придържането към
висшите
национални
интереси.
Сериозният
диалог е единственото
средство,
към
което
палестинското отечество
трябва
да прибягва при
разрешаването на
всичките си вътрешни въпроси.
14. Палестинците
в
Европа
утвърждават, че Организацията за
освобождение на Палестина е легитимен представител на палестинците въз основа на демократичното й преобразуване и провеждането
на свободни избори с участието
на всички прослойки на палестинския народ както в неговата родина, така и извън нея. Също така
палестинците в Европа настояват
за провеждането на сериозно раз-

следване на обстоятелствата около убийството на президента Ясер
Арафат.
15. Палестинците в Европа припомнят, че шестдесет години след
Ан Накба каузата на палестинския
народ за завръщането на бежанците,
неговото самоопределяне и освобождаването му от окупацията остава
достойна за подкрепа от страна на
всички,
които
стоят на страната на справедливостта, които
бранят
истината и които се
борят в името
на човечността.
Палестинците
в
Европа
изразяват своята признателност
към
всички в Европа,
които са солидарни с каузата
на палестинския
народ, и оценяват високо тяхната
значимост
и влияние.
Накрая палестинците в Европа
отправят
своите поздрави
до всички синове и дъщери
на палестинския
народ из целия
свят и в своята
родина; в рамките на окупираните
след 1948 и 1967 година територии и в бежанските лагери. Палестинците в Европа уверяват всички
тях, а и целия свят, че благодарение на своята несломима воля
и непоколебима решителност палестинският народ достойно отбелязва
шестдесетата годишнина от Ан Накба, бидейки по-близо до завръщането си от всякога. 
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Резолюция №194 на Общото събрание на
Организацията на обединените нации

194 (ІІІ). ПАЛЕСТИНА – ДОКЛАД
НА ПОСРЕДНИКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ В ПАЛЕСТИНА
ЗА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ
Общото събрание,
след като се запозна допълнително
със ситуацията в Палестина,

1. изразява чувството си на дълбоко удовлетворение от постигнатите
резултати от покойния Посредник на
Организацията на обединените нации
по посока към постигане на мирно
урегулиране на бъдещата ситуация в
Палестина, за което той пожертва
живота си; изразява своите благодарности към действащия Посредник
и неговия екип за продължителните
им усилия и предаността им към техните задължения в Палестина;
2. учредява Помирителна комисия,
състояща се от три страни - членки на Организацията на обединените
нации, която е длъжна да изпълнява
следните функции:
a) да поеме, в случай че намери
за необходимо предвид съществуващите
обстоятелства
изпълнението
на функциите, които са възложени
на Посредника на Организацията на
обединените нации в Палестина чрез
резолюция 186 (S-2) на Общото събрание от 14 май 1948 година;
b) да изпълни специфичните функции
и директиви, възложени й от настоящата резолюция, и такива допълнителни функции и директиви, които
може да й бъдат възложени от Общото

събрание или от Съвета за сигурност;
c) да поеме, по молба на Съвета за
сигурност, всяка една от функциите, които понастоящем са възложени
на Посредника на Организацията на
обединените нации в Палестина или
на Комисията на Организацията на
обединените нации за сключването на
примирие в Палестина чрез резолюции
на Съвета да сигурност; при подобна
молба към Помирителната комисия от
страна на Съвета за сигурност по
отношение на всички останали функции на Посредника на Организацията
на обединените нации в Палестина,
възложени му чрез резолюции на Съвета за сигурност, дейността на Посредника ще бъде прекратена;
3. решава, че комисия на Общото събрание, състояща се от представители
на Великобритания, Китай, Франция,
Съединените американски щати и Съюза на съветските социалистически
републики, ще представи за одобрение от Общото събрание, преди края
на първата част от настоящата сесия
на Общото събрание, предложение за
определянето на трите държави, от
които ще бъде съставена Помирителната комисия;
4. обръща се към Помирителната комисия да започне веднага да изпъл-
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нява функциите си с цел възможно
най-рано да бъде установен контакт
между самите страни и комисията;
5. призовава всички засегнати правителства и власти да разширят обхвата на преговорите, предвидени от
резолюцията на Съвета за сигурност
от 16 ноември 1948 година, и да се
стремят към постигането на споразумение чрез преговори, проведени
или с помощта на Помирителната комисия, или пряко, с цел окончателното разрешение на всички стоящи
помежду им въпроси;
6. упълномощава Помирителната комисия да предприеме мерки за оказване на съдействие на засегнатите
правителства и власти с цел постигане на окончателно разрешение на
всички въпроси, по които съществуват разногласия между тях;
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7. постановява, че Светите земи,
включително Назарет, религиозните
сгради и обекти в Палестина трябва
да бъдат защитени и че свободният
достъп до тях трябва да бъде гарантиран в съответствие със съществуващите права и исторически практики; че споразуменията по този въпрос
трябва да се намират под ефективния
надзор на Организацията на обединените нации; че при представянето
пред четвъртата редовна сесия на
Общото събрание на своето детайлно
предложение за постоянен международен режим за територията на Ерусалим Помирителната комисия на Организацията на обединените нации е
длъжна да прибави препоръки, отнасящи се за Светите места в тази територия; че по отношение на Светите
места в останалата част от Палестина комисията е длъжна да призове
политическите власти на съответните региони да представят надеждни
официални гаранции за защитаването
на Светите земи и достъпа до тях; и
че тези начинания трябва да бъдат

представени пред
за одобрение;

Общото

събрание

8. постановява, че с оглед на тясната му връзка с три световни религии регионът на Ерусалим, включващ
настоящата община Ерусалим плюс
обкръжаващите я села и градове,
най-източният от които е Абу Дис,
най-южният Витлеем, най-западният Айн Карим (включващ и застроената част Мотса), а най-северният
Шуфат, трябва да получи специално
и различно отношение от останалата част от Палестина и трябва да
бъде поставен под ефективния контрол на Организацията на обединените нации; обръща се към Съвета
за сигурност да предприеме допълнителни мерки за гарантирането на
възможно най-скорошното демилитаризиране на Ерусалим; заръчва на
Помирителната комисия да представи
пред четвъртата редовна сесия на
Общото събрание детайлни предложения за постоянен международен режим за региона на Ерусалим, който
ще допринесе за максималната местна автономия на различните групи,
която да е съвместима с особения
статут на региона на Ерусалим; Помирителната комисия е упълномощена да назначи представител на Организацията на обединените нации,
който ще си сътрудничи с местните
власти по въпроси, свързани с временното администриране на региона
на Ерусалим;
9. постановява, че преди постигането на по-детайлни споразумения между засегнатите правителства и власти на всички жители на Палестина
трябва да бъде предоставен колкото
е възможно по-свободен достъп до
Ерусалим по път, железопътна линия
или въздух; заръчва на Помирителната комисия да докладва незабавно
пред Съвета за сигурност, така че
този орган да предприеме съответните подходящи мерки срещу всеки

Право на завръщане
опит на която и да било от страните
да възпрепятства този достъп;
10. заръчва на Помирителната комисия да се стреми към постигането на
споразумения между засегнатите правителства и власти, които ще улеснят
икономическото развитие на региона,
като в това число спадат и споразумения за достъп до пристанища и летища и за използването на средства
за транспорт и комуникации;
11. постановява, че на бежанците,
които желаят да се завърнат по своите домове и да живеят в мир със своите съседи, трябва да им бъде позволено да направят това възможно найскоро, а на тези, които изберат да
не се завърнат, да бъдат изплатени
компенсации за тяхната собственост и
за загубите или нанесените щети върху тяхна собственост, които съгласно
нормите на международното право или
правото на справедливостта трябва
да бъдат изплатени от отговорните
правителства или власти; заръчва на
Помирителната комисия да съдейства
за репатриацията, повторното заселване и икономическата и социалната
реабилитация на бежанците и за изплащането на техните компенсации, а
също така да поддържа тесни връзки
с директора, завеждащ дейността на
Организацията на обединените нации
за предоставянето на помощ на палестинските бежанци, а чрез него – със
съответните органи и агенции на Организацията на обединените нации;
12.
упълномощава
Помирителната
комисия с цел ефективно изпълняване на функциите и задълженията
й според настоящата резолюция, да
назначи помощни органи и технически експерти, които да действат
от нейно име във всички случаи, в
които тя счете това за необходимо;
официалното седалище на Помирителната комисия ще бъде в Ерусалим;
властите, които са отговорни за

опазването на реда в Ерусалим, ще
бъдат отговорни за предприемането
на всички мерки, необходими за гарантирането на сигурността на комисията; генералният секретар ще
осигури ограничен брой охранители, които да охраняват персонала
и помещенията на комисията;
13. заръчва на Помирителната комисия периодично да представя пред
генералния секретар доклади за хода
на работата, които да бъдат изложени пред Съвета за сигурност и членовете на Организацията на обединените нации;
14. призовава всички засегнати правителства и власти да оказват съдействие на Помирителната комисия
и да приемат всички възможни мерки, за да облекчат привеждането в
действие на настоящата резолюция;
15. отправя молба към генералния
секретар да предостави необходимия
персонал и необходимото оборудване
и да предприеме подходящи мерки за
осигуряването на нужните средства
за изпълнението на постановленията
на настоящата резолюция.
186-ото пленарно заседание, 11 декември 1948 година.
По време на 186-ото пленарно заседание, състояло се на 11 декември
1948 година, комисията на Общото
събрание, състояща се от определените в параграф 3 на настоящата резолюция пет държави, предложи
следните три държави, от които да
бъде съставена Помирителната комисия: Съединени американски щати,
Турция, Франция.
След като по време на същото заседание направеното от комисията предложение бе прието от Общото
събрание, Помирителната комисия ще
бъде съставена от споменатите погоре три държави. 
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Палестинската памет
не може да бъде изтрита
Ламис Андони,
анализатор
на „Ал Джазира”
за Близкия изток
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Опитът на американския
президент Джордж Буш по
време на Световния търговскоикономически форум в Египет
да смекчи арабския гняв, който бе породен от речта му пред
Кнесета, е твърде слаб и твърде
закъснял. По време на честването на шестдесетата годишнина от създаването на Израел
Буш направи обръщение пред
израелския парламент, в което
заяви, че създаването на Израел е „изпълнението на древно
обещание, дадено на Авраам,
Мойсей и Давид – отечество за
избрания народ, Ерец Израил”.
Представяйки създаването на Държавата Израел като
изпълнение на библейско обещание, той придаде божествена легитимност на процеса
на нейното установяване и в
същото време запрати палестинското виждане за нещата
наред с правата на палестинците извън пределите на историята. На фона на това не е
изненадващо, че някои крайнодесни членове на Кнесета
реагираха, като провъзгласиха
Буш за „по-голям ционист от
израелския министър-председател Ехуд Олмерт”. От тяхна
гледна точка, докато Олмерт
и други политически лидери
са готови да откъснат части от
„обетованата земя”, Буш е дал
клетва да подкрепи и съхрани
ционистката мечта.

“

Признавайки изрично ционистката гледна точка, и то неин
краен вариант, Буш нанесе удар
върху самата същност на палестинската борба – битката да възвърнат своята колективна памет за
своето отечество.

Паметоцид?
Посредник, който
не е безпристрастен

ствали разтърсващия удар от
голямата загуба. За тях създаването на Израел означавало
загуба на живота такъв, какъвто го познавали, а също така и
изселване и живот в изгнание.
За напусналите то означавало
отчуждение, а за тези, които са
останали – алиенация.
Когато Буш в качеството си
на лидер на властващата над
света суперсила отрече тази голяма загуба на палестинците,
той отрече както тяхното минало, така и тяхното бъдеще.
Като не призна тяхното минало, той сведе обещанието си да

мандатът му в Белия дом вече
клони към своя край, но и защото в речта му не пролича
Буш бръкна в дълбока рана
намерение за ограничаване на
в палестинската колективна
израелската експанзия върху
психика точно в деня, в който
земята, където се предполага,
те отбелязваха собственото си
че ще бъде създадена новата
онеправдаване. Думите му предържава.
дизвикаха критичното станоПочитайки
ционистката
вище, че на САЩ не може да се
мечта, Буш пропусна реалносгледа като на „безпристрастен
тта на израелската окупация,
посредник” в конфликта между
защото той обяви всички паизраелците и палестинците.
лестински територии за част
За арабите и палестинците
от обещаната Ерец на Израел.
заетата от Буш позиция в полза
Въпреки това, далеч и отвъд
на Израел не е нова и не е изнерамките на политиката на един
надваща. Но грубото погазване
провалил се процес за мирни
на палестинската история,
преговори, Буш извъркоето той демонстрира, и
ши една още по-серисляпото придържане към
озна грешка. Най-веИменно тази битка
ционисткото видение и
роятно думите му ще
предшестваше и послуперспектива ще продълсе окажат мощен кажи за гориво на въоръжат да отекват през идтализатор за ново поните няколко поколения.
коление палестинци,
жената политическа борба,
Признавайки изрично цикоито вече са мобикоято изкова съвременното
онистката гледна точка, и
лизирани от общото
палестинско освободително
то неин краен вариант,
желание да възвърнат
Буш нанесе удар върху
своята памет, история
движение. Именно историясамата същност на палеси перспектива.
та за Ан Накба, както палестинската борба – битката
Това, което Буш не
тинците наричат създаванеда възвърнат своята коосъзнава, е, че това
лективна памет за своето
ново поколение от цето на Израел, е тази, която
отечество.
лия свят ще погледне
бе и все още е разказвана и
Именно тази битка
на думите му като на
преразказвана, оформяйки
предшестваше и послужи
допълнение към дълго
за гориво на въоръжената
и систематично полаосновата на палестинската
политическа борба, която
ганите от Израел усиколективна памет.
изкова съвременното палия за заличаване на
лестинско освободително
палестинската памет.
движение. Именно историята подкрепи създаването на бъ- Разрушените от Израел повече
за Ан Накба, както палестинци- деща палестинска държава до от 500 палестински села вътре в
те наричат създаването на Из- условен благотворителен акт, Израел, много от които са били
раел, е тази, която бе и все още който Израел може да направи преименувани, след като са били
е разказвана и преразказвана, на палестинците когато и както превърнати в паркове и зони за
оформяйки основата на палес- намери за добре.
развлечение, а също и продълтинската колективна памет.
жаващото изземване на земи и
Празни обещания
Думата Ан Накба – „Катапревръщането им в еврейски сестрофата”, както палестинците
лища в Източен Ерусалим и ЗаНещото, което е от по-голя- падния бряг са все части от така
наричат загубата на Палестина,
за пръв път е употребена от из- мо значение, е, че отричането наречения от израелския истотъкнатия историк Константин на палестинската история из- рик Илан Папе „паметоцид”. В
Зрейк и резонира в сърцата на празни от съдържание обеща- своята реч това, което всъщност
палестинците, които са почув- нията на Буш – не само защото Буш направи, бе, че прие вър-

“

15

Паметоцид?

шенето на този „паметоцид” от
страна на Израел.

Културна съпротива
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Думите на Буш обаче ще се
изправят пред съпротива - не
въоръжена съпротива, а съпротива, родена от отказа на
палестинците да приемат тези
опити за изличаване на тяхната памет.
По ирония на съдбата тази
нова вълна от културна съпротива е прекият резултат не от
дългата израелска окупация, а
от провалилия се така наречен
„близкоизточен мирен процес”.
С подписването през 1993
година на мирните споразумения от Осло много палестинци
осъзнаха, че всъщност мирният
процес не само че осигурява
прикритие за постепенната дезинтеграция на палестинските
територии, а вследствие на това
и на палестинското държавничество, но и на фрагментацията на палестинския народ, тъй
като около две трети от него
останаха извън рамките на споразуменията.
Преди десетилетие петдесетата годишнина от Ан Накба
също предизвика вълна с безпрецедентни размери за съживяването, записването и запазването на палестинската памет.
Имена на изчезнали села бяха

припомнени и бродирани в гоблени, които бяха изложени на
показ из целия свят. След 2000
година движения поддръжници на правото на завръщане
на палестинските бежанци изникнаха от бежанските лагери
из Близкия изток, за да достигнат до Бостън и Масачузетс в
САЩ.

Насилственото
изтриване на паметта
Въплътеното в споразуменията от Осло и в последвалия мирен процес изключване
на палестинци ги накара да
преоткрият своята представа
за историята. Записването на
оралната история, записките,
литературата, песните, филмите и др. на всички езици и под
всякакви форми от страна на
палестинци, сред които и синовете и дъщерите на имигранти
в Америка и Европа, които едва
говорят арабски език, се превърнаха в актове на съпротива
срещу насилственото изтриване на паметта.
Провалените преговори от
2000 година в Кемп Дейвид,
САЩ, обаче дадоха началния
тласък за все по-нарастващо
осъзнаване на важността на
това палестинците да съхранят
своята история и колективна
памет като форма на съпроти-

ва на опитите да бъдат накарани да се откажат от своите
права. Така нареченото „щедро
предложение” от страна на тогавашния израелски министърпредседател Ехуд Барак, което
бе подкрепено от тогавашния
американски президент Бил
Клинтън, бе повратен момент.
Когато Барак предложи фрагментирани териториални цялости в Западния бряг и ивицата Газа без реален суверенитет
в замяна на отказ от палестинските национални исторически
права, на палестинците им стана ясно, че тяхното бъдеще ще
се реши чрез битка за тяхното
съзнание.
По време на срещата президентът Клинтън подкрепи израелската перспектива, която
ефективно приемаше за прерогатива на Израел да определи
количеството на териториите,
които той ще отдели за палестинците, без обаче да им се даде
пълен контрол над тяхната граница, въздушно пространство
и водни ресурси. С други думи,
Израел не предлагаше да се изтегли от окупираната земя, а
просто правеше „териториални
концесии”.
Осъзнаването на това бе същински удар за палестинските стремежи за осъществяване
на правото им на самоопределение. Мнозина осъзнаха, че
налице бе резултат от процес,
който заплашваше да отрече
тяхната идентичност и тяхната
история.
Буш обаче отиде много по-далеч в нанесените
от него обиди към палестинците в сравнение с неговите предшественици.
Докато празнуваше създаването на Израел, той
отрече миналото на палестинците, дори тяхното бъдеще. 

Изследване

Преразглеждане на експулсирането
на палестинците
Преди 60 години ООН реши да раздели Палестина на две държави, една арабска и една еврейска.
След последвалата арабско-израелска война Израел
разшири своя дял от земя с една трета, докато това,
което остана за арабите, бе окупирано от Египет и
Йордания. Хиляди палестинци напуснаха домовете си, превръщайки се в бежанците, които и до ден
днешен представляват ядрото на конфликта. Израел винаги е отричал, че те са били прокудени насилствено или вследствие на воденето на определена
политика. „Новите историци” на Израел подлагат
на преразглеждане това твърдение и слагат край
на редица разпространени митове.
Текстът, който предлагаме на нашите читатели, не
е нов. Той е публикуван в „Монд дипломатик” в края на
1997 г.

Доминик Видал
„Малцина признаха, че
историята за завръщане,
изкупление и освобождение на отците също така
е била и история за завоевание, изселване, потисничество и смърт.”
Ярон Езраки, „Гумени
куршуми”
В периода между приетия
на 29 ноември 1947 година
от Общото събрание на ООН
план за разделяне на Палестина и примирието от 1949
година, с което се слага край
на започналата с инвазията
от 15 май 1948 година арабско-израелска война, стотици
хиляди палестинци напускат
домовете си, които остават в
окупираната от Израел територия.

Палестинските и арабските
историци винаги са твърдели,
че това е било експулсиране.
Според тях по-голямата част
от палестинските бежанци
(чийто брой се оценява някъде между 700 000 и 900 000)
са били принудени да напуснат първо вследствие от сблъсъците между израелците и
палестинците, а след това по
време на арабско-израелската
война, в която политико-военната стратегия на експулсиране е белязана от няколко
кланета. Тази позиция датира
още от 1961 година и е заявена в есето на Уалид Халиди
„Планът „Далет”: Планът за
завоюването на Палестина”
и наскоро бе преповторена от
Елиъс Санбар в „Палестина
1948. Експулсирането”.
От друга страна, авторитетните израелски историци
винаги са твърдели, че като

цяло палестинските бежанци
(чийто брой по техни изчисления не надвишава 500 000)
са напуснали доброволно в
отговор на призиви от страна
на техните лидери, които ги
уверявали в бързо завръщане след постигането на победа. Те отричат, че Еврейската
агенция (а впоследствие израелското правителство) е планирала масовото изселване.
Освен това те поддържат становището, че малкото кланета (които за съжаление са се
случили), и особено клането
в Дейр Ясин от 9 април 1948
година, са били дело на войници екстремисти, свързани с
„Иргун” на Менахем Бегин и
„Лехи” на Ицхак Шамир.
Въпреки това през
петдесетте години тази
версия започва да бъде
оспорвана от ключови
израелски фигури, свързани с комунистическата партия и с елементи
от ционистката левица
(най-вече „Мапам”). На
един по-късен етап, към
средата на осемдесетте
години, към отправяната от тях критика се
присъединяват
редица
историци, характеризиращи себе си като историци ревизионисти - Симха Флапан, Том Сегев,
Ави Шлайм, Илан Папе
и Бени Морис. Именно
книгата на Морис „Раждането на проблема с палестинските бежанци” е
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тази, която за пръв път би дало такива резултати, ако през този времеви отрязък
предизвиква обществе- последвалите десет години не между палестинците и израното безпокойство. Ако бяха белязани от израелското елците. „Той се водеше найоставим настрана разлики- нахлуване в Ливан през 1982 вече сред представителите на
те в темата, методологията и година и от избухването на академичните среди. Колкото
гледната точка, това, което първата палестинска интифа- и да е изненадващо, именно
обединява тези историци, е, да през 1987 година. И двете благодарение на този диалог
че те са склонни да разпли- събития акцентираха настъ- повечето израелски изследотат израелските национални пилото разделение между ватели, които работеха върху
митове. Те се съсредоточават националистическия лагер и историята на своята страна и
върху митовете около пър- движението за мир в самия които нямаха никакви връзки
вата арабско-израелска вой- Израел. Както се оказа, „но- с радикалните политически
на, като допринасят (макар вите историци” преоткриваха организации, се запознаха
и частично, както ще видим) причините за палестинския с поддържаната от техните
за разкриването на истината проблем точно в момента, палестински колеги версия
около палестинския
за историята. Те се
екзодус. С дейността
запознаха с фундаси обаче те си навлименталното
проти...ревизионистите изтъкчат гнева на израелворечие между циоските ортодоксални
нистките национални
ват множеството притеисторици.
амбиции и тяхното
жавани от зараждащата
Първоначално тяхосъществяване
за
се
еврейска
държава
преимуната изследователска
сметка на местното
дейност е стимулирана
палестинско населещества над нейните врагове:
от два отделни фактоние” – твърди Папе.
разединението на палестинра. Първият е свързан
Към това ние моското общество; разделенията
с отварянето на изражем да добавим, че
елските архиви, както
манипулирането на
в арабския свят и лошото съсна държавните, така и
историята с полититояние на неговите въоръжени
на частните, които се
чески цели не е израсили...; стратегическото преотнасят до въпросния
елска запазена марка
период от време. Тук
– най-често то върви
димство на Израел вследствие
трябва да отбележим,
ръка за ръка с нациоот споразумението с краля на
че, както изглежда,
нализма.
Трансйордания Абдула...; бриисториците са пренеДо какви изводи
брегнали почти напълса достигнали истотанската подкрепа към този
но както архивите на
риците ревизионисти
компромис наред с подкрепата
арабските страни (не че
посредством усърднона САЩ и Съветския съюз; съте се славят като лесното си ровене в архидостъпни), така и повите? По отношение
причастността на световнотенциала на оралната
на цялостната картито обществено мнение и т.н.
история между самите
на на баланса на сипалестинци, като в това
лите между евреите
отношение други истои арабите както през
рици са свършили значителна когато целият палестински 1947, така и през 1948 година
работа. Но както палестинският въпрос отново зае централно техните изводи противоречат
историк Нур Масалха правилно място.
на общоприетата представа
отбелязва: „Не е задължително
В една статия в “Revue за слабата и слабо въоръжена
историята и историографията d’études palestiniennes” Илан еврейска общност в Палесвинаги да бъдат писани от побе- Папе, който е един от пионе- тина, която е била заплашедителите.”
рите на тази „нова историог- на от пълно унищожение от
Второ, това вглеждане в рафия”, подчертава важност- тежко въоръжения и обедиизраелските архиви едва ли та на диалога, който се води нен арабски свят – Давид сре-

“
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щу Голиат. Точно обратното
– ревизионистите изтъкват
множеството
притежавани
от зараждащата се еврейска
държава преимущества над
нейните врагове: разединението на палестинското общество; разделенията в арабския свят и лошото състояние
на неговите въоръжени сили
(по отношение на броя на военнослужещите, военната им
подготовка и притежаваните
от тях оръжия, а следователно и по отношение на тяхната ефективност); стратегическото предимство на Израел
вследствие от споразумението с краля на Трансйордания
Абдула (в замяна на Западния бряг той се съгласява да
не напада предоставената на
Израел територия от ООН);

британската подкрепа към
този компромис наред с подкрепата на САЩ и Съветския
съюз; съпричастността на световното обществено мнение и
т.н.
Всичко това помага да си
обясним
зашеметяващата
ефективност на еврейските офанзиви от пролетта на
1948 година. Също така то
хвърля нова светлина върху
контекста, в който се случва
голямото изселване на палестинците. Изселването се провежда на две еднакви големи
вълни – една преди и една
след решителния обрат, настъпил с обявяването на създаването на Държавата Израел на 14 май 1948 година и
последвалата през следващия
ден интервенция от страна

на съседните арабски държави. Можем да се съгласим, че
бягството на хиляди палестинци с добро обществено положение по време на първите
седмици след приемането на
разделителния план на ООН
– особено на тези от Хайфа и
Яфа – по същество е било доброволно. Въпросът е каква е
истината за изселванията, които се случват след това?
В началните страници на
книгата „Раждането на проблема с палестинските бежанци” Бени Морис предлага в
общ вид един възможен подход за научаването на тази
истина. Като използва карта,
на която са изобразени 369
арабски градове и села в Израел (в границите му от 1949),
той изрежда причините за
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изселването на населението
на всяко селище поотделно.
За 45 от случаите той признава, че не разполага с данни.
Населението на 228 от
селищата е напуснало,
тъй като е било атакувано от еврейските войски, а в 41 от случаите
населението е експулсирано чрез прилагането
на военна сила. В 90 други селища палестинците
са били в състояние на
паника след превземането на съседно на тяхното селище, опасявали са
се от вражеско нападение или са се страхували
от разпространени от
еврейската армия слухове – особено след избиването на 250 жители
на Дейр Ясин на 9 април
1948 година, когато слуховете за извършените
убийства се разпростра-
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няват като горски пожар сред палестинското
население.
Прави впечатление, че
Бени Морис открива само
шест случая на изселвания,
които са подбудени от местните арабски власти. „Няма
доказателства, които да показват, че арабските страни
и Арабският висш комитет
(АВК) са желаели масово изселване или пък са издавали
заповеди или призиви към
палестинците да напуснат
своите домове (макар че в
някои региони командири от
АВК заповядват на населението на отделни села да напусне, най-вече от стратегически
съображения)” – твърди той.
Даже напротив, всеки избягал всъщност бил заплашен
със „строго наказание”. Що
се отнася до излъчванията
на арабски радиостанции, за
които се твърди, че са при-

зовавали хората да напуснат
домовете си, то при едно внимателно прослушване на записите на радиопрограмите
от този период проличава, че
тези твърдения са направени
с чисто пропагандна цел.
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Военни операции,
белязани
от издевателства
над населението

ва, че 73% от изселванията са пряко предизвикани от израелците. Освен
това докладът свързва
22% от изселванията със
„страховете” и „кризата
в увереността” на палестинското население. Що
се отнася до арабските
призиви за изселване,
то за тях се посочва, че
представляват едва 5%
от случаите…
Накратко, както самият

веждали кампания, насочена
към пълното експулсиране на
местното палестинско население”. „Въпреки това – казва
Морис – обстоятелствата окоВ книгата „1948 година и
ло втория етап на изселването
след нея” Бени Морис изучава
– в който той изчислява, че са
първата фаза на изселването
се изселили между 300 000
и поднася подробен анализ,
и 400 000 души – са съвсем
извлечен от източник, който в
друга история.”
общи линии той счита за досЕмблематично за тази фаза
товерен - доклад, изготвен от
е експулсирането на арабиразузнавателните служби на
те, живеещи в Лида (днешен
израелската армия, който даЛод) и Рамле. На 12 юли 1948,
тира от 30 юни 1948
в рамките на опегодина и е озаглавен
рация „Дани”, една
„Емиграцията на пакратка престрелка с
лестинските
араби
йорданските въоръПовечето от тези операции
в периода 01.12.1947
жени сили служи
са белязани от издевателс– 01.06.1948 годиза повод за кървав
тва – факт, който кара
на”. Този документ
ответен удар, в реопределя броя на пазултат на който са
Ахарон Зислинг, министър на зелестинците, които са
убити 250 души,
меделието,
да
заяви
на
17
ноемнапуснали територичаст от които невъври 1948 година пред израелския
ята, която тогава вече
оръжени затворнисе е намирала под
ци. Случилото се е
кабинет: „Цяла нощ не можах да
израелски контрол,
последвано от формигна. Почувствах, че нещата,
на 391 000 и прави
сирана евакуация,
които се случват, нараняват
оценка на разнородхарактеризираща
ните фактори, които
се с екзекуции по
душата ми, душата не семейса допринесли за тяхбързата процедура
ството ми и на всички нас тук
ното решение да наи плячкосвания и
(…) Сега евреите също се дърпуснат. „Поне 55% от
включваща повече
палестинското изселот 70 000 цивилни
жат като нацистите и цялото
ване бе предизвикано
палестинци – почми същество е разтърсено.”
от нашите операции
ти 10% от общия
(на „Хагана” и на Изброй на изселенираелските отбранителте в периода 1947
ни сили)” – пише в доклада. Морис заключава, този до- – 1949 година. Както показва
Към това число съставителите клад „подрива устоите на тра- Морис, подобни сценарии се
на доклада прибавят извър- диционното официално изра- разиграват и в Централна Гашените от „Иргун” и „Лехи” елско „обяснение” за масово лилея, Горна Галилея и североперации, които „са били пря- бягство, което е заповядано ната част на Негев, а също така
ката причина за около 15% от или „предизвикано” от араб- и по време на следвоенното
емиграционното движение”. ското лидерство”. Нито пък, експулсиране на палестинциДруги 2% са отнесени към както посочва той, „докладът те от Ал Мадждал (Ашкелон).
изрични заповеди за експул- не подкрепя традиционното Повечето от тези операции (с
сиране, издадени от израел- арабско обяснение за изсел- изключение на последната)
ската армия, а 1% се дължи ването на палестинците – че са белязани от издевателства
на водената психологическа евреите по един предварител- – факт, който кара Ахарон
военна кампания. Когато се но замислен и централизиран Зислинг, министър на земедесумират тези данни, се оказ- начин систематично са про- лието, да заяви на 17 ноември
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1948 година пред израелския
кабинет: „Цяла нощ не можах да мигна. Почувствах, че
нещата, които се случват, нараняват душата ми, душата не
семейството ми и на всички
нас тук (…) Сега евреите също
се държат като нацистите и
цялото ми същество е разтърсено.”
Тогавашното
израелско
правителство следва безкомпромисна политика, за да
предотврати „на всяка цена”
(както самият Бен Гурион заявява) завръщането на палестинските бежанци, въпреки
факта, че Общото събрание на
ООН призовава за това още
от 11 декември 1948 година.
Селищата на бежанците или
са разрушени, или заети от
еврейски имигранти, а земите
им са поделени между обкръжаващите ги кибуци. Законът
за „изоставените имоти”, който е предназначен да направи
възможно завземането на всяка земя, която принадлежи на
„отсъстващи” хора, „легализира” процеса на цялостна
конфискация след декември
1948 година. По този начин
почти 400 арабски села или
са изтрити от картата, или
евреизирани, както впрочем
се случва и с повечето от
арабските квартали в градовете със смесено население.
Според един доклад от 1952
година по този начин Израел успява да отчужди 73 000
стаи в изоставени къщи,
7800 магазини, работилници и складове, 5 милиона
палестински паунда в банкови сметки и – най-важното
– 300 000 хектара земя.
В четвърта глава на
книгата „1948 година
и след нея” Бени Морис
разглежда доста подробно изиграната от

Йосиф Вайц роля. По онова време той е директор
на поземления департамент в Еврейския национален фонд. На 20 декември 1940 този мъж с
добре известни ционистки убеждения споделя в
своя дневник следното:
„Трябва да бъде ясно, че
няма място в страната
за два народа (…) единственото решение е Земя
на Израел, или поне западна Земя на Израел без
араби. Тук няма място
за компромиси. (…) Няма
друг начин освен арабите да бъдат прехвърлени оттук в съседните
държави (…) Не бива да
остане нито едно селище, нито едно бедуинско
племе.”
Седем години по-късно
Вайц се озовава в позиция,
която му предоставя възможност да приведе в действие
тази радикална програма.

“

Още през януари 1948 година
той дирижира експулсирането
на палестинци от различни
части на страната. През април той предлага – и успява
да постигне – създаването на
„орган, който да направлява
водената от заселниците война, така че да бъдат прогонени колкото е възможно повече араби”. Първоначално този
орган има неофициален статут, но в края на август 1948
година получава официален
статут под формата на „комисия по прехвърлянето”, която
отговаря за унищожаването
на изоставените арабски села
и/или заселването им с наскоро пристигнали еврейски
имигранти, така че да стане
невъзможно завръщането на
палестинските бежанци. През
юли ролята, която тази комисия играе, е разширена и започва да носи отговорност за
създаването на еврейски селища в пограничните райони.
Израелската битка да се

Тогавашното израелско правителство
следва безкомпромисна политика, за
да предотврати „на всяка цена” (както
самият Бен Гурион заявява) завръщането
на палестинските бежанци, въпреки факта, че Общото събрание на ООН призовава за това още от 11 декември 1948 година.
Селищата на бежанците или са разрушени,
или заети от еврейски имигранти, а земите им са поделени между обкръжаващите
ги кибуци. Законът за „изоставените имоти”, който е предназначен да направи възможно завземането на всяка земя, която
принадлежи на „отсъстващи” хора, „легализира” процеса на цялостна конфискация
след декември 1948 година.
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попречи на завръщането на
палестинските бежанци се
води и на дипломатическия
фронт. Там, както отбелязва Анри Лоренс в рецензия
за историците ревизионисти, „отварянето на архивите
и използването им позволи
да бъдат ревизирани редица предишни становища. За
разлика от широко разпространеното мнение арабските
лидери бяха готови да направят компромис”. Веднага щом
свършва войната, в контекста
на конференцията в Лозана,
арабското лидерство се опитва
да достигне до общо разрешаване на въпроса, основаващо
се върху арабско приемане на
плана на ООН за поделянето
на територията (Илан Папе
предоставя изчерпателни сведения върху техните усилия в
замяна на приемане на правото на завръщане на палестинските бежанци от страна
на Израел). Въпреки оказания
международен натиск – със
Съединените щати начело
– начинанието затъва в непреклонността на израелските власти, особено след приемането на еврейската държава
за член на ООН.
Въпреки това невероятно
натрупване на доказателства в
своята първа книга Бени Морис заключава, че „проблемът
с палестинските бежанци е породен от една война, която по
принцип не е нито еврейска,
нито арабска” („Раждането
на проблема с палестинските
бежанци”). Втората му книга
предлага един по-обмислен
подход, чрез който той заключава, че палестинското изселване е било „кумулативен процес, с преплитащи се интереси
и с решаващ удар, нанесен
от нападенията на „Хагана”,
„Иргун” и ИОС над отделни-

“

Бени Морис съумява да направи две
очевидно противоречащи си изявления в рамките на две страници от
книгата му, а именно, че „план „Далет”
не е бил политически план за експулсирането на палестинските араби” и че „със
започването на месец април има следи от
политика на експулсиране както на национално, така и на локално ниво” („Раждането на проблема с палестинските бежанци”, стр. 62 и 64).
Същото важи и по отношение на отговорността или липсата на такава на
Давид Бен Гурион.

те селища” („1948 година и
след нея”). Тази промяна в
заеманата позиция обаче не
му пречи да отхвърля каквото
и да било споменаване на еврейски план за експулсиране
и да оправдава постъпките на
Давид Бен Гурион, президент
на Еврейската агенция и впоследствие министър-председател и министър на отбраната
на новосъздадената израелска
държава.
Както изтъква Норман Г.
Финкелщайн в едно свое изследване, което е точно толкова брилянтно, колкото и
полемично, на пръв поглед
това двойно отрицание на
Бени Морис изглежда, че
противоречи на казаното от
самия Морис. В края на краищата самият той ни казва, че
„същността на плана „Далет” е
била прочистването на враждебни и потенциално враждебни сили от интериора на
предполагаемата територия
на еврейската държава, като
бъде установен териториален
континуитет между големите

концентрации на еврейско население и бъдат подсигурени
бъдещите териториални граници на еврейската държава
преди и в очакване на евентуална арабска инвазия” („Раждането на проблема с палестинските бежанци”). Освен
това той признава, че макар
и да не предоставя картбланш
за експулсирането на цивилно население, план „Далет”
си остава „стратегическо-идеологическа спойка и довод
за експулсирания, използван
от фронтови, бригадни и батальонни командири”, за които той осигурява постфактум „формална убедителна
извинителна бележка, която
да обясни техните постъпки”.
Бени Морис съумява да направи две очевидно противоречащи си изявления в рамките на
две страници от книгата му, а
именно, че „план „Далет” не е
бил политически план за експулсирането на палестинските араби” и че „със започването на месец април има следи
от политика на експулсиране
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както на национално, така и
на локално ниво” („Раждането
на проблема с палестинските
бежанци”, стр. 62 и 64).
Същото важи и по отношение на отговорността или
липсата на такава на Давид
Бен Гурион. Морис е категоричен, че министър-председателят е съставителят на
план „Далет”. През юли 1948
година отново виждаме Бен
Гурион да дава заповед за
провеждането на операциите
в Лида и Рамле: „Изпъдете
ги!” – казва той на Игал Алон
и Ицхак Рабин в цензуриран
откъс от мемоарите на Рабин, който тридесет години
по-късно е публикуван в „Ню
Йорк таймс”. Тази заповед,
обяснява Морис, не е била
обсъдена в израелското правителство. Всъщност няколко
дни преди това партията „Мапам” в коалиция с управляващата „Мапай” е инструктирана от министър-председателя
с инструкция, която изрично
забранява
предприемането
на мерки за експулсиране на
палестинското
население…
Впоследствие Бен Гурион
критикува лицемерието на
тази марксистко-ционистка
партия за това, че е порицавала „дейности”, в които нейни собствени бойци, бойци
на „Палмах” и доброволци от
кибуците са взели участие.
В Назарет генерал Хайм
Ласков решава да приеме буквално официалната инструкция. Според една от версиите
Бен Гурион пристига там и заварвайки местното население
все още по домовете си, гневно пита: „Какво правят те все
още тук?” Също през месец
юли, но този път в Хайфа, Бен
Гурион е човекът зад кулисите
в операцията по „делокализи-

“

Бен Гурион винаги е гледал да не издава ясни писмени заповеди за експулсиране – той предпочитал неговите
генерали „да разберат” какво той иска да
бъде направено. За нищо на света той не
желаел да остане известен в историята
като „великия експулсатор”.
ране” на 3500-те араби, които
все още не са напуснали града,
като операцията е последвана
от разрушаването на бившия
арабски квартал.
Казано накратко, както самият Морис посочва, властта
в този период е съсредоточена
единствено и само в Бен Гурион. Всички въпроси, независимо дали военни или цивилни, са били решавани от него,
често пъти без изобщо да се
консултира с правителството,

камо ли с отделните партии,
от които то е било съставено.
При това положение липсата
в архивите на някакво официално парламентарно или
правителствено решение за
експулсирането на палестинците не доказва нищо. Както
признава самият Морис, „Бен
Гурион винаги е гледал да не
издава ясни писмени заповеди
за експулсиране – той предпочитал неговите генерали „да
разберат” какво той иска да
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бъде направено. За нищо на
света той не желаел да остане
известен в историята като „великия експулсатор”.
Исторически факт е, че основоположникът на Държавата Израел се възползва от
впечатляващите му правомощия и работи за максималното разширение на определената от ООН територия за
създаването на еврейската
държава, а също така и за
свеждането до минимум на
арабското население. Морис
посвещава важна студия за
дълговременната подкрепа
на Бен Гурион към проекта
за прехвърляне на палестинското население. Както той
пише в предговора към „1948
година и след нея”, „още през
1937 година виждаме Бен Гурион (и повечето от останалите ционистки лидери) да
подкрепят „прехвърлянето”
като решение на „арабския
проблем” (…) С идването на
1948 година, с настъпилата
хаотична ситуация и предизвиканите от войната размествания, виждаме Бен Гурион бързо да се възползва от
възможността за „евреизиране” на появяващата се еврейска държава.”
Малко преди това в книгата си Морис ни казва, че
„тенденцията на военните
командири да „придвижват”
палестинското изселване нараства с развитието на войната. Еврейските издевателства – които са били далеч
по-широкоразпространени,
отколкото оставаме с впечатление от старите истории
(освен тези в Дейр Ясин и
Лида е имало кланета на араби в Ад Дауайма, Ейлабун,
Джиш, Сафсаф, Маджд ал
Курум, Хуле (в Ливан), Сали-

ха и Саса) – също допринасят
значително за изселването
на палестинците.”

„Първородният грях”
Илан Папе, професор от
университета в Хайфа, посвещава две глави от своята
книга „Създаването на арабско-израелския
конфликт,
1947-1951” на тези въпроси.
Пренебрегвайки предпазливостта на заеманата от Морис
позиция, той заключава, че „в
много отношения план „Далет” може да бъде разглеждан
като план за експулсиране.
Планът не се появява просто
така от никъде – на експулсирането се гледало като на една
от многото репресивни мерки
срещу арабските нападения
над еврейски конвои и селища; въпреки това експулсирането било считано за едно
от най-добрите средства да се
осигури преобладаване на евреите в завоюваните от израелската армия региони.”
Освен това самият текст на
план „Далет” не оставя почти никакви съмнения относно
намеренията на Бен Гурион и
неговите съмишленици. В него
се говори за „операции срещу
центровете на вражеско население, разположени вътре или
близо до нашата отбранителна
система, за да се попречи те да
бъдат използвани като бази на
активна въоръжена сила. Тези
операции могат да бъдат провеждани по следния начин:
или посредством разрушаването на села (като бъдат подпалени, взривени или като в
територията им бъдат поставени мини), като това се отнася
особено за населените места,
които трудно биха могли да
бъдат контролирани за про-

дължителен период от време
или посредством провеждането на прочистващи и налагащи
контрол операции съгласно
следните насоки на действие:
обграждане на селото, претърсването му. В случай на оказана
съпротива въоръжената сила
трябва да бъде елиминирана,
а населението да бъде експулсирано извън границите на
държавата” („Създаването на
арабско-израелския конфликт,
1947-1951”).
За отбелязаните изследователски постижения - въпреки
техните несъвършенства - ние
би трябвало да аплодираме куража на израелските нови историци. Това не е просто някоя
стара страница от историята,
върху която те са поработили и
са разпръснали малко светлина.
Това, което те разкриват
пред широката публика, е
„първородният грях” на
Държавата Израел. Приемливо ли е оцелелите от
хитлеристкия геноцид да
имат правото да живеят
в своя собствена държава
и в името на това право
да отхвърлят правото на
синовете и дъщерите на
Палестина също да живеят мирно в своя собствена страна? Петдесет
години (както отбелязахме
в началото, текстът е публикуван през 1997 г.) след
разигралите се събития
отдавна е просрочено времето за слагане на край
на тази генерирала толкова много войни логика
и за намирането на начин
за съвместно съществуване на двата народа. В
същото време не бива да
слагаме покривало върху
историческите корени на
трагедията. 
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Голямата национална
катастрофа
Майк Маркузи
Фактите около Ан
Накба (палестинската
национална катастрофа) са добре документирани и са извън всякакъв диспут. Въпреки
това отричането на
Ан Накба остава широкоразпространено
явление и е точно толкова противно, колкото
всяко друго посегателство върху човешката
история.
През тази година едно и
също събитие ще бъде отбелязано от две различни
общности по твърде контрастиращ начин. На 15 май
ще се чества шестдесетата
годишнина от създаването
на Държавата Израел. Във
Великобритания програмата
на празненствата ще включва благотворителна галавечеря в замъка „Уиндзор”, на
която ще присъства херцогът на Единбург (съпругът
на кралицата), ще има вариететна програма на стадион
„Уембли” и ще се проведат
улични паради за Израел в
Лондон и Манчестър.

Възпоминание
на една трагедия
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В същото време палестинците и техните поддръжници ще отбележат същото
събитие по съвсем различен начин и без каквато и
да било държавна подкрепа

Майк
Маркузи
е известен британски
журналист. Той е активен участник
в различни каузи
– като напр. борбата срещу войната в Ирак.
Роден е в Ню Йорк
през 1953 г., а от 1971 г. живее във Великобритания. Неотдавна излезе книгата му
„Ако аз не съм самият себе си: пътуване
на един антиционистки евреин”.
Маркузи е редовен автор в „Гардиан”, „Ред
Пепър” и „Хинду”.
или големи суми пари. Чрез
срещи, конференции и изложения те ще се опитат да
припомнят на света Ан Накба – думата за ужасна катастрофа на арабски, която
сполетява палестинците със
зараждането на Израел през
1948 година.
През 1947 година в
Палестина
са
живеели 1 293 000 араби и
608 000 евреи. Макар че
евреите са били 32% от
общия брой на населението, планът на ООН
за разделяне на територията на Палестина
предоставя на евреите
55% от цялата тери-

тория, включително и
икономически развитите равнини с цитрусови
дървета. Декларацията за
независимостта на Израел
е предшествана от няколкомесечна гражданска война
между еврейските и палестинските сили и е последвана от още военни сблъсъци
между новосъздадената държава и арабските й съседи.
Когато в началото на 1949
г. е сложен край на боевете,
еврейската държава е придобила 78% от Палестина.
180 000 палестинци се оказват малцинство в разширените граници на еврейската държава. От 700 000 до
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900 000 палестинци са превърнати в бежанци.
През април и май, още
преди да е изтекъл британският мандат, градовете
Хайфа и Яфа са завзети от
еврейските сили и повече от
100 000 палестинци се изселват. На север в Галилея
„Хагана” – главната ционистка защитна сила – систематично превзема групи
села, прогонва тяхното коренно население и често
изравнява селищата със земята. През юни израелците
допълнително напредват в
територията, предназначена за създаването на арабска държава, като завземат
градовете Лида и Рамле, където убиват 250 палестинци
и експулсират всички останали 40 000 с насочени срещу тях оръжия.
През 1948 година 500 палестински села и градове са
изоставени или превърнати в развалини. Повече от
70 000 палестински жилищни сгради са разрушени. В
района на Яфа са разрушени 96% от селата. Докато

еврейските сили продължават да вършат етническо
прочистване на териториите както в определените от
ООН граници, така и извън
тях, британска армия от
70 000 военнослужещи отказва да се намеси, въпреки
че според поверения й мандат тя е длъжна да осигурява защита на цивилното население.

Експанзионистична
държава
При самото възникване
на конфликта евреите притежават 1159 кв. км земя (6%
от общата територия). През
юли 1949 година благодарение на набързо приетите от
израелския парламент закони за изземване на земя
при отсъствие на собственика й те вече притежават
повече от 20 000 кв.
км. През 1954 година повече от една
трета от еврейското
население на Израел
живее върху земя,
иззета от отсъства-

щите й собственици. От 370
нови еврейски селища, изградени между 1948 и 1953
година, 350 са върху земя,
иззета от отсъстващите й
собственици.
В продължение на много
години ционистите твърдят,
че палестинците са напуснали доброволно, подтикнати
от арабските лидери. Този
мит е развенчаван неколкократно: оскъдните доказателства, на които се основава
той, са един позив и едно радиоизлъчване, в което хората се призовават да напуснат
домовете си. От друга страна,
има много доказателства, че
ционистите се възползват от
войната, за да променят демографския облик на Палестина. На 6 април например
Бен Гурион заявява на едно
ционистко събрание: „Ние
няма да можем да спечелим

“

Признаването на
Ан Накба се оспорва, тъй като то
подрива
моралните
устои на Държавата
Израел. Това е недъг в
израелската глобална
пропагандна битка с
палестинците, това е
истина, която просто
не може да бъде претопена.
Ан Накба не е просто
поредното историческо противоречие. Тя е
неразрешен въпрос.
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Шестдесет години
войната, ако по време на войната ние не заселим Горна и
Долна, Източна и Западна
Галилея, Негев и Ерусалим,
дори и това да бъде направено само по един изкуствен
начин, по военен начин...
Вярвам, че тази война ще допринесе за голяма промяна в
разпределението на арабското население.”
Признаването на Ан Накба се оспорва, тъй като то
подрива моралните устои
на Държавата Израел. Това
е недъг в израелската глобална пропагандна битка с
палестинците, това е истина, която просто не може да
бъде претопена.
Ан Накба не е просто поредното историческо противоречие. Тя е неразрешен
въпрос. Броят на палестинските бежанци, произлизащи от прокудените през 1948
палестинци, сега е повече от
4 милиона. Половината от
тях живеят в Йордания, Сирия и Ливан. Един милион
остават без държава и нямат
друга форма на документ за
идентичност освен лични
карти, издадени от Агенцията на ООН за палестинските бежанци (UNWRA). Всяка
година след декември 1948
година Общото събрание на
ООН препотвърждава резолюция 194, в която се признава правото на завръщане
на палестинските бежанци.
Всяко мирно споразумение, което оставя въпроса с
тези хора неразрешен, няма
да бъде нито справедливо,
нито дълготрайно.

Шокираща гавра
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Сякаш преживяването на
Ан Накба не е било доста-

“

Сякаш преживяването на Ан Накба
не е било достатъчно, та сега палестинците са заплашени и от шоах
– думата на иврит за холокост. В една
шокираща гавра с историческото наследство, тази дума бе употребена от
израелски министър на отбраната, за да
опише наказанието, което ще понесе населението в ивицата Газа в отговор на
нападенията с ракети „Касам”. А това
население се намира там, защото е било
прогонено през 1948 година.

тъчно, та сега палестинците са заплашени и от шоах
– думата на иврит за холокост. В една шокираща гавра
с историческото наследство,
тази дума бе употребена от
израелски министър на отбраната, за да опише наказанието, което ще понесе
населението в ивицата Газа
в отговор на нападенията с
ракети „Касам”. А това население се намира там, за-

щото е било прогонено през
1948 година. В началото на
март бяха убити повече от
100 палестинци, сред които 49 невъоръжени цивилни граждани, от които пък
25 бяха деца. Други 250
бяха ранени. С продължаването на безмилостната
блокада над ивицата Газа
шестдесетата
годишнина
на Израел изглежда все
по-отблъскваща. 

Позиция

Ние няма да празнуваме
годишнината на Израел
През месец май еврейските организации
честват шестдесетата
годишнина от основаването на Държавата
Израел. Желанието за
празнуване е разбираемо на фона на вековете преследвания,
на които евреите са
били
подложени
и
които кулминират в
холокоста.
Въпреки това ние сме евреи, които няма да
празнуват. Със сигурност сега е моментът
да
погледнем към историята
на другия, към цената, платена от
един друг народ за
европейския
антисемитизъм и хитлеристкия геноцид.
Както бе отбелязал
Едуард Саид, това,
което представлява
холокостът за евреите, е същото,
което е Ан Накба
за палестинците.
През април 1948
година – същият
месец като този
на прочутото клане в Дейр Ясин и
нападението с минохвъргачка срещу палестинско цивилно население
в пазара на Хайфа – е пуснат в
действие план „Далет”. Той дава
зелена светлина за разрушаването
на палестински села и за екс-

пулсирането на местното население
извън границите на новосъздадената държава. Ние няма да празнуваме.
През юли 1948 година 70 000 палестинци са прогонени от домовете
им в Лида и Рамле в най-големите
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Позиция
летни горещини без храна и вода.
Стотици умират. Събитието е останало в историята като Маршът на
смъртта. Ние няма да празнуваме.
Около 750 000 палестинци се
превръщат в бежанци. 400 села
са заличени от картата. С това
обаче не е сложен край на етническото прочистване. През 1956
година хиляди палестинци (израелски граждани) са експулсирани
от Галилея. Същата участ сполетява други хиляди, когато Израел
окупира Западния бряг и ивицата
Газа. Според международното право и съгласно резолюция 194 на
ООН военните бежанци имат право да се завърнат или да получат компенсация. Израел никога
не признава това право. Ние няма
да празнуваме.
Ние не можем да празнуваме рождената дата на държава, чиито основи лежат върху тероризъм, кланета и изселването на друг народ
от неговата земя. Ние не можем
да празнуваме рождената дата на
държава, която и до ден днешен
в разрез с международното право провежда етническо прочистване, нанася чудовищно колективно
наказание на цивилното население
на ивицата Газа и продължава да
отрича човешките права на палестинците и националните им въжделения.
Ние ще празнуваме, когато араби и евреи заживеят като равни в
един мирен Близък изток.
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Прочетено в „Индипендънт”

Демонизиране на
критиците на Израел
Йохан Хари
В САЩ и Великобритания се води кампания за опетняването на всеки, който
се опита да опише тежкото положение и несгодите
на палестинския народ.
Тази кампания представлява опит за сплашване и
подтикване към мълчание,
който до голяма степен работи. Няма човек, когото
тези самозвани говорители от името на Израел да
не могат да набедят, че е
антиеврейски – либерални
евреи, равини, дори оцелели
от холокоста.
Моят случай не е по-специален с нищо, но илюстрира как в общи линии работи процесът на сплашване.
Работил съм под прикритие както в джамията във
„Финсбъри парк”, така и
сред отричащи холокоста
неонацисти, за да покажа
проявената сред тях омраза
към евреите. Когато се появих по телевизионния канал
„Ислям ченъл”, за да говоря
срещу антисемитизма на ислямистите, получих огромен
брой смъртни заплахи и бях
наречен „еврейски любовник”, „ционистко хомопрасе” и др.
Но почакайте. Също така
аз съм писал репортажи от
Газа и Западния бряг. Миналата седмица написах
статия, в която описвах как
необработени отпадни води

“Кампанията за
демонизиране на
критиците
на
Израел вреди на
всички – пише в
„Индипендънт”
британският
журналист, носител на награди,
Йохан Хари. - Тя вреди на палестинците,
тъй като пречи на честното обсъждане
на тяхното състояние. Тя вреди на израелците, защото ги запраща още по-далеч
по един агресивен и безплоден път. Вреди
и на еврейската диаспора, понеже прави
по-трудна борбата с истинския антисемитизъм.
се изпомпват от нелегални
израелски селища върху палестинска земя, като по този
начин се замърсяват палестинските източници на питейна вода. Тук няма нищо
спорно – фактите са документирани от „Приятели на
земята”, а и аз самият съм
виждал нещата, за които писах, със собствените си очи.
Каква беше последвалата
реакция? Не бяха направени кой знае какви опити за
обсъждане на изложените от
мен факти. Вместо това някои от най-изявените произраелски писатели и организации за медиен мониторинг
– сред които „Онест рипор-

тинг” и „Кемъра” – заявиха, че аз съм заслепен антиеврейски тип, подобен на
Йозеф Гьобелс и Махмуд
Ахмадинеджад, а Мелани
Филипс дори направи асоциация между наръгването с
нож на двама евреи от северен Лондон и моите статии.
В редакцията бяха получени
огромен брой имейли, призоваващи да бъда уволнен.
Всеки опит за точно описване на ситуацията на палестинците се посреща по този
начин. Ако напишеш нещо
за изпомпването на отпадни води върху палестинска
земя, „Онест рипортинг” ще
заяви, че съживяваш анти-
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Прочетено в „Индипендънт”
семитския мит за това, че
„евреите тровят палестинските кладенци”. Ако интервюираш жена, чието бебе е
починало през 2002 година,
понеже е била задържана
от израелските войници на
контролно-пропускателен
пункт в Западния бряг, докато е била в родилни мъки,
„Онест рипортинг” ще кажат,
че не си обяснил „истинската причина”: избирането на
„Хамас” през, хм, 2006 година… И така нататък.
Бившият редактор на водещия израелски вестник
„Хаарец” Дейвид Ландау нарича поведението на тези
организации „вроден макартизъм”. Те имат крайни
възгледи, които ги правят
доста по десни от тези на
много израелци. Алан Дершовиц и Мелани Филипс са

“
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две от най-изтъкнатите фигури, които биха нападнали
всеки, който не се съгласи с
правото на Израел. Дершовиц е адвокат, преподавател
в „Харвард” и автор на „Случаят с Израел”. Той гледа
на етническото прочистване
като на незначителен въпрос, пишейки: „Често политическите ситуации налагат преместването на хора,
като подобно преместване
невинаги е доброволно… Говорим за второстепенен въпрос, аналогичен в много
отношения на някое масово
градско благоустройство.”
Ако някоя известна американска личност заеме полява позиция спрямо Израел, обикновено Дершовиц
се появява в ефирното
пространство, за да я нарече антисемит и фанатик.

Алан Дершовиц и Мелани Филипс са
две от най-изтъкнатите фигури, които биха нападнали всеки, който не
се съгласи с правото на Израел. Дершовиц
е адвокат, преподавател в „Харвард” и автор на „Случаят с Израел”. Той гледа на
етническото прочистване като на незначителен въпрос, пишейки: „Често политическите ситуации налагат преместването на хора, като подобно преместване
невинаги е доброволно… Говорим за второстепенен въпрос, аналогичен в много
отношения на някое масово градско благоустройство.” Ако някоя известна американска личност заеме по-лява позиция
спрямо Израел, обикновено Дершовиц се
появява в ефирното пространство, за да
я нарече антисемит и фанатик.

Журналистката
Мелани
Филипс играе сходна роля
във Великобритания. Миналата година бе създадена
организация, наречена „Независими еврейски гласове”,
със следната мисия: „Палестинците и израелците имат
право на мир и сигурност”.
Евреи, сред които Майк Лей,
Стивън Фрай и Раби Дейвид
Голдбърг, се присъединиха към нея. Филипс бързо
ги окачестви като „евреи
за геноцида” и заяви, че те
„окуражават” „убийците” на
евреи. Откъде идва всичко това? Тя твърди, че палестинците са „изкуствен”
народ, който може да бъде
наказван колективно, тъй
като се състои от „терористично население”. Тя вярва,
че макар че „отделни палестинци може и да заслужават
състрадание, тяхната кауза
се равнява на отричане на
холокоста като национален
проект”. „Онест рипортинг”
посочва Филипс като модел
за правене на благонадеждни репортажи.
Тези личности пръскат
обвинения в антисемитизъм
толкова свободно, че според
техните стандарти голяма
част от израелците са склонни към антисемитизъм. Дершовиц заяви, че решението
на Джими Картър да говори
със законно избраното правителство на „Хамас” „граничи с антисемитизъм”. В
същото време проучване,
проведено от „Хаарец” през
миналия месец, показа, че
64% от израелците искат
тяхното правителство да направи същото нещо.
По време на президентския си мандат Джими Картър показа своето отношение
към Израел, като му предос-
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тави повече помощ откогато реи, оцелели след варшав- шовиц е използвал големи
и да било и изигра ролята ското гето и нацистките лаге- пасажи от книгата на Питърс,
на посредник при подписва- ри. Всичките им роднини са без обаче да спомене това.
нето на единствения мирен били убити. Той си спечели Дершовиц поде кампания за
договор на Израел с араб- репутация, като опроверга отстраняването на Финкелски режим. В същото време една книга, измишльотина щайн от университета, в койтой иска да види сигурна и на Джон Питърс, наречена то работеше. Той дори заяви,
стабилна Палестина до него „От незапомнени времена: че майката на Финкелщайн
– затова миналата година на- корените на арабско-еврей- – която е успяла да преживее
писа книга под заглавие „Па- ския конфликт”, в която се концентрационния лагер – си
лестина: мир, а не апартейд”. твърди, че на практика, ко- е сътрудничела с нацистите.
Тя представлява посредстве- гато ционистките заселници Кампанията проработи. Финно и претъпкано с факти пре- пристигнали в Палестина, тя келщайн бе освободен от унипускане из основните докла- била празна, а хората, които верситета „Де Пол” просто зади за правата на човека. В твърдели, че са палестинци, щото бе казал истината.
нея няма нищо, което да не били самозванци, които били
Дали подобията на Дершоможе да бъде провиц, Филипс и „Онест
четено всеки ден в
рипортинг” не стават
израелската
препо-крайни,
понеже
са. Сравнението на
усещат,
че
губят
спо...тази кампания за демоКартър на живота в
ра? Сега либералнинизиране вреди на всички
Западния бряг (не в
те евреи – каквито са
Израел) с апартейда
мнозинството – изнас. Тя вреди на палесв Южна Африка не
дигат опоненти на
тинците, тъй като пречи на
е ново. Западният
крайнодесните
орчестното обсъждане на тяхбряг е управляван
ганизации,
понеже
от Израел в полза
смятат, че тази камното състояние. Тя вреди на
на малко еврейско
пания за демонизиизраелците, защото ги запрамалцинство; той е
ране вреди на всички
ща още по-далеч по един агренабразден от пътинас. Тя вреди на паща за еврейските
лестинците, тъй като
сивен и безплоден път. Вреди и
заселници, които са
пречи на честното
на еврейската диаспора, понезабранени за палесобсъждане на тяхноже прави по-трудна борбата с
тинците. Израелскато състояние. Тя врета организация за
ди на израелците, заистинския антисемитизъм.
защита на човешкищото ги запраща още
те права „Бецелем”
по-далеч по един агтвърди, че в това „се
ресивен и безплоден
съдържат много прилики с дошли от съседни региони, за път. Вреди и на еврейската
расисткия режим на апартей- да извлекат финансова изго- диаспора, понеже прави пода”. Въпреки това, само защо- да. Финкелщайн показа, че трудна борбата с истинския
то повтори тези факти в САЩ, тя е белязана от фалшифи- антисемитизъм.
Картър бе широко окачествен цирани данни и множество
Трябва да погледнем
като „расист”. Дори някол- грешки при прочитането на ловците на вещици в
ко университета отказаха да оригиналните
източници. очите и да кажем, какпозволят на бившия прези- Оттогава насетне той бе опет- то Джоузеф Уелч каза
дент да говори пред техните нен като антисемит от тези, на Джо Макарти: „Настуденти.
които бяха похвалили книга- правихте достатъчно.
Обикновено подобни уни- та. Най-лошото обаче започ- Нямате ли поне чувверситетски битки се увенча- на, когато преди две години ство за благоприличие,
ват с успех. Норман Финкел- Финкелщайн разкри, че при господине? Не ви ли осщайн е политолог от САЩ, написването на своята книга тана чувство за благочиито родители са били ев- „Случаят с Израел” Алан Дер- приличие?” 

“
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Едно палестинско
момиче разказва
Момиченцето Самира Маджди ад Дагма
от селището Абсан в южната част на ивицата Газа нямало сили да направи нищо
друго, освен да се подчини на заповедите
на израелските войници, които я заключили в стая, намираща се непосредствено до
станалото пред очите й убийство на собствената й майка в собствения им дом.
Тринадесетгодишната Самира заедно с помалките си братче и сестриче тъкмо понечили
да се хвърлят в топлата прегръдка на майка си,
за да се скрият от тътена на израелските танкове, когато шрапнели от хвърлена от израелските
войници към вратата на жилището им граната
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ги изпреварили и превърнали главата и части
от тялото на майка им Уафа в парченца месо и
кости.
Порой от сълзи предшества думите на Самира – единственият очевидец на убийството, когато журналист от „Ал Джазира нет” я помолва
да разкаже подробности за случилото се. Скоро
обаче тя си възвръща самообладанието и започва да изрежда обстоятелствата около убийството
на майка си, която малко преди това се е шегувала с нея, за да я успокои и да спре да се страхува
и я е помолила да се обади на татко си, за да успокои него и другите й трима братя, които в този
момент се намирали в къщата на дядо им.
„Чух странен глас зад къщата ни и отидох
в една от стаите, която гледа натам, за да раз-

Човешка история

Палестинци носят тялото на убитата Уафа ад Дагма

бера какво става. Няколко секунди по-късно
чух силен взрив откъм входа на къщата. Когато излязох от стаята, видях братята си, но не и
майка си. Веднага щом се запътихме към входа
на къщата, за да я потърсим, ни пресрещнаха
израелски войници, които започнаха да ни бутат навътре в къщата, за да ни затворят в някоя от стаите” – разказва осиротялото момиче.
„Аз, сестра ми Руба (четиригодишна) и брат ми
Каси (двегодишен) започнахме да плачем и да
питаме войниците какво се е случило с майка
ни, но те не отговаряха” – допълва тя. „Започнах да крещя на войниците, че ми се ходи до
тоалетна, защото исках да изляза и да намеря
мама, но те не ми даваха. Аз продължих да крещя, докато ме пуснаха. Когато излязох, видях
следи от кръв по стените. Тогава си помислих,
че майка ми е била убита или че е тежко ранена, защото не я чувах, и пак започнах да плача. Плаках непрестанно седем часа, докато в 11
часа вечерта войниците излязоха от къщата.
Когато отидох отново при кървавите следи, се
препънах, защото беше много тъмно. Паднах
върху краката на майка ми, която бе покрита с
килим… Тогава осъзнах, че тя не може да бъде

спасена, понеже бяха минали седем часа, откакто бе ранена.”
Момичето разказва за седемте часа, прекарани в стаята с братчето и сестричката си: „Бях
много уплашена, но не за себе си, а за живота на
мама. Исках да й подам ръка и да й помогна, да
се опитам да я спася или поне да превържа раните й, та дано Аллах да я изцери.”
Думите засядат в гърлото на съпруга на убитата жена Мажди ад Дагма, когато започва да
говори за убийството на жена си, учителка в помощно училище за палестинските бежанци в региона. Успява само да изрече аят от Корана: „За
какъв грях бе убита?”
Говорителката на израелската армия майор
Авитал Либович се опита да освободи от отговорност за смъртта на Уафа израелските войници с
довода, че в региона на къщата се е водила престрелка между израелските войници и палестински бойци. Пред „Ал Джазира нет” тя допълни,
че войниците са били във зона на полесражение,
къщата им се сторила подозрителна и те извикали на арабски език на обитателите й да излязат.
Когато не излязъл никой, те щурмували къщата
и тогава загинала палестинската жена. 
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Ан Накба, новите
изпитания и бъдещето
Митрополит Аталлах Ханна:
„Палестинците имат право да се
завърнат в своята родина”
Стотици граждани на Ерусалим, туристи и
поклонници в светия град се стекоха на площада пред църквата „Св. Възкресение Господне”,
за да изразят солидарността си с палестинския
народ по време на отбелязването на шестдесетата годишнина от палестинската национална
катастрофа (Ан Накба).
Участниците в протеста, които държаха запалени свещи и произнасяха молитви, бяха
приветствани от митрополит Аталлах Ханна,
владика на Севастия, който заяви, че отбелязването на шестдесетата годишнина от Ан Накба напомня на всички за извършените спрямо
палестинския народ нарушения на човешките
права, подлагането му на репресии и прогонването му от собствената му родина. „Събрали сме се тук на това свято място – заяви той,
– за да издигнем високо гласа си, порицавайки етническите предразсъдъци, окупацията и
наложената на палестинския народ блокада.
Шестдесет години след тъй болезненото за нас
събитие, ние отново призоваваме за зачитане
на правото на завръщане на палестинските бежанци по родните им места, в която и точка на
света да се намират. Ние призоваваме всички
хора с чиста съвест и честни сърца да съдействат за премахването на тиранията, на която е
подложен нашият народ.”
Мирният протест завърши с отправянето
на специална молитва от митрополит Аталлах
Ханна за победа на палестинския народ и за
възтържествуване на справедливата му кауза.

Митрополит Аталлах Ханна:
„Разногласията вредят на
палестинската кауза”
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Негово Високопреосвещенство митрополит
Аталлах Ханна, владика на Севастия, призова
движенията „Фатах” и „Хамас” да постигнат
примирие помежду си и да сложат край на

разединението и междуособиците сред палестинското население. Според него лидерите на
двете движения трябва в най-скоро да се споразумеят помежду си чрез езика на диалога,
тъй като палестинските междуособици и разногласия са навредили сериозно на палестинската кауза, накърнили са репутацията на палестинския народ и са отслабили вътрешния
фронт.
„Ние в Ерусалим следим с голямо безпокойство палестинските междуособици, особено на
фона на продължаващата окупация над нашето отечество и агресията срещу него, за която
свидетелстват наложената над народа ни икономическа блокада и репресиите, на които той
бива подлаган постоянно, а също така и провежданата в Ерусалим политика за откъсването му и отдалечаването му от неговия арабски
палестински облик” – заяви митрополит Аталлах Ханна.
Негово Високопреосвещенство изрази своето желание всички палестински политици,
които се появяват в средствата за масова информация от името на едно или друго движение, да престанат с медийните подхвърляния
помежду си, да се обвиняват взаимно в предателство и да сипят дискредитиращи слова едни
срещу други, тъй като всички те са част от един
и същ народ и от една и съща нация. По думите
му това, което обединява всички, е, че те първо
са араби палестинци, а едва след това принадлежат към дадена политическа фракция.
Митрополит Аталлах Ханна призова за сериозен вътрешен палестински диалог и изрази
своето съжаление, че шестдесетата годишнина
от палестинската национална катастрофа съвпада с нова национална катастрофа, каквато
представляват палестинските междуособици.
„Стигат ни вече сполетелите нашия народ катастрофи и всички трябва да положим усилия
за постигането на единство сред нашите редици, тъй като палестинското единство е необходимо условие, без което нашият народ няма да
може да постигне своите национални въжделения. Ние призоваваме лидерите във „Фатах” и
„Хамас” да работят съвместно за прекратяване
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на палестинските междуособици, като това ще
бъде израз на почит към паметта на геройски
загиналите за освобождението палестинци и
почит към палестинците, намиращи се в затворите на страната окупатор. Нека при отбелязването на шестдесетата годишнина от палестинската национална катастрофа постигането
на национално единство да се превърне в утеха
за нашия изстрадал народ.”

Митрополит Аталлах Ханна
посети няколко палестински
бежански лагера
Митрополит Аталлах Ханна, владика на
Севастия, посети няколко палестински бежански лагера в Западния бряг, сред които Ад
Духейша, Шаафат и Каландия. По време на
посещенията Негово Високопреосвещенство
бе придружаван от няколко чуждестранни
християнски свещеници, които бяха дошли,
за да изразят своята солидарност с палестинския народ. По повод на тази своя инициатива Негово Високопреосвещенство заяви пред
медиите, че палестинците никога не са губили
своята надежда, че ще си възвърнат отнетите
им права. „Въпреки че изминаха шестдесет го-

дини от палестинската национална катастрофа
(Ан Накба) – заяви той, – където и да се намират, палестинците продължават да съхраняват
своята идентичност и да бранят отечеството си,
неговата територия и светини.” Митрополитът
добави, че трудният период, през който преминава палестинският народ, не бива да навява
скръб и отчаяние в палестинските сърца.
Относно вътрешнополитическата ситуация
в палестинските територии, до която се стигна
след възникналите разногласия между „Фатах”
и „Хамас”, митрополит Аталлах Ханна заяви, че
тези разногласия са временно явление, което
бързо ще премине и палестинският народ ще
възвърне своето единство, което е за благото
на всички. „Ние, палестинците, сме коренното
население на тази земя и на нас принадлежи
религиозното, историческото и националното
право – каза митрополит Аталлах Ханна. – Ние
не сме дошли тук от никое друго място по света. Това е нашето отечество и нашата родина,
това са нашите светини и нашият Ерусалим!”
Също така Негово Високопреосвещенство заяви, че палестинците никога няма да се откажат
от правото на завръщане на палестинските бежанци и допълни, че ако някои си мислят, че
времевият фактор ще накара палестинците да
забравят своето право, то те се намират в голя-
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мо заблуждение.
„На хората, които ще се присъединят към
Израел в честванията на неговата годишнина,
ние казваме да си спомнят националната катастрофа на палестинския народ, да си спомнят,
че има един прокуден, измъчен и потиснат народ, на който не се разрешава да се завърне в
своята родина – каза той. – Отидете в някой от
палестинските бежански лагери, за да видите
колко угнетени са палестинците, които са били
изкоренени от техните поселища. Погледнете
расистката стена, за да видите грозното лице на
окупацията. Ние призоваваме всички достойни
хора по света да се запознаят отблизо със страданията на нашия народ. Говорим за един народ, който е решен да прояви непоколебимост
в съпротивата си срещу политиката на заличаване на палестинската идентичност. Говорим
за един жив народ, който притежава свой бит,
култура и историческо наследство. Ние не отричаме, че Израел има някои постижения, но той

никога няма да успее да отнеме на палестинците привързаността им към тяхното отечество и
към справедливата им кауза.”
Негово Високопреосвещенство призова
всички палестински фракции и партии към
единство. „Нека да превърнем отбелязването
на болезнената годишнина от Ан Накба в повод за заздравяване на националното единство
и да издигнем лозунг на тази годишнина, който да гласи: „Да, има надежда за завръщането
на палестинските бежанци и за постигането
на всичките палестински стремежи” – призова
той и поясни, че целта на неговите посещения
е да бъде изразена солидарност с всичките палестински бежански лагери, а не само с тези,
които той е успял да посети. Друга важна цел
е била да се потвърди справедливостта на палестинската кауза и особено на правото на завръщане на палестинските бежанци, тъй като
вследствие на Ан Накба милиони палестинци
остават прокудени от своите домове. 

Да говориш на стена

Палестина в
съзнанието на Америка
Катлийн
и Бил Кристисон
Човек би си помислил,
че при разглеждане на
карти, които ясно показват очертанията на
окастрената, очевидно
нежизнеспособна територия, върху която е възможно да бъде създадена
бъдещата палестинска
държава, и при показването на изображения,
които дават ясна представа за окупираните
от Израел палестински територии, това би
имало някакво въздействие върху аудитория от
умни, но незапознати
с въпроса американци.
Наскоро ние говорихме
пред малка дискусионна
група по въпроси от областта на американската външна политика и
посветихме голяма част
от изнесената от нас
презентация върху тези
изображения на потисничеството – изображения, които никога не
се появяват в американските медии – с навярно наивната надежда да
предизвикаме поне малка
промяна в безразличното
американско отношение
към израелската окупация над палестинската
територия.
Но очакванията ни, че тези
хора ще се вслушат и навярно
ще научат нещо, за съжаление
бяха неуместни. Малцина от

Катлийн Кристисон е бивш политически анализатор от ЦРУ. Работила е
върху теми, свързани с Близкия изток, в
продължение на 30 години. Тя е авторът
на „Разбиране за Палестина” и „Раната
от изселването”.
Бил Кристисон е бивш висш служител
от ЦРУ. Служил е като офицер от националното американско разузнаване и е бил
директор на бюрото на ЦРУ по регионални и политически анализи.
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Да говориш на стена
елитната, наподобяваща семинар дискусионна група изглеждаха загрижени или по
някакъв начин заинтересувани
от това какво точно се случва
в Палестина-Израел, като това
изглежда крайно емблематично за американската апатия
към потисническия израелски
режим в окупираните територии, който Съединените щати
допускат и в някои отношения
активно подкрепят.

Картите на Западния
бряг
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които ние показахме и които са изготвени от ООН и от
израелски организации за
защита на човешките права,
явно показваха фрагментираните, несвързани помежду си
териториални парчета, които
биха съставлявали палестинската държава, и то в найоптимистичните
сценарии:
палестински територии, разпокъсани от разделителната
стена, която навлиза дълбоко
в Западния бряг; големи еврейски селища, разпръснати
из палестинската територия
и заемащи някъде около 10%
от нея; мрежа от пътища,
свързващи еврейските селища и достъпни единствено за
еврейски шофьори; долината
на река Йордан, достъпът до
която в момента е забранен за
всеки палестинец, който няма
тамошно местожителство, а
тя съставлява една четвърт
от Западния бряг и като цяло
е нарочена за анексиране от
Израел.
Картите показват недвусмислено, че дори най-щедрият израелски план ще остави палестинската държава
само с 50-60% от Западния
бряг (които представляват 1112% от първоначална Палес-

тина), който ще бъде разделен
на множество разпокъсани
фрагменти и няма да включва нищо от Ерусалим. Фотографиите, които направихме
през последните няколко посещения в Палестина през
предишните няколко години,
показваха разделителната стена, контролно-пропускателни
пунктове и терминали в стената, приличащи на клетки,
разрушени палестински домове и институционални сгради,
големи израелски селища, построени върху конфискувана
палестинска земя, опустошени палестински маслинени
горички, прекратена търговска дейност в палестинските
градове поради мародерстващи израелски заселници или
войници.
Показвали сме подобни
на тези карти и изображе-

“

ния стотици пъти преди, но
никога не сме се натъквали
на подобна липса на заинтересованост. Бяхме изправени
пред група, състояща се от
пенсионирани американски
правителствени
служители,
академични хора, журналисти
и бизнесмени, а също така и
малко все още работещи професионалисти – всички бяха с
различни политически убеждения, от дясноцентристки до
лявоцентристки, върхушката
на информираните хора, образовани американци, пример
за елитното мнение на САЩ.
Очевидната липса на заинтересованост за това какво Израел, а поради подкрепящата си роля и САЩ правят, за
да съсипят един цял народ и
неговите национални въжделения, не можеше да бъде поочевидна.
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цял народ и неговите национални въжделения, не можеше да бъде по-очевидна.

Да говориш на стена
Първият човек, който се
осмели да направи коментар
след приключването на нашата презентация, се определи като еврейка. Тя заяви, че
никога не е чувала „по-едностранчива презентация” и ни
окачестви като

„повече от
антисемити”
което най-вероятно е доста полошо от това да бъдеш обикновен антисемит. Това винаги
е доста неприятно обвинение,
макар че е толкова разпространено и толкова очаквано,
че вече никой не му обръща
кой знае какво внимание. Нещото, което заслужава повече
внимание, бе реакцията, или
по-скоро липсата на реакция,
сред останалите присъстващи,
които изобщо не обсъдиха отправеното от нея обвинение и
прекараха по-голямата част от
дискусията или обсъждайки
нашата презентация, или опитвайки се да намерят начин
за облекчаването на „еврейската болка”.
Краткият ни разговор с
тази жена се разви по интересен начин. Опитахме се да
я въвлечем в дискусия за това
кое по-точно е едностранчивото в така представената от нас
ситуация и какво тя би искала
да види и чуе, та презентацията да стане „двустранчива”.
Тя не отговори, но поясни, че
смята, че каквото и да е направил Израел, би трябвало да е
оправдано от палестинските
действия. „Някой трябва да го
е започнал” – заяви тя. Изложихме й някои исторически
факти и отбелязахме, че първото действие, частта „кой-гозапочна”, води началото си от
издадената във Великобритания Декларация на Балфур, в

която през 1917 година се заявява, че Великобритания гледа
благосклонно на създаването
на еврейско национално огнище в Палестина във време,
в което еврейското население
представлява не повече от 10%
от населението на Палестина.
След това достигнахме до разделителния план на ООН от
1947 година, който предоставя
55% от Палестина за създаването на еврейска държава във
време, в което евреите притежават само 7% от земята и са
малко по-малко от една трета
от населението.
Отговорът й беше: „Да, но
това не са го направили евреите.” Ние я извадихме от това
заблуждение, като накратко й
описахме преднамерената

ционистка програма
за етническо
прочистване
срещу палестинското население, което е проведено по
време на военните действия
от 1947/48 година и е описано
от няколко израелски историци, сред които и Илан Папе,
чиято книга „Етническото
прочистване на Палестина” се
основава на израелски военни
архиви. Всъщност очите й започнаха да се ококорват, но тя
запази спокойния си тон. След
като очевидно тя прецени, че
не може да опровергае тези
факти, накрая тя заключи, че
позоваването на историята е
безполезно – характерно ционистко увъртане – и че Израел
в никакъв случай не е създаден, за да бъде демокрация, а
е бил прибежище за преследвани евреи и като такъв има
пълното право да организира
себе си, както намери за добре. Накрая ръководителят на
дискусията призова и други да

се изкажат и дискусията пое в
друга насока.
Тя обаче не стигна далеч.
В продължение на час, прекаран в едно подобие на задълбочена дискусия, разговорът
се завъртя около нечии любопитни забележки относно
Цайтгайст; също толкова любопитното изказване на един
от участниците, че „има нещо,
за което никой не иска да говори”, което оказва влияние
върху ситуацията; няколко
забележки за палестинците
като терористи и за това, че
дори ако Израел сключи мир
с палестинците, „Хамас” пак
ще продължи да се опитва да
го унищожи; доста се изговори за това как да се облекчи
еврейската болка и взимайки
това за отправна точка, един
психолог се опита да направи
аналог между евреите, които
живеят в постоянен страх от
преследване, и жертвите на
изнасилване, които този психолог се опитва да възстанови
психически и които живеят в
постоянен страх, че отново ще
бъдат изнасилени или че ще
им се случи нещо по-лошо.
Някои хора все пак зададоха интересни въпроси за ситуацията от мястото на събитията и за различни аспекти на
израелската политика. След
като за доста време

дискусията се завъртя
около еврейската
болка
един човек изтъкна, че палестинците също изпитват болка
и живеят в страх, но никой
друг не спомена нещо в тази
посока. Никой не се противопостави на отправеното от
първия говорител обвинение
в антисемитизъм срещу нас и
накрая почти нищо не се каза
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Да говориш на стена
за деструктивните израелски възстановителна терапия ниЗащо всичко това не е инпрактики, които бяха темата кога не е прилагана върху ев- тересно за никого освен за сана нашата презентация.
реите, а напротив, израелските мите нас? Тази задълбочена
На следващия ден имахме лидери и американските еврей- дискусия с малка, но представъзможността да изпратим ски лидери подсилваха еврей- вителна група от интелигентимейли на няколко от учас- ските страхове, като в същото ни, мислещи американци е
тниците. В едно от написаните време поощряваха воденето на показателна за широкото амеот нас писма отправихме леко агресивна милитаристична из- риканско обществено мнение
оплакване към тримата орга- раелска политика към неговите върху въпроси от областта на
низатори на дискусията за от- съседи.
външната политика, а нивото
правеното ни обвинение в анВсичко това бяха безплат- на незаинтересованост за потисемитизъм, което не само че ни опити за водене на диалог следствията от американската
бе допуснато, но и диктуваше от наша страна, които нито политика е нещо доста обезтона на голяма част от диску- бяха неуместни, нито нециви- покоително. Показаната по
сията, като никой освен самите лизовани. Въпреки това нито време на тази среща самовглънас не опровербеност, цялостното
га естеството на
поведение от типа
обвинението. В
„не клати лодката”,
Показаната по време на тази
друго писмо до
преобладаващата
среща самовглъбеност, цялостчовек, изразил
липса на загриженото поведение от типа „не клаучудването
си
ност за жертвизащо еврейските на израелската
ти лодката”, преобладаващата липят глас е важен
и
американската
са
на
загриженост
за
жертвите
на
в американскимощ се равнява на
израелската и американската мощ
те избори, ние
даването на Съедиму изпратихме
нените щати и на
се равнява на даването на Съединестатия от www.
техните съюзници
ните щати и на техните съюзници
motherjones.com
на разрешително
на разрешително за убиване.
относно трудноза убиване.
стите на Барак
Същата липОбама с еврейса
на
загриската общност и положените един от тези хора не намери женост позволи на Съот него усилия да демонстри- за уместно да отвърне на на- единените щати да се
ра своята лоялност към Изра- шите писма или поне да по- разминат безнаказано с
ел, както и да оправдае изра- твърди, че са получени. Мо- избиването на милиони
елската блокада над Газа.
жем единствено да заключим, виетнамци преди десетиНакрая на психолога ние на- че това показва равнището на летия; тя допусна масописахме коментар върху напра- незаинтересованост сред аме- вите убийства в Ирак и
вената от нея аналогия между риканците за издевателствата, Афганистан; тя е причиевреите и жертвите на изнасил- които се вършат срещу палес- ната след седем години
вания, в който отбелязвахме, че тинците, включително и бло- на убийства и мъчения,
без съмнение в качеството си на кадата над Газа и подлагането дирижирани от админипсихолог тя не е окуражавала на населението й на продъл- страцията на Буш, денейните клиентки, жертви на жително гладуване. Също така мократите да не могат
изнасилвания, да продължат да навярно липсата на отговор напълно да се дистанцисе страхуват или да възприемат отразява усещането от страна рат от републиканския
агресивно поведение към други на повечето от присъстващи- милитаризъм. Тя дава на
хора, а най-вероятно им е по- те на дискусията, че ние сме Израел разрешително да
магала, така че да си възвърнат отговорни по някакъв начин убива и да върши етничеувереността и в името на лич- за това, че сме ги въвлекли в ско прочистване спрямо
ната си безопасност да обърнат дискусия, която се е оказала целия палестински нагръб на страховете си. Подобна доста неприятна за тях.
род. 

“
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“Горчивите лимони”
на Близкия изток
Явор Михайлов
Липсата на комуникация
е сред причините за много
конфликти. Непознаването на другия предизвиква
страх и агресия. Тези констатации се отнасят и за израелско-палестинския конфликт. В подобна ситуация
ролята на медиите е изключително важна. Те могат да
се превърнат в моста, чрез
който да се проведе диалог,
да се намалят напрежението
и конфронтацията, дори да
се достигне до “мирно разрешение на проблема”. За
съжаление, в повечето такива случаи, както и в този
с враждата между евреи и
араби, повечето средства
за масова информация се
поддават на господстващите обществени настроения
и със своите публикации
и предавания, повтарящи
опасенията на съответната общност, допълнително
спомагат за усложняване на
обстановката. Огледалната
монологичност на медиите
допринася за все по-голямото сегрегиране на враждуващите страни, а колкото
по-дълго продължава един
конфликт, толкова повече
за противника отсрещната
страна губи своя човешки
облик и се превръща в демон, мислещ само как да ни
навреди. А диалогът става
все по-невъзможен...
Точно това са забелязали един палестинец - Гасан

Кхатиб (Ghassan Khatib), и
един израелец - Йоси Алфер (Yossi Alpher), наблюдавайки развитието на “палестинския въпрос”. В края
на 2001 г. те решават да
възстановят
палестинскоизраелския “диалог”, но не
зад затворени врати и около
дипломатически маси, а в
откритото “виртуално пространство” пред погледите
на всички. Резултатът е появата на онлайн списанието
“Горчиви лимони” (http://
www.bitterlemons.org).
“Горчиви лимони” е издание, което представя паралелно израелски и палес-

тински гледни точки върху
проблеми от общ интерес,
които са източник на тревоги и несигурност. В съответствие с поставената цел на
страниците му се поддържа
“симетрия” и равнопоставеност между палестинските и
израелските “компоненти”.
Списанието се съсредоточава върху палестинско-израелския конфликт и възможните сценарии за неговото
разрешаване. Неговата цел
е да “даде своя принос за
взаимното разбирателство
чрез открития дебат и обмен
на идеи”. “Горчиви лимони”
се “стреми да въздейства на

43

Медии

44

начина, по който палестинците, израелците и хората
от целия свят разсъждават
за палестинско-израелския
конфликт”.
Показателен е изборът на
заглавието му. Всички знаем, че лимоните не са сладки, но са полезни. Същото
се отнася и до едноименната напитка. А подзаглавието е още по-красноречиво:
“Палестинско-израелски
кръстосан огън”. То показва
решимостта на неговите редактори да не спестяват “неудобни мнения” и истини.
Както самите те заявяват,
на страниците на “Горчиви
лимони” няма теми табу.
Всеки брой разглежда определен казус, предизвикващ противоречия. Редакционните статии на Алфер
и Кхатиб се съпровождат от
публикации или интервюта на специално подбрани
видни израелци и палестинци, имащи отношение към
темата.
“Горчиви лимони” е четен както от анализатори и
висши държавни функционери от региона и света, но
също така и от обикновени
хора - палестинци, евреи и
заинтересувани чужденци.
Авторитетът на списанието
се дължи на неговите основатели и издатели.
Гасан Кхатиб е бивш палестински министър на труда и планирането. В момента е в управителните органи
на Бирзайтския университет (Birzeit University). Има
докторска степен по близкоизточни политики от университета в Дюрхайм. Той е
директор на Ерусалимския
медиен и комуникационен
център (Jerusalem Media
and Cоmmunications Center),

Гасан Кхатиб и Йоси Алфер

който се е специализирал
в проучване на медиите и
общественото мнение, както и на Института за съвременни медии към университета “Ал Кудс” (Institute
of Modern Media at Al Quds
University in Jerusalem).
Президент е на борда на директорите на Арабския център за развитие (Arab Development Center). Бил е член
на палестинската делегация
на Близкоизточната мирна конференция в Мадрид
през 1991 г. и последвалите
я двустранни преговори във
Вашингтон през 1991/93 г.
Йоси Алфер е анализатор
и консултант по регионални
стратегически проблеми и
директор на неправителствената организация “Сфера на
политическа безопасност”
(Political Security Domain).
Бил е директор на “Джафи
център за стратегически изследвания” (Jaffee Center for
Strategic Studies) към Телавивския университет, сега
част от Института за национална сигурност, директор
на близкоизточния офис на
Американския еврейски комитет, както и висш служи-

тел в Мосад цели 12 години.
Автор е на “Планът Алфер”
за окончателно решение на
израелско-палестинския въпрос. От 1992 г. участва в
организирането на няколко
преговорни срещи между
израелци и араби. През юли
2000 е специален съветник
на премиера на Израел по
въпросите на израелско-палестинския мирен процес.
През 2001 г. издава книгата
“И вълкът трябва да живее с
вълк: заселници и палестинци”. Освен че издава “Горчиви лимони”, той води и
рубриката “Трудни въпроси
- мъчни отговори” в “Мир
сега” (http://www.peacenow.
org).
Предвид
биографиите
на издателите му не е чудно, че списанието успява
да даде задълбочен поглед
върху реалностите на палестинско-израелските
взаимоотношения. Но вероятно
за страничния наблюдател
е много странно как двама
души, които би трябвало да
бъдат противници, създават
съвместен проект, при това
медиен. Отношенията между двамата са отражение на

Медии
заобикалящата ги действителност. Сприятеляват се
покрай мирните преговори
в Мадрид, но макар че издават заедно списание, те
се виждат изключително
рядко, тъй като единият е в
Тел Авив, другият в Рамала,
а между тях има стена. Общуват основно по телефона.
Тяхното приятелство обаче
не означава, че и мненията
им съвпадат. Както сами отбелязват, “често са съгласни само за темата на броя”,
което си личи и от техните
публикации.
Много
скоро
двамата
приятели разбират, че палестинският конфликт не
може да бъде разглеждан
откъснат от динамиката на
останалите събития в региона и на бял свят се появява международната секция, можем дори да кажем
международно издание, на
“Горчиви лимони” - “Горчиви лимони интернешънъл”
(http://www.bitterlemonsinternational.org), което се
стреми да бъде интернет
форум за множество гледни
точки от различни краища
на света към Близкия изток
и неговите проблеми. Подобно на първото списание
“то се стреми да създаде поголямо разбиране за региона и да открие ново общо
място за международни
анализатори и политически
лидери, за да представи техните гледни точки и инициативи към региона”.
Международното издание
всяка седмица избира различна “гореща” тема и кани
четирима автори, специалисти по нея, да я обсъдят на
неговите страници. Понякога публикуваните мнения са
и под формата на интервю.

Диапазонът на темите е изключително широк - от задълбочено представяне на
“националните интереси и
политики” до маркиране на
промените и явленията в
социалното, икономическото и културното развитие на
Близкия изток. Във фокуса
на списанието попадат както иранската ядрена програма и турско-кюрдските
противоречия, така и “икономическият бум” на Дубай
и развитието на интернет
пространството в региона.
Но Алфер и Кхатиб не
спират дотук. Те не само
помагат за организирането на обществения дебат,
но се опитват и да определят неговата динамика чрез
“Горчиви лимони диалог”
(http://www.bitterlemonsdialogue.org). Приблизително веднъж в месеца те канят двама души с различни,
в повечето случаи противоположни, гледни точки по
дадена тема от обществен
интерес. Тяхното “взаимодействие” в течение на вре-

мето довежда до обмен на
различни мнения. Редактираният резултат се публикува на “страниците” на изданието.
По случай своята пета годишнина през 2007 “Горчиви лимони” издаде сборник
с най-интересните статии,
публикувани през този период (Best of Bitterlemons: Five
years of writings from Israel
and Palestine). Важността и
благотворното влияние на
списанието са оценени и от
Европейския съюз, който му
оказва финансова помощ.
„Горчиви лимони” дават
надежда на местните жители, че има други начини
за разрешаване на техните
конфликти освен оръжието.
Според Йоси Алфер техните послания достигат всяка
седмица до около 100 000
души. Статиите на “Горчиви
лимони” се превеждат на десетки езици и се публикуват
от редица световни медии.
На Близкия изток са нужни
повече издания от този тип.
Медии на диалога. 

По
случай
своята
пета годишнина през
2007 “Горчиви лимони” издаде сборник с
най-интересните статии, публикувани през
този период (Best of
Bitterlemons: Five years
of writings from Israel
and Palestine). Важността и благотворното влияние на списанието са оценени и от
Европейския съюз, който му оказва финансова помощ.
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Родината в сърцето
Лъчезар Вачков
В една пролетна неделя на 2005 г.
палестински и израелски артисти
пяха на арабски и на иврит. Нищо изключително, ако не беше една и съща
песен, при това изпълнена едновременно по радио „Гласът на Палестина” и „Армейското радио на Израел”.
Певците бяха Осам Мурад и Давид
Броза. За пръв път по израелското
радио пееше арабин, за пръв път палестинското радио излъчваше на иврит.
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Двата народа, които живеят на една земя,
бяха изумени от това. Съвместният медиен и
културен акт беше опит да се подкрепят усилията за мир в района. Тогава се обсъждаше, че в името на мирните надежди двамата
певци са рискували отношенията със собствените страни. Песента се казваше „В моето
сърце”.
И днес обаче двете страни на конфликта
са в постоянно противодействие, включително и чрез своите медии, култури и духовен
живот. Радиото е част от тази битка.
Мониторинговата служба на Би Би Си
сочи, че по мнение на международните организации палестинските медии като цяло се
ползват от по-голяма независимост, отколкото в много други страни от арабския свят.
Но службите по безопасност и войнстващите
групировки нерядко застрашават журналистите. Стига се и до преки нападения и арести. Широко битува автоцензурата. В своя
доклад за 2007 г. организацията „Репортери без граница” сочи, че палестинските и
чуждестранните журналисти са жертви и на
ожесточените стълкновения между “Хамас” и
“Фатах”. Такива са условията, при които десетилетия работят журналистите в Палестина.
Към темата ме насочи едно печатно издание. Това е книгата „12 класици на палестинската съпротива”. Текстовете на 12 палестински поети са преведени от Амир Ваддах ал
Амири на руски език. Той е роден през 1967 г.

Амир Ваддах ал Амири

в латвийската столица Рига, филолог, публицист, журналист, писател, издател. Работи за
радиостанции и телевизии, участва в проект
по организацията на комуникативния процес
в електронните медии. Амир Ваддах ал Амири е и поет с характерна образност. Неговото
„Cafe Europe” е поетичен диалог между арабската култура и „другия” свят:
От, в частност, равнодушие
на едносъставни изречения:
равнодушно предложено кафе,
равнодушно лежаща прах,
равнодушно изсипани на нечий гръб
остатъци от миналия ден,
без значение чий – на арабина
от етикета на кутията с кафе
или на същия арабин,
застрелян на плажа от белетриста Камю
(уж минал чужд някакъв човек).
В „12 класици на палестинската съпротива” с преводите си Амир Ваддах ал Амири
представя поети – герои и жертви на палестинската история. Повечето от тях са работили или работят като журналисти.
Времето от 1948 г. до арабско-ираелската война през 1967 е период и на поетите
изгнаници, и на поетите, останали в Палестина. След окупацията на Хайфа от Израел през 1948 г. Абу Салма бил принуден да
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премине в Дамаск. До смъртта си той пазил
ключа от своя дом в Хайфа заедно с надеждата да се върне.
Възлюбена Палестина! Как мога да живея
далеч от твоите равнини и каменни предпланини?

Зоват ме планинските подножия,
обагрени в печал,
и хоризонтите, пълни със страдание,
и бреговете зоват ме със ридание
и времето чува моето плачещо ехо.
Друг поет, Махмуд Дервиш, пренася живота си през своите 30 книги, преведени на
35 езика. В 1948 г., седемгодишен, той се
озовал в Ливан, без да знае нищо за семейството си. По-късно се ангажира с политика, подлаган е на репресии и арести. Творчеството му набира пълна сила през втория
период на палестинската поезия: 1967-1987
– от поражението до интифадата.
Идентификационна карта
…………………………..
Записвай!
Аз съм арабин.
Името ми е без звание.
Посетител от онази страна,
където хората са разядосани.
Моите корени
стигат до началото на времената,
до появата на бора, на маслината,
до раждането на тревата.

Махмуд Дервиш

Гранддамата на палестинската литература
Фадва Тукан изследва женската душа, след
1967 г. пише вдъхновяващи стихове за родината:
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Стига ми да свърша на нейната земя,
в нея да ме погребат,
да се разтопя, да проникна в нейната
пръст
и да израсна в цвете,
за да играя с децата на моята страна.
Интифадата е третият етап от съвременната
палестинска поезия – звучат ту оптимистични мотиви и увереност в победата, ту сатира и
тъжна насмешка към противника. Иззидин ал
Манасра е поет, специалист по славянска литература, защитил е докторат в България.
Нека да остане в тайна как се казват
градовете –
аз пея арабските им имена, когато
скръбта ликува
и снаряди разкъсват
децата на моя народ, зова ги, крещя, но
никой
не отговаря.
Фатен ал Наджар е написал предговора
към „12 класици на палестинската съпротива”. В основата на този текст е дисертация
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Фадва Тукан

на тема „Творчеството на съвременните палестински поети Самих ал Касим и Махмуд
Дервиш”, разработвана в катедра „Арабски
филологии” на Факултета по ориенталистика в Санктпетербургския държавен университет. За палестинските поети Фатен ал
Наджар пише:
„Не следва обаче всички тези поети
да се представят като някакви символи,
като монументи на арабската поезия. Те
са живи хора със своите болки, страдания и заблуди. Като съвременници те си
приличат и се различават един от друг,
но при всички различия те са вярвали в
свободата на всеки човек, където и да се
намира. Благодарение на техния мироглед и отношението им към изкуството
те са влезли в братството на поетите
от целия свят, които защитават правото на човека да се стреми към свобода и
щастие.” 
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Четете в следващия брой


Ноам Чомски: Списъкът с най-търсените терористи



Збигнев Бжежински: Разумно решение за Иран



Робърт Фиск: „Хизбула“ властва над Западен Бейрут



Еврейските селища в окупираните територии



Ционизмът и палестинците

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

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



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



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



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

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