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През март се проведе дебат на 
тема “Тероризъм, ислямофобия 
и медии”. Дебатът беше орга-
низиран от Центъра за близко-
източни изследвания. Поводи 
за подобен дебат съществуват 
периодично, особено след 11 
септември. Твърде често те-
роризмът се представя като 

вътрешно присъщ на исляма, а 
ислямската религия понякога 
се превръща в тревожен сигнал 
за опасност. 
На страниците на списанието 
представяме гледните точки на 
трима от участниците в дебата. В 
следващи броеве ще представим и 
други позиции. 

Тероризъм, ислямофобия, медии

Д-р Весела Табакова: 
Контекстуалната  
синонимика  
тероризъм-ислям- 
мюсюлмани
Периодично, когато става дума за терори-

зма в нашата съвременност, някак неизбежно 
този проблем се идентифицира с исляма, а те-
рористите – с мюсюлмани. Не без помощта на 
медиите в масовото съзнание тероризмът запо-
чна да се възприема като вътрешно присъщ на 
ислямската религия, въпреки че и историята 
на терористичния феномен, и проявленията му 
през последните десетилетия разкриват раз-
лична картина и същност. Няма как да не си 
припомним изявлението на Тони Блеър, ори-
ентирано към медиите в Обединеното кралство 
след 11 септември: ”Жестокостите в Америка не 
бяха извършени от мюсюлмански терористи, а 
от терористи.” Проблемът тук е в словото на 
омразата, във враждебното слово, което пе-
риодично звучи в публичното пространство и 
активира пластове, които съществуват в съзна-
нието на известна част от хората у нас. И точно 
по тази причина отговорността в третирането 
на тази проблематика е голяма. 

 Както е известно, в края на февруари в елек-
тронните медии, във вестниците и в интернет 

„гръмна” информация: „Антимафиотите са раз-
крили два сайта, проповядващи джихад срещу 
неверниците и промяна на конституционния ред 
в България... с установяване на халифат, шери-
атска държава, както и религиозна омраза, по-
лигамия и други принципи, противоречащи на 
основния ни закон и инкриминирани от Наказа-
телния кодекс.” В информацията, в която впро-
чем се съдържаше грубо нарушаване на основно 
човешко право - презумпцията за невинност, се 
казваше, че в сайтовете се е проповядвала уаха-
бистка и джихадистка идеология. 

В първия момент човек с определено рав-
нище на обща култура може да започне да се 
смее, доколкото му става ясно, че всичко това 
няма как да е вярно. Но в следващия миг няма 
как същият този български гражданин да не се 
ужаси, като си помисли какъв ефект може да 
има това върху съществуващия 

пласт на стереотипи  
и предразсъдъци

В случая не ни интересуват субективните 
намерения, довели до тези информации. Си-
гурно „разкритията” са били мотивирани от 
най-добри намерения. Но в публичността и в 
реалността значение имат не субективните на-
мерения, а обективните резултати. 

 В традиционните медии новината беше ре-
продуцирана със съответния акцент на заплаха 
и ужас. В съществуващите малки изключения 
беше зададен въпросът възможно ли е това, а 
в едно от изключенията, слава богу, се появи 
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и „най-страшният човек” и който го е видял и 
чул, вероятно е разбрал, че той не заплашва 
никого и дори смята, че тероризмът е враг на 
самите мюсюлмани. 

 Поради дефицитите в традиционните ме-
дии бихме могли да видим какво се случи във 
виртуалната публичност. Както е известно, тя 
не е хомогенна и създава различни информа-
ционни и дискусионни „гета”. 

От една страна, веднага се появи блогът, 
функциониращ чрез посланието „От всеки ко-
мин джамия, зоват ислямисти у нас” и впрочем 
иницииран точно от тази поместена в интернет 
информация със същото име. 

Ето някои извадки, характеризиращи обща-
та тоналност, като от уважение към аудитори-
ята ще игнорирам някои особено „характерни” 
мнения. 

„След 50 години по БНТ ще има 10 минути 
на ден новини на български език, каква ли ще 
е останалата част от програмата - не ми се ми-
сли...” 

„Толерантност има към хора с разум и кул-
тура. А към животни без разум и културни 
постижения само едно – изкореняване, из-
чистване от земята да не ръсят своите отровни 
плевели...”

„Нострадамус е прав за тристагодишната 
война на християнството с исляма...” 

„Абе тези ислямисти нормални хора ли са. 
Да си ходят по измислените държави.”

„Те, мангалите, да си ходят в Турция, като 
искат минарета...” 

„Да се обезглавят публично...”
„Казвахме ви преди изборите, но вместо 

да чуете, викахте, че Волен е Болен... А сега 
ужас...”

„Незабавно спиране на новините на поган-
ски, забрана да се говори на турски извън до-
мовете на турчелята...” 

Другото „дискусионно гето” – „Трънки и 
блогинки”, обсъжда „Сваления ислямистки 
сайт”.

„Вчера се появи новината за свален сайт, 
който проповядвал джихад, насилие и религи-
озна омраза. Сайтът е бил на адрес islam-bg.net 
и вече не може да се достъпи. Обаче кеша на 
google помни... На мен ми беше интересно да 
прочета как се проповядва джихад, но не наме-
рих. Не намерих нищо и за насилие и религи-
озна омраза. Някой ще успее ли?”

„Категорично го възприемам като наруше-
ние на правото на свободно слово. Самият сайт 

не убива и не причинява вреди...” 
„Правото на свободно слово не е без гра-

ници - има типове слово, които просто не са 
и не трябва да са свободни. ...Идеята ми е, че 
ако има един сайт, който изрично подтиква 
към насилие и казва например: “Елате в петък 
в 3:30 следобед на еди-кой си площад и стре-
ляйте по всеки, който минe”, това не трябва да 
е свободно слово.”

„Нямам време да се зачитам какво пише точ-
но на сайта, но мета таговете му са интересни: 
META NAME=”KEYWORDS” CONTENT=”ислям, 
мюсюлмани, коран, Мохамед, Мухаммед, Ал-
лах, Алах, тероризъм, фундаментализъм, джи-
хад, свещена война, толерантност, мир, Бог, 
вяра, религия, рай, ад, истина, шариат”.

META NAME=”DESCRIPTION” CON-
TENT=”Да опознаем исляма: Тук можете да от-
криете информация от всички сфери на рели-
гията ислям - убеждение, обреди, право, нрави, 
морал, история и др. Също така тук можете да 
придобиете представа за мюсюлманското об-
щество, семейство и индивид.” 

 „Благодаря, че ни показа тази страна на не-
щата. По официално изнесената информация 
бях повярвал, че става въпрос за терористи. 
Статията за полигамните бракове по никакъв 
начин не нарани нежната ми душа.”

„Реших да видя джихад какво значи: ”От 
всички постулати на исляма джихадът е може 
би най-често погрешно цитиран, използван и 
разбиран. Самото понятие има значение на 
“стремление, усилие или борба по пътя на Ал-
лах”, а по-популярната употреба “свещена вой-
на” е погрешна.”

„Джихад може да се преведе правилно и 
като свещена война (война в името на Бога) и 
такива войни е имало. Както и кръстоносните 
походи. Лошото е, че терористите използват 
религията като оправдание за действията си, а 
нямат основание за това...” 

„Запознах се със сайта и съм убедена, че той 
не е терористистичен, фундаменталистки или 
радикално ислямистки...”

По-нататък участници в блога обсъждат 
преводи на текстове от Корана на английски 
език. Един от участниците, правейки проверка 
в различни преводи, пише, че според Корана 
“определени” евреи и християни не могат да 
се приемат за съюзници, а смисълът на “оп-
ределени” е такива, “които се подиграват на 
мюсюлманите или ги нападат”. „Навсякъде 
се твърди, подчертава той, че мюсюлманите 
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трябва да живеят в мир с другите хора, освен 
ако бъдат нападани...”

Както се вижда, във виртуалната публичност 
има всичко – има „дискусионно гето”, в което ис-
лям и мюсюлманин са натоварени с най-мрачни 
конотации и най-негативните и страховити твър-
дения „покълват” и дори набират симпатизанти 
на определена политическа сила. Има и

„дискусионно гето”

на образовани хора, подлагащи всичко на съм-
нение, проверяващи и търсещи аргументи и 
доказателства. 

Проблемът е в това, че двете гета не си 
общуват. Индивидуалните предпочитания и 
интереси могат да бъдат удовлетворявани в 
интернет средата. Но в интернет масовата ау-
дитория се фрагментира и с това самите масме-
дии се “разпадат” 
чрез нарастваща-
та множественост 
на публиките. 
В контекста на 
културата на то-
лерантност стои 
въпросът дали 
„комуникацион-
ните гета”, както 
условно наричаме 
различните общ-
ности-публики, 
развиват демокра-
цията и публично-
то пространство, 
или затварят общ-
ностите? 

Преди години 
някои песими-
сти даваха свои-
те закачливи предложения за преодоляване 
на интернет „гетоизирането” - даден сайт да 
предлага автоматични линкове към сайтовете 
на опонентите. Напр. сайтовете на гейовете да 
предлагат линк към сайтовете на религиозни-
те християнски фундаменталисти и обратното. 
Но, както е известно, това не се случва, а в на-
шия случай участниците в първото обсъждане 
чрез взаимна индукция акумулират предразсъ-
дъци и фобии. 

Точно в този контекст стои въпросът за мяс-
тото на „традиционните” електронни медии, 
които влизат в дома на всекиго, а и на вестни-

ците, които влизат в домовете на големи маси 
от хора, макар и по избор. Нямам и не мога да 
имам свръхпретенции към медиите, които се 
моделират според средата, в която съществу-
ват. Но все пак може да имаме изискване поне 
към ролята им за представяне на различни 
гледни точки или за представяне на другата 
гледна точка, за елементарна проверка на фа-
ктите независимо от техния източник. 

Така би могла да бъде разбрана поне една 
елементарна истина – не просто че жените 
например не сме заплашени от това да ходим 
на публични места само с отвори за очите. А и 
нещо много по-съществено – че съществуващи-
те екстремистки възгледи и действия в някои 
ислямистки групи и движения са отклонение 
от нормалното поведение, те са отклонение от 
нормалното ислямско поведение. Екстреми-
стите, които са мюсюлмани, са екстремисти и 

спрямо нормално-
то мюсюлманско 
поведение – както 
впрочем велико-
лепно отбелязва 
това известният 
американски из-
следовател на 
исляма, създа-
тел на Центъра 
за мюсюлманско 
християнско раз-
бирателство при 
Д ж о р д ж т а у н -
ския университет 
Джон Еспозито. 

Самото дефи-
ниране на словото 
на омразата има 
различна истори-
ческа, културна, 

социална и политическа контекстуализация в 
различните общества. Впрочем тук изключва-
ме разглеждането на най-дълговечния фено-
мен в словото на омразата – а именно словото 
на омразата в политиката. Няма как обаче да 
не споменем, че 

активизирането на фобията

спрямо етническия или религиозния „друг” 
е често използван политически инструмент. 
Той е активно използван и у нас през послед-
ните години. 

“ Проблемът за медийната от-
говорност е заложен в обсто-
ятелството, че много често 

ежедневието генерира предпостав-
ки за предразсъдъци, а ежедневно-
то съзнание е склонно да възприема 
схеми за бързо и лесно възприемане 
и обяснение на факти, събития и 
процеси. Медиите, включително и у 
нас, възпроизвеждат и отразяват, 
а често пъти, уви, генерират подо-
бен тип говорене и формират нега-
тивни нагласи и предразсъдъци.
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Самата специфика на средствата за масова 
комуникация предопределя техния ангажи-
мент и отговорност в съграждането на култу-
рата на толерантност, която изключва език на 
омразата. Съветът на Европа дефинира фено-
мена ислямофобия – едно от проявленията на 
словото на омразата - като „страх или преду-
беждение към исляма, мюсюлманите и неща-
та, които се свързани с тях”. 

Експлицитно негативните твърдения са ряд-
кост в централните средства за масова инфор-
мация в европейските страни изобщо. При все 
това обаче много често твърденията за етниче-
ските малцинства са имплицитно негативни. 
Според редица западноевропейски изследова-
тели на основата на приглушен негативизъм се 
изграждат генерализации с негативна конота-
ция за цялата мюсюлманска общност.

Особеностите на говоренето и писането 
за расова, етническа или верска другост из-
граждат параметрите на социо-културния 
феномен, наречен дискурсивно възпроиз-
веждане на расизма. Поради своята по-рафи-
нирана, символна същност много форми на 
т.нар. нов расизъм са дискурсивни – те не са 
открито декларирани, но са изразявани, за-
действани и утвърждавани чрез писано или 
вербализирано слово. „Небалансираният, не-
точен и едностранчив образ на исляма създа-
ва някои знаци на новия расизъм даже в ка-
чествените вестници”, както пише например 
Уилям Далримпъл. „Индипендънт” писа за 
разпространението на, според неговия израз, 
пълни глупости за исляма. За отбелязване е, 
че „Индипендънт” е вестникът, който писа и 
за „глупостите за България”. Тези „глупости” 
ни обиждаха много, но не ни накараха да се 
замислим, че в страната ни съществува съ-
щият тип говорене и писане по отношение 
на различни малцинствени групи. Някои ус-
тойчиви медийни употреби изградиха кон-
текстуалната синонимика: тероризъм-ислям-
мюсюлмани. 

Проблемът за медийната отговорност е за-
ложен в обстоятелството, че много често еже-
дневието генерира предпоставки за предраз-
съдъци, а ежедневното съзнание е склонно да 
възприема схеми за бързо и лесно възприемане 
и обяснение на факти, събития и процеси. Ме-
диите, включително и у нас, възпроизвеждат и 
отразяват, а често пъти, уви, генерират подобен 
тип говорене и формират негативни нагласи 
и предразсъдъци. Дори съпричастността към 

съдбата на нашите медицински сестри породи 
и „отпадъчен продукт”, породен от обобщения 
за народи и вярвания. Например майката на 
една от медицинските сестри, изстрадала и ви-
димо съвсем необразована женица, изрече в 
едно предаване – „какво може да се очаква от 
някакви либийци – мръсни и долни араби”. Но 
в това време водещият – доста известен водещ 
впрочем – не реагира, въпреки че обикновено 
е много активен. А друг много известен водещ, 
обяснявайки така наречения пети пръстен на 
Пентагона, съобщи, че когато е строен Пента-
гонът, не са имали предвид „терористични ата-
ки на някакви там араби”. 

У нас има достатъчно пластове и пред-
поставки, върху които могат да се активи-
рат негативни нагласи и враждебност към 
мюсюлманите. Има достатъчно опити за 
трансформиране на критицизма спрямо 
една политическа сила в негативно отно-
шение към цяла малцинствена група и на 
тази основа за превръщане на словото на 
омразата в политически инструмент. На-
шите земи са обременени от много история, 
от много поводи за негативни преноси, не-

“ У нас има достатъчно 
пластове и предпостав-
ки, върху които могат 

да се активират негативни 
нагласи и враждебност към 
мюсюлманите. Има доста-
тъчно опити за трансфор-
миране на критицизма спря-
мо една политическа сила в 
негативно отношение към 
цяла малцинствена група и 
на тази основа за превръща-
не на словото на омразата 
в политически инструмент. 
Нашите земи са обременени 
от много история, от много 
поводи за негативни преноси, 
негативни трансформации и 
негативни генерализации. 
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гативни трансформации и негативни гене-
рализации. 

Толкова много, че никога не бива да ги иг-
норираме.

Славчо Велков: 
Може ли религия, 
проповядваща смире-
ност, да бъде отнесена 
към уродливо явление 
като тероризма?
Надявам се вече експертите да започнат да 

говорят и да обясняват нещата такива, каквито 
са, без да се допуска агресия в медийното прос-
транство на неграмотни хора. Аз ще обърна 
внимание тук на тероризма като феномен и на 
неговата връзка с религията. Ще кажа някол-
ко думи за това доколко е допустима тезата, че 
съществува религиозно мотивиран тероризъм 
и съществува ли всъщност т.нар. ислямски те-
роризъм? Възможно ли е една от световните 
религии, която по принцип проповядва сми-
реност и търпение, която отрича насилието и 
агресията, да бъде автоматично отнесена към 
такова уродливо явление, как-
вото е съвременният терори-
зъм. 

На всички ви е известно, 
че по-миналата година един 
малък частен датски вестник 
обърна настроенията на мю-
сюлманите в Европа в посока, 
която никой от нас не желае. 
Възниква въпросът съществува 
ли в момента колизия между 
религиите? Сбъдва ли се по ня-
какъв начин онова, което Хън-
тингтън написа преди броени 
години за “сблъсъка на циви-
лизациите”? Това, че след края 
на студената война конфлик-
тът ще бъде между различни-
те религии, при положение че 
днес наистина наблюдаваме 
подобни прояви, при които 

мишените са символи на вярата, обредни и мо-
литвени домове, манастири, църкви, джамии, 
дори гробове. 

През 2005 г. президентът Буш обяви “кръс-
тоносен поход на тероризма”. Забележете ню-
анса - “кръстоносен поход на тероризма”, т.е. 
“поход под знака на кръста”. По този начин не 
се ли изключват автоматично всички останали 
религии в глобалната битка срещу тероризма? 
Един помощник по разузнаването на замест-
ник-министъра на отбраната на САЩ заявява 
на една религиозна сбирка, че... 

Бог е по-велик от Аллах 

Дали е бил наясно, че Бог и Аллах са едно и 
също? Дали хората, които постоянно цитират 
Корана и постулатите на исляма, са го чели и 
са го виждали? Дали знаят как се държи, тряб-
ва ли човек от друга вяра да се измие, преди да 
го вземе или преди да направи молитва? Вярно 
ли е всичко това, което се говори за джихада? Аз 
притежавам едно от малкото издания на пълния 
превод на Корана и той е тук пред мен. Порових 
се 2-3 нощи, търсейки значенията на “свещената 
борба” от сура 2 до 60, вътре с всички послания, 
и не открих това, за което се говори понякога. 
Употребяват се много сериозни и тежки понятия 
като джихадизъм, ислямски тероризъм, ислямска 
заплаха, “Ал Кайда” в България и на Балканите. 
Преди два дни световните медии разпространи-
ха новината, че специален отряд от американски 

“ На Робърт Фиск, ако не ме лъже па-
метта, принадлежи мисълта, че 
ако след края на Втората световна 

война, в началото на 60-те години, бяха 
арестувани създателите на ядрената 
бомба, какво от това? Дали ядрената 
надпревара все пак нямаше да се състои, 
след като чудовището вече беше родено. 
Така е и сега с Осама бен Ладен. Нима след 
намирането, осъждането и екзекуцията 
на диктатора Саддам Хюсеин насилието 
в Ирак престана? Напротив – увеличи 
се, и то в пъти, като количествено из-
мерение. 
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индианци ще търсят Осама бен Ладен на 
границата между Афганистан и Пакистан. 
Много добър прием намери новината и в 
нашите медии. Някои дори си представи-
ха тази граница като онази между Белгия 
и Холандия - “с една черта”. На Робърт 
Фиск, ако не ме лъже паметта, принадле-
жи мисълта, че ако след края на Втората 
световна война, в началото на 60-те годи-
ни, бяха арестувани създателите на ядре-
ната бомба, какво от това? Дали ядрената 
надпревара все пак нямаше да се състои, 
след като чудовището вече беше родено. 
Така е и сега с Осама бен Ладен. Нима след 
намирането, осъждането и екзекуцията 
на диктатора Саддам Хюсеин насилието в 
Ирак престана? Напротив – увеличи се, и 
то в пъти, като количествено измерение. 
Тук смятам да се огранича до феномена 
на съвременния тероризъм. Генерира ли 
той заплахи за националната сигурност 
на Република България и има ли връзка с 
религията? Без съмнение си давам сметка, че аз, 
както и всички тук се намираме от другата стра-
на на барикадата. Ние сме против проявите на 
съвременния тероризъм, тъй като те са свързани, 
независимо каква вяра изповядват тук присъст-
ващите, с проява на насилие, употреба на терор 
и с висока степен на обществена опасност. Без 
съмнение мястото на съвременния тероризъм е 

отвъд рамките на закона

- той е престъпление. Притежава изключително 
висока степен на обществена опасност, комплек-
сен характер, снабден е със съвременни оръжия, 
налице е използване на терора и заплахата за 
терор за постигане на най-различни цели. Ако 
трябва съвсем накратко да го изчерпим, това е 
тероризмът в действие. Но не това е най-важно-
то – въпросът е дали знаем какво е тероризмът? 
Съветът за сигурност на ООН често пъти е посоч-
вал, че ефективността на противодействието на 
съвременния тероризъм е изключително малка, 
тъй като няма докрай ясна дефиниция за него. 
Има, разбира се, определения от стотици авто-
ри – към момента те са около 150. Не бих могъл 
да се нагърбя сам да давам определение, но и 
липсата на дефиниция в никакъв случай не ни 
освобождава от задължението да търсим верния 
път към противодействието на онова, което се 
нарича “двоен стандарт” в отношението на теро-
ризма. Ако погледнем “патриотичния” закон на 

САЩ, който беше приет през есента на 2001 г. - 
непосредствено след 11 септември, или както още 
беше наречен - “закон за борба с тероризма”, ще 
видим, че там фигурират терористични органи-
зации, групировки и лица, които не присъстват 
в подобни закони на други държави, като при-
етия в Русия например. Визията е различна. За 
едни определени организации са терористични, 
за други са бунтовници, за трети – борци за сво-
бода, т.е. въпросът опира до гледната точка. И 
ако ние говорим за същността на тероризма като 
явление, би трябвало да кажем, че тероризмът в 
определени случаи е отговор на някакво дейст-
вие. Защото взривяването на сградата на ООН в 
Багдад, убийството на Серджо ди Мело са теро-
ристични актове, взривяването на влаковете око-
ло Мадрид и трите гари, където има и загинали 
българи, е терористичен акт. 11 септември също 
е терористична операция. Това е чиста проба 
тероризъм. Но изнасилването на едно иракско 
дете пред очите на неговото братче и сестриче, 
убиването му след това също е тероризъм. Тряб-
ва да бъдем много точни, тъй като прилагане-
то на двойния стандарт води до едностранчиви 
мерки на противодействието на феномена. Бих 
искал да припомня, че една стара китайска по-
говорка – “Убий един, изплаши сто”, служи за 
постулат и основа на съвременния тероризъм. 
Идеята се мултиплицира, но сега в много по-
големи цифри. През 2005 г. в глобален мащаб 
са проведени 11 500 терористични акта с 15 000 

“ Всъщност става въпрос за 
нещо много по-сериозно – за 
автоматичното отнасяне 

на тероризма към религията. Не 
може една цяла религия да бъде 
отъждествявана с проблема и с 
това нейните носители и изповяд-
ващите я да бъдат превръщани в 
другост. Неверни са и твърдения-
та, че, видите ли, ислямът е обра-
тната страна на секуларизма, на 
светското. Изследователите на 
проблема знаят, че не е така.
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жертви. На пръв поглед цифрата не е толкова 
голяма - много повече са загинали от катастро-
фи по пътищата, но ние говорим за начина на 
извършване, особената жестокост и публичния 
ефект от нея. Широкото разпространение на но-
вината в общото информационно пространство 
за мигове придава на ефекта на един такъв акт 
глобални измерения. И очевидно терористични-
те организации си поставят и умеят да постигат 
стратегически цели. На пръв поглед терористич-
ните атаки на гарите Аточа, Сейнта Охения, Посо 
не са особено впечатляващи – при тях жертвите 
са около 200 души. Но какво се случи след това 
в Испания – преобръщане нагласата на електо-
рата, идване на власт на Сапатеро и изтегляне 
на страната от участие във войната в Ирак. Ето 
го стратегическия резултат, за който по време 
на война висшите военачалници могат само да 
мечтаят. 

Да се спрем на отнасянето на съвременния 
тероризъм към религиите и по-специално към 
исляма. Нека не говорим за фундаментализъм, 
тъй като много хора, включително и колеги от 
медиите, не разбират същността на фундамен-
тализма и го отъждествяват само и единствено 
с ислямския фундаментализъм, който, разбира 
се, е възникнал много по-късно от феномена, 
за който говорим. 

Всъщност става въпрос за нещо много по-
сериозно – за автоматичното отнасяне на те-
роризма към религията. Не може една цяла 
религия да бъде отъждествявана с проблема 
и с това нейните носители и изповядващите я 
да бъдат превръщани в другост. Неверни са и 
твърденията, че, видите ли, ислямът е обратна-
та страна на секуларизма, на светското. Изсле-
дователите на проблема знаят, че не е така. 

Съществува ли на практика 
религиозен тероризъм? 

Бих искал да споделя като човек, занима-
ващ се с феномена “камикадзе”, че само в тази 
област от изследвани 397 акта по отношение 
на причините, които формират мотива на из-
вършителите, само в 5% от случаите мотивите 
се оказват чисто религиозни. Всички останали 
имат абсолютно комплексен характер. Но ние 
не говорим тук в случая за нормата, а за нейни-
те отклонения, защото според исляма на жена-
та е забранено да пролива кръв освен при два 
житейски случая. Жените мюсюлманки знаят 
кои са те, но въпреки това виждаме, че има и 

такива, които се самовзривяват. Така стигаме 
до онова, което се нарича радикален ислям 
и за което, казвам го с голямо съжаление, в 
продължение на почти две седмици слушахме 
какви ли не изкривени форми. Включително в 
една от водещите електронни медии, след като 
говори две минути, водещата каза – “сега, след 
като изяснихме какво е уахабизъм, преминава-
ме по-нататък”... 

Уахабизъм се употребява често като понятие 
наред с уахабити, салафити, тиражира се идеята, 
че едните се борели срещу другите... Мохамед бен 
Абдул Уахаб, от когото идва понятието уахабизъм, 
е считан за религиозен реформатор в ислямски-
те среди. Но самият той преди повече от два века 
и половина (1730 г.) казва – “аз съм салафит”, а 
“салафит” произхожда от “салаф” – термин, с 
който се нарича времето на ранните последова-
тели на Пророка. Самият Уахаб и “уахабизмът” 
като такъв не призовават към възстановяване на 
халифата. Онези, които изповядват, че са близки 
до това радикално течение в исляма, което всъщ-
ност датира още от ХІІІ в., не се наричат “уахаби-
ти”. Те се отнасят към религиозния реформатор 
Ибн Таймия, ако не бъркам, но за какви рефор-
ми говорим в исляма? Става въпрос за изчист-
ване на религията от онези примеси, наречени 
“бидаа” на арабски (или “боклуци”), появили се 
в исляма вследствие на политическата и рели-
гиозната линия на Османската империя, която е 
владеела региона по това време. Тези реформи 
са много интересни, на пръв поглед изглеждат 
дребни, но засягат много важни за мюсюлмани-
те въпроси – като “нивото на гроба спрямо зе-
мята”, като това дали трябва да се целува ръката 
на владетеля или не, дали трябва да се чества 
рожденият ден на Пророка, трябва ли да има 
светци в исляма, да има по-велики, общуването с 
мъртвите и т.н. В крайна сметка, ако се вгледаме 
в това реформистко движение, ще видим, че то 
е било контрапункт, противопоставяне на онова, 
което е привнесено след окупацията на региона. 
И сега, когато говорим за уахабизма, трябва да 
бъдем много внимателни. Уахабизмът в момен-
та е официална религия в Саудитска Арабия, до-
някъде в Кувейт, дори и в някои емирства – т.е. 
в района на Персийския залив. Само че ние не 
визираме този уахабизъм. Ако ми разрешите, ще 
дам три основни направления. Можем да раз-
личим един уахабизъм, който се нарича държа-
вен, или официален уахабизъм. Налице е и един 
умерен вариант. Ние говорим обаче за т.нар. 
“войнстващ уахабизъм”, който д-р Мохд Абуаси 
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понякога нарича “джихадитски”, въпреки че 
смисълът на “джихад” не може да бъде отнесен 
към този случай. Говорим за уахабизма, който 
се формира от водачите на т.нар. арабски аф-
ганци под ръководството на Бен Ладен. Искам 
да ви напомня, че когато Бен Ладен се върна 
от войната със СССР в Саудитска Арабия, той 
предложи да се справи сам с нашествието на 
Саддам Хюсеин в Кувейт, за да не се наложи 
американско присъствие в Светите места. Това 
е факт. Трябва да отбележим и нещо друго, че 
“Братя мюсюлмани” – организацията, която в 
различни периоди на съществуването си е била 
както много радикална, така и умерена и която 
в последния етап от развитието си е приела по-
литически форми за борба, е единствената ор-
ганизация, която издаде две религиозни посла-
ния (“фетви”) срещу атентатите от 11 септември 
и този в Лондон. Впрочем внукът на създателя 
на “Братя мюсюлмани” – Рамадан, е съветник 
на Тони Блеър по ислямските въпроси. Лично 
аз приемам за съвременен уахабизъм с цялата 
отговорност за това, което казвам, “войнства-
щия уахабизъм” на Осама бен Ладен. Това е 
феноменът на тези хиляди, които се върнаха 
от Афганистан и които просто бяха изоставили 
религията. Бяха се превърнали в бойци и бяха 
готови за това, което правят в момента.

Д-р Мохд Абуаси: 
Няма друг избор –  
хората трябва  
да живеят заедно
В съвременната история се наблюдава яв-

ление, наречено от историци, политолози и со-
циолози “ислямско възраждане (пробуждане)”. 
Ролята на исляма като религия в обществено-
политическия и икономическия живот се акти-
визира през последните 30 години. Това не се 
дължи нито на медиите, нито на политиците. 
Това е факт. Активизирането започва в началото 
на 70-те  години на ХХ век и е наречено “ислям-
ско пробуждане”. Всъщност това поставя и един 
от големите въпроси – каква е връзката между 
политиката и религията в исляма? Може ли да 
бъде разделена политиката от религията? Има 
ли традиционен и модерен ислям? А реформа-
торски? Преди да отговоря на тези въпроси, ис-

кам да подчертая няколко факта.
Първият факт е, че на земното кълбо живе-

ят един милиард и  600 милиона мюсюлмани. 
Следователно 

всеки четвърти човек на Земята е 
мюсюлманин

 Когато говорим за исляма, трябва да имаме 
предвид, че става дума за ¼ от населението на 
нашата планета.

Вторият факт, който трябва да се отбележи, 
е, че ислямът е религия с най-голям процент 
на нарастване броя на последователите. През 
последните 50 години християните са се уве-
личили с 48%, а броят на мюсюлманите е на-
раснал със 146%. В Европа няколко пъти се е 
увеличил техният брой за последните 10 годи-
ни благодарение на имиграцията и ред други 
фактори. Например за този период в Швеция 
мюсюлманите от 10 хил. души достигат до 370 
хил. В държави като Великобритания, Франция 
и САЩ ислямът е втората по многочисленост 
религия след християнството, като това не се 

“ През последните 50 годи-
ни християните са се уве-
личили с 48%, а броят на 

мюсюлманите е нараснал със 
146%. В Европа няколко пъти се 
е увеличил техният брой за по-
следните 10 години благодаре-
ние на имиграцията и ред дру-
ги фактори. Например за този 
период в Швеция мюсюлмани-
те от 10 хил. души достигат 
до 370 хил. В държави като Ве-
ликобритания, Франция и САЩ 
ислямът е втората по много-
численост религия след хрис-
тиянството, като това не се 
дължи единствено на фактора 
имиграция. Казаното дотук са 
факти, с които ние трябва да 
се научим да живеем.
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дължи единствено на фактора имиграция. Ка-
заното дотук са факти, с които ние трябва да се 
научим да живеем.

Третият момент, който трябва да се отбеле-
жи, специално когато говорим за исляма тук, в 
България, е,  че хората свързват тази религия 
преди всичко с арабите и с турците. Естестве-
но, на базата на всекидневния си живот. Разби-
ра се, двата етноса заедно не представляват ¼ 
от световното население. Арабите са около 280 
млн., а турците - 70-80 млн. Само населението 
на Индонезия е 260 млн. души – почти колко-
то всички араби по света. Това показва, че да се 
свързва ислямът като религия изключително с 
турци, араби или иранци е голяма грешка. 

Четвъртият важен въпрос е този за

политическия ислям

и политическата организация. Ако се съберат 
всички хора, чието поведение се определя с 
това понятие, техният брой заедно с техните 
привърженици, членове в политически партии 
и организации, не възлиза на повече от 1-2% от 
общия брой от мюсюлманите. Затова прокар-
ването на връзки между исляма и тази поли-
тическа организация е грешка, която не тряб-
ва да се приписва на религията, а именно на 
определена организация, на тази група хора, 
които са самите извършители на някакъв акт 
– добър или лош, терористичен или не. Кон-
кретното събитие трябва да бъде свързвано с 
конкретни хора, а не с религията като такава.

Друг важен момент, който трябва да се обясни, 
е причината, на която се дължи това сливане на ре-
лигията и политиката в исляма. Пророкът Моха-
мед приживе успява да създаде една държава, т.е. 
Медина, която се разширява по Арабския полуос-
тров. Така е създадена ислямска държава, в която 
Мохамед играе ролята на Пророк, на държавен 
глава и на главнокомандващ военните сили. Тази 
първа държава е прототипът на цялата ислямска 
държавност по-нататък във времето. Проповядва-
ното от Пророка, т.е. каквото е запазено от него, в 
ислямския свят се приема като едно цяло. Пред-
вид това не може въобще да се говори за някакви 
граници в исляма като религия между светска и 
религиозна власт, както това е валидно за христи-
янството. Подобно разделение в исляма не същест-
вува. Много интересна е в тази връзка  книгата на 
Бърнард Луис, американски автор, който детайлно 
обяснява сливането между политиката и религия-
та в исляма.

Друг важен въпрос - дали политическият 
ислям е задължителното наследство в ислям-
ските общности? Този феномен, както се случи 
в Европа през ХІХ век, в арабските страни, в 
останалите ислямски държави, дори и в Тур-
ция, започна да се оформя като процес на въз-
раждане. Ако тук, в България, е имало Април-
ско въстание, в много държави от ислямския 
свят са се случвали други Априлски въстания 
срещу oсманската власт. Сред тях има, разбира 
се, успешни и неуспешни.

Къде тук се слива религията с политиката? Аз 
разбирам, че в България процесите са свързани 
с турското робство, но докога тези връзки ще се 
запазват в този си вид? Аз съм палестинец по на-
родност, моята родина е под израелска окупация 
от 50 години, но тук имам много приятели евреи. 
Аз не мога да си позволя да свързвам нещата по 
този начин - където има евреин на този свят, той 
трябва да носи отговорност за тази окупация. 
Или един сириец да мрази всеки френски граж-
данин и да мисли, че французите днес  трябва 
да носят отговорност, че преди време Франция 
е окупирала Сирия. Дали сегашното поколение 
мюсюлмани в България могат да носят  отговор-
ност за турското робство? Изглежда абсурдно, но 
подобни нагласи са разбираеми. Мюсюлманите 
трябва да  осъзнаят това. Трябва да влагат всич-
ко по силите си да разсейват страховете и  подо-
зренията. Тук става дума за

 500 години историческа памет 

– за българите това е част от историята, при 
това – една съвсем немалка част. Не може 
мюсюлманите да очакват, че всичко е минало 
- нещо в народопсихологията винаги остава. 
Колкото и да е толерантен и миролюбив бъл-
гаринът – този остатък продължава да го сму-
щава. Но в крайна сметка – това е история. В 
настоящето е важна ролята на мюсюлманите в 
България. Те трябва да играят не ролята на дру-
гия, а да казват – ние, българите, ние в Бълга-
рия, нашата родина, история, да приемат тази 
част от историята. Както християните в араб-
ския свят например. Арабският национализъм 
беше създаден от християните в арабският свят 
– предимно в Сирия и Йордания. Най-големите 
знаменитости в арабското възраждане през ХІХ 
век са християни. Арабистите знаят това добре. 

В заключение още един важен момент. Хрис-
тияните в арабския свят са около 14 500 000 
души. В една държава като Египет те предста-
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вляват от 8-10% от населението, в Сирия 4-5%, в 
Палестина приблизително 6-7%, а само в Ливан 
са 30%. Но всички изброени държави празнуват 
Великден и Коледа като национални празници и 
това са официални почивни дни – и за мюсюл-
мани, и за християни. Макар че това са чисто 
християнски религиозни празници. Забележете, 
при условие че има 5-6% християнско население, 
тези дни се празнуват като национални празни-
ци на всички. Когато се празнува Байрам, ситуа-
цията е същата. Аз произхождам от град Рамала 
в Палестина. Кметът на града по закон трябва 
да е християнин, защото е известно, че в Рамала 
населението е повече християнско. Това, че кме-
тът е християнин, никога не ни е впечатлявало 
- всеки си има своята религия. Но родината е на 
всички. Бих искал мюсюлманите в България да 
се държат като български националисти, т.е. да 
кажат – “ние сме мюсюлмани, но ние сме и бъл-
гари, държим на тази родина”. Трябва да се из-
хожда от тази логика. Мюсюлманите не трябва 
да са в ролята на жертвата. Мюсюлманите са 10-
12% от населението на тази държава, те са част от 
нея. Родени са тук, не са имигранти. Мюсюлма-
нин не е синоним на народност или национал-
на принадлежност. Медиите често припокриват 
етническата и религиозната принадлежност, а 
това поражда едно голямо недоразумение. Ис-
каме или не - мюсюлманите са част от това об-
щество и ние трябва да живеем с тях. Те също 
трябва да живеят заедно с останалите, а не да се 
чувстват “други”. 

Няма друг избор - хората трябва 
да живеят заедно. В рамките на ико-
номическите проблеми в страната 
не се вижда мюсюлманските села 
да са по-богати от християнските, 
не се отчита заетостта на работни 
места да се отличава на религиозна 
основа. Корупцията в етническите 
партии е всеобщ проблем, той не 
е турски проблем. Престъпления 
не се ли извършват и от христия-
ни? Когато престъпникът е Христо,  
няма проблем, а когато е Ахмед, 
това трябва да бъде специално по-
сочено. 

Всеки трябва да си задава ва-
жните въпроси. Живеем в правова 
и демократична държава. С добро 
или лошо, с всички недостатъци 
ние живеем с права, за които много 
хора не са и мечтали да имат - нито 

мюсюлмани, нито християни. По време на со-
циализма мюсюлманите бяха репресирани, ви-
зирам смяната на имената, но християните не 
бяха толерирани за сметка на мюсюлманите. В 
демократична държава 

законът не разделя гражданските 
права по религии 

Кой има сметка да насажда  психози? На 
тези въпроси всеки трябва да си отговори сам. 

Накрая, когато говорим за тероризма, тряб-
ва да имаме  предвид, че той има социално-
политически и икономически причини. По-
литическото движение в исляма се появява в 
началото на 80-те години на ХХ в. в Ливан не 
като феномена “камикадзе”, а като движение 
в Южен Ливан срещу израелската окупация. 
Религията ислям съществува повече от 1400 
години и едва  след появата на политическия 
ислям явлението “камикадзе” започва да се 
разпространява в Палестина и Афганистан. 
Тълкуването на религията, разбира се, има 
своя социално-политически и икономически 
контекст. Салафизмът не можа да намери со-
циална почва в арабските държави – Египет, 
Сирия, Ливан и в Северна Африка. Да се ми-
сли, че тук, в България, където едва ли “тра-
диционният ислям” има позиции, това течение 
може да “пусне корени”, е просто несериозно. 

(Материала подготви  
екип на сп. „Изток-Запад”)

“ Бих искал мюсюлманите в Бъл-
гария да се държат като българ-
ски националисти, т.е. да кажат 

– “ние сме мюсюлмани, но ние сме и 
българи, държим на тази родина”. 
Трябва да се изхожда от тази логи-
ка. Мюсюлманите не трябва да са в 
ролята на жертвата. Мюсюлмани-
те са 10-12% от населението на тази 
държава, те са част от нея. Родени са 
тук, не са имигранти. Мюсюлманин 
не е синоним на народност или нацио-
нална принадлежност.
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Интервю

Защо Съединените щати нападнаха Ирак? 
Защо влиятелни личности от политическия 
елит като Скоукрофт се противопоставиха 
на това? Какви са мотивите на Щатите да 
останат там?

Официалната причина беше така нарече-
ният от Буш, Пауъл и много други “единствен 
въпрос”: дали Саддам ще прекрати разработва-
нето на оръжия за масово унищожение? Офи-
циалната президентска директива гласи, че ос-
новната цел е: “Освобождаването на Ирак с цел 
елиминиране на иракските оръжия за масово 
унищожение, тяхната доставка и свързаните с 
това програми, така че да се попречи на Ирак 
да се превърне в по-опасна заплаха за региона 
и извън него.” Това бе основата Конгресът да 
подкрепи инвазията. Директивата продължа-
ва, като поставя и целта да бъдат прекъснати 
“иракските връзки с международния терори-
зъм и неговото финансиране”. Има и няколко 
фрази извън обичайното за подобни докумен-
ти изложение, отнасящи се за свободата, която 
съпътства всяко едно действие и е почти исто-
рическа универсалия. Следователно не бива да 
се определя като безсмислена от разумни хора, 
а трябва да бъде издигната от дадено доктри-
нално обяснение, когато това е необходимо. 

Когато на “единствения въпрос” бе отговоре-
но по погрешен начин и твърденията за между-
народния тероризъм станаха банални (но не и 
за Чейни и малцина други), целта бе преформу-
лирана на “разпространяване на демокрацията”. 
Медиите, специализираните издания и почти 
всички ерудити бързо се включиха в популяри-
зирането й, описвайки я като “най-благородната 
война” в историята, като част от “месианската 
мисия” на Буш да направи света демократичен и 
свободен. Някои иракчани се съгласиха: 1% спо-
ред проучване, направено в Багдад веднага след 
като благородната кауза бе обявена във Вашинг-
тон. В Запада няма никакво значение, че има 
планина от доказателства, които оборват истин-
ността на така поставената цел, или че доказа-
телството за “мисията” е, че нашият “скъп пре-
зидент” е заявил така. Запознат съм с позорните 
публикации в печата. Те продължават почти без 

прекъсване и до ден днешен с такава последо-
вателност, че престанах да събирам абсурдните 
преповтаряния на догмата.

Със сигурност истинската причина за окупа-
цията е, че на територията на Ирак се намират 
вторите по големина нефтени залежи в света. 
Експлоатацията им е изключително евтина 
и страната е разположена точно в сърцето на 
най-големите източници на въглеводород в 
света, които Държавният департамент описа 
преди 60 години като “изумителен източник 
на стратегическа сила”. Не става въпрос за вли-
зане, а по-скоро за упражняване на контрол (за 
енергийните корпорации – печалба). Контро-
лирането на тези ресурси дава “необходимото 
надмощие” над индустриалните съперници. 
Вземам назаем фразата на Збигнев Бжежин-
ски, която е ехо от Джордж Кенан, докато беше 
водещ съставител на планове и беше осъзнал, 
че подобен контрол ще предостави на САЩ 
“силата да налага вето” на другите. Дик Чей-
ни отбеляза, че контролирането на енергий-

Ноам Чомски:

Ирак – вчера, днес и утре
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ните източници е “инструмент за сплашване 
или изнудване” – т.е. ако се намират в ръцете 
на други. Ние сме твърде чисти и благородни, 
така че това не се отнася за нас... 

Имаше безпрецедентно осъждане на пла-
новете за нападение на Ирак, дори статии в 
повечето списания, посветени на външната 
политика, публикация на Американската ака-
демия на изкуствата и науките и др. Вещи ана-
лизатори успяха да забележат, че начинанието 
криеше значителни, макар и скрити, рискове 
за американските интереси. Световната опози-
ция беше съкрушителна. Големите разходи на 
Щатите бяха очевидни, въпреки че катастро-
фата, предизвикана от окупацията, надмина и 
най-лошите очаквания. Забавно е да гледаме 
как най-големите привърженици на войната 
се опитват да отрекат нещо, което преди това 
казваха съвсем ясно. 

Що се отнася до мотивите на САЩ да оста-
нат в Ирак, мога само да повторя това, което 
пиша години наред. Един суверенен Ирак, с 
частична демокрация, би могъл да се окаже 
пагубен за американските планове. При на-
личието на шиитско мнозинство има голяма 
вероятност Ирак постепенно да подобри от-
ношенията си с Иран. Има шиитско населе-
ние, съсредоточено точно на границата на 
Саудитска Арабия с Ирак, което е силно 
потискано от подкрепяния от Щатите тира-
ничен режим. Всяка крачка към суверенитет 
в Ирак поощрява в тези места активността 
за човешки права и частична автономия – а 
по една случайност в този район се намира 
по-голямата част от саудитския нефт. Суве-
ренитетът на Ирак би могъл да доведе до 
шиитски съюз, контролиращ по-голямата 
част от световните залежи на въглеводород 
и независещ от Съединените щати, който да 
подрони основната цел на американската 
външна политика, откакто САЩ се превър-
наха в доминиращата световна сила след 
края на Втората световна война. По-лошо-
то е, че макар и да могат да сплашат Евро-
па, Съединените щати не могат да сплашат 
Китай, който спокойно си прави каквото си 
иска дори и в Саудитска Арабия, скъпоцен-
ния камък в короната. И това е основната 
причина, поради която Китай се разглежда 
като заплаха. Независим енергиен блок в 
региона на Персийския залив е възможно 
да се свърже с основаната от Китай Азиатска 
енергийна мрежа за сигурност (Asian Energy 

Security Grid), Шанхайския кооперативен съвет 
(Shanghai Cooperation Council) и Русия (която 
има собствени големи залежи) като интеграл-
на част наред с централните азиатски страни и 
вероятно и Индия. Иран вече е свързан с тях, а 
и един доминиран от шиити блок на арабските 
страни би участвал също. Всичко това би било 
кошмар за стратезите на Съединените щати и 
техните западни съюзници. 

Следователно има много причини за това 
САЩ и Великобритания да направят всичко 
по силите им, за да държат Ирак под контрол. 
Съединените щати не строят посолство - палат, 
което е най-голямото в света и на практика е 
отделен град в Багдад, и не наливат пари във 
военни бази с намерението да оставят Ирак на 
иракчаните. 

Тези въпроси, макар и непрестанно обсъж-
дани от американските стратези, не са обект на 
публично дискутиране, както лесно може да се 
забележи. Това се и очакваше. Подобни раз-
мисли нарушават фундаменталната доктрина, 
че държавната власт има благородни съобра-
жения и макар че може да прави и ужасни 
грешки, не може да има глупави мотиви и не 
се влияе от вътрешни концентрации на частна 
власт. Всяко подлагане под съмнение на тези 

“ Със сигурност истинска-
та причина за окупацията 
е, че на територията на 
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най-големите източници на въ-
глеводород в света, които Дър-
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“висши истини” или се пренебрегва, или ядно 
се порицава, също поради определени причини 
– ако се допусне те да бъдат дискутирани, това 
би могло да подрони авторитета на властта и 
привилегированите. Между другото, не пред-
полагам, че коментаторите са кой знае колко 
навътре в тези неща. В нашето общество ин-
телектуалните елити са дълбоко индоктрини-
рани, нещо, което Оруел отбелязва в неговото 
(непубликувано) въведение към “Животинска 
ферма” за това как самоцензурирането работи 
в свободните общества. Основната причина за 
това, правдоподобно заключава той, е добро-
то образование, което внедрява разбирането, 
че има определени неща, “които не бива да се 
казват”, или по-точно – даже да се помислят.

Какво от гледна точка на елитите би се 
смятало за голяма победа в Ирак, какво би 
било скромен, но въпреки това задоволите-
лен успех и какво би представлявало загуба? 
И за да бъдем още по-изчерпателни, до каква 
степен демокрацията в Ирак, демокрацията 
в САЩ, благоденствието на населението на 
Ирак и благоденствието на населението на 
САЩ, а и на нашите войници, се вместват в 
подбудите на американската политика?

Голяма победа би било създаването на по-
слушна зависима страна както много други таки-
ва. Скромен успех би било предотвратяването на 
равнище на суверенитет, който би позволил на 
Ирак да се развие по естествения сценарий, кой-
то описах преди малко. Що се отнася до демо-
крацията, дори и най-посветените поддръжници 
на “разпространяването на демокрацията” при-
знават, че има “голяма последователност” в уси-
лията на Съединените щати да разпространяват 
демокрацията още открай време и понастоящем, 
но демокрацията се подкрепя само и единствено 
ако съвпада със стратегическите и икономиче-
ските интереси. Това е толкова очевидно, че са 
нужни наистина неимоверни усилия, за да не 
бъде забелязано. Това е забележителна черта на 
американската (всъщност западната) интелекту-
ална култура всеки добре индоктриниран ум да 
може да обсипва с възхвали нашето велико пос-
вещение към демокрацията и в същото време да 
демонстрира пълно презрение и омраза към нея. 
Например като подкрепя бруталното наказание 
на един народ, който извърши престъплението 
да гласува “по погрешния начин” по време на 
свободни избори, както се случи с Палестина, с 

доводи, които биха предизвикали подигравки в 
едно свободно общество. Що се отнася до демо-
крацията в Съединените щати, то елитите вина-
ги са я разглеждали като опасна заплаха, която 
трябва да бъде предотвратена. Благоденствието 
на американските войници се взима предвид, но 
не му се отдава първостепенно значение. Що се 
отнася до благоденствието на населението тук, 
напълно достатъчно е да бъде разгледана въ-
трешната политика. Разбира се, тези неща не мо-
гат да бъдат пренебрегнати дори и в тоталитарни 
режими, а какво остава за общества, в които на-
родът си е извоювал свободата. 

Защо, пак от гледна точка на елитите, 
окупацията се оказа подобна катастрофа? 
Можеше ли по-голям брой войници да помог-
не? Беше ли неправилно да бъде разпусната 
армията и да се заповяда привържениците 
на “Баас” да не бъдат допускани до важни 
държавни постове? Ако тези политически 
актове бяха грешки, защо бяха допуснати? 
Защо призивите за изтегляне не са отправя-
ни единствено от антивоенната опозиция, 
но и от елити, преследващи собствените си 
цели? Дали последните не са само риторика? 
Има ли истински различия?

Има много коментари от страна на елитите 
относно причините за тази катастрофа, която 

“ В  нашето общество ин-
телектуалните елити са 
дълбоко индоктринирани, 
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даже да се помислят.



1�

Интервю

има съвсем малко исторически паралели. Тряб-
ва да си спомним, че нацистите имаха далеч 
по-малко проблеми с управлението на окупи-
раната от тях Европа – при положение че по-
голямата част от отговарящите за администра-
цията и сигурността бяха цивилни, – отколкото 
имат американците в Ирак. А Германия беше 
във война. Същото е вярно и за руснаците в 
Източна Европа. Има и много примери от аме-
риканската история. Сега всички са съгласни, 
че основната причина за катастрофата е това, 
което ми бе казано (и за което писах) няколко 
месеца след началото на окупацията от висо-
копоставен човек, който работи в една от воде-
щите организации по възстановяването и има 
натрупан опит в едни от най-ужасните места 
по света. Този човек току-що се бе завърнал от 
провалили се опити за реконструиране в Ба-
гдад и ми каза, че никога не е виждал такава 
“арогантност, некомпетентност и невежество”. 

Що се отнася до предложенията за изтег-
ляне, идващи от страна на елитните кръгове, 
мисля, че с тях трябва да се внимава. Някои 
от тях вероятно са толкова индоктринирани, 
че да не могат да си позволят да помислят за 
причините за нападението или за настоявани-
ята окупацията да бъде продължена под една 
или друга форма. Други може да са намислили 
по-ефективни методи за упражняване на кон-
трол посредством преместването в бази в Ирак 
и региона на американски военни сили, които 
да подпомагат иракските сили и да правят въз-
душни набези така, както бе разрушена по-го-
лямата част от Индокитай, след като общност-
та на бизнесмените се обяви против войната.

Какво е въздействието на движението 
против войната върху политиката и поли-
тиците? Щяха ли направените от елитите 
избори да бъдат различни, ако нямаше анти-
военна дейност? В сравнение с войната във 
Виетнам залозите в тази война изглеждат 
много по-големи, но въпреки това подкрепа-
та на елитите за нея се топи по-бързо, от-
колкото по време на войната във Виетнам. 
Опозицията не е толкова войнствена и раз-
палена сега, макар и да е по-обхватна. Какво 
е становището ви по тези въпроси?

Трудно може да се направи адекватна пре-
ценка за въздействието върху политиката. В 
случая с Индокитай имаме вътрешен архив, а 
за Ирак нямаме, така че преценката би била 

доста субективна. 
Що се отнася до останалото, мисля, че трябва 

да бъдем внимателни, когато сравняваме двете 
войни. Те са много различни една от друга и ус-
ловията са се променили много оттогава досе-
га. Войните в Индокитай започнаха малко след 
края на Втората световна война, когато админи-
страцията на Труман взе решение да подкрепи 
Франция в усилията й да завладее отново сво-
ята бивша колония. Тогава Съединените щати 
блокираха намирането на дипломатическо ре-
шение на въпроса и установиха една брутална 
и корумпирана марионетна държава в Южен 
Виетнам, чийто народ оказа толкова ожесточе-
на съпротива, че не можеше да бъде завладян 
даже след избиването на десетки хиляди души. 
През 1961 г. администрацията на Кенеди реши 
да атакува направо. Само за няколко години 
Южен Виетнам бе опустошен, а през 1965 адми-
нистрацията на президента Линдън Джонсън 
разшири военните действия на север с надеж-
дата, че Ханой ще упражни натиск върху юж-
новиетнамската съпротива да се откаже, като в 
същото време бяха изпратени десетки хиляди 
войници, които да окупират Южен Виетнам. 
През целия този период от време нямаше почти 
никакви протести – те бяха толкова малко, че 
никой не знаеше, че Кенеди е нападнал Южен 
Виетнам още през 1962 г.

Войната бе толкова непопулярна, че съвет-
ниците на Кенеди се опитваха да намерят ня-
какъв начин да омаловажат ролята на САЩ в 
нея, но само – както Кенеди настояваше до са-
мия край – след като бъде постигната победа. 
Чак през октомври 1965 г. в либералния Бостън 
избухна първата голяма обществена демон-
страция против войната, която бе разпръсната 
от контрадемонстранти. Дотогава войната сре-
щу Виетнам се бе разраснала много повече от 
окупацията на Ирак - и като обхват на военни-
те действия, и като насилие. Ирак е изпълнен 
с насилие в момента, но е напълно различен от 
Индокитай, където Съединените щати водеха 
кръвопролитна война срещу самото население, 
което подпомагаше южновиетнамската съпро-
тива. Това се знаеше много добре от американ-
ските експерти и дори понякога бе съобщава-
но публично. Много по-късно, през 1967/68, 
възникна значително антивоенно движение 
и решително противопоставяне на военните 
действия, но е важно да си припомним колко 
по-ужасни бяха американските действия във 
Виетнам в сравнение с Ирак. 
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Дори и в разгара на антивоенното движение, 
то бе насочено най-вече срещу бомбардиране-
то на Северен Виетнам, а и опозицията на ели-
тите се ограничаваше с това поради заплахите 
за американските интереси при започването 
на военни действия на север, където имаше 
чужди посолства, руски кораби, китайска же-
лезопътна линия през Северен Виетнам, силна 
противовъздушна отбрана и т.н. Опустошава-
нето на Южен Виетнам, който беше основната 
цел, се размина с много по-малко протести и 
се смяташе за сравнително евтино. Правител-
ството призна това. Например ако разгледаме 
архивите, те показват, че бомбардировките над 
Северен Виетнам са били изключително вни-
мателно планирани поради опасения от евен-
туалните последствия. В същото време не се е 
обръщало почти никакво внимание на далеч 
по-интензивното бомбардиране на Южен Ви-
етнам, което през 1965 вече е достигнало таки-
ва ужасяващи параметри, че през 1967 г. най-
уважаваният специалист и военен анализатор 
Бърнард Фол (привърженик на мирното разре-
шаване на политическите кон-
фликти) започва да се чуди 
дали виетнамската обществе-
ност ще оцелее като културна 
и историческа общност под 
ударите на американското на-
падение. 

За разлика от Виетнам сега 
имаше масови протести срещу 
нападението над Ирак даже 
още преди официално то да е 
започнало. Опозицията се чу-
ваше постоянно и също беше 
много по-активна в сравнение 
със съответните етапи от аме-
риканските действия в Южен 
Виетнам. 

Що се отнася до залози-
те, доводите за започването 
на войните в Индокитай са 
били колосални: предотвра-
тяването на китайско-съвет-
ската конспирация да завла-
дее света. Почти лунатичното 
състояние на американските 
съветници по националната 
сигурност, като започнем от 
“мъдреците” от администра-
цията на Труман и преминем 
през годините на Айзенхауер 

и “най-добрите сред най-умните” на Кенеди, е 
направо невероятно, особено що се отнася до 
представите, които те скалъпиха за Китай и 
които променяха според обстоятелствата. Въ-
преки че се знае много, първото задълбочено 
изследване, посветено на световната и нацио-
налната сигурност през онези години, се появи 
съвсем наскоро: трудът на Джеймс Пек “Ва-
шингтонският Китай”. Досега не съм попадал 
на рецензии, посветени на него, но съм сигу-
рен, че съдържа интересна информация. 

Разбира се, имаше и по-здравомислещи 
елементи в планиращите среди. Архивите по-
казват обичайната загриженост за рационал-
ната версия за теорията за доминото – доста 
различна от разкрасената версия, която бе 
поднесена на обществеността, но толкова ра-
ционална, че постоянно се използва отново. 
Правдоподобните опасения в този случай бяха 
свързани с това, че един независим Виетнам 
може да поеме по път на независимо развитие 
по такъв начин, че би вдъхновил други страни 
от региона да последват примера му. Би могъл 

“ Това би означавало, че Съединените 
щати на практика са загубили бит-
ката за Тихия океан през Втората 

световна война. Нормалната реакция бе 
вирусът да бъде унищожен и да бъдат 
ваксинирани тези, които биха могли да 
бъдат засегнати от него, като им бъдат 
наложени покварени диктаторски режи-
ми. Тази цел бе постигната с голям успех. 
Това е причината съветникът по въпро-
сите за националната сигурност Мак-
джордж Бънди по-късно да заяви, че Ща-
тите са могли спокойно да прекратят 
военните действия още през 1965 г. след 
преврата на Сухарто в Индонезия. Пре-
вратът предизвика невероятна еуфория, 
след като бяха изклани десетки хиляди, 
беше унищожена единствената подкрепя-
на от народа политическа организация и 
страната беше отворена за плячкосване-
то й от Запада. 
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да се превърне в “заразна болест” по думите на 
Кисинджър (относно Салвадор Алиенде), поне 
що се отнася до богатата на ресурси Индоне-
зия. Това би могло да доведе до “нагаждането” 
на Япония към една Югоизточна и Източна 
Азия, в която да играе ролята на индустриален 
и технологичен център и „японският нов ред” 
да бъде реконструиран без контрола на Съеди-
нените щати (Кенан и други стратези считаха 
това за безопасно, стига да бъде под американ-
ски контрол).

Това би означавало, че Съединените щати 
на практика са загубили битката за Тихия 
океан през Втората световна война. Нормал-
ната реакция бе вирусът да бъде унищожен и 
да бъдат ваксинирани тези, които биха могли 
да бъдат засегнати от него, като им бъдат на-
ложени покварени 
диктаторски ре-
жими. Тази цел бе 
постигната с голям 
успех. Това е при-
чината съветникът 
по въпросите за на-
ционалната сигур-
ност Макджордж 
Бънди по-късно да 
заяви, че Щатите са 
могли спокойно да 
прекратят военните 
действия още през 
1965 г. след превра-
та на Сухарто в Ин-
донезия. Превратът 
предизвика невероятна еуфория, след като 
бяха изклани десетки хиляди, беше унищоже-
на единствената подкрепяна от народа полити-
ческа организация и страната беше отворена 
за плячкосването й от Запада. 

Без да се впускаме в повече подробности, 
можем да заявим, че истинските залози са 
били големи и американската победа не е била 
маловажна, а скалъпените доводи, на които 
очевидно се е вярвало, не само че са били от 
голямо значение, но са били жизнено необхо-
дими. Залозите в Ирак също са много големи, 
но не е съвсем ясно дали са по-големи от тези 
в Индокитай. Освен това се различават зна-
чително. Въпреки някои надути заявления на 
Айзенхауер виетнамските ресурси не са били 
толкова важни, докато в Ирак те са от първос-
тепенно значение. Съединените щати можеха 
да постигнат основните си военни цели във 

Виетнам, като просто го сринат със земята. А 
докато там имаше притеснения от “вирусната 
зараза”, това никога не е било фактор в Ирак.

Вглеждайки се по-внимателно в антивоен-
ното движение и в двата случая, мисля, както 
вече отбелязах, че то е по-голямо при Ирак в 
сравнение с който и да било съответен етап 
от войните в Индокитай. Освен това САЩ са 
се променили значително в резултат на акти-
визма от 60-те години и неговите последствия. 
Движението против войната във Виетнам, ко-
гато най-накрая се разви, не бе “разводнено” 
от най-различните съображения на днешните 
активисти. Без проблеми мога да продължа 
по този въпрос дори само ако се придържам 
към моите спомени. Нека просто да разгледа-
ме разговорите. В края на шестдесетте години 

почти всички иска-
ния бяха свързани 
конкретно с вой-
ната във Виетнам. 
Днес само част от 
тях са насочени към 
войната в Ирак. Не 
защото войната не 
е от голямо значе-
ние, а защото има 
още толкова много 
жизненоважни въ-
проси. 

Нещо повече - 
пороят от покани 
за обсъждането на 
всякакви теми, ко-

ито почти не са били дискутирани преди 40 
години, е много по-голям и публиката също е 
много по-многобройна и по-ангажирана. Има 
и много други фактори, които снижават нивото 
на активизма, като огромното количество про-
пиляна енергия от “Движението за истината 
за 11/9”. Може и да оставаме с впечатлението 
за по-малко антивоенна дейност в наши дни, 
отколкото по време на войната във Виетнам, 
но мисля, че това е доста подвеждащо – макар 
че протестите срещу войната в Ирак са много 
по-малки, отколкото самите престъпления за-
служават. 

Какви са вероятните курсове на поведение 
на американските военни стратези сега? Как-
ви са правдоподобните опции и какво те биха 
искали да направят, ако им бъде предоставена 
възможност? Разглежда ли се изтеглянето? 

“ Може и да оставаме с впе-
чатлението за по-малко 
антивоенна дейност в наши 

дни, отколкото по време на вой-
ната във Виетнам, но мисля, че 
това е доста подвеждащо – ма-
кар че протестите срещу вой-
ната в Ирак са много по-малки, 
отколкото самите престъпле-
ния заслужават.
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То ще доведе ли до дори по-лоша гражданска 
война? Ще доведе ли изтеглянето до победа 
за баасистите или за ислямските фундамен-
талисти? Какви биха били последствията и в 
двата случая? Ако не се стигне до изтегляне 
сега, което да е продиктувано от опозицията 
или от някои от елитите, каква мислите, че 
ще бъде по-нататъшната политика?

Един възможен курс на поведение на аме-
риканските стратези е да приемат отговорно-
стите, които по принцип агресорите приемат: 
да изплатят огромни репарации за техните 
престъпления – не помощ, а репарации – и 
да обърнат внимание на желанието на техни-
те жертви. Но подобни 
мисли се пренебрегват 
от общества с дълбо-
ко вкоренен имперски 
манталитет и силно 
индоктринирана инте-
лектуална класа.

Правителството и 
коментаторите знаят 
много за желанието на 
жертвите от редовните 
анкети и проучвания, 
които се правят от аме-
рикански и западни 
агенции. Резултатите 
са доста последовател-
ни. До момента 2/3 от 
гражданите на Багдад 
искат американските 
сили да се изтеглят не-
забавно и около 70% от иракчаните искат кон-
кретен график за изтеглянето – в рамките на 
година или по-малко. Процентът става по-висок 
в арабските територии на Ирак, където на прак-
тика са разположени войските. 80% (включител-
но кюрдските области) смятат, че американско-
то присъствие в страната увеличава насилието и 
почти същият процент смятат, че американците 
смятат да поддържат постоянни военни бази. 
Тези проценти нарастват постоянно.

Както обикновено, иракското мнение е поч-
ти напълно пренебрегнато. Сегашните плано-
ве са да бъде увеличен броят на американски-
те сили в Багдад, където по-голямата част от 
населението иска те да се махнат. Докладът 
на комисията “Бейкър-Хамилтън” дори не 
споменава иракското мнение по въпроса за 
изтеглянето. Не че не са разполагали с тази 

информация, те цитираха същите проучва-
ния чрез анкети по въпроси, които са важни 
за Вашингтон, по-специално – подкрепата на 
населението за атаките срещу американските 
войници (одобряват се от 60% от иракчаните). 
По същия начин мнението на американските 
граждани не се взима предвид не само по въ-
проси за Ирак, но също така и по въпроси за 
следващата криза, която се задава – Иран. 75% 
от американците (включително 56% републи-
канци) одобряват стремежа към подобряване 
на отношенията с Иран вместо отправянето 
на заплахи по негов адрес. Този факт едва ли 
се взима предвид при изготвянето на полити-
ческите планове или коментари, точно както 

политиката не се влияе от множествата, които 
са за дипломатически отношения с Куба. Мне-
нието на елитите е съвсем недемократично, въ-
преки че прелива от тежка реторика за обичта 
към демокрацията и месианските мисии, които 
я разпространяват. Няма нищо ново или учуд-
ващо в това и, разбира се, то не се ограничава 
само в рамките на Съединените щати. 

Що се отнася до последствията от евенту-
ално изтегляне на американските сили, ние 
имаме право да правим лични преценки, ко-
ито обаче са точно толкова несведущи и съм-
нителни, колкото са и тези на американското 
разузнаване. Но това няма значение. Нещото, 
което наистина е от значение, е какво мислят 
самите иракчани. Всъщност това е нещото, ко-
ето би трябвало да е от значение, и ние науча-
ваме много за характера и моралното равнище 

“ Що се отнася до последствията от евен-
туално изтегляне на американските сили, 
ние имаме право да правим лични прецен-

ки, които обаче са точно толкова несведущи и 
съмнителни, колкото са и тези на американ-
ското разузнаване. Но това няма значение. Не-
щото, което наистина е от значение, е какво 
мислят самите иракчани. Всъщност това е не-
щото, което би трябвало да е от значение, и 
ние научаваме много за характера и морално-
то равнище  на властващата интелектуална 
култура от факта, че въпросът какво искат 
жертвите дори не се повдига.
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на властващата интелектуална култура от 
факта, че въпросът какво искат жертвите 
дори не се повдига. 

Какви според вас са възможните по-
следствия от различните предложения, 
които бяха представени: а) препоръки-
те на комисията “Бейкър-Хамилтън”; 
б) предложението на Питър Гълбрайт-
Байдън-Гелб за разделяне на Ирак на 
три отделни държави? 

Препоръките на комисията “Бейкър-
Хамилтън” отчасти са просто списък с желания: 
няма ли да бъде чудесно, ако Иран и Сирия ре-
шат да ни помогнат? Всяка препоръка е така 
извъртяна, че става почти неразбираема. Така 
броят на военните подразделения трябва да бъде 
намален, освен ако няма нужда от тях, за да пазят 
американските войници – например тези, които 
са включени в иракски подразделения, където 
мнозина ги разглеждат като легитимна мишена. 
Вмъкнати в доклада са и очакваните препоръки 
да бъде разрешен съвместният (има се предвид 
предимно американско-британски) контрол над 
енергийните ресурси. Това остава встрани от 
дискусиите може би защото на него се гледа като 
на нещо неподходящо да бъде изложено на вни-
манието на обществеността. Има отделени ня-
колко думи, които препоръчват президентът да 
оповести, че не възнамеряваме да наложим по-
стоянно военно присъствие, но няма призиви да 
бъдат прекратени строителните дейности. Това 
е духът на почти целия доклад. Отхвърлят се 
предложенията за разделяне на страната, дори и 
по-умерените предложения за висока степен на 
независимост в рамките на хлабава федерална 
структура. Макар че наистина не е наша рабо-
та и не ние сме тези, които решават, вероятно 
скептицизмът е оправдан. Съседните страни ще 
бъдат изключително враждебно настроени към 
един независим Кюрдистан, който няма излаз 
на море. Турция даже би го нападнала, което би 
заплашило и отдавнашния и важен съюз между 
САЩ, Израел и Турция. Кюрдите искат много 
независимост, но, изглежда, поне засега я смятат 
за непостижима. Сунитските страни биха могли 
да се намесят, за да защитят сунитските райони, 
които нямат никакви ресурси. Шиитите могат да 
подобрят отношенията си с Иран. Всичко това 
може да се превърне в начало на регионална 
война. Моето собствено мнение е, че федерално 
разрешаване на въпроса е логично не само по 

отношение на Ирак. Но това не изглежда да са 
реалистични планове, които да са приложими в 
близкото бъдеще. 

Според вас какво точно трябва да се на-
прави? Представете си, че изведнъж искрена 
заинтересованост за истинска демокрация, 
искрена загриженост за нуждаещите се, ис-
крена загриженост за правото и справедли-
востта станат факторите за взимането 
на решение. Или пък представете си, че ан-
тивоенната опозиция може да диктува усло-
вията. Какво трябва да бъдат накарани да 
направят американските властимащи?

Отговорът ми изглeжда съвсем ясен. Тряб-
ва да се направи това, което всички агресори 
трябва да направят: 1) да изплатят репарации; 
2) да се съобразят с желанието на жертвите; 
3) виновниците да бъдат подведени под отго-
ворност съгласно Нюрнбергските принципи, 
хартата на ООН и други международни до-
кументи; дори и според американския Указ 
за военните престъпления от периода, преди 
да бъде изпразнен от съдържание от Указа за 
военните комисии, който е един от най-срам-
ните законодателни актове в американската 
история. Няма механични правила в човеш-
ките отношения, но това са разумни насоки 
на действие. Едно по-практично предложение 
е да се поработи по въпроса за промяната на 
самото общество и култура, така че това, което 
би трябвало да се направи, поне да се превърне 
в тема за обсъждане. Това е голямо начинание 
не само по тази тема, макар че смятам, че опо-
зицията на елитите е далеч по-свирепа от тази 
на широките обществени слоеве.

Интервюто с Ноам Чомски е направе-
но от Майкъл Албърт и е публикувано в 

основаното от него списание Z magazine.

“ Моето собствено мнение е, 
че федерално разрешаване на 
въпроса е логично не само по 

отношение на Ирак. Но това не 
изглежда да са реалистични пла-
нове, които да са приложими в 
близкото бъдеще. 
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Експериментът „Ирак”
Д-р Емил Ценков

От демократичен мо-
дел за подражание на 
другите арабски режими 
Ирак след Саддам се пре-
върна пред очите ни в съ-
временен Франкенщайн, 
нескопосано съчетаващ 
фалшиви идеологеми, уп-
равленска некомпетент-
ност и средновековни 
форми на насилие и хаос. 
Съответно бляскавата во-
енна победа на Буш от 2003 
г. се трансформира във все 
по-ясно очертаващ се про-
вал, който застрашава не 
само репутацията и вли-
янието  на единствената 
свръхсила, но и мира и ста-
билността на Близкия из-
ток. Дали „дипломацията 
от 12-ия час” има все още 
някакъв шанс предстои да 
разберем през следващите 
месеци.  

Американските 
дилеми

Големите проблеми за Буш 
след окупирането на Ирак са 
свързани, както все повече 
американски наблюдатели 
считат, с погрешно избрания 
модел на демократизация (ко-
ято в американската полити-
ческа лексика се обозначава 
с понятието държавно строи-
телство, или nation-building). 
Неоконсерваторите никога не 
са били силни в тази материя, 
но тук политическото им ама-
тьорство достига своя връх. И 

така, без да се вслуша в препо-
ръките на експертите на Дър-
жавния департамент, Белият 
дом решава, че ще следва мо-
дела на следвоенна Германия 
и Япония – две развити ин-
дустриални държави, които са 
доведени до катастрофа след 
унищожителна многогодиш-
на война. И които са твърде 
далече от света на исляма и 
неговите вътрешни законо-
мерности и противоречия. 
Както справедливо отбелязва 
Джеймс Добинс, тази анало-
гия е допаднала на Буш-млад-
ши поради обстоятелството, че 
не само трансформациите на 
двете страни са били успеш-
ни, но и че не са дело на по-
литическите му опоненти. Eто 
как Пол Бремер, проконсул 
на американски Ирак, полу-
чава картбланш за прилагане 
на стратегия, която залага на 
„започване от нулата”. Само 
с един подпис Бремер остави 
страната без редовна армия, 
изпращайки 300 000 военни 
в „армията” на безработни-
те. Разрухата на държавната 
машина продължи с разтуря-
нето на силите за сигурност 
и ред, както и със забраната 
на партията “Баас”, която до-
тогава бе синоним на ирак-

ската политическа система. 
Удивителното е, че всичко 
това се предприема, за да се 
приложи стратегия, която 
разчита на местните кадри 
и на минимални разходи за 
американския данъкоплатец. 
Непосредственият ефект на 
тези „революционни” мерки 
са хаос, засилване на антиа-
мериканските настроения на 
„улицата” и появата на нови, 
този път религиозни и квази-

религиозни елити, с което от-
тук насетне Вашингтон трябва 
да намери общ език.

Бъркотията, създадена в 
резултат на действията и без-
действията на Бремер и него-
вите вашингтонски господари 
в Междуречието, води и до 
постепенното изоставяне на 
първоначалния модел. Зада-
чата, която администрацията 
на Буш си поставя днес, когато 
е изгубил миналогодишните 
избори за Конгреса и Сената, 
няма вече нищо общо с пър-
воначалния триумфализъм. 
Тя  може да се резюмира като 
„излизане с чест от една загу-
бена война”. Аналогиите, ко-
ито използват американските 
анализатори, вече не са с ус-
пешния германско-японски 
модел, а със... Виетнам. Дори 
препоръките на комисията на 
близкия до режима Джеймс 
Бейкър са в посока към ми-
нимизиране на загубите, а не 
в подкрепа на амбициозния 
план за „демократизиране на 
Големия Близък изток” на 
Буш/Райс. 

Завръщането на все по-
вече западни експерти към 
здравия разум обаче не по-
пречи на упорития в своите 
заблуди Буш да обяви нова 
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настъпателна стратегия. Фо-
кусиран върху сигурността на 
Багдад, този план предвижда 
увеличаване на американ-
ските войски от 132 000 на 
153 000, както и на силите на 
иракската армия и полиция 
от 42 000 на 50 000 души. 
Според добре информирани 
източници обаче тези сили 
не биха могли да гаранти-
рат дори сигурността на 5-6-
милионната столица. Освен 
всичко друго този план е още 
едно потвърждение, че САЩ 
продължават да гледат на 
Ирак като проблем на сигур-
ността, а не като политиче-
ска задача. Всеки обективен 
анализ би показал очевидна-
та връзка между досегашния 
неуспех да се наложи новата 
политическа система, про-
изтичаща от приетата през 
2005 г. конституция, от една 
страна, и задълбочаващата се 
гражданска война в Ирак, от 
друга. Ето защо фундамен-
талният въпрос, който трябва 
да си зададе администраци-
ята на Буш, е: дали в усло-
вията на дълбоко разделена 
по религиозен и етнически 
признак държава е възможно 
прилагането на принципите 
на демокрацията, при която 
мнозинството получава кон-
трол върху изпълнителна-
та и законодателната власт. 
Световната практика е богата 
на примери за злоупотреба с 
демократични институции  
и механизми, които законо-
мерно водят до диктатура 
и терор. В иракския случай 
шансовете за консенсус меж-
ду трите основни общности 
– шиити, сунити и кюрди – 
рязко намаляха след начало-
то на гражданската война. В 
тези условия правителството 
на Ал Малики се възприема 
от иракчаните като шиитско 

управление в ущърб на суни-
тите, оказали се в ситуацията 
на политически аутсайдери. 
Самите сунити са убедени, 
че предоставяйки властта и 
петрола на шиити и кюрди, 
американците си отмъщават 
на верните на Саддам пле-
мена от т.нар. „сунитски три-
ъгълник”. Що се отнася до 
арабската „улица”, тя вижда 
в наложената с американско 
посредничество конституция 
класически неоколониален 
инструмент. Както писа Хана 
ал Байати във влиятелния 
египетски седмичник „Ал 
Ахрам”: „Използвайки пре-
ходния административен 
закон на Пол Бремер и кон-
ституцията, американската 
администрация приложи кла-
сическата колониална стра-
тегия „разделяй и владей”. 

Маскирайки политиката си 
зад иракски закони, САЩ съ-
умяха да наложат принципа 
на разделяне на Ирак в ос-
новния закон на тази стра-
на. По такъв начин Ирак за-
напред ще бъде съставен от 
три слаби и конфликтуващи 
протектората, които няма да 
могат да се противопоставят 
на икономическия, полити-
ческия и военния контрол на 
САЩ и на преразпределяне-
то и експлоатацията на ирак-
ските ресурси.”

Факт е, че правителство-
то на страната като че ли съ-
ществува в някаква паралелна 
реалност, докато ежедневие-
то на хората преминава под 
заплахата от частните армии 
на основните групировки и 
терористичните актове. „В 
Ирак никой не е в състояние 

Бъркотията, създадена в резултат на действията и бездействи-
ята на Бремер и неговите вашингтонски господари в Междуречието, 
води и до постепенното изоставяне на първоначалния модел. Задача-
та, която администрацията на Буш си поставя днес, когато е изгубил 
миналогодишните избори за Конгреса и Сената, няма вече нищо общо с 
първоначалния триумфализъм. Тя  може да се резюмира като „излизане 
с чест от една загубена война”.

На снимката от ляво на дясно: Посланик Пол Бремер, шефът на цен-
тралното командване в Ирак генерал Джон Абизаид и Доналд Ръмсфелд.
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да гарантира нищо” – това е 
тъжното заключение на аме-
рикански експерт, неотдав-
на посетил тази страна. Дори 
съсредоточаването на специ-
ални охранителни сили за 
регионалната конференция 
за сигурност, състояла се в Ба-
гдад в началото на март т.г., 
не попречи на атентаторите да 
взривят два снаряда не-
далеч от сградата на ми-
нистерството на външ-
ните работи, приютила 
за пръв път дипломати 
от САЩ и Иран.

Малцина са онези, 
които предричат ус-
пех на заключителната 
фаза на американската 
окупация на Ирак. Буш 
би постигнал - макар и 
късна - победа, която да 
му позволи да излезе с 
чест от иракското бла-
то, ако сътвори следни-
те херкулесовски под-
визи:

• Интегриране на 
сунитите в рамките на 
реформираната поли-
тическа система, което 
предполага ревизия на 
конституцията и пре-
разпределение на пе-
тролните приходи.

• Неутрализиране на 
екстремистките шиит-
ски фракции, разоръ-
жаване на милициите 
и укрепване позициите 
на по-умерените шиит-
ски предводители.

• Туширане на сепаратист-
ките тенденции сред кюрди-
те и решаване на проблема с 
Киркук.

Много по-вероятно е засил-
ването на американското во-
енно присъствие в тази страна 
да има обратен ефект. Сред 
очакваните дори във Вашинг-
тон неблагоприятни военни 

сценарии са:
• Прегрупиране на силите 

на бунтовниците и нанася-
не на удари по периферия-
та, които биха обезсмислили 
американското съсредото-
чаване в Багдад и неговата 
околност.

• Съчетаване на подобна 
тактика с нанасянето на само-

убийствени удари в най-добре 
охраняваните зони на столи-
цата, които да демонстрират 
безпомощността на американ-
ските и на правителствените 
сили.

• Временно оттегляне от 
бойното поле на шиитски-
те милиции, което да накара 
американците да концентри-
рат ударите срещу сунитските 

бунтовници.
Последният сценарий е 

най-опасният от политическа 
гледна точка, тъй като ще за-
сили досегашната убеденост 
на сунитите, че са жертва на 
американско-шиитски заго-
вор. Всъщност подобно раз-
витие би означавало по-скоро 
успех за шиитите в усилията 

им да манипулират 
американците във 
войната им срещу су-
нитите.

В дългосрочен 
план преобладават 
катастрофални прог-
нози, част от които са 
степенувани и в офи-
циалния доклад от 
поредицата National 
Intelligence Estimate: 
1) институционален 
хаос, разпадане на 
държавната машина, 
открита гражданска 
война и разпадането 
на страната на три 
държавици (кюрдска 
на север, сунитска в 
Централен Ирак и 
шиитска в Центра-
лен и Южен Ирак); 
2) шиитска диктатура 
върху цялата страна, 
съпровождаща се с 
подривна гражданска 
война, и 3) парализи-
ране на централната 
власт и утвърждава-
не местната власт на 
племената.

Всички тези неблагоприят-
ни прогнози, свързани с про-
дължаване на насилствените 
действия на иракска терито-
рия, се разглеждат като ве-
роятни за относително дълъг 
период от време – между 10 
и 20 години, което от истори-
ческа гледна точка отрежда 
на иракската градска „гери-
ля” междинна позиция между 

“ В дългосрочен план пре-
обладават катастро-
фални прогнози, част 

от които са степенувани и в 
официалния доклад от поре-
дицата National Intelligence 
Estimate: 1) институциона-
лен хаос, разпадане на дър-
жавната машина, открита 
гражданска война и раз-
падането на страната на 
три държавици (кюрдска на 
север, сунитска в Центра-
лен Ирак и шиитска в Цен-
трален и Южен Ирак); 2) 
шиитска диктатура върху 
цялата страна, съпровож-
даща се с подривна граждан-
ска война, и 3) парализира-
не на централната власт 
и утвърждаване местната 
власт на племената.  
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ливанската гражданска война 
и израелско-арабската кон-
фронтация.

Иракските  
вендети 

Както справедливо отбе-
лязва Хаим Кауфман, войната 
в Ирак всъщност е събира-
телно понятие, прикриващо 
три паралелни конфликта: 
между американците и анти-
правителствените бунтовни-
ци, между кюрдите и другите 
общности в Северен Ирак и 
между сунитите и шиитите в 
централната част на страна-
та. С други думи, колкото и 
порочна да е политиката на 
окупационните сили в Ирак, 
отговорност за сегашната си-
туация носят и самите иракски 
общности, респективно техни-
те лидери. И в тази сфера се 
стигна до най-неблагоприят-
ния сценарий за преходния 
период. Така, вместо рухва-
нето на баасистката автори-
тарна политическа система 
да доведе до утвърждаване на 
представителни демократич-
ни институции и на модерни 
политически партии, се случи 
обратното – десетките нови 
партии се превърнаха във 
фасада на религиозно-етни-
чески общности и на техните 
духовни и племенни вождове, 
като пренесоха в новото вре-
ме традиционните вражди. 
Парламентарните избори от 
декември 2005 г. категорично 
доказаха упадъка на светските 
политически партии и триум-
фа на етно-конфесионалното 
начало в иракската политика 
след Саддам. (Единствено тра-
диционните кюрдски партии 
– Кюрдската демократическа 
партия на Барзани и Кюрд-
ският патриотичен съюз на 

президента Талабани – успяха 
да осигурят приемственост, ут-
върждавайки се като неизмен-
ните политически представи-
тели на кюрдската общност с 
нейните два най-влиятелни 
клана.) За мащабите на ката-
строфата на светската поли-
тика в Ирак говори фактът, 
че най-влиятелната от средата 
на миналия век до забрана-
та й от Саддам общоиракска 
формация – Иракската кому-
нистическа партия – получи 
едва две места в 275-местния 
парламент.

Превръщането на шиит-
ската общност от потиснато и 
маргинализирано мнозинство 
(в периода от самото създаване 
на Ирак до края на баасистка-
та диктатура) в управляващо 
мнозинство днес представля-
ва най-драматичната вътреш-
нополитическа промяна след 
окупацията на страната от 
американците и техните съю-
зници. Нейната потенциална 

политическа мощ пролича на 
парламентарните избори, ко-
гато шиитският електорат със-
тави огромното мнозинство 
от гласувалите в условията на 
частичен сунитски бойкот. За-
кономерно бе налагането на 
двете забранени в условията 
на баасизма шиитски партии 
– “Ал Дауа” и на Висшия съ-
вет на ислямската революция 
в Ирак (ВСИРИ), като двете 
най-влиятелни шиитски по-
литически партии. Както ге-
незисът им, така и ролята на 
шиитското духовенство на ос-
новен опозиционен център в 
съпротивата срещу баасистка-
та диктатура предопределят, 
от една страна, силната връзка 
между религиозните лидери и 
ръководителите на шиитските 
партии, а, от друга – тяхната 
обвързаност с Иран. Тук тряб-
ва да се припомни, че създате-
лят на ВСИРИ Мохамед Бакр 
ал Хаким (убит в атентат през 
2003 г.) организира съпроти-

Иракският парламент  
(Меджлис ан нуаб ал иракиин)

На 15 декември 2005 г. бяха проведени общи пар-
ламентарни избори в страната. От избраните 275 чле-
нове на Иракския съвет на представителите (което е 
буквалният превод на названието на парламента от 
арабски) 230 места се разпределят между 18-те реги-
она (губернаторства) на основата на регистрираните 
избиратели във всеки от тях на изборите от януари 
2005 г. В това число влизат и 59 места за Багдад-
ския регион. В рамките на всеки регион местата се 
разпределят пропорционално. Освен това 45 места 
се разпределят като „компенсаторни” за онези пар-
тии, чийто процент от националния вот (включващ 
и гласувалите в чужбина) надвишава броя на места-
та, които са получили от общия брой на депутатски-
те места в рамките на регионалното разпределение. 
Жените задължително съставят ¼ от общия брой на 
местата в парламента.
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вата срещу Саддам от съседен 
Иран, а също и фактът, че 
милициите на ВСИРИ – бри-
гадите „Бадр” – са екипира-
ни и обучени от иранските 
революционни гвардейци. От 
друга страна, „гвардейците” 
оказваха силна подкрепа и 
на екстремисткото течение в 
шиитския политически спек-
тър, представено от Муктада 
ал Садр и неговата „Армия на 
Махди”.

Тук трябва да се отбележи, 
че не се оправдаха прогнози-
те както на иракски, така и на 
американски експерти, че сва-
лянето на режима на Саддам 
ще доведе до конкуренция 
между двата центъра на ши-
итско влияние в Югоизточен 
Ирак и в Иран. Обратното – 
либерализирането на гранич-
ния режим след свалянето на 
баасистката власт доведе до 
интензивно движение на хора 
и стоки. Стотици хиляди иран-
ци посетиха светите шиитски 
места в Ирак и преди всичко 
Наджаф и Кербала. Експерти 
дори говорят за нарастваща 
популярност на „шиитския 
културен ренесанс” в Ирак 
върху иранската младеж. Този 
обмен има и значително ико-
номическо измерение, което 
допринася за регионална ин-
теграция в тази част на Близ-
кия изток. 

Другата облагодетелства-
на общност в Ирак след Сад-
дам е кюрдската. След пар-
ламентарните избори двете 
основни кюрдски партии си 
поделиха двата най-влиятел-
ни от кюрдска гледна точка 
поста – Джалал Талабани 
стана президент на Ирак, а 
Масуд Барзани – президент 
на кюрдския автономен ре-
гион. Това е нова стъпка към 
легитимирането на нарасна-
лото политическо влияние 

на тези традиционни кюрд-
ски партии както в „собст-
вената територия”, така и 
върху централната власт 
в Багдад. Автономията на 
Кюрдистан обаче вече отдав-
на е реализирана цел, тъй 
като благодарение на аме-
риканския въздушен чадър 
срещу евентуални баасистки 
военни акции още от 90-те 
години кюрдите живееха в 
условия, наподобяващи не-
зависимост. През последните 
няколко години се наблюда-
ва постепенно ескалиране на 
политическите очаквания за 
формално провъзгласяване 
на независима кюрдска дър-
жава в Северен Ирак. Нали-
це са и редица атрибути на 
държавност – от официал-
ния статут на кюрдския език 
в държавните институции на 
автономния регион до из-
дигането на кюрдски флаг 
вместо иракския трибагре-
ник. Същевременно кюрдско-
то автономно правителство 
насърчава продължаващото 
заселване на богатия на нефт 
район на Киркук с кюрди 

предвид на предстоящия ре-
ферендум, който ще опреде-
ли окончателните очертания 
на автономния регион. Не са 
безпочвени и твърденията, 
че процесът на „дебаасиза-
ция”, протичащ на север, се 
съпътства и със засилване на 
гоненията срещу по-малки-
те иракски малцинства – от 
коренните асирийци до тур-
команите, насърчавани от 
Анкара.

Както овладяването на цен-
тралната власт от шиитските 
партии, така и фактическа-
та независимост на иракски 
Кюрдистан се възприемат 
болезнено от сунитите в цен-
тралната част на страната и 
в самата столица. Те виждат 
в процеса на официална “де-
баасизация” приемлив повод 
за по-нататъшно отстранява-
не на традиционните елити. 
Големият губещ на иракската 
политическа сцена е арабски-
ят национализъм, бламиран 
както от религиозния възход 
на шиитите, така и от непрес-
танно утвърждаващия своите 
позиции кюрдски национа-

Превръщането на шиитската общност от потиснато и маргинализирано мно-
зинство (в периода от самото създаване на Ирак до края на баасистката дикта-
тура) в управляващо мнозинство днес представлява най-драматичната вътрешно-
политическа промяна след окупацията на страната от американците и техните 
съюзници.
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лизъм. Затова не е учудващ 
фактът, че бунтовниците в 
т.нар. „сунитски триъгълник”, 
съставящи основната база на 
антиамериканската гериля, 
постепенно бяха въвлечени и 
в гражданската война срещу 
шиитското мнозинство. Дори 
те си дават сметка, че амери-
канците и техните съюзници 
рано или късно ще се изтег-
лят от Ирак, докато шиитите 
тепърва ще утвърждават но-
вия си статут на политическо 
мнозинство. 

Крайно деструктивна роля 
в отношенията между основ-
ните етно-религиозни 
общности имат и те-
рористичните групи 
от привърженици на 
“Ал Кайда” и на други 
сунитски екстреми-
сти, чиято цел са не 
само американците, 
но и шиитите, както 
и самата перспектива 
за нормализиране на 
обстановката в стра-
ната и в региона.

Ескалирането на 
насилието между ра-
дикалните фракции 
и бойни групи на 
двете основни мю-
сюлмански общно-
сти в Ирак – араби-
те сунити и арабите 
шиити – отдавна 
премина „точката 
на необратимостта”. 
Взривяването на свещената 
шиитска джамия в Самара, 
както и атентатите срещу ре-
лигиозни процесии със сто-
тици жертви са свидетелство 
за разгръщането на злона-
мерена и планирана граж-
данска война, следваща 
принципа „колкото по-зле, 
толкова по-добре”, която 
не прави разлика между 
милиции и невинни граж-

дани, мъже, жени и деца. 
Едва ли е реалистично да 
се очаква, че тя може да 
заглъхне през  следващите 
месеци и дори години. 

Идва ли редът 
на дипломатите?

За всички е ясно, че иракска-
та драма не е възможно да се 
ограничи и съответно разреши 
в рамките на държавата Ирак. 
Обратното – тя все повече се 
превръща в централен проблем 
за стабилността на Близкия и 

Средния изток. Илюстрация за 
сериозното напрежение, което 
пораждат иракските събития 
за съседните държави, е неот-
давнашна публикация във вли-
ятелния турски всекидневник 
The New Anatolian. В нея бив-
шият американски правител-
ствен служител Скот Съливан 
обосновава тезата си, че Тур-
ция трябва незабавно да оку-
пира Киркук. Сред аргументите 

му са, че САЩ симпатизират 
на идеята за независим Кюр-
дистан, че обещанията на Ва-
шингтон за сдържане на анти-
турските действия на силите на 
ПКК (считаната за антитурска 
Кюрдска работническа партия) 
в този иракски град са лише-
ни от основание и че кюрдите 
използват преходния период 
за променяне демографския 
баланс в своя полза с оглед на 
бъдещото му присъединяване 
към автономен, а впоследствие 
и независим Кюрдистан. По-
явата на  подобна статия в се-
риозен турски вестник може да 

бъде разчетена като 
предупреждение 
към Вашингтон, че 
Турция няма да ос-
тане със скръстени 
ръце, ако админи-
страцията на Буш 
капитулира пред 
националните аспи-
рации на кюрдите. 
Нещата бяха каза-
ни и в прав текст от 
външния министър 
на Анкара Абдалла 
Гюл, който обвини 
шефа на кюрдската 
автономна админи-
страция Масуд Бар-
зани, че идеите му 
за кюрдска незави-
симост са „нерацио-
нални”. Реагирайки 
на тези тревожни 
сигнали, държав-

ният секретар Кондолиза Райс 
побърза да увери, че Вашинг-
тон прави всичко възможно, за 
да улесни евентуални прегово-
ри между Турция и иракските 
кюрди. Същевременно тя при-
помни, че САЩ смятат ПКК 
за терористична организация, 
което би следвало да успокои 
турските генерали и правител-
ството в Анкара.

Претенциите на Турция оба-

Ескалирането на насилието между радикалните фракции и 
бойни групи на двете основни мюсюлмански общности в Ирак 
– арабите сунити и арабите шиити – отдавна премина „точка-
та на необратимостта”. Взривяването на свещената шиитска 
джамия в Самара, както и атентатите срещу религиозни про-
цесии със стотици жертви са свидетелство за разгръщането 
на злонамерена и планирана гражданска война, следваща прин-
ципа „колкото по-зле, толкова по-добре”, която не прави разлика 
между милиции и невинни граждани, мъже, жени и деца. Едва ли 
е реалистично да се очаква, че тя може да заглъхне през  следва-
щите месеци и дори години. 
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че не се изчерпват единствено с 
решителното противопоставяне 
на перспективата за независима 
кюрдска държава в Ирак (ней-
ното  създаване би насърчило 
исканията на турските кюрди и 
отново би поставило на дневен 
ред въпроса за обединяването 
на кюрдската нация чрез пре-
крояване границите на четири 
държави - Ирак, Сирия, Турция 
и Иран). По всичко изглежда, че 
Анкара ще се противопоставя и 
занапред на онези действия на 
кюрдската автономия, възприе-
мани като опит за изолиране и 
прогонване на малкото турко-
манско малцинство в Северен 
Ирак. Сценарият на Турция е в 
противоположна посока – за-
силване на влиянието на Анка-
ра чрез оказване на подкрепа 
на федералните власти на Ирак 
и използване на туркоманите 
като троянски кон в автономен 
Кюрдистан. Очевидно е, че дъл-
госрочните турски интереси ще 
намерят по-ясно проявление с 
неизбежния процес на изтегля-
не на САЩ от Ирак. 

Засега обаче вниманието 
на обществеността в региона 
и в света е насочено предим-
но към отраженията на граж-
данската война в Ирак върху 
регионалното противопоста-
вяне по оста сунити-шиити. 
Опасността от подобна реги-
онална конфронтация нака-
ра Саудитска Арабия (която 
е сред държавите с шиитско 
малцинство) и Иран да под-
новят преките контакти по-
между си. Посещението на 
иранския президент Ахмедин-
джан в Саудитска Арабия в 
началото на годината е само 
първа стъпка в заредените с 
много подтекст дипломатиче-
ски контакти между държа-
вите - покровители на двете 
конкурентни мюсюлмански 
общности в Близкия изток и 

Персийския залив. Същевре-
менно саудитският монарх 
проявява все по-ясен стремеж 
да допълни ролята си на пази-
тел на Мека и Медина с тази 
на лидер на арабската дипло-
мация в субрегиона.

Естествено, Ирак не изчерп-
ва натоварения дневен ред 
пред близкоизточните лидери. 
Гражданската война в Месопо-
тамия обаче е част от регионал-
ния пъзел и нейното преодоля-
ване по един или друг начин е 
свързано с другите две огнища 
на напрежение – палестинско-
израелският конфликт и ла-
тентната криза в Ливан. Пока-
зателно е, че и трите възела на 
регионално противоборство ан-
гажират ролята на Иран, който 
действа пряко или чрез подста-
вени политически структури не 
само в Ирак, но и в Ливан и в 
палестинските територии. За-
това беше само въпрос на вре-
ме арабските лидери, които в 
мнозинството си представляват 

сунитски политически сили, да 
потърсят единодействие и да се 
ангажират с по-активна регио-
нална дипломация.

В тази обстановка в начало-
то на март т.г. се проведоха и 
първите международни прего-
вори в Багдад, в които участ-
ваха и дипломати на САЩ, 
Иран и Сирия. Сам по себе си 
фактът е от голямо значение, 
тъй като е още една стъпка на 
Вашингтон към разгранича-
ване от фаталната метафора 
за „оста на злото” и създава 
прецедент, който в бъдеще би 
могъл да доведе до сериозни 
двустранни или многостран-
ни преговори. Във всички 
случаи администрацията на 
Буш няма вече други полез-
ни ходове, след като търпи 
провали както във войната си 
срещу бунтовниците, така и в 
усилията си да превърне Ирак 
в демократичен модел за под-
ражание от Големия Близък 
изток.  

През последните няколко години се наблюдава постепенно ескалиране на 
политическите очаквания за формално провъзгласяване на независима кюрдска 
държава в Северен Ирак. Налице са и редица атрибути на държавност – от 
официалния статут на кюрдския език в държавните институции на автономния 
регион до издигането на кюрдски флаг вместо иракския трибагреник.
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Справочник

Организацията „Ал Кайда 
в страните от Месопотамия” 
започва дейността си в Ирак 
след приключване на главните 
американски военни операции 
там през април 2004 г. Тя се 
ръководи от Абу Мусаб аз Зар-
кауи, чиято работа се изразява 
в набирането на доброволци 
за неопределен срок. Още през 
януари 2004 г. Заркауи полага 
клетва пред ръководителя на 
„Ал Кайда” Осама бен Ладен и 
името на организацията окон-
чателно се променя на „Ал Кай-
да за джихад в страните от Ме-
сопотамия”. 

Структура и устройство

Структурата на организа-
цията „Ал Кайда за джихад в 
страните от Месопотамия” се 
отличава с гъвкавост, няма аб-
солютизирани постулати и Зар-
кауи държеше здраво всички 
юзди на организацията. Преди 
смъртта си той сериозно започ-
на да мисли за предаване на ли-
дерството на организацията на 
някой от иракските й членове. 
Организацията обяви името на 
своя заместник-лидер - Абу Абд 
ар Рахман ал Ираки, който на 
свой ред отправи послание до 
Абу Мусаб аз Заркауи под над-
слов: „Ето ме! На вашите услуги 
съм, Абу Мусаб!”, и предаде ръ-
ководството на организацията 
на иракчаните. 

До смъртта си Заркауи оста-
на ръководител на организаци-
ята, но постепенно започна да 
разпределя задълженията си 
между различните комитети в 
нея. Именно той беше човекът, 
който изработи като цяло стра-
тегията на съпротива и взема-
не на прицел американските и 
съюзническите войски, както и 

шиитите и кюрдите, 
подземната инфра-
структура на стра-
ната и жизненоваж-
ните съоръжения 
на държавата. Той 
направляваше по-
вечето от големите 
операции на орга-
низацията, чертаеше 
стратегията и поли-
тиката й. При пове-
чето малки операции 
пръснатите в различ-
ни региони отряди 
и групировки не се 
нуждаят от пряка заповед и са 
поставени под самостоятелното 
командване на полевото ръко-
водство, което е в координация 
с ръководството на бригадите и 
областните ръководители. Пос-
тът на заместник-командващ, 
който заема Абу Абд ар Рахман 
ал Ираки, се счита за ново звено 
в организацията, наложено от 
изискванията на реалността и с 
цел запазване на безопасността 
на организацията. Заместник-
ръководителят изпълнява всич-
ки функции, които изпълнява и 
лидерът на организацията, и из-
дава всякакви разпореждания, 
свързани с организацията и 
хода на нейната дейност. Зарка-
уи му беше възложил и задача-
та да осъществява пряка връзка 
с иракчаните, както и да запази 
връзката с бойците доброволци 
извън Ирак. 

В рамките на организацията 
съществуват много главни бри-
гади, които поддържат връзка 
с висшето ръководство на орга-
низацията, като например От-
рядът за сигурност и разузна-
ване, който щателно проверява 
новите членове, принадлежащи 
към организацията, и събира 
сведения за лица, места и за 

избраните мишени на опера-
циите, пътищата на американ-
ските и съюзническите войски 
и компаниите, които им оказват 
логистична подкрепа и подкре-
па в сферата на сигурността, 
директивите на американските 
войски и военната им тактика, 
бъдещите им планове и плано-
вете на правителството. Те ра-
ботят също така за вербуването 
на агенти вътре в редиците на 
силите на националната гвар-
дия, полицията, фирмите с тру-
дови договори, транспортните 
компании и други структури с 
важни функции. 

Групите за разузнаване се 
пръсват между хората, запис-
ват впечатленията им, долавят 
нуждите им и работят в посока 
събиране на сведения за лица-
та – мишени на операциите за 
ликвидиране, независимо дали 
става дума за членове на прави-
телството, на дипломатически 
мисии или командващи войска-
та, полицията и други. Всички 
доклади се предоставят на ръко-
водството на организацията, ко-
ето ги проучва, консултира се за 
тях и подбира целите и времето 
за тяхното изпълнение. Също 
така ръководството винаги и 

Заркауи държеше здраво всички юзди на органи-
зацията в Ирак.

„Ал Кайда” в Ирак
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постоянно адресира заповедите 
си за изпълнение към военно-
то крило и изпълнителните си 
формирования и бива осведо-
мявано за резултатите от всяка 
задача, изпълнена от тези фор-
мирования. 

От военното крило произли-
зат редица бригади, отряди и 
групи, които приемат различни 
имена, като някои от тях носят 
имената на четиримата Пра-
ведни халифи - например „Бри-
гадата на Абу Бакр ас Садийк”, 
„Бригадата на Ибн ал Хаттаб”. 
Други пък са кръстени на име-
ната на някои лидери на „Ал 
Кайда” на Арабския полуостров, 
като например „Бригадата на 
Абд ал Азиз ал Мукрин”, „Бри-
гадата на Абу Анис аш Шами” 
и „Бригадата на Абу Азам ал 
Ираки (Абдуллах ал Джаури)”, 
като последните две са нарече-
ни бригади на смелостта. Що се 
отнася до другите бригади, то 
те носят същите имена, които 
са носили преди присъединява-
нето си към организацията „Ал 
Кайда за джихад в страните от 
Месопотамия” в Ирак, като на-
пример „Бригадата на мъжете”. 
„Бригадата на мъчениците” пък 
се смята за една от най-важните 
бригади в рамките на „Ал Кайда 
за джихад в страните от Месо-
потамия” - това е „Бригадата на 
Бура бну ал Малик” и нейния 
лидер Абу Даджана ал Ансари. 
Членовете на тази бригада – мъ-
чениците – изпълняват широ-
комащабни и големи операции, 
насочени срещу жизненоважни 
цели. Заркауи придаде специ-
ално значение на тази бригада, 
която изигра голяма роля във 
войната на изтощение. Тази 
бригада се ръководи от опитни 
цивилни, специалисти в произ-
водството на взривни вещества, 
залагането им и задействането 
им, взривяването на клетъчни 
и неклетъчни експлозиви чрез 

клетъчни телефони и други 
средства на remote control. 

Сред техническите средства, 
които се използват при взривни-
те вещества, най-много са твър-
дите експлозиви, които заемат 
мястото на перпендикулярните 
наземни мини, за да причинят 
максимални щети на механи-
змите мишени. Взривните ве-
щества също така се използват 
при залагането на експлозиви 
в коли и камиони - независи-
мо дали става въпрос за кола-
бомба, за да бъде взривена не-
клетъчно или чрез часовников 
механизъм, или бомба, която 
организацията взривява чрез 
бойци самоубийци. Взривни-
те вещества се използват също 
така в производството на взрив-
ни пояси, които се носят от бой-
ците самоубийци. Също така 
взривни вещества се използват 
за разработване на някои видо-
ве ракети и бомби „Мортър”.

Шериатски съд  
в „Ал Кайда”

В състава на организация-
та влиза шериатски орган, ог-
лавяван от шейх Абу Хамза ал 
Багдади, който провежда необ-
ходимите за групировката из-
следвания и проучвания. Този 
орган опровергава всякакви 
сходства и подобия, за които 
организацията счита, че вли-
яят върху разпространението 
на нейните убеждения, идеи и 
практики. Наскоро този орган 
издаде специализирано списа-
ние за организацията със за-
главие „Върхът на гърбицата”. 
Неговата функция е да изследва 
законовите постановки, свърза-
ни с въпроси и проблеми, кои-
то са в услуга на убежденията и 
идеите на организацията. Този 
орган откликва на изисквания-
та и фетвите, които засягат джи-
хада и съпротивата, и инфор-

мира за събитията, свързани с 
джихада и идващи от военните 
фронтове. Този орган е основан 
от Абу Анис аш Шани и след 
смъртта му името на неговия 
наследник на поста председател 
на комитета и негов законен 
представител не беше обявено 
от съображения за сигурност с 
цел да се запази животът му. От 
този шериатски орган произ-
лиза специализиран съд – ше-
риатски съд, който се занимава 
с разглеждане на искове, свър-
зани с въпроса за вътрешния 
шпионаж в организацията, и 
издава присъди на заловените и 
затворниците, които най-често 
са смъртни. Присъдите на ше-
риатския съд са окончателни и 
не подлежат на обжалване. 

Информационният отдел на 
организацията се ръководи от 
Абу Майсара ал Ираки и издава 
изявления и бюлетини, видео- и 
аудиозаписи. Този отдел на ор-
ганизацията бележи най-голям 
напредък. В него се подготвят 
всички записи на посланията, 
които изглеждат професионал-
но направени. Този отдел пое-
ма пропагандната функция на 
организацията и е от голямо 
значение при подновяването и 
привличането на нови члено-
ве в редиците на организация-
та. Най-важният способ, който 
организацията използва, за да 
публикува всичко онова, което 
е издала, е интернет простран-
ството, при чието използване 
организацията показва профе-
сионализъм, което прави труд-
но проследяването на адресите 
на администраторите на сайто-
вете, както и на потребителите 
на тези сайтове. Организацията 
отдава голямо значение на про-
цеса на обучение на своите при-
върженици, членове и симпати-
занти в качествено използване 
на електронната мрежа. Сайто-
вете на джихадистките органи-
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зации, взети заедно, се считат 
за едни от най-важните пътища 
за запознаване с тези организа-
ции, тяхната дейност и техните 
различни политически, военни 
и шериатски публикации. 

В рамките на организацията 
е създадена и финансова коми-
сия, която събира необходимите 
средства за финансиране на раз-
лични дейности на организаци-
ята. Тя е създадена на базата на 
мрежа от активисти, специали-
зирани в областта на събирането 
на дарения от търговци и джа-
мии, пръснати по всички краища 
на света. Разбира-
нето за милостиня 
в исляма улеснява 
събирането на фи-
нансови средства, 
тъй като то се счи-
та за един от стъл-
бовете на исляма. 
Организацията „Ал 
Кайда за джихад в 
страните от Месо-
потамия” е поела 
като ангажимент 
този стълб и това 
улеснява събира-
нето на пари на 
тази основа. Тази 
дейност не се огра-
ничава само в гра-
ниците на Ирак, а 
има мрежа от привърженици в 
различни краища на арабския и 
ислямския свят. В Йордания на-
пример Държавният съд по си-
гурността гледа три дела срещу 
организации, които са събирали 
пари в полза на Заркауи. 

Финансовият въпрос не 
представлява голямо бреме за 
организацията „Ал Кайда за 
джихад в страните от Месо-
потамия”. Бойците не живеят 
в разкош, а живеят в голямо 
въздържание и аскетизъм. По-
голямата част от тях прекарват 
дните си в молитви, задоволя-
ват се с малко храна, напитки, 

дрехи и пари. Те живеят на 
места, където има само мини-
мумът от необходимите условия 
за живот. Болшинството от тях 
оставят децата и близките си да 
се уповават на Аллах да ги пази 
и да ги напътства. Както мнози-
на от тях припомнят, те напус-
кат държавите си в търсене на 
величието и силата на Аллах, 
тъй като всеки мюсюлманин и 
мюсюлманка са задължени да 
правят джихад, в случай че ня-
коя ислямска страна е подложе-
на на окупация, какъвто според 
тях е случаят с Афганистан и 

Ирак. В речите на джихадист-
ките организации рядко могат 
да се намерят изявления, които 
да не подтикват към събирането 
на средства. Официалните речи 
на организацията пренебрегват 
съмненията, че тяхната борба 
има светски интереси, и се фо-
кусират върху съпротивата чрез 
саможертва и битки, скитания, 
изтезания в затворите, което се 
представя като реакция срещу 
гнета и защита на религията. 

Може да се каже, че органи-
зацията „Ал Кайда за джихад в 
страните от Месопотамия” се 
ползва с относителна незави-

симост от „Ал Кайда” под ръко-
водството на Осама бен Ладен 
и Айман аз Зауахири. Двете ор-
ганизации разчитат на взаимна 
морална подкрепа, тъй като спо-
делят една обща цел и стратегия. 
Контактите се осъществяват по-
средством кодирани послания в 
интернет или чрез устно преда-
вани послания посредством спе-
циални пратеници, подготвени 
за тези задачи. Всеки пратеник 
предава посланието до опреде-
лена за него точка, без да знае 
повече подробности за нея, след 
което посланието се получава от 

лице, което не знае 
изходния пункт. 
Пътят на взаимно-
то запознаване се 
осъществява чрез 
п р е д в а р и т е л н о 
съгласувани сред-
ства, сигнали, сим-
воли и означения 
за местата и хората 
и така, докато пос-
ланието стигне до 
последната си цел. 
Този метод се из-
ползва при важни 
и големи акции, 
които изискват 
единно мнение и 
съгласуваност на 
действията. 

Политическите и икономи-
ческите условия представляват 
важен фактор в процеса на об-
новяване на членовете на орга-
низацията „Ал Кайда за джихад 
в страните от Месопотамия”. Ос-
новният стълб в речта на орга-
низацията „Ал Кайда” и джиха-
дистките движения се основава 
на наличието на „кръстоносна 
ционистка война” срещу ислям-
ския свят и на призива за осно-
ваване на ислямска държава. 

(Текстът се основава на 
анализи на специалиста 
по ислямистки движения 
Маруан Шихада)

Сайтовете на джихадистките организации, взети заедно, се 
считат за едни от най-важните пътища за запознаване с тези 
организации, тяхната дейност и техните различни политиче-
ски, военни и шериатски публикации.
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Имена от вековете 

Петър Ценов 

Абу Зайд Абд ар Рахман 
ибн Мухаммад ибн Халдун 
е гениален арабски учен, 
обобщил значителна част 
от постиженията на на-
миращата се в упадък по 
негово време арабско-мю-
сюлманска цивилизация. 
Определян е като историк 
и социолог, който според 
някои съвременни изсле-
дователи  пръв в истори-
ята на човешката мисъл 
създава наука за човешко-
то общество и неговото 
развитие. 

Ибн Халдун е роден в гр. 
Тунис през 1332 г. Там той по-
лучава изключително високо 
образование и прекарва по-го-
лямата част от младостта си. В 
разразилата се през 1349 г. чум-
на епидемия загиват и двама-
та му родители. На 20 години 
младежът е назначен за двор-
цов калиграф, но не след дълго 
се отправя към град Фес – сто-
лицата на Маринидите1, където 
преди това са заминали и ре-
дица негови учители. По вре-
ме на близо десетгодишния си 
престой при Маринидите той 
се оженва за дъщерята на ви-
ден хафсидски военачалник и 
въпреки традициите на епохата 
бракът му остава моногамен.

С течение на времето Ибн 
Халдун се превръща в профе-
сионален политик. След мно-
жество политически интриги, в 
които бива замесен, и две годи-
ни, прекарани в затвор поради 
същата причина, през 1362 г. 
Ибн Халдун заминава за Гре-

нада, където служи 
на султан Мухаммад 
ибн ал Ахмар и дори 
му е поверена важна 
мисия да участва в 
преговори за мир с 
краля на Кастилия и 
Леон  Педро І Жесто-
кия. 

На 47 години Ибн 
Халдун се завръща в 
Тунис с намерението 
да остави политиката 
и да се отдаде на пре-
подавателска и на-
учна дейност. Враж-
дебното отношение 
към него от страна на 
туниските богослови 
обаче го принуждава да избя-
га в Кайро, където е назначен 
на поста върховен маликитски 
кадия. Към края на жизнения 
си път за известно време е сред 
обкръжението на монголския 
завоевател Тамерлан, по чиято 
молба ученият изготвя кратко 
описание на Магреба. След ре-
дица премеждия Ибн Халдун 
се завръща в Кайро и до края 
на живота си (14 март 1406) ос-
тава кадия. 

Основното произведение на 
Ибн Халдун е “Книга на про-
никновението и свод от начала 
и съобщения за дните на ара-
бите, персите и берберите и на 
техните съвременници, прите-
жавали голяма власт”. “Встъп-
лението” (Мукаддима) към това 
произведение се счита за едно 
от най-значителните постиже-
ния на човешкия гений.

“Встъплението” е изложено 
в шест части, всяка от които се 
състои от по няколко десетки 
глави. Съдържа сведения по 

география и социология, исто-
рия и богословие, политика и 
икономика, класификация на 
науките и педагогика. Нали-
це са проучвания върху мис-
тиката, алхимията, правото, 
езикознанието, изкуствата и 
философията. Засягат се основ-
ните познания в математика-
та, медицината, архитектурата, 
земеделието, естетиката, урба-
низацията, администрацията, 
финансите и военното изку-
ство.

В началото на “Встъпление” 
Ибн Халдун разказва, че след 
като се е запознал с книгите на 
редица учени преди него, ре-
шил да напише книга летопис, 
в която да “вдигне покривалото 
от живота на поколенията” и 
която да накара читателите й да 
“отдръпнат ръката си от подра-
жанието на традицията и да се 
обърнат към дните и поколени-
ята, които са преди и след тях”. 
Но преди да направи това, той 
преценява, че е необходимо да 

Ибн Халдун

1 Берберска династия, властвала на територията на днешно Мароко и други райони на Северна Африка от ХІІІ до ХV век.
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обсъди историческия метод с 
цел предоставяне на необходи-
мите критерии за различаване 
на историческата истина от исто-
рическите грешки. Това го кара 
да формулира наречената от 
английския историк и философ 
Арнолд Тойнби “философия на 
историята”. Според Тойнби това 
„без съмнение е най-голямото 
постижение по рода си, което е 
създадено от нечий ум”. 

Но Ибн Халдун отива още 
по-далеч. Проучването му на 
същността на обществото и со-
циалните промени го карат да 
развие нова наука, която той 
нарича “наука на културата” 
(илм ал умран), която определя 
по следния начин: 
Тази наука... има 
свой собствен пред-
мет – човешкото 
общество, неговите 
проблеми, социални-
те трансформации, 
които следват една 
след друга в обще-
ството.

Наистина не би 
било прекалено, ако 
кажем, че в първата 
част на “Встъпле-
нието” Ибн Халдун 
скицира обща соци-
ология; във втората и третата 
част - социология на полити-
ката; в четвъртата - социоло-
гия на живота в града; в петата 
- социология на икономиката, 
и в шестата част - социология 
на познанието. Трудът е из-
пълнен с брилянтни наблюде-
ния върху психологическите, 
икономическите, природните 
и социалните фактори, които 
допринасят за напредъка или 
упадъка на човешката цивили-
зация и хода на историята. За 
целта Ибн Халдун анализира 
естеството на цивилизацията 
и свързаните с нея науки, за-
наяти и други дейности, както 

и предпоставките и причини-
те за тяхното съществуване. 
Подробно разглежда и разли-
ките между дивите номадски 
народи и уседналите народи, 
различните видове династии и 
владетели, възхода и падение-
то на цивилизациите.

Ибн Халдун допринася мно-
го за развитието на западната 
мисъл посредством теорията си 
за историята като логична по-
редица от събития, които про-
изтичат едно от друго по зако-
номерни причини. Според него 
историята е “изкуство с достоен 
произход, с голяма полезност и 
с благородна цел”. Тя не е прос-
то предаване на разкази за оп-

ределени събития, а е и наука, 
която може да обясни и дори да 
предскаже човешкото поведе-
ние. Историята ни “запознава 
с нравите на отминалите наро-
ди, с житията на пророците, с 
владетелите, техните династии 
и тяхната политика, за да по-
стигне, който пожелае, полза от 
подражанието им във верските 
и светските дела”. 

Огромните познания довеж-
дат Ибн Халдун до заключени-
ето, че цивилизациите преми-
нават през няколко етапа на 
развитие – раждат се, достигат 
до своя разцвет и умират в ста-
рост. Според него цивилизация 

(умран) възниква само там, 
където има асабия – племен-
на солидарност, осъзнаване на 
кръвната връзка. Уседналостта 
е предпоставката за възникване 
на цивилизация и за създаване 
на  необходимите условия за 
разцвета на науките и изкуства-
та. С уседналостта обаче се сти-
га до разкош и благоденствие, 
които водят до разпуснатост и 
разхищения. В последния етап 
на своето развитие цивилиза-
цията изоставя религията и 
така се обрича на забвение, но 
и отваря пътя за зараждането 
на нова цивилизация. 

Европейските учени се за-
познават с произведението на 

Ибн Халдун през ХІХ 
век и  с възторг и уди-
вление откриват дъл-
бокото съдържание на 
неговите идеи. Впо-
следствие възниква и 
специфична дисци-
плина халдунисти-
ка, която се занимава 
с постиженията на 
арабския учен. 

Към творчеството 
на Халдун се обръ-
щат и арабските ре-
форматори от втора-
та половина на XIX 

век, които, като се позовават на 
схващането на Ибн Халдун за 
“цикличното развитие”, твър-
дят, че отново е дошло времето 
арабите да заемат престижното 
си място в света.

Хората от ХХІ век също биха 
могли да почерпят от мъдрост-
та на Ибн Халдун. Живял във 
време, много по-несигурно от 
нашето, той пише: “Необходи-
мо е обединението на силите 
на многобройните синове на 
човешкия род, за да се получи 
прехрана за всеки и за всички. 
Чрез взаимна помощ се удо-
влетворяват нуждите на много-
кратно повече хора.”   

“ Ибн Халдун допринася много 
за развитието на западна-
та мисъл посредством те-

орията си за историята като 
логична поредица от събития, 
които произтичат едно от дру-
го по закономерни причини. Спо-
ред него историята е “изкуство 
с достоен произход, с голяма по-
лезност и с благородна цел”.
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Робърт Фиск

Калифорнийската публика в Първата неза-
висима църква на “Бъркли” е загубила ума и 
дума. Денис Бърнстайн, евреинът, домакин на 
новинарското предаване Flashpoint по радио 
KPFA, четеше някои от последните електронни 
писма, които бе получил от поддръжници на 
Израел в Америка. Всяко едно шокираше хора-
та в църквата – мюсюлмани, евреи и христия-
ни. „Шибан-задник-мразещ-себе-си-еврейски 
боклук. Хитлер уби грешните евреи. Трябвало е 
да убие родителите ти, така че да не се роди та-
къв еврейски боклук като теб. С Божия помощ 
дано арабски терористи да те нарежат на парче-
та в стил Даниел Пърл, АМИН!!!”

Грехът на Бърнстайн бе, че бе отразил из-
раелското нахлуване в Дженин и бе интервю-
ирал журналисти, които разследваха станалите 
там убийства – сред тях Фил Рийвс и Джъстин 
Хъглър от „Индипендънт” – в предаването си. 
Дядото на Бърнстайн бе почитан ортодоксален 
равин с международна слава, но нито семейна-
та му история, нито произходът му успяха да го 
спасят. „Чети това и плачи, шибано мразещо 
себе си еврейско момченце!!!” – гласеше друго 
електронно писмо, адресирано до Бърнстайн. 
„Дано Бог да пожелае някой палестинец да те 
убие, да изнасили жена ти и да пререже гърла-
та на децата ти.” Друго писмо: „Надявам се, че 
ти, Барабара Лубин и всички останали еврей-
ски марксистки комунистки, предатели и анти-
американци, мразещи ченгетата, ще умрете по 
насилствен и жесток начин също като жертвите 
на самоубийствените атаки в Израел.” Лубин 
също е еврейка – изпълнителният директор на 

Съюза на децата от Близкия изток е някогаш-
на предана ционистка, но в наши дни е един от 
най-яростните критици на политиката на Изра-
ел. „Нейните” имейли са дори по-лоши.

Наистина трябва да дойдете в Америка, за 
да разберете точно колко смела е тази малка, 
но говореща на висок глас еврейска общност. 
Бърнстайн е първият, който призна, че комби-
нация от израелски лобисти и консервативни 
християнски фундаменталисти всъщност цен-
зурира всяка свободна дискусия относно Из-
раел и Близкия изток извън публичната сфера 
в САЩ. „Всички останали са потресени, казва 
Бърнстайн. Единствените, които започват да 
си отварят устата, са евреите в САЩ. Знаете ли, 
като дете изпращах пари за засаждане на дръв-
чета в Израел. Но сега сме ужасени от едно пра-
вителство, което представлява страна, която сме 
възпитани да обичаме и лелеем. Защитниците 
на Израел са особено отмъстителни към евре-
ите, които не се строяват зад унищожителната 
политика на Шарон*, защото те изобличават 
лъжата в обвинението, че критиците на Израел 
са просто антисемити.”

Адам Шапиро е сред онези, които са платили 
цена за своите вярвания. Той е евреин, сгоден за 
родена в Америка палестинка, доброволец към 
Международното движение за солидарност, 
който беше хванат в капан в щабквартирата 
на Ясер Арафат през пролетта, докато оказва-
ше медицинска помощ. След като заяви пред 
Си Ен Ен, че правителството на Шарон се дър-
жи като „терорист”, получавайки 3 милиарда 
долара американска военна помощ на година, 
Шапиро и семейството му бяха подложени на 
свирепи нападки в “Ню Йорк пост”. Вестникът 

Странен вид свобода
● Съществува ли еврейски и християнски фундамен-
тализъм в САЩ? ● Какво се случи със семейството на 
евреина Адам Шапиро? ● „Пристрастно” и „безпри-
страстно” отразяване на събитията

* Статията на Робърт Фиск е поместена в „Индипендънт”, 09. 07.2002 г. Подзаглавията на статията са поставени от списание 
„Изток-Запад”. Оригиналното подзаглавие на статията е „Най-голямата заплаха за свободата в САЩ може би идва от други 
видове фундаментализъм – еврейски и християнски” - бел. ред.
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оклевети Шапиро с думите „еврейски талибан” 
и унижи семейството му, наричайки ги „преда-
тели”. Поддръжници на израелската политика 
разгласиха адреса на семейството му и роди-
телите му бяха принудени да избягат от дома 
си в Бруклин и да търсят полицейска закрила. 
Бащата на Шапиро, учител в държавно средно 
училище в Ню Йорк и нещатен преподавател в 
еврейско дневно училище, бе уволнен. Брат му 
редовно получава заплахи за живота си.

Поддръжниците на Израел нямат никакви 
скрупули по отношение на съюза си с христи-
янската десница. Действително фундаментали-
стите могат сами да водят кампании в полза на 
Израел, както самият аз наскоро открих в “Стан-
форд”, когато щях да изнасям лекция за меди-
ите и израелско-палестинския конфликт – част 
от серия беседи, организирани главно от амери-
кански евреи. Една дясна християнска дружина 
- „Свободна република”, публикува името ми на 
сайта си, описвайки ме, че „целувам задниците 

на палестинската власт”, и призова поддръж-
ниците си да саботират лекцията ми. Няколко 
демонстранти се появиха пред Първата обеди-
нена методистка църква в Сакраменто, където 
трябваше да говоря, като размахваха американ-
ски и израелски знамена. „Мразите евреите!” 
– крещяха те на организаторите, доста мрачна 
ирония, като се има предвид, че това бяха не-
евреи, сипещи ругатни срещу евреи.

Раздаваха и грубо изработени флаери. „Не се 
тревожи, Боб”, отбеляза един от моите домаки-
ни евреи. „Те дори не могат да напишат името 
ти правилно.” Истина. Но в същото време лъжа. 
„Спрете лъжите!”, пишеше в брошурата. „Няма-
ше никакво клане в Дженин. На Фиски (така) 
му плащат големи пари, за да плете (лъжи) в 
полза на арабите…” Но истинската лъжа беше в 
това последно изречение. Никога не взимам за-
плащане за лекции – така че никой да не може 
да твърди, че ми плащат. Но истината нямаше 
значение за тези хора. Нито пък съдържанието 

лист на годината. 
Фиск е от малцината западни 

журналисти, интервюирали Осама 
бен Ладен (три пъти в периода 1994–
1997).

Робърт Фиск (роден през 1946 г. в 
Мейдстоун, Кент) е британски жур-
налист, кореспондент за Близкия из-
ток на британския вестник „Индип-
ендънт”. Повече от 25 години живее в 
Бейрут. 

Фиск е определян от „Ню Йорк 
таймс” като „вероятно най-извест-
ния чуждестранен кореспондент в 
Англия”. Повече от 30 години той от-
разява международните отношения. 
Професионалният му път преминава 
през Белфаст (1970), „революцията на 
карамфилите” в Португалия (1974), 
гражданската война в Ливан (1975–
1990), иранската революция (1979), 
иранско-иракската война (1980-1988), 
войната в Персийския залив (1991), 
навлизането в Ирак (2003). 

Той е най-награждаваният чуждес-
транен кореспондент в света. Сред 
многобройните му награди може да 
се отбележи, че седем пъти например 
е получавал наградата на британ-
ската преса за международен журна-
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на беседата ми - която съвсем случайно започна 
с думите „Нямаше никакво клане”. В нея опис-
вах Арафат като „корумпиран и самомнителен 
малък деспот”, а самоубийствените атаки – като 
„ужасяващо оръжие”. Нищо от това не беше 
уместно. Целта бе да ми затворят устата.

Денис Бърнстайн го обобщава съвсем просто: 
„Всеки американски журналист, редактор, уни-
верситетски преподавател, длъжностно лице 
или духовник, който посмее да критикува Из-
раел или да предава вярно зверствата на него-
вата незаконна окупация, ще бъде очернен като 
антисемит.” В действителност Бърнстайн едва 
бе направил тези забележки, когато произраел-
ски групи инициираха необикновена кампания 
срещу някои от най-произраелските вестници 
в Америка с твърдението, че “Ню Йорк таймс”, 
“Лос Анджелис таймс” и “Сан Франциско кро-
никъл” са пристрастни при отразяването на 
близкоизточния конфликт. Как точно “Ню 
Йорк таймс”, който се слави с автори като Уи-
лям Сафир и Чарлз Краутамър, тези гиганти на 
произраелското пристрастие, би могъл да бъде 
антиизраелски е трудно да се разбере, макар 
че е възможно сред репортажите за израелско-
то разрушение в Западния бряг и Газа да са се 
прокраднали някои меко критични коментари. 
“Ню Йорк таймс” например действително пре-
даде, че израелски войници са използвали ци-
вилни като живи щитове – макар и в последния 
параграф на информация от Дженин.

Въпреки всичко кампанията на бойкоти и 
имейли започна. Повече от 1000 читатели пре-
кратиха абонамента си за “Лос Анджелис таймс”, 
докато вихрушка от имейли внушаваше на про-
израелски читатели да отменят абонамента си за 
“Ню Йорк таймс”. На Източния бряг най-малко 
една местна радиостанция е загубила 1 милион 
долара от еврейски филантроп, докато за други 
станции, опитващи се да отразяват Близкия из-
ток с известна доза правдивост, се твърди, че са 
загубили дори повече. Когато “Сан Франциско 
кроникъл” публикува справочник в 4 страници 
за конфликта, редакторите му трябваше да по-
срещнат 14-членна делегация на местни еврей-
ски групи, за да обсъдят техните оплаквания.

Според Майкъл Футърман, председател на 
комитета за близкоизточна стратегия на 80 си-
нагоги в крайбрежната област, еврейският гняв 
достигнал „точката на кипене”, когато ”Крони-
къл” пропуснал да отрази произраелски митинг 
в Сан Франциско. Няма нужда да споменаваме, 
че „читателският представител” на “Кроникъл” 

Дик Роджърс публикува раболепно самобичува-
що се извинение. „Вестникът не спомена и дума 
за произраелския митинг, написа той. Това не бе 
честно и балансирано отразяване на събитията.” 
Друго възражение дойде от читател евреин, кой-
то протестираше, че думата „терор” е поставена в 
кавички в заглавие на “Кроникъл”, което гласеше 
- „Шарон заявява, че „терорът” оправдава нападе-
нието”. Тезата на читателя? Репортажът на “Кро-
никъл” „добре хармонизира с палестинската про-
паганда, която се опитва да отклони вниманието 
от терористичната кампания срещу Израел (коя-
то се радва на почти единодушна подкрепа сред 
палестинците – като се започне от Ясер Арафат и 
се стигне до 10-годишното дете, което мечтае ня-
кой ден да се самовзриви) и вместо това описва 
военните ходове на Израел като необосновани и 
зли хулигански тактики”. 

И така нататък. В радиопредаване с мен в 
“Бъркли” чуждестранният редактор на “Крони-
къл” Андрю Рос се опита да омаловажи влияни-
ето на произраелското лоби – „известното лоби” 
го нарече той с такова уважение, което е нещо 
средно между признание и страх. Консулът на 
Израел обаче, генерал Йоси Амрани, не се по-
колеба да поведе кампания срещу “Кроникъл”, 
описвайки един вестник, който е почти винаги 
хрисим в отразяването на Близкия изток, като 
„професионално и политически пристрастен 
пропалестински вестник”.

4-листното приложение на ”Кроникъл” беше 
всъщност ненатрапчива лъжа. Заглавието му 
„Сегашната борба между израелци и палестинци 
е битка за контрол над земя” пропусна очевид-
ната точка, че една от двете групи, които „водят 
битка за контрол над земята” – палестинците, е 
под израелска окупация от 35 години.

Дженин след израелското нахлуване
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Най-поразителната – и най-малко отразена 
– история всъщност е съюзът между израелски 
лобисти и християнски ционистки фундамен-
талисти – коалиция, чието начало бе положено 
през 1978 г. с публикуването на план на Ликуд за 
окуражаване на фундаменталистките църкви да 
оказват подкрепата си за Израел. До 1980 г. вече 
имаше Международно християнско посолство в 
Ерусалим, а през 1985 г. християнско ционистко 
лоби се появи на национална закуска-молитва 
за Израел, чийто основен говорител бе Бенямин 
Нетаняху, който по-късно стана министър-пред-
седател на Израел. „Усещане за история, поезия 
и морал изпълни християнските ционисти, които 
преди повече от век започнаха да пишат, плани-
рат и организират възстановяването на Израел”, 
заяви Нетаняху пред публиката. Така наречена-
та Коалиция за национално единство за Израел 
стана лобистка ръка на християнския ционизъм с 
контакти в Конгреса и сред неоконсервативните 
умове на Вашингтон.

През май тази година израелското посолство 
във Вашингтон организира закуска-молитва за 
християнските ционисти. Присъстваха Алонзо 
Шорт, член на борда на „Пазителите на Обеща-
нието”, и Майкъл Литъл, който е президент на 
“Християнска радио- и телевизионна мрежа”. В 
списъка на домакините на събитието бяха вклю-
чени онези сурови стари християнски консер-
ватори Джери Фалуел и Пат Робъртсън, който 
веднъж финансира мошеническа телевизионна 
станция в Южен Ливан, която заплашваше мю-
сюлманските селяни и излъчваше тиради на ма-
йор Саад Хадад – поставеният от Израел лидер 
на милиция в Ливан. В щата Тенеси еврейски 
официални лица поканиха стотици християни 
да се присъединят към тълпите от евреи на про-
израелски митинг на солидарност в Мемфис. 

На повърхността тази коалиция изглежда ес-
тествена. Еврейската лига против клеветата се 
почувства способна да разпространи реклама, 
която включваше статия на бившия изпълните-
лен директор на християнската коалиция Ралф 
Рийд, озаглавена „Ние, хората на вярата, твърдо 
подкрепяме Израел”. Християните, твърдеше 
Рийд, подкрепят Израел поради „своя хумани-
тарен импулс да помагат и защитават евреите, 
общ стратегически интерес от демокрацията в 
Близкия изток и духовна връзка с Израел”.

Но, разбира се, фундаментален проблем – 
фундаментален във всеки един смисъл на дума-
та – се крие зад това странно съдружие. Както 
Ури Авнери, лидерът на най-смелата израелска 

мирна групировка “Гуш Шалом”, отбеляза в ти-
пично свирепо есе миналия месец – този съюз 
има тъмна страна. „Според теологичните въз-
гледи на християните ционисти евреите трябва 
да се стекат в Палестина и да създадат еврей-
ска държава на нейната територия – идея, ко-
ято очевидно би се харесала на Ариел Шарон, 
– така че да направят второто пришествие на 
Исус Христос възможно.” Но тук идва лошата 
част. Както казва Авнери: „Евангелистите не 
обичат да се спират открито на онова, което 
следва – преди пришествието (на Месията) ев-
реите трябва да приемат християнството. Оне-
зи, които не го приемат, ще загинат в гигантски 
холокост в битката за Армагедон. Това по съще-
ство е антисемитско учение, но кого го е грижа, 
щом като подкрепят Израел?” 

Силата на израелското лоби в САЩ се дискути-
ра доста по-свободно в израелската преса, откол-
кото в американските вестници и телевизии. Раз-
бира се, съществува тънка и опасна линия между 
обосновано разследване – и осъждане – на силата 
на лобито и расисткото арабско твърдение, че една 
малка конспирация от ционисти управлява света. 
Към онези в Америка, които споделят послед-
ното мнение, се числи една дълбоко неприятна 
организация точно на брега на Сан Франциско в 
Нюпорт бийч, известна като Институт за истори-
чески изследвания. Това са онези, които отричат 
холокоста. Ежегодната им конференция миналия 
месец включваше лекция относно „смъртните 
присъди, налагани от германските власти на нем-
ски войници… за убийство или дори лошо отно-
шение към евреи”. 

Израелското лоби е силно. Всъщност него-
вото влияние върху американския Конгрес и 
Сенат извиква въпроса за степента, в която аме-
риканското законодателство бива корумпирано 
от лобистки групи. Американците трябва да се 
обърнат към израелски глас – отново Авнери, 
– за да чуят точно колко силно е станало лоби-

“ Израелското лоби е сил-
но. Всъщност неговото 
влияние върху американ-

ския Конгрес и Сенат извиква 
въпроса за степента, в която 
американското законодател-
ство бива корумпирано от 
лобистки групи.
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то. „Електоралната му и финансова сила хвърля 
огромна сянка и над двете камари на Конгреса, 
пише Авнери. Стотици сенатори и конгресме-
ни бяха избрани с помощта на еврейски при-
нос. Противопоставянето на директивите на 
еврейското лоби е политическо самоубийство. 
Ако Американско-израелската комисия по дър-
жавните дела (АИКДД) внесе резолюция, която 
забранява десетте Божи заповеди, 80 сенатори 
и 300 конгресмени биха я подписали веднага. 
Това лоби плаши и медиите и осигурява тяхна-
та вярност към Израел.”

Авнери нямаше нужда да търси доказател-
ство за твърдението си по-назад от първичните 
избори в Алабама миналия месец. Ърл Хилиард, 
5-мандатният титуляр, бе извършил смъртния 
грях за всеки американски политик – бе изра-
зил съчувствие към палестинската кауза. Освен 
това беше посетил Либия преди няколко годи-
ни. Опонентът на Хилиард – Артър Дейвис, се 
превърна в отявлен поддръжник на Израел и 
събра големи суми пари от еврейската общност 
както в Алабама, така и в цялата страна. Изра-
елският вестник “Аарец” отбеляза, че сред име-
ната на първия списък с дарители за кампани-
ята на Дейвис са „10 имена Коен от Ню Йорк и 
Ню Джърси, но преди да се стигне до тези Коен, 
са Аврам, Акерман, Адлер, Амир, Ашер, Барух, 
Басок, Бергер, Берман, Бергман, Бърнстайн и 
Блументал. Всички от Източния бряг, Чикаго и 
Лос Анджелис. Малко е вероятно някой от тях 
изобщо някога да е посещавал Алабама…” Ев-
рейският вестник „Напред”, крайно необходимо 
четиво за каквото и да било сериозно разбиране 
на американската еврейска общност, цитира ев-
рейски политически активист, следящ изборна-
та надпревара: „Хилиард е проблем с неговите 
гласове, а с такива хора, съществува ли някаква 
възможност за предизвикателство, трябва да се 
действа.” Хилиард, разбира се, загуби от Дей-
вис, средствата за чиято кампания достигнаха 
781 000 долара. 

АИКДД се концентрира върху Конгреса, до-
като Конференцията на президентите на ос-
новните американски еврейски организации 
(КПОАЕО), състояща се от главите на 51 еврей-
ски организации, се концентрира върху изпъл-
нителната власт. Всеки конгресмен знае имена-
та на онези критици на Израел, които са били 
отстранени от лобито. Вземете сенатор Дж. Уи-
лям Фулбрайт, чиито показания пред сенатска-
та комисия за международни връзки описваха 
в подробности как 5 милиона долара, спестени 

от данъци от американски филантропи, са били 
изпратени в Израел и след това рециклирани 
обратно в САЩ за разпределение сред орга-
низациите, които се стремят да влияят на об-
щественото мнение в полза на Израел. Това му 
коства възможността да стане държавен секре-
тар. Той беше разгромен на първичните избори 
през 1974 г., след като произраелски пари бяха 
излети в средствата за кампанията на неговия 
противник – губернатора Дейл Бампърс. Това 
се случи след изявление на АИКДД, че Фул-
брайт е „последователно нелюбезен към Изра-
ел и нашите поддръжници в тази страна”. Пол 
Финдли, който прекара 22 години като републи-
кански конгресмен от Илинойс, стана свидетел 
на разрухата на политическата си кариера, след 
като проведе кампания срещу израелското лоби 
– макар че по ирония книгата му на тази тема 
„Те смеят да говорят” беше 9 седмици в списъ-
ка на бестселърите на „Вашингтон пост”, което 
предполага, че доста голям брой американци 
искат да знаят защо техните конгресмени са 
толкова произраелски настроени.

Само преди 2 месеца американската камара 
на представителите гласува с 352 срещу 21 гла-
са, за да изрази своята безрезервна подкрепа 
за Израел. Сенатът гласува с 94 срещу 2 гласа 
за същото предложение. Още докато гласуваха, 
армията на Ариел Шарон продължаваше раз-
рушителната си инвазия в Западния бряг. „Не 
си спомням някой член на Конгреса да ме е пи-
тал дали одобрявам потупването на Израел по 
гърба…, заяви впоследствие Джеймс Абу Ризк, 
арабски американец от ливански произход, пред 
Арабско-американския комитет против дискри-
минацията. И никой друг, нито един среднос-
татистически американец не е бил попитан. Но 
такова е състоянието на американската поли-
тика днес… Гласовете и поклоните нямат нищо 
общо с любовта на законодателите към Израел. 
Всичко, с което имат общо, са парите, които се 
наливат в техните кампании от членове на из-
раелското лоби. По моя преценка 6 милиарда 
изтичат от американската хазна в Израел еже-
годно.” В рамките на няколко дни 42-ма амери-
кански губернатори се стекоха в Сакраменто, за 
да подпишат декларации в подкрепа на Изра-
ел. Срещата бе организирана от губернатора на 
Калифорния Грей Дейвис и губернатора на Ню 
Йорк Джордж Патаки – Калифорния има по-
голямо еврейско население от който и да било 
друг щат освен Ню Йорк.

Понякога подкрепата на израелските ло-
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бисти в Конгреса се превръща във фарс. Том 
Делей – в отговор на критиката на Израел от 
страна на основателя на Си Ен Ен Тед Търнър 
– стигна толкова далеч в оправдаването на из-
раелската окупация на Западния бряг, че из-
търси пред телевизия MSNBC, че палестинците 
„трябва да станат граждани” на Израел – идея, 
която едва ли би се харесала на неговия при-
ятел Ариел Шарон. Тексаският републиканец 
Ричард Армей отиде в другата крайност: „Бих 
бил доволен Израел да сграбчи целия Западен 
бряг. Случайно вярвам, че палестинците трябва 
да напуснат… тези хора, които са агресори сре-
щу Израел, да се оттеглят в някой друг район.” 
Дали хората от Тексас знаят, че техният пред-
ставител подкрепя „етническото прочистване” в 
Близкия изток? Или си мълчат, защото предпо-
читат да не надигат глас?

Цензурата приема много форми. Когато се оч-
акваше, че Ишай Сагж и Рам Рахат, двама израел-
ски запасни войници, които отказаха да служат в 
Западния бряг и Газа, ще дискутират решението 
си в независимата църква на Сакраменто “Б’наи 
Израел” през май, тяхното появяване бе анули-
рано. Стив Мейнрат, председател на Комитета по 
израелските въпроси в “Б’наи Израел”, мрачно 
отбеляза, че „сплашването от страна на известни 
сектори на общността е лишило цялата общност 
от възможността да чуе гледна точка, която ши-
роко се обсъжда в Израел. Някои хора чувстват, 
че това е твърде опасно…”

Дали не е президентът Буш? Дългоочаква-
ната му реч за Близкия изток беше израелска 
политика от начало до край. Група еврейски ли-
дери, сред които Ели Визел и Алан Дершовитц, 
които наскоро заявиха, че идеята да се екзекути-
рат семействата на палестинските атентатори е 
легитимен, макар и не без недостатъци опит за 
намиране на баланс между предотвратяването 
на тероризма и запазването на демокрацията, 
а ръководителите на АИКДД и КПОАЕО ясно 
заявиха на президента, че никакъв натиск не 
трябва да се упражнява на Израел. Визел, чиито 
книги за холокоста са проникнати от смелост-
та му, но който печално пропусна да заклейми 
клането на палестинските бежанци в Бейрут 
през 1982 г., дело на ливанските съюзници на 
Израел. Той заяви, че е “опечален”, но неговата 
печал бе “с Израел, а не против Израел”, защо-
то “в края на краищата не израелските войни-
ци бяха убийците” и това зае цяла страница на 
“Ню Йорк таймс”. В нея той призоваваше Буш 
да “не забравя, че Ариел Шарон, военен, който 

познава грозното лице на войната по-добре от 
всеки, е готов да направи “болезнени жертви”, 
за да сложи край на конфликта”. Шарон бе под-
веден под “лична отговорност” за клането от са-
мата израелска комисия за разследване, но този 
факт не бе споменат от Визел, който заяви пред 
репортери през май, че би искал да отмени Но-
беловата награда на Арафат.

Президентът Буш нямаше да се противопос-
тави на този натиск. Много е възможно баща 
му да беше изгубил преизбирането си за втори 
мандат, защото бе посмял да каже на Израел, 
че трябва да се помири с арабите. Буш няма да 
направи същата грешка. Оттук и задоволството 
на Шарон от речта на Буш. И за един самотен и 
смел глас – този на Мишел Плитник от “Еврей-
ски глас за мир” – остана да заяви, че “малко 
речи биха могли да се считат за толкова разру-
шителни, колкото тази на американския пре-
зидент... Малко неща са толкова ослепяващи, 
колкото необузданата арогантност.”

Или толкова злобни, колкото посланията, 
които все още се изливат върху Денис Бърн-
стайн и Барбара Лубин, чийто Съюз на децата 
от Близкия изток, сътрудничещ с израелски 
миротворни групи, се опитва да събере пари 
за повторното изграждане на бежанския лагер 
Дженин. “Миналия ден в 5 сутринта получих 
телефонно обаждане, ми каза Бърнстайн. Този 
човек ми заяви: “Доста си смел да ходиш и да 
ядеш на този еврейски банкет.” Какво следва? 
Преди да отпътувам от Сан Франциско, Лубин 
ми показа последните си имейли. “Скъпа П...о, 
започва един от тях, когато ти искаме мнение-
то, шибана нацистка п...о, ще вземем някой от 
твоите палестински приятелчета да го изкара с 
е...е от теб. Надявам се, че при следващото ти 
пътуване до окупираните територии ще бъдеш 
гръмната на парчета от някоя от бомбите на 
твоите палестински приятелчета.” Друг, също 
толкова гнусен имейл, допълва, че “трябва да се 
срамуваш от себе си, така наречена еврейка, ко-
ято пропагандира унищожението на Израел”.

По-различен език, разбира се, приветства 
речта на президента Буш. Пат Робъртсън на-
мери обръщението на Буш за “брилянтно”. Се-
натор Чарлз Шумер, напълно лоялен произра-
елски демократ от Ню Йорк, заяви, че “що се 
отнася до политиката, това ще се понрави на 
поддръжниците на Израел, както и на христи-
янските коалиции”. Би могъл да го повтори. Че 
кой би могъл да бъде повече християнин от пре-
зидента Джордж Буш?    
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Враждебното слово

В Близкия изток живеят 16 
милиона християни, от които 
14,5 милиона са православни. 
Коледа и Великден са офици-
ални празници и почивни дни 
в Йордания, Сирия, Египет. И, 
разбира се, в Ливан, където хрис-
тияните са 33% от населението. 
На много места сутрин и вечер 
могат да се чуят едновременно 
зовът от джамията и камбаните 
на християнския храм да съоб-

щават на вярващите, че е време 
за молитва. Ако попитате която 
и да било църква в арабския свят 
за нейната позиция по палес-
тинско-израелския конфликт, 
ще видите, че тя не се различава 
от позицията на мюсюлманите. 
Православните християни вина-
ги са били ангажирани с араб-
ската кауза. И не отсега. Още от 
кръстоносните походи, когато 
воюват заедно с мюсюлманите 

срещу кръстоносците.
На изборите през януари 

2006 г. “Хамас” имаше канди-
дати християни. В сегашното 
палестинско правителство има 
двама министри християни, 
от които единият е жена. Ин-
тересно е, че първият, който 
поздрави “Хамас” с изборната 
победа, беше православният 
патриарх на Ерусалим. 

(Соб. инф.)

Великден в Близкия изток 

Уважаеми читатели, от този брой 
откриваме рубриката „Враждебно-
то слово”, в която ще публикуваме 
някои заглавия, изказвания, фрази, 
които активизират предразсъдъци 
и негативни нагласи и стереотипи 
в обществото. Рубриката няма да 
бъде резултат на мониторинг, а на 
случайни попадения. 

Благодарим на нашите читатели 
Нина Станимирова и Цветан Ива-
нов, които  чрез своя принос всъщ-
ност инициираха  рубриката.

„Несрин Ахмед се гаври с българ-
чета навръх Трети март” – челно  
заглавие на три реда, на шест ко-
лони, в. „24 часа” от 7 март.

Въпрос: Какво е 
посланието на това 
заглавие, формулира-
но по метода за акти-
виране на негативни 

нагласи в обществото?

Предаването „Голямата уста” 
по „Нова телевизия”, 9 март. 
„Злите езици” коментират вест-
никарски заглавия. „Злият език” 
Александър Дойнов коментира за-
главие „Семейство има 22 деца”, 
чете написаното, съобщава, че се-
мейството е циганско, и изчислява 
процента на раждаемостта. След 
това  възкликва:

„Тези се размножават като хле-
барки. Само че за хлебарките има 
ДДТ, а за циганите  няма.”

Въпрос: Какво е раз-
стоянието от подобно 
изявление до фашист-
ките възгледи?   

?

- март -

?
Заедно
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Бъдещите отношения между 
ислямистите и властта

Васил Р. Тодоров
 
Движението за ислямска 

съпротива ”Хамас” спече-
ли убедително изборите в 
Палестина. Турските исля-
мисти управляват уверено. 
В Египет членовете на “Мю-
сюлмански братя” се премес-
тиха от мрачните затвори 
под купола на парламента. В 
Тунис след две десетилетия 
жестоки изтезания бяха 
освободени много от чле-
новете на Движението за 
възраждане. Алжир също 
пусна на свобода задържани-
те, обявени до неотдавна за 
престъпници. Либия отвори 
вратите на затворите си и 
оттам излязоха ислямисти, 
които дълго време не бяха 
виждали дневна светлина. 
Ислямистките движения 
укрепват своите позиции в 
Йордания, Мароко, Пакис-
тан и във всяка една страна, 
в която преобладава мюсюл-
манското население.

Дори в Ирак американците 
не сметнаха за непочтено да 
се съюзят с шиитските ис-
лямисти в отговор на съпро-
тивата на сунитите срещу 
окупацията. 

Пътят на съвместното 
съществуване

Тези явления не бяха раз-
брани от Айман аз Зауахири, 
който заяви, че ударите на “Ал 
Кайда” са донесли на исля-
мистките политически движе-
ния трохите на демокрацията. 
Несъмнено това изказване е 

крайно, хиперболизиращо ня-
кои факти и омаловажаващо 
други.

Ислямистките политиче-
ски движения далновидно 
привлякоха политическото и 
общественото съзнание, което 
доведе до откриване на пътя 
за реформи и либерализация 
и осъди сегашните режими на 
управление на бавна смърт. 
Днес тези движения жънат 
плодовете на безкрайното 
търпение и борбата с деспоти-
зма, продължила осем десети-
летия.

Но вторият в йерархията на 
“Ал Кайда” беше прав за едно 
нещо - Западът предостави 
свобода на действие на поли-
тиците ислямисти и стана ини-
циатор на идеята за сътрудни-
чество с тях, след като по-рано 
го забраняваше, само защото 
пламъците на политическия 
пожар, обхванал мюсюлман-
ския свят, достигнаха до Ню 
Йорк, Вашингтон, Мадрид и 
Лондон. А управляващите ре-
жими го направиха, защото 

осъзнаха, макар и по-късно 
от външния си защитник, че 
вулканът е започнал да дими 
и всеки момент ще изригне и 
ще изпепели всички.

Може да се каже, че исля-
мистките политически движе-
ния и управляващите режими 
са изправени пред необходи-
мостта от съвместно същест-
вуване във всяко отношение: 

- от 80-те години на ХХ век 
в ислямистките движения 
започна да прониква иде-
ята за демокрация и бор-
ба с мирни средства. Те се 
отдалечиха от абсолютизма и 
се доближиха до реалността и 
прагматизма;

- управляващите осъзнаха, 
че репресирането на исля-
мистките движения ще доведе 
само до тяхното разрастване и 
укрепване и всички тактиче-
ски ползи, произтичащи 
от потискането им, ще се 
превърнат в стратегиче-
ски загуби.

Дори движения като “Ал 
Кайда” и нейните подразде-

“ Ислямистките политически движе-
ния далновидно привлякоха  полити-
ческото и общественото съзнание, 

което доведе до откриване на пътя за ре-
форми и либерализация и осъди сегашните 
режими на управление на бавна смърт. 
Днес тези движения жънат плодовете на 
безкрайното търпение и борбата с деспо-
тизма, продължила осем десетилетия.
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ления, които смятат военна-
та сила за единствения начин 
за водене на политическа 
борба, няма да избегнат тази 
промяна. 

Тези въоръжени организа-
ции до голяма степен спряха 
да се конфронтират с прави-
телствата и изместиха битката 
от близкия (управниците) към 
далечния враг (САЩ). Такова 
заключение бихме могли да 
направим, ако не бяха сблъсъ-
ците, които протичат от време 
на време в Саудитска Арабия 
и Алжир.

Цели, които не са 
противоположни

Изглежда атаките от 11 
септември и последвалите ги 
атентати в други страни дове-
доха до неволно сближаване 
на арабските режими с мир-
ните ислямистки движения.

Управляващите режими и 
поддържащият ги Запад за-
почнаха да разбират, че об-
лекчаването на условията за 
мирните ислямистки движе-
ния е първата крачка по пътя, 
който би им помогнал в борба-
та срещу въоръжените движе-
ния. Ислямистите осъзнаха, че 
разрушаването на държавния 
апарат отвън е изключително 
трудна и баснословно скъпа 
задача, както показа опитът 
на въоръжените организации 
в Египет и Алжир. 

И сякаш управляващите и 
движенията повярваха в ду-
мите на американския стратег 
Робърт Улстър относно бив-
шия Съветски съюз: “Нашите 
цели не противоречат на вра-
жеските.” 

За преодоляването на труд-
ностите по пътя е нужен спът-
ник, независимо колко големи 
са разногласията и колко вре-
ме ще се върви по общия път. 

Наличието на разногласия не 
прави невъзможно съвмест-
ното изминаване на част от 
пътя, защото вечни спътници 
няма. Толкова високо ниво 
на политически реализъм 
не е присъщо за начина 
на мислене на мюсюл-
манските режими, чиито 
структури и действия са 
закостенели. От ислямист-
ките движения, които от дълго 
време се занимават с възхвала 
на велики принципи, също не 
се очаква да представят реал-
ни програми.

Факторите, влияещи 
върху бъдещето

Сътрудничеството между 
ислямистките движения и 
правителствата е относително 
и зависи от местните условия. 
Не е възможно да се създаде 
универсална теория, която да 
е валидна за движения и пра-
вителства. Всяко едно срав-
нение в тази сфера трябва да 
бъде внимателно формулира-
но и да се избягват обобще-
нията.

Три основни фактора 
ще окажат влияние върху бъ-
дещите отношения между уп-
равляващите и ислямистките 
движения:

Фактор 1:  
Култура  
на мирна борба

В ислямистките движения 
вече проникна идеята за мир-
на борба и вярата в ползата от 
нея. Съвременността предос-
тавя на движенията за социал-
на промяна множество мирни 
средства за осъществяването 
на цели, за които в миналото 
са били необходими кървави 
въстания. В повечето случаи, 
за да се разклати престолът на 
тираните и да се отнеме дове-

рието от тях, техните съюзни-
ци и помощници, са достатъч-
ни демонстрации, протести и 
гражданско неподчинение.

През последните две десе-
тилетия много тирани бяха 
свалени точно така. Натрупан 
бе огромен опит, който мю-
сюлманските народи, и най-
вече ислямистите, могат да 
използват в борбата за про-
мяна. Събитията от послед-
ните години сочат, че те все 
повече възприемат мир-
ните средства. Мюсюлман-
ските държави, в които влас-
тват закостенелите порядки 
от миналото или крайни леви 
убеждения и които забраняват 
и криминализират граждан-
ските демонстрации, може да 
бъдат залети от политическо 
насилие.

Фактор 2:  
Отваряне  
на системата

Често пъти международни-
ят защитник закриля режи-
ми, ненавиждани от своите 
граждани. Така у ислямистите 
се заражда усещане, че водят 
неравностойна битка, в която 
международните сили са се 
договорили с тираните и тях-
ната цел е да отнемат свобо-
дата на мюсюлманите. Това 
кара движенията да не вярват 
в ползата от мирна борба и 
води крайните и периферий-
ните организации до заклю-
чението, че първо трябва да 
се изправят в кървава битка 
срещу външния защитник и 
едва след това да водят мир-
на борба със своите правител-
ства. Теорията за премест-
ването от близкия към 
далечния враг, възприета 
от “Ал Кайда” и подобните на 
нея терористични организа-
ции, е просто горчивият плод 
на усещането за външен на-
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тиск и чуждестранна намеса 
в съдбата на мюсюлманите. 
Бъдещите отношения между 
правителствата и ислямисти-
те ще зависят до голяма сте-
пен от международната под-
крепа. Колкото по-силна е тя, 
толкова по-голяма ще бъде 
възможността за ожесточени 
сблъсъци. А колкото по-слаба 
е, толкова повече движенията 
ще вярват в ползата от мирна 
борба, а правителствата ще се 
убедят, че е безсмислено да не 
отстъпват пред исканията за 
промяна.

Фактор 3:  
Точният  
исторически  
момент

Както правителствата, така 
и ислямистките движения се 
намират в критичен момент 
от своето развитие. Управля-
ващите политически режими 
почти се изчерпаха и започ-
наха постепенно да губят до-
верието на своя помощник, 
след като пламъкът на битка-
та, разгоряла се между тях и 
народите им, го достигна. За 
него правителствата са само 
броня, стояща между него и 
негодуващия народ. И за тях 
няма друг изход, освен отново 
да се обърнат към народите си 
и да гледат позитивно на на-
дигащите се обществени сили, 
начело на които стоят исля-
мистките движения. 

Тези организации са из-
правени обаче и пред опас-
ност от застой, който може да 
бъде резултат от пропиляване 
на удобните моменти или от 
прекалената им експлоата-
ция, водещи до загубването 
на принципността и привле-
кателността, които са част от 
техния образ. Това, от което 
те се нуждаят, е баланс между 

принципността, която не до-
пуска компромиси, и прагма-
тизма, който да се възползва 
с мъдрост и достойнство от 
възможностите. Някои ис-
лямисти не можаха да го по-
стигнат и стигнаха до краен 
опортюнизъм, като примесиха 
своите убеждения с расизъм и 
разделение на конфесионална 
основа.

Примирие със себе си

Днес ислямските народи 
отчаяно се нуждаят от сключ-
ване на историческо прими-
рие между ислямистките дви-
жения и правителствата, което 
ще гарантира най-евтиния и 
безболезнен, но в същото вре-
ме и най-мъдрия и полезен за 
тях преход.

В основата на примирие-
то на една или друга страна 
с правителството няма да 
стоят политически егоизъм 
и лични интереси, а възста-
новяване на правото на са-
моуправление на народите 
и отварянето на политиката 
за мирна и честна конкурен-
ция, която няма да изолира 

никого, нито ще му отнеме 
правото да представи своите 
политически предложения 
пред суверенния народ.

Всичко това е по-скоро на-
дежда, а не реален анализ. Ако 
трябва да се прави анализ, то 
всякакви варианти на отно-
шения между правителствата 
и ислямистките движения са 
възможни. Възможно е да има 
жесток сблъсък, който ще уни-
щожи всички. Най-вероятно 
периодът на прехода ще бъде 
изключително тежък, както се 
случи в Европа и Америка пре-
ди 200 години. Възможен е и 
мирен преход и примирие със 
себе си, въпреки че това изис-
ква мъдростта да надделее над 
силата. А това не може да бъде 
гарантирано в условията на 
поляризация и открита външ-
на намеса в живота на ислям-
ските общества. Ако ислям-
ското общество се помири със 
себе си, това ще бъде полезно 
не само за него, но и за целия 
свят. Първата стъпка за осъ-
ществяването на това е да се 
преструктурира политическата 
система и тя да стане по-отво-
рена и възприемчива.    

“ Всичко това е по-скоро надежда, а не 
реален анализ. Ако трябва да се пра-
ви анализ, то всякакви варианти на 

отношения между правителствата и ис-
лямистките движения са възможни. Въз-
можно е да има жесток сблъсък, който 
ще унищожи всички. Най-вероятно пери-
одът на прехода ще бъде изключително 
тежък, както се случи в Европа и Амери-
ка преди 200 години. Възможен е и мирен 
преход и примирие със себе си, въпреки че 
това изисква мъдростта да надделее над 
силата. 
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Съществува ли универсален 
модел на комуникация

Явор Димитров

В края на 2005 г. избух-
на конфликтът с публика-
циите на карикатурите на 
пророка Мухаммад в редица 
европейски вестници, които 
предизвикаха бурни проте-
сти в мюсюлманския свят. 
Този случай породи у мен ре-
дица въпроси. Игнорирайки 
политическите инсинуации 
и манипулации около тези 
публикации, аз все повече се 
чудех има ли разлика в кому-
никационните разбирания 
на европееца и мюсюлма-
нина? Прав ли беше Едуард 
Саид, че нашата предста-
ва за Ориента е изкривена? 
Съществува ли универсално 
понятие за “свобода на сло-
вото”? Какви са разликите 
между медиите в Европа и 
Близкия изток? 

Отговор на тези въпроси 
ще потърся в настоящата 
статия. В нея се прави опит 
да се проследи зараждането 
и развитието на една кому-
никационна култура, а също 
и на  факторите, които 
оказват влияние върху този 
процес. 

Нашето разбиране за со-
циалния живот и политиче-
ската култура на арабските и 
мюсюлманските народи се ос-
новава на формулираното от 
световно признатия арабист 
Айра Лапидюс определение, 
че те са свързани с две фун-
даментални и трайни харак-
теристики: организацията на 
човешкото общество на мал-
ки, често семейни групи, спо-

ени от родовата принадлеж-
ност и съвместния живот, и 
съответно – “еволюционната 
тенденция” към създаването 
на широкообхватни култур-
ни, религиозни и имперски 
образувания.

Горното твърдение може 
да бъде отнесено не само към 
арабската култура и социум, 
а и към семитските и близ-
коизточните цивилизации 
в цялост.  Фактът, че три от 
световните монотеистични 
религии възникват в Близ-
кия изток, не е случаен. Су-
ровите природни условия 
обуславят и насърчават се-
митския мистицизъм и про-
виденциализъм, които имат 

компенсаторни функции 
спрямо тежкото ежедневие, 
белязано от перманентна 
борба за оцеляване. Затова 
и идеята за един вездесъщ и 
абстрактен бог, различен от 
антропоморфните божества 
на древна Гърция и Рим, се 
ражда именно тук. Този бог 
е призван да даде смисъл на 
човешкия живот, да регла-
ментира борбата с жестоката 
природа и посоката на исто-
рическите събития като част 
от един глобален план. Чо-
векът съществува, за да из-
пълнява божията промисъл. 
Всичко случващо се е част от 
тази божия промисъл. Тази 
теза заляга в юдаизма, а след 

“ Фактът, че три от световните мо-
нотеистични религии възникват в 
Близкия изток, не е случаен. Суровите 

природни условия обуславят и насърчават 
семитския мистицизъм и провиденциали-
зъм, които имат компенсаторни функции 
спрямо тежкото ежедневие, белязано от 
перманентна борба за оцеляване. Затова 
и идеята за един вездесъщ и абстрактен 
бог, различен от антропоморфните бо-
жества на древна Гърция и Рим, се ражда 
именно тук. Този бог е призван да даде сми-
съл на човешкия живот, да регламентира 
борбата с жестоката природа и посоката 
на историческите събития като част от 
един глобален план. Човекът съществува, 
за да изпълнява божията промисъл. 
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това преминава в християн-
ството и исляма. 

Важна характеристика на 
тези религии е

отношението им  
към “словото”

То е средството за комуни-
кация между човека и бога. 
Чрез него Господ низпосла-
ва своята воля сред хората. 
Старият завет, Евангелието 
и Коранът са божие проявле-
ние. Затова “божието слово” 
се сакрализира. „Словото” иг-
рае голяма роля в арабската 
култура още преди появата 
на исляма. Показателна е ро-
лята на бедуинската поезия 
(ши’р) в арабското общество 
през епохата на джахилията 
(ар. „невежество” - времето, 
предхождащо исляма). Спо-
ред изследователя на арабска-
та литература професор Цве-
тан Теофанов поетът (шā‘ир 
– чувстващ, знаещ) едновре-
менно с вожда и жреца е ос-
новна фигура на предислям-
ското общество в качеството 
си на племенен „делегат”, „го-
ворител”, летописец и пазител 
на духовните и нравствените 
ценности. Поезията има ва-
жна комуникативна функция 
в предислямското арабско 
общество. Новините за съби-
тията, случили се в живота на 
племето или рода, се разпрос-
траняват под формата на сти-
хове от ша‘ирите по време на 
ежегодните панаири и събори. 
Историкът Симеон Евстатиев 
смята ши‘р за значим елемент 
от процеса, в който се формира 
общата воля на членовете на 
тогавашното общество, вклю-
чително и неговите социални, 
политически и културни пред-
стави. Поезията също така е и 
част от веригата за разпрос-
транение на тези общи поня-

тия, представи и очаквания 
сред разпокъсаните арабски 
племена. Т.е. през джахилий-
ската епоха ша‘ирите са из-
пълнявали редица от функци-
ите на днешните журналисти. 
Арабският хронист Ал Бухари 
пише, че самият пророк Му-
хаммад определя поезията 
(ши‘р) като източник на мъд-
рост – хикма. Но това твърде-
ние противоречи на отноше-
нието към поетите, изразено 
в сура 26 на свещения Коран, 
което съвсем не е ласкаво. Ос-
тавяйки настрана въпроса за 
художествената стойност на 
джахилийската поезия, една 
от основните й функции е под-
държането на  „племенното 
чувство” (асабийа), а именно 
племенната и родовата раз-
покъсаност са сред основните 
пречки за разпространението 
на новата религия. Проро-
кът Мухаммад е наясно, че не 
може да премахне чувство-
то за родова принадлежност, 

но иска да го инкорпорира в 
доктрината на исляма, експо-
нирайки неговите атрибути 
върху общността на вярващи-
те - умма. Свещеният Коран, 
низпослан му в пещерата през 
610 г., трябва да замени ези-
ческия ши’р. Както Евстатиев 
отбелязва, Коранът предлага 
универсална схема на исто-
рията и цялостна рамка за ос-
мисляне, но и за претворяване 
на личния и обществения жи-
вот на индивидите. 

Мохамедовата 
проповед

бележи началото на третата 
монотеистична световна ре-
лигия, но повратната точка, 
определяща развитието на 
нейната религиозно-полити-
ческа доктрина, е „хиджра-
та” (преселването) на Проро-
ка и неговите последователи 
в град Ятриб, който приема 
името Мадинат ан наби (град 

“ Независимо какви са причините, до-
вели до създаването на тази освете-
на от Аллах логокрация – общност, 

която следва божието слово, водена от 
Мухаммад, тя променя цялостния све-
тоглед и комуникационната култура на 
арабите. Събитията, тяхната интер-
претация и участието на отделния инди-
вид в тях се пречупват през религиозно-
политическия дискурс на исляма.  Както 
се посочва в някои изследвания,  уммата 
има „не само трансисторична, но и ме-
таисторична роля, осмисляйки есхато-
логично живота на индивидите и техния 
социален живот” чрез „съблюдаването на 
нормите, предписани от ислямския Све-
щен закон – шериат”.
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на пророка). Тук Мухаммад 
провъзгласява раждането на 
„една общност, единствена и 
различна от другите хора”. 
Характерна особеност на тази 
общност – умма, е липсата на 
разделение между религиозен 
авторитет и политическа власт. 
Самият Мухаммад е поканен 
в Ятриб от местните племена 
аус и хазрадж в качеството си 
на съдия, който да разрешава 
споровете, възникнали между 
тях. Явно за тези племена про-
роческата мисия на Мухаммад 
легитимира правото му да 
раздава правосъдие, тъй като 
чрез него се изразява божия-
та воля, т.е. сам бог съди чрез 
своя пратеник. Интересен е 
фактът, че еврейските племе-
на в града признават негова-
та правораздавателна власт, 
но не и ролята му на пророк. 
Дали решението на Мухаммад 
да превърне светската власт 
във функция на религиозната 
доктрина е отговор на иска-
нията и нуждите на неговите 
последователи или резултат 
от негово собствено съждение, 
че по този начин новата ре-
лигия ще добие необходима-

та устойчивост и жизненост, 
необходими й за да оцелее 
във враждебното й обкръже-
ние, не е ясно. Тук може да се 
търси влияние и на предхож-
дащите исляма цивилизаци-
онни традиции. Религиозната 
санкция на светската власт 
не е нещо ново за семитската 
култура. Пример е историята 
на еврейската община, водена 
от Мойсей и другите юдейски 
пророци.  Независимо какви 
са причините, довели до съз-
даването на тази осветена от 
Аллах логокрация – общност, 
която следва божието слово, 
водена от Мухаммад, тя про-
меня цялостния светоглед и 
комуникационната култура 
на арабите. Събитията, тяхна-
та интерпретация и участието 
на отделния индивид в тях 
се пречупват през религиоз-
но-политическия дискурс на 
исляма.  Както се посочва в 
някои изследвания,  уммата 
има „не само трансисторична, 
но и метаисторична роля, ос-
мисляйки есхатологично жи-
вота на индивидите и техния 
социален живот” чрез „съб-
людаването на нормите, пред-

писани от ислямския Свещен 
закон – шериат”. Личността 
на Мухаммад е връзката меж-
ду вярващите и Аллах, коя-
то гарантира стабилността и 
просперитета на общността. 
Смъртта му изправя уммата 
пред въпроса за наследяване-
то на лидерството и спазване-
то на догмата. Именно въпро-
сът за властовото наследяване 
довежда до фитна (разпра; 
буквално означава „изпита-
ние”) сред мюсюлманите, в 
резултат на която се появя-
ват основните направления 
на исляма - сунити, шиити и 
хариджити. Въпросът кой има 
право да заема утвърдената от 
съратниците на Пророка ин-
ституция на халифата става 
причина за междуособиците 
в уммата. За шиитите леги-
тимният водач на общността 
трябва да произхожда от рода 
на братовчеда и зет на про-
рока Али, за хариджитите во-
дач на уммата може да бъде 
само мюсюлманин с доказана 
благочестивост, без значение 
от родовата принадлежност. 
Сунитите издигат идеята за 
изборното начало на халифа, 
макар че през историята на 
халифата тя остава по-скоро 
теоретично пожелание, от-
колкото реалност. Тук спорът 
не е доктринален, а полити-
чески. Политиката в исляма 
е функция на религията, тъй 
като уммата във всяко свое 
действие е направлявана от 
Аллах и нейният политиче-
ски лидер трябва да изпъл-
нява и функцията на деми-
ург като приемник на божия 
пратеник. Докато в Европа 
семитската традиция на хрис-
тиянството се сблъсква с рим-
ската обществена и държавна 
традиция, регламентирайки 
разделение на светско и са-
крално - „божието богу, ке-

“ Смъртта на Пророка извежда на пре-
ден план още един проблем. Как да ре-
агира уммата по проблеми и казуси, 

които не са засегнати в Корана и Сунна-
та (Сунна - примерът  и житейският път 
на Мухаммад като образец за живота на 
мюсюлманската общност)? За решаване-
то на такива спорни казуси се е прибяг-
вало до иджма (общо мнение; консенсус), 
резултат от иджтихад  (благочестиво 
усилие) сред ръководителите на общност-
та и благочестивите познавачи на рели-
гията.
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саревото кесарю”, то на изток 
не е така. В Европа има борба 
между папите и императорите, 
а на изток властта на владете-
ля произтича от прилагането 
на божията санкция и закон в 
обществото, т.е. той е инстру-
мент на божието провидение.

Смъртта на Пророка из-
вежда на преден план още 
един проблем. Как да реаги-
ра уммата по проблеми и 
казуси, които не са засегнати 
в Корана и Сунната (Сунна - 
примерът  и житейският път 
на Мухаммад като образец 
за живота на мюсюлманска-
та общност)? За решаването 
на такива спорни казуси се е 
прибягвало до иджма (общо 
мнение; консенсус), резултат 
от иджтихад  (благочестиво 
усилие) сред ръководителите 
на общността и благочести-
вите познавачи на религията. 
Наличието на такъв общест-
вен механизъм за решаването 
на важни въпроси, приличащ 
на обществения дебат днес, 
прави общността гъвкава и 
способна да се нагажда към 
промените. За съжаление вра-
тата за иджтихад е „затворе-
на” през XI век от халифите и 
това води до консервиране на 
религиозната доктрина.

Ислямът променя начина 
за разпространение на нови-
ни, действал през джахилий-
ската епоха. Източникът на 
сведения за актуални събития 
става джамията. 

Петъчната молитва 
няма само религиозен 

смисъл

тя е начин да се осведомиш за 
ставащото в „дар ул ислам”. 
Вече не поетите, а четците на 
Корана, шейховете и улема 
са новите „журналисти”, кои-
то влагат дидактически сми-

съл в представената информа-
ция. Ислямът дава обяснение 
на причинно-следствената 
връзка в протичащите про-
цеси, което напълно задово-
лява нуждата от информация 
на мюсюлманина. Ако преди 
на вечерните събирания „ма-
джалис” се е измисляла по-
езия, то сега главният обект 
на обсъждане е Свещеният 
Коран и хадисите (предани-
ята) на Пророка. Но все пак 
се забелязва приемственост в 
словесната форма. Най-точна 
характеристика за ролята на 
джамиите в социалния живот 
на мюсюлманина дава извест-
ният полски журналист и пи-
сател Ришард Капушчински, 
който е отразявал ислямската 
революция в Иран. „Джамия-
та за шиитите е нещо повече 
от култово място, тя е също 
така пристан, в който можеш 
да изчакаш бурята, а даже и да 
си спасиш живота. Тя се полз-
ва с имунитет, властта няма 
достъп в нея. В Иран някога 
съществувал обичай: ако ня-
кой бунтовник, преследван от 
полицията, се укриел в джа-
мия - бил спасен, оттук никой 
не можел да го измъкне наси-
ла. Даже в конструктивните 

особености на християнския 
храм и на джамията могат да 
се забележат съществени раз-
личия. Църквата е затворено 
помещение, място за молитва, 
вглъбяване и тишина. Ако ня-
кой започне да твори, другите 
ще му направят забележка. В 
джамиите не е така. Най-го-
лямо пространство заема от-
вореният двор, където хората 
могат да се молят, но също 
така да се разхождат и диску-
тират; тук могат също така да 
се организират и митинги. Тук 
кипи оживен светски и поли-
тически живот. Иранецът, 
когото непрекъснато карат да 
бърза на работното му място, 
който среща в учрежденията 
само мърморещи бюрократи, 
измъкващи от него рушвети, 
който навсякъде е следен от 
полицията - идва в джамията, 
за да дири равновесие и  спо-
койствие,  за да  възвърне дос-
тойнството си. Тук никой не 
го кара да бърза, никой не го 
ругае. Тук изчезват йерархи-
ите, всички са равни, всички 
са братя, а понеже джамията е 
място за разговор, място за ди-
алог, човек може да вземе ду-
мата, да изкаже мнението си, 
да се пооплаче и послуша как-

“ Най-точна характеристика за роля-
та на джамиите в социалния живот 
на мюсюлманина дава известният 

полски журналист и писател Ришард Ка-
пушчински, който е отразявал ислямска-
та революция в Иран. „Джамията за ши-
итите е нещо повече от култово място, 
тя е също така пристан, в който можеш 
да изчакаш бурята, а даже и да си спасиш 
живота. Тя се ползва с имунитет, влас-
тта няма достъп в нея...”
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Корени 

во казват другите.” „Шиитът 
посещава джамията и заради 
това, че тя винаги е наблизо, в 
съседство, по пътя му. Само в 
Техеран има хиляда джамии. 
Неопитното око на туриста ще 
забележи само няколко от най-
импозантните. А всъщност по-
вечето от джамиите, особено в 
бедняшките квартали, са бе-
дни помещения, които едва се 
отличават от жалките къщур-
ки, в които се е сврял светът 
на плебеите. Те са направени 
от същата глина и така са се 
слели с монотонната картина 
на уличките и сокаците, че 
като минаваме оттам, изобщо 
не забелязваме много от тези 
храмове. Това създава делови, 
интимен климат между шии-
та и неговата джамия. Не му е 
необходимо да изминава цели 
километри, не трябва да се об-

лича празнично, джамията е 
всекидневие, самият живот.” 

Описанието на джамията, 
което дава Капушчински, ма-
кар и да визира Иран, спо-
койно може да се отнесе към 
целия мюсюлмански свят. То 
ясно илюстрира 

комуникационните 
функции на джамията

и дава обяснение защо тези 
характеристики се запазват 
през съвремието, конкурирай-
ки се с модерните средства за 
масова комуникация.  

Абсолютизмът на създа-
дената от пророка Мухаммад 
религия дава стабилност в 
представите на средновеков-
ния арабин и му помага да 
преодолее историческите ка-
таклизми, които го сполетя-

ват. Съчетана с бедуинската 
експанзивност, новата рели-
гия бързо излиза от грани-
ците на Арабския полуостров 
и завладява доста обширен 
географски ареал на три 
континента, създавайки една 
уникална по своя характер 
цивилизация, която ще ус-
тои на преломите на време-
то. Религиозният универса-
лизъм на исляма надживява 
и кръстоносните походи, 
и монголските нашествия, 
макар че те разрушават по-
литическата организация 
на халифата. Възходът на 
Османската империя донася 
нов период на просперитет 
и спокойствие в „дар ул ис-
лям” (дома на исляма), кой-
то продължава до навли-
зането на Близкия изток в 
епохата на Новото време. 

Джамията не е само място за молитва...
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Арабската дума джихад буквално означава 
“стремление”, а като религиозен термин има 
значение на “стремление, усилие или борба по 
пътя на Бога”. Силно разпространеното тълку-
ване на джихад като “свещена война” е неточ-
но и отразява само една страна от парадигмата 
от значения на това понятие.

Тълкуването на цитати от свещените книги 
често има социално-политически контекст и на 
това се дължат различните разбирания на тези 
откъси. Трябва да се отбележи, че във всички 
школи и идеологии съществуват и различни 
тълкувания на военната форма на джихада в 
исляма.

В религиозната литерату-
ра като най-висша форма на 
джихад се разбира борбата със 
себе си. В един хадис на Про-
рока се казва: “върнахме се от 
малкия джихад (войната) към 
големия (борбата със себе си).” 
Също така “да се стреми чове-
кът да върши само добри дела 
изисква голям джихад” със 
себе си. В рамките на същото 
разбиране се включва и това 
човек да върши своята работа 
съвестно, а също и цяла па-
радигма от морално-етични 
норми – от усилията по пре-
храната и благополучието на 
семейството до стремежа към 
помощ и градивно отношение 
към другите, от закрилата и 
помощта към бедните, болни-
те и онеправданите до защи-
тата на родината, семейство-
то и обществото. Придържането към религия 
и изповядването на религия само по себе си 
също е джихад.

Разбира се, джихад може да има и военна 
форма, но тази форма не е абсолютна и не 
може всеки своеволно да си позволява да я уп-
ражнява. Според ислямските разбирания пра-
во да обяви джихад във военния му аспект има 
само халифът, главата на мюсюлманска дър-
жава, което е в унисон с общоприетата практи-
ка по света, където именно държавният глава 

има правомощия да обявява война. Освен това 
реализирането на малкия джихад има своите 
норми – през 631 г. (година 12 по Хиджра) Абу 
Бакр наставлява ислямските войски преди зав-
ладяването на Шам по следния начин: “О, хора, 
спрете, давам ви 10 съвета, които да спазвате. 
Не предавайте и не прекалявайте, не лъжете и 
не наказвайте жестоко, не убивайте малко дете, 
нито старец, нито жена; не наранявайте, нито 
запалвайте палмово дърво, не отсичайте плод-
но дърво, недейте да колите овца, нито крава, 
нито камила освен за храна; ще срещнете хора, 
които са се отдали на отшелничество, подми-
навайте ги, не им пречете...”

За личното участие във 
военна форма на джихад 
трябва да се получи разре-
шение от родителите, както 
и от хората, на които човек 
е длъжник. Тези изисквания 
отпадат в случаите, когато 
ислямската държава е ата-
кувана и окупирана, когато 
нечие семейство и имот са 
застрашени физически, а 
също и в някои други ситу-
ации. 

„Да не се враждува ос-
вен против угнетителите!” 
– се казва в Корана (Koran 2: 
190-193). 

От всички постулати на 
исляма джихадът е може би 
най-често погрешно цити-
ран, използван и разбиран. 
В исляма няма такова нещо 
като “свещена война”, по-

скоро има “справедлива борба”, борба за на-
лагане на справедливост, при самозащита, за 
опазване на семейството, дома и т.н. Ислямът 
проповядва премахване на потисничеството и 
ако това изисква борба - джихад на каквото и 
да било ниво (например борба за граждански 
права), тогава тя е оправдана. 

(Забележка: В някой от следващи-
те броеве ще публикуваме статия на 
тема „Тероризъм и ислям” - бел. ред.) 

Джихад: многото значения на термина 

В религиозната литература като 
най-висша форма на джихад се разбира 

борбата със себе си.
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