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Редакцията на сп. „Изток-За-
пад” не може да не е удовлетво-
рена, че към нея се обръщат все 
повече хора от всички краища 
на страната, на различна въз-
раст и с различно образование, 
християни и мюсюлмани. 

В последните дни няколко 
читатели ни се обадиха, за да 
помолят да хвърлим повече 

светлина върху това, което ста-
ва в наши дни в ивицата Газа, 
както и върху политическия 
ажиотаж около Палестина. 

Надяваме се, че с четирите 
текста, обединени от  рубрика-
та „Палестинският проблем”, 
поне малко ще допринесем за 
по-голямата информираност на 
читателите ни.
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Палестинският проблем

Другият провал на Буш
Докладът на Алваро де Сото разкрива истинските причини  
за трагедията в Газа

Д-р Емил Ценков

Сценарий  
за разрушаване  

на автономната власт? 

Въвличането на палестин-
ското общество в окупираните 
територии и в частност в сектора 
Газа в гражданска война отдав-
на е запланувано от стратезите 
на конфронтацията в Близкия 
изток. Такъв е логичният извод 
от запознаването с публикува-
ния тези дни в британския „Гар-
диън” секретен доклад на ООН 
на близкоизточния пратеник на 
организацията Алваро де Сото 
във връзка с приключването на 
мисията му през май т.г. На 53 
страници ветеранът дипломат 
от Перу не пести критиките 
си, включително и по адрес на 
палестински лидери. Най-суро-
вите обвинения за сегашната 
задънена улица обаче са срещу 
т.нар. „международна общност” 
начело със САЩ. Както изтъква 
Де Сото, международният бой-
кот на палестинците, наложен 
непосредствено след победата 
на “Хамас” на изборите мина-
лата година, в най-добрия слу-
чай може да се окачестви като 
„извънредно късогледо 
решение с катастрофални 
последствия”. Докладчикът, 
който още през януари минала-
та година се е противопоставил 
на бойкота, твърди, че благода-
рение на тази стъпка: „Кварте-
тът е претърпял трансформа-
ция от четиристранен екип за 

“ Квартетът е претърпял трансфор-
мация от четиристранен екип за 
насърчаване на преговорите на осно-

вата на пътната карта за мир в струк-
тура, която е ангажирана с налагането 
на санкции върху свободно избрано прави-
телство от намиращ се в условията на 
окупация народ, както и с поставянето 
на неизпълними условия за започването 
на диалог.”
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насърчаване на преговорите на 
основата на пътната карта за 
мир в структура, която е анга-
жирана с налагането на санк-
ции върху свободно избрано 
правителство от намиращ се в 
условията на окупация народ, 
както и с поставянето на не-
изпълними условия за започ-
ването на диалог.” В резултат 
на тази деструктивна мярка 
палестинците бяха лишени не 
само от преките фондове за 
правителството, но и от пре-
доставяните от Израел месеч-
ни вноски от събраните данъци. 
Замразените стотици милиони 
долари всъщност представля-
ват своеобразна „вноска” в ре-
ализирането на сценария за 
разрушаването на палестинска-
та автономна власт отвътре в 
съчетание с непрекратяващия 
се натиск от страна на Израел 
и САЩ.

Завръщането  
на бумеранга

Всъщност, макар и формал-
но бойкотът да беше оправдан 
с нежеланието на “Хамас” да 
се откаже от насилието и да 
се ангажира с постигнатите в 
миналото споразумения, той 
логически се развива в руслото 
на цялостната американско-из-
раелска линия за „решаване” 
проблемите на Близкия изток 
със средствата и тактиката на 
„войната срещу тероризма”. До 
какво доведе подобен подход, 
залагащ изключително върху 
военната сила, виждаме в съби-
тията във и около Ирак. В рам-
ките на палестинско-израел-
ския конфликт едностранният 
подход на Буш се характеризира 
с пренебрегване законните ин-
тереси на палестинците в угода 
на Тел Авив. Като начало не-
оконсерваторите фактически 
бойкотираха покойния Арафат, 

обявен за пречка за постигане-
то на мир в района. Така Ва-
шингтон се оказа в глупавата 
роля на посредник, ангажиран 
с промоцията на палестински 
лидер, който да бъде удобен за 
Тел Авив и израелските ястре-
би. Такъв палестински политик 
обаче не съществува в природа-
та, както трябваше скоро в това 
да се убедят самите америка-
нци. В условията на все по-не-
прикрит стремеж към полити-
чески диктат самият диалог на 
новото ръководство на “Фатах” 
с Вашингтон, да не говорим за 
късогледите опити на САЩ да 
наложат „умерени” палестин-
ски ръководители, компроме-
тира не само популярността на 
Абу Мазен, но и перспективите 
за стабилно палестинско упра-
вление. При подобни пробле-
ми изтеглянето на израелските 
окупатори от Газа и превръща-
нето на сектора в заложник на 
„политиката на сигурност” на 
Тел Авив рано или късно щяха 
да подхранят разцеплението на 
автономните власти. 

Междупалестинските стълк-
новения в началото и средата 
на юни т.г. показаха и грани-
ците на американско-израел-
ското партньорство в окупи-
раните територии. Въпреки 
че САЩ оказват натиск върху 
правителството на Олмерт, за 
да подкрепи и въоръжи силите 

на “Фатах”, Тел Авив се води от 
традиционната си философия, 
която може да се окачестви с 
максимите „разделяй и вла-
дей” и „колкото по-зле, толко-
ва по-добре”. Междувременно 
израелските власти лансират 
и някои объркващи тези без 
шансове за реализация. Като 
например идеята за настаня-
ване на мироопазващи сили на 
ООН по границата между Газа 
и Египет. Предварително обаче 
е ясно, че тя едва ли ще се по-
нрави на Кайро и че няма да е 
приемлива и за САЩ.

Задънената улица, до която 
доведе западният бойкот, и из-
черпването на инструментите 
на политиката на Буш в реги-
она отново поставят на дневен 
ред необходимостта от по-реа-
листична и активна политика 
на Европейския съюз в полза 
на близкоизточния мир. Посе-
щението в Газа на председате-
ля на Европейския парламент 
в средата на юни т.г. съвпадна 
с възобновяването на европей-
ското финансиране за автоном-
ната власт. Жестът е закъснял, 
но и символичен. Европа за 
разлика от Америка не може да 
си позволи да бъде заложник 
на окупаторската политика на 
Израел. Дали обаче залезът на 
„ерата Буш” ще се съпътства с 
някаква сериозна инициатива 
на останалите членки на квар-

“ Задънената улица, до която доведе 
западният бойкот, и изчерпването 
на инструментите на политика-

та на Буш в региона отново поставят 
на дневен ред необходимостта от по-
реалистична и активна политика на 
Европейския съюз в полза на близкоиз-
точния мир.



�

Палестинският проблем

Колко не-
послушни са 
мюсюлмани-
те в Близкия 
изток! Първо 
ние искаме 
от палестин-
ците да пре-
гърнат демо-
крацията, а 
те избират погрешната партия 
– „Хамас”, след което „Хамас” 
побеждава в една мини граж-
данска война и поема контро-
ла над ивицата Газа, а ние, за-
падняците, все още искаме да 
преговаряме с дискредитира-
ния президент Махмуд Абас. 
Днес „Палестина” – нека да за-
пазим кавичките – има двама 
министър-председатели. Добре 
дошли в Близкия изток. 

С кого можем да разговаря-
ме? На кого да говорим? Разбира 
се, ние трябваше да разговаряме 
с „Хамас” още преди няколко ме-
сеца. Но ние не харесахме демо-
кратично избраното правител-
ство на палестинския народ. Те 
трябваше да гласуват за „Фатах” 
и нейното корумпирано лидер-
ство, ала гласуваха за „Хамас”, 
която отказва да признае Израел 
или да се съобразява с напълно 
дискредитираното споразумение 
от Осло. 

Никой от наша страна оба-
че не попита кой точно Израел 
„Хамас” трябваше да признае. 
Израел от 1948 ли? Израел след 
границите от 1967 ли? Израел, 
който построи и продължава да 
строи огромни селища за евреи 
на арабска земя, като по този 

начин поглъща все повече и от 
тези двадесет и два процента от 
„Палестина”, върху които все 
още се водят преговори? 

Така че днес от нас се очак-
ва да говорим с нашия верен 
полицай г-н Абас, с „умерения” 
палестински лидер (както го 
наричат Би Би Си, Си Ен Ен и 
“Фокс нюз”), с човека, който на-
писа книга от шестстотин стра-
ници за Осло, без нито веднъж 
да спомене думата „окупация” 
и който винаги говори за изра-
елско „прехвърляне” вместо за 
„изтегляне”, с „лидера”, на ко-
гото можем да вярваме, защо-
то носи вратовръзка и когато 
отиде в Белия дом, казва само 
правилните неща. 

Палестинците не гласуваха 
за „Хамас”, понеже искат да 
бъде създадена ислямска ре-
публика – така, както ще бъде 
представена кървавата победа 
на „Хамас”, а понеже им беше 
омръзнала корумпираната „Фа-

тах” на г-н Абас и прогнилата 
същност на „палестинската ав-
тономна власт”.   

Спомням си, че преди ня-
колко години бях поканен в 
къщата на служител на „па-
лестинската автономна власт”, 
чиито стени току-що бяха про-
бити от снаряд, изстрелян от 
израелски танк. Това, което ми 
направи най-силно впечатле-
ние, бяха позлатените кранчета 
в неговата баня. Тези кранчета 
– или подобни на тях предме-
ти – бяха това, което коства на 
„Фатах” загубата на изборите. 
Палестинците искаха да бъде 
сложен край на корупцията, 
която е раковото образувание в 
арабския свят, и затова те гласу-
ваха за „Хамас”, а ние, мъдрият 
и добър Запад, решихме да ги 
санкционираме, да ги накараме 
да гладуват и да ги понатупаме 
за това, че упражниха правото 
си да гласуват. Може би трябва 
да предложим на „Палестина” 

Прочетено в „Индипендънт”:

Робърт Фиск:  

Добре дошли в „Палестина”

“ Палестинците искаха да бъде сложен 
край на корупцията, която е рако-
вото образувание в арабския свят, 

и затова те гласуваха за „Хамас”, а ние, 
мъдрият и добър Запад, решихме да ги санк-
ционираме, да ги накараме да гладуват и 
да ги понатупаме за това, че упражниха 
правото си да гласуват. Може би трябва 
да предложим на „Палестина” членство в 
Европейския съюз, ако тя би била тъй до-
бра да гласува за правилните хора? 
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членство в Европейския съюз, 
ако тя би била тъй добра да 
гласува за правилните хора? 

Из целия Близък изток не-
щата стоят по същия начин. 

Ние подпомагаме Хамид 
Карзай в Афганистан, въпреки 
че продължава да държи в сво-
ето правителство военни лордо-
ве и наркобарони (и между дру-
гото, ние наистина съжаляваме 
за всичките невинни цивилни 
афганистанци, които убиваме 
в нашата „война срещу теро-
ризма” в непристъпните 
територии на провинция 
Хелманд).

Ние обичаме египет-
ския президент Хосни 
Мубарак, чиито мъчители 
все още не са приключи-
ли с наскоро арестувани-
те извън Кайро политици 
от „Мюсюлмански братя”; 
чието президентство по-
лучи топлата подкрепа на 
г-жа – да, г-жа – Джордж 
Буш и чийто наследник 
почти със сигурност ще 
бъде синът му Гамал.    

Ние се възхищаваме на 
лудия диктатор на либия 
Муамар Кадафи, чиито 
върколаци избиха негови-
те опоненти в изгнание и чийто 
план за убийството на саудит-
ския крал Абдула предшества-
ше скорошната визита на Тони 
Блеър в Триполи (припомняме, 
че полковник Кадафи бе наре-
чен „държавник” от Джак Стро 
за това, че се отказа от несъ-
ществуващите му ядрени амби-
ции и чиято „демокрация” ни 
е напълно приемлива, понеже 
той е на наша страна във „вой-
ната срещу тероризма”).

О да, ние обичаме и не-
конституционната монархия 
на крал Абдула в Йордания и 
всичките принцове и емири от 
Залива, особено тези от тях, на 
които се плащат толкова голе-

ми подкупи от нашите оръжей-
ни компании, че дори Скотланд 
ярд трябва да прекрати своите 
разследвания по заповед на на-
шия министър-председател. И 
да, аз мога за разбера защо на 
него не му харесват репортажи-
те на вестник „Индипендънт” 
относно това, което той поста-
рому нарича Близкия изток. 
Колко по-лесно контролируем 
щеше да бъде Близкият изток, 
ако арабите и иранците биха 
подкрепили нашите крале, ша-

хове и принцове, чиито синове 
и дъщери се обучават в “Окс-
форд” и “Харвард”!

Понеже точно за това става 
въпрос – за контрол – и точно за 
това ние предлагаме или снема-
ме покровителството си от тех-
ните лидери. Сега, когато Газа 
принадлежи на „Хамас”, какво 
ще направят нашите лидери? 
Дали сега нашите всезнайко-
вци от ЕС, ООН, Вашингтон и 
Москва ще трябва да говорят 
с тези ужасни, неблагодарни 
хора (не се страхувайте – няма 
да могат да си стиснат ръцете), 
или ще трябва да признаят За-
падния бряг като вариант на 
Палестина (Абас, чиито ръце 

могат да бъдат стиснати) и като 
бъде пренебрегната законно 
избраната и военно успешна 
„Хамас” в Газа?

лесно е, разбира се, и два-
та лагера да бъдат оставени на 
произвола на съдбата. Но това 
казваме и за целия Близък из-
ток. Само ако Башар Асад не 
беше президент на Сирия (Бог 
знае каква би била неговата ал-
тернатива) или пък ако прези-
дентът Махмуд Ахмадинеджад 
не контролираше Иран (макар 

че той не може да разли-
чи единия край на ядре-
на ракета от другия)! 

Само ако ливан бе 
една кротка демокра-
тична страна като на-
шите малки страни от 
задния двор Белгия или 
люксембург например. 
Но не, тези досадни 
граждани на Близкия 
изток гласуват за непра-
вилните хора, поддър-
жат неправилните хора, 
обичат неправилните 
хора и изобщо не се 
държат като цивилизо-
ваните западняци. 

Така че какво ще 
правим? Ще подкрепим 

повторното окупиране на Газа 
ли? Със сигурност няма да от-
правим критики към Израел. 
А можем да продължим и да 
показваме нашата привърза-
ност към кралете, принцесите 
и неприятните президенти от 
Близкия изток, докато цели-
ят регион не избухне право в 
лицата ни и тогава ще кажем 
– както вече казваме на ирак-
чаните – че те просто не заслу-
жават нашите пожертвувания и 
нашата любов. 

А какво ли можем да на-
правим с един извършен 
от законно избрано прави-
телство преврат?

(Текстът е от 16 юни 2007 г.)

“ Само ако Ливан бе една 
кротка демократична 
страна като нашите 

малки страни от задния 
двор Белгия или Люксембург 
например. Но не, тези до-
садни граждани на Близкия 
изток гласуват за непра-
вилните хора, поддържат 
неправилните хора, обичат 
неправилните хора и изоб-
що не се държат като циви-
лизованите западняци. 
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Главните цели на 
визитата на Олмерт

Както обикновено, насроче-
ното за 17 юни посещение на 
Ехуд Олмерт в САЩ започна от 
Ню Йорк, където той се срещна 
с лидери на еврейските общно-
сти в страната и произнесе реч, 
в която изрази подкрепата си 
за президента на палестинската 
автономна власт Махмуд Абас 
на фона на противопоставяне-
то на „Хамас” и готовността си 
да поднови преговорите с него. 
Освен това според новинар-
ската мрежа CBS Олмерт се е 
срещнал и с генералния секре-
тар на ООН Бан Ки Мун, с ко-

гото са обсъдили възможността 
да бъдат предоставени миро-
опазващи сили на границите 
между ивицата Газа и Египет, 
както и гарантирането на рабо-
тата на мироопазващите сили, 
които са разположени на ли-
ванско-израелската граница. 
На 18 юни, в понеделник изра-
елският министър-председател 
се срещна с важни личности от 
администрацията на Буш като 
Кондолиза Райс например, 
която преди срещата си с Ол-
мерт говори за предоставената 
от разигралите се в Палестина 
събития възможност да бъдат 
взети решителни мерки за осъ-
ществяването на плана на пре-

Стратегията за отърваване 
от „Хамас”

Институтът за световна сигурност (ИСС) е не-
правителствена организация, ангажирана с незави-
сима изследователска и журналистическа дейност по 
глобалните въпроси.  

ИСС възприема новаторски подход спрямо ко-
муникацията, образованието и сътрудничеството меж-
ду социалните, икономическите, политическите и во-
енните компоненти на международната сигурност. 

Посредством голямо разнообразие от публика-
ции и услуги ИСС предоставя новини и изследовател-
ски материали, основани на трудовете на политически 

анализатори от целия свят – от взимащите политиче-
ските решения във Вашингтон и Москва през изсле-
дователи на персийския и арабскоговорещия свят до 
учени в Китай. ИСС служи за авторитетен и безпри-
страстен наблюдател на въпроси, свързани със сигур-
ността, като в същото време продължава да се стреми 
да посрещне увеличеното световно търсене на инфор-
мация и независими идеи. 

Текстът, който поместваме, е публикуван 
в един от сайтовете на института http://www.
taqrir.org/showarticle.cfm?id=696.

Яхия Абдул Мабди,  
Институт за световна 
сигурност
 
Обичайното и предвари-

телно уговорено посещение 
на израелския министър-
председател Ехуд Олмерт в 
Съединените щати се случ-
ва в необичайна ситуация, 
като имаме предвид  без-
прецедентните събития, на 
които ставаме свидетели 
в палестинските терито-
рии. Това придава на посе-
щението голяма значимост, 
особено след като двама по-
литически анализатори за-
явиха, че американската и 
израелската страна тряб-
ва да поемат обща стра-
тегия за отстраняването 
на „Хамас”. В тази статия 
ще бъдат разгледани посе-
щението и преговорите на 
израелския министър-пред-
седател с американските 
официални лица, както и 
мненията на експертите 
и анализаторите относно 
общата стратегия, която 
двете страни са решени да 
следват в отношенията си 
спрямо „Фатах” и „Хамас”.   
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зидента Буш за две държави – 
палестинска и израелска, които 
да съжителстват една с друга в 
мир и разбирателство. 

Въпреки че разигралите се 
в ивицата Газа събития, които 
бяха последвани от решение-
то на палестинската автономна 
власт да отстрани правителство-
то на Хания и да обяви извънред-
но положение, бяха основната 
тема на срещите и разговорите 
на Олмерт във Вашингтон, то 
според произраелската органи-
зация „Айбак” главната цел на 
посещението е била да бъдат 
обсъдени усилията на „Хизбула” 
за повторното й въоръжаване и 
тренирането на нейните сили 
след понесените от Израел за-
губи от войната през миналото 
лято. Също така е бил обсъден 
и размерът на заплахата, която 
представляват Сирия и Иран за 
сигурността на Израел. Според 
израелски източници сирийска-
та армия се подготвя да започне 
война с Израел. Към израелски-
те опасения са били споменати 
и ядрената програма на Иран и 
начинът за противопоставянето 
срещу нея. 

Срещата на Буш  
и Олмерт

На 19 юни 2007 г., малко 
след решението на палестин-
ския президент Махмуд Абас да 
разпусне правителството на Ис-
маил Хания и да създаде ново 
извънредно правителство в За-
падния бряг начело с финан-
совия министър Салям Фаяд, 
президентът на САЩ Джордж 
Буш прие израелския минис-
тър-председател Ехуд Олмерт в 
Белия дом. По време на срещата 
основна тема на разговора меж-
ду Буш и Олмерт е била подкре-
пата за Абас и изолацията на 
радикалното палестинско дви-
жение „Хамас” в ивицата Газа.

Президентът Буш, чиято ад-
министрация беше преустано-
вила каквито и да било контак-
ти с „Хамас”, застана на страната 
на Абас и заяви, че решението 
на палестинския президент за 
разпускане на правителството 
на Хания е възможност автоно-
мията да се освободи напълно 
от радикалното антидемокра-
тично движение.

По време на срещата си с 
израелския премиер Буш ока-
честви Махмуд Абас като пре-
зидент на всички палестинци 
и глас на справедливостта. От 
своя страна израелският ми-
нистър-председател Ехуд Ол-
мерт заяви, че неговото прави-
телство ще направи всичко по 
силите си, за да влезе в сътруд-
ничество с палестинската авто-
номна власт.

„Осъществяването на про-
грес по пътя на мира се нуждае 
от правителство, което се полз-
ва с доверие и сериозност”, за-
яви Ехуд Олмерт, изразявайки 
още по-ентусиазирано подкре-
пата си към извънредното па-
лестинско правителство, откол-
кото Джордж Буш.

Компоненти  
на стратегията 

Стратегията на двете страни 
се основава на мобилизирането 
на световното и регионално-
то арабско обществено мнение 
срещу движението „Хамас”, 
което се описва като радикал-
на терористична организация, 
отговорна за насилствените 
действия и убийства, на които 
ивицата Газа стана свидетел 
през последните седмици. Дви-
жението само е избрало наси-
лието като средство за осъщест-
вяване на своите политически 
цели. Изявленията на Махмуд 
Абас през последната седмица, 
в които лидерите и членове-

те на „Хамас” се описват като 
крайни и терористи, за първи 
път излизат от устата на палес-
тински лидер. 

Отслабването на „Хамас” и 
поставянето й в икономиче-
ска изолация - както на нея, 
така и на симпатизантите й, е 
една от целите на стратегията 
на администрацията на Буш. 
Тя се постига чрез пропаганда 
на идеята за наложената ико-
номическа блокада в ивицата 
Газа, че тя не е за палестинския 
народ, а само за „Хамас”. Про-
дължителната икономическа 
блокада има за цел да доведе 
до надигане на населението в 
Газа срещу „Хамас”.

Стратегията на Буш и Ол-
мерт се стреми към отрязване 
на пътя пред възможните общи 
интереси между движенията 
„Фатах” и „Хамас”, които биха 
могли да върнат „Хамас” или 
някои нейни членове отново в 
управлението.

През последните седмици 
на палестинската криза стана 
очевидно, че Саудитска Ара-
бия бяга от отговорността на 
миротворец въпреки относи-
телния успех, който постигна в 
Мека. Що се отнася до Кайро, 
то той поддържа отношения с 
палестинските фракции, особе-
но с „Хамас”, като поставя пре-
дишните условия и упражнява 
натиск така, сякаш преговаря 
с египетската групировка „Мю-
сюлмански братя”.

САЩ и Израел са напълно 
наясно, че Египет и Йордания 
предпочитат светската партия 
„Фатах” пред радикалната пар-
тия „Хамас”, която разширя-
ва все повече влиянието си из 
палестинските територии и по 
този начин представлява стра-
тегическа заплаха за сигурнос-
тта на двете страни. В този кон-
текст Египет и Йордания, които 
искат да се отърват от „Хамас”, 
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се превръщат в най-важните 
фактори за стратегическия ус-
пех на САЩ и Израел.

явната подкрепа на Египет 
и Йордания към решението на 
Абас да разпусне правителство-
то на Исмаил Хания, критиките 
на Кайро към „Хамас” за превзе-
мането на ивицата Газа, изпра-
щането на египетска диплома-
тическа мисия в Рамала вместо 
в Газа са в пълно съответствие 
със стратегията за отслабване и 
изолиране на „Хамас”.

Съединените щати, Израел 
и Европейският съюз вкупом 
обявиха, че подновяват програ-
мата си за икономическо под-
помагане и предоставянето на 
помощи на палестинците, кои-
то са далеч от влиянието и кон-
трола на „Хамас”, тоест на па-
лестинците от Западния бряг, 
докато палестинците от иви-
цата Газа остават под тежестта 
на редица политически и ико-
номически санкции. Следова-
телно сценарият, към който се 
стреми стратегията на Буш и 
Олмерт, е следната: сформира-
нето на демократичен Западен 
бряг, който се радва на сигур-
ност, помощ и подкрепа под 
управлението на Абас и „Фатах” 
и образуването на една упра-
влявана от екстремисти ивица 

Газа, чието население да гладу-
ва и изнемогва под управлени-
ето на „Хамас”. 

Така очерталият се сценарий 
провокира бившия американ-
ски президент Джими Картър, 
който по време на посещението 
си в Ирландия през миналата 
седмица обвини САЩ, Израел 
и ЕС, че се стремят да разкъсат 
на две части палестинския на-
род, като предоставят подкре-
пата си и подпомагат президен-
та на Палестинската автономия 
и извънредното правителство 
в Западния бряг, а в същото 
време изолират населението на 
ивицата Газа поради това, че 
подкрепя „Хамас”. 

Същата тази седмица 
повечето от големите аме-
рикански вестници по-
местиха сред страниците 
си статии и коментари, от 
които бе отправена крити-
ка за това, че администра-
цията на Буш залага на 
Махмуд Абас и заема прис-
трастна позиция в борбата 
между „Фатах” и „Хамас”. 
В сряда пък вестник „Вашинг-
тон пост” публикува репортаж 
относно стратегията на Буш и 
Олмерт за оказването на под-
крепа на Абас. Репортажът 
обръща внимание на това, че 

стратегията набляга най-вече 
на подсилването на властта на 
Абас и извънредното прави-
телство посредством предоста-
вянето на финансови помощи, 
улесняването на пътуването и 
транспортирането на стоки от 
и към Западния бряг, оказва-
нето на подкрепа на силите за 
сигурност на Абас, както и одо-
бряването на започването на 
срещи между Абас и Олмерт и 
подновяването на преговори-
те за мир между двете страни. 
Накрая стратегията на Буш и 
Олмерт за изолирането и от-
слабването на „Хамас” изисква 
Израел да не провежда военни 
операции срещу палестинци, 
особено в ивицата Газа, и да на-
ложи блокада на ивицата Газа, 
без да извършва набези в нея. 

За да осъществи стратегията 
за отърваване от „Хамас”, пра-
вителството на Ехуд Олмерт се 
съгласи да отпусне замразените 
финансови средства от данъч-
ни такси, които принадлежат 
на палестинските власти. Тези 
постъпления възлизат на над 
600 милиона долара. Израел 
замрази тези приходи, кога-
то „Хамас” пое управлението 
на Палестинската автономия 
в началото на 2006 г. Джон 
Алтерман, който е експерт по 
Близкия изток в Центъра за 
стратегически и международни 
изследвания CSIS, спомена в 
интервю за вестник „Вашинг-
тон пост”, че ходовете на Буш и 
Олмерт може и да спомогнат за 
стабилизирането на управле-
нието на Абас, но те си остават 
само кратковременна подкре-
па. Според Алтерман трудният 
въпрос е ще съумее ли „Фатах” 
въпреки обсипването й с пода-
ръци и ласкави думи от страна 
на САЩ и Израел да изиграе 
своята роля и да се справи с уп-
равлението на Западния бряг в 
един по-дългосрочен план?

“ САЩ и Израел са напълно наясно, че 
Египет и Йордания предпочитат 
светската партия „Фатах” пред ра-

дикалната партия „Хамас”, която раз-
ширява все повече влиянието си из палес-
тинските територии и по този начин 
представлява стратегическа заплаха за 
сигурността на двете страни. В този 
контекст  Египет и Йордания, които ис-
кат да се отърват от „Хамас”, се превръ-
щат в най-важните фактори за страте-
гическия успех на САЩ и Израел.
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“ Вашингтон и Израел направиха всичко 
възможно, за да не допуснат изглаж-
дане на отношенията между “Хамас” 

и “Фатах”. Нито едно усилие отвън няма-
ше за цел двете фракции да се обединят.

Палестинският проблем

22 юни 2007. Бившият аме-
рикански президент Джими 
Картър призова САЩ, ЕС и 
Израел да прекратят полити-
ката си на „предпочитание” 
към палестинското движение 
„Фатах” пред радикалното па-
лестинско движение „Хамас”, 
предадоха световните медии.

„Своята гарантирана под-
крепа, която Вашингтон, 
Европа и Израел изразиха 
спрямо новото правителство 
в Рамала, както и спирането 
на всякакви помощи за Газа 
представляват част от погреш-
на политика, която има за цел 
да раздели палестинците на 
два народа”, заяви Картър, 
припомняйки, че тази подкре-
па беше отказана по време на 
правителството на „Хамас”.

По време на речта, която 
бившият американски пре-
зидент изнесе в ирландската 
столица Дъблин, той заяви, че 
„помощите, които ще бъдат пре-
доставени на Западния бряг, са 
опит за компенсиране на ико-

номическата блокада в 
палестинските терито-
рии и особено в ивицата 
Газа, където живеят над 
1,5 милиона души.

Джими Картър ока-
честви като престъпле-
ние отказа на админи-
страцията на Джордж 

Буш да признае законно из-
браното палестинско прави-
телство на „Хамас”. Според 
него проведените избори в 
палестинските територии 
през 2006 г. са били честни, 
прозрачни и демократични. 
Тогава „Хамас” спечели с 42% 
от вота на гласоподавателите.

„Вашингтон и Израел на-
правиха всичко възможно, за 
да не допуснат изглаждане на 
отношенията между “Хамас” 
и “Фатах”. Нито едно усилие 
отвън нямаше за цел двете 
фракции да се обединят”, за-
яви още Картър.

“Напоследък САЩ оказват 
военна помощ на “Фатах”, за 
да се справи с “Хамас” в Газа. 
“Фатах” обаче няма да надде-
лее заради дисциплината и 
пълната всеотдайност на по-
вечето от активистите на “Ха-
мас”, добави бившият амери-
кански държавен глава пред 
журналистите в Дъблин.

Джими Картър: Вашингтон цели 
разделянето на палестинците

Списание „Изток-запад” припомня:
“Хамас” декларира многократно, че няма намерение да обяви 

ислямистка държава в Газа и не иска да наложи законите на ше-
риата там. Жените, които са ходили без забрадка, преди “Хамас” 
да контролира Газа, продължават да ходят спокойно, както са 
ходили преди. 

След като спечели изборите, “Хамас” контролира повече от 
2/3 от местата в палестинския парламент .

Според палестинската конституция палестинският прези-
дент има право да разпусне правителството, но в този случай 
правителството продължава да изпълнява функциите си до на-
значаване на ново правителство и одобрението му от парламен-
та. Абас назначи с указ ново правителство и пренебрегна палес-
тинския парламент, което е противоконституционо.

“Хамас” продължава да призовава движението “Ал Фатах” и 
Абас към диалог за решаване на проблемите помежду им - далече 
от американско- израелската намеса във вътрешните работи на 
палестинците, но Абас засега отказва.

За по-малко от две седмици “Хамас” успя да възстанови реда и 
законността в ивицата Газа и постигна успех в борбата срещу 
престъпността и корупцията там.
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Доц. д-р Анна Кръстева

„Хората трябва да говорят, за да 
намерят общото, което ги събира, и 
различното, което ги разделя.” Тези 
думи на д-р Фодор Факих, председател 
на Асоциацията на ливанците в Бълга-
рия, чудесно илюстрират целта, смисъ-
ла и духа на дебата  „Да бъдеш арабин 
в България”, организиран като поред-
на стъпка от интеркултурното усилие 
за публично обговаряне на различията 
и търсене на разбиране, толерантност, 
диалог.

Арабите са сред първите и най-многоброй-
ни имигрантски общности в една страна, която 
много срамежливо се отваря за глобализация-
та и миграцията през втората половина на ХХ 
век.  Комунистическото общество обича стабил-
ността, налага уседналостта, защото именно те  
улесняват контрола върху населението. Малко 
изключения бяха допускани от тази политика 
на „затворени врати” и арабските студенти бяха 
едни от тях. Те започват да пристигат още през 
50-60 години, привлечени както от стипендии-
те, които българските власти предлагат на сту-
денти от Третия свят, така и улеснени от  сти-
пендии от собствените им страни. Студентски 
град още предизвиква топли асоциации у това 
първо поколение имигранти, защото им на-
помня горещата младост, чиято алхимия често 
успява да  превърне различието в привличане 
и да стопи дистанциите в приятелството и лю-
бовта. Може би не е случаен фактът, че неот-
давна откритият клуб-ресторант на Сирийска-
та асоциация избира за свой дом именно този 
най-млад софийски квартал.

Много от тези студенти се завръщат по род-
ните си места, като възпроизвеждат връзките 
си с България чрез връзки помежду си - из-
граждат асоциации на бившите студенти. Дру-
ги остават в България, защото „се влюбват – в 
природата, езика, жените”, както поетично от-
белязва Мохамед Ибрахим от Сирийската асо-
циация.

Вълните на арабската миграция са белязани 

от две групи фактори: политическата промяна 
в България и кризите, войните, насилието в 
собствените им страни.

Отварянето на нашата страна 

след демократичните промени – и като грани-
ци, и като бизнес, и като мобилност – привлече 
друга група имигранти, чиято цел не е да завър-
шат висше образование, а да правят бизнес. За 
разлика от други имигрантски общности като 
китайската, съсредоточени само в една-две па-
зарни ниши, арабите са навсякъде: най-видими 
в търговията (от малки магазинчета за авточасти 
и маратонки до веригата „Бонжур”)  и ресторан-
тьорството (няма българин, който да не е проб-
вал дюнер, а за ценителите няколко ресторанта 
предлагат арабски специалитети) до строител-
ството, недвижимите имоти… Аладин Харфан, 
един от активните участници в дебата, строи в 
момента търговски център  в Плевен.

Нестабилността в собствените им страни по-
ражда друга категория мигранти – бежанците. 
Те са асиметрично представени в арабските 
общности у нас: най-многобройни са сред па-
лестинците и иракчаните, почти липсват сред 
ливанците.

Няма един-единствен портрет на арабите в 
България. Както много точно отбеляза д-р Фо-
дор Факих, те съществено се различават по ня-
колко показателя: периода и причините за ид-
ването си в България; знанието на български 
език; адаптирането в българското общество. 
Според неговата теза някои остават по-затво-
рени, други са „на приливи и отливи”, а много 
„живеят изцяло в българското общество”.

Ако има една особеност, по която арабска-

Да бъдеш арабин в България...

“ Ако има една особеност, 
по която арабската 
общност у нас същест-

вено се различава от тези в 
много други западни страни, 
това е нейната висока ин-
тегрираност. 
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та общност у нас съществено се различава от 
тези в много други западни страни, това е ней-
ната висока интегрираност. Тя се проявява в 
разнообразни насоки. Арабите не живеят кон-
центрирани в никой квартал на София. Изби-
рат си жилище не за да бъдат близо до свои 
сънародници, а точно като българите – „спо-
ред джоба”. Както колоритно разказва един от 
участниците: „Когато си купих жилище, ужас 
обхвана входа – „Идва арабин в блока”. Сега 
всички са ми приятели”. 

Няма друга имигрантска общност у нас, ко-
ято в такава степен да реализира 

най-висшия индикатор  
за интеграция – смесените бракове 

Арабите с такава почит и любов говорят за 
своите съпруги българки, че много българ(к)и от 
несмесени бракове и се дивят, и се възхищават. 

Има случаи, когато интеграция се римува 
със силен общностен живот. Именно тази не-
винаги срещана ситуация характеризира араб-
ската общност у нас. Тя е безспорно най-добре 
организираната и най-институционализира-
ната. Неотдавна отвори врати четвъртото (?!) 
арабско училище – палестинското, след като 
вече отдавна функционират иракското, ливан-
ското и сирийското. Всички общности имат 
свои асоциации. Някои имат дори две, което 
показва високата вътрешна самоорганизация 
на политико-идеологическите различия вътре 
в отделните общности. Впечатляващ пример е 
Клубът на сирийците, който е закупен с даре-
ния на представители на общността и бързо се 
утвърждава като място, където отиваш с удо-
волствие и да похапнеш арабски вкуснотии, и 
да празнуваш със сънародници хубави празни-
ци и да послушаш поезия.

Поезия наистина е ключова дума – и като 

метафора на заслужаващи поетизация отноше-
ния,  и като творчество, което гради мостове. 
Дебатът беше уважен от трима творци, всеки 
от които е избрал за място на своето твор-
чество нашата страна. Хайри Хамдан, автор 
на няколко книги с проза и поезия, е един от 
най-известните палестински интелектуалци, 
творящ и на арабски, и на български. Асма 
Буржи е „идеалната” мигрантка, за която дори 
творчеството е път, преместване – преместване 
от езика на предците, преместване от езика на 
съседите. Тя пише на френски, нейните бели 
стихове и есета осветяват множество интеркул-
турни форуми у нас, работи в уединение върху 
бъдещата си книга, която чакаме с нетърпение. 
лидия лидеянова е известният издател на най-
успешното списание „Марая” (“Огледала”), ко-
ето живописно разказва на два езика – арабски 
и български – за живота на арабската общност 
у нас. Разказът е толкова увлекателен, снимки-
те – толкова живи и непосредствени, че чакаме 
с нетърпение следващия брой и се надяваме, 
че историите ще бъдат повече от 1001…

Дебатът открои две интерпретации на араб-
ската идентичност у нас. Първата беше масова 
споделена и  хармонично вплиташе гордостта, 
че си арабин, с удовлетвореността от живота в 
България.

Мисля, че всеобщо беше усещането у българ-
ските участници във форума, че ние самите ни-
кога не говорим толкова позитивно и възторжено 
за България и даже искрено се учудваме с какво 
успяваме да заслужим толкова високи оценки. 
Те се дължат без съмнение и на куртоазността 
и церемониалността на източната култура. Как-
то сполучливо напомни една ливанка: „Когато 
си чужденец, трябва да си любезен.” Но любез-
ността – дори когато има леко рехава връзка с 
реалността – е безспорен израз на желанието за 
безконфликтни, безпроблемни, нещо повече - за 
здрави и топли взаимоотношения. 

Втората беше синтетично и впечатляващо 
формулирана: „Наричат ме сириец с български 
паспорт,  а аз съм български гражданин и се 
чувствам българин.” 

Ние, българите, трудно успяваме да 
повярваме, че можем да представлява-
ме за другите „американската мечта”, 
че както в САЩ с гордост проклами-
рат „Аз съм африкански американец”, 
„Аз съм италиански американец”, така 
и в България има хора, които започват 
да говорят ”Аз съм арабски българин”.

“ Има случаи, когато инте-
грация се римува със силен 
общностен живот. Именно 

тази невинаги срещана ситуа-
ция характеризира арабската 
общност у нас. Тя е безспорно 
най-добре организираната и най-
институционализираната.
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Тихомира Трифонова

Арабите в България бих определила по-ско-
ро като „видима общност”. Видима не толкова 
в ежедневен порядък в градската среда, колко-
то със своето общностно присъствие в различни 
области на обществения живот. В този смисъл 
представителите на общността, участвали в дис-
кусионния панел, представляваха една добра 
илюстративна съвкупност не само с разнообра-
зието от представени нации (Йордания, Ирак, 
ливан, Сирия, Египет, държавата Палестина), 
но и като картина на 
арабското присъствие в 
живота на българското 
общество: частния биз-
нес, професионалното 
(медицинско) съсло-
вие, организираното 
гражданско общество, 
култура и медии, обра-
зование. 

И з с л е д о в а т е л и -
те на имиграцията в 
Западна Европа след 
Втората световна вой-
на определят като две 
основни нейни след-
ствия: (i) навлизането 
на чужди етничности, 
езици, религиозни практики и културни особе-
ности в западните общества и (ii) факта, че тези 
имигранти са били и си остават „обект” на ико-
номиките, обществата и политиките. Ето тук аз 
виждам основното разграничение между араб-
ските имигрантски общности в Западна Европа 
и в България. По думите на един от участници-
те в дебата, Мохамед Ибрахим от Сирия: „Би-
тът на българите и арабите има много 
общи черти”, което прави арабите не толкова 
„чужди” у нас. 

По-важна обаче е втората констатация: в 
българската икономика и българското обще-
ство арабската имигрантска общност присъства 
в много по-голяма степен като „субект” и почти 
никак като „обект”. Разглеждана в икономиче-
ски план, тя се отличава с висока икономическа 
активност. Ако успехът в бизнес предприемаче-
ството бъде поставен като зависима променли-
ва, стойностите в рамките на тази общност биха 

били по-високи от средните в съществуващата 
икономическа среда. 

Друга характерна особеност на тази „субект-
ност” e представителството. Почти всички учас-
тници в дискусията се явиха като представители 
на своята (организирана) общност, на нейната 
асоциация – сирийска, ливанска, иракска, па-
лестинска… Нещо повече, в хода на дискусията 
те огласиха и мисията на своите сдружения, ко-
ято отива отвъд социалната мрежа за взаимо-
помощ между членовете – „Нашата роля е 
да променим негативния образ на ара-

бите, наложил се в 
обществото”. 

Желанието им за 
вписване в българското 
обществото е очевидно, 
но е паралелно очевид-
на и гордостта им от 
техния арабски произ-
ход: „Обогатяващо е да 
си представител на две 
цивилизации.” Араби-
те в България не жела-
ят да прикриват своята 
етническа принадлеж-
ност, а искат да се чуе 
техният културен „раз-
каз”, да „преведат” себе 
си в новата си родина. 

„Обичаме България. Надяваме се и Бъл-
гария да ни харесва. Цял живот се оп-
итваме да доказваме, че сме и българи.” 

Темата за популярните предразсъдъци беше 
въведена от най-младия участник в дебата, 
Арат, ученик в десети клас на ливанското учи-
лище: „Усещам подкрепа от младите хора, но не 
от възрастните.” Неговата история за реплики, 
подхвърлени в трамвая, повиши градуса в зала-
та и предизвика разгорещена полемика относно 
нагласите към арабите в българското общество. 

Тръгвам си с въпроса „Дискриминираме ли 
ние, българите, арабските имигранти, които жи-
веят сред нас?”. Че има елемент на предубеде-
ност е безспорно, но много повече в полето на 
обобщените представи, отколкото на конкретни-
те преживявания. 

Ако се доверим на Мохамед Ибрахим: „Бъл-
гарите те приемат и в къщата, и в ду-
шата си; от теб зависи.”

Видимата общност?

“ Желанието им за вписване в 
българското обществото е 
очевидно, но е паралелно оче-

видна и гордостта им от техния 
арабски произход: „Обогатяващо 
е да си представител на две ци-
вилизации.” Арабите в България 
не желаят да прикриват своята 
етническа принадлежност, а ис-
кат да се чуе техният културен 
„разказ”, да „преведат” себе си в 
новата си родина. 
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Иракчаните не обичат да емигрират, 
но днес над пет милиона живеят 
извън страната си

Сами Калауи

“Човекът е като водата, казва един 
иракски поет от Х век, застоява, ако не 
се движи.” Емиграцията има пет предим-
ства, казва друг иракски поет. Предим-
ствата са: изоставяш грижите и неволите, 
придобиваш нови познания, изучаваш 
науки и ставаш грамотен и си създаваш 
нови приятелства. Все пак за разлика от 
други араби, като например сирийци, ли-
ванци, мароканци и алжирци, иракчани-
те не обичат да емигрират.

Много фактори са причина за негативното 
иракско отношение към емиграцията. На първо 
място, в сравнение с другите арабски държави 
Ирак е богата страна. Второ, Багдад е един от 
най-старите градове в арабския свят. Освен това 
той е красив, особено там, където река Тигър го 
разделя на две чудесни части, свързани една с 
друга с девет моста. Багдад е бил и много ва-
жен търговски и културен център, привличащ 
хиляди търговци  и студенти от цял свят. И по-
следно - Ирак е една от малкото страни с тол-
кова разнообразен релеф. В северните части на 
Ирак можете да се насладите на много краси-
ви и високи планински вериги. В централните 
и южните части можете да се порадвате на чу-
десни плодородни равнини, там, където Тигър 
и Ефрат напояват хиляди хектари, преди да се 
слеят на юг, за да образуват  Шат ал Араб, която 
напоява палмите на Басра. 

Иракчаните много обичат страната си и не 
обичат да я напускат.

Въпреки това бруталният режим на Саддам 
Хюсеин, войните, които той предизвика, три-
надесетте години на икономически санкции 
(1990-2003) и етническото насилие, настъпило 
след  рухването на режима на Саддам, принуди-
ха стотици хиляди иракчани да напуснат стра-
ната си. Днес повече от пет милиона иракчани 
(25% от населението) живеят извън Ирак.

България е една от страните, които помагат на 
иракчаните, избягали от своята страна. От ран-
ните 90-те на XX век България отвори врата за 

много иракчани, напускащи Ирак заради глада, 
потисничеството и жестокостта. През комунис-
тическата ера България прие и много иракски 
студенти, но не като бежанци. Парадоксално 
България приемаше като студенти и комунисти, 
и баасисти (членове на партията на Саддам) и 
поради тази двойственост в отношенията си към 
иракчаните България имаше конфликт с режи-
ма на Саддам, особено през 1979 г., когато двама 
иракски студенти бяха убити в София.

Днес в България живеят няколкостотин 
иракчани и тази численост е с тенденция на 
увеличение, доколкото иракският конфликт 
продължава. Много иракчани напускат страна-
та всеки ден, а България поради своята близост 
би могла да бъде важна спирка за иракските 
бежанци, желаещи да се установят в Западна 
Европа, а дори и за тези, които просто искат да 
бъдат далеч от кървавия конфликт в Ирак.

За съжаление иракската общност в България 
е разделена на две групи – Иракска асоци-
ация, чиито членове гледат на драматич-
ните промени в Ирак от април 2003 г. 
като на окупация, и Иракски форум, чи-
ито членове гледат на същите тези про-
мени като на освобождение от един от 
най-бруталните режими в човешката ис-
тория. При все това и двете – и асоциацията, и 
форумът - представят иракчани, принадлежащи 
към много различни религии, националности, 
секти и политически идеологии. Освен това са 
правени много опити за обединяване на ирак-
чаните в единна организация.    

Скорошно проучване, проведено сред ирак-
ските бежанци и постоянно пребиваващи в Бъл-
гария показа, че повече от 70% от иракчаните са 
на мнение, че не чувстват расова дискримина-
ция в България. Повече от 70% считат, че ин-
тегрирането в българското общество не е труден 
процес. И накрая, повече от 80% вярват, че все-
ки може да практикува свободно религията си, 
без да има каквито и да било неприятности. На-
кратко това означава, че България предлагаше 
и все още предлага сигурен и добър подслон за 
много иракчани в този труден период.
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В лицето на България  
аз намерих своята родина

Аладин Харфан

Аз живея в България вече 
немалко години. Дойдох, за 
да търся по-добър живот и 
възможности, и фактът, че 
съм се установил тук и не 
спирам да работя и да инвес-
тирам в България, означава, 
че съм намерил това, за ко-
ето съм дошъл. В лицето на 
България аз намерих своята 
втора родина. Но аз далеч не 
съм човекът, който може да 
символизира като цяло ара-
бите в България. Според мен 
ние се делим на три катего-
рии:

Първите са тези, които 
са дошли тук още преди 
1989 г., за да учат. Страна-
та ви се слави с много добра 
система за висше образова-
ние. Много от моите съна-
родници са идвали да след-
ват в България, и то основно 
медицина или стоматология. 
Впоследствие много от тях 
намират тук половинката 
си, женят се и остават. Дру-
ги пък, пленени от начина 
ви на живот, културата или 
просто от красивата ви при-
рода и добрите възможности 
за развитие, завършат и за-
почват да градят кариерата 
си в България. Това развитие 
на нещата е нормално, защо-
то по-голямата част от тях са 
прекарали по-дълъг период 
от съзнателния си живот във 
вашата родина.

Следващата категория 
за мен са хората, произ-
лезли от смесени брако-
ве. В повечето случаи май-

ката е българка, а бащата 
арабин. Те вече са предста-
вители на второ поколение в 
България и напълно се опре-
делят като българи. В пове-
чето случаи говорят арабски 
език и познават нашите тра-
диции и религия, но преди 
всичко са българи. Може би 
се различават единствено с 
имената си.

Третият тип са арабите 
като мен. Ние сме дошли 
тук, за да търсим по-добър 
живот и по-добри възмож-
ности за развитие. И ако сме 
се справили успешно с пре-
дизвикателствата, в лицето 
на България сме намерили и 
своята родина.

Като всички чужденци 
и ние срещаме редица про-
блеми тук. За представите-
лите на различните катего-
рии, които описах, може би 
и проблемите са различни. 
Доста често срещана спънка 
за арабина в България е не-
говата консервативност. Но в 
повечето случаи този период 
не трае дълго. Малко са хо-
рата, които не успяват да се 
интегрират  бързо и срещат 
проблеми с общуването. Но 
има и много моменти, в кои-
то чувствам, че ние - арабите 
в България - сме големи къс-
метлии. Причината е в това, 
че сами сме направили избо-
ра да живеем в България и 

“ Като всички чужденци и ние сре-
щаме редица проблеми тук. За 
представителите на различни-

те категории, които описах, може 
би и проблемите са различни. Доста 
често срещана спънка за арабина в 
България е неговата консервати-
вност. Но в повечето случаи този 
период не трае дълго. Малко са хора-
та, които не успяват да се интегри-
рат  бързо и срещат проблеми с об-
щуването. Но има и много моменти, 
в които чувствам, че ние - арабите 
в България - сме големи късметлии. 
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Репортаж

Валерия Калчева

Халед е сириец от град Хомс. Дошъл в Бъл-
гария преди 25 години да учи архитектура, за-
вършил, но няма и един ден зад чертожната 
маса. Семейството му в Сирия се занимава с 
ресторантьорство. Той останал тук, оженил се 
за българка и подхванал същия бизнес.

Във веригата за дюнери “Мимас” е от 8 го-
дини. Впрочем Халед ми казва, че и управи-
телят на веригата г-н Абраш е завършил тук 
строително инженерство и е от 27 години в 
България.  

Адел, или Ади, както приятелите му го на-
ричат, е от Тунис. Преди 15 години събрал пари 
за обиколка из Европа. На румънската граница 
обаче му поискали бакшиш, той се заинатил, 
не дал и останал в България. Живял на хотел 
известно време, но парите му взели да свърш-
ват, а България страшно му харесала и му се 
искало да се задържи тук. Започнал работа 
като майстор на дюнери в “Мимас”. Още пър-
вата година се запознал с бъдещата си жена. 
И той се оженил за българка. До ден днешен 
работи на същото място.

“Откъдето жената, там и родата, казва Ха-
лед. Вече съм загубил връзка с роднините си в 
Сирия, почти нямам приятели там.” 

Семейството на Ади ще ходи след  месец на 
почивка в Тунис, но той е категоричен, че ще 
останат с двете си момчета да живеят в Бълга-
рия. “Те се родиха тук, тук е тяхната страна.” 

И продължава: “Не съм имал проблеми с 
българите, даже напротив. Но аз имам един 
принцип – не общувам с хора, които не позна-
вам на 100 процента. Не се забърквам в исто-
рии. От работата вкъщи и обратно. Прияте-
лите си ценя и общувам с тях като всеки друг, 
независимо дали са араби или българи.”

“Когато живееш в една страна, трябва да 
се съобразяваш със законите и религията й. 
И християнската, и мюсюлманската религия 
учат хората на добро, излишно е да се противо-
поставяме един на друг... - добавя Халед. Мен 
българите винаги са ме приемали като един от 

тях. Даже от вас съм видял повече помощ, от-
колкото от моя народ. Честен съм с хората и те 
го оценяват.” 

Жените и на двамата не работят, грижат 
се за децата си: “Не искам дъщеря ми да ста-
не наркоманка, страхувам се за нея...”, мрачно 
клати глава Халед, един от майсторите на лю-
бимите дюнери на софийските тийнейджъри, 
който години наред работи на Попа...  

Във фирмата са перфекционисти по отно-
шение на своите работници – както към рабо-
тата им, така и към адаптацията им в страната, 
в която ще живеят. Довеждат ги от арабските 
страни, самите те им изваждат работни визи. 
Като дойде тук млад работник, неписан закон 
е поне 6 месеца да се движи само в средата на 
своите колеги и дори да живее там, където ра-
боти. Така го предпазват от вероятността да 
направи грешки поради непознаване на сре-
дата и езика. “Момчетата тук само работят, с 
глупости не се занимават. Ако се появи нещо 
такова, ние сами ще го изгоним, няма да до-
пуснем проблем...”, обяснява Халед. 

И на двамата не им е приятно, че след атен-
татите арабите, без много да се мисли, ги смя-
тат за терористи. Но... ”Нищо лично”, усмих-
ва се Халед. “Това го гледаме по телевизията. 
Нашите приятели и клиенти не си промениха 
отношението към нас”, уточнява Ади.

На въпроса ми как са прекарали по време на 
посещението в София на американския прези-
дент Буш отговарят: “Ние сме в самия център, 
но не са ни закачали...” 

“България трябва да запази добрите си от-
ношения с арабските страни. Това са големи 
пазари... - разсъждава на глас Халед. Чувствам 
България като своя и се ядосвам понякога като 
истински българин, когато нещата не вървят... 
Та аз съм живял тук повече време, отколкото в 
Сирия... Не може да не се вълнувам...”

“В крайна сметка децата ни са наполовина 
българи, не можем да сме безразлични към 
бъдещето на България - все едно да сме без-
различни към бъдещето на децата си”, усмихва 
се Ади.

Халед и Адел – двама 
майстори на дюнери в София
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Справочник

(Продължение от миналия брой)

Иранските въоръжени сили

Докато американските заплахи срещу Иран 
по повод на ядреното му досие стават все по-
сериозни, някои световни центрове за стра-
тегически изследвания обсъждат военните 
възможности на Ислямска република Иран, 
анализирайки нейните силни и слаби страни.

Общият анализ на данните относно чис-
леността, въоръжението и наличните техно-
логии на иранските въоръжени сили ясно 
показва, че от края на Иранско-иракската 
война  (1988 г.) страната е отбелязала значи-
телен напредък в областта на военната про-
мишленост. Американско военно проучване, 
публикувано през 2004 г., сочи, че вносът на 
оръжия е намалял осезаемо - от 3 млрд. дола-
ра, изразходвани за тази цел през 1989 г., до 
850 млн. долара за 1997 г. Иранският минис-
тър на отбраната е подчертавал неведнъж, че 
Иран е достигнал до етап, в който може да 
задоволява военните си нужди и единствен в 
региона притежава потенциал в областта на 
„електронната война” и цялостната отбрана, 
най-вече с производството на различни ви-
дове ракети, най-важната от които е „Шахаб 
3”. Също така  сухопътните части на армията 
и гвардията значително са повишили своите 
отбранителни и нападателни умения. Русия 
обяви, че е продала на Иран 29 ракети земя- 
земя „Тор М” с малък обсег на действие на 
стойност 700 млн. долара.

Източниците сочат, че само за периода 
1996 - 1998 г. Иран по примера на други  
държави е положил усилия да увеличи сво-
ята военна сила, сключвайки сделки за над 
12 млрд. долара. Шест от тях са с Русия и 
включват покупката на 12 тежки стратеги-
чески бомбардировача; 34 атакуващи изтре-
бителя с голям обсег „Сухой 27”; 48 изтреби-
теля „МиГ 31”; 34 изтребителя „МиГ 17”; 2 
самолета за наблюдение и ранно предупреж-
дение „Илюшин”. Също и 400 модернизира-
ни танка; 400 бронирани коли; автоматични 

оръжия с калибър от 52 до 122 мм; ракетни 
снаряди за оръжия с калибър 122 и 220 мм; 
отбранителни ракети; противосамолетни ра-
кети от моделите „Сам 5”, „Сам 11” и „Сам 13”; 
3 подводници за нападение, мрежа за въз-
душна отбрана Ц 300; военни хеликоптери 
от модела МИ-7. Сделката с Китай е за 100 
изтребителя “Ф 7” и изтребители от модела 
„Сухой 24”, а сделката със Северна Корея на 
стойност 2 млрд. и 500 млн. долара е за усъ-
вършенствани военноморски ракети с обсег 
600 километра.  

Иранските въоръжени сили могат да бъ-
дат представени в следната таблица:

Военни сили Брой

всички въоръжени 
сили

повече от 513 000

армия 475 000

танкове 1410

бронирани машини 1100

артилерия 3224

вертолети над 100

подводници 3-от модела „Кило”

фрегати 3

ракетни катери 21

самолети над 500

революционна гвардия 40 000

подлежащи  
на мобилизация 

1 000 000

Сухопътните  войски се състоят от 260 000 
военни, разделени на 4 бронетанкови дивизии. 
Те включват 3 бронетанкови и 1 механизирана 

Иранската ядрена програма:
Възможни сценарии
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бригада; 4-5  артилерийски батальона. В това 
число влизат и 4 пехотни дивизии, 4 пехотни 
батальона, ударна бригада, бригада от спе-
циални сили, въздушна бригада, независима 
бронетанкова бригада, механизирана пехота и 
артилерийска група. Основното оръжие са тан-
ковете от модела МБТ - Т 54, 55, 62, 72, как-
то и други танкове, стотици бронирани коли, 
1950 преносими, 290 автоматични, 66 ракетни 
и 1700 противосамолетни оръдия.

Военната техника, притежание на Иран, 
може да бъде представена в следната таб-
лица:

Военна техника Вид

БТР „ятмаз” - разработка 
на руския танк “Т 72”

танкове „Зулфикар” и „Туфан”

противотанково  
оръжие

„Туфан 1” и „Туфан 2”

миномети различни калибри

артилерия „Тъндър 1” - калибър 
122 мм, и „Тъндър 2” 
- калибър 155 мм

самолети “Ф 4”, “Ф 5”, „Фаджар 
3”, „МиГ 29”, „Сухой 4” 
и 2 самолета за наблю-
дение и ранно преду-
преждение „Илюшин”

вертолети „Шабавиз 75” и „Шаба-
виз 206”, които могат 
да се издигнат на висо-
чина от 3800 м

радарна система „Басир”

подводници „Кило”, руско  
производство

спътници Иран притежава спът-
ник, наречен „Мисбах”, 
който бе изведен в 
орбита през септември 
2005 г.

Иран залага  
на неконвенционални оръжия

Повечето центрове за стратегически изслед-
вания, които се занимават с военни въпроси, 
отчитат, че Иран притежава голяма военна 
сила. Въпреки това армията има някои затруд-
нения във въздушния и морския си флот пора-
ди остаряла техника, която все още е в употре-
ба. Наблюдателите отчитат голям напредък в 
развитието на иранските технологии, свързани 
с производството на бойните ракети, въздуш-
ните сили и космическите апарати. Това обаче 
не намалява усилията на страната по изгражда-
не на силна отбранителна система, която да й 
позволи да реагира на каквато и да е форма на 
агресия, било от страна на Израел или на Съе-
динените щати. По тази причина иранската во-
енна организация е насочила своето внимание 
към придобиването на система от балистични 
ракети. Някои източници потвърждават, че 
Иран притежава оръжие за масово поразяване, 
чрез което компенсира недостига на военни и 
отбранителни сили. Известно е, че по време на 
Иранско-иракската война (1980 - 1988 г.) стра-
ната бе засипана от иракски балистични раке-
ти. Опитът от този конфликт усилва желание-
то на Иран да се сдобие с балистични ракети, 
които са по-пригодни за проникване във вра-
жеското въздушно пространство от настоящо-
то й въоръжение. Наред с това балистичните 
системи дават допълнителна възможност да се 
изстрелват ракети, носещи бойни глави с кон-
венционални оръжия, както и такива за масово 
поразяване.

През юли 2003 г. Техеран проведе успешни 
изпитания на ракетата „Шахаб 3”, чийто обсег 
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според източниците е повишен до повече от 
1700 км. Смята се, че страната притежава го-
лям брой готови ракети от този модел. Те са 
произведени по технологията на  северноко-
рейските „Но Донг”, които могат да носят бой-
ни глави, тежащи 800-1000 килограма. Нас-
коро Иран проведе за първи път изпитания на 
ракета с обсег 2000-3000 километра, наречена 
„Шахаб 4”, произведена по руска технология. 
Веднага след приключването на изпитанията 
иранският министър на отбраната обяви, че 
те са протекли със 100% успех, също така, че 
ракетата ползва твърдо, а не течно гориво. В 
момента Техеран разработва модел „Шахаб 5”, 
чийто обсег се очаква да бъде 5000 киломе-
тра. Според източниците тази ракета ще бъде 
изключително полезна на Иран заради своята 
точност. Ирански военни източници сочат, че 
тя може да носи бойни глави с оръжие за ма-
сово поразяване.

По всичко личи, че иранските духовници 
желаят да притежават ядрено оръжие, за да 
компенсират недостига на конвенционални 
сили за отбрана срещу евентуални външни 
опасности, както и за да повишат сигурността 
на режима си във вътрешнополитически план. 
Много наблюдатели смятат, че Иран се стреми 
да стане най-голямата сила в района на Близ-
кия изток и притежанието на ядрено оръжие 
най-вероятно също е част от стратегията на уп-
равляващите за утвърждаване на тази му роля. 
Провежданите от Техеран изпитания събудиха 
съмнения у международната общност относно 
характера на военната и особено на ядрената 
му дейност и предизвикваха сериозни опасе-
ния у Израел, който следи отблизо иранския 
ядрен напредък.

От своя страна Иран разбра, че пътят за сдо-
биване с ядрени оръжия трябва да бъде обвит в 
мрак - Израел, Пакистан, Индия и Северна Ко-
рея придобиха своите тайно. По тази причина 
Техеран непрекъснато декларира, че възнаме-
рява да ползва ядрена енергия само за мирни 
цели.

Иранските ядрени реактори - цел 
на американските въздушни удари

Данните сочат, че в Иран съществуват не 
по-малко от 20 ядрени реактора, разпръсна-
ти в различни части на страната. Начело на 
списъка стои „Бушехр”, който произвежда 
1000 мегавата енергия. В случай на военен 

удар от американска страна тази мощност го 
превръща в един от първите обекти на атака. 
Според учебния център за политиката за не-
разпространение на оръжия от неговото от-
работено гориво могат да бъдат произведени 
между 50 и 75 ядрени бомби. В случай че се 
разиграе военният сценарий, първата задача 
на атакуващите сили ще бъде да извършат 
въздушни нападения срещу основните яд-
рени съоръжения, опитвайки се да забавят 
или провалят иранската програма. Експер-
тите обсъждат трудностите, които може да 
срещне въздушната атака срещу тези ядрени 
реактори. Една от тях е, че американските 
военни не разполагат с достатъчно сведения, 
които да гарантират успеха на предвидената 
американска военна операция в Иран. Ерик 
Сиб, високопоставен американски военен 
служител, специалист по иранския въпрос, 
предполага, че Иран е изградил подземни 
ядрени съоръжения, като е използвал тех-
нология за изкопаване на обширни площи 
на дълбочина от 100 стъпки, покриване на 
изкопите с железобетон и обграждането им 
с камъни. Сред въпросите, които занимават 

“ По всичко личи, че иран-
ските духовници желаят 
да притежават ядрено 

оръжие, за да компенсират 
недостига на конвенционални 
сили за отбрана срещу евен-
туални външни опасности, 
както и за да повишат си-
гурността на режима си във 
вътрешнополитически план. 
Много наблюдатели смятат, 
че Иран се стреми да стане 
най-голямата сила в района 
на Близкия изток и прите-
жанието на ядрено оръжие 
най-вероятно също е част 
от стратегията на управля-
ващите за утвърждаване на 
тази му роля. 
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американските военни, е и трудната реали-
зация на въздушна и ракетна атака срещу 
най-важното иранско съоръжение. То се 
намира в град Натанз и е свързано с про-
изводството на обогатен уран. Защитено е 
със система за въздушна отбрана, способна 
да противодейства на ракетни и въздушни 
нападения независимо от интензивност-
та им. Съединените щати не изключват и 
възможността някои от иранските военни 
съоръжения да са проектирани единстве-
но с цел да привличат вниманието и да 
не са активни, а важните да се намират 
под земята. Въпреки това много световни 
и американски изследователски центрове 
все още проучват възможността Иран да 
приеме стратегия за заравяне на ядрени-
те си съоръжения. Военният анализатор 
от Центъра  за контрол на въоръжаването 
Амрум Катз заяви, че въпреки своите въз-
можности, които многократно надвишават 
тези на Иран, бившият СССР не се е опит-
вал да скрие ядрените си сили под земята. 
Също, че реакторът в Исфахан, изграден 
по времето на шаха, се намира на открито. 
Същото е положението и със съоръжения-
та в Бушехр, Натанз и Арак. Това показва, 
че географското положение на тези съоръ-
жения не позволява те да бъдат скрити от 
стотиците спътници и разузнавателни са-
молети.

Иранският реактор „Бушехр”

През 1974 г. Германия започва изгражда-
нето на ирански ядрен реактор в град Бушехр, 
разположен на крайбрежието на Персийския 
залив. В края на 70-те години работата е в на-
преднал етап, но избухването на Иранската 
революция (1978-1979 г.) временно замразява 
проекта, по който страната вече е похарчи-
ла около 5 млрд. долара. Усилията на новото 
правителство да възобнови работата по него са 
осуетени от Иранско-иракската война - ирак-
ските сили бомбардират реактора 6 пъти и 
причиняват огромни поражения на основната 
му структура.

В началото на 90-те Иран продължава сво-
ята дейност за построяването на реактора, 
като сключва договор с руското правителство 
на стойност 800 млн. долара за неговото до-
изграждане. Договорът предвижда реакторът 
да произвежда 1000 мегавата енергия, което 

представлява около 18% от иранските планове 
за производство на 6000 мегавата енергия до 
началото на 2020 г. Договорено е и със съдей-
ствието на Русия да бъдат изградени и други 
реактори, разположени в различни части от 
страната. През март 2003 г. е завършено око-
ло 70-80% от предвиденото в договора. Съеди-
нените щати упражняват натиск върху Иран и 
Русия за спиране на по-нататъшното развитие 
на проекта. В следващите месеци Международ-
ната агенция за атомна енергия започва про-
верки на иранските проекти и съставя своите 
доклади.

Според Иран причината да се започне про-
изводство на ядрена енергия е необходимостта 
да се инвестират приходите от износ на нефт. 
Приходи, които представляват 80% от постъ-
пленията от експорта на Иран и около 50% от 
бюджета на държавата. И това - в условията 
на наложената от САЩ икономическа блокада 
и липсата на западни инвестиции в страната. 
Иран е на второ място в света по залежи на газ 

Данните сочат, че в Иран съществуват не по-мал-
ко от 20 ядрени реактора, разпръснати в различни 

части на страната. Начело на списъка стои „Бу-
шехр”, който произвежда 1000 мегавата енергия. В 
случай на военен удар от американска страна тази 
мощност го превръща в един от първите обекти на 

атака. Според учебния център за политиката за 
неразпространение на оръжия от неговото отрабо-
тено гориво могат да бъдат произведени между 50 и 

75 ядрени бомби.
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и на трето по залежи на нефт (90 билиона ба-
рела), той произвежда около 3,5 – 4 милиона 
барела нефт на ден. 

Обектът Натанз

Това е таен ядрен обект, чието съществу-
ване бе разкрито на 15.08.2003 г. от опозици-
онното формирование „Муджахидин халк”. 
Според неирански източници има вероят-
ност в Натанз да се обогатява уран с помощта 
на апаратура за центрофугиране. Те смятат, 
че при завършването на проекта Иран ще 
може всяка година да произвежда обогатен 
уран, достатъчен за направата на голям брой 
ядрени оръжия, като се има предвид, че в 
действие са повече от 50 000 такива апарата. 
Някои анализатори обясняват притеснения-
та на Запада, свързани с иранската програ-
ма, с факта, че добивът на уран от мините в 
провинция язд ще бъде достатъчен, за да се 
осигури необходимото гориво за пускането 
на електроцентралите.

Възможно ли е прилагането  
на известен сценарий?

От казано дотук можем да заключим, че 
кризата с иранското ядрено досие до голя-
ма степен следва сценария на ситуацията в 
Ирак, малко преди страната да бъде окупира-
на от САЩ. Въпреки това наблюдатели и ана-
лизатори смятат, че прилагането на този сце-
нарий в Техеран няма да бъде успешно, тъй 
като съществуват различия в политическата 
и военната ситуация. Всеки случай има свои 
характерни особености, които правят невъз-
можно разрешаването му чрез заимстване на 
сценарии от предишни войни. Особена роля 
в ситуацията играе и крайната позиция на 
президента Ахмадинаджад относно ядреното 
досие. Някои наблюдатели определят пози-
цията и изявленията му по този въпрос като 
политическа незрелост, подхранвана от ради-
кални леви възгледи и липса на политически 
опит. Други смятат, че крайната иранска пози-
ция, ползваща се с одобрението и подкрепата 
на широките народни маси, е част от сложни 
дипломатически маневри за упражняване на 
натиск върху Европа и САЩ с помощта на Ру-
сия и Китай. За обикновения ирански граж-
данин ядрената програма на страната е въ-

прос на национална чест. Още един фактор 
спомогна за това Иран да прибегне до такъв 
тон - впечатленията от опита на Америка да 
умиротвори на всяка цена Северна Корея и 
да я накара да се откаже на свой ред от ядре-
ната си програма. Съединените щати правеха 
отстъпка след отстъпка, докато Северна Ко-
рея отказа всякакъв компромис и продължи 
да разработва своя ядрен арсенал. Другата 
причина са малкото привилегии, които Евро-
па предложи на Иран в замяна на спирането 
на ядрената му програма, следвайки убежде-
нието, че именно Западът начело със САЩ е 
разрешил на страната да притежава собст-
вена ядрена програма по време на управле-
нието на техния поддръжник шах Мохамед 
Реза Пахлави. Въпреки усилията, положени 
от европейската тройка, съставена от Фран-
ция, Германия и Великобритания и от пра-
вителството на бившия ирански реформатор 
Мохамед Хатами за преодоляване на кризата 
с ядреното досие, идването на власт на кон-
серватора Махмуд Ахмадинаджад в началото 
на август 2005 г. доведе до конфронтация и 
взаимни обвинения.

Обогатяването на уран и твърдата позиция 
на страната по този въпрос задълбочават кри-
зата между Иран и международната общност и 
постепенно я доближават до резолюция на Съ-
вета за сигурност. Това ще хвърли своята сянка 
върху Техеран и неминуемо ще увеличи нати-
ска срещу него.

 Някои експерти смятат, че е най-вероятно 
на Иран ще бъдат наложени икономически 
санкции и блокада. Други отиват по-далеч и 
посочват като най-вероятен  сценария за во-
енен удар срещу иранските ядрени съоръже-
ния, изпълнен от САЩ, Израел или съвместно 
от двете страни. Наблюдателите считат, че ако 
това се случи, то ще доведе до избухване на 
война, обхващаща целия регион.

Последствията от иранската ядрена програ-
ма и сценариите, отворени за всякакви въз-
можности, които центровете за изследвания, 
военните специалисти и експерти се надпре-
варват да разработват, няма да бъдат в ущърб 
единствено на Иран. Без съмнение те предста-
вляват заплаха за целия регион на Близкия из-
ток и Персийския залив. 

Автор на текста е Халед Уалид от 
“Алкудс център за политически изслед-
вания” - Аман, Йордания. 
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август 2002 г. Съветът за иранска национална съпротива „Муджахидин халк”, 
който е опозиционна групировка, основана извън страната, съ-
общава, че в Натанз съществува голямо съоръжение за обогатя-
ване на уран, а в Арак - ядрена централа, която работи с тежка 
вода.

декември 2002 г. Съединените щати обвиняват Иран в „стремеж за притежание 
на оръжия за масово поразяване” на основание на спътникови  
снимки на съоръженията в Натанз и Арак.

юни 2003 г. Международната агенция за атомна енергия публикува първия 
си доклад от инспекциите на Натанз и Арак през февруари. В 
него се казва, че Иран не спазва своите задължения по споразу-
мението за неразпространение на ядрено оръжие.

октомври 2003 г. Иран уведомява външните министри на Франция, Великобри-
тания и Германия, преговарящи от името на Европейския съюз, 
че ще прекрати своите дейности, свързани с обогатяването на 
уран.

декември 2003 г. Иран подписва протокол, който позволява внезапни проверки 
на ядрените съоръжения. 

юни 2004 г. Отделът за безопасност към МААЕ заявява, че сътрудничеството 
на Иран не е нито пълно, нито своевременно. В отговор на това 
Иран декларира, че ще възобнови производството и опитите за 
центрофугиране на уран.

ноември 2004 г. Иран обещава на Франция, Великобритания и Германия, че ще 
преустанови дейността, свързана с получаването на ядрено го-
риво и неговото преработване.

февруари 2005 г. Доклад на директора на МААЕ Мохамед ел Барадей потвърж-
дава, че Иран е подновил преработката на уран в съоръжението 
в Исфахан. 

септември 2005 г. Новият ирански президент Махмуд Ахмадинаджад заявява в 
Ню Йорк, че страната му е готова да предаде своите познания 
в областта на ядрените технологии на други мюсюлмански дър-
жави. Два дни по-късно той уведомява ООН, че Иран никога 
няма да се откаже от обогатяването на уран и призовава държа-
вите да станат негови партньори в тази програма. 

Хронология на ядрената криза между Иран  
и международната общност
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15 септември 2005 г. Няколко дни след като дипломатите съобщават, че Иран ще об-
работи нова партида уран в ядрения завод в Исфахан, страната 
заявява, че е допуснала международните ядрени инспектори до 
военното съоръжение „Баршин”, разположено югоизточно от 
Техеран. 

ноември 2005 г. Иран съобщава, че е разработил необходимата апаратура за из-
вличането на уран от суровини. Това става в рамките на непре-
къснатия стремеж на страната да задоволи своите потребности 
в областта на ядрените технологии.

1 януари 2006 г. Иранският президент Ахмадинаджад заявява, че след двего-
дишно прекъсване изследователската дейност в областта на яд-
реното гориво ще бъде възобновена въпреки предупрежденията 
от страна на Запада, че това ще провали усилията за диплома-
тическо разрешение на въпроса за ядрения план на Иран.

5 януари 2005 г. Русия и Иран провеждат преговори относно предложение-
то на Русия да обогатява уран за Иран. Те приключват, без да 
е постигнат напредък, като е решено да бъдат  подновени на 
16.02.2006 г.

8 януари 2006 г. Иран заявява, че ще възобнови изследователската дейност в 
сферата на ядреното гориво и ще счупи печатите на ядрените 
си обекти, поставени преди две години от ООН, за да се замрази 
тяхната работа. 

31 януари 2006 г. В доклад на МААЕ се съобщава, че Иран е предоставил на аген-
цията документи, отнасящи се до производството на елементи, 
свързани с ядреното оръжие, но е настоял те да не бъдат изна-
сяни от страната. В доклад, засягащ инспекциите на агенцията 
в Иран, се потвърждава, че Техеран действително е започнал 
научни изследвания в сферата на обогатяването на уран.   

31 януари 2006 г. След решение на петте постоянни членки на ООН да предадат 
иранското досие на Съвета за сигурност Иран заплашва, че ще 
преустанови сътрудничеството си с МААЕ, ще забрани бъдещи 
инспекции на ядрените си съоръжения и отново ще започне да 
обогатява уран. 

2 февруари 2006 г. Свикано е извънредно заседание на Отдела за управление към 
МААЕ, на което се обсъжда решението за предаване на иран-
ския въпрос на Съвета за сигурност.

4 февруари 2006 г. Отделът за управление към МААЕ решава след тригодишни 
проверки да отнесе иранския въпрос към Съвета за сигурност, 
тъй като ядрената дейност, която развива страната, има военен 
характер.
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Вакъфлъ. Управляваща-
та в Турция Партия на спра-
ведливостта и развитието 
(ПСР) често е обвинявана от 
враговете си, че се опитва да 
създаде ислямистка държава 
по ирански образец. Въпреки 
това повечето турци от хрис-
тиянските малцинства, кои-
то живеят в страната, пред-
почитат ислямистите пред 
светските партии.

Старите фермери в разпо-
ложеното сред портокалови 
дървета и с гледка към Сре-
диземно море тихо и спокой-
но село Вакъфлъ, което е по-
следното оцеляло арменско 
селище в страната, заявиха, 
че по време на изборите на 
22 юли 2007 г. вероятно ще 
гласуват за ислямистката 
Партия на справедливостта и 
развитието. 

„Това правителство е на-
правило много за нас. Ние 
искаме отново те да управля-
ват, понеже уважават нас и 
религията ни, а всяка рели-
гия е свята” – заяви Ханна 
Бебек (76-годишен), който 
играеше на карти със съседи-
те си в селското кафене.

„Партията на справедли-
востта и развитието действи-
телно се опитва да помогне 
на малцинствените общности 
в страната, докато всички ос-
танали партии само говорят, 
но не правят нищо” – добави 
най-видният човек на селото, 
Берк Картун (45-годишен).

В Турция живеят предим-
но мюсюлмани и няколко 

малцинствени групи от хрис-
тияни, чийто брой постепен-
но намалява в сравнение с 
периода на управляваната от 
мюсюлмани, но мултиетни-
ческа и мултиконфесионална 
Османска империя.  

През 1923 г. основите на 
съвременна Турция бяха по-
строени върху останките от 
разпадналата се империя. По 
това време в страната живе-
ят 70 000 арменци, 20 000 
православни гърци – повече-
то от които в Истанбул, и 20 
000 сириански християни, 
които говорят разновидност 
на арамейския език – езикът 
на Исус Христос.

Анализаторите твърдят, 
че турските християни чес-

то гласуват за светски пар-
тии като например за ляво-
центристката Републиканска 
народна партия, но РНП се 
коалира с националистки 
фракции и превърна Пар-
тията на справедливостта 
и развитието на министър-
председателя  Ердоган в най-
атрактивната възможност.

Вакъфлъ се намира в про-
винция Хатай, която някога 
е била владение на съседна 
Сирия. Провинцията се сла-
ви с дългосрочни традиции 
в религиозната търпимост 
между хората. Нейната про-
винциална столица е Анта-
кия, в миналото известна 
още като Антиохия, където 
св. Петър и Павел са пропо-

Ройтерс: Турски християни 
предпочитат ислямистка 
партия да управлява страната 

Старите фермери в разположеното сред портокалови дървета и с 
гледка към Средиземно море тихо и спокойно село Вакъфлъ, което 

е последното оцеляло арменско селище в страната, заявиха, че по вре-
ме на изборите на 22 юли 2007 г. вероятно ще гласуват за ислямист-

ката Партия на справедливостта и развитието. 
Снимка: Ройтерс
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вядвали Евангелието скоро 
след разпъването на кръст на 
Христос.

С население от най-много 
стотина предимно възрастни 
хора, които се изхранват от 
земеделие и скотовъдство, 
Вакъфлъ на практика е всич-
ко, което е останало от няко-
га голямата и просперираща 
арменска общност в Източна 
Турция. 

Национализъм

Патриарх Месроб ІІ, който 
е духовният лидер на турски-
те арменци, наскоро изрази 
подкрепата си за партия-
та на Ердоган. Партията за 
справедливост и развитие е 
по-умерена и по-малко наци-
оналистка спрямо малцин-
ствата. “Правителството на 
Ердоган се вслушва в думите 
ни – през следващите избори 
ще гласуваме за ПСР” – зая-
ви Месроб в интервю за нем-
ското списание Der Spiegel.   

Въпреки че е ревностен 
мюсюлманин, чиято жена 
носи забрадка, Ердоган стро-
го се противопоставя на окач-
ването на ислямистки етикет 
на партията. От идването й 
на власт през 2002 г. досега 
неговата партия преследва 
либерални икономически и 
политически реформи, сред 
които и предоставянето на 
повече права на религиозни-
те малцинства, което е едно 
от изискванията на Европей-
ския съюз, в който Турция се 
надява да бъде приета. 

Анкара започна преговори 
за присъединяване към ЕС 
през 2005 г.  Но досието на 
Ердоган съвсем не е безупреч-
но, твърдят анализаторите. 

 „ПСР е сто пъти по-либе-
рална от другите партии… Те 
също имат своите плюсове, 
но не са чак толкова много” 
– каза Баскън Оран, който е 
политически анализатор и 
активист за правата на чове-
ка. Оран е авторът на доклад 
от 2004 г. за турските мал-
цинства, който е бил поръ-
чан от кабинета на Ердоган, 

но впоследствие тихомълком 
е бил захвърлен настрана 
след гневна националисти-
ческа реакция, подчертаваща 
чувствителността на въпроса 
за малцинствата в Турция. 
„Натискът на националисти-
те изплаши страшно много 
правителството и те го по-
криха” – обясни Оран.   

Самият той би могъл да 
привлече към себе си някои 
от гласовете на малцинствата 
за ПСР в Истанбул, където е 
независим кандидат с либе-
рална платформа. 

Турските националисти, 
за които се очаква, че ще се 
радват на добри резултати на 
изборите през юли, са особе-
но чувствителни към твърде-
нията – на мнозина от Евро-
пейския съюз, а и извън него 
– че през 1915 г. около 1,5 
милиона арменци са станали 
жертва на геноцид в рамки-
те на Османската империя. 
Официалната позиция на Ан-
кара е, че голям брой турци 
мюсюлмани и арменци хрис-
тияни са загинали по време 
на етнически конфликт, до-

Патриарх Месроб ІІ, който е 
духовният лидер на турските 

арменци, наскоро изрази подкре-
пата си за партията  

на Ердоган. 

“ Турските националисти, за които се 
очаква, че ще се радват на добри ре-
зултати на изборите през юли, са 

особено чувствителни към твърденията 
– на мнозина от Европейския съюз, а и из-
вън него – че през 1915 г. около 1,5 милиона 
арменци са станали жертва на геноцид в 
рамките на Османската империя. Офи-
циалната позиция на Анкара е, че голям 
брой турци мюсюлмани и арменци хрис-
тияни са загинали по време на етнически 
конфликт, докато през Първата светов-
на война Османската империя бавно се е 
приближавала към разпокъсване. 
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като през Първата световна 
война Османската империя 
бавно се е приближавала 
към разпокъсване. 

Освен това турските на-
ционалисти гледат с голямо 
подозрение и на етнически-
те гърци в Турция, и на тех-
ния духовен лидер патриарх 
Вартоломей, когото те обви-
няват, че прави нещо като 
минидържава от типа на Ва-
тикана в Истанбул. Вартоло-
мей определя обвиненията 
им като абсурдни.  

С наближаването на из-
борите Партията за справед-
ливост и развитие не иска да 
бъде окачествена от нацио-
налистите като изпълнител 
на желанията на могъщи ло-
бита на арменската и гръцка-
та диаспора в Европа и Аме-
рика. Много турци вярват, 
че тези лобита искат да си 
отмъстят за минали прегре-
шения, от които са пострада-
ли хора от тяхната общност. 

Убийство

Оран допълни, че отто-
гава насам ентусиазмът на 
Анкара за правенето на ре-
форми отдавна се е охладил. 
Например било е отложено 
приемането на закон, който 
е предназначен да облекчи 
ограниченията за имущест-
вените притежания на хрис-
тиянските малцинства. Освен 
това не е била отворена пра-
вославната семинария близо 
до Истанбул, която се смята 
за жизненоважна за дълго-
срочното оцеляване на гръц-
ката православна общност в 
Турция. 

Най-лошото е, че властите 
не са успели да предотвра-
тят една много опасна фор-
ма на национализъм, която 

през януари отне живота на 
турския журналист с армен-
ски произход Хрант Динк. 
Динк бе застрелян от ултра-
националист близо до офиса 
си в Истанбул. Събитието бе 
последвано от вълна от соли-
дарност и изказване на събо-
лезнования за случилото се 
от страна на обикновеното 
турско население. Убийство-
то на Динк обаче все още се 
изживява болезнено от тур-
ските арменци. 

 „След убийството много 
арменци изразиха готовност 
да напуснат страната, но не е 
лесно човек да напусне род-
ното си място” – каза Аръш 
Налджъ, който е редактор на 
новините във вестник „Агос” 

– арменският всекидневник, 
в който Динк работеше.   

Фермерите от Вакъфлъ 
разказаха, че след смъртта на 
Динк много турци са пропъ-
тували стотици километри, за 
да изразят своето уважение 
към току-що реставрираната 
църковна сграда в селото.

„Всички разновидности 
на крайния национализъм 
са лоши – твърди Картун. Но 
поне тук, в провинция Хатай, 
ние все още живеем в мир – 
турци, араби, арменци; мю-
сюлмани и християни.”

Текстът е публику-
ван в http://www.reuters.
com/article/newsOne/idU
SL1835667220070620?sp=
true.

Най-лошото е, че властите не са успели да предотвратят една много 
опасна форма на национализъм, която през януари отне живота на 

турския журналист с арменски произход Хрант Динк. Динк бе застре-
лян от ултранационалист близо до офиса си в Истанбул. Събитието 
бе последвано от вълна от солидарност и изказване на съболезнования 
за случилото се от страна на обикновеното турско население. Убий-

ството на Динк обаче все още се изживява болезнено от турските 
арменци. 



2�

Медии 

Лъчезар Вачков

Общественото радио в Ев-
ропа е поле, в което неправи-
телственият сектор изразява 
своите многообразни пози-
ции, идеи и цели. Граждан-
ските движения на конти-
нента се стремят не просто 
да постигнат епизодично и 
фрагментарно присъствие в 
ефира, а да осигурят собст-
вени медийни територии с 
автономна политика. Дви-
гател на това е най-вече добро-
волството на хора, ангажирани 
с каузи. Отчетлив пример е 
“Открито радио” (Açık Radyo), 
което от 13 ноември 1995 г. из-
лъчва за турския град Истанб-
ул и околностите. Създателите 
и реализаторите на това радио 
твърдят, че то може да се раз-
глежда като рядко срещащ се 
независим институт при увели-
чаващия се натиск на концен-
трираните капитали над меди-
ите. Собствениците и екипът се 
представят: “Радиото е незави-
симо както от групови, така и 
от икономически интереси, от 
всеки вид идеологии освен от 
принципите на демокрацията, 
правовите норми и защита-
та на универсалните човешки 
права и фундаментални свобо-
ди...” “Открито радио” показва 
активни и ефективни действия 
за утвърждаването на светското 
начало в страната. По информа-
ция от радиото всеки ден около 
45 000 души слушат неговата 
програма, а 200 000 са били на 
честотата му поне веднъж през 
последните три месеца.

Девизът е: “Открито за всич-

ки звуци, цветове и вибрации 
във Вселената.” Тази идейна 
и духовна широта се проявява 
в разнообразна тематична ан-
гажираност, гражданска отго-
ворност и инициатива: инфор-
мация, анализи, коментари и 
дискусии по теми като еколо-
гията, обществената култура, 
философията, езика, граждан-
ското общество, жените, деца-

та, младежите, обществените 
организации, града Истанбул, 
Европейския съюз и Турция, 
Средиземноморието, основни-
те права, законите, мирните 

движения, науката, исто-
рията, митологията, антро-
пологията, икономиката, 
климатологията, местната 
администрация, проектите, 
архитектурата, литерату-
рата и изкуствата, музеите, 
комуникациите, световната 
интернет мрежа, телеви-

зията, психологията, пътното 
движение, деловия свят, защи-
тата на потребителя, здравето, 
гастрономията, спорта, приро-
дата, любителската авиация, 
пътуването, подготвеността за 
земетресения и пр., и пр.

Седмично радиото предла-
га 132 различни предавания 
– това прави средно по 19 днев-
но! Всяка седмица през тесните 

„Ачик радио”: Радиото, открито 
към гражданското  

“ Девизът е: “Откри-
то за всички звуци, 
цветове и вибрации 

във Вселената.”

“ Всичко това днес вършат 158 добро-
волци от 10- до 75-годишна възраст, 
те до един работят без каквото и 

да било заплащане. Носителят на лицен-
зията е частна компания (както изисква 
законът в Република Турция) - друже-
ство с 92-ма акционери. То работи като 
нетърговска организация. За финансова-
та жизнеспособна независимост на ме-
дийното предприятие съдейства забеле-
жителното лично решение на повече от 
2300 слушатели годишно да спонсорират 
програмата.
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коридори и притесняващо мал-
ките студия на “Открито радио” 
преминават над 250 души. За 
изминалите близо 12 години в 
предаванията са участвали над 
12 000 гости със своите компе-
тентности, позиции, идеи – от 
8-годишния екологичен акти-
вист до 93-годишния музикант, 
от представителите на “Амнес-
ти интернешънъл” до 
активистите на “Грийн-
пийс”.

Всичко това днес 
вършат 158 доброволци 
от 10- до 75-годишна 
възраст, те до един ра-
ботят без каквото и да 
било заплащане. Носи-
телят на лицензията е 
частна компания (както 
изисква законът в Репу-
блика Турция) - друже-
ство с 92-ма акционери. 
То работи като нетър-
говска организация. За 
финансовата жизнеспо-
собна независимост на 
медийното предприятие 
съдейства забележител-
ното лично решение на 
повече от 2300 слуша-
тели годишно да спон-
сорират програмата. 
С тази си практика “Открито 
радио” е аргумент в диалога 
за същността на обществени-
те радиостанции. Той показва 
осъзнато доброволно действие 
на слушатели, които финан-
сово подкрепят необходимата 
им програма за общностно, 
гражданско и мултикултурно 
обслужване. В многобройния 
екип на радиото работят турци, 
хора от САЩ, британци, бълга-
ри, канадци, костариканци, до-
миниканци, французи, герман-
ци, гърци, ливанци, испанци, 
суданци и много други. До днес 
тяхната радиообщност е полу-
чила 27 престижни за Турция 
награди.

 “Открито радио” подпома-
га обществената си мисия и 
чрез постоянни международ-
ни връзки. Сред творческите 
съдружници са “Радио Нова 
– Париж” и “Ер Би Би мулти-
култи – Берлин”, “Ве Де Ер 
функшау”, шведското “Радио 
Ер 6”, “Европа Кьолн”, “Радио 
Бремен”, френското “Ер Еф И”.

Няколко специфики на ра-
диото насочват към неговата 
многоликост не само като те-
матика, а и като обществено и 
гражданско присъствие и ини-
циативност както в студиото, 
така и извън него.

От самото си начало “Откри-
то радио” е в центъра на прояви 
за борба с глобалното измене-
ние на климата – конферен-
ции, семинари и граждански 
походи.

Войната и мирът са терито-
рия, с която радиото се анга-
жира открояващо се на фона 
на турските медии. Стартът на 
програмата съвпада със събити-
ята в Босна и “Открито радио” 

в телефонна връзка с всякакви 
хора от Сараево излъчва тогава 
ежедневна рубрика “Босненски 
дневник”. По-късно радиото за-
ема критична позиция и по от-
ношение на войната в Ирак. 

Сред обществените си зада-
чи “Открито радио” включва и 
активна позиция към незави-
симостта на медиите. Миналата 

година то излъчи 34 
часа предавания под 
надслов “Разговори за 
медиите” - за свобода-
та на информацията, 
рекламата, обучението 
по журналистика, жур-
налистическата етика, 
медиите в Турция и пр.

Радиото всекиднев-
но изпълнява развлека-
телни и възпитателни 
задачи чрез музика от 
всички стилове, стра-
ни и времена.

Със своето “Открито 
радио” Истанбул по-
казва как обществени-
ят сектор при мулти-
етническия потенциал 
на космополитния град 
отстоява и развива една 
мощна възможност 
за присъствие и въз-

действие сред гражданството. 
Радиото е проявление и на ев-
ропейска медийна тенденция: 
утвърждаването на програми, 
реализирани от непрофесиона-
листи – в името на по-свобод-
ния плуралистичен изказ.

Лъчезар Вачков е известен  екс-

перт в областта на радиото. Про-

фесионалната му практика е свърза-

на изцяло с него. Автор е на няколко 

книги в областта на радиото и ра-

диоформатите. За списание „Изток-

Запад” той ще предлага своите пред-

ставяния и анализи за радиостанции 

и програми,  ангажирани с граждан-

ското общество и мултикултурал-

ните взаимодействия и диалог. 

“ Войната и мирът са 
територия, с която 
радиото се ангажира 

открояващо се на фона на 
турските медии. Стартът 
на програмата съвпада със 
събитията в Босна и “От-
крито радио” в телефонна 
връзка с всякакви хора от 
Сараево излъчва тогава еже-
дневна рубрика “Босненски 
дневник”. По-късно радиото 
заема критична позиция и 
по отношение на войната в 
Ирак. 
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Явор Михайлов

Началото на Новото време 
в Близкия изток е белязано от 
египетската кампания на На-
полеон не само защото тя на-
рушава летаргията, обхванала 
региона в резултат на дългото 
и относително спокойно осман-
ско владичество, но и защото 
оставя траен отпечатък върху 
местната действителност, вну-
шавайки на мюсюлманския 
елит усещането, че е изоста-
нал в историческото си раз-
витие. Френската експанзия в 
Египет е качествено различна 
от предишните нашествия на 

кръстоносци, монголи и други 
народи. В много аспекти те са 
имали далеч по-унищожителен 
характер, но не са засягали ек-
зистенциално дълбоко вкоре-
нения религиозен арабски све-
тоглед. 

Наполеон възвестява на-
стъплението на една нова 
действителност, с която мест-
ното общество трябва да се съ-
образява занапред, защото тя 
е всеобхватна и налага нови 
правила на поведение, подчи-
нени на закони, различни от 
религиозния шериат. Както 
отбелязва арабистът Йордан 
Пеев, походът донесе нещо 

Новото време и появата на 
вестника  в Близкия изток

С появата на исляма 
се заражда и развива 
една нова комуника-
ционна култура, чия-
то основа е арабският 
светоглед от епохата 
на “джахилията” (не-
вежеството, езиче-
ството) и върху която 
оказват влияние ре-
дица фактори. Про-
цесът на формиране 
на тази комуникаци-
онна култура просле-
дих в предишната си 
статия “Съществува 
ли универсален мо-
дел на комуникация”, 
публикувана в април-
ския брой на “Изток-

Запад”. Настоящата 
публикация ще раз-
гледа развитието на 
ислямският комуни-
кационен модел през 
Новото време. Това е 
един изключително 
динамичен и изпъл-
нен със събития пе-
риод за Близкия из-
ток. Ислямският свят 
излиза от своята из-
олация и се сблъсква 
с настъпващите евро-
пейски велики сили. В 
резултат на този сблъ-
сък в близкоизточ-
ната действителност 
настъпват редица про-
мени. Ислямският ко-

муникационен модел 
се среща с европей-
ския комуникацио-
нен модел. В ислям-
ския свят се появяват 
нови средства за пуб-
лична комуникация 
като вестника. Как се 
инкорпорират тези 
средства в близкоиз-
точната действител-
ност? Какво влияние 
оказват европейските 
нововъведения вър-
ху ислямската кому-
никационна култура? 
Авторът се опитва да 
даде отговор на тези 
въпроси в  текста, 
който публикуваме. 
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ново: продължилата няколко столетия из-
олация свърши. Маршрутите, по които 
преминават батальоните на Бонапарт, се 
превърнаха в търговски пътища. По целия 
гигантски, обхващащ мюсюлманските стра-
ни периметър колониализмът започна да 
установява опорни пунктове. 

Мюсюлманският свят навлиза  
в световната политика 

на новото време и се превръща в невралгич-
но нейно звено в епоха на бурни процеси и 
изменения.

Египетската кампания на Наполеон пред-
ставя в Близкия изток и ново средство за ко-
муникация - вестникът. По някакво странно 
стечение на обстоятелствата вестникът се 
появява в Близкия изток точно в момента, 
когато уммата е изправена пред радикални 
обществени промени в навечерието на ис-
лямската Реформация. 

Затова не е чудно, че идеите на ислям-
ската Реформация получават публичност 
именно чрез вестник. През 1884 г. в Париж 
двамата най-видни представители на ислям-
ската реформационна мисъл – египтянинът 
Мохамед Абду (1849-1905) и персиецът Джа-
мал ел Дин Афгани (1839-1897), започват да 
издават вестника „Ал уруа ал уска” (“нераз-
рушимата връзка” - връзката между човека и 
бога). Въпреки сходствата в обществените об-
стоятелства и универсалните характеристики 
на пресата, довели до налагането на вестника 
като средство за комуникация в глобален ма-
щаб, между европейското и близкоизточно-
то разбиране за печатна медия съществуват 
редица различия, обусловени от различията 
в комуникационната психология и обществе-
ната практика. Вестникът пристига в Близ-
кия изток като завършен продукт, макар че 
западната концепция за печата продължава 
да се развива и да се появяват нови жанро-
ве. Той не е продукт на местната действител-
ност, поради което специфичните форми на 
арабското писмено слово трудно се вписват в 
разбиранията на европееца за публицистика. 
Изследователят на близкоизточните медии 
Фаяд Казан отбелязва, че модерният жур-
налистически стил се проявява в арабските 
вестници в Персийския залив едва през 50-

те години на 20 век. Тогава те започват да 
се фокусират повече върху новините и теку-
щите събития, отколкото върху литературни 
и религиозни проблеми. През такъв етап на  
развитие преминават печатните медии във 
всички райони на Близкия изток. Неговата 
продължителност е различна за отделните 
региони и се обуславя от интензивността и 
бързината на обществените промени в съот-
ветната страна. Същите фактори определят 
и появата на медиите. Ако първият вестник 
в Саудитска Арабия се появява през 1908 г., 
то първият турски вестник е публикуван през 
1831 г. 

С проблема за подходящата писмена фор-
ма, чрез която да изразят своите идеи, се 
сблъскват и ислямските реформатори. Мо-
хамед Абду има журналистически опит. Той 
е редактор на правителствения Официален 
журнал през 1880 г., но сам разбира, че иде-

Мохамед Абду има журналистически опит. Той 
е редактор на правителствения Официален 

журнал през 1880 г., но сам разбира, че идеите 
на Реформацията трябва да бъдат поднесени на 

разбираем за мюсюлманите език. 
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ите на Реформацията трябва да бъдат под-
несени на разбираем за мюсюлманите език. 
Реформаторите се стремят да използват

религията като идеен инструмент 

в името на възхода на обществото. Но те съз-
нават, че в този си вид и интерпретация мю-
сюлманската доктрина не е в състояние да под-
помогне напредъка. Искрени правоверни, тези 
дейци и мислители повеждат решителна борба 
срещу всички архаични традиции и догми в 
исляма. Те обличат критиката си срещу поряд-
ките на съвременния им ислям в традицион-
на, често пъти външно догматична форма на 
богословска проповед. Този начин според ре-
дица изследователи се дължи на убеждението 
им, че само така може да се променят възгле-
дите на религиозните лидери, които на свой 
ред да повлияят върху следващите ги широки 
маси. Надеждите и стратегията на реформа-
торите в края на краищата довеждат до двой-
ствени резултати. Малка част от духовенството 
първоначално възприема техните виждания, 
а останалата решително им се противопоста-
вя. Направена е обаче съществена крачка към 
съвременността.

 От изложеното дотук може спокойно да 
направим извода, че опитът за комуникация 
чрез печатни медии се сблъсква с многоброй-
ни трудности, резултат от редица фактори 
като ниска степен на грамотност сред населе-
нието (адресат на вестника е интелигенция-
та, представена преди всичко от улемата, все 
още не можем да говорим за масово разпрос-
транение), нагласите на мнозинството към 
устна комуникация, намирането на подходя-
ща форма за писмено изразяване, отговаряща 
на господстващата стилистика, двойственото 
отношение към вестника, определящо за ко-
ето е враждебността на арабите към чуждите 
идеи и порядки. Но въпреки това вестникът 
е вече реалност в мюсюлманския свят. Той 
започва да играе своята социална роля - да 
дава информация и да търси отговори на въ-
просите, вълнуващи обществото.

Основният въпрос, на който трябва да 
отговорят реформаторите, е: Защо общ-
ността на правоверните, притежателка на 
истинската вяра, не притежава вече истин-
ската мощ? Новата реалност влиза във все 
по-рязко противоречие с господстващото 

схващане за съвършенството на “дома на 
исляма”, с аксиоматичната убеденост в гло-
балното превъзходство на уммата. Изхо-
да реформаторите виждат в ревизирането 
на религията и завръщането към нейните 
фундаменти чрез отваряне на вратата за 
иджтихад. Арабистът Йордан Пеев отбе-
лязва, че продължаващият над два века 
пряк сблъсък на мюсюлманския свят с Но-
вото време има двойствени последствия за 
неговото идейно развитие. Определяща за 
мнозинството от населението остана при-
вързаността към религията, към нейните 
традиции и осветени институти. В исляма 
се търсят средствата и методите за преодо-
ляването на неравноправното положение 
спрямо “неверниците”, както и аргументи 
за отхвърляне на техните враждебни и чуж-
ди идеи и порядки. Европейската реформа-

“ Европейската реформа-
ция се бори срещу инсти-
туцията на католиче-

ската църква. Ислямската 
реформация не се противопос-
тавя на определена религиоз-
на институция, още повече че 
в исляма такава не съществу-
ва. (В ислямската религия не 
съществува църковна струк-
тура, каквато има в христи-
янството. Не съществува и 
църковна йерархия. Улемите 
са учени, които познават ре-
лигиозните писания и догми. 
Имамът, който води молит-
вата, може да бъде всеки ува-
жаван член на уммата, който 
по професия може да е търго-
вец, занаятчия и т.н.) Целта 
на ислямската реформация е 
реформирането на уммата, 
т.е. реформирането на обще-
ството. 
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                                      ция се бори срещу институцията на католи-
ческата църква. Ислямската реформация не 
се противопоставя на определена религиоз-
на институция, още повече че в исляма та-
кава не съществува. (В ислямската религия 
не съществува църковна структура, каква-
то има в християнството. Не съществува и 
църковна йерархия. Улемите са учени, кои-
то познават религиозните писания и догми. 
Имамът, който води молитвата, може да 
бъде всеки уважаван член на уммата, който 
по професия може да е търговец, занаятчия 
и т.н.) Целта на ислямската реформация е 
реформирането на уммата, т.е. реформи-
рането на обществото. 

Такава реформа трудно може да бъде осъ-
ществена  „от горе на долу” чрез налагане на 
модернизация от управляващите. Трябва да 
се реформира обществената нагласа, а един-
ственият начин това да стане е чрез преот-
криване и ревизиране на религиозната дог-
ма. Това е и задачата, която реформаторите 
поставят на вестника – да предизвика идж-
тихад, който да доведе до обществен консен-
сус иджма. 

Вестникът трябва 
да пропагандира 
модернизацията

 
но и да я осмисли чрез 
традицията на общност-
та, да предизвика дебат, 
който да я санкционира. 

До тези изводи стига и 
американската изследо-
вателка Моника Рингер, 
която е направила мони-
торинг на иранската фе-
министка преса в нача-
лото на ХХ век. Нейното 
изследване илюстрира 
много добре похвати-
те на реформаторите и 
пропагандирането на 
техните идеи в релация-
та на един доста наболял 
проблем за ислямското 
общество в съвремието, 
а именно статутът на 
жената. Пресата в Иран 

“ След революцията през 1906 г. се появя-
ват и много издания, които разглеждат 
проблемите на иранските жени. Най-из-

вестните са „Разцвет” и „Женски свят”. Те 
дискутират въпроса за правата на жените 
в иранското, респективно ислямското обще-
ство и предлагат начини за подобряването 
на тяхното положение. Макар и да има раз-
личия между двете списания в подхода им 
към женските проблеми, общото между тях 
е, че и за двете пътят за общественото из-
растване на жената минава през „преосмис-
ляне на религията”. „Разцвет” призовава за 
завръщане към традиционните мюсюлман-
ски ценности и отстраняването на вредни-
те чужди наслагвания, които се приемат за 
ислямски, а всъщност изкривяват истинска-
та религиозна мисъл. 
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играе голяма роля в обществените промени в 
страната. Според Мехди Рад, който изследва 
историята на иранските медии, тя е катализа-
тор за избухването на Конституционната ре-
волюция 1906 г. и Ислямската през 1979 г. И 
двете революции довеждат до нарастване на 
броя на печатните издания, свързано с пуб-
личния дебат за модернизацията и реформи-
рането на страната. Чрез вестниците различ-
ните групировки правят публично достояние 
своите идеи. След революцията през 1906 г. 
се появяват и много издания, които разглеж-
дат проблемите на иранските жени. Най-из-
вестните са „Разцвет” и „Женски свят”. 
Те дискутират въпроса за правата на жените 
в иранското, респективно ислямското обще-
ство и предлагат начини за подобряването на 
тяхното положение. Макар и да има разли-
чия между двете списания в подхода им към 
женските проблеми, общото между тях е, че 
и за двете пътят за общественото израстване 
на жената минава през „преосмисляне на ре-
лигията”. „Разцвет” призовава за завръщане 
към традиционните мюсюлмански ценнос-
ти и отстраняването на вредните чужди на-
слагвания, които се приемат за ислямски, а 
всъщност изкривяват истинската религиозна 
мисъл. Показателна в това отношение е една 
статия, която третира въпроса за образовани-
ето на  жените в Иран. Сравнявайки борбите 
на суфражетките във Великобритания и Шве-
ция с положението на жените в Иран, авто-

рът със съжаление отбелязва, че „в Иран об-
разованието, което се явява съгласно Корана 
задължително за всеки мюсюлманин, се счи-
та за богохулство”. Авторът изтъква факта, че 
мнозина се позовават на исляма, а самите те 
не познават и не спазват традицията. 

„Ако кажем на някоя от нашите дъщери, 
че Коранът подчертава, че всички сме длъж-
ни да се образоваме, те казват, че тези неща 
са стари и ние трябва да говорим за нови 
неща. А ако им кажем, че всички жени по 
света се заемат и борят да се образоват, те 
ни казват, че тази жени не са мюсюлманки, а 
неверници и след това ни цитират традиция 
хадис (предание за Пророка) с неизвестен 
произход, което потвърждава, че е незаконно 
жените да бъдат образовани.” 

 Тази статия е показателна за методите 
на „реформаторската публицистика” и дава 
пример за разбирането, което реформатори-
те влагат в апела за връщане към корените на 
религията и ревизиониране на догмата. Мо-
ника Рингер в своето изследване явно търси 
паралел между европейската и ислямската 
реформация. Разглеждайки публикациите на 
„Женски свят”, тя отбелязва, че публикации-
те на списанието са пропити с протестантски 
дух, причина за което е фактът, че част от ав-
торите са завършили протестантски колеж. 

Проблемът за жената, морала, респектив-
но религията е засегнат и в едно друго из-
следване на египетската преса. Авторът Шон 

лопез разглежда 

убийството на една 
танцьорка  
в Египет

през 30-те години на ХХ 
век. Той обстойно просле-
дява отразяването на слу-
чая в египетските вестници 
и публичния дебат около 
него, обхващайки всичките 
му аспекти, и прави пара-
лел с публикации от същите 
вестници, третиращи подо-
бен случай десет години по- 
рано. Периодът, който раз-
глежда авторът, е белязан 
от британското присъствие 

“ Тази статия е показателна за ме-
тодите на „реформаторската пуб-
лицистика” и дава пример за разби-

рането, което реформаторите влагат в 
апела за връщане към корените на религи-
ята и ревизиониране на догмата. Моника 
Рингер в своето изследване явно търси па-
ралел между европейската и ислямската 
реформация. Разглеждайки публикациите 
на „Женски свят”, тя отбелязва, че публи-
кациите на списанието са пропити с про-
тестантски дух, причина за което е фа-
ктът, че част от авторите са завършили 
протестантски колеж. 
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в Египет, макар и вече фор-
мално независим. По това 
време голяма част от еги-
петската интелигенция има 
западно образование. Случа-
ят, на който се спира лопез, 
е тривиален от гледна точка 
на съвременника. Вечерта 
на 22 май 1936 г. в известен 
каирски нощен клуб е убита 
една от танцьорките. Това, 
което привлича вниманието, 
е реакцията на египетската 
общественост. Случаят е из-
ползван от медиите за напад-
ки срещу правителството и 
обвинения срещу моралната 
поквара, нахлуваща от Запад. 
Убитата танцьорка става зна-
ме както на националистите, 
така и на феминистките и 
религиозните морализатори. 
По това време египетската 
преса избягва да дискутира 
политически теми, насочени 
срещу пробританската по-
литика на правителството, 
опасявайки се от репресивни 
мерки. Затова този случай е 
използван за прикритието на 
много по-важен обществен 
дебат, третиращ теми като 
морала, западното влияние и 
египетската идентичност. Ин-
тересното в случая е, че той 

обединява няколко различ-
ни групи, които би трябвало 
да имат различни интереси. 
Мнението на феминистките 
се препокрива с мнението на 
религиозните морализатори 
и националистите 

срещу проникването  
на „западната 

поквара” 

Доводите, които използват 
всички те при критиките си, 
са идентични. Реално тези 
групи се борят за различ-
ни неща - права на жените, 
възраждане на религиозния 
морал, независим Египет, но 
се оказва, че в един момент 
техните възгледи се препо-
криват и до голяма степен 
свързващото звено е ислямът 
като доктрина. Т.е. и през 30-
те години религията играе 
съществена роля в обществе-
ния дебат и дори в известна 
степен е негов катализатор.

Така през Новото време 
в близкоизточната дейст-
вителност навлизат нови 
комуникационни средства, 
които се инкорпорират в ис-

лямската комуникационна 
реалност. Утвърждаването 
на вестника като средство 
за комуникация в глобален 
мащаб се дължи на негови-
те универсални характерис-
тики, приложими към всяка 
обществена среда. Но форма-
та не е определяща за съдър-
жанието. Съдържанието на 
близкоизточните вестници 
е различно от това в Европа 
и се подчинява на общест-
вените парадигми, заложе-
ни от ислямския светоглед. 
Развитието на пресата е в 
тясна връзка с развитието 
на обществото. Показателен 
е фактът, че за реформатори 
като Абду вестникът е ин-
струмент на иджтихад.

 „Първата стъпка към съв-
ременността” е направена. Със 
следващите Близкият изток 
ще навлезе в съвремието. 

Бележка на редакцията: 
В брой 3 публикувахме първа-
та статия на Явор Михай-
лов за формирането и особе-
ностите на ислямския модел 
на комуникация. Надяваме 
се, че авторът ще ни изви-
ни за допуснатата грешка в 
името му. 

“ Така през Новото време в 
близкоизточната дейст-
вителност навлизат нови 

комуникационни средства, 
които се инкорпорират в ис-
лямската комуникационна ре-
алност. Утвърждаването на 
вестника като средство за ко-
муникация в глобален мащаб се 
дължи на неговите универсал-
ни характеристики, приложи-

ми към всяка обществена среда. 
Но формата не е определяща за 
съдържанието. Съдържанието 
на близкоизточните вестници 
е различно от това в Европа и 
се подчинява на обществените 
парадигми, заложени от ислям-
ския светоглед. Развитието на 
пресата е в тясна връзка с раз-
витието на обществото. 
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Тълковен речник

Ислямският халифат може да се определи 
като режим на управление (политическа сис-
тема), който мюсюлманите установяват след 
смъртта на пророка Мухаммад ибн Абдулла. Уп-
равлението на халифата поемат мюсюлмански 
лидери, които се заели със задачата да ръково-
дят ислямското общество. Така държавата, която 
се създала, започнала своя етап на експанзия и 
разпространяване на ислямската религия. 

Етимологията на „халифат” идва от глагола 
„халяфа”, което значи замествам, наследявам 
управление. С термина „истихляф” в ислямските 
науки се обозначава главната причина, според 
която Аллах създава човечеството на земята – за 
да се покланят на Него и за да спазват заповеди-
те Му, които Той е изпратил чрез пророците и 
пратениците с течение на времето.  

Ислямският халифат е често срещано поня-
тие сред мюсюлманите, символ на упражнява-
нето на власт върху земята за определен срок 
от време. Неговото начало се поставя с управле-
нието на праведните халифи, а краят му според 
историците е през 1924 г., когато Кемал Мустафа 
Ататюрк отменя халифата и на негово място ус-
тановява светска система на управление.

Сред арабите се среща следният израз: „Си-
нът халaфа баща си и пое управлението на мага-
зина”, което значи „Синът наследи, или зае мяс-
тото на баща си в управлението на магазина”.

Ако темата за управлението на ислямската 
общност (умма) е от решаващо значение за ши-
итските теории и управник може да бъде онзи, 
чийто произход е от Али ибн Аби Талиб и си-
новете му от рода Ахл ал Бейт, то за сунитска-
та политическа теория това не е толкова важно. 
Сунитите не откриват никакъв установен текст, 
в който пратеникът на Аллах да определя какъв 
да бъде халифатът след него, затова тази тема се 
смята за едно от земните дела, които се решават 
в светлината на шериатските закони и действи-
телността.

Процесът на избиране на халиф според сунит-
ската гледна точка не е установен от ясни шери-
атски текстове, въпреки че политическата прак-
тика след това ще наложи определени условия и 
ще доведе до обособяването на специфичен дял 
от сунитското право.

Множество ислямски групировки смятат, че 
ислямският халифат даже и да не прилага ця-
лостно шериата,  изразява съществуването на 

ислямската държава. Според тях  това е така до 
падането на халифата след оттеглянето на султан 
Абдел Маджид Втори, който всъщност е послед-
ният мюсюлмански халиф, а с разтрогването на 
договора на османския халифат настъпва краят 
на ислямската държава. Затова много от тези 
движения се осланят на принципа за възобно-
вяването на ислямския халифат като ръководен 
орган на ислямската общност (умма), който да 
гарантира нейното единство и възстановяване. 
Едно от най-големите  движения, което се е фо-
кусирало около идеята за халифата, е партията 
„Ислямско освобождение”. 

 В историята на ранния ислям първият ха-
лиф, който бил наречен с прозвището „повели-
тел на правоверните”, е вторият праведен халиф 
– Омар ибн ал Хаттаб. Повелител на правовер-
ните е прозвище, с което са били назовавани мю-
сюлманските лидери от епохата на праведните 
халифи, като се започне от  Омар ибн ал Хаттаб 
и се свърши с епохата на Абасидите. Невинаги 
това прозвище се е давало за високи качества, 
а по-скоро се е давало на този, който наследява 
халифския пост, така както днес се назовават с 
прозвища видни мислители и лидери на различ-
ни държави.

Превод: Ралица Ценова

Ислямският халифат
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Непопулярно четиво 

Текстът, който публику-
ваме, е адаптиран от  нова-
та книга на Джеръми Скей-
хил „Blackwater: Възходът на 
най-могъщата наемническа 
армия в света” (Nation Books) 
и е публикуван в „Нейшън”. 

На 10 септември 2001 
г., преди повечето аме-
риканци да бяха чули за 
„Ал Кайда” или да си бяха 
представили, че е възмож-
но да има „война срещу 
тероризма”, Доналд Ръмс-
фелд се качи на подиума в 
Пентагона,  за да произне-
се едно от първите си об-
ръщения като министър на 
отбраната при президента 

Джордж Буш-син. Изпра-
вен пред бившите членове 
на управителния съвет, ко-
ито бе назначил за негови 
главни помощници, мно-
зина от които работещи за 
фирми като Enron, General 
Dynamics and Aerospace 
Corporation, за да надзира-
ват високорисковия бизнес 
със сключването на военни 
договори, Ръмсфелд обяви 
започването на война.

Приватизиране  
на войната     

„Днешната тема е един враг, 
който представлява заплаха, 
сериозна заплаха за сигурнос-
тта на Съединените американ-
ски щати – проехтя гласът на 
Ръмсфелд. Този противник 
подрива защитата на Съеди-
нените щати и излага на риск 
живота на мъжете и жените в 
униформи.” След това обясни 
на новосформирания си екип: 
„Вие сигурно си мислите, че 
описвам някой от последните 
диктатори в света… Но врагът 
е много по-близо до нас – вра-
гът е бюрокрацията в Пента-
гона.” Ръмсфелд призова за 
цялостна промяна в начина 
на процедиране в Пентагона, 
като бъде заменена старата 
бюрократична администрация 
на Министерството на отбра-
ната с един нов модел, основан 
на частния сектор. Обявявайки 

началото на сериозните пре-
образования, Ръмсфелд заяви 
пред аудиторията: „Не желая 
да атакувам Пентагона, а да 
го освободя. Ние трябва да го 
спасим от самия него.”  

На следващата сутрин Пен-
тагонът бе нападнат буквално 
– един самолет “Боинг 757” 
от полет 77 на “Американ еър-
лайнс” се разби в западното 
му крило. Известно е, че Ръмс-
фелд помага на спасителните 
отряди при измъкването на 
телата на пострадалите изпод 
развалините. Не след дълго 
обаче Ръмсфелд се възползва 
от невъобразимата възмож-
ност, предложена от събитията 
на 11 септември, за да започ-
не по бързата процедура обя-
вената предишния ден лична 
война. Новата политика на 
Пентагона щеше да заложи на 
тайните действия, сложните 
оръжейни системи и разчита-
не на частните предприемачи. 
Тя стана известна като „Док-
трината Ръмсфелд”. „Трябва 
да предприемем един по-пре-
дприемачески подход, подход, 
който да кара хората да бъдат 
активни, а не пасивни и да се 
държат по-малко като бюро-
крати и повече като готови да 
рискуват капиталисти” – на-
писа Ръмсфелд през лятото 
на 2002 г. в статия за Foreign 
Affairs, озаглавена „Преобразу-
ване на армията”.  

Макар че по-късно Ръмс-
фелд бе изхвърлен от админи-

Тайната армия на Буш
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страцията на Буш с цел оми-
лостивяване на критиците на 
войната в Ирак, неговата во-
енна революция остана. Сбо-
гувайки се с Ръмсфелд през 
ноември 2006 г., Буш призна 
заслугите му за ръководенето 
на „най-мащабното преобра-
зуване на американските воен-
ни сили след Втората световна 
война”. Наистина подходът,  
запазена марка на Ръмсфелд, 
„малки следи” (small footprint) 
доведе до едно от най-значи-
телните нововъведения във 
военното дело – използването 
на частни предприемачи във 
всеки един аспект от войната, 
включително и в сраженията. 

Често пренебрегваната вто-
ростепенна сюжетна линия на 
войните след 11/9 е безпреце-
дентната степен на прилагане 
на аутсорсинга  и приватизи-
рането. Още при формирането 
на американските сили преди 
инвазията в Ирак Пентагонът 
превърна частните предпри-
емачи в неразделна част от 
операциите. Докато правител-
ството създаваше пред обще-
ството впечатлението, че се 
опитва да води дипломатиче-
ски преговори, „Халибъртън”  
се подготвяше за масивна опе-
рация. Когато американските 
танкове нахлуха в Багдад през 
март 2003 г., те доведоха със 
себе си най-голямата армия от 
частни предприемачи в срав-
нение с която и да било вой-
на от съвременната история. 
До края на пребиваването в 
длъжност на Ръмсфелд в края 
на 2006 г. на територията на 
Ирак имаше около 100 000 
частни предприемачи, т.е. съ-
отношението между тях и ак-
тивно служещите американ-
ски войници бе почти едно 
към едно. 

За голяма радост на воен-
ната индустрия, преди да по-

“ Трябва да предприемем един по-
предприемачески подход, подход, 
който да кара хората да бъдат ак-

тивни, а не пасивни и да се държат по-
малко като бюрократи и повече като 
готови да рискуват капиталисти” – 
написа Ръмсфелд през лятото на 2002 
г. в статия за Foreign Affairs, озаглаве-
на „Преобразуване на армията”. 

Тази нова политика на Пентагона 
стана известна като „Доктрината 
Ръмсфелд”.
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даде оставката си, Ръмсфелд 
направи невероятния ход да 
класифицира частните пред-
приемачи като официална 
част от американската военна 
машина. В „Четиригодишният 
обзор” (Quadrennial Review) на 
Пентагона от 2006 г. Ръмсфелд 
изложи така наречената от 
него „пътна карта за промяна” 
в американското министерство 
на отбраната, която по думите 
му започва да се  прилага през 
2001 г. Тя определя „абсолют-
ната сила на министерството” 
(Department’s Total Force) като 
„неговите активни и запасни 
военни компоненти, цивилни-
те служители и предприема-
чите – всички те, взети заедно, 
показват боеспособността на 
американските военни сили и 
техните максимални способ-
ности. Членовете на „абсолют-
ната сила” служат на хиляди 
места по света, като вършат 
широк спектър от дейности, 
за да бъдат изпълнени мисии 
от решаващо значение”. Тази 
формулировка представлява 
голям успех за военните пред-
приемачи – тяхната легитим-
ност никога не е била по-ясно 
изразена.  

Предприемачите осигуриха 
на администрацията на Буш 
политическо прикритие, като 
дадоха възможност на прави-
телството да разгърне частни 
войници във военна зона да-
леч от погледите на общест-
веността, а броят на убитите и 
ранените, както и на престъ-
пленията на тези войници да 
остане загърнат в секретност. 
От своя страна администраци-
ята на Буш и контролираният 
по това време  от Републикан-
ската партия Конгрес защити-
ха предприемачите от нуждата 
да водят отчет за дейността си, 
както и от държавния контрол 
и законовите изисквания. Въ-

преки присъствието на повече 
от 100 000 частни предприе-
мачи в Ирак само един е бил 
обвинен в престъпна дейност. 
„Имаме двестахилядна армия 
в Ирак, а половината от нея не 
е обект на преброяване. Опас-
ността е, че няма никаква от-
четност” – твърди конгресме-
нът демократ Денис Кучинич, 
който е един от водещите кри-
тици на военното предприема-
чество.    

Въпреки че последните 
години от републиканския 
монопол в правителството 
отбелязаха златния век на ин-
дустрията, изглежда, че той е 
близо до своя край. Само ме-
сец след началото на конгрес-
ния им мандат водещите де-
мократи обявиха започването 
на разследвания на избягали 
военни предприемачи. След 
завръщането си от посещение 
в Ирак в края на януари пред-
ставителят Джон Мърта, който 
е председател на Подкоми-
тета на финансовия комитет 
за отбраната (Appropriations 
Committee’s Subcommittee on 
Defense), заяви: „Ще проведем 
интензивни проверки, за да 

разберем какво точно се случ-
ва с предприемачите. Те нямат 
конкретна мисия, а са толкова 
много.” Два дни по-късно, по 
време на даване на показания 
на генерал Джордж Кейси в 
качеството му на началник-
щаба на американската армия 
сенатор Джим Уеб каза: „Това 
е една наемническа армия.” 
Уеб попита Кейси: „Нямаше 
ли да бъде по-добре за тази 
страна като цена и отчетност, 
ако тези задачи, и по-специал-
но военните задачи, при които 
може да възникнат престрел-
ки, се изпълняваха от активно 
служещи войници?” Кейси за-
щити предприемаческата сис-
тема, но заяви, че въоръжените 
предприемачи са „тези, които 
трябва да следим отблизо”.  Се-
натор Джо Биден, председател 
на Комитета за международни 
отношения (Foreign Relations 
Committee), също даде да се 
разбере, че ще проведе из-
слушвания на предприемачи. 
Паралелно на протичащите 
разисквания има и няколко 
закона, които се подготвят в 
Конгреса с цел контролиране 
на предприемачите.      

“ Главният обект на тези разисквания 
е призрачната наемническа компания 
Blackwater USA. Непозната на много 

американци и почти извън обсега на Кон-
греса, Blackwater си осигури позиция с не-
вероятна мощ и протекция вътре в аме-
риканската военна машина. Успехът на 
тази компания представлява постигане-
то на крайната цел на дългогодишните 
усилия на консервативните длъжностни 
лица, които формират ядрото на воен-
ния екип на Буш и за които радикалната 
приватизация е дълго желана идеологиче-
ска мисия.
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Главният обект на тези раз-
исквания е призрачната наем-
ническа компания Blackwater 
USA. Непозната на много аме-
риканци и почти извън обсе-
га на Конгреса, Blackwater си 
осигури позиция с невероят-
на мощ и протекция вътре в 
американската военна маши-
на. Успехът на тази 
компания предста-
влява постигането на 
крайната цел на дъл-
гогодишните усилия 
на консервативните 
длъжностни лица, 
които формират яд-
рото на военния екип 
на Буш и за които 
радикалната прива-
тизация е дълго же-
лана идеологическа 
мисия. Неколкократ-
но Blackwater цитира 
твърдението на Ръмс-
фелд, че предприема-
чите са част от „абсо-
лютната сила” като 
доказателство за това, 
че компанията е леги-
тимна съставна част 
от боеспособността 
на американската армия. По-
зовавайки се на изказването 
на Ръмсфелд, компанията на 
практика заявява, че нейни-
те сили са извън закона – те 
се ползват с военен имунитет 
и не могат да бъдат съдени от 
граждански съд, но също така 
не са обвързани с военния съд. 
Докато в първоначалните раз-
следвания на Blackwater се на-
блягаше на сложния лабиринт 
от тайни поддоговори, посред-
ством които тя действа в Ирак, 
пълните разследвания на ком-
панията показват страшна 
картина на политически свър-
зана частна армия, която се е 
превърнала в преторианската 
гвардия на администрацията 
на Буш.  

Възходът на Blackwater

Blackwater е основана през 
1996 г. от консервативния 
християнски мултимилионер 
и бивш „тюлен” от амери-
канския военноморски флот 
Ерик Принс, който е наслед-
ник на богато семейство от 

Мичиган, чиито щедри поли-
тически дарения допринасят 
за финансирането на религи-
озната десница и възхода на 
Републиканската партия през 
1994 г. При основаването й 
компанията основно се със-
тои от състоянието на Принс и 
5000 акра земя близо до Great 
Dismal Swamp в Мойок, Север-
на Каролина. Замисълът е бил 
тя да „отговори на задаваща-
та се нужда на правителство-
то от оръжие и свързаното с 
него секретно обучение”. През 
следващите години Принс, се-
мейството му и неговите по-
литически съюзници наливат 
пари в касите на Републикан-
ската партия и допринасят 
за превземането на Конгреса 

от партията и спечелването 
на президентските избори от 
Джордж Буш. 

Още по време на мандата 
на Клинтън, който бе друже-
любно настроен към привати-
зацията, Blackwater печелеше 
правителствени договори, но 
звездният час на компанията 

настъпи след обявя-
ването на „войната 
срещу тероризма”. 
Само едно деноно-
щие след събития-
та от 11 септември 
компанията се пре-
върна в основен иг-
рач в една глобална 
война. „Занимавах 
се с трениране (на 
охранители) в про-
дължение на четири 
години и започвах 
да се чудя дали хо-
рата възприемат на-
сериозно въпроса за 
сигурността – разка-
за Принс пред Бил 
О’Райли от телеви-
зия “Фокс нюз” мал-
ко след 11/9. Сега те-
лефоните не спират 

да звънят.”    
Сред звънящите на телефо-

ните е и ЦРУ, което сключва 
договор с Blackwater за услу-
ги в Афганистан по време на 
ранния етап от американските 
операции там. В последвалите 
години компанията се превър-
на в един от най-големите бе-
нефициенти от „войната срещу 
тероризма”, печелейки почти 
един милиард от сключени-
те с правителството договори. 
Само за период от десет годи-
ни Принс разширява заемана-
та площ от компанията в Мо-
йок до 7000 акра, като по този 
начин тя се превръща в най-
голямата частна военна база 
в света. В момента Blackwater 
разполага с 2300 служите-

“ Още по време на манда-
та на Клинтън, който бе 
дружелюбно настроен към 

приватизацията, Blackwater 
печелеше правителствени до-
говори, но звездният час на 
компанията настъпи след обя-
вяването на „войната срещу 
тероризма”. Само едно дено-
нощие след събитията от 11 
септември компанията се пре-
върна в основен играч в една 
глобална война. 
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ли в девет страни и с 20 000 
предприемачи в готовност. 
Компанията има повече от 20 
самолета, тежковъоръжени хе-
ликоптери, частна разузнава-
телна дивизия и произвежда 
средства за наблюдение и це-
леви системи. 

През 2005 г. след урагана 
“Катрина” компанията изпра-
ти свои служители в Ню Ор-
лиънс, като таксуваше феде-
ралното правителство с по 950 
долара на човек, и то на ден 
– в един момент това струва-
ше на правителството по 240 
000 долара на ден. В пиковия 
етап компанията бе изпратила 
600 предприемачи от Тексас в 
Мисисипи. От “Катрина” насе-
тне Blackwater яростно се стре-
ми да сключва договори вътре 
в страната, като за целта бе 
открита нова дивизия за опе-
рации в страната. Компания-
та предлага своите продукти 
и услуги на Министерство-
то на вътрешната сигурност 
(The Department of Homeland 
Security), а нейни представи-
тели са се срещали с губерна-
тора на Калифорния Арнолд 
Шварценегер. Компанията е 
кандидатствала за лицензи за 
извършване на дейност във 
всички щати, които са раз-
положени по американското 
крайбрежие. Blackwater раз-
ширява и физическото си при-
съствие в Щатите, отваряйки 
представителства в Илинойс и 
Калифорния.   

Най-големият сключен 
договор на компанията е с 
американския Държавен де-
партамент за гарантиране на 
сигурността на американски-
те дипломати и учреждения в 
Ирак. Изпълнението на този 
договор започна през 2003 г. 
със сделката с компанията да 
защитава главния американ-
ски администратор за Ирак 

Пол Бремер срещу 21 милиона 
долара. Blackwater отговаряше 
за охраната и на двамата аме-
рикански посланици Джон Не-
гропонте и Залмай Халилзад, 
както и за други дипломати и 
окупационни служби. Силите 
на компанията са защитава-
ли повече от 90 делегации на 
американския Конгрес в Ирак, 
включително и тази на пред-
седателя на камарата на пред-
ставителите Нанси Пелоси.  
Според последните данни за 
правителствените договори от 
юни 2004 Blackwater е полу-

чила възнаграждения, възли-
защи на 750 милиона долара 
само за договорите с Държав-
ния департамент. В момента тя 
е ангажирана с интензивно ло-
биране, за да бъде изпратена в 
Дарфур като частна мироопаз-
ваща сила. Миналия октомври 
президентът Буш отмени ня-
кои от санкциите, наложени 
на християнския Южен Судан, 
като по този начин проправи 
пътя за евентуална трениро-
въчна мисия на Blackwater в 
страната. През януари амери-
канският представител в ре-

“ Най-големият сключен договор на 
компанията е с американския Дър-
жавен департамент за гарантиране 

на сигурността на американските дипло-
мати и учреждения в Ирак. Изпълнение-
то на този договор започна през 2003 г. 
със сделката с компанията да защитава 
главния американски администратор за 
Ирак Пол Бремер срещу 21 милиона дола-
ра. Blackwater отговаряше за охраната и 
на двамата американски посланици Джон 
Негропонте и Залмай Халилзад, както и 
за други дипломати и окупационни служ-
би. Силите на компанията са защитавали 
повече от 90 делегации на американския 
Конгрес в Ирак, включително и тази на 
председателя на камарата на представи-
телите Нанси Пелоси.  Според последни-
те данни за правителствените договори 
от юни 2004 Blackwater е получила възна-
граждения, възлизащи на 750 милиона до-
лара само за договорите с Държавния де-
партамент. В момента тя е ангажирана 
с интензивно лобиране, за да бъде изпра-
тена в Дарфур като частна мироопазва-
ща сила.
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гионалното правителство на 
Южен Судан заяви, че очаква 
скоро Blackwater да започне да 
обучава южносуданските сили 
за сигурност. 

След 9 септември 2001 г. 
Blackwater назначи като из-
пълнителни директори ня-
кои приближени на админи-
страцията на Буш официални 
лица, разполагащи с добри 
връзки. Сред тях са Джей Ко-
фер Блек, бивш директор на 
отдела за борба с тероризма в 
ЦРУ, който ръководеше опера-
циите за залавянето на Осама 
бен ладен след 11/9, и Джо-
узеф Шмитц, бивш генерален 
инспектор в Пентагона, който 
бе отговорен за отношенията с 
компании като Blackwater през 
по-голямата част от „войната 
срещу тероризма” – нещо, за 
което той бе обвинен, че не 
е свършил достатъчно ефек-
тивно. Към края на срока за 
заемане на тази длъжност 
могъщият републикански се-
натор Чарлз Грасли започна 
разследване дали Шмитц не е 
„потушил или пренасочил две 
криминални разследвания” на 
висши чиновници от админи-
страцията на Буш. Поставен 
между чука и наковалнята, 
Шмитц си подаде оставката и 
подписа с Blackwater. 

Въпреки ключовата си роля 
Blackwater действаше поч-
ти изцяло в сянка до 31 март 
2004 г., когато четирима от на-
емните й войници в Ирак бяха 
убити по време на засада във 
Фалуджа. След това разярена 
тълпа изгори телата им и ги 
влачи по улиците, като накрая 
провеси телата на двама от 
войниците през един от мосто-
вете над река Ефрат. Като цяло 
това бе превратен момент във 
войната в Ирак. Няколко дни 
след инцидента американски-
те сили обсадиха Фалуджа, из-

биха стотици хора и прогониха 
хиляди други, разпалвайки по 
този начин свирепата иракска 
съпротива, която не преста-
ва да тормози окупационни-
те сили и до ден днешен. За 
повечето американци това бе 
първият ден от живота им, в 
който чуваха за частни войни-
ци. „Хората започнаха да осъз-
нават, че това е един истински 
феномен” – смята демократът 
от Северна Каролина Дейвид 
Прайс, който разказа, че е за-
почнал да следи използването 
на частни предприемачи след 
Фалуджа. „Навярно аз, както и 
повечето от членовете на Кон-
греса започваме да осъзнаваме 
този въпрос и да развиваме 
интерес към него” – каза той 
след инцидента.        

Това, което не е чак толкова 
известно, е, че след Фалуджа 
във Вашингтон директорите 
на Blackwater настъпиха пе-
дала на газта, инвестирайки в 
новооткритото призвание на 
компанията. В деня след за-
садата, компанията нае The 
Alexander Strategy Group, ло-
бираща фирма, управлявана 
от бившите главни сътрудни-
ци на тогавашния лидер на 
опозицията Том Дилей преди 
претопяването на фирмата със 
зараждането на корупционния 
скандал с Джак Абрамоф. Една 
седмица след засадата, Ерик 
Принс седял заедно с поне че-
тирима старши членове на Се-
натския комитет за оръжейни 
услуги (Senate Armed Services 
Committee), сред които и не-
говият председател Джордж 
Уорнър. Сенатор Рик Санторум 
бил организаторът на срещата, 
в която взели участие Уорнър 
и други двама ключови репу-
бликански сенатори – предсе-
дателят на Финансовия коми-
тет Тед Стивънс от Аляска и 
Джордж Алън от Вирджиния. 

Преди тази среща Принс про-
вел редица разговори насаме с 
влиятелни републиканци, ко-
ито се занимавали със сключ-
ването на военни договори. 
Сред тях били: Делей, пред-
седателят на Комитета за раз-
узнаване - House Intelligence 
Committee (и бъдещ директор 
на ЦРУ), Портър Грос, пред-
седателят на Комитета за оръ-
жейни услуги (House Armed 
Services Committee) Дънкън 
Хънтър, председателят от Фи-
нансовия комитет в Камара-
та на представителите (House 
Appropriations Committee) Бил 
янг. Обсъжданото по вре-
ме на тези срещи остава за-
гадка. Очевидно е обаче, че 
Blackwater се е приготвяла да 
извлече максимума от своята 
нова репутация. Наистина два 
месеца по-късно с Blackwater е 
сключен един от най-големите 
договори на правителството за 
международната сигурност на 
стойност повече от 300 мили-
она долара.      

Също така компанията ис-
кала да вземе участие в изкова-
ването на правилата, от които 
се ръководят наемните войни-
ци, действащи в рамките на 
американски договор. „Поради 
станалите обществено достоя-
ние събития от 31 март види-
мостта на Blackwater тук, във 
Вашингтон, се увеличи – зая-
ви новият лобист на Blackwater 
Крис Бертели. В момента има 
няколко федерални ограниче-
ния, които се отнасят за тяхна-
та дейност, но те не са кой знае 
какво. Това, което наистина 
липсва, е индустриален стан-
дарт. Това определено е нещо, 
в което искаме да вземем учас-
тие.” През май Blackwater вече 
бе подела лобираща кампания 
посредством частната военна 
индустрия, опитвайки се да 
блокира усилията на Конгреса 
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или на Пентагона да поставят 
силите й под законите на воен-
ния съд.   

Но докато Blackwater се 
наслаждаваше на новия си 
имидж на герой от „войната 
срещу тероризма” сред адми-
нистрацията на Буш и контро-
лирания от републиканците 
Конгрес, семействата на заги-
налите във Фалуджа четирима 
мъже твърдят, че не им е била 
предоставена информация 
от Blackwater относно обсто-
ятелствата около убийствата 
на техните обичани роднини. 
Семействата твърдят, че след 
като са прекарали месеци в 
усилия да получат конкретни 
отговори от компанията, през 
януари 2005 г. са започнали 
дело срещу Blackwater за не-
оправдани смъртни случаи, 
като обвинили компанията, че 
не е предоставила на мъжете 
гарантираните им от сключе-
ните с тях договори предпазни 
мерки. Роднините на загина-
лите твърдят още, че компани-
ята е изпратила войниците във 
Фалуджа с двама по-малко, с 
по-слаби оръжия, отколкото е 
трябвало да носят, и в джипове 
“Паджеро” вместо в бронирани 
превозни средства. Това дело 
можеше да има сериозни по-
следствия и се следеше отбли-
зо от индустрията на военното 
предприемачество – KBR, коя-
то е бивш филиал на петрол-
ния концерн Halliburton. 

Докато делото си проправя-
ше пътя през съдебната систе-
ма, Blackwater нае влиятелни 
републикански адвокати, ко-
ито да водят нейната защита. 
Сред тези адвокати са Фред 
Филдинг, който наскоро бе на-
значен от Буш за съветник в 
Белия дом на мястото на Ха-
риет Майърс, и Кенет Стар, 
който бе прокурор по делото 
Whitewater срещу президента 

Бил Клинтън. Blackwater не е 
обсъждала официално специ-
фичните обвинения в делото, 
но изтъква редица аргументи 
в своя полза, които демонс-
трират, че тя знае, че е над 
закона. Blackwater твърди, че 
ако американските съдилища 
допуснат компанията да бъде 
съдена за неоправдани смърт-
ни случаи, това би могло да за-
плаши военния капацитет на 
нацията. През февруари обаче 
компанията претърпя пораже-
ние в защитата на своята по-
зиция, когато Върховният съд 
отхвърли молбата й да разгле-
да делото за Фалуджа, като по 
този начин проправи пътя за 
започването на съдебен про-
цес, където всичко ще бъде в 
ръцете на съдебно жури.     

Конгресът започна да об-
ръща все повече внимание на 
този потенциално революци-
онен процес. На 7 февруари 
представителят Хенри Уоксман 
председателстваше изслушва-
не на показания от Комите-
та за правителствена рефор-
ма и надзор (Oversight and 
Government Reform Committee). 
Макар че обявената им цел 
бе да бъде разгледано до как-
ва степен Щатите разчитат 
на военни предприемачи, то 
тези изслушвания на показа-
ния бяха основно фокусирани 
на  Blackwater и инцидента във 
Фалуджа. „Частните компании 
като Blackwater работят извън 
пределите на военното ко-
мандване и буквално могат да 
правят каквото си поискат, без 
да носят каквато и да било от-
говорност пред американско-
то правителство – заяви пред 
комисията Кати Хелвенстон, 
чийто син Скот е един от уби-
тите наемници на Blackwater. 
Следователно Blackwater може 
да продължи да приема стоти-
ци милиони долари от пари-

те на данъкоплатците, без да 
трябва да обяснява на никого 
нищо за своите действия.”  

Главният адвокат на 
Blackwater Андрю Хауъл от-
каза да отговори на много от 
повдигнатите от роднините об-
винения срещу неговата ком-
пания и няколко пъти помо-
ли изслушванията да се водят 
при закрити врати. „Всеки от 
мъжете, които бяха изпратени 
на мисията от 31 март, разпо-
лагаше с оръжие и достатъчен 
брой амуниции” – заяви Хауъл 
пред комитета, като добави, че 
мъжете са били в „подходящи” 
превозни средства. Тези твър-
дения бяха посрещнати остро 
от роднините на убитите, спо-
ред които, за да спести 1,5 ми-
лиона долара, Blackwater не е 
предоставила на четиримата 
войници бронирани превоз-
ни средства. „Откакто мъжете 
подписаха с Blackwater и бяха 
прехвърлени в Близкия изток, 
Blackwater се отнасяше с тях 
като със заменими продукти” 
– разказа Хелвенстон на за-
конодателите в своите емоци-
онални показания, дадени от 
името на всичките четири фа-
милии.   

Нещото, което накара Уокс-
ман да се заинтересува от това 
дело, беше мрежата от поддого-
вори, сключени преди мисията 
във Фалуджа. От ноември 2004 
г. Уоксман се опитва да разбере 
за кого точно са работели вой-
ниците на Blackwater в деня на 
засадата. „В продължение на 
повече от единадесет месеца 
Министерството на отбраната 
дори не искаше да отговори 
на моите запитвания – твърди 
Уоксман. Когато най-накрая 
през миналия юли ми бе от-
говорено, не ми бе отговорено 
на това, което питах. Всъщност 
бе отречено, че частните пред-
приемачи са вършили каквато 
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и да било работа по про-
грамата на Пентагона за 
сключване на договори. 
Сега ние знаем, че това 
не е вярно.” Опитите на 
Уоксман да проследи па-
рите от този конкретен 
договор, в който участват 
могъщи военни предпри-
емачи като KBR, показва 
много ясно засекретената 
природа на цялата индус-
трия на военните пред-
приемачи. 

Това, което със сигур-
ност се знае за случая във 
Фалуджа, е, че Blackwater е 
работила с кувейтска служ-
ба, наречена Regency, коя-
то има сключен договор с 
най-голямата компания в 
света за хранителни услу-
ги - Eurest Support Services. 

“ Въпреки ключовата си роля Blackwater 
действаше почти изцяло в сянка до 31 
март 2004 г., когато четирима от на-

емните й войници в Ирак бяха убити по време 
на засада във Фалуджа. След това разярена 
тълпа изгори телата им и ги влачи по ули-
ците, като накрая провеси телата на двама 
от войниците през един от мостовете над 
река Ефрат. Като цяло това бе превратен 
момент във войната в Ирак. Няколко дни 
след инцидента американските сили обсади-
ха Фалуджа, избиха стотици хора и прого-
ниха хиляди други, разпалвайки по този на-
чин свирепата иракска съпротива, която не 
престава да тормози окупационните сили и 
до ден днешен. За повечето американци това 
бе първият ден от живота им, в който чува-
ха за частни войници. 
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Eurest Support Services е субкон-
трактор на KBR и на още един 
гигантски военен предприемач 
в Ирак – Fluor, действащ под 
програмата за военни контра-
кти на Пентагона LOGCAP. 
Един договор относно мисия-
та на Blackwater във Фалуджа 
ясно показва, че мисията е 
била субконтракт с KBR. Мина-
лото лято KBR отрече това да е 
вярно. След това Eurest Support 
Services писа на Уоксман, за да 
обясни, че мисията е била про-
ведена според договора на Fluor 
с Eurest Support Services. Fluor 
заяви, че това не е вярно, а 
Пентагонът каза на Уоксман, че 
не знае с коя компания е свър-
зано провеждането на мисията. 
Така Уоксман предположил, че 
Blackwater и дру-
гите субконтракто-
ри „са прибавяли 
значителни над-
ценки” на техните 
субконтрактори за 
същите охранител-
ни услуги, за кои-
то Уоксман смята, 
че тогава са били 
платени от амери-
канците данъко-
платци. „Удиви-
телно е, че светът 
на контракторите 
и субконтрактори-
те е толкова замъг-
лен, че дори не можем да раз-
нищим този случай, камо ли да 
изчислим колко милиона до-
лара данъкоплатците губят на 
всеки един етап от процеса със 
сключване на субконтракти” 
– казва Уоксман.     

В продължение на по-го-
лямата част от проведеното 
на 7 февруари изслушване 
на показанията изглеждаше, 
че произходът на контракта 
ще остане неизяснен. Нещата 
обаче се промениха, когато в 
края на изслушването Пен-

тагонът разкри, че оригинал-
ният контрактор всъщност е 
KBR. В разрез с политиката на 
военните срещу това LOGCAP 
контрактори да използват 
частни сили за охрана вмес-
то американски войници 
KBR е сключил субконтракт с 
Eurest Support Services, които 
са били пазени от Blackwater. 
Предполага се, че разходи-
те са били за сметка на аме-
риканските данъкоплатци и 
са достигнали 19,6 милиона 
долара. Blackwater заяви, че 
е таксувала Eurest Support 
Services 2,3 милиона долара за 
своите услуги, което означава, 
че надценката от 17 милиона 
долара е била поета от прави-
телството. Три седмици след 

изслушването KBR каза на 
акционерите, че може да бъде 
накарана да върне обратно на 
правителството 400 милиона 
долара в резултат на военно 
разследване в процес. 

На Уоксман му отне повече 
от две години да получи отго-
вор на един простичък въпрос: 
на кого плащаха американски-
те данъкоплатци за услугите? 
Но както показва съдебният 
процес за Фалуджа – не става 
въпрос само за пари, а за чо-
вешки живот. 

Убийство на Бъдни 
вечер 

Въпреки че по-голямата 
част от спечелената незавидна 
популярност на Blackwater про-
изтича от Фалуджа, има и един 
друг скорошен инцидент, кой-
то насочи погледите към ком-
панията. Предполага се, че на 
Бъдни вечер вътре в силно ук-
репената зелена зона в Багдад 
един американски наемник на 
Blackwater е застрелял и убил 
иракски бодигард, който защи-
тавал висш иракски служител. 
В продължение на седмици 
след случката из интернет се 
въртяха непотвърдени сведе-
ния, че причина за инциден-
та е било напиване с алкохол 

и че иракчанинът е 
бил прострелян десет 
пъти в гърдите. Исто-
рията продължава с 
това, че наемникът е 
бил тайно изведен от 
Ирак, преди да бъде 
разследван. Медийни-
те проучвания се на-
тъкнаха на задънена 
улица – американско-
то посолство отказа 
да потвърди, че става 
въпрос за наемник на 
Blackwater, а от своя 
страна компанията от-
каза да коментира.  

Обаче по време на изслуш-
ването от 7 февруари обстоя-
телствата около инцидента се 
проясниха. Сесията наближа-
ваше към края си, когато пред-
ставителят Куцинич повдигна 
така наречения от него после-
ден въпрос. Той въведе в съдеб-
ния протокол един новинар-
ски репортаж за инцидента и 
попита адвоката на Blackwater 
Хауъл дали Blackwater е из-
вела от страната наемника 
след предполагаемата стрел-
ба. „Този господин не беше на 

“ Удивително е, че светът на 
контракторите и субкон-
тракторите е толкова за-

мъглен, че дори не можем да раз-
нищим този случай, камо ли да 
изчислим колко милиона долара 
данъкоплатците губят на всеки 
един етап от процеса със сключ-
ване на субконтракти” 
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работа в деня на инцидента” – 
обясни Хауъл, като това беше 
първото официално потвърж-
дение за инцидента от стра-
на на Blackwater. „Blackwater 
го върна обратно в Щатите.”  
„Ще бъде ли екстрадиран об-
ратно в Ирак заради убийство 
и ако не, то защо не?” – попи-
та Куцинич. „Господине, аз не 
мога да говоря по този въпрос. 
Всичко, което мога да кажа, е, 
че в момента тече разследва-
не – отговори Хауъл и добави: 
Ние всячески подкрепяме и 
съдействаме на това разслед-
ване.” Тогава Куцинич каза: 
„Просто искам да изтъкна, че 
става въпрос за нещо, което би 
могло да направи така, че да се 
окаже, че юридическите лица 
на Blackwater помагат на няко-
го, който е извършил убийство, 
да избяга от закона.”

Войната на хълма

В момента в Конгреса се 
подготвят няколко закона, на-
сочени към контролиране и 
прозрачност на частните сили, 
които се изявиха като ключови 
играчи във войните в периода 
след 11 септември. В средата на 
февруари сенаторите Байрън 
Дорган, Патрик лихи и Джон 
Кери представиха закони, на-
сочени срещу сключването без 
предварителен конкурс на до-
говори с предприемачи и на-
значаването на близки прия-
тели на държавни постове, без 
те да притежават необходими-
те за целта качества. Тези за-
кони предвиждат до двадесет 
години затвор и глоби до един 
милион долара за така наре-
ченото от сенаторите „воен-
но спекулиране”. Законите са 
част от така наречения от де-
мократите „многостранен под-
ход”. „Смятам, че достатъчно 
много от нас вече работят по 

този въпрос” – казва конгрес-
менът Прайс, който предста-
влява щата, в който се намира 
Blackwater. През януари Прайс 
представи законопроект, спо-
ред който законът за военна-
та екстериториална юрисдик-
ция (Military Extraterritorial 
Jurisdiction Act) от 2000 г. ще 
се отнася за всички предпри-
емачи в зоната на водене на 
война, а не само за тези, които 
работят за или заедно с въоръ-
жените сили. Например по-
голямата част от дейността на 
Blackwater в Ирак е вследствие 
на договори, сключени с Дър-
жавния департамент. Прайс 
отбеляза, че предполагаема-
та престрелка на Бъдни вечер 
може да се окаже тест за при-
лагането на тези закони. „Ще 
следя изслушванията и ще 
призовавам за провеждането 
на пълно разследване” – доба-
ви той.  

Обаче има поне една при-
чина за притеснение относно 
този подход: екипът на Прайс 
се е консултирал с частното 
военно лоби по време на на-

писването на тези закони и е 
получил силна подкрепа от 
индустрията. Вероятно това се 
дължи на факта, че до голяма 
степен законът за военната ек-
стериториална юрисдикция от 
2000 г. остана неприложим. 
„Даже в ситуации, в които аме-
риканското гражданско право 
можеше да бъде приложено 
спрямо престъпления, извър-
шени от предприемачи, то не 
беше приложено” – отбелязва 
П. У. Сингър, който е водещ 
изследовател на предприема-
чите. Американските прокуро-
ри страдат от липсата на дан-
ни в собствените им региони 
на действие. Как тогава бихме 
могли да очакваме от тях да 
провеждат сложни разследва-
ния в Ирак? Кой ще пази из-
следователите и прокурорите? 
Как ще интервюират пострада-
лите иракчани? Как биха мог-
ли ефективно да контролират 
100 000 човека, разпръснати 
из опасна военна зона? „Това 
е добър въпрос – признава 
Прайс. Не твърдя, че ще бъде 
лесна работа.” Според него 

“ Даже в ситуации, в които американ-
ското гражданско право можеше да 
бъде приложено спрямо престъпле-

ния, извършени от предприемачи, то не 
беше приложено” – отбелязва П. У. Син-
гър, който е водещ изследовател на пред-
приемачите. Американските прокурори 
страдат от липсата на данни в собст-
вените им региони на действие. Как то-
гава бихме могли да очакваме от тях да 
провеждат сложни разследвания в Ирак? 
Кой ще пази изследователите и прокуро-
рите? Как ще интервюират пострадали-
те иракчани? Как биха могли ефективно 
да контролират 100 000 човека, разпръс-
нати из опасна военна зона?
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предложените от него законо-
проекти са опит „цялото начи-
нание с предприемачеството 
да бъде поставено в нова, по-
прозрачна рамка”. 

Миналата есен, поемайки 
в друга насока, с което си на-
влече гнева на индустриални-
те компании, републиканският 
сенатор линдзи Греъм, който е 
бил  адвокат от запаса в амери-
канските военновъздушни сили 
и бивш съдия, вмъкна добавка 
към Акта за право на защита от 
2007 г. (Defense Authorization), 
която Буш подписа като закон, 
който прави  предприемачите 
отговорни пред военния закон 
(Тhe Uniform Code of Military 
Justice - UCMJ). Греъм въведе 
тази промяна без публично об-
съждане и без по-голямата част 
от Конгреса да знае за това, но 
военните предприемачи тутакси 
се усъмниха, че това действие е 
в противоречие с конституция-
та. Много от предприемачите не 
са въоръжени лица – занимават 
се с услуги като приготвяне на 
храна, пране на дрехи и др. И 
макар че въоръжени наемни-
ци като тези, които работят за 
Blackwater, би трябвало да от-
говарят пред военния закон на 
страната, промяната на Греъм 
би могла да доведе до това един 
мияч на чинии в Непал, който 
работи за KBR, да бъде съден 

като американски войник. На 
всичкото отгоре армията е доста-
тъчно затруднена да се разправя 
с многобройните си служители 
и едва ли можем да очакваме от 
нея да контролира още 100 000  
души частен персонал. Освен 
това много от предприемачите 
в Ирак са там под егидата на 
Държавния департамент и дру-
ги граждански институции, а не 
заради армията.   

В опит да внесе яснота по 
тези въпроси сенатор Барак 
Обама представи нови, по-
ясни законопроекти през фев-
руари. Изискват се по-ясни 
правила за задълженията на 
въоръжените наемници, раз-
ширява се обсегът на военния 
закон и се дава право на Ми-
нистерството на отбраната да 
арестува предприемачи, които 
са заподозрени в извършване 
на престъпления, и да ги пре-
дава на граждански съд. Ос-
вен това Министерството на 
правосъдието трябва да изгот-
ви ясен доклад за сегашните 
разследвания на злоупотреби 
на предприемачи, броя на оп-
лакванията, получени срещу 
предприемачите, и започнати-
те съдебни дела. В обръщение 
към нацията Обама заяви, че 
предприемачите „действат без 
ясно изразени правомощия, 
поставят цени без ясни крите-

рии и тяхната дейност по ни-
какъв начин не се контролира 
от Конгреса. Тази пълна липса 
на отчетност увеличава опас-
ността за нашите войници и 
за американските граждани, 
които работят като наемници.” 
Той заяви и че неговите про-
ектозакони биха „възвърнали 
контрола над тези компании”, 
като в същото време ще „по-
ставят предприемачите под 
ударите на закона”.  

Нужни са много пари, 
а не съгласието на 

народа 

Представителката от пар-
тията на демократите Джа-
нис Шаковски, която е член 
на Комитета за разузнаване 
(House intelligence committee), 
е водещ критик на системата 
с военното предприемачество. 
Тя разглежда своя Contractor 
Sunshine Act за Ирак и Афга-
нистан, който бе внесен през 
февруари в подкрепа на Оба-
ма, като закъсняла мисия за 
научаване на фактите сред 
потайната бюрокрация на пре-
дприемачеството. Освен дру-
гите клаузи на акта в него има 
и изискване правителството 
да определи и да направи пуб-
лично достояние броя на из-
пълнителите и подизпълните-

лите, които са наети в Ирак 
и Афганистан, всички зако-
ни на страната приемник, 
международните закони или 
американските закони, които 
са били нарушени от изпъл-
нителите; дисциплинарните 
мерки, предприети срещу 
изпълнителите, и пълния 
брой на убитите или ранени-
те изпълнители. Шаковски 
твърди, че през последните 
няколко години многократно 
безуспешно се е опитвала да 
се добере до тази информа-

“ В опит да внесе яснота по тези въпроси 
сенатор Барак Обама представи нови, 
по-ясни законопроекти през февруари. 

Изискват се по-ясни правила за задълже-
нията на въоръжените наемници, разши-
рява се обсегът на военния закон и се дава 
право на Министерството на отбраната 
да арестува предприемачи, които са запо-
дозрени в извършване на престъпления, и 
да ги предава на граждански съд. 
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ция. „Говорим за милиарди 
долари – има изчисления, че 
40 цента от всеки долар, по-
харчен за окупацията, отива 
за тези изпълнители, а не мо-
жем да получим никаква ин-
формация за броя на убитите 
от тях – казва Шаковски. На 
практика беше невъзмож-
но да се хвърли каквато и 
да било светлина върху този 
аспект на войната, така че, 
когато обсъждаме войната, 
нейния обхват, разходите за 
нея, рисковете от нея – те из-
общо не са част от това. Ця-
лата тази тайна армия, която 
действа в Ирак – ние не знаем 
нищо за нея. Смятам, че исти-
ната за какво се води тази вой-
на е на една ръка разстояние 
от американския народ.” 

Въпреки че по никакъв на-
чин не можем да кажем, че 
това е изчерпателен отговор за 
пълния брой на пострадали-
те предприемачи,  Министер-
ството на труда потвърди 770 
смъртни случая и 7761 ранени 
в Ирак до 31 декември 2006 
г. В това преброяване обаче 
влизат само тези, чиито се-
мейства са кандидатствали за 
обезщетения съгласно прави-
телствен закон за изплащане 
на обезщетения. Независими 
изследвания показват, че бро-
ят им е значително по-голям. 
Blackwater например е загу-
била 27 души в Ирак. Според 

Уоксман почти четири ми-
лиарда долара от парите на 
американските данъкоплатци 
са били похарчени за охрани-
телни сили в Ирак. Но въпре-
ки тези допълнителни сили 
армията се мъчи да изпълни 
исканията на Белия дом, кой-
то е склонен да се впуска във 
военен авантюризъм.  

Седмица след края на упра-
влението на Доналд Ръмсфелд 
в Пентагона американските 
военни сили бяха толкова раз-
пръснати поради „войната с 
тероризма”, че бившият дър-
жавен секретар Колин Пауъл 
заяви, че „активната армия е 
пречупена”. Вместо да преос-
мисли своята външна политика, 
администрацията продължи по 
същия начин, излизайки с план 
за увеличаване на броя на вой-
ниците в Ирак, а през януари в 

годишното си обръщение към 
нацията Буш представи план за 
допълване на армията с Корпус 
от цивилни запасни войници 
(Civilian Reserve Corps). „Този 
корпус ще функционира почти 
като нашия военен резерв. Той 
ще облекчи работата на въоръ-
жените сили, предоставяйки ни 
възможност да наемаме цивил-
ни граждани с незаменими уме-
ния, които да служат в мисии 
извън страната, когато Америка 
се нуждае от тях” – каза Буш. 
Изглеждаше, че президентът 
даваше ново наименование на 
нещо, което администрацията 
вече бе правила посредством 
своята „революция” във воен-
ното дело и безпрецедентното 
разчитане на наемници. Но до-
като предложението на Буш за 
увеличаване на броя на войни-
ците в Ирак предизвика ожесто-

“ Говорим за милиарди долари – има 
изчисления, че 40 цента от всеки до-
лар, похарчен за окупацията, оти-

ва за тези изпълнители, а не можем да 
получим никаква информация за броя на 
убитите от тях – казва Шаковски. На 
практика беше невъзможно да се хвърли 
каквато и да било светлина върху този 
аспект на войната, така че, когато об-
съждаме войната, нейния обхват, разхо-
дите за нея, рисковете от нея – те из-
общо не са част от това. Цялата тази 
тайна армия, която действа в Ирак 
– ние не знаем нищо за нея. Смятам, че 
истината за какво се води тази война е 
на една ръка разстояние от американ-
ския народ”, твърди представителката 
от партията на демократите Джанис 
Шаковски, която е член на Комитета за 
разузнаване (House intelligence committee) 
и е водещ критик на системата с военно-
то предприемачество. 
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“ Също така Куцинич твърди, че пробле-
мите с предприемачите не са ограни-
чени просто до контролирането им и 

прозрачност на работата им. „Проблемът 
е в приватизирането на войната” – твър-
ди той. Администрацията „свързва печал-
бите на частните военни предприемачи с 
воденето на война. Така че по тази начин 
подтикваме предприемачите да лобират в 
администрацията и Конгреса за създава-
нето на повече възможности за печалба, а 
тези възможности са повече войни.

чени дебати в Конгреса и сред 
обществеността, нарастващото 
разчитане на администрацията 
на частни военни предприема-
чи до голяма степен остана из-
вън дебатите и извън медиите.      

 „Нарасналата употреба на 
предприемачи, частни сили 
или - както някои биха ги на-
рекли – „наемни войници”, 
прави много по-лесно започ-
ването и воденето на една 
война – нужни са само много 
пари, а не съгласието на на-
рода – твърди Майкъл Рат-
нър, президент на Центъра за 
конституционни права, кой-
то е съдил предприемачи за 
предполагаеми злоупотреби в 
Ирак. Колкото повече населе-
нието е призовавано да отиде 
на война, толкова повече него-
вото несъгласие нараства, не-
съгласие, което е необходимо 
с цел избягване на воденето на 
глупави войни или в случая на 
Съединените щати – на хеге-
монистични имперски войни. 
Частните сили са нещо като 
необходимост за Щатите, кои-
то са решени да запазят своята 
залязваща империя.”     

Поради разговорите за Кор-
пуса от цивилни запасни вой-
ници и разпространяваната 
от Blackwater идея за частна 
„предприемаческа бригада”, 
която да работи съвместно с 
армията, военните критици в 
Конгреса започват да обръщат 
все повече внимание на това, 
което те разглеждат като под-
държана, необявена ескалация 
посредством използването на 
частни сили. „Под увелича-
ване на броя на войниците се 
разбира нещо, което има нача-
ло и край – казва Шаковски. 
Да имаме една трета или една 
четвърт от силите в Ирак, ко-

ито дори не са част от дебат, е 
много опасно нещо за нашата 
демокрация, тъй като война-
та е най-опасното нещо, което 
правим.”  

Наистина смъртните слу-
чаи при предприемачите не 
са обект на преброяване и не 
се отбелязват в общия брой 
на убитите, а техните престъ-
пления и нарушения остават 
недокументирани, като още 
повече замаскират истински-
те разходи за войната. „Когато 
започнат да се използват пред-
приемачи, които са извън за-
кона, Женевската конвенция и 
общите понятия за морал, на-
става голяма бъркотия – смя-
та Куцинич. Това, което имам 
предвид, е, че тези частни 
предприемачи са се превърна-
ли в ръка на администрацията 
и нейната политика.”  

Куцинич твърди, че възна-
мерява да проучи евентуално-
то замесване на частни сили 
в така наречените операции 
„Черна чанта” и „Фалшиво зна-
ме” в Ирак. „Каква е разликата 
между тайните дейности и така 
наречените явни дейности, 
за които човек няма никаква 

информация? Няма никаква 
разлика” – казва той. Също 
така Куцинич твърди, че про-
блемите с предприемачите не 
са ограничени просто до кон-
тролирането им и прозрачност 
на работата им. „Проблемът е 
в приватизирането на война-
та” – твърди той. Администра-
цията „свързва печалбите на 
частните военни предприема-
чи с воденето на война. Така 
че по тази начин подтикваме 
предприемачите да лобират в 
администрацията и Конгреса 
за създаването на повече въз-
можности за печалба, а тези 
възможности са повече войни. 
Точно затова ролята на част-
ните предприемачи трябва да 
бъде остро ограничена от Кон-
греса.” 

Джеръми Скейхил е незави-
сим журналист, който често 
прави  репортажи за нацио-
налното радио и за  програ-
мата „Демокрация сега!” и е 
прекарал доста време като 
репортер в Ирак и Югосла-
вия. В момента е puffin writing 
fellow в Института на наци-
ята (The Nation Institute).



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

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

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

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

 Формулиране на система от подходи за развитие на междукултурния ди-
алог през призмата на взаимно опознаване на религиите. 

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

	 Войната	срещу	тероризма	–	 
реалност	и	перспективи

	 Брус	Рийдъл,	Foreign	Affairs:	
„Ал	Кайда”	отвръща	на	удара

	 „Ще	заплатим	за	грешките	във	
външната	си	политика	тук,	в	
Америка,	и	то	в	бъдеще”	-	твър-
ди	американски	експерт

	 Преследване	на	терористи	или	

преследване	на	интереси?

	 Тероризъм	и	ислямофобия

	 Жил	Кепел,	френски	социолог:	
Мюсюлманският	опит	в	Европа	
е	противоотровата	за	сблъсъка	
на	цивилизациите

	 Станимир	Иванов	-	Хиджабът	
в	Турция	–	изборът	на	жените	
срещу	избора	на	държавата?		

Четете в следващия брой:



Адреси: 
гр. София
ул. Александър фон Хумболт 35 Б,
тел./факс: 02/872 24 86, 871 80 18
GSM: 0887 646 676, 0888 227 549
e-mail: office@miningbg.com

гр. Варна
бул. Приморски 123
тел. 052/617936
e-mail: office-varna@miningbg.com
www. miningbg.com

• Турникети, въртящи се врати и шлюзови 
кабини, производство на GUNNEBO ENTRANCE 
CONTROL, Швеция

• Автомобилни бариери и автоматика за 
портални врати, производство на O&O, 
Италия

• Антитерористични бариери и роуд блокери, 
производство на ELKOSTA, Германия (част от 
GUNNEBO GROUP)

• Паркинг системи с еднократни магнитни 
билети, производство на AMANO ELEC-
TRONICS EUROPE, Белгия - професионално 
оборудване за обществени паркинги 
с изключително високи технически 
характеристики и надеждност. Паркинг 
системите функционират с еднократни 
магнитни хартиени билети (за посетители, 

ползващи паркинга само няколко часа) и 
с пластмасови магнитни или чип карти (за 
абонати). 

• Сейфове и трезорни врати, производство 
на ROSENGRENS, Швеция (част от GUNNEBO 
GROUP)

• Хотелски брави с магнитни и с чип карти, 
производство на SAFLOK, САЩ – електронни 
брави за ограничаване достъпа до 
хотелските стаи, които осигуряват висока 
степен на сигурност и защита. Обслужват 
се от администраторите на рецепцията на 
хотела.

• Заключващи системи (електромагнитни, 
анти-паник брави, магнити за обикновени и 
за изцяло стъклени врати), производство на 
ADAMS RITE EUROPE, Великобритания

В състояние сме да комплектоваме системите за контрол с всички 
необходими средства за физическо ограничаване на достъпа:

системи за сигурност и охрана
Фирма МАЙНИНГ e с дългогодишен опит и утвърдено име в 
изграждането на системи за сигурност и охрана и е официален 

представител и партньор за България, Македония и Румъния на водещи 
световни производители в областта. 

Фирмата е специализирана в проектиране и изграждане на пропускни 
системи - системи за контрол на достъп и работно време, производство на 
IMPRO TECHNOLOGIES LTD. - водещ световен производител на безконтактни 

(Proximity) системи за идентификация и за контрол на достъпа и на 
работното време..

Фирмата е сертифицирана по ISO9001-2000.
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