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Факти и събития
След скандала

Дипломатическият скандал
на Световния икономически форум в Давос, предизвикан от напускането на турския премиер
Ердоган на една от дискусиите
след пререкания с израелския
президент Шимон Перес, не
отзвуча бързо. Както читателите ни си спомнят, в Давос Перес
пространно оправда инвазията
в ивицата Газа и влезе в остър
спор с Ердоган. “Президент Пе-

рес, вие казахте много
остри думи. Усещам,
че се чувствате малко
виновен и затова използвате толкова силни думи. Но вие убивахте хора... Спомням
си за двама бивши
ваши премиери, които
казваха, че се чувстват много щастливи,
когато влизат в Палестина с танкове”, заяви
гневен Ердоган.
Както отбелязаха много
турски анализатори, въпреки
появилото се напрежение отношенията между двете страни остават от “стратегическо”
значение. Мехмет Биранд писа
във в. „Милиет”, че „сегашната криза ще даде възможност
Турция и Израел по-добре да
разберат ценността си един за
друг”.

Край на „черния период”?
П р е д
многохиляден митинг
на
централния
техерански
площад
“Азади”
(“Свобода”) президентът Махмуд Ахмадинеджад
заяви,
че
страната е
готова да
започне
диалог със
Съединените щати при определени условия. Необходимо
е преговорите да се основават на равноправие и взаимно
уважение, каза Ахмадинеджад
в “победната” си реч, предавана пряко по държавната телевизия.
Иран отбеляза с многобройни тържества 30-ата годишнина от Ислямската рево-

люция, започнала с
повсеместен бунт и
довела до
свалянето
на шах Мохамад Реза
Пахлави.
Тържествата започнаха в деня, в
който през
1979 г. основателят на
Ислямската
р е п у бл и к а
аятолах Рухола Хомейни се завърна триумфално след продължило 15
години изгнание.
Експертите по проблемите на Иран считат, че Обама
(за разлика от Буш) вече не
се възприема като заплаха от
иранците. Това според тях
предвещава намаляване на
популярността на „твърдолинейния им президент”.

Над очакванията
Участниците в международната
донорска
конференция
в египетския
курорт Шарм
ел
Шейх
обещаха над
4,48
милиарда долара,
много
над
очакванията, за подпомагане
на палестинската икономика и
възстановяване на ивицата Газа
от триседмичната израелска военна офанзива през декември и
януари.
Държавният секретар на

САЩ Хилари Клинтън
обяви, че Вашингтон ще
предостави
900 милиона
долара, като
подчерта, че
американската помощ
не може да
се разглежда
отделно от мирния процес.
Дарителите изискват предоставените средства да стигнат
до палестинците, без да попадат
в ръцете на ислямистката групировка „Хамас“, която контролира Газа.

Къде е Осама бин Ладен?
Двамата професори по география Томас Гилеспи
и Джон Агню от
Калифорнийския
университет в Лос
Анджелис са убедени, че знаят отговора на този въпрос.
Те правят анализи на сателитни снимки и на основата на
данни от системи за глобално
позициониране и сложни географски методи твърдят, че
Бин Ладен се укрива в град
Парачинар, в планините на Северозападен Пакистан.

Парачинар е на
около 19 километра
от пакистанската
граница с Афганистан. Професорите смятат, че Бин
Ладен може би е в
една от трите оградени зони на града.
Парачинар има традиции в
подслоняването на муджахидини по време на съветската
инвазия в Афганистан, така че
е много вероятно днес там да
има голям брой талибани, които да прекосяват границата с
Афганистан.

Кадафи обвинява за конфликта в Дарфур
П
о
време на
с р е щ а
относно
начините
за разширяване на
сътрудниче ството
м е ж д у
ООН
и
Африканския съюз
либийският лидер Муамар Кадафи, настоящ ротационен председател на Африканския съюз,
призова международния наказателен съд да прекрати действията и мерките срещу суданския

президент
Омар Хасан
ал
Башир и
изтъкна,
че разполага с неоспорими
доказателства, че зад
ко н фл и кта стоят
външни
сили и “раздухват огъня”.
Кадафи отправи обвинения,
че “чуждестранни сили, в това
число Израел, носят отговорността за конфликта в Дарфур”,
писа в. “Хаарец”.
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Читателите одобряват

Израелската
офанзива
срещу ивицата Газа се превърна в един от медийните
фокуси в края на декември
и януари. Но темата „Газа” и
решаването на палестинския
проблем ще продължава да
съществува, докато не се
стигне до неговото истинско
решение. А то не може да се
случи без прекратяване на
блокадата на Газа и без изтеглянето на Израел от окупираните територии. Не става дума за нищо друго освен
за спазване на нормите на
международното право и за
изпълнение на резолюциите
на ООН.
Читателите на „Изток-Запад”, ако съдим по техните
реакции, ни убеждават, че
въпреки големите труднос-

ти, които преодоляваме, си
струва да издаваме списанието. Според нашите читатели
интересуващият се българин
може да намери в него солидна информация и различни гледни точки по различни
проблеми на международните отношения, може да
намери и друга гледна точка
– освен станалата официозна
и възпроизвеждана от почти
всички медии – към събитията и процесите в израелскопалестинския конфликт и в
Близкия изток изобщо.
В този брой поместваме
информационно наситения
обстоен анализ на американския интелектуалец Ноам
Чомски, когото често наричат най-известния дисидент
на нашето време.
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Позиция

„Избийте всички зверове”: Газа 2009
Ноам Чомски
На 27 декември, събота, започна последната американско-израелска атака срещу безпомощния палестински народ.
Нападението беше планирано много прецизно, най-малко от
шест месеца според израелската преса. Планът имаше два
основни компонента: военен и пропагандeн. За разлика от
нападението на Израел в Ливан през 2006 г., което бе смятано за лошо планирано и слабо популяризирано, тези, които
бяха съставили плана, си бяха взели поука от историята.
Следователно можем спокойно да заявим, че по-голяма част от извършеното е било
предварително планирано.
Със сигурност е било избрано подходящото
време, точно преди обед, когато децата се връщат
от училище, а улиците на пренаселената Газа
гъмжат от хора. Бяха необходими само няколко
минути, за да бъдат убити над 225 души и ранени 700, обещаващо начало на масовото клане на
беззащитните граждани, хванати в капана на тясната клетка, без възможност да избягат някъде.
В ретроспективната си статия „Кой спечели
от войната в Газа” във вестник „Ню Йорк таймс”
кореспондентът Итън Бронър споменава този
факт като един от най-значимите и печеливши
ходове на атаката. Израел беше пресметнал, че
ще бъде предимство да изглежда сякаш е „полудял”, да всее огромен ужас - доктрина, създадена още през 5о-те. Бронър пише: „Палестинците
разбраха за какво става дума още на първия ден,
когато израелските бойни самолети едновременно бомбардираха многобройни цели в час пик
в събота сутрин. 200 души загинаха на място и
това шокира „Хамас“, както и цяла Газа.” Тактиката „да полудееш” изглежда е доста успешна,
казва в заключение Бронър: има „признаци, че
народът на Газа е изпитал огромна болка от войната и затова ще се обърне срещу „Хамас“ и ще
се опита да обуздае „избраното правителство”.
Това е друга отдавнашна политика на държавен
тероризъм.

Не случайно си спомням статията в „Таймс”
„Кой спечели в Чечения”, където „печалбите”
наистина бяха страхотни.
Прецизният план вероятно е предвиждал
и кога да бъде прекратено нападението, точно
преди встъпването в длъжност на новия президент на САЩ, за да сведе до минимум (или отдалечи) заплахата Обама да се изкаже критично
срещу тези подкрепяни от САЩ престъпления.
Две седмици след началото на нападението,
през които по-голяма част от Газа бе превърната
в руини, а смъртните случаи достигнаха близо
1000, Агенцията към ООН за подпомагане на
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палестинските бежанци UNRWA, от която зависят повечето жители на Газа, съобщи, че израелските военни отказват да допуснат доставки с
помощи в Газа, защото пунктовете са затворени
заради „шабат”. Само за да се почете този ден,
на палестинците, които са на ръба на изтощението, трябва да им бъдат отказани лекарства и
храна, докато стотици загиват от американските
изтребители и хеликоптери.
В криминалните хроники за престъпленията
на САЩ и Израел такава жестокост и цинизъм
едва ли си струва да бъдат отбелязани дори и с
бележка под линия. Толкова е обикновено. Ако
си припомним подкрепяното от САЩ израелско нахлуване в Ливан през 1982 г., то започна
с бомбардирането на палестинските бежански
лагери Сабра и Шатила, известни по-късно като
местата на ужасните убийства, извършени под
наблюдението на израелските сили на отбраната. При бомбардировките беше улучена местната болница, болницата „Газа“, и загинаха над
200 души, това са данни на американски учен по
въпросите на Близкия изток. Клането беше само
прелюдия към нападение, в което жертвите бяха
между 15 000 и 20 000 души, а Южен Ливан и
Бейрут бяха разрушени, и то със солидната военна и дипломатическа подкрепа на Америка.
Беше налагано вето на резолюциите на Съвета
за сигурност на ООН, с които се целеше спирането на престъпната агресия. Не беше трудно да
се разбере, че с тази варварщина Израел иска да
избегне мирното политическо решение, точно
обратното на многото удобни лъжи за страданията на Израел от непрекъснатия обстрел, фантазия на апологети.
Всичко това се дискутира открито от израелските официални лица. Преди тридесет години
генерал-лейтенант Мордехай Гур, началникщаб на израелската армия, отбеляза, че още от
1948 г. „се бием срещу население, което живее в
села и градове”. Както по-късно изтъкнатият израелски военен анализатор Зеев Шиф обобщи,
„израелската армия винаги е нападала цивилното население напълно целенасочено и съзнателно”. „Армията, казва той, никога не е различавала цивилни [от военни цели]... [а] нароч-

Последното проучване сред палестинците
показва, че след офанзивата на Израел срещу
Газа популярността на „Хамас” е нараснала.
Според проучването, ако сега се проведат избори, „Хамас” ще победи. Същото се отнася
и за лидера на „Хамас” Хания. (проучването
е от началото на март, информацията е на
Ройтерс)
но атакува цивилни цели.” Причините за това
обяснява изтъкнатият държавник Абба Еван:
„Винаги съществува реалната възможност, и
това действа винаги безотказно, засегнатото население да окаже натиск за прекратяване на военните действия.” Така според Еван Израел ще
може необезпокояван да даде ход на програмата
си за незаконна експанзия и жестоки репресии.
Той коментира и преглед на Партията на труда
на атаки срещу цивилни лица, направен от министър-председателя Бегин, в който описа
образа според Еван на „Израел, който иска
единствено да причини всяка възможна болка
и страдание на цивилното население подобно на режими, които нито г-н Бегин, нито аз
бихме се осмелили да назовем”. Еван не оспорва фактите, представени от Бегин, но отправя
критики за това, че ги обявява публично. Нито
Еван, нито неговите читатели ги интересува,
че подкрепата на подобен държавен тероризъм
също напомня на режими, които не смее да назове.
Оправдаването на държавния тероризъм от
Еван се счита за доста убедително според авторитетите. След началото на нападението журна-
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листът от „Таймс” Томас Фрийдман обясни, че
тактиката на Израел както сега, така и през 2006
г. в Ливан се основава на принципа „да се опита да даде урок на „Хамас“, като предизвика
смърт в редиците на „Хамас“ и силно страдание сред жителите на Газа”. Погледнато
практически, това има смисъл, както и в Ливан,
където „единственото средство за дългосрочно
спиране беше да се причини болка на населението, семействата и работещите за милициите, да
се удържи „Хизбула“ и за в бъдеще”. Но тогава,
ако следваме логиката, то опитът на Бин Ладен
„да даде урок” на Америка на 11 септември е
похвален, както и атаките на нацистите срещу
Лидице и Орадур-сюр-Глан, Путин в Грозни и
други останали в историята опити за „възпитаване”. Израел положи доста усилия, за да стане
ясна решителността му да следва тези принципи. Кореспондентът на „Ню Йорк таймс” Стивън
Ерлангер пише, че израелски организации за
правата на човека са „разтревожени от ударите на Израел срещу цивилни обекти като
парламента, полицейски участъци и президентския дворец”, а ние може да добавим и
селища, домове, гъсто населени бежански
лагери, водоизточници и канализация, болници, училища и университети, джамии, обекти на ООН, линейки и изобщо всичко, което
може да облекчи страданията на „недостойните” жертви. Висш служител на израелското разузнаване обясни, че израелските сили на
отбраната са атакували „Хамас“ от две страни:
съпротивата, или военното му крило, и „дауа”,
общественото му крило, евфемизъм за цивилното население. Ерлангер продължава: „Според
него „Хамас“ е едно цяло и по време на война

“

В криминалните хроники за престъпленията
на САЩ и Израел такава
жестокост и цинизъм едва ли
си струва да бъдат отбелязани
дори и с бележка под линия. Толкова е обикновено.

инструментите му за политически и социален
контрол са също толкова важни, както и тайните
ракетни установки.” Журналистът и редакторите не добавят никакъв коментар към защитата
на държавния тероризъм срещу цивилни цели,
въпреки че кореспондентите и журналистите
намекват за толерирането от тяхна страна на подобна политика, дори и ясно изразена подкрепа
на военните престъпения. Спазвайки традицията, Ерлангер не пропуска да отбележи, че обстрелът на „Хамас“ „се определя като типичен
пример за тероризъм”. Както и други запознати със ситуацията в региона, близкоизточният специалист Фауаз Гергес отбелязва, че
„това, което не се харесва на Израел и неговия съюзник Америка, е, че „Хамас“ е не просто въоръжена военна групировка, а социално
движение, изключително популярно, дълбоко
вкоренило се в обществото”. Следователно
техният план е да унищожат „социалното крило” на „Хамас“, т.е. палестинското общество.
Може би Гергес е твърде внимателен. Не ми се
струва много вероятно американските и израелските политици или медиите и коментаторите да
не са взели под внимание тези факти. Напротив,
те безрезервно са възприели тактиката на насилие: със сила може да се смаже всяка опозиция
и ако при бързата ни атака има много жертви,
всичко е за добро, може би на останалите е бил
даден добър урок. Офицери от израелските сили
на отбраната осъзнават пределно ясно, че така
потъпкват цивилното население. Итън Бронър
цитира израелски полковник, според когото той
и хората му не са много „впечатлени от бойците
на „Хамас”. „Това са просто селяни с пушки”,
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каза артилерист в БТР. Приличат на жертвите
от ужасната операция на израелските сили „Железен юмрук” в окупирания Южен Ливан през
1985 г., ръководена от Шимон Перес, един от
най-големите командири на терористи от ерата
на Рейгън

„война срещу терора”
По време на тези операции, това обясниха израелски командири и анализатори, жертвите са
терористи и тяхното унищожаване било изключително трудно, тъй като „тези терористи действат с помощта на по-голяма част от местното
население”. Според думите на израелски командир ”терористът… има много очи, защото живее тук”. А военният кореспондент на Jerusalem
Post описва проблемите, пред които са били
изправени израелските военни, като „наемници-терористи”, „фанатици, изцяло отдадени на
каузата си с риск да бъдат убити, докато се бият
срещу израелските сили на отбраната, които
трябва да поддържат реда и сигурността” в окупиран Южен Ливан независимо от „цената, която ще платят жителите”. Това е проблем, който
е познат на американците в Южен Виетнам, на
руснаците в Афганистан, на немците в окупирана Европа и на други агресори, които прилагат
на практика доктрината Гур-Еван-Фрийдман.
Според Гергес политиката на държавен
тероризъм на САЩ и Израел ще претърпи
неуспех. „Хамас”, пише той, не може да бъде
унищожен, без да бъдат избити половин милион палестинци. Ако Израел успее да избие
висшите лидери на „Хамас“, то на тяхно
място ще се появи ново поколение, по-радикално от настоящото.

„Хамас“ е част от живота
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Няма да си отиде, нито ще издигне белия
флаг, независимо от броя на жертвите, които ще понесе.”
Много често се пренебрегва ефективността
на насилието. Особено странно е такъв модел да
се наблюдава и в САЩ. Защо сме тук? Много често „Хамас“ е описван като „подкрепяния
от Иран „Хамас“, който се е посветил на унищожаването на Израел”. На човек ще му бъде

трудно да открие нещо подобно на фразата
„демократично избраният „Хамас“, който
от дълго време призовава за решението за
две държави съгласно международното решение”, на което Израел и Америка се противопоставят в продължение на 30 години
и отхвърлят правото на палестинците за
самоопределяне. Всичко е истина, но няма полза за линията на партията, следователно може
да се мине и без него. Подобни подробности
като гореспоменатите, макар и незначителни,
ни учат на нещо за самите нас и хората, с които работим. Както и други. Нека споменем още
нещо. Когато започна операцията в Газа, на път
за Газа от Кипър се отправя малка лодка Dignity,
а лекарите и защитници на човешките права на
борда са твърдо решени да нарушат наложената
от Израел престъпна блокада и да доставят медикаменти на хванатото в капан население. Корабът е спрян в международни води от израелската флота, като го блъска сериозно и почти го
потапя, но все пак успява да стигне до бреговете
на Ливан. Израел съобщи дежурните си лъжи,
които бяха опровергани от журналисти и пасажери на борда, включително кореспондента на
CNN Карл Пенхоул и бившия представител на
САЩ и кандидат за президент от Зелената партия Синтия Макини. Това е сериозно престъпление, много по-лошо от пиратството покрай
бреговете на Сомалия. Но и това мина, без да
му се обърне особено внимание. Тактиката да се
приемат подобни престъпления се отразява и на
разбирането, че Газа е окупирана територия и че
Израел трябва да продължи с обсадата, дори да
му бъде разрешавано от пазителите на междуна-
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родния ред да извършва престъпления в открито
море, за да приложи на практика програмата си
да наказва цивилното население.
Израел отвлича кораби в открито море между Кипър и Ливан, избива пасажерите, понякога
ги хвърля в израелски затвори, включително и
в тайни затвори и камери за мъчения, и ги държи заложници години наред. Та защо сега, след
като това вече се е превърнало в навик, да му
отделяме нещо повече от прозявка? Кипър и Ливан реагираха съвсем различно, но кои са те в
тази игра? Кого го е грижа, че редакторите на
ливанския „Дейли стар” например, по принцип
настроени прозападно, пишат, че „1,5 милиона
души в Газа са подложени на ужасни мъчения
от страна на една от технически най-модерните
армии в света, но морално деградирали военни
машини. Много често се говори, че палестинците са за арабския свят това, което са били евреите за Европа преди Втората световна война, и
това донякъде е истина. Някак си противно подходящо, но точно както европейците и северноамериканците извръщаха поглед встрани от холокоста, извършван от нацистите, сега арабите
не правят абсолютно нищо, когато израелците
избиват палестинските деца.” Вероятно найсрамното за арабските режими е египетската
диктатура, ползваща се с най-много привилегии
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Израел съобщи дежурните
си лъжи, които бяха опровергани от журналисти и
пасажери на борда, включително кореспондента на CNN Карл
Пенхоул и бившия представител на САЩ и кандидат за президент от Зелената партия
Синтия Макини. Това е сериозно
престъпление, много по-лошо от
пиратството покрай бреговете
на Сомалия. Но и това мина, без
да му се обърне особено внимание.

от военните помощи на САЩ, след Израел, разбира се.
Според ливанската преса Израел „редовно
отвлича ливански граждани от ливанска територия, последно през декември 2008 г.”. И,
разбира се, „израелски самолети нарушават
ливанското въздушно пространство ежедневно
въпреки резолюция 1701 на ООН” (ливанския
учен Амал Саад Горайеб, „Дейли стар“, 13 януари). Това също продължава от много време.
Като осъжда израелската инвазия в Ливан през
2006 г., изтъкнатият израелски стратегически
анализатор Зеев Маоз пише в израелската преса, че „Израел нарушава въздушното пространство на Ливан, като извършва разузнавателни
мисии буквално всеки ден след изтеглянето
си от Южен Ливан преди шест години. Наистина тези полети не причиняват жертви, но
нарушаването на границата си е нарушаване
на границата. И тук Израел не проявява висок
морал.” Като цяло няма база за „пълен консенсус в Израел, че войната срещу „Хизбула“
в Ливан е справедлива и морална”, консенсус,
„основаващ се на избирателна и къса памет, на
интровертна гледна точка и на двойни стандарти. Това не е справедлива война, употребата на
сила е твърде много и безразборна, и крайната
цел е унищожението”.
Както Маоз припомня на израелските лидери, полетите и гърмежите от свръхзвуковите
самолети, които тероризират ливанците - това
е най-малкото им престъпление, като оставим
настрана петте нахлувания от 1978 г.: „На 28
юли 1988 г. израелските специални сили отвличат шейх Обейд, а на 21 май 1994 г. отвличат
Мустафа Дирани, отговорен за залавянето на
израелския пилот Рон Арад [когато бомбардира Ливан през 1986 г.]. Израел държа тези и 20
други ливанци, заловени при неизвестни обстоятелства, за дълго време в затвора без никакъв
процес. Бяха държани като „разменна монета”.
Явно да се отвличат израелци, за да се разменят затворници, е неморално и наказуемо,
ако отвлича „Хизбула“, но не и ако Израел го
върши” и то в много по-голям мащаб и в продължение на много години.
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Обичайните дейности на Израел са важни
дори настрана от това дали разкриват престъпленията им и западната подкрепа на тези практики. Както посочва Маоз, тези практики изцяло подчертават лицемерието на твърдението на
Израел, че е бил в правото си да нахлуе в Ливан
още веднъж през 2006 г., когато войници бяха
заловени на границата, първото нападение през
граница на „Хизбула“ след изтеглянето на израелската армия от Южен Ливан, който беше окупиран в продължение на 22 години, а през тези
шест години Израел ежедневно преминаваше
границата безнаказано.

Лицемерието също е
редовна практика
Томас Фрийдман, когато обяснява как на понисшите видове трябва да им бъде „даден урок”
с насилие, пише, че „нахлуването в Ливан през
2006 г., което е разрушило отново южната част
на страната и Бейрут и е причинило смъртта
на още 1000 души цивилни лица, е било акт
на самозащита в отговор на извършеното от
„Хизбула“ престъпление да премине границата,
призната от ООН, след като Израел се е оттеглил от Ливан”. Като оставим настрана лъжата,
по същата логика терористичните атаки срещу
израелци, които са далеч по-разрушителни и
смъртоносни отпреди, могат да бъдат оправдани
чрез криминалните деяния на Израел в Ливан
и в открито море, което надхвърля извънредно
престъплението на „Хизбула“ да залови двама
войници на границата. Ветеранът и специалист
по въпросите на Близкия изток от „Ню Йорк
таймс” сигурно е наясно с тези престъпления,
ако поне чете вестника си: например в 18-ия параграф от историята с размяна на затворници от
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Престъпленията, извършени от САЩ и Израел
през последните няколко
седмици в Газа, не могат лесно
да бъдат поставени в никоя категория освен в категорията
„известно”.

18 ноември 1983 г. се споменава ей така, между
другото, че 37 арабски затворници „наскоро са
били заловени от израелския флот северно от
Бейрут в опит от Кипър да стигнат до Триполи”.
Разбира се, подобни заключения за подходящи
действия срещу богатите и влиятелните се градят само на основното мото: Това сме ние, онова
са те. Този основен принцип, дълбоко залегнал
в западната култура, е достатъчен, за да обори
и най-прецизната аналогия и най-безупречните доводи. Докато пиша, друг кораб е на път
от Кипър за Газа и на борда му са натоварени
медикаменти в запечатани сандъци, освободени от митницата на международното летище и
пристанището в Ларнака, това е според доклада
на организаторите. Сред пасажерите са членове
на Европейския парламент и лекари. Израел е
уведомен за хуманитарния характер на мисията
им, която с нужния натиск може да бъде осъществена. Престъпленията, извършени от САЩ
и Израел през последните няколко седмици в
Газа, не могат лесно да бъдат поставени в никоя
категория освен в категорията „известно”. Вече
дадох няколко примера и ще посоча и други.
Буквално тези престъпления попадат в графа
„тероризъм” според официалното определение
на американското правителство, но дори и да ги
назовем, пак не можем да опишем техния мащаб. Не могат да бъдат наречени „агресия”, защото са извършвани на окупираните територии,
както тактично намекват САЩ. В обширната
история на израелското заселване в окупираните
територии „Господари на земята” Идит Зертал
и Акива Елдар посочват, че след изтеглянето на
израелските сили от Газа през 2005 г. тази уни-
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щожена земя не е била освободена „нито за ден
от хватката на военните или от цената на
окупацията, която населението плаща всеки
ден… Израел остави след себе си пепелища,
разрушена инфраструктура, и хора без настояще и бъдеще. Селищата бяха разрушени от
окупатора, който и сега контролира териториите и избива и малтретира населението
със забележителната си военна мощ”, прилагана с изключителна жестокост благодарение
на помощта и участието на САЩ.
Израелско-американското нападение над
Газа ескалира през януари 2006 г., няколко месеца след официалното изтегляне, когато палестинците извършиха наистина отвратително
престъпление: гласуваха „не за когото трябва”
в свободни избори. Като всеки друг палестинците научиха, че не може да не се подчиняват
безнаказано на Господаря, който продължава да
бърбори за „стремежа си за демокрация”, без
да предизвиква смях сред учениците, още едно
забележително постижение. След като между
агресия и тероризъм не може да поставим знак
за равенство, трябва ни някой нов термин за садизма и мъченията над поставения в клетка народ, който не може да избяга, докато е изтребван
докрак от най-новите творения на американската военна технология, използвана с разрез с международното и дори американското право. Друг
такъв незначителен момент е фактът, че на 31
декември, докато ужасените жители на Газа отчаяно търсеха подслон от безмилостните атаки,
Вашингтон нае немски търговски кораб да транспортира от Гърция за Израел голяма доставка,
3000 тона, от неизвестни „амуниции”. Това е отделно от над 21 милиарда долара военна помощ,

предоставена от администрацията на Буш за
Израел наред с другите субсидии. „Нахлуването
на Израел в Газа се извърши основно с доставените от САЩ оръжия, закупени с парите на
данъкоплатците.” Това бе заявено на среща, свикана от фондация New America, която контролира търговията с оръжие. Новата доставка беше
забавена от решението на гръцкото правителство да забрани което и да е гръцко пристанище да бъде използвано за „доставка на оръжия
за израелската армия”. Отговорът на Гърция за
подкрепяния от САЩ Израел и извършваните
от него престъпления е доста различен от малодушието, проявено от повечето европейски
лидери. Вероятно преценката на САЩ да считат
Гърция като част от Близкия изток до свалянето на подкрепяния от американците фашистки
режим през 1974 г. е била доста реалистична.
Може би Гърция е твърде цивилизована да бъде
част от Европа. Ако все пак някой прояви любопитство и се поинтересува защо точно тогава
е бил избран моментът на доставка, той няма
да завари Пентагона неподготвен: товарът е дошъл твърде късно, за да ескалира атаката срещу
Газа, и военното оборудване, каквото и да е то,
е предоставено на Израел, за да бъде използвано
по-късно от американската армия. Може и да е
така. Една от многото дейности, които изпълнява Израел за своя покровител, е да му предоставя военна база в периферията на региона със
световните енергийни ресурси. Така може да
изпълнява ролята на предна база за агресията
на САЩ или, казано с други думи, „да защитава
Залива” и „да осигурява стабилност”. Големият
поток оръжия към Израел има и допълнителни
функции. Политическият анализатор за Близкия
изток Моин Рабани смята, че Израел може да
тества нови оръжия срещу беззащитни мишени.
Това е ценно за Израел, а за САЩ дори повече,
тъй като по-лошите версии на същите оръжия
са впоследствие продадени на много по-високи
цени на арабските държави и така се субсидира
оръжейната промишленост на Щатите и военните субсидии за Израел. „Израел има някои допълнителни функции в доминираната от САЩ
близкоизточна система и има много причини
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Израел да бъде предпочитан от властите наред
с много от американските високотехнологични
корпорации и, разбира се, военната промишленост и разузнаването. САЩ са без съмнение
най-големият доставчик на оръжие в света. Наскоро фондация New America публикува доклад,
в който се казва, че „американските оръжия и
военно обучение са изиграли важна роля в 20 от
27-те водени по света войни през 2007 г., като
това е донесло печалби от 23 милиарда долара,
а през 2008 г. тази сума е достигнала 32 милиарда“.
Сред многобройните резолюции на ООН, на
които САЩ се противопоставиха през декември
2008 г., по време на сесията на ООН, беше една от
резолюциите, призоваващи за регулиране търговията с оръжие. През 2006 г. само САЩ гласуваха срещу споразумението, но през ноември 2008
г. към него се присъедини и друга държава, Зимбабве. Имаше и други забележителни гласувания
на декемврийската сесия на ООН. Беше приета
резолюция за „правото на палестинския народ
за самоопределение” със 173 „за” и 5 „против”
(САЩ, Израел и американските тихоокеански
островни територии). Вотът беше доказателство
за позицията на САЩ и Израел да отказват политическо решение. Подобна резолюция за „пълна
свобода на пътуване и първостепенното значение на събиране на семействата” беше приета,
като отново „против” гласуваха САЩ, Израел и
американските тихоокеански островни територии, като вероятно имаха предвид палестинците. Като гласуваха против правото на развитие,
САЩ загубиха Израел, но спечелиха Украйна на
своя страна. Когато гласуваха срещу „правото
на храна”, САЩ бяха сами, твърде неприятен
факт на фона на световната криза за храни, в
сравнение с която финансовата криза изглежда
нищожна. Причините резултатите от гласуванията да не бъдат обявявани, да бъдат изпратени
в архивите и да бъдат скоро забравени от медиите и интелектуалците конформисти са много.
Ще е неразумно да се разкрие пред обществото
какво точно иска да каже резултатът за техните
избраници. В нашия случай ще е безполезно да
накараме обществото да узнае, че политиката

на отказ на САЩ и Израел, пречеща на мирното решаване на конфликта, отдавна одобрявано
от световната общественост, е толкова крайна,
че дори отказва правото на палестинците за самоопределение. Един от героите доброволци
в Газа, норвежкият лекар Мадс Гилбърт, описва ужаса като

„тотална война срещу
цивилното население на Газа”
Според него половината от жертвите са жени
и деца. Повечето от мъжете също са цивилни, и
то по всички цивилизовани стандарти. Лекарят
докладва още, че почти никога не е видял военен
сред телата на стотиците загинали. Израелските
сили на отбраната потвърждават данните. „Фатах“ отбеляза точка в своя полза, като се биеше
от разстояние или изобщо не участваше.” Това
казва репортерът Итън Бронър, докато преценява какво са спечелили САЩ и Израел от нападението. Така хората на „Хамас“ са непокътнати,
а главно пострада цивилното население: това е
положителен изход според една широко подкрепяна доктрина. Тези оценки се потвърждават и
от директора на отдела на ООН за хуманитарна
помощ Джон Холмс, който съобщи, че е правилно да се допусне, че по-голяма част от жертвите сред цивилното население са жени и деца по
време на хуманитарна криза, „която се влошава
ден след ден с нарастване на насилието”. Но ние
можем да бъдем успокоени от думите на израелския външен министър Ципи Ливни, водещият
гълъб в изборната кампания. Тя увери света, че в
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Газа няма „хуманитарна криза”, и то благодаре- брой на загиналите според тях е достигнал 1184,
ние на израелското великодушие и човеколюбие. от тях 844 цивилни лица, 281 деца вследствие
Като други, които ги е грижа за хората и тяхната на бомбардировките. Израелските сили на отсъдба, Гилбърт и Холмс настояват за спиране на браната продължиха да използват запалителни
боевете. Но не още. „В събота вечерта в Обе- бомби из цяла Газа, като унищожаваха домове и
динените нации САЩ не позволиха на Съвета обработваема земя и принуждаваха гражданите
за сигурност да излезе с официално изявление, да напускат домовете си. Няколко часа по-късно
в което да призоват за незабавно примирие”, Ройтерс съобщи за над 1300 загинали. От центова пише вестник „Ню Йорк таймс”. Официал- търа „Ал Мезан”, където се следят смъртните
ната причина е, че „няма признаци „Хамас“ да случаи и разрушенията, посетиха района, койприеме споразумение”. В летописите, написани то преди беше отцепен заради бомбардировв оправдание на клането, това е едно от най- ките. Там откриха много разлагащи се тела на
циничните досега. Разбира се, това беше Буш, цивилни хора под развалините на домовете им
който ще бъде заместен от Обама. Той състра- или преместени от израелските булдозери. Цели
дателно повтаря, че „ако ракетите падаха там, жилищни квартали бяха изчезнали.
Със сигурност обаче цифрите за загиналите и
където спят двете ми малки дъщери, бих напраранените са по-ниски
вил всичко по силиот реалните. Малко
те си, за да ги спра”.
вероятно е да бъдат
Така ни насочва към
Като гласуваха против праизвършени разследваизраелските деца, а
вото на развитие, САЩ зания за тях. За разлика
не към стотиците осгубиха Израел, но спечелиха
от тях престъпленитанали без подслон в
Украйна на своя страна. Когато
ята на официалните
Газа от американскигласуваха срещу „правото на храврагове са подложете оръжия. Освен кана”,
САЩ
бяха
сами,
твърде
нени на щателни раззаното тогава, Обама
приятен факт на фона на световследвания, но нашите
запази пълно мълчаната
криза
за
храни,
в
сравнение
с
редовно забравяме.
ние. Няколко дни покоято финансовата криза изглежТова е нещо нормалкъсно под натиска на
да
нищожна.
но и разбираемо за
международното нанас, господарите.
прежение САЩ подРезолюцията
на
крепиха резолюция
на Съвета за сигурност, в която се призовава за Съвета за сигурност призова за спиране на оръ„трайно прекратяване на огъня”. Беше приета жейния поток към Газа. САЩ и Израел (Райсс 14 гласа „за” и нито един „против”. Израел и Ливни) постигнаха споразумение за мерките,
американските ястреби бяха разгневени, защото необходими за постигане на този резултат, като
САЩ не наложиха вето. Но „въздържал се” беше вниманието беше насочено към иранските оръдостатъчно да даде ако не зелена, то поне жълта жия. Няма нужда да се спират оръжейните доссветлина на Израел, за да ескалира насилието, тавки от САЩ към Израел, защото те не са конкакто направи буквално в момента на встъпване трабанда, а съвсем официални, дори и да не се
в длъжност на Обама, точно както беше предви- докладва за тях, както например доставката на
дено. Мирното споразумение влезе (теоретич- оръжия, за която беше съобщено, когато кланено) в сила от 18 януари и палестинският център то в Газа продължаваше.
В резолюцията се призоваваше още и за „осиза човешки права публикува доклад с данните
за последния ден от нападението: 54 загинали гуряване” на повторното отваряне на пунктовепалестинци, в това число 43 невъоръжени ци- те за постоянно, както беше решено в споразувилни, 17 от които деца, в резултат на бомбарди- мението от 2005 г. за движение и достъп между
ровките на домове и училища на ООН. Общият палестинската власт и Израел. В това споразу-
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мение беше решено преминаването в Газа да арабския свят и случващото се в Газа не се пристава непрекъснато и че Израел ще разрешава криват от единствената излъчваща редовно емипреминаването на стоки и хора между Западния сиите си телевизия като „спокоен и балансиран
анализ на хаоса и разрушението”, осигурен от
бряг и ивицата Газа.
В споразумението Райс-Ливни не се спо- изключителните кореспонденти на „Ал Джазименаваше нищо за резолюцията на Съвета за ра“, които предлагат решителна алтернатива на
сигурност. В действителност САЩ и Израел наземните телевизионни канали, както се казва
вече са се отказали от споразумението от 2005 във вестник „Файненшъл таймс”. В 105-те страгодина като част от наказанието на палестин- ни, в които липсват нашите условности на автоците за това, че гласуваха по погрешен начин цензура, хората ежечасно могат да видят какво
на свободните избори през януари 2006 г. По се случва и ефектът е поразителен. В САЩ, каквреме на пресконференцията след споразуме- то пише вестник „Ню Йорк таймс”, „почти пълнието Райс-Ливни Райс подчерта усилията на ното информационно затъмнение е без съмнеВашингтон да поправи резултатите от тези сво- ние свързано с острите критики, отправени към
бодни избори в арабския свят: „Може да се на- „Ал Джазира“ от американското правителство в
прави много, за да изведем Газа от мрака на уп- началото на войната в Ирак за отразяването на
равлението на „Хамас“ и да я поведем към свет- американската инвазия”. Чейни и Ръмсфелд очевидно одобряват само
лината на отличното
медии, които могат да
управление на палесСъс сигурност обаче цифрисе подчиняват.
тинската власт”, каза
те за загиналите и ранениВ момента се води
тя. Да, управлението
те са по-ниски от реалнидебат
за това какво са
им ще е отлично, стите. Малко вероятно е да бъдат
се надявали да постигга да останат лоялен
извършени разследвания за тях. За
нат САЩ и Израел с
клиент, корумпиран
разлика от тях престъпленията
нахлуването. Някои
и изпълнен с желание
на официалните врагове са подлоот целите са общоизза жестоки репресии,
жени
на
щателни
разследвания,
но
вестни, като наприно подчиняващ се.
нашите редовно забравяме. Това
мер възстановяването
След като се зае
нещо
нормално
и
разбираемо
за
на т.нар. „способност
върна от посещение
нас, господарите.
за възпиране”, която
в арабския свят, ФаИзраел загуби вследуаз Гергес разказа за
ствие на провала си
последствията от нападението на САЩ и Израел срещу Газа. То е в Ливан през 2006 г. - това е способността да
предизвикало гняв и омраза сред народите от тероризира всеки възможен опонент и да го нарайона срещу агресорите и техните помощни- кара да се подчини. Но има и много по-важни
ци. „Достатъчно е да спомена, че т.нар. умере- причини, които се пренебрегват, въпреки че са
ни арабски държави (т.е. тези, които получават очевидни, ако се върнем назад в близката истозаповеди от Вашингтон) са в отбрана, а фрон- рия. Израел напусна Газа през септември 2005 г.
тът на съпротивата, воден от Иран и Сирия, е Поддръжниците на твърда политика като Ариел
този, който печели. Още веднъж Израел и аме- Шарон, светецът - закрилник на заселниците,
риканската администрация осигуриха победата осъзна, че е безсмислено да финансира в руина иранското ръководство. Нещо повече, „Ха- ните на Газа няколко хиляди незаконни заселмас“ вероятно ще се появи като още по-силна ници, охранявани от израелската армия, които
политическа сила отпреди и вероятно ще побе- използват толкова много земя и ресурси. Беше
ди „Фатах“ и палестинската власт на Махмуд по-разумно да ги премести на Западния бряг, на
много по-ценна земя, и там ясно могат да бъдат
Абас”, любимците на Райс.
Струва си да отбележим, че събитията в определени намеренията на Израел на думи и
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по-важно – на дела. Една от целите е да се анексират арабските територии, водоизточниците и
палестинските предградия на Ерусалим и Тел
Авив, които се намират отвътре на разделителната стена, неуместно обявена от Международния съд за незаконна. Това включва Ерусалим,
което е в нарушение с разпоредбите на Съвета
за сигурност отпреди 40 години. Израел постепенно превзема и долината на река Йордан, една
трета от Западния бряг. Това, което остава, са
парчета, затворени между еврейските селища,
разделящи на три територията: едно на изток
от Ерусалим до град Маалеш Адумим, построен през годините на управление на Клинтън, за
да раздели Западния бряг, и две на север, между
градовете Ариел и Кедумим. Това, което остава
за палестинците, е отделено от стотиците контролни пунктове.
Контролните пунктове не са свързани с безопасността в Израел и ако някои са издигнати, за
да предпазват заселниците, те са напълно незаконни според Международния съд. В действителност основната им цел е да тормозят палестинското население и да подсилят това, което израелският активист за мир Джеф Халпер нарича
„матрица на контрола”, създадена да направи
живота на „двуногите зверове” непоносим, така
че да бъдат като „дрогирани хлебарки, пълзящи
в бутилка”, ако искат да останат по домовете си
и в земите си. Всичко това е истина, защото са
„като скакалци в сравнение с нас” и затова главите им могат да бъдат „разбити в камъните и
стените”. Използваните думи съм заимствал от
висшите израелски политически и военни лидери, в този случай уважаемите „принцове”. И
отношението определя политиката.
Брътвежите на политическите и военните
лидери не могат да се сравнят по нищо с проповедите на равините. Те не са маргинални фигури. Напротив, имат огромно влияние в армията
и в движението на заселниците, които според
Зертал и Елдар са „господарите на земята”, със
силно влияние и в политиката. Биещите се в северна Газа войници бяха посетени за „вдъхновение” от двама водещи равини, които им обясниха, че в Газа няма „невинни”, всеки е законна

мишена и цитираха откъс от псалмите, молещи
Бог да хване децата на потисниците на Израел
и да ги смаже в скалите. Но това не е нещо ново
за равините. Преди една година бившият главен
равин-сефарад1 писа до премиера Олмерт, за да
го информира, че всички цивилни хора в Газа
носят колективна вина за нападенията с ракети,
затова няма „абсолютно никаква морална забрана за поголовното избиване на цивилните лица
по време на евентуална масирана военна операция в Газа, за да се прекрати изстрелването на
ракетите”, както съобщи вестник „Джерузалем
пост”. Синът му, главен равин на град Сафед,
добави: „Ако убием 100 и те не спрат, то тогава да избием 1000, и ако не спрат и тогава,
да избием 10 000. Ако и тогава няма резултат,
ще избием 100 000, дори милион. Ще направим
необходимото, за да ги спрем.”
Подобни възгледи споделят и изтъкнати американски светски личности. Когато Израел нахлу в Ливан през 2006 г., преподавателят по право в „Харвард“ Алън Дершовиц обясни в електронното издание „Хъфингтън пост”, че всички ливанци са законни мишени на израелското
насилие. Ливанските граждани „плащат цената”
за „подкрепата на тероризма”, т.е. че подкрепят
Терминът сефарад е употребен в Библията и обозначава
Иберийския полуостров. Прието е с този термин да се наричат живелите на Иберийския полуостров евреи и техните
потомци. Тъй като след 1492 г. евреите са прогонени от Испания, а няколко години по-късно и от Португалия сефарадският юдаизъм се разпростира в целия средиземноморски ареал,
а по-късно и в Новия свят - бел. прев.
1
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съпротивата срещу нахлуването на Израел. Сле„извратено безразличие”
дователно ливанските граждани могат да бъдат
атакувани за разлика от австрийците, които под- но не мисля, че е удачно определение за станкрепяха нацистите. Фетвата на равина сефарад дартна имперска практика и доктрина. Повече
важи за тях. В запис, поместен в сайта на „Дже- прилича на разходка по улицата, когато сме нарузалем пост”, Дершовиц става за смях с неле- ясно, че можем да убием мравки, но, разбира
пите си приказки за съотношението на убитите се, не и нарочно, защото са толкова далече, там
палестинци към този на загиналите израелци: някъде под нас, че няма никакво значение. Това
трябва да бъде увеличен на 1000 към едно, каз- може да се каже и за израелските действия за
ва той, дори 1000:0, т.е. зверовете трябва да бъ- избиването на „скакалците” и „двуногите зверодат изтребени докрак. Разбира се, има предвид ве”, от които случайно гъмжи земята на „осво„терористите”, твърде обширно понятие, което бодителите”. Не мисля, че има достатъчно силвключва жертвите на израелската военна мощ, на дума да опише това - може би предумишлено
тъй като „целите на Израел никога не са цивил- убийство или нещо подобно.
В бивша Палестина истинските собственици
ни лица” - това заявява категорично той. Всички,
които застават на пътя на безскрупулните армии (по божия воля, според „Господарите на земята”) може би ще се
на светата държава смилят и ще дадат на
палестинци, ливанци,
дрогираните хлебартунизийци, всички са
Брътвежите на политичеки няколко къса земя.
терористи или са стаските и военните лидери не
Тя не им се полага
нали случайна жертва
могат да се сравнят по нищо
по право: „Винаги
на справедливите им
с проповедите на равините. Те не
съм вярвал, вярвам и
престъпления.
са маргинални фигури. Напротив,
днес в историческото
Не е лесно да наимат огромно влияние в армията
право на нашия народ
мерим в историята
върху цялата земя”,
и в движението на заселниците,
събития, които да
това заяви премиерът
които според Зертал и Елдар са
съответстват на това.
Олмерт на съвместно
„господарите на земята”, със силМоже би представлязаседание на Конгрено влияние и в политиката.
ва интерес фактът, че
са през май 2006 г.
на тях се гледа като
и предизвика бурни
на напълно уместни в
овации. По същото
господстващата интелектуална и етична култу- време обяви и „присъединителната” програма
ра, когато, разбира се, сме ги извършили ние. Но за завземане на всичко ценно на Западния бряг,
излезли от устата на официалните ни врагове, като изостави палестинците да изгният в изолиподобни думи ще предизвикат изблик на гняв и рани кантони. Не уточни границите на „цялата
призиви към масово насилие за отмъщение.
земя”, но и ционистката организация също не
Твърдението, че „нашите” цели никога не са го е направила, и то основателно: постоянната
цивилни лица, е доктрина, известна сред тези, експанзия е много важна движеща вътрешна
които са превърнали насилието в монопол. В сила. Ако Олмерт е все още верен на „Ликуд“,
него се крие известна доза истина. Обикновено вероятно е имал предвид двата бряга на р. Йорне се опитваме да убиваме определени цивилни. дан или поне ценните части от тях.
По-скоро извършваме ужасните си действия,
„Вечното и историческо право на нашия наза които сме наясно, че ще предизвикат много род” върху цялата земя контрастира драматично
жертви, но без намерението да убиваме точно с липсата на право на самоопределение на вреопределени лица. По закон това би се включило менното население, палестинците. Както отбелязах по-рано, горното изявление беше повторев категорията

“
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но от Израел и покровителя му във Вашингтон да убива на воля и да извършва други престъпрез декември 2008 г., в обичайното им усамоте- пления, докато заселниците вилнеят под опекание и сред кънтяща тишина.
та на израелските сили на отбраната. Но докато
Плановете на Олмерт от 2006 г. вече са из- Западният бряг е успешно подчинен с терор, то
оставени, защото не са достатъчно крайни. Но в другата половина на Палестина все още има
това, което замества конвергентната програма съпротива. Тя също трябва да бъде потушена,
и ежедневните действия за нейното прилагане, за да може американско-израелската програма
е почти същото като обща концепция. Идеята е за анексиране и разрушаване на Палестина да
още от началото на окупацията, когато минис- продължи необезпокоявана.
търът на отбраната Моше Даян поетично обясНахлуването в Газа
ни, че „положението днес прилича на сложната
Времето на нахлуването в Газа беше основвръзка между бедуина и момичето, което той е
но
повлияно от предстоящите избори в Израел.
отвлякъл насила… Вие, палестинците, сте нация, която не ни иска, но ще промените мнени- Ехуд Барак, който имаше най-малко гласове,
ето си, като ви наложим присъствието си.” Вие спечели по едно място в парламента за всеки 40
ще „живеете като кучета, и който иска да си убити араби от началото на клането. Това е претръгва, ще си тръгне”, докато ние си вземаме, сметнал израелският коментатор Ран Хакохен.
Това обаче може да се промени. Тъй като
каквото пожелаем.
престъпленията надПрестъпният хахвърлиха внимателрактер на тези програТвърдението, че „нашите”
но планираната проми никога не е бил поцели никога не са цивилни
пагандна кампания,
ставян под съмнение.
лица, е доктрина, известна
дори и яростните изВеднага след войната
сред тези, които са превърнали нараелски ястреби изпрез 1967 г. израелсилието в монопол. В него се крие
разиха своята загриското правителство
известна доза истина. Обикновено
женост, че тази касабеше информирано
не се опитваме да убиваме опредепница
„разрушава
от Теодор Мерон,
лени цивилни.
душата и имиджа на
представляващ найИзраел. Унищожава
високото равнище на
ги по телевизионните
закона в страната, че
екрани по целия свят, в дневните на междуна„цивилните заселници в тези територии са народната общност и най-вече в Америка на Обарушение на клаузите на Четвъртата женевска
ма” (Ари Шавит). Шавит беше особено загриконвенция, основата на международното хумажен за „обстрела от Израел над обект на ООН…
нитарно право”. Израелският министър на праточно в деня, когато генералният секретар на
восъдието беше на същото мнение. Междуна- ООН е на посещение в Ерусалим”. Действие
родният съд в Хага единодушно подкрепи това „отвъд нормалния разум”, каза той. Тук мога
заключение. Технически израелският върховен да добавя няколко детайла. Този „обект” беше
съд също беше съгласен, но на практика не го склад на Агенцията на ООН за подпомагане на
изпълни, типично в негов стил.
палестинските бежанци в град Газа. Бяха униНа Западния бряг Израел ще може да осъ- щожени стотици тонове провизии и медикаществи престъпните си програми с подкрепата менти, разпределени за доставка до укритията,
на САЩ и без да му се пречи, благодарение на болниците и центровете за хранене. Това заяви
ефективния си военен контрол, а сега и с по- директорът на агенцията Джон Гинг. По същото
мощта на колаборационистите - палестински- време военни нападения унищожиха два етате сили за сигурност, въоръжени и обучени от жа от болницата „Ал Кудс”, както и склад на
САЩ и съюзниците им - диктатори. Ще може палестинския Червен кръст. Болницата в гъсто
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населения квартал Тал-Хауа бе срината от во- ничният персонал евакуира пациентите… Ако
енни танкове, „след като стотици изплашени до белият фосфор попадне върху кожата, може да
смърт жители на Газа се бяха подслонили в нея предизвика сериозни изгаряния, през мускула до
заради нахлуването на израелските пехотинци в кожата и да продължи да гори, освен ако се спре
достъпът на кислород. Извършени нарочно или
квартала” (АП).
Нищо не можа да бъде спасено от димящите поради извратено безразличие, подобни престъруини на болницата. „Сградата беше обсипана със пления са неизбежни, когато подобно оръжие се
снаряди. Подпали се. Опитахме се да евакуираме използва при атаки срещу цивилни лица.
Според мен е грешка да се концентрираме
болните и ранените. Пожарникарите пристигнаха
и потушиха пожара, но пламъците се разгоряха само върху грубото нарушаване на междунаотново и отново бяха изгасени. След това огънят родното право по време на военните конфликти.
избухна отново”, това каза парамедикът Ахмад Сама по себе си инвазията е твърде сериозно
ал Хаз пред АП. Предполага се, че пожарът е бил престъпление. И ако Израел беше предизвикал
предизвикан от бял фосфор, вероятна причина и тези ужасяващи поражения с лъкове и стрели,
пак щеше да бъде криминално деяние, извършеза други пожари и сериозни изгаряния.
Тези подозрения бяха потвърдени от „Ам- но с изключителна жестокост.
За агресията винаги се е намирало добро изнести интернешънъл” след прекратяването на
бомбардировките, тъй като Израел беше забра- винение. Сега в този случай според Барак Израел
е „изгубил” търпение
нил достъпа на всичзаради ракетите на
ки журналисти, дори
„Хамас“. Мантрата,
израелските, докато
В бивша Палестина истинче Израел е в правото
извършваше престъските собственици (по боси да се защитава, се
пленията си с пължия воля, според „Господаповтаря непрекъснана сила. Употребата
рите
на
земята”)
може
би
ще
се
то. Тази теза е само
на бял фосфор при
смилят и ще дадат на дрогираниотчасти
защитима.
операцията в Газа е
те
хлебарки
няколко
къса
земя.
Обстрелването с ра„ясна и неоспорима”
кети е престъпление
(АИ). Многократнои всяка държава е в
то му използване в
гъсто населените райони е „военно престъпле- правото си да се защитава от престъпни атаки
ние”, заключава АИ. Бяха открити останки от със сила. Това обаче надхвърля всеки принцип,
химикала, разпръснати из жилищните сгради, който бихме могли или трябва да приемем. Навсе още горящи, застрашаващи допълнително цистка Германия не е имала право да използва
живеещите в тях и собствеността им. Застраша- сила, като се е защитавала от тероризма на парващи особено децата, „привлечени от войната и тизаните. Kristallnacht2 не е оправдана заради
много често незнаещи що е опасност”. Основни убийството на немски служител в посолството
цели са били сградата на Агенцията на ООН за в Париж от Хершел Грюнспан. Британците не
подпомагане на палестинските бежанци, къде- могат да бъдат извинени заради това, че са се
то „израелските снаряди с бял фосфор паднаха
върху няколко камиона с гориво и предизвикаха 2 Кристална нощ (на немски: Reichskristallnacht) се нарича
огромен пожар, който разруши тонове хумани- нощта на 9 срещу 10 ноември 1938, в която нацистите извършват погром над евреите в Германия и Австрия. Еврейски
тарна помощ”, и то след като израелските вла- магазини и къщи са разбити от групите на SA и SS в различни
сти „ни бяха уверили, че няма да има повече градове и села. Именно заради изпочупените стъкла нощта се
стрелба срещу склада”. В същия ден снаряд с нарича “кристална”. Погромът е осъществен по лична запона Хитлер и при организационното участие на Гьобелс и
бял фосфор се приземи и върху болницата „Ал вед
Химлер и е представен като стихиен израз на народния гняв
Кудс” и също предизвика пожар. Тогава бол- – бел. прев.
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защитили от насилието на американските коло- се бори срещу съпротивата от името на Израел.
низатори, борещи се за независимост, или че те- Нито един палестинец от Западния бряг не е бил
роризират ирландските католици заради дейст- пощаден от безмилостната колонизация заради
вията на ИРА, а когато най-сетне прибягнаха силната подкрепа на Америка. Уважаваният
до разумната политика на законовите средства, член на палестинския парламент д-р Мустафа
терорът спря. Въпросът не е в „пропорционал- Баргути добавя, че след фарса на Буш в Анаността”, а на първо място в избора на действие: полис през ноември 2007 г. в повдигаща духа
реч за мир и справедливост израелските атаки
Има ли алтернатива на насилието?
Всяко прибягване до сила носи със себе си срещу палестинците значително се увеличиха,
и тежко бреме и трябва да се запитаме дали мо- с почти 50% на Западния бряг, наред с рязкото
жем да го носим. В случая с Израел - дали не- увеличаване на заселниците и контролните пунговите усилия да смаже всяка съпротива срещу ктове. Явно тези престъпни деяния не са в отежедневните му престъпления в Газа и на Запад- говор на ракетите от Газа, може би в случая е
ния бряг ще продължат все така безмилостно и точно обратното, както предполага Баргути.
Ответните реакции на престъпленията на
след 40 години? Вероятно мога да цитирам себе
си в интервю в израелската преса във връзка с окупатора могат да бъдат заклеймени като криобявяването на присъединителните планове от минални и политически безразсъдни, но тези,
които не предоставят
Олмерт за Западния
друга
възможност,
бряг: „САЩ и Изранямат
право
да издаел няма да толерират
За агресията винаги се е
ват подобни морални
никаква
съпротива
намирало добро извинение.
присъди. Това заклюсрещу тези планове,
Сега в този случай според
чение важи в пълна
като се преструват,
Барак Израел е „изгубил” търпесила и за онези сили в
разбира се, че „няма
ние
заради
ракетите
на
„Хамас“.
Америка, които решаникакъв съучастник”,
Мантрата, че Израел е в правото
ват да бъдат директно
и като продължават с
си
да
се
защитава,
се
повтаря
незамесени в продължаизпълнение на пропрекъснато.
ващите престъпления
грами, датиращи от
на Израел, било то с
много дълго време.
думите, действията
Може да си припомним, че Газа и Западният бряг са признати за или мълчанието си. Още повече, съществуват
едно цяло и ако съпротивата срещу американ- и възможности, различни от насилието, но неско-израелското анексиране и кантонизиране достатъкът им е, че така ще се сложи край на
е законна на Западния бряг, то тя е законна и в незаконната експанзия. За Израел единственият
начин да се защитава е, като прекрати престъГаза.”
Американският журналист от палестински пленията в окупираните територии, приеме съпроизход Али Абунимах пише: „Няма ракети, ществуващото от много време международно
изстреляни от Западния бряг към Израел, и въ- споразумение за две държави (спирано от САЩ
преки това се продължава безнаказано с убий- и Израел за повече от 30 години, още от първото
ствата, кражбите на земя, погромите на заселни- вето на САЩ на резолюцията на Съвета за сиците и отвличанията. Те никога не са престава- гурност на ООН, призоваваща за политическо
ли, дори и за един ден по време на примирието. уреждане на конфликта с тези условия от 1976
Подкрепяната от Запада палестинска власт на г.). Няма да се ровя повече из тези малко известМахмуд Абас прие израелските искания. Под ни архиви, но важното в случая е, че упорствогордия поглед на американските военни съвет- то на САЩ и Израел днес е още по-безочливо,
ници Абас сформира „сили за сигурност”, за да отколкото в миналото. Арабската лига се опита
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да направи нещо повече от това, предложено в това през януари 2001 г. в Таба, Египет, имаше
споразумението, като призова за нормализира- среща и двете страни бяха много близо до поне на отношенията с Израел. „Хамас“ също по- стигане на споразумениe и то вероятно щеше
твърди многократно желанието си за решаване да бъде сключено, както бе заявено по време на
на конфликта и за две държави според условия- последната пресконференция. Но преговорите
та в международния консенсус. Иран и „Хизбу- бяха прекратени предварително от Ехуд Барак.
ла“ ясно изразиха намерението си да подкрепят Седмицата в Таба е единственият напредък в
всяко споразумение, което се приеме от палес- продължилото над 30 години упорство и откази
тинците. Това поставя САЩ и съюзника му в на САЩ и Израел. Няма причина този напредък
да не бъде продължен.
чудесна изолация, и то не само на думи.
Версията, която обаче предпочитат да бъде
Палестинският национален съвет официално
прие международното споразумение през 1988 разказвана и която наскоро Итън Бронър повтог. Отговорът на коалиционното правителство на ри, е: „Мнозина в чужбина си спомнят г-н Ехуд
Шамир-Перес, потвърден от Държавния депар- Барак като премиера, който през 2000 г. отиде
тамент на Джеймс Бейкър, беше, че „не може да много по-далеч от всеки израелски лидер в своима допълнителна палестинска държава” между ите мирни предложения към палестинците, но
само за да види как
Израел и Йордания,
преговорите се прокоято е палестинска
валят и прерастват в
държава по америПод гордия поглед на амебунт на палестинцик а н с ко - и з р а е л с ко
риканските военни съветте, който го свали от
нареждане. Последници Абас сформира „сили
власт.” Не може да се
валите споразумения
за сигурност”, за да се бори срещу
отрече, че „мнозина
от Осло изместиха
съпротивата от името на Изв чужбина” вярват на
настрана потенциалраел.
Нито
един
палестинец
от
тази измамна приказните национални праЗападния бряг не е бил пощаден
ка благодарение това,
ва на палестинците и
от
безмилостната
колонизация
което Бронър и много
опасността, че тези
заради силната подкрепа на Амеот неговите колеги
права могат да пририка.
наричат „журналисдобият истинска фортика”.
ма, постепенно беше
Днес се твърди, че
елиминирана
през
годините на Осло чрез постоянната експанзия споразумението за две държави е непостижимо,
на Израел и незаконното заселване, особено ин- тъй като, ако израелските сили на отбраната се
тензивно през 2000 г., последна от мандата на опитат да накарат заселниците да напуснат, то
Клинтън и премиера Барак, когато преговорите това ще доведе до гражданска война. Може би
се проведоха в Кемп Дейвид на фона на тези съ- е така, но са необходими повече доказателства
за подкрепата на това твърдение. Без да се набития.
След като Ясер Арафат беше обвинен за про- лага употребата на сила, за да се изгонят незавала на преговорите от Кемп Дейвид, Клинтън конните заселници, израелската армия просто
отстъпи и призна, че американско-израелските трябва да се оттегли в границите, определени
предложения са твърде крайни, за да бъдат при- в преговорите. Тогава тези заселници, намиети от който и да е палестинец. През декември ращи се извън границите, ще избират между
2000 г. той представи своите „параметри”, не- това да напуснат субсидираните си домове и
ясни, но по-приемливи. След това обяви, че и да се завърнат в Израел или да останат под
двете страни са приели тези параметри, но и от палестинска власт. През 2005 г. в Газа бяха
двете страни имаше известни възражения. След изправени пред същата дилема, наречена „на-
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ционална травма”. Тогава лъжата беше тол- да бъде заловен Шалит от Хама, израелски
кова явна, че беше осмивана от израелските войници влязоха в Газа и отвлякоха двама цикоментатори. Щеше да е достатъчно израел- вилни, братята Муамар, закараха ги в Израел
ските сили просто да се оттеглят, а заселници- при хилядите други затворници, държани там,
те, на които беше плащано да се наслаждават приблизително 1000, на които не е повдигнана живота в Газа, трябваше да се качат тихо в то обвинение. Отвличането на цивилни лица
осигурените камиони и да се преместят в но- е много по-сериозно престъпление от това
вите, субсидирани домове на Западния бряг. да отвлечеш войник от нападащата армия, но
Но така нямаше да бъдат направени трагични- това беше споменато съвсем бегло на фона на
те снимки на агонизиращи деца и пламенните шумотевицата около Шалит. Всичко, което
призиви „никога вече”.
остава в паметта, е не спирането на мирния
Нека обобщя. Противно на това, което не- процес, а залавянето на войника, друго напомпрекъснато се повтаря, Израел няма право да няне за разликата между хората и двуногите
използва сила, за да се защитава от ракетите зверове. Нека Шалит бъде освободен, но в
в Газа, дори и да са смятани за терористични честна размяна на затворници.
актове. Нещо повече. Мотивите му са ясни.
След отвличането на Шалит атаката на
Поводът да започне
Израел от зла стана
атаката е неосновасадистична. Нека си
телен. Имам още поприпомним, че дори
След като Ясер Арафат
конкретен
въпрос.
и преди да бъде забеше обвинен за провала на
Дали Израел разполовен този войник,
преговорите от Кемп Дейлага с мирни краткоИзраел беше изстревид, Клинтън отстъпи и призна,
срочни алтернативи
лял над 7700 снаряда
че американско-израелските предвместо употребата
в северна Газа след
ложения
са
твърде
крайни,
за
да
на сила в отговор
изтеглянето си през
бъдат приети от който и да е
на ракетния огън от
септември, но без
палестинец.
През
декември
2000
Газа? Една подобдори и да изтъкне
г. той представи своите „парамена възможност е да
поне една причина
три”,
неясни,
но
по-приемливи.
приеме мирното споза това.
разумение. Понякога
След отхвърлянеИзраел го прави, но
то на мирното спораго нарушава непрекъснато. Последно това се зумение от 2008 г., което беше официално приеслучи през юни 2008 г. Мирното споразуме- то, Израел продължи обсадата.
ние призоваваше да бъдат отворени граничПодобна обсада
ните пунктове, за да „бъдат пропуснати
е военно действие
всички спрени стоки в Газа”. Официално
В действителност Израел винаги е настоявал
Израел прие, но веднага след това обяви, че
няма да спази споразумението и да отвори за по-строги действия: да бъде прекратен досграниците, докато не бъде освободен Гилад тъпът до външния свят, дори и за кратко, чрез
Шалит, израелски войник, заловен от „Хамас“ обсада. Това е военна мярка, която оправдава
през юни 2006 г. Непрекъснатата шумна кам- насилието. Когато преминаването на Израел
пания от обвинения за залавянето на Шалит е през Тиранския пролив беше затруднено, това
отново двулична и лицемерна, дори ако за мо- беше претекст за нахлуването в Египет (заедно с
мент забравим дългогодишния опит на Изра- Франция и Англия) през 1956 г., както и за начаел в отвличанията. Дори и тогава лицемерието лото на юнската война 1967 г. Обсадата на Газа
не може да бъде по-очевидно. Само ден преди е пълна, а не частична, като понякога се проявя-
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ва снизхождение и окупаторите я отслабват за да бъде първата среща между „Хамас“ и „Фатах“
кратко. Това е много по-опасно за жителите на след гражданската война, след която „Хамас“
Газа, отколкото затварянето на Тиранския про- контролира Газа, и щеше да бъде огромна стъплив за Израел. Поддръжниците на израелската ка към по-сериозни дипломатически усилия.
Израел често е използвал провокации, за да
доктрина ще могат спокойно да намерят извинение за ракетните атаки от ивицата Газа срещу отклони заплахата на дипломацията. Това вероизраелски селища. Но тогава отново се натъква- ятно е поредната.
След края на гражданската война „Хамас“
ме на принципа: Това сме ние, онова са те.
Израел не само че продължи блокадата след започна да управлява Газа, но много често
юни 2008 г., но го направи по твърде жесток на- това се нарича военен преврат и доказва отночин. Забрани на Агенцията към ООН за подпо- во злия характер на Израел. Истината е малко
магане на палестинските бежанци UNRWA да по-различна. Гражданската война беше проподнови запасите си, „така че след спирането на вокирана от САЩ и Израел в опит за военен
огъня храната ни свърши, а на нас разчитат 750 преврат, който да свали от власт избрания чрез
000 души”, това заяви директорът Джон Гинг свободни избори „Хамас“. Това е известно на
обществеността поне от април 2008 г., когапред Би Би Си.
то Дейвид Роуз пубВъпреки обсадата
ликува в списание
ракетният обстрел бе
Vanity Fair обширно
рязко намален. ПриСлед отвличането на Шаразследване3 за това
мирието беше нарулит атаката на Израел от
шено на 4 ноември,
как Буш, Райс и зазла стана садистична. Нека
като Израел нахлу в
местник-отговорниси припомним, че дори и преди да
Газа и причини смъркът по националната
бъде заловен този войник, Израел
тта на шестима палессигурност Елиът Ейбеше
изстрелял
над
7700
снаряда
тинци, както и масибрамс „са подкрепив северна Газа след изтеглянето
вен ракетен обстрел
ли въоръжени отряди
си
през
септември,
но
без
дори
и
(без жертви). Повопод ръководството на
да изтъкне поне една причина за
дът този път беше,
Мухаммад Дахлан от
това.
че Израел е открил
„Фатах“ да започне
тунел в Газа, който
кървавата гражданможе да се използва
ска война, в която
за залавянето на друг войник от израелската ар- победител излезе „Хамас“, още по-силен от
мия. Това, разбира се, е абсурдно, както твърдят всякога”. Докладът беше споменат наскоро и
коментаторите. Ако наистина съществуваше по- в Christian Science Monitor от 12 януари 2009
добен тунел и той стигаше до границата, било е г. от Норман Олсон, който е бил служител на
възможно той много лесно да бъде затворен от външно министерство в продължение на 26
израелска страна. Но както обикновено, и този години, от които четири в Газа и четири гопът доводът беше взет за чиста монета.
дини в американското посолство в Тел Авив,
Нямам информация за това каква беше при- а след това е станал координатор в отдела за
чината в действителност и какво е планирал борба с тероризма в Държавния департамент.
Израел тогава, но знаем, че нападението бе из- Олсон и неговият син разкриват с подробносвършено малко преди предвидените преговори ти измамите на Държавния департамент, чиямежду „Хамас“ и „Фатах“ в Кайро, които имаха то цел е била да се осигури победата на Абас
за цел „да изгладят различията и да се създаде на изборите през януари 2006 г., които в този
едно общо правителство”. Това заяви британ- 3 Списание „Изток-Запад” публикува разследването на Дейският кореспондент Рори Маккарти. Това щеше вид Роуз - виж бр. 3 и 4 от 2008 г.
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случай са щели да бъдат обявени за триумф на те на хлор и затова от средата на декември в
демокрацията. След като обаче този опит се град Газа и на север водоснабдяването беше
провали, започна и наказанието за палестин- ограничено до шест часа на всеки три дни. А
ците и въоръжаването на милициите на „Фа- последиците за хората не се броят сред палестах“, водени от Мухаммад Дахлан, но „бан- тинските жертви на израелския терор.
След нападението на 4 ноември и двете
дите на Дахлан започнаха да действат твърде
рано и ударът на „Хамас“ предотврати превра- страни увеличиха насилието (но всички зата, което доведе до още по-строги мерки сре- гинали бяха палестинци), така че официално
щу непокорното население на Газа. След като примирието беше прекратено на 19 декември
Израел наруши споразумението от юни 2008 г. и премиерът Ехуд Олмерт разпореди началото
през ноември, блокадата беше затегната още на инвазията.
Няколко дни преди това „Хамас“ предповече, а последствията за населението станаха още по-трагични. Според Сара Рой, водещ ложи да бъде възстановено примирието от
специалист по въпросите за Газа: „На 5 но- юли, което Израел не беше спазил. Историември Израел затвори всички пропускател- кът и бивш висш служител от администрацияни пунктове към Газа и така значително та на Картър Тобърт Пастор препрати предложението на „висши
намали, а понякога
официални лица” от
дори забраняваше
Израел
не
само
че
продължи
израелските сили на
хранителните заблокадата след юни 2008
отбраната, но Израел
паси, медикаментиг.,
но
го
направи
по
твърде
не отговори. Началте, горивото, газта
жесток начин. Забрани на Агенникът на Шин Бет,
за готвене, части
цията
към
ООН
за
подпомагане
на
израелското вътрешза водопроводната
но разузнаване, беше
и канализационнапалестинските бежанци UNRWA
цитиран от израелта мрежа…” През
да поднови запасите си, „така че
ски източници на 21
ноември средно 4,6
след спирането на огъня храната
декември да казва, че
камиона дневно са
ни свърши, а на нас разчитат 750
„Хамас“ се интересубили допускани в
000 души”, това заяви директорът
ва от продължаване
Газа в сравнение със
Джон Гинг пред Би Би Си.
на „спокойствието”
123 камиона дневно
с Израел, а през това
през октомври. За
последната година не е бил разрешен вносът време военното му крило се подготвя за конна резервни части за водопроводната система. фликт. „Очевидно имаше и друга алтернатива
Световната здравна организация съобщи, че освен военната за спиране на ракетите”, заяви
половината линейки в Газа са извън строя, а Пастор по въпроса за Газа. Имаше, разбира се,
останалите скоро ще се превърнат в мишени и друга алтернатива, изключително важна, но
на израелските атаки. Единствената електро- за нея почти не се говори: да бъде прието поцентрала е била принудена да прекрати рабо- литическо решение, включващо всички окута заради липса на гориво, а не може да бъде пирани територии.
Израелският дипломатически кореспонпусната отново в експлоатация заради липсата на резервни части, които стоят в израел- дент Акива Елдар докладва, че малко преди
ското пристанище Ашдод вече осми месец. Израел да започне широкомащабната си опеНедостигът на електроенергия доведе до уве- рация в Газа на 27 декември, „Халид Мешал,
личаване случаите на изгаряния в болницата ръководителят на политбюро на „Хамас“,
„Аш Шифа” с 300% заради опитите да бъдат заяви в сайта Iz al-Din al-Qassam, че е готов
запалени огньове. Израел забрани и доставки- не само за прекратяване на агресията, но
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предложи и връщане на споразумението за те провокации, включващи бомбардировки (с
Рафах от 2005 г., преди „Хамас“ да спече- много цивилни жертви), целящи да предизвили изборите и по-късно да поеме контрола кат реакция, която да бъде използвана за опнад региона. Споразумението предвиждаше равдание на внимателно планираното от Изза пункта Рафах да отговарят съвместно раел нападение. Но Израел не постигна нищо
Египет, Европейският съюз, палестинска- освен само два малки инцидента. След това
та власт и „Хамас” и, както беше споменато нападна, и то под претекст твърде абсурден,
по-рано, призова за отваряне на пунктовете и за да бъде погледнато сериозно на него. Инваразрешаване достъпа на храни за крайно нуж- зията нямаше абсолютно нищо общо е „недаещите се.
търпимите терористични актове”, въпреЕдно от дежурните клишета на циничните ки че наистина имаше нещо общо с нетърапологети на израелското насилие е, че при пими действия, но на дипломацията! Това
сегашното нападение, „както и в много други винаги е било нещо явно. Малко след като
случаи през изминалия половин век – войната подкрепяното от САЩ нападение започна,
в Ливан 1982 г., „Жеводещият израелски
лезният юмрук” като
специалист по паотговор на интифадалестинските въпроси
Световната здравна органита от 1988 г, войната
Йехошуа Порат писа,
зация съобщи, че половинав Ливан 2006 г. – Изче успехът на Арафат
та линейки в Газа са извън
раел е отговорил на
да спази примирието
строя,
а
останалите
скоро
ще
се
нетърпимите терое предизвикал „испревърнат в мишени на израелскиристични действия с
тинска катастрофа в
те
атаки.
Единствената
елекрешителността да се
очите на израелскотроцентрала е била принудена да
даде урок на врага”
то
правителство”,
прекрати
работа
заради
липса
на
(Дейвид Ремник, ретъй като е отворил
гориво, а не може да бъде пуснадактор на „Ню Йорк
вратата към политита
отново
в
експлоатация
заради
таймс”). Инвазията
ческо споразумение.
през 2006 г. може да
Правителството се
липсата на резервни части, които
бъде оправдана само
е надявало, че ООП
стоят в израелското пристанище
с ужасен цинизъм.
ще прибегне до теАшдод вече осми месец.
Позоваването на ярроризма, като така
остния отговор на
премахне
интифадата от 1988 г. е твърде покварено, за
заплахата, наречена
да бъде обсъждано; една съчувствена интер„законен политически
претация би била например, че е отражение на
партньор за бъдещи
страхотното невежество. Но твърдението на
политически решения”
Ремник, че нападението над Ливан през 1982
г. е нещо обикновено, е вече част от неспиТези факти бяха много добре разбрани в Изращата пропаганда, която заслужава няколко раел и не беше правен опит това да се прикрие.
припомняния.
Премиерът Ицхак Шамир заяви, че Израел е заНеоспорим е фактът, че около израелско- почнал война, защото е бил изправен пред „огливанската граница беше спокойно година ромна опасност… Не толкова военна, а по-скоро
преди израелското нашествие, поне от страна- политическа”. Това подтикна израелския сатирик
та на Ливан, от север на юг. През цялата тази Б. Михаел да напише, че „глупавото извинение за
година ООП спазваше стриктно предложено- военна опасност или опасност за Галилея вече е
то от САЩ примирие, и то въпреки израелски- мъртво”. „Отстранихме политическата опасност”,
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като ударихме първи, навреме; сега, „слава Богу, ни инициативи. Друг случай, който вероятно е
няма с кого да преговаряме”. Историкът Бени Мо- известен, са израелските провокации преди войрис признава, че ООП е спазвала примирието, и ната през 1967 г., които целяха да предизвикат
обяснява, че „неизбежността от войната с ООП отговор от Сирия, който да бъде използван като
беше политическа заплаха за Израел и контрола претекст за насилие и завладяване на повече
му върху окупираните територии”. Други също земя – най-малко 80% от инцидентите според
министъра на отбраната Моше Даян.
признаха неоспоримите факти.
Но историята започва много преди това.
Стивън Лии Майърс, кореспондент на вестник „Ню Йорк таймс”, пише на една от първите Официалната история на „Хагана“, еврейстраници: „До известна степен атаката срещу Газа ска военна организация преди създаването на
прилича на риска, който Израел пое и изгуби в Ли- израелската държава, описва убийството на
ван през 1982 г., когато го нападна, за да отстрани религиозния еврейски поет Якоб де Хаан през
1924 г., обвинен в заговор с традиционното
заплахата от силите на Ясер Арафат.”
През 1982 г., както и през 2008 г., беше необ- еврейско общество и Висшия арабски комитет срещу новите
ходимо да се премахне
имигранти и тяхопасността от полиНеоспорим е фактът, че
ната собственост.
тическо решаване на
около израелско-ливанскаИма, разбира се, и
конфликта. Надеждата
та граница беше спокойно
още много подобни
на израелските пропагодина преди израелското нашестпримери оттогава.
гандисти бе, че западвие,
поне
от
страната
на
Ливан,
Усилията да бъде
ните интелектуалци и
от север на юг. През цялата тази
забавено евентуално
медиите ще се хванат
година ООП спазваше стриктно
политическо решение
на лъжата за дъжда от
предложеното от САЩ примирие,
винаги са имали смиракети срещу Галилея,
и
то
въпреки
израелските
провокасъл, както и съпът„непоносими терорисции, включващи бомбардировки (с
стващите
тични действия”. И,
много цивилни жертви), целящи
разбира се, не останалъжи за
ха разочаровани. Не
да предизвикат реакция, която да
„липсата
че Израел не иска мир,
бъде използвана за оправдание на
на мирен
напротив, всеки жевнимателно планираното от Изпартньор”
лае мир, дори Хитлер.
раел нападение.
Въпросът е обаче при
Трудно е да се изкакви условия. Още от
мисли друг начин да
своето създаване ционисткото движение е осъзна- бъде завладяна земя, особено ако не си желан.
ло, че за да постигне целите си, най-добрият начин
Подобни причини са в основата на предпое да забавя всяко политическо уреждане, а между- читаната от Израел експанзия пред сигурвременно бавно да гради своите доводи. Дори и ността. Нарушаването на примирието на 4
редките политически споразумения като това през ноември 2008 г. е един от многото примери от
1947 г. бяха признати от ръководството като вре- последно време.
менни стъпки към по-нататъшна експанзия. ВойСпоред доклад на „Амнести интернешънъл”
ната в Ливан през 1982 г. е драматичен пример за примирието от юни 2008 г. „е довело до значително подобряване начина на живот в Сдерот и
отчаяния страх
други израелски населени места близо до Газа,
от дипломацията
където преди примирието жителите са живели
След нея Израел подкрепи „Хамас“, за да в постоянен страх от следващата ракетна атака.
отслаби светската ООП и досадните й мир- Но наблизо, в ивицата Газа, израелската блокада
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остава и досега, а населението е получило съв- акция у един от най-умните и най-умерените
сем малко дивиденти от примирието.” Но пос- гласове в арабския свят - принц Турки ал Фейтигането на сигурност в израелските градове в сал от Саудитска Арабия, който на 6 януари
близост до Газа очевидно е по-важно от нуж- заяви:„Администрацията на Буш остави (на
дата за дипломатически ходове, които могат да Обама) ужасно завещание и безразсъдна попопречат на експанзията на Западния бряг и да зиция спрямо кланетата и кръвопролитията на
невинните в Газа… Стига толкова, днес всички
унищожат съпротивата в Палестина.
Да предпочетеш експанзията пред сигурнос- ние сме палестинци и искаме милост от Бог за
тта - това е очевидно още от съдбоносното ре- мъчениците.”
Един от най-мъдрите хора в Израел - Ури
шение на Израел, взето през 1971 г., и получило
подкрепата на Хенри Кисинджър, да се отхвър- Авнери, пише, че след военна победа на Израли предложението за мирен договор на египет- ел „това, което ще остане в съзнанието на
ския президент Садат, в който обаче не се пред- света, ще бъде образът на Израел като облялага нищо на палестинците, споразумение, ко- то в кръв чудовище, готово всеки момент да
ето САЩ и Израел бяха принудени да приемат извърши военни престъпления и което няма
осем години по-късно в Кемп Дейвид, след една никакви морални задръжки. Това ще се отрази сериозно на бъдеопустошителна за Изщето ни в дългосрораел война. Мирно
чен план, мястото
споразумение с ЕгиОще от своето създаване
ни в света, шанса ни
пет би сложило край
ционисткото движение е
да постигнем мир
на всяка една заплаосъзнало, че за да постигне
и спокойствие. В
ха за сигурността, но
целите си, най-добрият начин е да
крайна сметка тази
имаше условие, което
забавя всяко политическо уреждавойна е престъплеИзраел не можеше да
не,
а
междувременно
бавно
да
грание срещу самите
приеме: трябваше да
ди своите доводи.
нас, престъпление
прекрати интензивсрещу Държавата
ната си програма за
Израел.”
заселване в СевероизМного са причините, които ще ни накарат
точен Синай. Сигурността беше на заден план, а
по-важна беше експанзията. Както е и сега. Со- да повярваме, че е прав. Израел се превръща в
лидно доказателство за това заключение можем една от най-мразените по света страни и също
да открием в изследването „Защитата на Свети- губи верността на Запада, включително и на
по-младите американски евреи, които е малко
те земи” на Зеев Маоз.
Днес Израел може да има и сигурност, и вероятно да толерират постоянните му преснормализиране на отношенията, и интеграция тъпления още дълго време.
Преди няколко десетилетия написах, че тези,
в региона. Но той явно предпочита незаконната
експанзия, конфликтите и непрекъснатото уп- които наричат себе си „поддръжници на Израражняване на насилие, действия не само прес- ел”, са в действителност поддръжници на мотъпни, смъртоносни и носещи разрушения, ралното му разпадане и вероятно пълното му
но и подкопаващи собствената му сигурност унищожение. За съжаление моето твърдение
в дългосрочен план. Американският военен изглежда все по-правдоподобно. Междувременспециалист по въпросите за Близкия изток Ан- но сме свидетели на рядко събитие в историдрю Кордесман пише, че докато израелската ята, което покойният израелски социолог Баармия лесно може да се справи с беззащитна рух Кимерлинг нарече „политическо самоубийГаза, „нито Израел, нито САЩ могат да спе- ство”, или убийство на една нация от нашите
челят от война, която предизвиква (остра) ре- собствени ръце. n

“

24

Перспективи

Афганистан: най-големите
предизвикателства пред Обама
Джулиан Барнс
Само изпращането на допълнителни войски в Афганистан не може да
разреши сложните проблеми - като опитите да се постигне примирие с
вражеските бойци, изпращането на повече войници от съюзниците и елиминирането на екстремистките убежища.
Военната стратегия на президента Обама започна постепенно да се оформя след изказването му,
в което той обяви изпращането на 17 000 допълнителни американски войници в Афганистан. Найсериозните проблеми обаче все още са пред него:
да убеди вражеските бойци да свалят оръжията,
да издейства помощ от страна на съюзниците и да
унищожи екстремистките убежища по афганистанско-пакистанската граница.
Много специалисти са на мнение, че Обама
прави съществен ход, като прекроява военната
стратегия на Вашингтон и преразглежда американската политика в региона. Миналата седмица от администрацията на президента заявиха,
че с преоценката на стратегията, планирана за
април, ще бъдат запознати афганистанските,
пакистанските и европейските съюзници. Представителите на администрацията се надяват, че
обмислените и всеобхватни действия могат да
доведат до положителна развръзка дори на привидно неразрешими проблеми.
„Наясно сме, че Обама няма да взима политическите решения в движение”, каза Карин
фон Хипел - бивш експерт по конфликтите от
ООН и ЕС, сега в Центъра за стратегически и
международни изследвания.
Но от администрацията на Обама вече се
сблъскаха с два тревожни факта: нежеланието
на американските съюзници да изпратят допълнителни военни единици в Афганистан, от една
страна, и, от друга – съюзът между афганистанските власти и бойците, включително талибаните, който се явява необходим фактор за запазване на стабилността и мира в региона.

Препятствията в Афганистан се усложняват допълнително и от няколко всеизвестни
проблема: слабото правителство, ширещата се обществена корупция и икономиката,
тясно обвързана с производството на хероин.
Междувременно напрежението между САЩ
и Афганистан се отразява в растящия брой
на цивилните жертви.
Военните командири и стратегическите експерти все пак твърдят, че разумно ръководени,
допълнителните американски войници могат да
съдействат за промяна на негативните впечатления в страната. Те могат да осигурят защита
и спокойствие на местното население от вражеските бойци, като накарат вторите да се боят
повече.
„Не можеш да си позволиш да те възприемат
като губещ във войната”, заяви Стивън Бидъл,
старши служител в Съвета по външни отношения и експерт по въпросите на Близкия изток и
Афганистан. „Няма военачалник, който ще про-
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мени позициите си, за да подкрепи губещия” –
твърди още Бидъл.
Като се позовават на речта на Обама за изпращане на още войници в Афганистан, военните експерти започнаха да чертаят различни
варианти как тези допълнителни единици ще
бъдат използвани.
Според генерал Дейвид Д. Маккиърнан,
американския главнокомандващ в Афганистан, допълнителните войски биха се използвали за прилагане на различни миротворчески
стратегии, доказали успеха си при мисиите в
Ирак – първо разузнаване на територията, а
след това прочистването й от вражески войници.
Министърът на отбраната на САЩ Робърт
М. Гейтс заяви на срещата на НАТО в Полша,
че войниците ще бъдат разположени основно в
населените райони. Предишните военни „прочистващи” операции показаха слаби резултати,
след като американските сили се преместиха в
други области.
След операциите в Ирак американците осъзнаха, че подобни миротворчески кампании
не са безболезнени. Насилието в Ирак продължи месеци след сформирането на американските военни части и навлизането на нови
единици в районите, контролирани от бунтовници.

Прекратяване на огъня
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Но както всеки доклад от Афганистан показва, има значителни разлики между тази война
и войната в Ирак. Съществено за американския
успех в Ирак беше решението на арабските сунити напълно да прекратят своята военна съпротива, да променят позициите си и да подкрепят
военната стратегия на САЩ.
Американците се надяват със същия успех да
убедят и някои от афганистанските бунтовници
да прекратят огъня. Миналата седмица Гейтс
отново потвърди, че за постигането на мир ще
е необходимо да се изгладят противоречията с
бунтовническите групи.
„В крайна сметка постигането на определена политическа спогодба може да бъде едно от
най-рационалните дългосрочни решения за Афганистан”, каза още той.
В Афганистан няма гражданска война. Противниците на американското присъствие в страната включват пущунски дисиденти, талибански

бойци и други екстремисти. В Афганистан няма
онези религиозни стълкновения, които подтикнаха иракските сунити към примирието.
Според Бидъл това означава, че американската армия ще трябва да предвиди различни стимули, с които да накара бунтовническите групи
да прекратят огъня. Тази стратегия е базирана
на принципа на „моркова и сопата”. Освен положителните стимули като обещания за регионална политическа власт подходът предвижда и
санкциониращи мерки, включително заплахата
от използване на военна сила.

Още американски
военни сили в Афганистан
Още миналата седмица стана ясно, че основният процент от нови бойни единици ще бъде
съставен от американски войници.
В момента в страната има 38 000 американски и 32 000 чуждестранни войници. На срещата на НАТО миналата седмица 20 страни обещаха да изпратят допълнителни войници, бойни

Перспективи
Гейтс преди срещата на
НАТО.

Пакистанската
граница

и товарни самолети за предстоящите избори в
Афганистан тази година.
Но поетите ангажименти за изпращане на
допълнителни военни единици бяха малко. Найголямата бройка от 600 войници обеща Германия. Гейтс заяви, че администрацията няма да
изисква специална помощ, докато не приключи прегледът, който в момента САЩ правят на
стратегията си. Пентагонът обаче в голяма степен се отказа от плановете за нови военни ангажименти. Гейтс заяви, че вместо това американците ще се опитат да убедят съюзническите
правителства да предоставят невоенна помощ.
На европейските противници срещу военното разполагане Гейтс обясни, че могат да предоставят ценна дългосрочна невоенна помощ, като
изготвяне на програми за борба с наркотиците и
осигуряване на експерти, които да обучават афганистанските държавни служители и полиция.
Независимо от това малко на брой правителства склониха да поемат и тези ангажименти.
Миналата седмица само пет страни предложиха
да изпратят допълнителни полицейски експерти,
възстановителни екипи и техническа помощ.
Американските правителствени лица обаче
се надяват, че ако съюзниците вземат участие в
стратегията за развитие, склонността им да сътрудничат ще се увеличи неминуемо.
„Наистина се надявам, че за нашите съюзници това ще е по-лесно, отколкото поемането на
ангажимент за увеличаване на войсковите единици, особено за по-дългосрочен период”, каза

Може би най-трудният проблем, който стои
пред американската администрация, е справянето с размирния район
по пакистанската граница. Според Обама тези
бунтовнически убежища
са основателен фактор
за безпокойство.
При администрацията на Буш американската стратегия се базираше основно на натиск
върху Пакистан чрез ракетен обстрел на предполагаеми бунтовнически
обекти.
Но по думите на бившия експерт от ООН
Фон Хипел въздушните нападения могат да
имат контраефект и са заплаха за мирното население.
„Дори и да убият някои от издирваните терористи, тези ракетни удари само засилват присъствието на въстаническите терористични групировки, действащи в региона”, допълва още
тя.
Според Фон Хипел съществува една, макар и трудна, алтернативна възможност. Тя
се изразява в постепенното приобщаване на
пакистанците към правителството чрез подобряване на услугите и начина на живот в
размирните етнически райони. n
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Прочетено в „Икономист”

Пандата и слонът ненадейно
стават уязвими
Двата големи азиатски звяра треперят. Икономиката на Индия е по-слаба,
но за управляващите в Китай причините да изпитват страх са повече
Скоростта, с която облаците на икономическия мрак и дори отчаяние са се струпали
над световната икономика, предизвиква сериозна тревога навсякъде. Но промяната е много по-неочаквана в двете страни с най-голямо
население в света: Китай и Индия. Доскоро
най-бързо развиващите се икономики в света се чувстваха имунизирани срещу заразата,
засегнала богатите страни. Оптимистите дори
се надяваха, че тези необятни нови пазари мо-
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гат да са двигателите, способни да издърпат
света от рецесията. Сега някои се опасяват от
обратното, че световният крах ще повлече Китай и Индия надолу, предизвиквайки масова
безработицa в две страни, които въпреки своя
успех са все още бедни. В Индия живеят около две пети от недохранените по света деца.
Песимизмът може би е прекален. Това все
още са най-динамичните страни в световната
икономика. Но и двете държави са изправени

Прочетено в „Икономист”
пред сериозни икономически и политически на Централния комитет на комунистическа
трудности. В Индия например новоизграде- партия под ръководството на Дън Сяопин.
ният позитивен имидж на страната пострада Неуверено в началото, но след това много поот две посоки: от икономическите сътресения радикално през 90-те години, партията разруи от куршумите на терористите, атакували шава всичко маоистко – раздава се колективна
Мумбай.
земя, усвоени са много чуждестранни инвесСпоред нашия специален доклад самоу- тиции и частната инициатива процъфтява.
вереността на Индия се корени в постоянния Може би тази годишнина в действителност
икономически растеж, който за последните 5 не е важно събитие, но е лесно да се разбегодини е 8.8% средно за година. Другият фак- ре защо партията иска да разгласи за своите
тор е нарастващото влияние на страната в све- постижения през последните 30 години. Те са
товен мащаб. Индийските политици злорад- постигнали най-удивителната икономическа
стваха, че никога вече няма да бъдат свързвани промяна в историята на човечеството. В страс Пакистан като част от възможен ядрен водо- на, в която живее една пета от населението на
въртеж. По-скоро бяха станали част от „Кин- Земята, 200 милиона души са били избавени
дия” – една история за бързия успех. След ата- от бедността.
ките в Мумбай, за които бяха обвинени тероИ в Китай кризата се отразява негативно. В
ристични групи, разположени на територията страната статистиката е неясна, но цифрите за
на Пакистан, се навдигнаха гласове за наказа- ноември 2008 г. сочат, че износът спрямо нотелни военни действия, но това още веднъж ември 2007 г. е намалял с 2%, а вносът с 18%
изкара на бял свят
- и това е шокирастраховете от регищо. Производството
И в Китай кризата се отраонален
конфликт.
на електроенергия,
Отново се появи
обикновено със стазява негативно. В страната
връзката със западбилни покaзатели, е
статистиката е неясна, но
ния съсед на Индия,
намаляло със 7%. Въцифрите за ноември 2008 г. сочат,
точно когато влошапреки това Световначе износът спрямо ноември 2007 г.
ването на икономита банка и други анае намалял с 2%, а вносът с 18% - и
ческото положение в
лизатори очакват БВП
страната започна да
на Китай да нарасне
това е шокиращо.
става явно. Износът
със 7,5% през 2009 г.
през октомври спадТова е под нивото на
на с 12% в сравнение
8-те процента, които
със същия период на 2007 г. Стотици малки почти суеверно се смятат за крайно необходитекстилни фирми са фалирали, дори някои от ми, за да бъде избегната голямата социална денай-големите за последните години компании зорганизация. Старши изследовател на партията
в автомобилната индустрия са преустановили предупреди за нещо, което в партийна реч напроизводство. Централната банка преизчисли рече „реактивна ситуация на масовото социално
темпа на икономическия растеж, като го на- вълнeние”. Наистина демонстрациите и протемали на 7,5-8%, което е оптимистично. През стите, обичайни за Китай, сега се разпространя2009 г. може би ще е още по-нисък, до 5,5 %, ват, като уволнени работници от фабриките се
най-ниският от 2002 г.
присъединяват към лишени от собственост фермери, защитници на околната среда и жертви на
Все още по-бърз растеж
полицейско насилие и излизат на улицата.
Ако темпът на растеж в Китай падне до това
Пропастта
ниво, това би се считало за катастрофа както
между думи и дела
в страната, така и в чужбина. През октомври
страната чества 30-годишнината от началото
Една от причините за безпокойство е, че упна т.нар. политика на „реформи и отваряне равляващите в Китай ще направят опит юанът
към света” и оттогава средният годишен ико- да поевтинее, за да се подпомогнат износителиномически ръст е 9,8%. Това стана на среща те. Това би било ужасна идея, най-вече защото

“
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Прочетено в „Икономист”
правителството притежава средствата да облеНо Индия има голямо предимство пред Кикчи кризата по много по-безопасни начини: има тай в две отношения за преодоляване на иконобюджетен излишък и малко дългове. Прави- мическата криза. Има богат опит в тази област
телството обяви пакет от фискални стимули на и политическа система, която може да се спрастойност 4 трилиона юана (близо $ 600 млрд.). ви с размирици, без да изпитва скрупули. ИнНякои, които вече са си направили сметката, за- дия плаща определена цена за демокрацията си.
явяват, че това са празни приказки, свързани със Както и в Китай, неспокойствието и бунтовете
стари бюджетни задължения, двойно отчитане са широко разпространени. Но политическата
и празни обещания. Това е основно пропаган- система е гъвкава и еластична, нещо, което изда, целяща да убеди народа на Китай и света, глежда липсва на управляващите в Китай, чиято
че правителството е сериозно относно стимули- основна грижа е как да се справят с протестите.
ране търсенето в страната. Това също може да В Индия вниманието е насочено към изборите.
се окаже неправилно. Това, което наистина има
Едно от изтърканите клишета, използвани в
значение, е тези средства за инфраструктурата западните и марксистките анализи за Китай, бе,
да бъдат похарчени, а не само да се обявяват.
че внезапната икономическа промяна изисква
И все пак има малка надежда, че режимът е политическа реформа. И въпреки това китайскаготов да предприеме радикални стъпки в двете та икономика процъфтя без особени признаци
области, с които биха убедили най-добре мно- за сериозна политическа либерализация, която
зинството от селските райони да харчат парите да отговаря на свободната икономика. Затова
си, а не да ги трупат – да дадат на фермерите клишето излезе от употреба. В действителност
по-големи права върху
много, дори такива бастяхната земя и да се
тиони на демокрацията
Едно от изтърканите
осигури добра мрежа
като Индия, започнаха
от социално осигуряда се подвеждат от доклишета, използвани в
ване, особено в сферавода на Китайската козападните и марксистта на здравеопазванемунистическа партия,
ките анализи за Китай, бе, че
то. Поне джобовете на
че диктатурата е добра
внезапната икономическа проКитай са дълбоки.
за растежа, докато демяна изисква политическа реИндия, за разлика
мокрацията в Индия е
от него, не е считана
лукс, за който плащат
форма.
за страна, която ще
бедните, което допълпомогне да се намери
нително влошава полоотговор на световните икономически пробле- жението им.
ми. Не само че икономиката й е много по-малка,
Тъй като за Китай 2009 е година, богата на
но и финансите на правителството са в пълен годишнини - 50 години от потушаването на анбезпорядък. Бюджетният дефицит на страната, тикитайското въстание в Тибет, 20 години от
възлизащ на 8% от БВП, пречи да бъдат пред- потушаване на протестите на площад „Тянанложени по-големи стимули, които ще облекчат мън“, 60 години от основаване на Китайскапоследствията от краха. Това е обезпокоително. та народна република, може би е добре да си
Ако на Китай са му нужни 8% годишен ръст, припомним, че през зимата на 1978–1979 г. се
за да осигури работни места за приблизително провежда пленум на Централния комитет, но и
7-те милиона нови работници всяка година, то- се основава движението „Стена на демокрацигава как ще се справи Индия? Сравнително мла- ята”. Това е кратък и забележителен период, в
да страна, работната й сила се увеличава с около който свободата на словото процъфтява, точно
14 милиона души на година, т.е. една четвърт от след ксенофобската изолация на културната
новите работници по света. Странно е, но го- революция. Дън, както и Мао Цзедун, толерилемият успех на страната се дължи на сектори, ра дисидентското движение, докато служи на
които не разчитат на голям брой евтина работна целите му, и след това го ликвидира. Така той
ръка, а на малък брой високообразовани и ква- попречва на това, което Вей Цзиншен нарича
лифицирани инженери, като например компю- „петата модернизация” - демокрацията. Китай
търни услуги и капиталоемко производство.
все още се нуждае от нея. n
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Как ще се постигне мирът в Судан?
Съмър Марион, „Такрир – Вашингтон”
Ще има ли най-после спокойствие за населението на Дарфур? Може ли
Судан да получи големите суми от обещаната хуманитарна помощ, без да
се постигне мир в Дарфур? Накъде върви Судан?
Тези въпроси и днес търсят своя отговор. Този
текст е писан преди идването на новата американска администрация. Но той достатъчно добре
представя сложния пъзел на конфликтните отношения в Судан.
През миналата година дружеството „Брукингс“
стана домакин на среща на екип от експерти, които обсъждаха напредъка и пречките пред суданското Всестранно мирно споразумение (ВМС), докато
Судан се подготвя за избори през 2009. Споразумението от януари 2005 между Република Судан
и Суданското народно освободително движение
(СНОД) договаряше периода на уреждането на
мира между Севера и Юга. ВМС третира няколко
въпроса, сред които въоръжените сили, разрешаването на отделни въоръжени сили за всеки регион
и постепенното изтегляне на войските от двете
страни. То осигурява Южната автономия, докато
нейното отделяне или обединяване със Северната
се определи от референдум, насрочен за 2011, и
гарантира, че нефтеното богатство ще бъде разделено поравно между Хартумското правителство и
СНОД. Утвърждавайки двойна валутна и банкова система, както и отделни национални флагове,
споразумението установява и временна администрация, като дава на Република Судан мнозинство 70:30 и определя подялбата 55:45 в богатия
на нефт район Абией, за чийто контрол си съперничат множество политически конкуренти, което
води до увеличаване на насилието и повишаване
на тревогата за нарушаване на човешките права
от правителството. Освен това ВМС позволява да
продължи практикуването на шериата в Северната
автономия и прави конституционни промени, които гарантират, че шериатът не важи за немюсюлмани.
Групата включваше както бивши, така и настоящи судански правителствени служители, служители на Държавния департамент и представители

на „Амнести интернешънъл“. Халид Косер, експерт на „Брукингс“ по хуманитарните въпроси и
заместник-директор на проекта по вътрешно разселване на „Брукингс“ - „Бърн“, представи и ръководи събитието. В миналото д-р Косер е бил старши политически анализатор в Глобалната комисия
по международна миграция и е изнасял лекции
по хуманна география в колежа към Лондонския
университет. Специализирал е в областта на насилствената миграция с фокус върху вътрешното
разселване, политики и практики на убежището,
репатриране на бежанци и незаконен трафик на
мигранти.
Д-р Мудауи ал Тураби от правителството на Судан говори първи от групата. Член на парламента,
той участва в Комитета за външни работи и Подкомитета за защита и сигурност. Д-р Ал Тураби
подчерта, че
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„проблемът за Дарфур
е засенчил мирния процес”
като отдаде бавния прогрес в насрочването на свободни и честни избори на условието да се постигне мир в Дарфур, преди Судан да може да получи
големите суми от обещаната хуманитарна помощ.
Многобройните деления в опозиционните фракции, които включват региона на Дарфур, означават,
че суданското правителство няма официална дарфурска единица, с която може да преговаря, и няма
ясен политически дневен ред, с който да работи.
Докато не се постигне известна степен на политическа стабилност, Ал Тураби твърди, че не е възможно да се създаде инфраструктурна стабилност,
необходима за честното представяне на дарфурското население в националните избори. Двете задачи
на ВМС: постигането на мир и преминаването на
суданската система на управление към демокрация, трябва да бъдат изпълнявани едновременно
и със сътрудничество на международните привърженици на Судан.
Памела Фиърст от американския Държавен
департамент, която следеше бележките на Ал Тураби, се съгласи, че „сигурността е въпрос, по който трябва да работите съвместно с нашите усилия
към демократизация”. Но тя добави, че „нито едното от двете не може да бъде пожертвано”: Фиърст,
старши служител на суданското бюро на Групата
за судански програми (ГСП) в Бюрото на Африка,
често съветва и обществените, и частните обекти
да подобрят американските взаимоотношения в
района. Настоящите й отговорности в ГСП включват подготовката за суданските национални избори
през 2009 и като такава изрази дълбоката си тревога за пречките пред усилията да се гарантира, че
изборният глас на дарфурското население ще бъде

чут. Провалът да се демаргинализират дарфурците
преди изборите ще доведе до по-нататъшното им
изключване, което само още повече ще заглуши
техните гласове. По време на този критичен период, предшестващ изборите, Фиърст подчерта,
че ефективното изпълнение на ВМС „е по-важно
сега, отколкото в което и да било време от неговото
подписване насам”.
Д-р Лам Акол Аджауин, който е бил външен
министър на Судан от 2005 до 2007, се изказа след
Фиърст. Д-р Аджауин е лектор в Хартумския университет и член на Суданското народно освободително движение (СНОД), предимно южна и християнска политическа партия, основана с цел да
изгради светски и демократичен Судан. Въпреки
че много южносуданци са привърженици на независимостта, СНОД настоява за единство под формата на конфедерална система и е главен защитник
на ВПМС наред с Партията на националния конгрес (ПНК). Аджауин засегна първо сложността на
въпросите, с които ВМС се занимава, напомняйки
на публиката, че единадесетте години, които преговорите са отнели, са били „показателни за факта,
че примирието засяга сложен проблем”. Постигнат е успех в

откриването на ключовите належащи проблеми
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каза той, с протокола „Мачакос“ от 2002, който постигна компромис, давайки свобода на Юга и позволявайки шериатът да остане в сила на Север. По
време на дискусията той повтаряше, че страните,
които договорили ВМС, са се обявили за обединен

Очаквания

Судан, но още отначало били обременени от факта,
че ВМС никога не е било споразумение с отворен
край и е донесло със себе си срокове, при които
външните обстоятелства като нестабилността в
Дарфур и Абией - районът, в който изпълнението
на ВМС има най-малък успех, често пречат.
Лин Фредриксън, юридически директор за Африка в „Амнести интернешънъл“, предизвика смеха
на останалите, като окачестви коментарите си като
„конструктивна критика... иначе нямаше да бъда
от „Амнести интернешънъл“. Фредриксън, която е
работила на поста консултант по човешките права
за няколко организации в Африка и Югоизточна
Азия, представи осем тревожни основни момента.
Първите пет основно наблягат на поведението на
суданското правителство с оглед на следното:
Първо, тя засегна нуждата от ефективно доставяне на хуманитарни помощи и пълна яснота
за жестокостите, извършени в Дарфур. Второ,
Фредриксън подчерта загрижеността на „Амнести
интернешънъл“ за нарушаването на свободата на
медиите и личното изразяване. Следващата тема,
която тя спомена, е нуждата от законни реформи
в Судан, включително в медиите, а военните и
полицейските закони бяха следващата спомената
тема. Накрая тя изиска цялостно разследване на
правителствените злоупотреби, извършени по време на арестите и задържанията, и по-нататъшно
внимание относно правата на разселените хора, с
особена тревога за настоящия голям наплив към
Етопия, Северна Уганда и Кения и загриженост за
неизпълнението на Източното суданско мирно споразумение (ИСМС). Фредриксън, подобно на другите експерти от групата, също подчерта липсата
на международна перспектива при взаимоотношенията между влошаващата се ситуация в Дарфур и
избирателния процес, настоявайки, че без продължително международно внимание за изпълнение,
инвестиции и наблюдение очакванията за ефек-

тивността на ВМС ще останат ниски. Последният
важен момент, на който тя се спря, беше призивът
американското правителство да предприеме по-активна роля в справянето с хуманитарните проблеми в региона.
Публиката наброяваше над 130 души, включително американски учени и политици, както и
представители на суданските политически фракции и лобистки групи, присъстващи във Вашингтон. След презентациите на групата експерти те
отговаряха на въпроси на публиката, които се
съсредоточиха основно на главните въпроси, поставени по време на дискусията на експертите от
международното сътрудничество до въпроса за
обединението. Колин Томас-Йенсен, политически
съветник от публиката, изтъкна факта, че скорошните проучвания сочат, че 90% от южносуданците
ще гласуват за независимост, като попита Аджауин какво означава това число за политиците от
СНОД в усилията им да обединят Судан. Отговорът на Аджауин още веднъж обърна нимание на
трудностите при мобилизирането на електората
поради гражданското неподчинение. „Искаме да
направим обединението на Судан привлекателно
за онези, които ще гласуват за него. Това са южносуданците.” От перспективата на правителствените служители стимулите да демаргинализират
населението в потъналите в конфликти райони
като Дарфур са намалели. Домашният политически пейзаж без международно сътрудничество
позволява малко гъвкавост. По-рано в дискусията
Аджауин заяви: „В крайна сметка обикновеният
човек иска да види, че има разлика между войната и мира. Мирът за обикновения човек означава,
че им върши работа”, услуга, която суданските
власти се оправдават, че не могат да предоставят с
ограничените средства, с които разполагат. В този
смисъл, продължава той, суданското правителство
ще приветства международната подкрепа от други
правителствени и нестопански организации, за да
се подпомогне обезпечаването на населението. В
края на събитието Фредриксън остро напомни за
липсата на връзка между тези, които действат вътре и извън суданската политическа система. Тя заяви, че „Амнести интернешънъл“ ще бъдат повече
от щастливи да изпратят наблюдатели за човешките права в региона.
„Помощ, не наблюдатели”, отвърна
Аджауин.
„Е, предложението остава”, заключи
Косер. n
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Политическата реалност в Сомалия
и перспективите за бъдещето
Мухаммад ал Амин Мухаммад ал Хади, Сомалия
Едва излязъл от една криза, проблемът в Сомалия навлиза в друга – омагьосан кръг,
който поражда само гняв и съчувствие. В хода на кризата възникват въпроси поради
промяна в позицията на действащите в нея лица, там, където враговете се срещат, а
приятелите се разделят в конфликт, в който се използват вярата и племенната принадлежност и чиито конци се дърпат както от местни, така и от международни
групировки в зависимост от стратегическите им интереси, и които експлоатират обхванатите от лудостта на управлението и властта - било то чрез погазване на народа
или с помощта на танкове и ракети, с които поразяват враговете си. В последното й
действие изглежда, че ходът на кризата предизвиква удивление и поражда въпроси за
резултатите от сомалийския проблем в краткосрочен и дългосрочен план в условията
на конфликта между ислямистите и преходното правителство, от една страна, и вътрешните разногласията във всяка от страните, от друга, което доведе до промяна на
позициите и изявленията.
Каква е причината нещата да стигнат дотук и какво ще стане в бъдеще? В тази
статия ще се опитаме да дадем отговор на тези въпроси, доколкото това е възможно.

Ислямските съдилища
и съпротивата
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Процесите на разцепление, разкол и разногласия в мненията между отделните фракции на
Ислямските съдилища започнаха от разпускането
им след етиопската окупация в Сомалия в края на
декември 2006 г. Тогава се формираха групировки,
които имаха различни гледни точки за разрешаване на сомалийския проблем. И ако бяха единни в
това да се противопоставят на окупацията и правителството, което дойде на власт след нея, то имаха
разногласия за целта на тази съпротива. Някои от
тях избраха варианта с изгонване на окупаторите
и сваляне на правителството, след което да накарат всички сомалийци да участват в създаване на
правителство, представляващо целия народ. Това
бе позицията на по-голяма част от ислямистите,
наречени умерени. На противоположния полюс
бе мнението, че след изгонването на окупаторите
и свалянето на преходното правителство е необходимо да се създаде ислямска държава, в която
да се прилагат ислямските закони (шериата). Има-

ше и трета група, които вярваха, че трябва да продължат борбата и след това, за да освободят останалите части на Сомалия, които са в лапите на
Етиопия и Кения, и да основат народна ислямска
държава, която да е най-голямата на Африканския
рог, и да подкрепят угнетените и слабите по света.
Тази идея бе подкрепяна от групировката „Движение на младежите - муджахидини” и групировката
„Рас Киамбoни”, начело на която е шейх Хасан
Турки. Умерените ислямисти успяха да обединят
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силите, участващи в съпротивата, подкрепяна както в страната, така и в чужбина, и да основат Коалиция за повторно освобождение на Сомалия през
септември 2007 г., в която се включиха Съюзът на
ислямските съдилища, Свободният парламент, сомалийски емигранти и част от елита. Мненията на
основателите се различаваха, но при съставянето
на устава бяха направени компромиси, като преобладаваше умереното мнение. Целта бе обединение
на усилията, да се определи говорител на съпротивата в чужбина, както и да започне дипломатическата битка за решаване на сомалийския въпрос за
необходимостта от извеждане на окупационните
сили от Сомалия, както и за търсене на подкрепа
на съпротивата вътре в страната. От момента на
обявяването на коалицията „Движението на младежите - муджахидини” не одобри нито съдържанието на устава, нито участниците в конференцията,
нито мястото, където бе свикана. Заявиха отказа си
да приемат тази коалиция и от този момент нататък
започнаха да действат самостоятелно, като приеха
идеологията на „Ал Кайда”. След по-малко от месец бе обявено основаването на Ислямски фронт
за освобождение на Сомалия, в който се включиха
групировки от Съюза на съдилищата, неодобрили
идеята да се присъединят към коалицията, чиято
основа е чисто национална, а не се базира на основните принципи на исляма и нейните цели не са
създаване на ислямска държава. Членове на този
фронт са секуларисти и той не е възприел открито
борбата, участва в битката от името на съпротивата. Остава една групировка от лидери на Съюза на
съдилищата вътре в коалицията, която се опитва
да се насочи към онази страна, от която ще има
най-голяма полза. И въпреки че „Гласът на младежта” и „Ислямският фронт за освобождение на
Сомалия” не са нито толкова многобройни, нито
са така добре оборудвани, а също им липсва опитът на коалицията, тяхното напускане предизвика
идеологически разногласия, които избухнаха вътре в силите на съпротивата и излязоха наяве.

Опитомяване
на ислямистите
След две години на конфронтация със сомалийската съпротива Съединените щати, Етиопия и
Западът като цяло стигнаха до заключението, че
военното решаване на конфликта с ислямистката
и народната съпротива е невъзможно и че с подкрепата на преходното правителство няма да бъдат постигнати никакви резултати, освен ако не се

сменят някои от ръководителите, така че да бъдат
приети от народа. Трябва да знаем, че ислямската
съпротива в сегашното си състояние не може да
бъде приета като една от страните участнички в
политиката на Сомалия и се стремят да я раздробят и опитомят, доколкото е възможно, за да влезе
в процеса на желаното политическо разкрасяване
на институциите на федералното правителство, за
да бъде приета. На много срещи западните служби
хвърляха примамката на умерените, за да се отдалечат от крайните ислямисти. Тези усилия бяха
възложени на представителя на главния секретар
на Обединените нации Ахмаду Уалид Абдула за
Сомалия, след като неговият предшественик бе
уволнен от поста си по обвинения, че не е изпълнявал задълженията добросъвестно. Причините за
избора на Уалид Абдула не се споменават, но една
от тях вероятно е, че произлиза от бедуинско номадско племе от Мавритания, подобно на тези в
Сомалия, и за да се уверят арабските и ислямски
страни в способностите му да спечели доверието
на ислямистите и панарабистите в Сомалия. Уалид
Абдула успя да убеди лидерите на „Коалицията за
повторно освобождение” на Сомалия и представители на преходното правителство да започнат
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преговори, които в началото бяха непреки, но покъсно преговорите станаха преки и с обща прегръдка. Гняв предизвика и въпросът за включването в преговорите на участници от коалицията и
страната - домакин на коалицията (Еритрея), и
това доведе до първото разцепление, от което се
появи тъмното крило на Джибути. Въпреки че
крилото на Джибути се ползваше с мнозинство и с
присъствието на лидерите на най-важните страни
в съюза – Съдилищата и Свободния парламент, а
именно президентът на изпълнителния съвет и
президентът на законодателния съвет в коалицията, и това му даде морална сила да одобри преговорите, след като получи одобрението на законодателния съвет на резултатите от първия тур, а ството с посредничеството на Организацията на
другият участник бяха лидери ислямисти, които обединените нации и неприемането на присъствине можеха да бъдат пренебрегвани, дори и да ня- ето на Етиопия на заседанията на преговорите се
маха официална функция в коалицията. Лидерите считаше за постигане на политическата цел и че
от крилото на Джибути в коалицията смятаха, че това ще доведе до приемането на онези елементи,
са постигнали важен напредък, като са убедили които са недоволни от управлението на Етиопия и
света да ги признае за основна страна в изгражда- военното и политическото й господството над Соне бъдещето на Сомамалия, а чрез интегрилия и да свали обвинерането на институции
Трябва да знаем, че иснието в тероризъм от
ще е възможно да се
лямската съпротива в
съпротивата и коалиципровали планът на Етисегашното си състояние
ята. Навлязоха в нов пеопия, институции, подриод, който изискваше
не може да бъде приета като
чиняващи се на гласа на
да се играят нови роли и
народа, който без съмедна от страните участнички
да се играе с нови докунение ще отхвърли
в политиката на Сомалия и се
менти, за които коаливеднъж завинаги етиопстремят да я раздробят и опицията нямаше ясна
ските марионетки, ако
томят, доколкото е възможно,
представа и достатъчно
му се разреши да изрази
знания, както и взаимно
за да влезе в процеса на желаномнението си. След отвасъгласие за тях, нещо
ряне на вратата на прето политическо разкрасяване на
повече – липсваше й
говорите започна проинституциите на федералното
опит.
Крилото
на
цес, който не бе приет
правителство, за да бъде приДжибути смяташе, че е
от по-голяма част от
ета.
извършило пробив в
членовете на коалициямеждународната общта и делегацията по преност и че е на път да
говорите и имаше за цел да опитоми ислямистите
осъществи военната си цел, а именно – да изгони и националистите вътре в коалицията, за да приетиопската военна окупация, както и политическа- емат това, което им се предлага, това бе цената да
та си цел, представляваща извеждането на сома- участват в политиката на Сомалия и да се включат
лийския проблем извън опеката на организацията в преходното правителство. Водещите преговориIGAD (Intergovernmental Authority on Develop- те бяха от ООН и западни дипломати, които видяment)1, зад която стоят Етиопия и Кения. Това е ха възможност да дадат урок на коалицията за силорганизация, от която Сомалия страда още от са- ните и слабите й места, а на посланика на Етиопия
мото начало, тъй като предизвика задълбочаване в Джибути му бе разрешено да участва в заседанина проблема и застой. Преговорите с правител- ята на преговорите само опитно – след като коалицията се съгласи да седне лице в лице с представи1
тели на правителството, което доскоро бе считано
Междуправителствена организация за развитие
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за марионетка на окупаторите. Участието в преговорите доведе до загуба на усилията на коалицията и силите й, особено ислямистите, представени
от Ислямските съдилища, и доведе до укрепването на нова сила, която се възползва от положението, за да се покаже като истинската съпротива и
предварително отказа да застане под знамената на
коалицията. Начело на тази сила застана „Движението на младежите - муджахидини”, а към тях се
присъедини и групировката „Рас Киамбони”, която се оглавява от шейх Хасан Турки. От тази страна започнаха да се издигат гласове, които обвиняваха ръководството на коалицията, че са отстъпници от вярата, тъй като се присъединяват към тези,
които потискат. А групировката, която се присъедини към коалицията, се бе отделила от Съюза на
ислямските съдилища, въпреки че това не бе обявено от ръководството на съюза. Но бе явно, че е
попаднала в затруднено положение пред другите
заради съдържанието на споразуменията, които
ще подпише крилото на шейх Шариф от този момент нататък и които изглеждат лишени от смисъл. Въпреки това продължи да бъде на страната
на съпротивата, удари врага и му причини страдание на него и на онези, които се прикриват зад
щита на правителството марионетка. В началото
Етиопия бе притеснена от хода на преговорите, които се провеждаха в Джибути, и разбра целите на
коалицията, но бе многократно успокоявана от
международната общност и екипа на ООН, водещи преговорите. Няколко местни групировки
действаха от името на коалицията, за които по-голяма част от членовете на преговарящия екип от
крилото не знаеха за тях. Целта на тези преговори
бе да се опитоми ръководителят на коалицията
шейх Шариф, като се използва примамка в по-голяма част от случаите, за да го съблазнят, че бъдещето на Сомалия е в ръцете на коалицията и лично
в неговите ръце само ако се успокои етиопската
страна, за да не се противопостави на това. Резултатът бе изненадващ и учуди всички - участието

на шейх Шариф в срещата на върха на IGAD, ръководена от Мелес Зенауи, министър-председател
на Етиопия. Шейх Шариф седна пред него като
един от лидерите на коалицията, изслуша речта
му, отправяща критики към преходното правителство, съставено от IGAD, и не коментира решенията на срещата, които реално превръщат Сомалия
в държава, подчинена на организацията. Мнозина
от сомалийските наблюдатели смятат, че вътре в
коалицията и извън нея приемането на Шариф да
участва в тази конференция и появата му там е историческа и стратегическа грешка, като така усилията на коалицията да осъществи политическата
си цел - отдалечаването на IGAD и Етиопия от
проблема в Сомалия, отидоха напразно. Затова
групата преговарящи отказа да отиде на срещата
заедно с шейх Шариф и го посъветва да не участва
в срещата на върха, но той бе твърдо решен да отиде. На тази среща стана ясно, че президентът Абдула Юсуф не е желан и „песента му е изпята” и
отсега нататък трябва да отстъпи сцената на нови
играчи, а проблемът се върна в изходната си точка.
След срещата шейх Шариф изненадващо посети
Сомалия и се срещна с полевите си командири от
коалицията. Целта на посещението му бе да се заличат следите от участието му в срещата на върха
на IGAD и да докаже, че все още е истинският лидер на коалицията и на Ислямските съдилища,
както и да убеди командирите си и племенните вождове, които се обявиха против последното споразумение, ратифицирано от коалицията на
27/10/2008 г., да приемат гледната му точка и да
работят с него за постигане на успех и прилагане
на съдържанието на споразумението, но постигна
малко успех в тази област.

Преходното правителство
Не само че преходното правителство не бе

“

Уалид Абдула успя да убеди
лидерите на „Коалицията
за повторно освобождение” на Сомалия и представители на преходното правителство
да започнат преговори, които в
началото бяха непреки, но покъсно преговорите станаха преки и с обща прегръдка.
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далеч от тези разцепления, за които знаеше, но племенни интереси. Стигна се до там, че започнате засилиха пропастта между поддръжниците за ха взаимно да се обвиняват в неверие, което предпреговори с коалицията начело с министър-пред- вещава избухването на битки между ислямистите,
седателя Нур Хюсейн Ади и групата на противни- при което ще станат известни новите военни лиците на тази идея начело с президента на страната дери на Сомалия, но облечени в религиозна униАбдула Юсуф. Но президентът Юсуф изглежда форма, и мобилизацията е в името на вярата, а не в
бе безпомощен като птица с отрязани крила, след името на племенната принадлежност. От трудното
като Етиопия започна да подкрепя противникова- положение между правителството и съпротивата
та страна поради причини, свързани със страте- спечели „Движението на младежите - муджахидигическите й интереси. След срещата на върха на ни”, които станаха по-силни и успяха да овладеят
IGAD разногласията между членовете на преход- стратегически жизненоважни крайбрежни градове
ното правителство се задълбочиха и избухнаха на юг от Кисмайо и Марка и бойците й са в околмежду тях както никога досега, след като прези- ностите на столицата Могадишу, която е вкопчена
дентът Юсуф се убеди, че всички мерки, които ще здраво между челюстите на клещите им. Така прабъдат вземани отсега нататък, ще имат за цел да вителството, етиопските сили и други групировки
бъде отстранен от властта и да се влеят нови сили бяха поставени пред свършен факт.
в битката, както и че губи политическия си защитПерспективи пред бъдещето
ник Етиопия, с който
дойде на власт. ИзвестВъпросът, който се
но е, че Абдула Юсуф
Мнозина от сомалийскипоставя при напредсе е вкопчил здраво във
ването на „Младежите наблюдатели смятат,
властта и това обяснява
те муджахидини” към
че вътре в коалицията и
всеки отчаян опит да
Могадишу, е дали поизвън нея приемането на Шариф
попречи на това или да
ложението в региона
да участва в тази конференция и
го забави, като наприи международната сипоявата му там е историческа
мер отказа му да одобри
туация ще позволят
правителството, което
да се върнат крайните
и стратегическа грешка, като
бе сформирал минисислямисти и да завлатака усилията на коалицията
тър-председателят Нур
деят Сомалия отново?
да осъществи политическата си
Ади, и да изрази учудВ международен план
цел - отдалечаването на IGAD
ването си, че в Сомалия
има важна промяна, на
и Етиопия от проблема в Соманяма законна власт и че
която Сомалия се настраната е попаднала в
дява да й бъде от полия, отидоха напразно.
ръцете на ислямистите.
мощ, макар и непряко,
Затова започна да търси
в разрешаване на произход от кризата и отиде в Либия, която бе като блемите и това е напускането на Буш и неоконспасителна сламка от кладенеца, в който бе по- серваторите на Белия дом и идването на власт на
паднал, и се опита да поиска помощ от либийския чернокож президент, който вероятно ще извърши
лидер воденето на мирния процес за Сомалия да промени във външната политика и Сомалия ще
бъде преместено в Либия. Но вероятността това бъде включена сред тези въпроси. Бившата адда се случи е твърде малка.
министрация на Джордж Буш смяташе, че Сомалия е страна, подкрепяща тероризма, от което се
Трудното положение
възползва Етиопия, за да осъществи плана си и
Сега сме изправени пред ситуация, чиито ре- да го обвърже с американския план. С идването
зултати е трудно да бъдат предвидени, но най-ве- на власт на новата администрация от демократи,
роятно няма да са в интерес на сомалийския народ. в чиито редици има членове на Конгреса, които
Ислямистите и заедно с тях съпротивата бяха оп- призовават за изтеглянето на етиопските сили от
итомени до степен, че ги подтикнаха да паднат в Сомалия и съставяне на правителство, което да се
бездната на предателството, други – към краен екс- приеме от сомалийския народ и да се стабилизитремизъм, за да получат симпатиите на „Ал Кай- ра положението там, е възможно етиопският план
да”, а трети насочиха към преследване на лични и да не получи такава подкрепа, каквато му бе ока-
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зана от бившата администрация, и според някои сформира правителство, което ще скъса споразунаблюдатели това може да доведе до край на кри- мението от Джибути и няма да бъде прието от сизата. Но не трябва да мечтаем много, тъй като без лите на съпротивата и тогава ще бъде свалено със
съмнение международните и местните сили все сила. Етиопия успя да посее семената на раздора
още са на мнение да не приемат и допускат ис- и конфликта между племената, като всеки път залямистите, било то умерени или крайни, да упра- ставаше на различна страна, и това ще рефлективляват сами Сомалия. Причините за това са много ра върху съпротивата, която все още не е имунии една от тях е, че няма да допуснат някого, който зирана срещу влиянието на племената и всеки ще
симпатизира на „Ал Кайда”, да господства над се върне в племето си, за да стане то по-силно.
Сомалия, която е стратегически важна страна. За Тъй като не е възможно нито само религиозно,
това не можем да очакваме да се запази мълчание нито племенно или изцяло политическо раздепо този въпрос и ако продължим да мечтаем за ление в Сомалия, то сме свидетели на племенни
това, то означава да се продължи страданието на и религиозни формирования, които увеличават
сомалийския народ, изтощен от убийства и изгна- страданията на народа. И ето че се появява удобна
ничество. След като международните и местните възможност за такива регионални и международсили се убедиха, че не могат напълно да изключат ни организации като IGAD, Африканския съюз
ислямистите от управлението, са готови да при- или Организацията на обединените нации да
емат умерените ислявземат нови решения,
мисти да участват в разбило то за укрепване на
пределянето на властта,
Известно е, че Абдула Юсуф
африканските сили за
но не и да я завземат
„запазване на мира”, и
се е вкопчил здраво във власизцяло, особено онези,
точно това се подготвя
тта и това обяснява всеки
на които първо трябв момента в документаотчаян опит да попречи на това
ва да повярват, преди
цията на IGAD. Може
или да го забави, като например
да им разрешат нещо.
би след това ще бъдат
отказа му да одобри правителНа регионално ниво
преименувани в сили
Етиопия е изтощена от
„за налагане на мира” и
ството, което бе сформирал мимногото удари, които
Етиопия ще е готова да
нистър-председателят Нур Ади,
понесе от съпротивата,
участва в тях, незавии да изрази учудването си, че в
както и от дискредитисимо от това как се наСомалия няма законна власт и че
рането й от световните
ричат, но не и веднага,
страната е попаднала в ръцете
организации за правата
след като е напуснала
на човека за това, че е
Сомалия. Наскоро Кена ислямистите.
извършила престъпления обяви, че е готова
ния срещу човечествода участва в това. Излито в Сомалия. Затова винаги я чуваме да казва, че за, че окупаторите излязоха през вратата, за да се
не е готова да продължи да подкрепя временното върнат през прозореца. А сомалийският народ и
правителство на Сомалия за „неопределен пери- политическата му активност не трябва да бъдат
од” и че силно желае да успеят мирният процес и заблуждавани от пиесите, които се играят на тяспоразумението от Джибути. Но нейните планове хна сцена, а да работят активно за укрепване на
са други: да изтегли войските си до границата, за институциите и всички да участват във властта,
да наблюдава ситуацията, като ще заяви, че това е докато не остане нито един повод за война, било
в изпълнение на споразумението от Джибути и че то религиозен или племенен. Арабските страни,
наистина силно желае да се постигне мир в Со- които през повечето време бяха само свидетели
малия. Тя направи това едва след като се убеди, на случващото се, трябва да действат, и то не само
че сомалийският проблем бе поставен в ръцете в интерес на Сомалия, но и в защита на собствена IGAD, която управлява там, както и след като ните си интереси, тъй като крахът на държавата
се убеди, че няма да остави след себе си прави- се обърна срещу тях. Пиратството се използва от
телство, способно да оцелее или пък ще се про- международните сили като претекст за сигурносвали изцяло и отново ще избухнат боеве между тта на Червено море, но в действителност целта е
групировките за завземане на властта, или ще се да го интернационализират и завладеят. n
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Жената има име:
Дуйгу Асена
Николина Ангелова
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Дуйгу Асена – авторка на бестселъри и борец
за правата на жените в Турция – е вече покойница. Тя почина на 60 години през 2006 г., след
двегодишна борба с мозъчен тумор.
Съобщението гласеше, че Асена е починала
в американската болница в Истанбул, след като
е била приета с висока температура и респираторни проблеми.
Дуйгу Асена е родена в Истанбул на 19 април
1946 г. След като завършва частния девически
колеж “Кадъкьой”, продължава образованието
си в Истанбулския университет и се дипломира
в специалност педагогика. След това две години
работи в детската клиника на болница “Хасеки”
и в детската градина към Истанбулския университет като педагог.
С цялостната си дейност Асена успява да извади женското движение от „черупката” му и да
го приближи до съзнанието на средната класа.
Асена не престана да се сражава в неизследваната територия, с която се бе захванала.
През 1994 г. в едно интервю тя изразява смесени чувства за прогреса на жената в Турция.
Пред Асошиейтед прес тя заявява: “Изминахме
дълъг път, но има още много път, който трябва
да извървим.”
Ако съвременната история на Турция бъде
пренаписана, за да стане “нейна история”, несъмнено Дуйгу Асена ще бъде една от централните фигури, а книгата й от 1987 г. Kadının Adı
Yok (“Жената няма име”) ще бъде една от основните книги, които ще бележат борбата на турските жени.
Изглежда обаче, че дарбата й на феминистка доминира останалите й таланти на писател,
педагог, журналист, автор на реклами, главен
редактор. И то не толкова в разбирането за феминизма като лишено от душевност отвлечено
понятие, а като конкретен факт от действителността, който се случва всеки път, щом жена открито защити правата си в едно патриархално
общество.

Асена успява да отрази тези факти от действителността на много достъпен език, с което естествено си спечелва както верни привърженици, така и заклети врагове. Етикетът “феминистка” повече от две десетилетия е неразделна част
от обществената й личност и той, без съмнение,
казва много за културното влияние, което Асена
е оказала върху позицията на жените в Турция.
Почти всички писателки, журналистки, редакторки са не по-малко феминистки днес, отколкото Асена е била през 80-те години на ХХ в.
Каузата на жените днес се подкрепя и от много
техни колеги мъже. И това отново казва много
за нейната роля по пътя на турските жени към
равенството.

Портрет
Кариерата на Асена като журналистка започва през 1972 г. с нейната първа рубрика
във в. “Хюриет”. Между 1976 и 1978 г. работи
като автор на реклами за вестници в рекламна агенция. През 1978 г. става главен редактор
на издателска къща и започва да издава първото женско списание в Турция – Kadınca (“По
женски”). На тази позиция по-късно отговаря
за издаването и на други женски списания –
Bella (“Белла”), Ev Kadını (“Домакиня”), Kim
(“Кой”), Negatif (“Негативно”) и Onyedi (“Седемнайсет”).
Нейната роля за женското списание няма
нищо общо с представите за подобно списание.
Кadınca разказва и анализира истории за насилие срещу жени, представя брачни проблеми,
разкрива липса на равни права, пред които се
изправяли жените във всекидневния си живот.
Асена съветва жените да прекратят нещастните си бракове.
За първите години на Kadınca тя споделя:
“Това беше първата критика на брака.” В цитираното вече интервю за АП през 1994 г. тя
казва: “Скоро осъзнах, че писането за пеперуди
и готвене всеки ден не е за мен. Трябваше да
предам послание.”
И нейното послание към жените, както тя
сама пише в една своя статия, е следното: “Избягайте от омагьосания кръг. Борете се за
вашите равни права... и си намерете работа
като първа стъпка към свободата.”
През 80-те години на ХХ в. женското движение в Турция набира скорост, но Дуйгу Асена
е тази, която го превръща във всекидневна политика със своите публикации в печата. Влюбва се в свой колега, журналист във вестник, и
впоследствие бива уволнена. Това е горчиво
потвърждение на факта, че мъж от Турция, попаднал в същото положение, никога не би се
сблъскал с подобна реакция.
Може да се каже, че в началото на 80-те години на ХХ в. Асена е една от централните фигури в женското движение в Турция, но след
публикуването на дебютния й роман тя се превръща в основната фигура. Книгата й Kadının
Adı Yok (“Жената няма име”), която остро критикува натиска върху жените и брака без любов, е публикувана за първи път през 1987 г.
и става бестселър. За много кратко време бива
преиздадена 40 пъти. По време на 40-ото си
преиздаване бива забранена от правителство-

то, защото е сметната за нецензурна, опасна
за децата и подкопаваща основите на брачната
инстинуция.
След продължила две години съдебна битка
забраната бива вдигната, утвърденият филмов
режисьор Атиф Йълмаз прави филмова адаптация по книгата, а главната героиня е изиграна
от Хале Сойгази. Книгата се превежда и се продава в Германия и Холандия. Става бестселър и
в Гърция. Втората й книга - Aslında Aşk da Yok
(“Наистина няма и любов”), която се смята за
продължение на първия й роман, също е превеждана на чужди езици и е издавана в чужбина. Всичките й следващи романи стават бестселъри.
По времето, когато романът “Жената няма
име” се радва на голяма популярност с многобройните си преиздавания, юридическа битка и
екранна адаптация, Асена се озовава между одобрение и враждебност. Отрицателните реакции
идват главно от мъжкия елит, който я окачествява като агресивна, враг на жените и повърхностна. По ирония тя изгражда приветлив, но все
пак непоколебим обществен образ. Преди нея
феминизмът в Турция се ограничавал до точно
определена класа, социално-икономическо положение и някои дейности. Върхушката не възприемала движението на жените като заплаха, а
като всяка друга крайна гледна точка.
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Портрет
Асена живее със съзнанието, че трудно извоюваните права за жените в Турция съществуват
само на хартия. През 90-те години на ХХ в. чрез
дейността си на журналист тя насочва енергията си към Източна Турция. Тя твърди: “В Турция все едно не сме в една държава. Има западна част и източна част. Жените тук и там
са толкова различни едни от други, като две
различни планети.”
Между 1992 и 1997 г. подготвя и представя
телевизионно предаване по държавната телевизия TRT 2. Освен за в. “Хюриет”, пише за
вестниците “Джумхуриет” и “Йарън”. Снима се
в три филма: Umut Yarıda Kaldı (“Изгубена на-

дежда”), Yarın Cumartesi (“Утре е събота”), Bay
E (“Г-н Е”). През 1988 г. получава наградата на
Босфорския университет “Най-добър автор” за
книгата “Жената няма име”. През 1998 г. получава наградата “75 жени в 75 години”.
Когато Асена умира, журналистките и писателките я възхваляват заради нейната смелост.
По-младите журналистки пишат, че тя е проправила пътя за техните сегашни позиции. Може би
описанието на Асена, направено от журналистката Мине Г. Къръкканат, е най-забележително
- в него тя е сравнена с воден поток, с оазис в
средата на пустинята. n
(По материали на турския печат)

Из „Жената няма име”
глава 21
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В края на гимназията изостанах с една година – не бях взела два изпита. Както и да е, взех ги
с курсове и уроци. Дойде ред заедно със сестра ми да кандидатстваме в университета...
Татко каза:
“Ехо! Къде отивате, че за какво ви е, утре ще се омъжите и ще си отидете, защо напразно да
ми създавате трудности?”
“Татко, но ти няма да се затрудняваш, ние ще ходим по изпити. Освен това не искаме да се
омъжваме, искаме да работим...”
“Каква работа, да не съм го чул повече от устата ви, в моята къща никой не може да работи,
ще се разправям и с всеки, който ви накара да работите. Хайде, сестра ти както и да е, обаче ти с
тоя мързел няма да изкараш изпитите.”
“Тате, щом като няма да мога да ги изкарам, остави ме да отида, да си опитам късмета, какво
ще стане, а, какво ще стане, тате.”
................................................................................................................................................
Не, татко не позволява. Мама е най-големият ни посредник, комшии, роднини всички посредничат. Не, не си променя така лесно решението. Взехме документите за изпитите, попълнихме
ги и ги изпратихме. Получихме пропуски. Може би в деня на изпита ще си е вкъщи, няма да ни
пусне. Всичките ми мечти са на път да изчезнат безвъзвратно. Свобода, печелене на пари, забавление...
Един ден, най-вероятно преминавам през някаква криза и без да мисля, без да планирам, се
изправям пред него:
“Тате, виж, ето пропуските ни, не си такъв човек, че да ни заключиш вкъщи, ще отидем, ако
не позволиш, ще избягам от къщи, да знаеш!”
Вкъщи всички са в шок. Лицето на мама е пребледняло. Татко започва да се смее. Човекът да
не би да полудя.
“Добре, върви, пък ще видим, няма да можеш да изкараш, а и да изкараш, няма да можеш да
завършиш...”
Хич и не се надявах, стана лесно. Казах:
“Ще видим.”
Напразно сме се измъчвали толкова време. Наистина когато са непоколебими, хората можели
да преобърнат планини. Напразно ли толкова време сме се страхували от този човек?
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Пътят към Витлеем
Алим Макбул следва стъпките на Йосиф и Мария от Назарет до
Витлеем в историята за раждането на Исус от Новия завет. Третата
част от неговия дневник започва в Ал Бира, близо до Рамала, и през
Ерусалим стига до Витлеем в навечерието на Рождество Христово.

22 декември,
сутринта:
Ал Бира
„Ако хората смятат, че моите възгледи са крайни, няма
проблем. Екстремистка съм”,
заявява Батия Медад, която живее в еврейското селище Сило,
разположено в средата на Западния бряг (въпреки че Батия
не използва този термин, а го
нарича с библейското му име Юдея и Самария).
Навсякъде по света, с изключение на Израел, тези селища са считани за незаконни, построени на окупирана
палестинска земя. Когато й го
казвам, отговаря гневно. „Ние
(евреите) сме единствените,
които имаме история, дошли
сме тук първи и сега трябва да
сме тук. Изобщо не е морално
да се казва, че не можем да бъдем”, заявява тя. „Не ме е грижа какво мисли светът. И тях
не ги интересуваше, когато нацистите започнаха да избиват
евреите. Защо сега аз да съм
загрижена?” Батая и нейният
съпруг Исраел са родени и израснали в Ню Йорк, преместват се тук през 1970 г. Никога,

докато е живяла в САЩ, не е
изпитвала чувство на принадлежност, но когато се преселва тук, моментално се чувства
като у дома си. Израелските и
палестинските политици, подкрепяни от международната
общност, трябва да работят за
прекратяване на израелската
окупация тук и за създаването на независима палестинска
държава. Според Батая мирният процес ще стигне до задънена улица и нейното бъдеще
в Сило изобщо не е застрашено. От Сило се отправям на юг,
като следвам пътя през долината, през която се смята, че Йосиф и Мария, и много пророци
(включително Авраам) преди

тях, са минавали оттам. За последните няколко десетилетия
пейзажът се е променил значително. На много от върховете
могат да се видят бляскавите,
с червени покриви домове на
еврейски заселници. Долу под
тях, разпръснати и обикновено
изглеждащи, са палестинските
селища. Няма почти никакво
взаимодействие между двете
общности, само напрежение.
Чувствам се неудобно, докато
вървя, тъй като и заселниците,
и палестинците ме гледат подозрително. Заселниците, покрай
които минавам, един или двама
от тях въоръжени, вероятно ме
смятат за палестинец, т.е. потенциален нападател. „Добър
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ден”, ми казва един от тях на
арабски, като ме приближава,
и това е тест. Решавам, че едно
„Здрасти” на английски ще
е по-добре от традиционния
мюсюлмански отговор, имайки предвид обстоятелствата.
Отдалечава се успокоен. Палестинците, които ме чуват да
говоря по телефона на английски, предполагат, че съм заселник имигрант, а малко момче
изкрещява на арабски „Мустаутан, мустаутан” (заселник,
заселник), докато бяга към
къщи, след като ме е забелязало. Решавам да ускоря крачка и
да вървя близо до главния път.
Магаре номер четири ме чака
малко по-надолу по пътя. Чисто
бяло, освен тъмно неравно петно на левия му хълбок. Питам
собственика от какво е. Казва,
че магарето е от бежанския лагер Каландия, близо до Рамала.
Преди няколко години, когато е
имало чести сблъсъци между
младежите и израелските войници, магарето минава покрай
купчина горящи гуми и козината му се подпалва, но, слава
Богу, няма трайни увреждания.
Магарето изглежда с доста
добър нрав. Едва когато започваме да се движим, разбирам,
че имаме проблем, извънредно
бавно е. Обаждам се на собственика и той ми обяснява, че
е доста възрастно, някъде на
25, и нищо не може да се направи за тази бавна скорост. Аз
обаче съм упорит. До вечерта
в крайна сметка успяваме да
стигнем до Бир Зейт, където ще
отседна в семейството на Касис, християни (приблизител-

но половината от градчето са
мюсюлмани, а другата половина християни). Вечеряме традиционното палестинско ястие
„маклюба” (означава „обърната”), което се приготвя от месо,
ориз и зеленчуци, и разговарям
с г-жа Касис и с по-големия от
двамата й синове (другият е навън с приятели от университета). Казват ми, че предишната
къща на семейството заедно
със земята около нея е била
конфискувана от израелската
армия, тъй като е била точно до
пропускателния пункт северно
от градчето (през него влязох
по-рано). Не са им били дадени компенсации, казва тя. Порано тази година по-малкият
син е бил арестуван от армията
в 3 часа сутринта вкъщи. Брат
му ми казва, че е бил задържан
за шест месеца, без да са му
повдигнати обвинения (нещо,
което израелските власти наричат „административен арест”),
преди да бъде освободен. Докато вечеряме, се чука на вратата.
Г-жа Касис отваря и се връща

сияеща, с къс хартия в ръката.
„Това е разрешителното ми от
Израел да пътувам до Ерусалим за Коледа”, заявява гордо
тя. Синът й не е толкова впечатлен и казва: „Тъжно е, когато толкова незначителни неща
ни радват, а нищо около нас не
е в ред.” Прекарвам нощта в
дома на семейство Касис и се
отправям на юг към Ал Бира.
Пиша репортажа си от кафене
там, пълно с възрастни мъже
(някои носещи традиционния
палестински шал), които играят на карти и пият чай. Магарето ме чака отвън. Ще видим как
се справя, но изглежда, че ще
изпуснем Коледа във Витлеем заради бавната му скорост,
трябва да го заменя за по-младо животно.

23 декември,
сутринта:
Ерусалим
В Ал Бира, северно от Рамала, където си сръбвам турско кафе, според вярванията
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е имало спирка за кервани по
времето, когато Йосиф и Мария са извършили своето пътуване. Според Библията пак тук,
но 12 години по-късно, семейството разбира, че са оставили
Исус в Ерусалим. Сега на това
място са руините на византийска църква, навсякъде има
пластмасови бутилки и стари
вестници. Отстрани се издига
джамия.
В Евангелието на Лука (2:44
– бел. прев.) това място е описано като „един ден път” от
Ерусалим и това е следващата
ми спирка. Отправям се на юг
заедно с моето поостаряло магаре през земи, които познавам
добре. Живял съм в Рамала повече от година и половина. Сред
целия този хаос и конфликти в
другите части на палестинските територии Рамала се опитва
да се изолира и предпази от тях.
Три бежански лагера са присъединени към града, еврейски
селища се разширяват по хълмовете наоколо, достъпът до

Ерусалим, Витлеем или до територии от северната част на
Западния бряг е затруднен, но
въпреки това строителството
на нови жилища из цяла Рамала свидетелства за началото на
икономически прогрес. В социален аспект градът се опитва да остане гъвкав, една вечер
навън в който и да е луксозен
ресторант или бар привлича

най-богатите жители на Рамала все едно всичко по света е
в розово. Много палестинци,
поне привидно, изглеждат решени да не се занимават дори
с бедственото хуманитарно положение в ивицата Газа. Но в
действителност повечето признават, че бъдещето на Рамала
е все още доста крехко и деликатно. Приближавайки пункта
Каландия, през който трябва да
премина, за да продължа пътуването си, забелязвам голям и
нов графит на познатото сиво
– „ROMANTIK/POETIK”, започващ от израелската наблюдателница и продължаващ на
високата бетонна стена, разделяща Рамала от Ерусалим.
Трябва да се сбогувам с магаре
номер четири, за което израелските власти искат разрешително, за да снимаме с него в
Ерусалим, а за издаването на
подобно разрешително са необходими поне 30 дни. Не съжалявам, защото въпреки добрия
си характер то е твърде бавно.
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Ще си потърся друго близо до
Витлеем. Минавам през опашката, въртележките, рентгеновите апарати и се отправям
към Ерусалим. Има още един,
по-малък пункт, който е след
този, но знам заобиколен път.
Отклонявам се малко от стъпките на Йосиф и Мария и се отбивам в моя любим ресторант
за хоммос в предградията на
Бейт Ханина (6 км северно от
Ерусалим).
Не след дълго се озовавам
пред вратите на Стария град
на Ерусалим, които са приветствали поклонниците векове наред. Тесните каменни
улички на стария християнски
квартал (където ще прекарам
нощта) са украсени с цветни
лампички. Не мога да спра да
се усмихвам въпреки умората.
Тази сутрин Дядо Коледа е в
Стария град, раздава безплатни коледни дръвчета. Всъщност това е Иса, известен бивш
баскетболист, самият той от
Стария град, който извършва

благотворителност от името на
общината на Ерусалим. „Мир
за цялото човечество”, весело
казва той, докато помага на хората да си изберат елхата, която
най-много им харесва.

Вечерта
на 23 декември:
Бейт Сахур
В тая същата страна
имаше пастири, които нощуваха на полето и бяха на
нощна стража при стадото си.
И ето, яви се пред тях Ангел Господен, и слава Господня ги осия; и се изплашиха
твърде много. (Евангелие
на Лука, 2:8-9)
Намирам се в селището Бейт
Сахур, където се е случило гореописаното в Евангелието на
Лука, съвсем близо до Площада на яслите във Витлеем. Развълнуван съм, че приближавам

до заветната цел, но умората
ме обзема изцяло. Едва се влача из павираните, но трудни за
вървене улици на Ерусалим, от
които ме болят костите, и се
опитвам да си припомня чувството, когато се разхождах из
маслиновите горички преди
няколко дни.
Докато чакам на дългата
опашка, за да премина през
въртележките на последния
израелски
пропускателен
пункт във Витлеем, разглеждам снимките във фотоапарата, направени по време на
дългото пътуване: прекрасни
хълмове и селца.
Но на главния входен
пункт за Витлеем за пешеходци попадам в съвсем различен свят, минавам покрай
израелски войници през отвор във формата на врата в
дълъг отрязък от висока сива
бетонна стена. Това е част
от бариерата, която Израел
строи през последните години, за да се предпази от самоубийствените атентатори
и нападателите. За палестинците Израел по този начин
заграбва повече земя. Хората
във Витлеем често чувстват,
че се задушават от тази бариера, която обкръжава части
от града и незаконно навлиза доста навътре в неговите
територии, а и от еврейските
селища, строящи се на окупираните палестински територии наблизо.
Късно вечерта се отправям
надолу към ливада в Бейт Сахур, където ме чака не едно, а
цяла дузина магарета. Всъщ-

Дневник
ност това е пътуваща ветеринарна клиника, в която селяните са довели животните си
да бъдат прегледани от специалист. Симон Лоу от клиниката „Безопасен рай за магарета” по Светите земи ми споменава за страховити случаи
на малтретиране на животните, на които е бил свидетел,
докато е бил тук (бити, подпалвани, но най-често изоставяни). Но в неговата клиника
се грижат за тези животни до
края на живота им. Никога до
сега не съм предполагал, че
ще кажа това, но днес, когато
вървя, ми липсва магарето до
мен. Може и да са инати, но
тяхното смирение, примесено с доза упорство, ги прави
прекрасни. Номер пет е готов
да ме придружи в последния
етап от моя преход.

хови оркестри от бойскаути и
гайдари. От мястото, на което
стоим, Площадът пред църквата „Рождество Христово”
се вижда отляво, а Площадът
на яслите е отдясно. Само
няколко метра ни делят от
мястото, където след дългото
пътуване на Йосиф и Мария
според вярванията тяхното
бебе Исус е било поставено в
яслите. Стотици поклонници
се събират тук няколко часа
преди службата в полунощ –
кулминацията от церемонии
тук и моментът, когато моето
пътуване ще е приключило.

25 декември,
следобед: краят
на пътуването
„Знаеш, че това пътуване
ще те промени, нали?” Това ми
каза отец Луис, енорийският
свещеник в Назарет, преди да
отпътувам. „Това, на което се
отправяш, няма да е просто пътуване на тялото, но и на душата.” Усмихвам се от любезност,
но не му вярвам. Може би е от
умората, а може би след известно време ще ми се струва
нелепо и романтично, но сега,
в края на пътуването, се чувст-

24 декември,
следобед,
във Витлеем
Последният ден от нашето
пътуване започва в спокойните и тихи околности на Полетата на овчарите, близо до
пещерите, които овчарите са
използвали за подслон. Колкото по-близо сме до центъра на честванията по случай
Коледа по света, толкова пошумно и по-неспокойно става около нас. Изкачването на
последната покрита с паваж
улица в центъра на Витлеем
ме кара да изпитвам страхотно облекчение. Сада (магаре
номер пет) и аз си пробиваме
път покрай маршируващи ду-
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дневник
вам извисен от последните десет дни. Ако това може да бъде
наречено „духовно”, тогава
отец Луис е бил прав. Определено имам усещането, че съм
научил доста от хората, които
съм срещнал и отсядал у тях
по пътя от Назарет. И не само
за конфликта или региона. Някои разговори задълго ще останат в паметта ми. Тези с Недал, моя водач през хълмовете
в северната част на Западния
бряг, най-близкото същество
до „Ент”-а от Средната земя
на Толкин („Властелинът на
пръстените”), което някога съм
искал да срещна на живо. Говори за флората и фауната сякаш
са му приятели. Бъбренето с
шампиона по борба от 1970 г.
Хазем в банята в Наблус и неговото разочарование от младите хора, които са изгубили
интерес към спорта. След това
младият израелски войник на
пункт в Западния бряг, с когото
разговаряме за страстта му по
футбола и който ме защитава
от колегите си, казвайки, че наистина не биха разбрали защо
просто не се кача в някоя кола
и не шофирам по останалата
част от пътя.
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По-голямата част от пътуването е да ми напомня, че,
колкото и очевидно да е, хората в зона на конфликт са
същите, както и навсякъде
другаде по света. Има, разбира се, тъжни симптоми за напрежението тук: мълчанието
на стотиците събрали се, с което е погребан 22-годишният
боец от градчето Ямун след
нападение на израелската армия, чувството колко далеч
един от друг са двата свята –
на еврейските заселници и на
палестинците, колко малко си
взаимодействат и колко силно
вярват в своите убеждения.
И да не забравяме контролния пункт, в който влизащите
във Витлеем са поздравявани.
Хората по пътя говорят за надежда, но не задължително с
очакване, че един ден нещата
ще станат по-добри.
Няколко думи накратко и за
магаретата. Всичките пет са
върнати обратно и стопаните
им се грижат добре за тях. С
риск да разстроя другите (въпреки чувството, че ще им е все
едно), номер три е моят фаворит, предан и достоен спътник,
с когото съм преминал през

Коректор: Милена Братованова

едни от най-красивите местности от нашето пътуване.
Почти едновременно с идването на Коледа във Витлеем
заваля. Думите на католическия
патриарх, изречени в църквата
„Рождество Христово”, успяват да надвият лошото време и
са чути отвън, на Площада на
яслите. Но традиционното коледно послание на патриарха
за мир и благоволение тепърва
ще води трудни битки. Въпреки литургията в полунощ има
новини за нов конфликт някъде
другаде в региона. Историята е
доказала, че промените в тази
част от света много често се
случват неочаквано и драматично.
Според Библията едно
пътуване на мъж, бременна
жена и магаре е променило
света само за миг. Дори и след
две хилядолетия тяхната история все още оказва влияние
върху живота на стотици
милиони хора.
Първите две части на дневника на Алим Макбул „Пътят
към Витлеем” са публикувани
в бр. 1 и бр. 2 от 2009 г.

Производство: “Мейкър Артс”

Четете в следващия брой



Проф. Цветан Теофанов –
Имам Хомейни за морала в политиката (втора част)



Палестинската национална инициатива –
какво знаем за нея?



Израел – провалила се идея?



Виртуалният Близък изток:
възходът на интернет

Рамала, Палестина

