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сигурността” с убеждението, че той разкрива някои същностни черти на
исляма.
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Анализи

Демокрация или стабилност
Как политици и теоретици тълкуват
демократичните дилеми пред Третия свят

“

Завръщането на Русия в голямата политика и особено икономическият възход на азиатските гиганти Китай и
Индия коренно променят насоката и същността на процеса на глобализация.

Д-р Емил Ценков
Поредните критики спрямо
опитите да се внедри западният либерално-демократически
модел в африкански условия
прозвучаха на приключилата
неотдавна в Адис Абеба среща
на високо равнище на Африканския съюз. Поводът бе кървавата драма в Кения, която доскоро
се сочеше като светъл пример
за пригодността на западната
система към условията в найпроблемния континент. Тъкмо обратното - противниците
на подобен тип модернизация
виждат именно в него причината за разпалването на междуплеменните конфликти, при
това не само в тази африканска
държава.
Африка е поредната арена на
една все по-актуална и остросюжетна дискусия, чийто естествен център са „цивилизаторските усилия” на НАТО и Запада
в Афганистан и Ирак. Пореди-

цата от провали, съпътстващи
осъществяването на тази мисия,
както и несигурното бъдеще на
„продемократичните” сили в
тези държави поставят не само
сложни практически проблеми,
но и въпроси относно състоятелността на подобна политика
и стратегия като цяло.
Провали се и цялостната визия за триумфа на либерализма
в глобален мащаб, която американският учен Франсис Фукуяма
нарече „края на историята”, подразбирайки край на алтернативите на демокрацията от западен
тип. Вместо това през последните години и особено след американската авантюра в Ирак се
наблюдава своеобразен реванш
на историята под формата на
засилването на „нелибералната
демокрация”, ако трябва да използваме термина на известния
американски журналист Фарид
Закария. Завръщането на Русия
в голямата политика и особено
икономическият възход на азиатските гиганти Китай и Индия
коренно променят насоката и
същността на процеса на глобализация. Стигна се дотам, че в
началото на февруари т.г. „Уолстрийт джърнъл” даде следната
песимистична за някои оценка:
„Само за една година политическата мощ и богатството се пре-

местиха от запад на изток – от
големите петролни монополи
към „петролните правителства”
и от американските банки и
хедж фондове към инвестиционните фондове в Близкия изток и Азия.”
В отговор на засилващия се
хор от скептични гласове неотдавна британският външен
министър Дейвид Милибанд в
реч пред оксфордска публика
изложи своя „Демократичен
императив”. В нея той се опитва да обвърже Великобритания
с морална отговорност за намеса в подкрепа на демокрацията
в Третия свят. В отсъствието на
САЩ, които са принудени да
изконсумират негативите на
неоконсервативното управление, подобни инициативи обаче
по-скоро напомнят съмнителните цивилизаторски мисии на
Западна Европа от епохата на
колониализма, този път при очертаващо се стратегическо предимство на Изтока.
Дискусията за състоянието
и бъдещето на демокрацията
не се ограничава единствено до
политическите събития; тя е и в
полезрението на обществените
науки. Пример за сериозните
промени в представите на западните теоретици е продължаващата дискусия, започнала
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“

...Ирак е христоматиен
пример за краха на опитите за демократизиране в
отсъствието на държавност
(„когато се провеждат избори в
институционална пустош като
Ирак, политическата надпревара се консолидира около етническите и сектантските различия
в традиционното общество и ги
усилва”). Затова ще се наложи
завръщане към по-ранните етапи на държавното строителство, при които властта трябва да се централизира и наложи
в държавните граници и да се
осигури нужният институционален минимум...



през миналата година в два броя на тримесечното
теоретично списание Journal of Democracy. От нея
става ясно, че авторът на тезата за „край на историята” Франсис Фукуяма сериозно е ревизирал
своите виждания по няколко посоки. Днес той
не само признава важността на държавно-националното строителство (nation-building), чиято цел
е веберианското схващане за монопол на легитимното насилие над определена територия, но и
счита, че тази фаза от развитието на държавите от
Третия свят противоречи както на демокрацията,
така и на либералното върховенство на закона.
Нещо повече – според него тази фаза предполага
въоръжено насилие (в конкретния контекст това
твърдение е използвано като контрааргумент на
тезата на привържениците за т.нар. последователност на демократичното развитие, но е показателно и за краха на либералната визия за посткомунистическия свят).
Още по-далеч отиват привържениците на тезата за последователността на демократичното развитие (sequencing of democracy) Едуард
Менсфийлд и Джак Снайдер, които аргументират
тезата, че е неправилно и контрапродуктивно да
се предявяват либерални претенции към държавите в преход от Евразия, Източна Азия, Близкия
изток, Африка и Латинска Америка. Те твърдят,
че либералният прочит на ставащото в страните

в преход днес поставя каруцата преди коня – от
общества, които решават още въпроса за централизирането на властта и налагането на законност
върху определена територия (автократично управление = стабилност) и успоредно с това решават
важни социално-икономически проблеми (централизирана държава = ускорена икономическа
модернизация), се изисква да отговарят на западните демократични стандарти. Препоръчваният
модел от двамата учени е Сингапур, Южна Корея
и Тайван, като очевидно Китай също има шансове за последваща демократична еволюция. За тях
логиката на Буш, че „самата демократична практика прави едно общество годно за демокрация”,
всъщност поставя нещата с краката нагоре.
Според тях Ирак е христоматиен пример за
краха на опитите за демократизиране в отсъствието на държавност („когато се провеждат избори
в институционална пустош като Ирак, политическата надпревара се консолидира около етническите и сектантските различия в традиционното
общество и ги усилва”). Затова ще се наложи завръщане към по-ранните етапи на държавното
строителство, при които властта трябва да се централизира и наложи в държавните граници и да
се осигури нужният институционален минимум
– т.е. прибързаното демократизиране води до отлагане на демокрацията и до влошаване на перспективите за нейното въвеждане.
Бих добавил, че подобен е и примерът с Палестина, където администрацията на Буш първоначално се опитваше да въведе критерии, които
са приложими към властта в нормалните държави, а не към квазидържавни образувания от типа
на „автономна власт”. Поставянето на демократични задачи преди решаването на въпроса за
политическата независимост и контрола върху
националната територия доведе до засилване на
вътрешните противоречия между палестинските
организации и фактически до отлагане перспективата за мир в тази част на света.
Очевидно е, че остава отворен въпросът за характера на прехода в страни като Русия или Египет при цялата условност на подобно съпоставяне.
Дали чашата е наполовина пълна или обратното е
въпрос за бъдещата еволюция на „нелибералните
демокрации”. Самият факт обаче, че в научното
пространство съществуват легитимни аргументи
не само „против”, но и „за” целесъобразността на
полуавторитарно/полудемократично управление
през определени етапи от развитието на държавите в преход, показва комплексността на този
феномен. 

Позиция

Робърт Фиск:

Кървавата действителност
няма никаква връзка със
заблудите на този президент

Когато в Бейрут
избухва бомба и Израел убива 19 души при
внезапни нападения
в Газа, Буш завежда
своята близкоизточна мирна мисия в Саудитска Арабия (и
приключва оръжейна
сделка на стойност
20 милиарда долара с
репресивен режим).
Между копринени чаршафи – в спалня, чиито стени
също са покрити с коприна
– и в самия палат на краля на
Саудитска Арабия – Абдула,
президентът Джордж Буш се
събужда, за да се противопостави на един Близък изток,
който няма никаква връзка
с политиката на неговата администрация, нито с предупреждението, което постоян-

но е препредавал на кралете
и емирите и олигарсите от
Персийския залив: че по-скоро Иран, отколкото Израел е
техен враг.
Президентът приятелски
седна до също така прекалено
приятелски настроения монарх, облечен в нещо, което
подозрително напомняше на
небрежна синя жилетка, която може би носи в тексаското
си ранчо: той дори получи
подрънкващ златен “Орден
за заслуги” – който малко
приличаше на медальона на
лорд-канцлера, макар че не
беше разкрито коя точно заслуга е донесла на Буш тази
великодушна награда. Би ли
могла да се дължи на лицемерната заслуга за доставяне
на оръжия на стойност още

милиарди на кралството, за
да могат да бъдат използвани
те срещу въображаемите врагове на саудитския режим.
Това бе въображаемо, разбира се, както всички думи,
които арабите чуха от американците през седемте дни,
в които бледнеещият президент извърши туристическата си обиколка в Близкия изток.
И все пак не бихте си го
помислили, докато гледате
този нелеп мъж, който подскача, хванал под ръка краля, в нещо, което вероятно
трябва да е танц, владеейки
изкуството на масивния проблясващ крив саудитски меч,
един съвременен Саладин,
който щеше да се хареса на
кюрдския лидер, който навре-

“

Това ли е начинът, по който неубедителните американски президенти
трябва да се държат? Несъмнено
обитателите на Близкия изток, гледайки този безобразен спектакъл, ще си задават същия въпрос. От иранската революция през 1979 г. насам в Близкия изток
се разразява мюсюлманска студена война – но това ли е начинът, по който Буш
мисли, че човек трябва да се сражава за
духа на исляма?
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мето разгроми кръстоносците
в това, което днес Буш нарича
“оспорвания Западен бряг”.
Това ли е начинът, по който
неубедителните американски
президенти трябва да се държат? Несъмнено обитателите
на Близкия изток, гледайки
този безобразен спектакъл,
ще си задават същия въпрос.
От иранската революция през
1979 г. насам в Близкия изток
се разразява мюсюлманска
студена война – но това ли е
начинът, по който Буш мисли,
че човек трябва да се сражава
за духа на исляма?
Светът на американския
президент се сгромоляса в
Бейрут, когато една масивна
кола-бомба избухна до джипа 4х4, превозващ служители
на американското посолство,
като уби 4 ливанци и очевидно рани зле един шофьор
от посолството на САЩ. И
докато Буш си почиваше в
саудитското кралско ранчо
в Ал Джанадрия, израелски
войски убиха 19 палестинци
в ивицата Газа, повечето от
тях членове на “Хамас”, единият от тях син на Махмуд
Захар, лидер на движението.
Той по-късно заяви, че Израел не би организирал атаката
– в същия ден от палестинска
ракета бе убит израелец, - ако
не е бил окуражен да постъпи
така от Джордж Буш.
Разликата между реалността и въображаемия свят на
американското правителство
едва ли може да бъде илюстрирана по-жестоко. След
като обеща на палестинците
“суверенна и близка държава” преди края на годината и
обеща “сигурност” за Израел
– въпреки че не обеща сигурност за Палестина, както арабите отбелязаха – Буш беше
пристигнал в Персийския

залив, за да ужасява кралете
и олигарсите от богатите на
петрол кралства с опасността от иранска агресия. Както
обикновено, дойде въоръжен
с дежурните американски
предложения за продажби на
голям избор от оръжия, за да
се защитят тези в голяма степен недемократични и полицейски държавни режими от
потенциално
най-мощната
нация в “оста на злото”.
Това бе убедителен – дори
странен – пример за обиколка на американския президент в арабския Близък изток, връщане към “политика
посредством страх”, с която
Вашингтон редовно наказва лидерите на страните от
Персийски залив. Той се съгласи да оборудва Саудитска
Арабия с оръжия на стойност
поне 41 милиона британски
лири, цифра, която има тенденция да достигне повече от
10 милиарда лири стерлинги
за въоръжение на владетели-

“

те от Персийския залив според споразумение, обявено
миналата година – и се предполага, че всичко това ще ги
защитава от предполагаемите териториални амбиции
на ексцентричния ирански
президент Махмуд Ахмадинеджад. Както обикновено,
Вашингтон обеща на израелците, че техният “качествен
ефект” в модерните оръжия
ще бъде запазен, в случай че
Саудитска Арабия – която никога не е влизала във война с
никого, с изключение на войната със Саддам Хюсеин, след
като през 1990 г. той нахлу в
Кувейт – реши да предприеме
самоубийствена атака срещу
единствения реален съюзник
на САЩ в Близкия изток.
Разбира се, това не беше
начинът, по който цялата
спортна среща по стрелба
бе представена на арабите.
Буш можеше да бъде видян
показно да целува по бузите
крал Абдула и да се държи за

След като обеща на палестинците
“суверенна и близка държава” преди
края на годината и обеща “сигурност”
за Израел – въпреки че не обеща сигурност
за Палестина, както арабите отбелязаха – Буш беше пристигнал в Персийския
залив, за да ужасява кралете и олигарсите от богатите на петрол кралства с
опасността от иранска агресия. Както
обикновено, дойде въоръжен с дежурните
американски предложения за продажби на
голям избор от оръжия, за да се защитят
тези в голяма степен недемократични и
полицейски държавни режими от потенциално най-мощната нация в “оста на
злото”.

Позиция
ръка с тираничния монарх, леченост в ливанската столиБеше споменато, че това е
чиято уахабистка мюсюлман- ца, бомбата унищожи сгради бил “фалшив” конвой, оргаска държава съвсем наскоро на тясна уличка в източната низиран да разсейва потенпоказа своята “милост” към част на града, откъдето пре- циални атентатори от пътуваедна жена от Саудитска Ара- возното средство минаваше, нето, което посланик Джефри
бия, която бе обвинена в из- точно когато американски- Фелтман е предприел до хотел
невяра, след като бе изнаси- ят посланик – по различен в центъра на града. Фабрика
лена седем пъти в пустинята маршрут в града – пътуваше за килими е била срутена от
извън Рияд. Не е необходимо към хотел в централен Бей- взрива, който е причинил съда се казва, че Саудитска Ара- рут, преди да отпътува за Ва- барянето на покриви и счупбия е наясно, че управле- шингтон. Говорител на Ми- ването на прозорци на разнието на Буш приключва нистерството на външните стояние повече от половин
посред хаос в Памиля от мястото на
кистан, катастроинцидента.
фална партизанЗа арабските лиИ още, за да се разбере приска война срещу
дери посланието на
родата на тази необикновевойските на ЗапаБуш към лидерида в Афганистан,
те от Персийския
на дружба с монарсите от
ожесточени боеве
залив беше отегПерсийския залив, е необходимо
в Газа, предсточително
познато.
да се припомни, че откакто баяща гражданска
През 80-те години
война в Ливан и
на ХХ в., когато адщата на президента обеща един
адската гибел на
министрацията на
свободен
от
оръжия
“оазис
на
Ирак.
Рейгън подкрепяше
мира” в Персийския залив, ВаБомбата в Бейрут
нахлуването на Садточно преди 17 ч. ведам Хюсеин в Иран,
шингтон – заедно с Великобритачерта трябва все пак
Вашингтон отделяния, Франция и Русия – започна
да се е отразила като
ше време да предуда “наводнява” региона с оръжие.
здрав удар на блапреждава лидерите
жения
президент,
на страните от ПерПрез последното десетилекойто има толкова
сийския залив за
тие арабите от Персийския
близки връзки със
опасността от иранзалив са прахосали милиарди
саудитския режим
ска агресия. След
– въпреки факта,
като Саддам нахлу
от своите петролни долари за
че по-голямата част
в Кувейт, американамерикански оръжия.
от хората, които отската позиция се
влякоха самолетите
промени: Сега Ирак
в
престъпленията
представляваше
срещу човечеството от 11 сеп- работи на САЩ все пак заяви, най-голямата опасност за техтември 2001 г., бяха от крал- че няма пострадали амери- ните кралства. Но след като
ството – че позволи неговите кански граждани. В момен- емирството беше освободено,
младши принцове да летят за та на удара американският на петролните монарси им бе
вкъщи от САЩ веднага след джип бе поел по маршрут от казано – отново – че Иран е
нападенията. Две пътувания затънтени улички в близост техният враг.
на крал Абдула до тексаското до моста “Карантина”, за да
Арабите няма да бъдат изранчо на Буш очевидно бяха се движи към северен Бейрут лъгани повече с тази обърдостатъчни, за да спечелят по брега на единствената река кана приказка за “доброто
на американския президент в града, което накара местни срещу злото”, отколкото са
една нощ в двореца-ферма на ливански военни служители объркани с обещанията на
саудитския крал, заобиколен да се питат дали атентаторът Вашингтон да помогне за
от добре поддържани ливади е имал вътрешна информа- създаването на палестинска
и затревени хълмове.
ция за маршрута, по който се държава до края на годинаЧута на много мили отда- е пътувало.
та, едва ден преди Израел

“
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публично да признае, че
планира още къщи за заселници на арабска земя
сред еврейски колонии,
нелегално построени на
палестинска територия.
И още, за да се разбере природата на тази необикновена
дружба с монарсите от Персийския залив, е необходимо
да се припомни, че откакто
бащата на президента обеща
един свободен от оръжия “оазис на мира” в Персийския
залив, Вашингтон – заедно с
Великобритания, Франция и
Русия – започна да “наводнява” региона с оръжие.
През последното десетилетие арабите от Персийския
залив са прахосали милиарди
от своите петролни долари за
американски оръжия. Статистиката си има история. Само
през 1998 г. и 1999 г. военният разход на арабите от Персийския залив възлиза на 40
милиарда лири стерлинги.
Между 1997 г. и 2005 г. шейховете от Обединените арабски емирства – домакините
на Буш, преди да продължи
за Рияд – са подписали договори за оръжие на стойност
9 милиарда лири стерлинги
със западните нации. Между
1991 и 1993 г., когато Ирак
беше “врагът”, военната тренировъчна мисия на САЩ се
разпореждаше с повече от
14 милиарда лири стерлинги
в саудитски оръжейни доставки и 12 милиарда лири в
нови американски оръжейни
придобивки. Дотогава Саудитска Арабия притежаваше
72 американски изтребителя
бомбардировачи F-15 и 114
британски бойни самолети
“Торнадо”.
Колко малко са промените за последните 17 години.
На 17 май 1991 г. например

“

Западът може и да има къса памет.
Но арабите, които се случи да живеят в частта от недвижимо имущество, която наричаме Близък изток,
и които не са глупави, нямат къса памет. Те прекалено добре разбират всичко, за което Джордж Буш се застъпва
сега. Изглежда, че във Вашингтон им
стана ясно, че нещо може би малко не
е наред с приоритетите на Буш, след
като той пропагандираше “демокрация”
в региона – политика, която спечели
изборни победи на шиитите в Ирак, на
“Хамас” в Газа и даде значителен принос
за политическата сила на “Мюсюлманско братство” в Египет.
Джордж Буш-старши каза,
че сега имало “реални основания за оптимизъм” относно мира в Близкия изток.
Тогава той каза: “Ние възнамеряваме да продължим да
работим в (мирния) процес.
Ние няма да го изоставим.”
Джеймс Бейкър, който
беше американският държавен секретар, на 23 май 1991
г. предупреди, че трайното
строителство на еврейски селища на палестинска земя
“възпрепятствало” бъдещия
мир в Близкия изток. Точно
това каза и сегашният държавен секретар.
Западът може и да има
къса памет. Но арабите, които се случи да живеят в частта от недвижимо имущество,
която наричаме Близък изток, и които не са глупави,
нямат къса памет. Те прекалено добре разбират всичко,
за което Джордж Буш се застъпва сега. Изглежда, че във
Вашингтон им стана ясно, че

нещо може би малко не е наред с приоритетите на Буш,
след като той пропагандираше “демокрация” в региона
– политика, която спечели
изборни победи на шиитите в Ирак, на “Хамас” в Газа
и даде значителен принос
за политическата сила на
“Мюсюлманско братство” в
Египет. Вместо да пропагандира един “Нов
Близък изток”, Буш, лежейки между копринените чаршафи в двореца на саудитския крал,
сега настоява за връщане към “Стария Близък изток”, едно място на тайни полицаи,
зали за мъчения – на
които
затворниците
могат да бъдат успешно “предавани” – и диктаторски
“умерени”
президенти и монарси.
И кой от деспотите в
Персийския залив не би
одобрил това? 

Взаимодействия

Диалогът между религиите,
мирът и сигурността
Д-р Ахмад
Джабаллах,
директор на
Европейския
институт по
хуманитарни
науки в Париж
Макар да съществуват различни религиозни
норми, независимо дали тези норми произтичат от божествен източник, дали са изградени
от предположения, или са създадени от самите
хора, религиозните представи се базират върху
вярата в духовните светини и идеи.
Ислямската представа за тази истина се
опира върху две логични постановки.
Първата е, че човекът в съответствие с периода, през който Аллах1 го е създал, е създаден
като подготвен за религиозно възприемане, независимо дали това е готовност за възприемане на религиозната небесна или създадената
от човека идея. При това той се стреми да задоволи една своя вътрешна потребност, която не
може да се игнорира. Поради това Свещеният
Коран2 смята, че дори онези, които външно не
искат да се подчинят на религиозната идея,
избягвайки да се придържат към задълженията, които тя налага, в действителност попадат
в следване на друг път, продиктуван от собствените им силни желания и увлечения, чувствайки или не чувствайки при това думите на
Всевишния Бог: „Не виждате ли онзи, който
Понятието Аллах се превежда и е абсолютно съвместимо с понятието Бог, Богът и е изцяло идентично с него.
Използването му в превода в оригиналното му звучене е
дан повече на традицията, отколкото на точния превод.
Исторически то не е „преведено” и на други „християнски” езици - очевидно целенасочено, с цел да се подчертае, че съществува различие между него и християнския
Бог, което в основата си не е вярно. – бел. прев.
1

Коран в буквален смисъл означава „четиво”, „книга”
– значение, което изцяло съвпада с превода на понятието Библия
2

приема за божество своите страсти?”(Сура
„Коленопреклонната”3, ая4 23).
Втората логическа постановка, която ни заставя да не допускаме грешка за съществуването на религията в живота на човечеството през
всичките стадии на неговото развитие, се опира върху факта, за който говори Свещеният Коран, че Всевишният Аллах няма да остави нито
една общност, на която да не изпрати вестител
от себе си, комуто Той е влял Своето откровение и му е възложил да го доведе до знанието
на хората. Това обстоятелство предначертава
Божествената справедливост, тъй като възпитанието на човека с вяра и задълженията му
към нея налагат да се изясни пред него пътят,
водещ към тази вяра. Всевишният е казал: „И
нямаше общност, сред която да не е минал
предупредител” („Творецът”, 23). Историята
потвърждава наличието на такива пророци и
пратеници, които са дошли да оповестят посланията на своя Господ на хората.
Наличието на религия в качеството й на съществуваща истина от най-стари време в течение
на векове придава на религиозния довод тежест,
каквито и големи да са били поводите, които са
влияли върху маниерите на живота на човека в
различните области или са насочвали неговите
индивидуални мисли и чувства, неговия курс
към цивилизацията. Обаче тези религиозни
истини са ставали също през определени исторически периоди оправдание за
неговите войни и битки с други, чиито
представи не са съвпадали с неговите. А
щом религиозното разнообразие води до
сблъсък между хората, следва да се работи за откриване към диалога между
религиите, вместо да се върви към сблъсък между тях.
Второто положение засяга важността на
искането за сигурност в живота на човека.
В Свещения Коран има общо 114 глави – „сури” с
различен брой „аяти”
3

4

Ая, аят – стих от Корана



Взаимодействия
Това без съмнение е едно от
най-важните искания, които
никой не оспорва. Поради
това Свещеният Коран, спирайки се върху изложението
за признателността на народа на Мека за разрешението
да Го почитат, казва: „Почитайте Господа на този
дом, който им даде храна
срещу глада и сигурност
срещу страха” („Курейш”, 34). Тази връзка в аята между
нахранването и сигурността е
изключително мъдра, защото изхранването засяга материалната страна,
без която човек не може
да живее, а сигурността
следва същото русло, защото е част от необходимите неща, без които
животът е невъзможен.
Нещо повече, удовлетворяването на нуждата от
храна е неосъществимо,
ако се изгуби сигурността, а сигурността също
не може да се реализира
и изпълни със съдържание, ако липсва храна.
Същата връзка между
сигурността и изхранването намираме и в призива
на Ибрахим5, мир нему,
към жителите на Мека и
онова, което той цели с думите: „Господ направи това
селище сигурно и дари жителите му с плодове” („Кравата”, 126).
Ислямското разбиране за
сигурността не се ограничава,
разбира се, с разбирането за
външната сигурност, но обхваща също и вътрешната сигурност, която, ако липсва в живота
на човека, той не може да усети
вкуса от щастливия живот.

10

Има много съвременни
общества, особено такива,
които в голяма степен са
достигнали
икономическо
задоволяване, реализиращо
изхранването на хората, но
това остава в сянка поради
изгубването на сигурността
в техния живот, което всява
страх и тревога сред хората
и гони щастието и благоденствието въпреки наличието
на фактори за материално
благополучие в живота им.

озния диалог, трябва да изясни
пред себе си важността на обоснованите от закона религиозни благодеяния, до които ще
доведе този диалог, което наред
с обективната необходимост от
него ще задълбочи принципите
на собственото му убеждение в
тази необходимост.
Ако искаме да изясним
накратко позициите на исляма към религиозния диалог,
трябва да се спрем върху две
аяти в Корана, първата от които определя изходящите
елементи на диалога, а
втората – необходимата
Онзи, който постабаза, върху която той се
вя пред себе си като
обосновава.
В първата е казано:
цел религиозния ди„И ти низпослахме Коалог, трябва да изясни
рана с истината, за да
пред себе си важността
потвърди Писанията
преди него и да бъде тена обоснованите от захен свидетел. И отсъжкона религиозни благодедай помежду им според
яния, до които ще доведе
онова, което Аллах е
низпослал, и не следвай
този диалог, което наред
страстите им вместо
с обективната необходиистината, която си помост от него ще задълболучил! За всеки от вас
сторихме закон и път.
чи принципите на собстИ ако желаеше Аллах,
веното му убеждение в
щеше да ви стори една
тази необходимост.
общност, но (така
стори), за да ви изпита в онова, което ви е
дарил. И надпреварвайте се
Надпреварвайте се
в добрините! Завръщането
в добрините...
на всички вас е при Аллах и
Той ще ви разкрие онова, по
Според ислямските вижда- което бяхте в разногласие”
ния диалогът е нещо необхо- (Трапезата, 48).
димо между хората, тъй като е
Размислите върху тази блаедно от най-важните средства городна ая ни насочват към
за разбирателство между тях. основните изходни положеЧовек не може да съществува, ния, върху които трябва да се
ако липсва разбирателство с гради целият диалог.
останалите хора, тъй като есИслямът идва с книга,
теството на живота и обменът потвърждаваща предишни5
Ибрахим – арабско название на
на интереси и ползи е нещо не- те писания, низпослани от
библейския пророк Авраам, смятан
отвратимо. Онзи, който поставя Всевишния Аллах. Това се
от арабите за техен първородител
пред себе си като цел религи- приема като потвърждение

“

Взаимодействия
на единството на източника,
от който произтичат небесните религии. Нещо повече,
ислямът смята, че религията
в своято основа е една, защото онова, което е низпослал
Аллах и на останалите си
пратеници, е потвърждение
и напомняне на една единна
основа, макар и законоположенията да се различават
така, както са го наложили нуждите на различните
хора през различните епохи,
в различни среди. Твърдението, че Корана идва като
потвърждение на други низпослани книги, които са негови предшественици, заставя мюсюлманите да насочат
поглед, когато се срещат с
други, и към другите небесни религии6. Те са техни сънаследници.
Твърдението за върховенството на Корана над останалите небесни книги, за да се
премахне неяснотата у другомислещия човек, не означава,
че контролът, който е даден от
Аллах на Корана над останалите небесни книги, означава в
действителност премахване на
факта, че различия съществуват. Аллах е създал многобройни законоположения и е дал
подробни насоки, в основата на
които лежи съгласието, но така,
че да бъдат в съответствие с изискванията на времето и мястото на всяка от някогашните
общности. По същата причина

“

То е също изпитание да не се превърне различието в повод за сблъсък с
различния. Именно поради това впоследствие е казано „да се надпреварват в
добрините”, за да стане различието положителен стимул, тласкащ към съревнование, а не отрицателен стимул, призоваващ към разрушителен сблъсък.
ислямското
законодателство
в качеството му на последно
низпослано
законодателство
формулира ислямския шериат7
гъвкаво, така че да е способен
да поеме както промените през
вековете, така и различията в
средата.
Може би тези различия в
законоположенията и насоките произтичат от условията
на времето и мястото и се превръщат в погледа на някои в
нещо, към което трябва да се
придържат стриктно. Именно
това е един от източниците на
разногласията между хората.
Но всемогъщият Аллах, който,
когато го запитват как да се
придържат хората към онова,
което е предначертал и което
да определя тяхното развитие им е оставил свобода на
гледището и избор, което довежда до противоречия. Това
съответства на Всемирната
воля8, че противоречието ще
съществува до Деня на Страшния съд. Или както е казано

Ислямът смята за небесни религии освен себе си също единобожните
религии християнство и юдаизъм, а техните адепти за наречени в Корана
„хора на Писанието” - бел. прев.
6

Шериат – ислямско законодателство, основаващо се предимно на Корана – бел. прев.
7

Съществува разлика между законодателната воля на Аллах. Тя е онова,
което Аллах иска от почитащите го, отнасящо се за Него, и Вселенската воля
за съществуването на нещата, което е реалност от живота, макар и да не съответства на онова, което Аллах желае. Съществуването на атеизма е нещо
вторично, макар че Аллах не обича да се почита безбожието – бел. авт.
8

от Всевишния: „Ако е пожелал
Аллах, той би ви превърнал в
една общност.” Не е желание
на Аллах да застави хората да
станат една общност. Това е
предупреждение, че именно

многообразието
е общият закон,
който обгръща
човешкия живот
Нещо повече, многообразието е вселенско явление,
както е посочено в много аяти
на Корана, особено в аятите,
които посочват величието,
творчеството и мъдростта на
Създателя.
Коранът формулира, че капитулирането пред факта на
различието между хората е
нещо като божествено изпитание за тях от Всевишния.
Това изпитание скрива възможностите на силите им да
използват способността си да
различават различния човек.
То е също изпитание да не се
превърне различието в повод
за сблъсък с различния. Именно поради това впоследствие е
казано „да се надпреварват в
добрините”, за да стане различието положителен стимул,
тласкащ към съревнование, а
не отрицателен стимул, призоваващ към разрушителен
сблъсък.
Втората ая, която формулира
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Взаимодействия
основните изходни положения
на религиозния диалог, казва:
„И спорете с хората на Писанието9 само по най-хубавия
начин, но не и с онези от тях,
коаито угнетяват, и кажете: „Вярваме в низпосланото
на вас. Нашият Бог и вашият
Бог е един и същ. Ние сме нему
отдадени!” (Паякът, 46).
Укрепването на сигурността
в живота на хората като едно от
общите човешки изисквания е
нещо, което зависи не само от
отговорността на религиите.
Може би в наше време религиите са най-слабо въздействащи
от всичко друго в тази област.
Икономическите интереси и
съперничеството между световните сили за спечелване
на позиции на влияние, нарушенията на правата на човека,
разпространението на социалните злини, замърсяването на
околната среда и т.н. са фактори, които влияят върху ситуацията в света, ограничават утвърждаването на сигурността
и утвърждават отклоненията
от нея. Това не означава, че
религиите нямат роля в тази
област. Коя е търсената от тях
роля за укрепване на международната сигурност?
Реализирането на следвания от религиите диалог е
най-доброто средство за противопоставяне на религиозния
фанатизъм, който довежда до
сблъсък. Основата на религиозната мисъл е признанието
на комплекс от факти, които
са вплетени в нашето мнение
и нашата представа за стабилни идеи, които сме запазили
и се опитваме да убеждаваме
хората в тяхната истинност.

Отричането им се приема от
някои като противопоставяне
на техните адепти. Липсата на
диалог между представителите
на различните религии задълбочава пропастта между тях,
защото всеки смята позициите
на другия за погрешни и изгражда върху тази база определени представи, върху които
гради определени позиции.
Придържането към религиозния диалог може да стане
пречка да се използва религията за оправдание на сблъсъка
с противната страна. Така е,
защото в много случаи, при които възникват сблъсъци между религиозни общности или
народи по различни проблеми, религиозният фактор бива
мобилизиран за раздухване на
този сблъсък. Но ако съществува религиозно разбирателство,
сблъсъкът остава свързан само
с истинските си причини и не
може да се скрие зад изкустве-

Хората на Писанието според исляма за християните и евреите, които
имат „Писание”. Макар и немюсюлмани, в религиозната йерархия те са
на по-ниско равнище от мюсюлманите, но като монотеисти - на по-високо равнище от останалите езичници и многобожници – бел. прев.
9
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“

Укрепването на сигурността в живота на хората като едно от общите човешки изисквания е нещо, което зависи не само от отговорността на
религиите. ...Икономическите интереси
и съперничеството между световните
сили за спечелване на позиции на влияние,
нарушенията на правата на човека, разпространението на социалните злини,
замърсяването на околната среда и т.н.
са фактори, които влияят върху ситуацията в света, ограничават утвърждаването на сигурността и утвърждават
отклоненията от нея.
ни религиозни доводи.
Религиозният диалог е
един от най-важните фактори
за взаимното опознаване между хората. Ако човек е обявен
за враг поради невежество,
както се казва, всяка направена крачка по пътя на опознаването на другия и разкриването на баланса на култура и
знания у него, какви практически или научни достижения има довежда несъмнено
до укрепване на уважението
към този различен друг, притежаващ отличителни черти и изискващ признание и
оценка на достиженията му.
Поради това в Корана се съдържа призив към хората да
се опознават взаимно, за да се
възползват от многообразието
сред тях, което може да стане
един от факторите за взаимно
влияние. Казал е Всевишният
Аллах: „О, хора, ние ви сътворихме от един мъж и една
жена и ви сторихме народи и
племена, за да се опознаете.
Най-достоен между вас при
Аллах е най-богобоязливият,
Аллах и всезнаещ, сведущ.”

Взаимодействия
Религиите призовават
към сближаване
Разнообразието е божествено следствие у народите, съставящи човечеството, и между
племената, съставящи народите. То е от факторите за обогатяване, които налагат на всяка
страна да се запознава с другата, а разногласията при това
са стимул, тласкащ хората да
се разкриват едни пред други. Този стремеж към взаимно
опознаване е една неоспорима
истина, отговор на желанието
за опознаване у човека на всичко различно и различаващо се.
Обявяването на религиите
като неприкосновена част от
човешката душа и потвърждаването на това може да укрепи
сигурността сред хората и да
защити правото им на живот.
Онова, което виждаме у някои
между онези, които искат да
оправдаят своята враждебност
срещу другомислещите в името
на религията, е далеч от мисията на религиите, които призовават към сближаване и съвместно съществуване. Подобни
позиции се обосновават с един
специфичен прочит на религията, който не отговаря на основните й принципи. Да, човек се
противопоставя на насилието и
омразата, опитва се да покаже
онова, което притежава в душата си. Това е право на законна
самозащита, която се управлява от определени принципи.
Във всеки случай това е наложено от извънредни мерки, които не бива да се превръщат в
Понятието джихад буквално означава полагане на усилия. То има
два смисъла. По-важният е полагане усилия за непрекъснато вътрешно духовно самоусъвършенстване на
вярващия. Вторият е борба в защита
на исляма и неговите адепти, но не и
за нападение и агресия – бел. прев.
10

постоянна база. Корените на
отношенията между хората
са във взаимното разбирателство и сътрудничество, а
не в сблъсъка и съперничеството. Именно в тази рамка трябва да разберем това, което се
съдържа в Корана по въпроса
за джихада-борба10. Повечето
коранически аяти, засягащи
тази тема, са концентрирани в
следната: „И се сражавайте по
пътя на Аллах с онези, които
се сражават с вас, и не нападайте, Аллах не обича нападащите!” (Кравата, 190). Законна
битка е онова, което е отговор
на агресия и угнетяване. То се
изразява чрез формулировката в международното право,
наречено „право на законна
самоотбрана”. По такъв начин
ислямът ограничава арената на
военната операция „при необходимост” с твърдото намерение тя да не се превърне във
враждебност. Изхождайки от
това, решението за война, както подчертават анализаторите
на исляма, е решение, влизащо
в правителствените прерогативи, а не на отделни личности
или групи. Има емоционални
импулси, но има и нравствени
принципи. А когато се появи
някаква възможност за прекратяване на битката и установяване на справедлив мир,
трябва да се избере мирът пред
войната. Поради това Аллах
казва на своя Пророк: „И ако
склонят към мир, склони и ти
и се уповавай на Аллах, той е
Всечуващият и Всезнаещият!”
(Плячката, 61).
Запазването на живота е сред
най-главните принципи, които
са формулирани от Божествените законоположения. Достатъчно е да прочетем в Корана
онова, което е утвърдил Аллах
за своите пратеници, за необходимостта да се пази животът.

Най-Великият и Вечен Аллах
казва: „Поради това предписахме на синовете на Исраил, че
който убие човек не за човек
или заради покварата му на
земята, все едно сякаш е убил
всички хора” (Трапезата, 36).
Сред най-великите неща,
към които призовават религиите, е потвърждението за
важността на нравствените
ценности за справедливост, сът
рудничество, единодушие, забрана на гнета и враждебността,
връзката на всичко това с вярата в Другия свят и разбирането,
че Всевишният Аллах, както ни
е наредил да му се покоряваме
и сближаваме с Него, както ни
е предопределил обредите и
жертвоприношенията, така ни
е наредил да правим добро на
човешките същества. Това се
смята също за едно от действията, които предизвикват задоволството на Всевишния. А колко пъти ислямът е потвърждавал
важността на нравите и съвместния труд, при това до степен да
се сметне, че човек няма да се
спаси в Деня на възкресението
от божествените мъки със своите молитви и пости, ако е бил
безнравствен към хората. Именно това е отговорил Пророкът,
Аллах да го благослови и приветства, на онзи човек, който
му разказал за една жена-рабà,
която будувала нощем и постела
денем, но обиждала съседите си
с езика си. А Пророкът му казал:
„Тя е в огъня!”
Високодостойните
принципи и ценности, към които
призовават религиите, може
да доведат до разбирателство
между хората, ако те са поели
задължението да следват тези
религии, указанията на собствената си религия и настояват
това да се спазва дори в трудните ситуации, през които
преминават. 
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Какво се случва

„Гардиън”: “Тази брутална

блокада над Газа може
да роди само насилие”
Керън Конинг Абу Зайд,
директор на отдела на Агенцията на
ООН за палестинските бежанци в Газа
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Страданието на
палестинците придоби нови измерения. Мир не се гради, като милион и
половина души бъдат принудени да
живеят в състояние на унизителна
мизерия.
Газа е на прага да се превърне в първото
парче земя, което бива приведено в състояние
на унизителна мизерия със знанието, мълчаливото съгласие и, някои твърдят, с поощрението на международната общност. Една
международна общност, която претендира, че
се стреми да запази достойнството на всяко човешко същество, не бива да допуска това да се
случва.
Върху това парче земя, чиято дължина е
40 километра и чиято широчина не надвишава 10 километра, се спусна дълбока тъмнина,
след като в 20 часа на 21 януари осветлението на милион и половина палестинци просто
изгасна. Палестинците навлязоха в нов етап от
своето страдание.
Имаше три затягания на примката около
врата на населението на Газа – първото бе
през януари 2006 година, когато станаха ясни
резултатите от парламентарните избори, второто настъпи през юни, когато „Хамас” пое
контрол над ивицата Газа, а третото бе през
септември, когато Израел реши да обяви Газа
за „враждебно настроена територия”. Всяко едно от тези събития доведе до по-големи
ограничения върху придвижването на хора и
стоки към и извън Газа. Всяко едно затягане
на примката нанася по-голямо чувство за унижение на обикновените палестинци и поражда

повече омраза спрямо външния свят.
Затварянето на граничните пропускателни
проходи на Газа е безпрецедентно. Палестинците са напълно изолирани. Мнозинството от
тях нито могат да напуснат Газа, нито да влязат в нея. Без гориво и резервни части, условията в болниците стават все по-лоши и лекарите
едва смогват да изпълняват задълженията си.
Доставките на електричество са спорадични и
допълнително намаляха наред с ограничените
доставки на гориво. Според УНИЦЕФ частичното функциониране на главната пречиствателна станция за питейна вода в Газа води до
нередовното осигуряване на питейна вода за
повече от 600 000 палестинци.
Медикаментите са в ограничени количества,
а болниците са парализирани от недостига на
електричество и гориво за генераторите. Състоянието на болничната инфраструктура и на важна
медицинска апаратура се влошава с обезпокоителни темпове, като възможностите за извършването на ремонти и поправки са силно ограничени поради липсата на резервни части.
Потресаващо е да се види ефектът от затворените проходи върху пациенти, които се нуждаят да излязат извън територията на ивицата
Газа, за да получат адекватно лечение. Нуждата от подобно лечение нараства с понижаването на медицинските стандарти в Газа, но
режимът за получаване на разрешително за
напускане на територията с цел лечение става
все по-строг. Лечението на мнозина се отлага
или отказва, като това води до влошаване на
тяхното здравословно състояние и причинява
случаи на предотвратима смърт.
Условията на живот в Газа са на недопустимо ниско ниво за един свят, който твърди, че
се интересува от унищожаването на бедността
и от спазването на човешките права: 35% от
жителите на Газа живеят с по-малко от два долара на ден; нивото на безработицата е около
50%, а 80% от населението получава някакъв
вид хуманитарна помощ. Циментът е в толко-
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“

Газа е на прага да се
превърне в първото
парче земя, което бива
приведено в състояние на
унизителна мизерия със знанието, мълчаливото съгласие
и, някои твърдят, с поощрението на международната
общност. Една международна общност, която претендира, че се стреми да запази
достойнството на всяко човешко същество, не бива да
допуска това да се случва.
ва ограничени количества, че хората не могат
да направят надгробни плочи за починалите.
Болниците раздават бели листове хартия вместо погребални покривала.
Като директор на хуманитарна агенция,
грижеща се за палестинските бежанци, аз съм
дълбоко притеснена от крещящата нечовечност, довела до затварянето на проходите на
Газа. Обезпокоена съм от безразличието на
голяма част от света, докато стотици хиляди
палестинци биват наказвани жестоко за престъпления, които не са извършили.
При провеждането на своя мандат Агенцията на ООН за палестинските бежанци предоставя редица услуги, насочени към подобряването на условията за живот и възможностите
за бъдеща реализация на палестинците. Невъзможно е да изпълняваме задълженията си,
когато окупиращата страна възприема политика на “включено, изключено” и “днес има, утре
няма” спрямо границите на Газа. Тази седмица
например бяхме на ръба да прекратим нашата
програма за предоставяне на храна. На пръв
поглед причината бе нелепа: недостиг на найлонови торбички. Израел забрани доставянето
в Газа на найлонови пликчета, които ние употребяваме за пакетиране на храната.
Как при тази обстановка в Газа ние можем
да развиваме дух на модернизация и склонност
за правене на компромиси сред палестинците
или да култивираме в тях вяра за мирното разрешение на конфликта? Вече има признаци, че
крайността на блокадата е в полза на тези, които
нямат желание за мир. Ние обаче пренебрегваме
тази опасност и поемаме огромен риск.

Това, което ние би трябвало да правим в
момента, е да подхранваме модернизацията и
да даваме повече сила на тези, които вярват,
че правилното бъдеще на Газа представлява мирно съжителство с нейните съседи. Ние
приветстваме новите усилия за съживяване
на мирния процес, развитие на палестинската
икономика и изграждане на институции. Тези
здрави стълбове, на които може да бъде изградено решение, в момента обаче се подриват.
Населението на Газа получи кратка глътка
въздух, след като окупиращата страна позволи
гориво и други стоки да бъдат пропуснати: 2,2
милиона литра гориво на седмица за градската
електроцентрала и 0,5 милиона литра на седмица за индустриална употреба, болниците и
клиниките. Бяхме информирани, че пропускателните пунктове към Газа ще бъдат частично
отворени, което ще позволи на Агенцията на
ООН за палестинските бежанци и на други организации да вкарват в Газа по 50 камиона с
продукти на ден. Никой не знае колко точно
ще продължи тази глътка въздух, тъй като възобновяването на изстрелването на ракети “Касам”, което ние строго порицаваме, ще доведе
до ново затваряне на проходите.
Населението на Газа бе пощадено от достигането на нови измерения на страданието, но
само за момента.
Не е имало по-неотложна необходимост
международната общност да се намеси, за да
бъде възстановена нормалната обстановка в
Газа. Гладните, болнави и гневни хора не стават за добри партньори за водене на мирни
преговори. 
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Заплати срещу насилие, или
програмата за въоръжаване
на иракските племена
Фадил ар Рабиаи,
Ирак

16

Понастоящем
иракските
съвети за ислямско пробуждане (маджалис ас сахуа ал ислямия) са обект на разпалени
дискусии сред иракчаните както сред политиците, така и
сред обикновеното население.
Най-общо казано, лагерите са
два – едните са за наличието
на подобни „съвети”, а другите са против. Никой обаче не може да заяви, че е сто
процента сигурен дали тези
„съвети” наистина ще успеят
да наложат сигурност и спокойствие в столицата Багдад
и някои от провинциите на
страната.
Дискусиите, чиято насоченост варира според това дали
се водят от управляващите
или от намиращите се в опозиция кръгове както в Ирак,
така и извън него, са доказателство, че твърденията за постигнат успех по отношение
на обстановката на сигурност
в страната не са довели автоматично до отбелязването на
реален обрат в мисленето на
населението, нито пък до промяна в степента на усещане за
наличието на „действителен
напредък” в политическата
и обществената стабилност в
страната. Сред по-голямата
част от иракското население
все още витаят дълбоки съмнения и страхове, па макар и
сред откъслечни признания
за наличието на „някакво по-

Oперациите на иракската съпротива срещу съветите са част от
стратегическата й програма за „разбиване на формирования и части
на окупаторите, преди да напуснат страната”

добрение в обстановката на
сигурност благодарение на силите на съветите за ислямско
пробуждане”.
Навярно най-напред иракчаните се нуждаят от точна
дефиниция за значението на
думите стабилност и подобрение, преди да се впускат в подобни дискусии, още повече
че самите американци описват стабилността в страната
като „крехка”.
Наскоро
развихрилите
се спорове между американците и иракското правителство по въпроса за
приобщаването на силите
на съветите за ислямско
пробуждане към иракските
сили за сигурност и полицията най-вече се въртяха

около това дали трябва да се
допусне наличието на „трета сила” редом с иракската
армия и иракската полиция и каква точно би била
нейната функция. Реално
погледнато, съветите за ислямско пробуждане вече се
обособиха като трета сила.
Причината за това най-вече
може да бъде отнесена към
огромния брой бойци, които се присъединиха към
тях. От своя страна американците оказват постоянен
натиск за налагането на
съветите като военна сила
и тръбят надлъж и нашир
колко „приемливо” е приобщаването им към силите на
армията и полицията. Това
бе ясно заявено от амери-

Какво се случва
канския посланик в Ирак
Райън Крокър, когато наскоро призова съветите да
бъдат причислени към редиците на иракската армия
и да бъде гарантирано изплащането на заплатите им.
В същото време обаче председателят на Върховния ислямски съвет Абдул Азиз ал
Хаким даде да се разбере, че
е възможно към редиците
на иракската армия „да бъдат зачислени само 20% от
наличния състав на съветите”. От своя страна иракският
министър-председател
Нури ал Малики зае още
по-категорична
позиция
срещу американските искания, като отхвърли възможността съветите за ислямско
пробуждане да играят каквато и да било роля в страната
освен като пряко подчинени
на иракското правителство.
Що се отнася до иракската съпротива, която също
се включи в дискусиите, то
тя отговори на поставените
въпроси по своя си начин,
като навсякъде зачести операциите си срещу хората и

патрулите на съветите. Тези
операции на иракската съпротива срещу съветите пък
са част от стратегическата й
програма за „разбиване на
формирования и части на
окупаторите, преди да напуснат страната”.
И така до този момент по
нищо не личи, че включилите се в дискусиите относно
рисковете и ползите от наличието на съветите осъзнават в дълбочина опасността
от случващото се около тях.
Самата природа на американската програма за „въоръжаване на племената”, а
не „сформирането на съветите” трябва да предизвиква
тревога. Тези съвети не са и
няма и да бъдат нищо друго
освен елемент от една програма, която има за цел да
мобилизира и привлече към
себе си силата на ползотворната иракска младеж, сила,
която все още е извън пазара
на работна ръка, а и извън
нормалните
хуманитарни
условия, където „се живее с
възможно най-малък доход”.
И понеже това е социална

сила, която се мъчи под натиска на ужасните условия за
живот, при които нивото на
безработица е най-високото в
света (около 70%), изглежда
нормално тя да се насочи към
предложената й нова реалност
с надеждата, че ще й бъде предоставена възможност да се
измъкне от непосилните условия на съществуване и да заживее живот с „колкото е възможно по-високо заплащане”.
Така проектантите на програмата за „въоръжаване на племената” очертават ясна връзка
между нуждата на иракската
младеж в градовете и селата от
работни места и възможността
на тази младеж „да се плаща,
за да се сражава”. Това означава, че практикуването
на насилие под какъвто
и да било повод и причина е най-рекламираната
и най-разпространената
„длъжност” в Ирак, като
това може да бъде доказано
посредством изготвянето на
обективен анализ върху характера на длъжностите, които един безработен иракчанин
може да започне да изпълня-

“

Така проектантите на програмата
за
„въоръжаване на племената” очертават
ясна връзка между
нуждата на иракската младеж в градовете и селата от
работни места и възможността на тази
младеж „да се плаща,
за да се сражава”.
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ва. Естеството на тези длъжности зависи от способността
на човека да борави с оръжие
и да участва в сражение, или
с други думи – да практикува
насилие, само че по законен
начин. Разбира се, подобен
обективен анализ трябва да
страни от каквото и да било
разграничаване между „различните видове насилие”, тъй
като в крайна сметка насилието си е насилие независимо
от формата му, от причините,
довели до възникването му, от
целите, които преследва, и независимо от това дали е срещу
„Ал Кайда”, тероризма, милициите или неизвестни лица,
които разклащат стабилността на страната.
Именно
взаимосвързаността между работата и
получаваната заплата за извършването й, увеличаването на работните места и
възможността всеки желаещ
да припечелва от триста до

осемстотин долара месечно
в замяна на включването му
в „борбата срещу „Ал Кайда”
представлява сърцевината и
същността на американската програма за въоръжаване
на племената. Не е трудно да
се предугади, че пряката цел
на тази програма е силата
на младежта на тази страна
да бъде превърната в „местна наемна сила”, която да е
способна постепенно и с течение на времето да заеме
мястото на „внесената сила”
от чуждестранни наемници.
Интересното е, че в последно
време хората, които в най-голяма степен се включват към
редиците на съветите, доста
скоро биват информирани
за истинската им задача и за
това, че боевете не се водят
само срещу „Ал Кайда”, но и
срещу всеки, който е „против
американците”.
Свидетели сме на полагането на здрави основи за изграж-

дането на култура на „местните
наемници”, които получават
заплати в замяна на служба на
окупаторите. Това е една култура, която е противоестествена и
чужда на традициите на иракското земеделско общество, в
което патриотизмът и непримиримостта са ценности от основно значение.
Посредством програмата
за въоръжаване на племената американците започнаха
най-мащабната операция за
милитаризиране на иракското общество. Дългосрочните
последствия от нея ще бъдат
ужасяващи, тъй като тя ще
превърне едно невъоръжено
общество, в което някои въоръжени прослойки се сражават с други, които също
са въоръжени, в изцяло въоръжено общество, в което
„излишъкът от сила” ще бъде
насочван единствено към
практикуването на насилие
срещу заплащане. 

Прочетено в „Тайм”

Пакистанската
национална трагедия
Арин Бейкър
Пакистан е страна, осиротяла още при самото си
раждане. Родена с големи
надежди през 1947 година,
новата нация – независима
държава на северозападните и източните индийски
провинции с преобладаващо мюсюлманско население
– обещаваше да бъде приказката с щастлив край
на субконтинента, демократична цялост, извлечена от ужасното кастово
наследство на Индия. Малко повече от година след
като Мохамед Али Джина
подписа документа, с който Пакистан бе обявен за
независима държава, ерудитът Савил Роу – гласен
за баща на пакистанската
нация – почина от рак на
белия дроб и туберкулоза,
оставяйки демокрацията
пеленаче лишена от неговите просветителски напътствия. С него загина
и харизматичният лидер,
от който разделената на
Западен и Източен Пакистан (по-късно Бангладеш)
нова нация отчаяно се
нуждаеше, за да се развие
като модерна страна. В
известен смисъл оттогава
насам Пакистан никога не
е преставал да търси своите родители.
Докато младата държава
колебливо си проправяше път
през своята тъга, търсейки една

обединена идентичност сред
дузината враждуващи помежду си етнически общности, историята продължи да й нанася
удар след удар. Лиакуат Али
Хан, който бе първият пакистански министър-председател
и политическият наследник
на Джина, бе застрелян през
1951 година от пущунски сепаратист. Петдесет и шест години по-късно Беназир Бхуто бе
убита в същия парк, в който
бе застрелян Лиакуат Али Хан.
Един от лекарите, опитващи се
да спасят живота на Бхуто, бе
син на лекаря, която се беше
опитвал безуспешно да спаси
живота на Хан.
След убийството на Хан Пакистан бе последователно управляван от хора, които се интересуваха много повече от това
да притежават повече власт,
отколкото да изграждат работещи институции. Държавата бе

на малко повече от десет години, когато президентът Искандер Али Мирза обяви военно
положение в опит да се задържи на президентския пост след
постоянно нарастващата му
непопулярност. През 1958 година армията се намеси, свали
Мирза от президентския пост и
положи основите на военните
„спасявания”, които оттогава
насам упражняват своето негативно влияние върху нацията.
Нито веднъж страната не е
ставала свидетел на мирно
и демократично предаване
на властта.
Макар че Пакистан разглежда себе си като демократична страна, неговите правителства рядко получават
мандат, одобрен от народа, а
пакистанските лидери – президентите, премиерите или
военните генерали – се интересуват много повече от ели-
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тите, отколкото от мнението
на народа.
Това трябваше да се промени още през 1967 година. Един
млад, харизматичен политик,
роден от управляващата класа,
но говорещ от името на народа, излезе на преден план, като
през 1971 година непосредствено след края на гражданската
война, която доведе до откъсването на Източен Пакистан,
изведе своята Пакистанска народна партия на власт. За първи път бедното пакистанско население почувства, че неговият
глас се чува. „Зулфикар Али
Бхуто ни научи да живеем”,
твърди Абдул Шакур Агария,
който е жител на известния
бедняшки квартал на Карачи –
Лиари. Той ми разказа и апокрифната история за един беден
фермер, който попитал младия
пакистански президент какво е
направил за народа. „Направих
това” – казал Бхуто. „Аз напра-

вих така, че беден фермер като
теб днес може да зададе на президента този въпрос.” За първи път Пакистан се почувства
така, сякаш бе успял да открие
своя баща.
Но управлението на Бхуто бе
изпълнено с премеждия. Воен-

ните и феодалните елити бяха
заплашени от неговата социалистическа политика. Разрази
се вражда за надмощие между
родната му провинция Синд и
провинцията на традиционните
управляващи класи – Пенджаб.
През 1977 година на власт дой-

Прочетено в „Тайм”
де военно правителство, което
през 1979 година екзекутира
Бхуто чрез обесване по съмнителни обвинения в кроене на
планове за убийство. Неусетно
тъгата на народа се превърна в
ярост. Нахлуването на съветски
войски в съседния Афганистан
през 1979 година доведе до масовото обявяване на джихад.
Смъртта и мъченичеството станаха почетен отговор на тираничната власт – нещо, от което
Пакистан се оказа неспособен
да се отърси.
Когато през 1986 година
Беназир Бхуто се завърна в
Пакистан, за да се загърне с
плаща на баща си, народът
отговори с изблик на радост и
лавинообразна демократична
победа. Дъщерята бе удостоена с почестите, оказвани на
баща й, но в същото време тя
бе наследила и някои от неговите недостатъци. И двата
пъти, когато тя бе начело на

правителството, бяха изпълнени с некомпетентно управление и обвинения в корупция.
Два пъти тя бе прогонвана, а
през 1999 година сама избра
да отиде в изгнание, вместо да
остане в Пакистан под управлението на поредния военен
диктатор – Первез Мушараф.
Завръщането й осем години
по-късно трябваше да доведе
до ново начало за травматизираната нация.
Ала това не можа да се случи. Часове след смъртта й страната изригна във вълни на саморазрушение.
Бедняшкият
квартал Лиари, който бе възложил всичките си надежди на
завръщането на Бхуто, потъна
в апокалиптичен хаос. Улиците бяха почернели от сажди, а
догарящите скелети на множество автобуси, камиони и
автомобили тлееха по улиците
и кръстовищата. Отчаянието
все още покрива като одеяло

дребните, разнебитени къщурки на хората, а магазинерите
се поклащат апатично на прага
на своите магазини. „Не остана нищо” – казва един от тях.
„Само насилие.”
Пакистан ще продължи
напред, куцайки сред опустошението и разрухата. Но
наследството на загубата
– най-напред на първия баща,
след което и на последната
майка, нанесе своя емоционален удар. Култът към мъченичеството зае позиции навсякъде, където гласовете на
хората не се чуват. В Лиари
стените на сградите са облепени с плакати, изобразяващи местни младежи, които
са загинали, докато са пазели Бхуто при триумфалното й завръщане в Карачи на
18 октомври 2007 година. Въпросът пред Пакистан сега е
как да намери живота, без да
празнува смъртта. 
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САЩ се провалят в опитите си
да изолират Иран от арабите
Пакинам Амер,
Кайро
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Американският президент
Джордж Буш непрестанно
подтиква арабските страни в
Близкия изток да гледат на
Иран като на най-голямата
заплаха за тяхната сигурност.
Най-вероятно обаче неговите
предупреждения няма да бъдат послушани.
По време на посещението си в Обединените арабски
емирства като част от неговата
близкоизточна обиколка Буш
нарече Техеран „спонсор на тероризма” и призова арабските
си съюзници да се противопоставят на иранския „екстремизъм”. Запознати с обстановката
в Близкия изток обаче твърдят,
че американският президент
малко е позакъснял, понеже
основните американски съюзници в арабския свят вече са
предприели действия в насока
към подобряване на своите отношения с Иран.
Сайед Мухаммад Маранди,
който е политически анализатор и преподавател по политология в Техеранския университет, твърди, че неадекватните
американски действия в Близкия изток са подтикнали арабите да започнат диалог с
ислямската република. „По
ирония на съдбата погрешната
американска политика в Близкия изток спомогна иранският глас да започне да се чува
по-ясно, но и благоразумната
иранска политика, която доведе до ненамеса на Иран в

“

По време на посещението си в Обединените арабски емирства като част
от неговата близкоизточна обиколка Буш нарече Техеран „спонсор на тероризма” и призова арабските си съюзници
да се противопоставят на иранския „екстремизъм”.
конфликтите в региона, също
изигра своята роля - смята Маранди. - В момента популярността на САЩ е на най-ниското си равнище сред арабския
свят, а популярността на Иран
като единствената сила в региона, която твърдо стои против
САЩ, нарасна значително.”
През по-голямата част от
2007 година американците се
опитваха да прокарат резолюция на ООН, с която да бъдат
наложени икономически санкции на Иран, в случай че не
прекрати предполагаемата си

атомна програма. Но САЩ се
провалиха в опитите си да изолират Иран от страните в Близкия изток. Не само че арабските
съюзници на САЩ категорично
се обявиха против нанасянето
на военен удар срещу Иран, но
и показаха явен интерес към
подобряване на отношенията
си със страната.
През декември членовете
на Съвета за сътрудничество
на страните от Залива поканиха иранския президент Махмуд
Ахмадинеджад да присъства на
годишното им събиране, което
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се провежда в Доха, Катар. В
същото време и Египет провеждаше свои дипломатически ходове спрямо Техеран. Спорните
въпроси между Иран и неговите съседи като този за няколко
малки острова, намиращи се в
близост до Обединените арабски емирства, биват оставени на
заден план за провеждането на
„по-късен диалог”, така че преди това да се изгради доверие и
да се задълбочат приятелските
отношения.
Няколко седмици по-късно
саудитският крал Абдула покани Ахмадинеджад да извърши
хадж в Мека.

по Иран Фахми Хоуейди смята, че конфликтите в Близкия
изток от последните години са
увеличили влиянието на Иран
в региона. „Със сигурност никой
не може да говори по въпроса
за Ирак, без да спомене и Иран.
За Иран се говори и когато се
заговори за Ливан и Афганистан, а също така е добре известно, че Иран поддържа добри
отношения със сирийците и
палестинците. Така че ако някой иска до стигне до уреждане
на даден въпрос в региона, той

за евентуални военни действия
срещу Техеран” – смята той.
Преди време говорителят
на иранското министерство на
външните работи Мухаммад
Али Хусейни заяви, че съществуващите отношения между
Иран и неговите арабски съседи трябва да бъдат заздравени.
„Ние вярваме, че колкото поздрави стават връзките между
нас, на толкова повече стабилност, мир и сигурност ще може
да се радва регионът на Залива,
а това е жизнено необходимо

Дори Египет
се оказа готов да
протегне приятелска
ръка към Иран
За първи път от 27 години
двете страни обсъждат възможността да възобновят дипломатическите си отношения
и посолството на Иран отново
да отвори врати в Кайро. През
1980 година Техеран прекрати
тези отношения, когато тогавашният египетски президент
Ануар Садат приюти детронирания ирански шах Мохамад
Реза Пахлави. Освен това тогава Иран обвини Египет, че
подкрепя Ирак в последвалата
осемгодишна Иранско-иракска
война. През изминалата седмица обаче Ахмадинеджад заяви за иранската телевизия, че
ако Египет реши да възобнови
пълните си дипломатически
отношения с Иран, той лично
„ще изпрати новия ирански посланик до самолета за Кайро”.
От своя страна Иран уважи египетските настоявания и наскоро смени името на улица в Техеран, наименувана на убиеца
на Ануар Садат.
Египетският учен и експерт

За първи път от 27 години двете страни обсъждат възможността да
възобновят дипломатическите си отношения и посолството на Иран
отново да отвори врати в Кайро.

трябва да се обърне към Иран”
– твърди Хоуейди.
Египетският депутат и опозиционен журналист Мустафа
Бакри е съгласен с това. „След
известно време Иран ще играе
значителна роля за сигурността на района на Залива, като
навярно това ще бъде така с неизказаното одобрение от страна на световните сили. В същото време страните от Залива
ще се стремят да убедят Иран,
че техните територии няма да
се превърнат в отправна точка

както за Иран, така и за неговите съседи” – бяха неговите
думи.
Маранди е убеден, че за нормализирането на арабските отношения с Иран важна роля
играят и настроенията вътре в
самите арабски страни. „Арабските страни протягат
приятелска ръка към Техеран въпреки натиска от
страна на САЩ върху тях.
Истината е, че много от
арабските режими винаги
са били много близки със
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САЩ, а някои от тях са и
силно зависими от САЩ.
Затова е от голямо значение за някои от тези
арабски режими да заздравят отношенията си с
иранското правителство,
така че да се гледа на тях
като на независими от
САЩ” – смята Маранди.
В Ирак, пет години след като
поведената от САЩ офанзива
доведе до свалянето на режима
на Саддам Хюсеин, иранското
влияние и степен на намеса се
превръщат в централен въпрос
за стабилизирането на страната. Американските генерали,
които преди обвиняваха Иран
в предоставяне на оръжие и
обучаване на шиитски милиции, заключиха, че

Иран може да изиграе
конструктивна роля
в Ирак
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като попречи на доставките
на оръжие и придвижването
на бойци през иракско-иранската граница.
Преподавателят по политология в Багдадския университет Хюсеин Хафез заяви, че
още от 2003 година американците се опитват да изолират
иракските шиити от Иран.
„Шиитската общност в Ирак е
изключително важен елемент
от отношенията между САЩ
и Иран. Иран е голяма и много влиятелна страна в региона.
Не е възможно повече американските „тинк-танкове” и политици да продължават да се
отнасят толкова наивно и опростено със страна като Иран”
– казва Хафез. Според него фактът, че Техеран продължава да
оказва подкрепа на шиитските
милиции, което подрива усилията на американските сили
в Ирак, прави американско-

Заявлението на Буш, че Иран е спонсор на тероризма, бе предшествано от демонстрация на сила между ирански малки военни кораби и
американски бойни кораби в Залива. Иранците твърдят, че подобна рискована политика и речи означават, че Техеран все още не се
доверява на Вашингтон и изчаква изхода от американските избори за
някакви симптоми за промяна в американската стратегия.

иранските преговори „неизбежни”. „Иранско-американският диалог силно напомня
за промяната в американската
външна политика преди пълното американско поражение
във Виетнам. Тогава американските стратегически експерти
отбелязаха, че американската
администрация е променила
политиката си спрямо страните
от Югоизточна Азия. Въпреки
това е малко вероятно Ирак да
извлече полза от преговорите
между САЩ и Иран. За съжаление САЩ не се интересуват
от интересите на нито една от
иракските фракции. САЩ се
ръководят единствено от своите интереси” – смята той.
Макар че заплахата от война между САЩ и Иран значително спадна, след като доклад
на американското разузнаване
оповести, че Техеран е прекратил програмата си за разрабо-

тване на ядрено оръжие през
2003 година, напрежението
остава високо. Заявлението на
Буш, че Иран е спонсор на тероризма, бе предшествано от
демонстрация на сила между
ирански малки военни кораби
и американски бойни кораби в
Залива. Иранците твърдят, че
подобна рискована политика и
речи означават, че Техеран все
още не се доверява на Вашингтон и изчаква изхода от американските избори за някакви
симптоми за промяна в американската стратегия.
„Иран внимава за промяна в американската политика – твърди Маранди. - Не
мисля, че иранците наистина
вярват, че тази американска
администрация е променила
политиката си спрямо Иран, и
смятам, че те просто изчакват
да видят какво ще направи
следващата.” 
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Виртуалният Близък изток:
трудното начало
Явор Михайлов
През 90-те години на миналия век явлението интернет промени съвременния
свят, поставяйки началото
на информационната епоха.
Глобалната мрежа осигури
нови възможности за хората да получават и обменят
информация в национален
или международен мащаб,
поставяйки в “рамката на
досегаемото” един от найголемите световни складове с ресурси на познанието.
Много бързо виртуалната
реалност се превърна в неотменна част от нашето ежедневие и намери приложение
във всички сфери на обществения и личния ни живот.
Днес развитието на високите технологии и интернет
се възприема като една от
предпоставките за икономически растеж и социално
благоденствие. Показателно
за това е вниманието, което
развитите държави обръщат в своите статистики
на интернет потреблението, както и многобройните
академични изследвания, посветени на въпроса.
Но на фона на главоломното развитие на
виртуалното пространство в световен мащаб
Близкият изток значително изостава. Какви
са причините за това?
Имат ли близкоизточните правителства политика и стратегии за
развитието на инфор-

“

Докато в Америка и Европа виртуалното пространство се развива с главоломна скорост, то Близкият изток и Северна Африка дълго време са едни от най-слабо
представените области в света по отношение на интернет комуникацията.
мационните
технологии? Какви са нагласите
и опасенията на местната общественост спрямо
виртуалната мрежа?
Ако между появата на първия европейски вестник и първото печатно издание в Близкия изток изминават повече от
два века, то интернет навлиза
в региона почти едновременно с неговия възход в Европа
и Америка. През 1991 г. Европейският съвет за ядрени изследвания започва проект, наречен “Уърлд Уайд Уеб”, а две
години по-късно британският
учен Тим Бернерс-Лий вече е
създал първите експериментални уебстраници. През април 1993 г. ЕСЯИ обявява, че
уебтехнологията е свободна
и достъпна за всеки. С тази
стъпка се поставя началото
на съвременната глобална
мрежа. Според сведенията на
компютърния инженер Пайман Арабшахи иранският Институт за изследвания в теоретичната физика и математика
прави своите първи крачки и
експерименти в интернет още
през 1992 г. Но както вестникът, така и интернет среща
редица трудности, преди да се
превърне в комуникационно

средство с обществена значимост в мюсюлманския свят.
Докато в Америка и Европа
виртуалното пространство се
развива с главоломна скорост,
то Близкият изток и Северна
Африка дълго време са едни
от най-слабо представените
области в света по отношение
на интернет комуникацията.

Препятствия пред
глобалната мрежа
Разпространението на глобалната мрежа в мюсюлманския свят се възпрепятства от
редица фактори, като лошата
комуникационна инфраструктура в редица страни от региона, скъпите цени на интернет
връзката и компютърната техника, но основната причина,
забавяща интернет покритието на Близкия изток, според
западните анализатори е правителствената политика в мюсюлманските държави.
Редица обществени кръгове и сили в региона проявяват враждебност към интернет, страхувайки се, че той ще
окаже пагубно влияние върху
гражданите, и изразяват съмнение в неговата “пригодност
за публиката в цяло”. Някои
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законодатели в Кувейт, Израел и в други държави осъждат виртуалното пространство
като “заплаха за местната култура, морал или религиозна
чувствителност”. А в Иран религиозният месечник “Собх”
призовава към забрана на интернет. Изследователите Грей
Буркхарт и Сиймор Гудман, направили проучване
на киберпространството в
страните от Персийския
залив през 90-те години
на миналия век, отбелязват, че “в интервютата им
с правителствени, бизнес,
академични, религиозни
представители и частни
лица” порнографията “се
споменава винаги в началото, когато става въпрос
за това какво интернет
може да направи с националните, културните и
религиозните ценности”.
Сред другите опасения от
глобалната мрежа се нареждат “религиозен прозелитизъм и наличието на
неислямска информация
(като например как да се
извърши самоубийство),
потенциалното влияние
върху женската роля в обществото и размиване на
местните културни норми”.
Наистина освен своите положителни страни виртуалното пространство има и доста
негативни, тъй като неговата привидна неконтролируемост привлича вниманието
на престъпни и терористични
групировки, които го превръщат в средство за разпространение на детска порнография,
незаконни залагания и други
дейности с противообществен характер. Това кара международната общественост с
нарастването на интернет потреблението да се замисли за

създаването на някакви правила, чрез които да се контролират тези явления.
“Принципите на политиката за открит интернет”, обявени през март 1997 г. от работна
група европейски и американски експерти, декларират, че
интернет не съществува в за-

“

Повечето близкоизточни лидери се
идентифицират
със страните, които
управляват, смятайки,
че са призвани да съхранят социалния ред и да
предпазят обществото
от конфликти, водейки
го по правилния според
тях път. Затова те
смятат всяка заплаха
или критика към режимите им за опасност,
застрашаваща държавния просперитет и националната сигурност.
конов вакуум. Съществуващите закони трябва да регулират
поведението в интернет в същата степен, както и другите форми на поведение. Тези
норми могат да се различават
в отделните страни, но трябва да се съобразяват с приетите договорености, приети
във Всеобщата декларация за
правата на човека, Международния пакт за граждански
и политически права и Европейската конвенция за правата на човека.
Член 19 от Международния
пакт за граждански и поли-

тически права потвърждава,
че всеобщото право на свобода на изразяването “трябва
да включва свободата да се
търси, да се получава и да се
разпространява информация
и идеи от всякакъв вид, независимо от границите, било
устно, писмено, печатно или
като произведение на изкуството или чрез каквото
и да е друго средство по
свой избор”. Член 19 също
така заявява, че това право
“може да бъде подложено
на известни ограничения,
които трябва обаче да бъдат изрично предвидени
от закона и които са необходими: (а) за защита
на правата и репутацията
на другите; (б) за защита
на националната сигурност, на обществения ред,
народното здраве или морал”.

Страхът от
свободното слово
Макар
че
повечето
близкоизточни страни са
ратифицирали Международния пакт за граждански и политически права1,
западните
наблюдатели
изказват подозрения, че тамошните правителства използват обществените страхове и настроения за оправдание
на своя патерналистки подход
към достъпа до виртуалната
мрежа, а в действителност изпитват сериозни опасения, че
ако предоставят масов достъп
на своето население до киберпространството, ще загубят
монопола си върху разпросПактът е ратифициран от повечето държави в Близкия изток с
изключение на Бахрейн, Оман,
Катар, Саудитска Арабия и ОАЕ.
1

Медии
Дял от световното потребление на интернет по региони, %
(към декември 2007 г.)

Източник: www.internetworldstats.com

транението на информация в
своите държави. Факт е, че обществените страхове намират
отражение в изказванията на
правителствените представители. Говорителят на Сирийското компютърно общество,
намиращо се под председателството на сина на бившия сирийски президент Хафез Асад
и настоящ държавен глава на
Сирия Башар Асад, заявява,
че “нашият проблем е, че ние
сме традиционно общество
и трябва да знаем дали има
нещо, което не съответства на
нашия социум. Ние сме длъжни да го обезопасим.” Същите аргументи излага и Салех
Абдул ал Адхел, директор на
Центъра за наука и техника
“Крал Абдул-Азис” в Саудитска Арабия.
Но наистина интерпретацията на това кое застрашава “националната сигурност,
обществения ред, народното здраве или морал” е доста
широка и се намира в преро-

гативите на управляващите
елити в Близкия изток. Повечето близкоизточни лидери се
идентифицират със страните,
които управляват, смятайки,
че са призвани да съхранят
социалния ред и да предпазят обществото от конфликти,
водейки го по правилния според тях път. Затова те смятат
всяка заплаха или критика
към режимите им за опасност,
застрашаваща
държавния
просперитет и националната
сигурност. Така че отношението им към медиите като цяло
и към интернет в частност е
недемократично, но не и лицемерно.
Тази политика на управляващите ги поставя в неловко
положение. От една страна,
никое близкоизточно или
северноафриканско
правителство не желае да бъде определено като противник на
интернет. Затова те се опират
на социалния консерватизъм,
за да оправдаят постепенния

подход към достъпа до глобалната мрежа. От друга страна, това още повече засилва
обществения интерес към киберпространството. Арабската
преса страстно следи за новости в сферата на интернет, а
конференциите за “информационната революция” стават
банални в региона.
За да се справят със ситуацията, властите използват
различни средства и разработват системи, ограничаващи
онлайн потока от информация, влизащ в техните страни.
Редица държави от региона
като Саудитска Арабия позволяват масов достъп до интернет едва след като са създали
своя филтрираща система от
прокси сървъри, които стоят
между крайните потребители и мрежата, за да блокират
определено съдържание. Тунис приема най-детайлните
закони за интернет в региона,
които в значителна степен са
разработени, за да гаранти-
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рат, че онлайн речта няма да
избегне жестоките средства
за контрол на критическите
изказвания в останалите медии. В други страни, където
не са приети специални закони за интернет, правните или
фактическите ограничения на
свободата на словото и пресата имат плашещ ефект върху
онлайн изразяването, особено
във форумите. Много интернет потребители в региона
подозират, че правителствата
им нарушават правото на секретна кореспонденция.
В много страни като Йордания данъчното облагане и
телекомуникационната политика правят за дълго време
интернет достъпа скъп и по
този начин извън възможностите на мнозина. Шакиб
Лхаричи, президент на независимата Интернет асоциация
на Мароко, заявява, че “макар
мароканското
правителство
официално да не провежда
политика на цензуриране и
ограничаване на достъпа до
интернет, ръстът на потребителите е малък поради несправедливите преимущества,
които има телекомуникационната компания “Итиссалат
ал Магриб”, контролирана от
държавата, в съревнованието
с частните доставчици, наред
с неспособността на правителството да обучи населението да борави с интернет”.
По този начин властите не се
противопоставят официално
на мрежата, но допълнително
затрудняват достъпа до нея.

Заобикаляне
на цензурата
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Погрешно е да се смята,
че всички близкоизточни
правителства имат детайлно разработени стратегии за

“

Степента на ограничения и отношението към интернет се различават
в отделните държави. Това създава
парадоксална ситуация в Египет и Йордания. Вестници, подлагани на цензура
в тези страни, стават бързо достъпни
онлайн, без никакви последствия за тези,
които ги четат и разпространяват. Алжир, Мароко и Палестинската автономия полагат относително малко усилия
за контрол на интернет съдържанието,
позволявайки достъп на местното население до новини и коментари, които местните вестници и ефирни медии не могат
да предават.
задушаване на свободата на
словото онлайн. Степента на
ограничения и отношението
към интернет се различават в
отделните държави. Това създава парадоксална ситуация в
Египет и Йордания. Вестници,
подлагани на цензура в тези
страни, стават бързо достъпни
онлайн, без никакви последствия за тези, които ги четат
и разпространяват. Алжир,
Мароко и Палестинската автономия полагат относително
малко усилия за контрол на
интернет съдържанието, позволявайки достъп на местното
население до новини и коментари, които местните вестници и ефирни медии не могат
да предават.
Особено интересен е случаят с Иран, където в началото
властите не предприемат никакви мерки срещу виртуалното пространство. Според
изследователя Бабак Рахими
това се дължи на съчетаването
на множество обстоятелства и
фактори. Още от самото начало ислямската революция

прокламира, че “ще осъществи
близост между технологиите и
вярата”. Така че противопоставянето на глобалната мрежа
би поставило управляващите
в неловко положение. Навлизането на интернет спомага за
икономическия бум, последвал Иранско-иракската война,
затова управляващите се отнасят благосклонно към него.
Освен това правителството
не разполага с необходимите
ресурси, за да създаде ефективна филтрираща система
като Китай и Саудитска Арабия. Не на последно място е и
благоприятната политическа
ситуация в страната, тъй като
формирането на иранското киберпространство съвпада със
засилването на реформаторското движение, ръководено
от президента Хатами. Така,
докато другите близкоизточни режими през 90-те години
на миналия век се стремят да
ограничат достъпа до интернет, Иран е пример за едно
от най-бързо развиващите се
онлайн общества в региона.

Медии
През последните години обаче се наблюдава промяна на
държавната политика в тази
област, намерила отражение
в ограниченията, приети през
2003 г.

Борба за контрол
върху информацията
в мрежата
Както става ясно, правителствата в близкоизточните
държави не виждат в интернет
само заплаха за установения
ред. Те са наясно с ползите,
които той ще допринесе за
икономиката, и забелязват
неговата растяща мощ, допълнително стимулирана
от процеса на глобализация. Много бързо управляващите в региона разбират, че трябва да бъдат
представени във виртуалното пространство, защото в противен случай
рискуват световното обществено мнение да бъде
доминирано от техните
противници, които вече
са се настанили там. Това
прозрение е много добре
изразено в една статия на
дамаския официоз “Тишрин”, която, изразявайки
съжаление за факта, че “ресурсите в мрежата, имащи
отношение към арабско-израелския конфликт, са във
властта на материали с израелски произход”, призовава
“за проверка на всичко, което е поместено в интернет за
Сирия, и за противопоставяне, като се дават обяснения
или се поправя изопачената
информация”.
Очертаващото се статукво
подтиква управляващите елити да започнат да отговарят
активно на предизвикателствата на интернет, използ-

вайки възможностите, които
той предоставя. Сирийската
арабска информационна агенция пуска свой сайт (www.
sana.org) още през 1998 г.,
когато широката общественост в страната все още няма
достъп до мрежата, за да разпространява официалните новини и правителствената гледна точка към международните
събития. Всяко близкоизточно правителство създава една
или повече уебстраници, за
да се чуе неговият глас във
виртуалното
пространство.

ни. Стимул за тази дейност е
желанието да се противостои
на малките саудитски групи
от дисиденти, намиращи се
в Лондон, като Комитета за
защита на законните права и
Движението за ислямска реформа в Арабия, които привличат обществено внимание
с ловката употреба на факсовете и интернет. Правителството
на Тунис поддържа няколко
страници като “Тунизиа онлайн” (www.tunisiaonline.
com), съдържащи официална информация и връзки към
проправителствени медии. В няколко страни
от региона централните
Много бързо упраи местните власти правляващите в региона
вят първите опити да
използват интернет, за
разбират, че трябда облекчат гражданива да бъдат предстате в тяхното общуване
вени във виртуалното
с властите и информирането им. Няколко мипространство, защото
нистерства в Йордания
в противен случай рисподдържат
собствени
куват световното обстраници и предлагат
връзка по електронна
ществено мнение да бъде
поща. Мароко (www.
доминирано от техните
mincom.gov.ma), Египротивници, които вече
пет (www.mfa.gov.eg)
и Палестинската автоса се настанили там.
номия (www.pna.net;
вече не е онлайн) посСаудитска Арабия, Бахрейн, ледват нейния пример и праЕгипет, Иран, Израел, Ку- вят крачки в тази посока. Но
вейт, Мароко, Оман, Тунис и все още малко арабски праПалестинската автономия са вителства полагат последовасред пионерите, които се оп- телни усилия за поместването
итват да поддържат държавна онлайн на информация, която
радиостанция или телевизия, би повишила осведомеността
излъчваща в мрежата. Сау- и политическата култура на
дитска Арабия влага огромни техните граждани - материали
капитали, за да присъстват като правни и регулационни
нейните послания в интернет кодекси, законодателни прочрез сайтове като “Сауди нет” екти, официални съобщения
(www.saudi.net) или чрез и статистики, стенограми от
влиятелни арабски вестници, парламентарни дебати.
излизащи в Европа, собствеВсе пак въпреки многобройност на проправителствено ните пречки, строгата цензунастроени саудитски гражда- ра и филтриране глобалната

“
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мрежа успява да проникне в чески натиск или други при- и фактът, че повечето посларегиона. В крайна сметка в че- чини, циркулират свободно в ния в мрежата - както тези на
тиринадесет страни (Мароко, мрежата. През 1998 г. органи- местните интернет активисти
Тунис, Египет, Израел, Палес- зации от “Диджитъл фридъм дисиденти, така и на правитинската автономия, Ливан, нетуърк” (www.dfn.org) пуб- телствата, бяха насочени поЙордания, Кувейт, Бахрейн, ликуват статии, които са заб- вече към световната аудитоКатар, Иран, Оман и ОАЕ) ранени от властите в Египет, рия, отколкото към жителите
интернет кафета започват да Мавритания, Тунис и Турция. на собствените им държави.
предоставят достъп до вир- Когато през октомври същата
В края на 90-те години
туалното пространство срещу година частните вестници в на миналия век и най-конпочасово заплащане, като по Алжир обявяват стачка, за да сервативните близкоизточтози начин компенсират мал- изразят своето недоволство от ни правителства започват
кия брой персонални компю- натиска на държавните печат- да разбират, че не могат да
три и задоволят поне мини- ници, те започват да издават ограничават още дълго масомално нуждите на местните бюлетини в интернет, предос- вото потребление на интерпотребители. Признак за уве- тавяйки информация и моби- нет. Най-накрая през януари
личаването на броя на
1999 г. в Саудитска
местните уебстраници
Арабия местни доси на значението на интавчици започват да
Освен изброените вътернет в обществения
обслужват обикноветрешни
проблеми
пред
живот на Близкия изни граждани - почти
засилването на влияток е появата и на пърпет години след като
вия онлайн справочник
държавните институнието на интернет в соци- “МидълЙистДирекции вече са свързаалния живот на мюсюлмантори”
(http://www.
ни с интернет. През
ския свят през този период
middleeastdirectory.
май 1999 г. повечето
com/) през 1998 г.
страни в Близкият
стоят и външни фактори
Дори през този пеизток - освен Ирак и
като
продължителното
риод на силни ограниЛибия - имат вече нягосподство на англоезичничения киберпространкаква форма за межството се превръща в
дународна връзка с
те материали.
трибуна на инакомисглобалната
мрежа.
лещите в близкоизточПоданиците на тези
ните държави. Чрез
държави, с изклюелектронната поща и сайтове лизирайки обществена под- чение на Сирия, получават
организациите за правата на крепа за своята кауза.
възможност да се свързват
човека в Египет, ПалестинскаОсвен изброените вътреш- по някакъв начин с интерта автономия и други държа- ни проблеми пред засилване- нет чрез услугите на локалви в региона разпространяват то на влиянието на интернет ни провайдъри. През 2000
много по-ефективно инфор- в социалния живот на мюсюл- г. публичен достъп до кибермация въпреки скромните си манския свят през този период пространството получават и
ресурси и ограничения достъп стоят и външни фактори като гражданите на Либия, а скодо местни медии. Арабски, ан- продължителното господство ро след това и на Сирия, маглийски и френски вестници, на англоезичните материали. кар че скъпите цени и правиподлагани на цензура в Еги- Макар обемът на арабскоезич- телственото филтриране все
пет, Алжир и Йордания, пуб- ните публикации да нараства още потискат ръста на вирликуват в мрежата и изпра- и програмното осигуряване туалното потребление в тези
щат по пощата забранените на арабски език да се подо- страни.
си истории, така че местните брява, потребителите, които
В началото на новото хиляи чуждестранните читатели да не говорят английски език, са долетие интернет вече присъсмогат да ги видят. Текстове, възпрепятствани при техния тва в близкоизточната реалност.
които вестниците отказваха достъп до онлайн ресурси. За Предстои ни да видим обаче када отпечатат заради полити- този проблем допринасяше ква роля ще играе там. 

“

30

Медии
Ръст на потреблението на интернет по региони, %
2000 – 2007 г.

Източник: www.internetworldstats.com

Брой потребители на интернет по региони, млн.
(към декември 2007 г.)

Източник: www.internetworldstats.com
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Римският театър в Анадола
Николина Ангелова
Аспендос е древен град, известен със своя амфитеатър. Той
е разположен в градчето Белкъс,
община Серик, окръг Анталия,
Турция. Намира се на 8 км източно от община Серик, построен е
през Х в. пр. н. е., според географите Страбон и Пампонрус Мела
от аргосците, т.е. от ахейците,
на място, където планинската
област Кьопрючай преминава в
равнина, и е бил един от богатите и благоустроени градове в античността. Амфитеатърът е построен от римляните през II в. от
н. е. Самият град се разполагал
върху два хълма – единият голям, другият
малък. След 1200 г. пр. н. е. в областта се
заселват гърци, но се смята, че топонимът
Аспендос произлиза от съществуващия от
по-рано анадолски език. Тъй като се е намирал на важен търговски път и свързвал
р. Еуримедон (днес р. Кьопрючай) с пристанището, гр. Аспендос винаги е бил привлекателно място за завоеватели.
Добре развитата му монетна система, позната в целия древен свят, свидетелства, че
Аспендос е станал най-важният град в Памфилия през V в. пр. н. е. По това време р. Еуримедон е била плавателна чак до Аспендос
и градът добива огромно богатство от търговия със сол, масло и дървесина.
През 333 г. пр. н. е. градът плаща на
Александър Велики данък, за да избегне
превръщането си в гарнизон, но споразумението е пренебрегнато и градът е окупиран.
През 190 г. пр. н. е. градът се предава на
римляните, които впоследствие ограбват
художествените му богатства. Към края на
римския период в града започва упадък,
който продължава през целия византийски
период.

История на амфитеатъра
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Най-важната постройка в града е амфитеатърът. Аспендос е известен с това, че при-

тежава най-добре запазения театър от античността. Диаметърът му е 96 м и осигурява
места за 7000 души. Този театър представлява най-старият пример за римски театър в
Анадол, запазен почти непокътнат със сцената си до наши дни.
Театърът е построен през 155 г., по време
на царуването на римския император Антоний Пий (138-161), от гръцкия архитект Зенон, жител на града и син на Теодорус. Театърът е издигнат в чест на местните божества
и императорското семейство. През XIII в.
селджуките превръщат частта със сцената в
замък.
За да се спази елинистичната традиция,
една малка част от театъра е построена така,
че да се опира на хълма, на който е разположен акрополът, докато останалата част
е построена върху сводести арки. Сцената с
висока стена зад нея изглежда е служела да
изолира публиката от това, което се случвало
навън. Тя е останала непокътната. Осемметровият полегат дървен таван над сцената с
времето се е изгубил. В горното ниво на театъра са открити дупки за поставяне на 58
мачти. Тези мачти са поддържали велариум
или сенник, който е можело да бъде спускан
над публиката, за да пази сянка.
Все още и днес използвани за концерти,
фестивали и различни събития, галериите,
сцената и акустиката на театъра свидетелстват за успеха на архитекта.

Цивилизации
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Наблизо има останки от базилика, агора,
нимфеум и 15-километров акведукт.

Легендата за построяването
на амфитеатъра
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Владетелят на гр. Аспендос имал много
красива дъщеря и всеки искал да се ожени
за нея. Той не знаел как да постъпи и казал
на народа следното: „Ще дам дъщеря си за
жена на този, който построи за народа ни и
за града ни най-стойностната и красива конструкция.”
В резултат на това в града се появили две
произведения на изкуството, и двете създадени от двама братя близнаци. Едното от
тях представлявало акведукт, построен след
извършването на сложни геометрични изчисления, посредством който от километри
отдалеченост до града достигала вода. Другото представлявало театър, чиято акустика
била толкова добра, че от последния му ред
можело да се чуе звънът на монета, хвърлена

на сцената. Смята се, че както в античността, така и днес този театър притежава найдобрата акустика в света. Негов архитект бил
Зенон.
Първоначално владетелят искал да даде
дъщеря си за жена на архитекта, построил
акведукта, тъй като бил впечатлен от постигнатото; но по-късно отишъл да разгледа театъра и докато се разхождал из най-отдалечените от сцената редове, чул един глас, който
казвал: „Аз трябва да се оженя за кралската
дъщеря, кралят трябва да я даде на мен.” Владетелят бил удивен от акустиката и решил да
даде дъщеря си за жена на Зенон.

Амфитеатърът днес
Днес амфитеатърът носи името на античния град и всяка година се посещава от хиляди турски и чуждестранни туристи. От 1994 г.
през месеците юни и юли в него се провежда
Международният оперен и балетен фестивал „Аспендос”, който се организира от Тур-

Цивилизации
ската държавна опера и балет, с участие на
оперни и балетни трупи от различни държави. По време на фестивала римският театър
„Аспендос”, построен преди близо 2 хиляди
години и запазен почти непокътнат до наши
дни, събира по около 10 000 души публика
на представление. Подобен интерес от страна
на публиката изисква и доста сериозна подготовка от страна на организаторите. И наистина подготовката е забележителна. В цената на билета за едно представление влиза
извозване на посетителите със сервизни коли
на Държавната опера и балет от гр. Анталия
до Аспендос и обратно. Пътуването продължава близо час, а и в автобуса по това време
на годината е доста горещо, но намирате ли
се в Анталия, когато се провежда фестивалът, наистина си заслужава да го посетите.
Не липсват и засилените мерки за сигурност.
Военните постове започват да правят впечатление още много преди да се достигне до
сградата на амфитеатъра.
Организаторите са направили всичко възможно за удобството на туристите. След като
слезете от автобуса, можете да се разходите

из сергиите за сувенири, да си купите албум
с програмата на фестивала, да се освежите с
напитки в няколкото ресторантчета наоколо
и после, преди да влезете в амфитеатъра, да
си вземете възглавнички под наем. Да, възглавнички, защото в противен случай ще
седите на нагретите от слънцето камъни, което всъщност не е толкова лошо. Ако не си
вземете възглавничка под наем или не си я
донесете от къщи, разбира се, можете да използвате и плажна кърпа или каквато и да
било връхна дреха. Освен това в сградата на
амфитеатъра може да се влезе със закуски,
ядки, алкохолни и безалкохолни напитки.
Друга особеност, нетипична за останалите
театри, е, че тук пушачите могат да запалят
цигара по време на представлението, без да
напускат мястото си. Естествено така пречат
на непушачите, но, от една страна, всичко в
театъра освен сцената е от камък, а, от друга
- публиката все пак е на открито.
Нощта се спуска над античния театър и
представлението вече е започнало, но единственото по-хубаво нещо от звездите на сцената са звездите в небето над Аспендос. 
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Създаването на “Ал Кайда”
Д-р Мохд Абуаси
Различията
с Мола Омар *
Мола Омар не остава доволен от дейностите, които
развива Осама, и ги счита
за нарушаване на постигнатата договореност. Лидерът на талибаните иска
обяснение за ставащото и
отговорът на Осама е, че
обстоятелствата, които са
били причина за медийното
спокойствие, са се променили и повече няма нужда
от мълчание. За да придаде
допълнителна сила на позицията си, Бен Ладен прилага документа от улемите
на талибаните – те въпреки
голямото уважение към лидера си се различават в становищата си от него. Това
ядосва Мола Омар, но въпреки всичко той успява да
прикрие гнева си и продължава с опитите си да убеди
Осама да запази мълчание.
Вместо това обаче Бен Ладен предлага да се свика
пресконференция през май
1998 г. Тя трябва да се подготви без много шум и да се
състои близо до границата с
Пакистан в района на Хост
Уади, като на нея присъстват ограничен брой журналисти. Само няколко дни
преди пресконференцията
Бен Ладен дава пространно интервю за американски телевизионен канал.
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“

Отношенията между двамата лидери се обтягат и въпреки че Мола
Омар е в състояние да прекрати
дейността на Осама, той не го прави
и предпочита да продължи с опитите с
приятелски методи да го убеди да се съобразява с исканията му.
По време на конференцията Осама заявява, че има
вероятност не след дълго
да бъдат извършени атентати срещу Америка, без
да уточни къде. Мола Омар
изпраща писмо на Осама, в
което изразява несъгласие с
действията му и иска обяснение за тях. Бен Ладен не
разполага с друго средство
за обосновка освен документа, издаден от улемите,
и за пореден път заявява,

* Продължение от бр. 1/2008 г.

че действа с тяхно разрешение. Мола Омар отказва да
приеме този довод не защото не зачита мнението на
улемите, а защото разбира,
че Осама прибягва до този
документ поради липса на
основателна причина. Отношенията между двамата
лидери се обтягат и въпреки че Мола Омар е в състояние да прекрати дейността
на Осама, той не го прави и
предпочита да продължи с
опитите с приятелски методи да го убеди да се съобразява с исканията му.

Проучване на експерта
Взривовете
в американските
посолства
След изявленията на “Ал
Кайда”, че ще нанесе удар
на американците в следващите няколко седмици, те
са в пълна бойна готовност
за всякакви атаки, но цялата им подготовка е съсредоточена в Залива. Докато
американците стоят в очакване, ударът срещу тях идва
от място, което най-малко очакват – на 07.08.1998
г. посолствата им в Кения
и Танзания са взривени с
камиони, напълнени с експлозиви. Като че ли коментарите в западните страни
относно случилото се са
по-важни от самите факти,

свързани с него, от човешката трагедия. Въпреки че
официалните американски
говорители са изключително
предпазливи в изказванията
си и избягват обвиненията
по адрес на дадена страна,
пресата, политическите експерти и официални лица,
пожелали анонимност, дават информация, правят
анализи и коментари, допринасящи за изучаване на
последиците от инцидента.
Сред предложените размисли и предположения проличава следното:
Първо: Ислямските движения, известни на Запад
още като ислямски фундаменталисти, са сред основните заподозрени. Дори
страни като Иран, Ирак, Ли-

бия са изключени от списъка. На много места се говори
за шейх Бен Ладен и египетски “Джихад”. Многократно
се припомнят отправените
в интервюто на Бен Ладен
заплахи по адрес на Америка наред с публикацията
в арабския в. „Ал Хаят” на
изказване на представители
на “Джихад”. Говори се за
връзката, която съществува
между Бен Ладен и египетски “Джихад”, които са сред
подписалите
декларацията на Световния ислямски
фронт за обявяване на война на Америка и евреите.
Второ: Бомбените атентати
в посолствата отварят отново
въпроса за атентата в Хубар,
виновниците за който не са
открити. За първи път в аме-

“

Докато американците стоят
в очакване, уда
рът срещу тях идва
от място, което наймалко очакват – на
07.08.1998 г. посолствата им в Кения и
Танзания са взривени с камиони, напълнени с експлозиви.
Като че ли коментарите в западните страни относно
случилото се са поважни от самите
факти, свързани с
него, от човешката
трагедия.
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“

Най-същественият извод е, че “Ал
Кайда” успява да докаже, че има логистичен, технически и човешки потенциал. Тя е в състояние да използва елемента на изненадата, да координира две
акции в две държави, те да бъдат извършени почти в едно и също време (разликата във времето е само няколко минути),
като в крайна сметка постигат максимум разрушения.
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риканската преса се появяват
изказвания на американски
официални лица, според които отговорен не само за атентата в Хубар, но и за бомбените атентати в Рияд е Бен
Ладен. В миналото американските източници са се задоволявали с това да поставят под
въпрос версията на Саудитска
Арабия за връзката на шиитите и Иран със случая. Лансира
се и мнението, че е възможно
да съществува вътрешна опозиция, която да е отговорна за
атентата в Хубар.
Трето: Появяват се коментари в пресата, според
които между двата инцидента има връзка – американското присъствие в региона като цяло и в Саудитска
Арабия в частност. Наред с
това се изтъква американската политика по отношение на Израел и Ирак и подкрепата, оказвана от САЩ
на правителствата в района.
Не се пропуска и фактът за
сътрудничеството
между
американците и прозападните режими в залавянето
на ислямисти. Погледнато
от друга страна, този случай
има огромно значение, тъй
като той е повод за безпо-

койство сред арабските режими, които си сътрудничат със САЩ. За тях в този
момент е повече от ясно, че
ислямските течения разполагат с логистични възможности за нанасяне на удари
по САЩ, а това означава, че
такива удари рано или късно могат да бъдат насочени
срещу самите тях. Въпреки
многото догадки относно
връзките на определени организации с атентатите нито
една от познатите страни не
поема отговорност за тях.
На бял свят се появява само
една декларация на непознатата дотогава Ислямска
армия за освобождение на
Светите места. Съдържанието на декларацията обаче се
свързва още на пръв поглед
с групировките, за които
се предполага, че стоят зад
атентатите. Комюникето осъжда американската политика и в него се настоява за
напускане на американските войски от Арабския полуостров и освобождаване
на шейх Омар Абдуррахман.
Създателите на декларацията отиват още по-далеч,
като с искането си за освобождаване на задържаните

по това време в затворите
на Саудитска Арабия шейхове Салман и Сафар издават самоличността си, че са
от “Ал Кайда”.

Защо “Ал Кайда”
не пое отговорност
за атентатите?
Може да се приеме, че
има няколко причини за
това. Една от тях според
мен е, че голяма част от ръководството на “Ал Кайда”
по това време се намира в
Афганистан и поемането на
отговорност за атентатите
ще влияе отрицателно върху отношенията им с талибаните. Подобно поемане на
отговорност би довело и до
по-голяма подкрепа на евентуален американски военен
отговор срещу талибаните
в Афганистан, от страна на
режимите в арабските страни. Затова “Ал Кайда” предпочита да изчака американската и световната реакция
на атентатите, да проучи
тази реакция и след това
да решава какви стъпки да
предприеме по-нататък. Големият брой цивилни жертви, които не са американци,
също е сред причините “Ал
Кайда” да не поеме директно отговорността за атентатите в Кения и Танзания.
Възможно е също ръководителите на “Ал Кайда” да са
разбирали, че писмото може
да отведе американците до
тях, въпреки че официално
не са поели отговорност за
атентатите.
Най-същественият извод е, че “Ал Кайда” успява
да докаже, че има логистичен, технически и човешки
потенциал. Тя е в състояние да използва елемента
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на изненадата, да координира две акции в две държави, те да бъдат извършени
почти в едно и също време
(разликата във времето е
само няколко минути), като
в крайна сметка постигат
максимум разрушения.

Ответен удар, но в
полза на “Ал Кайда”
Въпреки че Бен Ладен не
е заявил публично, а е ци-

“

тиран, че не поема отговорност за бомбените атентати,
американците достигат до
друг извод само седмица
след събитието – а именно,
че Бен Ладен е сто процента
отговорен за двете експлозии, независимо дали признава това или отрича. Въз
основа на този извод САЩ
се заемат да нанесат удар на
Судан и Афганистан. САЩ
изстрелват десетки ракети
срещу двете държави, като

...Въз основа на този извод САЩ се
заемат да нанесат удар на Судан
и Афганистан. САЩ изстрелват
десетки ракети срещу двете държави,
като с това целят да покосят два определени обекта. Но дали американският
ответен удар е мъдра стъпка? ...Впоследствие американските удари се превръщат в основна причина за нарастване на
чувството на гняв и враждебност към
САЩ в ислямския свят. Тъкмо това цели
“Ал Кайда”.

с това целят да покосят два
определени обекта. Но дали
американският ответен удар
е мъдра стъпка?
Един по-задълбочен поглед върху проблема показва, че американците пристъпват към реализирането
на операцията, без да вникнат в програмата на “Ал
Кайда”, водеща джихад срещу тях. Впоследствие американските удари се превръщат в основна причина
за нарастване на чувството
на гняв и враждебност към
САЩ в ислямския свят. Тъкмо това цели “Ал Кайда”.
САЩ подтикват Ирак да
нападне Кувейт, за да си
осигурят по този начин основание да останат в района и да го контролират. На
същия принцип “Ал Кайда”
успя да „включи” САЩ в
сценария си и да ги накара да предприемат ударите. Това напълно обслужва
интересите на “Ал Кайда”,
тъй като американският отговор е повод за настройване на общественото мнение
в ислямските страни срещу
САЩ. Оттук е налице и мотив, който да поддържа една
продължителна борба със
САЩ - независимо доколко
правилна или не е подобна
политика.
Ударът, извършен от американците, заедно с всеки
един елемент от него показват
объркването им и неправилната оценка на ситуацията.
Предприетите стъпки от тяхна
страна не биха могли да бъдат
обяснени нито стратегически,
нито военно, нито политически - липсва планиране и
далновидност, а собствените
възможности са надценени.
Скандалът с Моника Люински
е единствената причина, коя-
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то може да оправдае подобно
поведение...
Преди да извърши ответния си удар, Америка
не обвинява публично Бен

“
40

Ладен за атаките срещу
посолствата си. Дори след
като минава доста време
от атентатите, кенийците и
американците, разследващи

Известен е фактът, че въоръжените
групировки не действат като армии
с ръководни, логистични и складови
центрове. Вместо това те разполагат с
обекти, които им помагат, в случай че са
поразени от врага. Групировките в Афганистан от своя страна се установяват в
проходи, пещери или палатки в планината. Именно затова запознатите с положението в страната се забавляват, когато американците наричат поразената
от тях цел “инфраструктурните обекти
на “Ал Кайда”.

случая, отказват да обвинят
директно Бен Ладен. Допреди този инцидент САЩ винаги са търсели убедителни
доказателства, преди да нанесат удар. Ето защо това е
прецедент в историята им.
Полагат се големи усилия
световното обществено мнение да приеме поне частично американските удари, но
в крайна сметка това не се
получава. Именно поради
тази причина американските действия уронват авторитета на съюзниците им в ислямския и арабския свят.
Във връзка с избора на
целите на ответния удар
САЩ твърдят, че фармацевтичният завод в Судан е
използван от Бен Ладен за
производство на химическо
оръжие или най-малкото на
компоненти за него. Твърди се също, че този обект
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е избран да бъде ударен
въз основа на потвърдена
информация от разузнаването. Известно е, че за да
предприемат такъв удар,
САЩ разчитат на докладите на тайните служби до
степен, че пренебрегват и
най-големите си опасения
относно операцията. Оттук
следва, че ако Судан беше
успял да докаже, че заводът
се използва единствено за
производство на лекарства,
това би нанесло удар по надеждността на американското разузнаване и на всяка обосновка на САЩ при
следващи удари.
Американските
действия са посегателство срещу
суверенна държава. Това
напълно противоречи на
международното право и
установените ценности, за
които САЩ твърдят, че уважават. Нападението срещу
Судан е абсолютно изненадващо. До предприемане на
самата акция Америка не
дава никакъв знак, че в завода се извършва нелегална
дейност – дори напротив,
в периода, предшестващ
ударите, САЩ подобряват
отношенията си със Судан,
което оставя впечатлението, че американците вече
не свързват африканската
страна с тероризма. Дейците на “Ал Кайда” заедно със
самия Бен Ладен са наясно,
че са скъсали всякакви отношения със Судан. Причината е, че те не са доволни
от суданското правителство,
което се е “отказало от религиозния си дълг”, за да отмие от себе си обвинението,
че има връзка с тероризма.
Някои ислямски движения
стигат дори още по-далеч,
като поставят Судан редом

със страни, съюзници на
САЩ, като Саудитска Арабия и Египет.
Решението на американците за това кои обекти да
атакуват в Афганистан за
пореден път показва неразбирането на разликата между ислямските групировки,
водещи джихад, и държави
като Ирак под управлението
на Саддам, Либия и Афганистан. Известен е фактът,
че въоръжените групировки не действат като армии
с ръководни, логистични и
складови центрове. Вместо
това те разполагат с обек-

но с талибаните празнуват
победата си над войските
на Дустум. В същото време
обаче много от съратниците
и привържениците на Осама са извън Афганистан – в
Йемен, Пакистан, Сомалия,
като пускат слухове, че Бен
Ладен в момента се намира
тук или там.

Гневът на
талибаните
Погледнато от друг ракурс, ударът срещу Афганистан носи повече опасности
за
американците,

“

...вместо да се уплашат, афганистанците и талибаните отвръщат с
пълна сила на ударите. Става ясно,
че предприетите действия срещу Афганистан причиняват допълнителни щети
на американците, след като се оказва,
че мнозинството от жертвите са пакистански муджахидини в Кашмир. Това
кара лидера им да обяви по време на пресконференция, че освен срещу Индия ще поведе война и срещу американците.
ти, които им помагат, в случай че са поразени от врага.
Групировките в Афганистан от своя страна се установяват в проходи, пещери
или палатки в планината.
Именно затова запознатите
с положението в страната се
забавляват, когато американците наричат поразената
от тях цел “инфраструктурните обекти на “Ал Кайда”.
Във всички случаи по-голямата част от последователите на Бен Ладен се намират
в Афганистан, където заед-

защото атаката предизвиква
гнева на талибаните и те се
впускат в ожесточена война
срещу САЩ. Очевидно за
американците
съществува
връзка между Афганистан,
Либия и Ирак и след предприетите атаки те изчакват, за да видят какво ще се
случи. Но действителността
не отговаря на очакванията
им – вместо да се уплашат,
афганистанците и талибаните отвръщат с пълна сила
на ударите. Става ясно, че
предприетите действия сре-

41

Проучване на експерта

42

щу Афганистан причиняват допълнителни щети на
американците, след като се
оказва, че мнозинството от
жертвите са пакистански муджахидини в Кашмир. Това
кара лидера им да обяви по
време на пресконференция,
че освен срещу Индия ще
поведе война и срещу американците.
САЩ представят в медийното пространство и на
официално равнище Бен
Ладен и ислямските групировки като враг номер едно
на Америка и сила, която е
способна да изкара страната от равновесие. Бен Ладен
вече не е същият, когото
показваха американските
и западните телевизионни
канали. Сега той е обявен
от президента и висшите
магистрати за основна заплаха за САЩ. Милиони
зрители по цял свят гледат
как американският президент, министърът на отбраната и главнокомандващият американските сили не
пропускат случай да споменат Бен Ладен само за да
изтъкнат причина за военната кампания. Изграждането на подобна представа,
при това по такъв начин,
влива нови сили в редиците на муджахидините,
които вече се възприемат
като основната сила, стояща в противовес на САЩ.
Наред с това те осъзнават,
че необмислените удари са
доказателство, че Америка
е много объркана и не е наясно с действията си.
Настроенията в арабския
и в целия мюсюлмански
свят не са много по-различни от тези в Афганистан. Регионът е в период на
икономическа криза, затова

“

...в резултат на всичко това популярността на Осама расте неимоверно бързо. За обикновените хора
Бен Ладен е различен от арабските лидери като Саддам и Кадафи, тъй като
никой не се съмнява в него – когато Осама обяви война против Америка, това не
би могло да се постави под въпрос. След
края на американските удари в арабските страни се засвидетелстват широко одобрение и подкрепа за Бен Ладен,
като в Пакистан и някои други страни
от Близкия изток той е обявен за водач
и спасител на ислямската умма от американското господство.
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населението там очаква да
получи своето възмездие.
Според общественото мнение мюсюлманите трябва
да тероризират Америка,
точно както тя прави с тях в
Ирак, Африка, Арабския полуостров, Палестина, Турция и други места. От гледна точка на мюсюлманите
чрез военните удари САЩ
дават израз на страха и
объркването си по отношение на Бен Ладен. Това за
тях е своеобразна компенсация и в резултат на всичко
това популярността на Осама расте неимоверно бързо.
За обикновените хора Бен
Ладен е различен от арабските лидери като Саддам и
Кадафи, тъй като никой не
се съмнява в него – когато
Осама обяви война против
Америка, това не би могло
да се постави под въпрос.
След края на американските удари в арабските страни
се засвидетелстват широко
одобрение и подкрепа за
Бен Ладен, като в Пакистан и някои други страни от
Близкия изток той е обявен
за водач и спасител на ислямската умма от американското господство.
Трябва да се отбележи, че
муджахидини от обкръжението на Осама и други, успели
да се срещнат с него, посочват
един важен факт – този човек
и обединилите се около него
групировки считат смъртта в
борбата срещу американците
за един от най-щастливите
мигове. Именно поради тази
причина не може да се каже,
че смъртта успява да сплаши
групировките и техните членове. Тези хора дълги години са били бомбардирани от
руснаци и комунисти, водели
са много ожесточени боеве и

до такава степен са свикнали
с бомбите, че вече едва ли
не не могат да заспят без до
болка познатия шум.
Друг губещ в цялата тази
объркана ситуация се оказват арабските правителства,
сътрудничещи си с Америка, защото се намират между чука и наковалнята, между две големи сили – САЩ
и Бен Ладен. Тези правителства нито обявяват подкрепата си за ударите, нито
ги осъждат. В същото време,
що се отнася до Осама, те
не го удостояват официално
със своето признание. Това
проличава в Саудитска Арабия, където е налице пълно
пренебрежение от страна на
медиите по въпроса за американските бомбардировки
и Бен Ладен. Пресата извън
кралството на свой ред няма
как да не спомене Бен Ладен
в страниците си. Тя получава разрешение при условие,
че никъде не се посочва, че
той е саудитец.
След първия атентат и
преди американските удари

талибаните също са изправени пред проблем. САЩ
обаче го разрешават, след
като подемат необмислената
кампания срещу Афганистан. Този момент съвпада по
време със сблъсъка между
силите на Дустум и обединените сили на талибаните
и арабските муджахидини,
следващи Бен Ладен. Арабските елементи изиграват
важна роля за пълното ликвидиране на Дустум. През
този период американците
отново се опитват да преговарят с талибаните за Бен
Ладен, като изпращат писмо на Мола Омар, в което
се представя искането им.
То е обусловено от стремежа на Съединените щати
да гарантират сигурността
на своите граждани. Мола
Омар се задоволява да отговори, че ако САЩ са толкова решени да осигурят
спокойствието на гражданите си, да сложат край на
присъствието си в ислямския свят и по-конкретно на
Арабския полуостров.
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Друг губещ в цялата тази объркана
ситуация се оказват арабските правителства, сътрудничещи си с Америка, защото се намират между чука
и наковалнята, между две големи сили
– САЩ и Бен Ладен. Тези правителства
нито обявяват подкрепата си за ударите, нито ги осъждат. В същото време, що
се отнася до Осама, те не го удостояват
официално със своето признание. Това
проличава в Саудитска Арабия, където е
налице пълно пренебрежение от страна
на медиите по въпроса за американските
бомбардировки и Бен Ладен.
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Имали ли са
американците
друг избор?
Да, имали са много поразумен избор. Насочването
на вниманието към Осама с
цел да се потули скандалът
с Моника Люински, наред с
експлоатирането на фактите
за невинните жертви, загинали в атентатите в Кения
и Танзания, не са решение.
Лансирането на картини,
в които муджахидините са
жадни за кръв безкомпромисни убийци, също не върши работа. Далеч по-удачно
в случая е американците да
се възползват от религиозните институции в Саудитска Арабия и Египет, за да
навредят на имиджа на терористичните групировки.
Представата за тези организации вече ще бъде свързвана със смъртта на стотици
невинни мюсюлмани само
за да бъдат ликвидирани
няколко американци. Ако
САЩ имаха търпението и
бяха използвали този подход, Бен Ладен и групировките, водещи свещена
война заедно с талибаните,
щяха да се окажат в изключително трудна ситуация.
Ислямските религиозни авторитети, в които очевидно
американците се усъмняват,

“
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Далеч по-удачно в случая е американците да се възползват от религиозните институции в Саудитска Арабия и Египет, за да навредят на имиджа
на терористичните групировки. Представата за тези организации вече ще
бъде свързвана със смъртта на стотици
невинни мюсюлмани само за да бъдат ликвидирани няколко американци. Ако САЩ
имаха търпението и бяха използвали този
подход, Бен Ладен и групировките, водещи
свещена война заедно с талибаните, щяха
да се окажат в изключително трудна ситуация.
са в състояние да ликвидират в голяма степен популярността и подкрепата,
с която се ползва Осама.
Действията, предприети от
САЩ, обаче са непоправими
и няма връщане назад. Америка е отишла твърде далеч
в разгръщането на случая
“Осама” и Осама се превръща в герой в очите на милиони мюсюлмани, които
страдат от американската
външна политика.
Няколко седмици след
атентатите в Кения и Танзания и последвалия американски отговор САЩ подемат кампания, в която

Действията, предприети от САЩ,
обаче са непоправими и няма връщане назад. Америка е отишла твърде
далеч в разгръщането на случая “Осама”
и Осама се превръща в герой в очите на
милиони мюсюлмани, които страдат от
американската външна политика.

арестуват някои араби и
мюсюлмани по обвинение,
че имат връзка с Бен Ладен.
Американците, подобно на
управляващите в арабските
страни, обявяват залавянето на лидера на дадена организация, но след време
се появява нов, който също
е арестуван или убит. Така
на практика едва ли не се
оказва, че лидерите са повече от привържениците.
Този подход се използва от
САЩ, като с това те се опитват да докажат ефективност в борбата с мрежата на
Бен Ладен. Американското
правителство се възползва
от неосведомеността на народа си и обсъжда надълго
и нашироко този проблем,
за да прикрие безсилието и
неспособността си да води
войната срещу тероризма и
да отклони вниманието на
света от факта, че външната
политика на САЩ е една от
основните причини и фактори, които раждат този тероризъм. Що се отнася до
самия Бен Ладен, по това

Проучване на експерта
време той се намира под
протекцията на талибаните
поради това, че се страхува
да не бъде убит или отвлечен внезапно. Според изявленията на официалния
говорител на организацията
през този период Осама се
движи свободно из цял Афганистан.

Мола Омар
и саудитският
пратеник
Саудитското
правителство не се отказва от опитите си да оказва натиск върху
талибаните да предадат Бен
Ладен. Затова именно кабинетът прибягва до последния си коз, като изпраща
в Афганистан най-опитния
принц – Турки Файсал. Той
се отправя натам заедно с
министъра по ислямските
въпроси и временно изпълняващия длъжността посланик в Кабул. В Кандахар те
се срещат с хората на Мола
Омар и искат от тях да предадат Бен Ладен. Стига се
до остър конфликт, в който Мола Омар заявява, че
ако саудиците са дошли да
говорят от името на американците, няма да го склонят
на отстъпки и тогава той пък
ще говори от името на Бен
Ладен. По време на срещата Турки Файсал твърди, че
е дошъл по искане на Мола
Омар, който държал да предаде Осама. Мола Омар отрича подобно нещо и осъжда такова предложение
по принцип. Спорът между
двете страни се разгорещява до степен, в която Мола
Омар отправя доста остри
реплики към саудитската
делегация. Преводачът се
поколебава дали да преве-
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Така Саудитска Арабия се оказва в
много трудна ситуация – от една
страна, не може да упражнява контрол върху талибаните, а, от друга, се
оказва виновна пред Америка, че ги е признала като политически фактор. Поради
тази причина саудитската страна взема
решение за изгонването на представителя на талибаните. Що се отнася до избраното за този акт време, съществува
пряка връзка с визитата на принц Абдулла във Вашингтон. Един ден преди той да
пристигне там, Бен Ладен е обявен за враг
номер едно на САЩ. Затова е неуместно
принцът да гостува на страната, докато Саудитска Арабия поддържа талибаните, които са източник на тероризма.
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де думите му, но лидерът на
талибаните му нарежда да
превежда дословно. Преди
Турки Файсал да си тръгне,
Мола Омар иска от него да
вземе със себе си и временно управляващия саудитското посолство в Кабул. След
завръщането си в Рияд Турки Файсал изпраща извинително писмо на Мола с молба да позволи на посланика
да заеме отново длъжността
си в Кабул. Молбата е отхвърлена. Тогава кралското
семейство взима решение в
отговор да изгони афганистанския посланик в Рияд.

Саудитска
Арабия изгонва
представителя
на талибаните
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В края на септември същата година саудитското
правителство решава да
изгони представителя на
талибаните без официален
мотив. Впоследствие причините за това действие стават
ясни - те се състоят в отказа
на талибаните да изпълнят
исканията на саудитската
страна да им бъде предаден
Бен Ладен или арабските
бойци от войната в Афганистан, които се укриват при
тях. На официално равнище
Саудитска Арабия не излиза
с декларация по случая, а
се лансират само разказите
на анонимен източник пред
Франс прес.
Саудитска Арабия се издава неволно: Атентатът в
Хубар е дело на Бен Ладен.
Изказването на въпросния саудитски представител
пред Франс прес е грешка на
езика. Според изказването
причината за изгонването
на представителя на тали-

баните е, че те не сътрудничат на саудитските власти и отказват да предадат
някои от последователите
на Бен Ладен, за които има
доказателства, че са замесени в атентата в Хубар. Тази
грешка за пръв път показва,
че кралството смята последователите на Бен Ладен за
отговорни за атентата, въпреки че дотогава, а и след
това продължава да лансира
шиитската връзка.
Решението на саудитския
кабинет за изгонване на
представителя на талибаните не е толкова странно,
колкото взетото набързо решение да признаят движението. Най-вероятно първото признаване от чужда
страна се дължи на погрешни преценки. Според тях
новото държавно образувание трябва да стане част
от новия световен ред и да
влезе в орбитата на САЩ. За
реализирането на това внедряване няма по-подходяща
страна от Саудитска Арабия,
тъй като тя се ползва с голям авторитет в ислямския
свят и заедно с това е натрупала опит и влияние по вре-
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ме на войната в Афганистан.
Саудитското правителство
решава да поддържа такива отношения с талибаните,
каквито е имало с лидерите
на някогашните партии там.
Тази позиция изхожда от
убеждението, че талибаните
имат много общо с предишните партии в страната и че
използваният някога подход
ще донесе успех и този път.
Поради тази причина в началото саудитските държавници пренебрегват Бен Ладен и помагат безвъзмездно
на талибаните да бъдат признати. Впоследствие саудитската страна се опитва да се
сближи още повече с тях,
като отправя официална
покана на част от лидерите за хадж. Правителството
в кралството се опитва да
използва религиозното си
влияние и изпраща улеми
и послания до шейховете
на талибаните, като цели с
тези свои действия да повлияе на позицията на движението. Така саудитците
се надяват, че талибаните
ще бъдат приети от световната общност по-добре поради саудитските и пакис-

В края на септември същата година саудитското правителство
решава да изгони представителя на талибаните без официален мотив. Впоследствие причините за това
действие стават ясни - те се състоят
в отказа на талибаните да изпълнят
исканията на саудитската страна да
им бъде предаден Бен Ладен или арабските бойци от войната в Афганистан, които се укриват при тях.
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Само петдесетина арабски бойци, които за сметка на малкия си
брой са изключително ефективни
в действията си, успяват да попречат
на войските на Масуд да влязат в Кабул. След този сблъсък Ахмед Шах Масуд започва да се изказва остро срещу
Бен Ладен, като преди това го е пренебрегвал напълно. Характерно за арабските бойци в Афганистан е, че към
тях вече се присъединяват и муджахидини от Пакистан, Бангладеш, Таджикистан, Узбекистан и други страни,
като всички те признават абсолютното лидерство на Бен Ладен.
танските препоръки. Това
не става, но въпреки всичко
кралството не се отказва от
опитите си и този път изпраща най-добрите си хора
при Мола Омар. Резултатите обаче се оказват плачевни. Така Саудитска Арабия
се оказва в много трудна ситуация – от една страна, не
може да упражнява контрол
върху талибаните, а, от друга,
се оказва виновна пред Америка, че ги е признала като
политически фактор. Поради тази причина саудитската
страна взема решение за изгонването на представителя
на талибаните. Що се отнася
до избраното за този акт време, съществува пряка връзка
с визитата на принц Абдулла във Вашингтон. Един ден
преди той да пристигне там,
Бен Ладен е обявен за враг
номер едно на САЩ. Затова
е неуместно принцът да гостува на страната, докато Саудитска Арабия поддържа та-

либаните, които са източник
на тероризма.

“Ал Кайда” спасява
Кабул
“Ал Кайда” заздравява
позициите си пред талибаните, когато опазва един
от фронтовете в Кабул пред
прииждащите
части
на
Ахмед Шах Масуд. В този
момент талибаните са заети със силите на шиитите
и Дустум. Масуд, за когото
се смята, че е изключително
опитен военачалник, успява да нанесе успешен удар
по талибаните. Арабските
муджахидини се придвижват бързо до северен Кабул,
където силите на Масуд са
взели чувствително надмощие над талибаните. Само
петдесетина арабски бойци,
които за сметка на малкия
си брой са изключително
ефективни в действията си,
успяват да попречат на вой-

ските на Масуд да влязат в
Кабул. След този сблъсък
Ахмед Шах Масуд започва да
се изказва остро срещу Бен
Ладен, като преди това го е
пренебрегвал напълно. Характерно за арабските бойци в Афганистан е, че към
тях вече се присъединяват и
муджахидини от Пакистан,
Бангладеш,
Таджикистан,
Узбекистан и други страни,
като всички те признават
абсолютното лидерство на
Бен Ладен.
Според твърденията на
източници на талибаните
един от саудитските принцове възлага на агент да
замине за Афганистан и да
убие Бен Ладен. Талибаните
в сътрудничество с хора на
Осама залавят наемници,
сред които има и саудитци,
които планират да извършат
разрушителни операции в
Афганистан и да убият Бен
Ладен. Между задържаните има и афганистанци, па-
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кистанци и араби. При разследването на случая става
ясно, че те са изпратени от
принца, който се занимава
с проблемите с Пакистан и
Афганистан.

Майката на Бен
Ладен е въвлечена
в играта
Въпреки провала на визитата на Турки Файсал саудитците не се предават и
решават да окажат директен натиск върху Осама посредством нещо, което няма
връзка с талибаните. Майката на Бен Ладен не може да
напуска страната и когато
синът й е в Судан, на нея не
й е разрешено да отиде при
него. Саудитското правителство разбира, че Осама от
дълго време иска да я види.
Взима се решение да се подготви частно посещение и
майка му да бъде откарана
със самолет до Кандахар.
С това саудитците целят да
упражнят пряк натиск върху Бен Ладен и да го изнудват. Действително майката
е откарана до планинския
район. Осама се среща с нея
след двегодишна раздяла,
но въпреки всичко той е категоричен, че няма да преговаря относно делата си.
Майката е върната обратно
в кралството и планираната
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След като американците и саудитската страна виждат, че дипломатическият натиск не върши никаква
работа, те решават да използват всички
възможни средства без никакви скрупули.
Това от своя страна принуждава талибаните да скрият Бен Ладен за света. Решението им цели най-напред да го предпазят и заедно с това да предотвратят
бъдещи проблемни ситуации, в които биха
могли да ги поставят изказванията му.

от Саудитска Арабия цел не
е постигната.
В началото на 1999 г.
Осама отново се появява в
пресата и прави изказвания
пред някои американски
телевизии. Тогава търканията между него и Мола
Омар отново излизат на бял
свят. Отговорите и коментарите, които Осама прави
пред медиите, показват, че
няма промяна в позицията
му. След като американците
и саудитската страна виждат, че дипломатическият
натиск не върши никаква
работа, те решават да използват всички възможни
средства без никакви скрупули. Това от своя страна
принуждава талибаните да

скрият Бен Ладен за света.
Решението им цели най-напред да го предпазят и заедно с това да предотвратят
бъдещи проблемни ситуации, в които биха могли да
ги поставят изказванията
му. През този период Осама остава скрит за всички и
точно тогава започва често
да се появява непотвърдена
информация, че е напуснал
Афганистан. По това време
обаче той е зает с подготовката на събития, които ще
разтърсят света и ще сложат
отпечатък върху целия световен ред и международните отношения.
11 септември не е толкова
далече...
(Край)
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