Факти и събития
Международният червен кръст
алармира
Представители на Международния червен кръст
непрекъснато алармират за
това, че все повече цивилни са избивани или стават
жертва на хуманитарната
криза в резултат на неспиращата израелска офанзива. Ние сме изключително
разтревожени от нарастващия брой убити и ранени
цивилни граждани, както
и за инфраструктурата, пострадала от израелските военни операции, заяви Пиер
Краехенбюхл, отговарящ за
действията на хуманитарната организация в Газа.
От Червения кръст нееднократно призоваха Израел да
осигури по-бърз достъп на
линейките за евакуиране на
ранените в Газа.
Потвърдени бяха данните, че пункт за спешна ме-

дицинска помощ на Палестинския червен полумесец в
бежанския лагер Джабалия
е бил поразен при нощни
израелски бомбардировки..
Осигуряването на медицинска помощ в ивицата
Газа се влошава от ден на
ден, подчерта представителят на Червения кръст.
“Много хора в Газа не получават спешната медицинска
помощ, от която се нуждаят.
Някои дори умират, защото
линейките не могат да стигнат до тях навреме, което е
ужасяващо”, заяви представителят.

Търсят се терористи, загиват деца...
Израелските атаки търсят навсякъде терористи. И
резултатът е разрушени джамии, училища, болници...И
убити стотици невинни цивилни, сред тях и най-невинните – много деца.
Пет палестински момичета – сестри, били точно
заспали, когато нощна въздушна атака ударила джамията в съседство до техния
дом. Една от стените рухнала върху покрива на тяхната малка къща и всички те
били убити в съня им. Найголямата сестра била на 17
години, а най-малката – на
четири. „Те растяха ден след

Забрана за журналисти
От началото на атаките
срещу ивицата Газа израелските власти забраниха
влизането на чуждестранни
журналисти в палестинската
територия. В ивицата Газа
бе бомбардирана сграда, в
която се намира офисът на
руския спътников тв канал
"Русия днес", който излъчва на арабски език, съобщи
ИТАР-ТАСС, като се позова
на служител на телевизията. Никой не е пострадал.
Израелска ракета (или снаряд) попаднала в сградата

по време на редовното телевизионно излъчване. Журналистите и техническият
персонал бързо напуснали
зданието.
Каналът е един от малкото, които успяваха да отразяват случващото се в ивицата Газа.

Атака срещу училище на ООН
Сведенията за многобройните цивилни жертви
– загинали или ранени - в
търсенето на терористи все
пак достигат до света – въпреки забраните за достъп
до палестинските територии, наложени от израелските власти.
Общо 450 души се укривали в учебното заведение
“Асма” в град Газа. Двама
души са убити от израелски
снаряд, улучил друго училище в Хан Юнис, в южната
част на ивицата.
Близо 40 палестинци
били убити при танков обстрел срещу училище на

ООН в северния град Джабалия. Два танкови снаряда
избухнали пред училището,
обсипвайки с шрапнели хората във вътрешността на
сградата и около нея. Медицински служители съобщили, че всички убити са или
хора, потърсили убежище в
училището, или местни жители.

Газа – голям концентрационен лагер
ден и нощ след нощ. Загубих ги за секунда ”– казал
бащата Ануар Балуша.
АФП съобщи, цитирайки медицински източници
и очевидци, че най-малко
12 членове на едно и също
семейство, от които седем
деца на възраст от 1 до 12
години, са били убити при
бомбардировки срещу къщата им в Газа

Папа
Бенедикт
XVI призова
за
прекратяване на
кръвопролитието в Светите земи и
за диалог между израелци
и палестинци. “Стига омраза. Отказът от диалог и
омразата не водят до нищо
друго освен до война. От-

ношенията между Ватикана и Израел се обтегнаха и
еврейската държава остро
заклейми един от близките помощници на папата.
Кардинал Ренато Мартино,
президент на Съвета на Ватикана за справедливост и
мир, изрази остър критицизъм спрямо Израел, като
нарече Газа „голям концентрационен лагер”.

Година трета
брой първи
януари 2009

Изток-Запад
Месечно списание
за информация, коментари
и анализи за международните
отношения и междукултурния
диалог

ISSN 1312-9740
Издава Центърът
за близкоизточни
изследвания
www.mesbg.com
Редакционна колегия:
доц. д-р Весела Табакова,
проф. Димитър Йончев,
Киряк Цонев, Мая Цeнова,
д-р Мохд Абуаси,
о.р. полк. Славчо Велков,
проф. дфн Цветан Теофанов
Връзки с обществеността
и реклама:
Момчил Григоров
В съответствие с чл. 19
от Всеобщата декларация
за правата на човека и чл. 10
от Европейската конвенция за
защита на правата на човека
и основните свободи в
публикациите се реализира
свободата на изразяване на
съответните автори. Изразените
възгледи могат да не съвпадат с
възгледите и гледните точки на
редакцията.

Адрес на редакцията:
България, София 1113, ул.
Бойчо войвода, бл. 3, ет. 1, ап.
1; тел./факс 9434515, 8721879;
мобилен 0888418597
Е-mail: bcmes2@yahoo.com;
abuasi@mesbg.com

Съдържание
Коледно послание
на митрополит Аталлах Ханна ....................... 3
Махмуд Даруиш
Да помълчим за Газа! ..................................... 6
Д-р Мохд Абуаси
Път към мира или към продължаване
на насилието ................................................... 9
Халед Мешал
Тази жестокост никога няма да пречупи
решителността ни да бъдем свободни .......... 12
Йоси Сарид
Ако аз или ти бяхме палестинци .................. 14
Робърт Фиск: Защо бомбардировката
на Ашкелон е най-трагичната ирония ....... 16
Йохан Хари
Истината зад тази война
се премълчава от Израел .............................. 18
Резолюциите на ООН за Ерусалим ............... 21
Мутаз Алхатиб
Ислямът, представен
като терористична религия ......................... 30
Камал Хабиб
Глобализация на сигурността ...................... 35
Снежана Попова
„Изборен туризъм”
и стереотипизация на турците ..................... 38
Алим Макбул
Пътят към Витлеем ....................................... 43

Читателите решиха

Центърът за близкоизточни
изследвания обмисляше възможността да издава списание
„Изток-Запад” четири пъти в годината. Разбира се, всяка книжка в по-голям обем.
Телефонните обаждания на
наши читатели обаче ни показаха, че списанието е нужно всеки
месец. Те ни показаха, че досега
– поне в някаква степен – то е
успявало да допринася за поголяма и адекватна информираност за процесите в Близкия
изток като зона на изострена
конфликтност. На читателите
ни допада нашият стремеж да
се придържаме към ангажи-

мента за плуралистичен подход
в представянето на проблемите.
Първата книжка за тази година трябваше да има друг облик. Но атаката на Израел срещу Газа промени намеренията
ни. Ние предоставяме на нашите читатели различни позиции
и гледни точки към ситуацията
в Газа и военната офанзива на
Израел.
Иска ни се да се надяваме, че
когато списанието излезе от печат, вече ще има лъч на надежда за край на офанзивата, която
досега отне живота на стотици
невинни цивилни хора – сред
тях възрастни, жени, деца...
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Коледно послание

Негово високопреосвещенство Аталлах Ханна отправи
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
Бихме желали да отправим своите благопожелания
и да честитим на всички,
които празнуват Пресветлото Рождество Христово във
всички краища на света. Ние,
разбира се, отбелязваме празника във Витлеем – града на
Рождеството. И като палестинци даваме израз на своята
гордост и възторг от това, че
нашето скъпо отечество пази
в лоното си всички тези светини, тези свещени кътчета,
които се свързват с люлката
на Христос, с неговия живот
и с онова, което той е дал
на цялото човечество. Бих
желал оттук, от Витлеем,
от благословената земя на
Палестина, да изпратя поздравление и благослов и да
честитя празника на Негово
светейшество патриарх Максим, патриарх на Българската православна църква, и на
всички митрополити и свещенослужители, на вярващите православни християни в
България, на целия български народ, като специално
ще спомена политическото
ръководство на българската
държава, на което честитим
празника и молим Бога да му
даде сполука и успех в името на българската държава,
на нейния напредък и в името на приятелския български
народ.

Негово високопреосвещенство Аталлах Ханна е митрополит
на Севастия, говорител на Православната църква в Ерусалим
Колкото до каузата на палестинския народ, нашата кауза,
каузата на един народ онеправдан, угнетен и взет на прицел
от 1948 г. до ден днешен, една
след друга се редят бедите и
катастрофите,
причинявани
на нашия народ от варварския
израелски ционистки расизъм,
от окупационните власти. Пред
лицето на тази трагична реалност, в която живее Ерусалим
и цялата палестинска земя в
условията на блокада, гладна смърт, изтезания и убийства, ние отправяме горещия
си зов към всеки разумен и
вярващ човек на тоя свят. Ние
потвърждаваме, че каузата на
Палестина е преди всичко ху-

манна кауза. Всеки, който иска
да бъде вярващ, всеки, който
иска да бъде истински християнин, трябва да подкрепи онеправданите, трябва да застане
на страната на измъчените и
взетите на прицел навсякъде
по света. Ако сте чели Светото писание, сте забелязали, че
Исус Христос, докато е бил в
Палестина, е бил приятел на
бедните, ходел е постоянно при
болните, при измъчените, при
нуждаещите се, при онеправданите, при взетите на прицел,
при хвърлените в затвора. Така
и ние, ако искаме да приложим
морала на Библията в живота
си, трябва да вървим тъкмо по
този път. Трябва да бъдем на
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страната на бежанците, трябва
да бъдем на страната на подложените на блокада, на онеправданите, на измъчените навсякъде по света. Солидарността
с палестинския народ е дълг
на религията, дълг на морала,
дълг на цивилизацията. Палестинският проблем не е само политически проблем. Да видим,
че хиляди, дори стотици хиляди, милиони синове на нашия
народ са лишени от правото да
се завърнат в своята страна и
да се солидаризираме с тях –
това е дълг на цивилизацията.
Всеки човек, който вярва в хуманните и духовните ценности
на този свят, трябва да застане
на страната на палестинския
народ – този измъчен, този угнетен народ. Ние, палестинците в Палестина – мюсюлмани
и християни – векове наред сме
живели живот, преизпълнен
със солидарност, преизпълнен
с братство и с национално единение. Затова аз, православният митрополит, когато говоря за
палестинския народ, не говоря
само за християните. Макар че
съм служител на църквата и
на православните миряни, аз
служа на целия палестински
народ. Служа на християнина,
служа на мюсюлманина, служа
на всички синове на палестинския народ. И аз ви призовавам
да изразите солидарността си
с този единен и неделим народ
– вярата не ни разделя едни от
други. Нашата вяра ни сближава и обединява, кара ни да се
почувстваме едно единно национално палестинско семей-

ство. Окупацията и агресията
не правят разлика между мюсюлманин и християнин. Нашите мъченици падаха, хората
биваха избивани, домовете им
биваха разрушавани, те бяха
подлагани на нападения – окупацията не правеше разлика
между едните и другите. Куршумите, снарядите, изтезанията не правеха разлика между

“

едните и другите. Страданието
е общо и затова ние ви призоваваме да поемете своята морална и гражданска отговорност
и да проявите съчувствие към
този народ. Ние призоваваме
българската държава, нейното
политическо ръководство, нейния президент, правителство и
народ, призоваваме Българската православна църква, призо-

Трябва да бъдем на страната на бежанците, трябва да бъдем на страната на
подложените на блокада, на онеправданите, на измъчените навсякъде по света. Солидарността с палестинския народ е дълг на
религията, дълг на морала, дълг на цивилизацията. Палестинският проблем не е само политически проблем. Да видим, че хиляди, дори
стотици хиляди, милиони синове на нашия
народ са лишени от правото да се завърнат в
своята страна и да се солидаризираме с тях –
това е дълг на цивилизацията.

Коледно послание
палестинския народ, които могат да отидат където си поискат
по света, само не в Палестина!
Знаете ли, че има палестинци
вътре в Палестина, които биват
третирани като чужденци, като
случайни пътници в собствената си страна, в собственото си
отечество! Ние сме длъжни да
издигнем високо глас, за да отхвърлим расизма, за да отхвърлим дискриминацията, за да
отхвърлим всички актове, които унижават човека и неговото
достойнство.
Поздравявам
българския
народ! Нашите отношения
бяха исторически отношения
и ще останат исторически отношения, братски отношения!
Поздравявам ви, приятелски
ваваме приятелския български востта. Не може да има мир с български народе! И дано, ако
народ да бъдете наша подкрепа окупацията, с расизма, с разде- е рекъл Бог, настъпи, когато ще
и опора. Тъй много се нуждаем лителните стени, с лишаването ни дойдете на гости в Палестиот вас! Тъй много се нуждаем на палестинеца от правото да на! В една независима палесот свободните хора от цял свят! се завърне в страната си. Знаете тинска държава!
Тъй много се нуждаем от хо- ли, че милиони са синовете на
Честит празник! n
рата, които вярват в ценностите на Библията, в ценностите
на Христос, в ценностите на
църквата. Нашата църква, нашата Библия, нашата религия
ни учат да бъдем солидарни с
онеправданите на тоя свят. А
нашият палестински народ е
народ онеправдан, той страда
ежедневно, ежечасно от наложените му несгоди на блокадата, мъченията, окупацията,
расизма. Ние искаме да дойде
денят, когато ще бъде постигнат мир. Мир, който ще се
гради върху справедливостта.
Който иска да говори за мира,
трябва да работи за справедли-
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Трагизъм и възвишеност

Да помълчим за Газа!
Махмуд Даруиш
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Тя запасва на хълбоците
си пояс с експлозиви… И избухва… Това не е смърт… не
е и самоубийство - това е начинът, по който Газа заявява,
че е достойна да живее.
Вече четири години плътта на Газа се разлита на
осколки от снаряди.
Това не е магия, не е и
чудо – това е оръжието, с
което Газа защитава своето оцеляване и обезкръвява
врага.
Вече четири години врагът се наслаждава на мечтите си… погълнат да ухажва
времето… Само не в Газа.
Защото Газа е далече от
роднините, плътно долепена
до враговете… Защото Газа
е остров и при всяко нейно
избухване, а тя не спира да
избухва, лицето на врага остава изподрано, сънищата
му – разбити, и пак му е попречила да се радва на времето.
Защото в Газа времето е
друго нещо.
Защото в Газа времето
не е неутрален елемент – то
тласка хората не към хладнокръвно съзерцание… А
към избухване и сблъсък с
истината.
Времето там не отнася
децата от детството към ста-

Авторът на това пророчество – известният палестински поет Махмуд Даруиш
- не дочака да умре под неговото бреме. Земните му дни
свършиха на 9 август 2008, а
своето вцепеняващо с трагизма и възвишеността си
поетично откровение, което
поместваме, той написва няколко месеца преди това – на 7 март 2008 г.
Махмуд Даруиш остава в съзнанието на поколения
палестинци, араби и мислещи човешки същества – остава с прозренията си, които му позволиха да открие и
отвъд непоносимата болка смисъл в абсурдното съществуване на цял един народ от мъченици.
ростта, а ги прави мъже при
първата среща с врага.
Времето в Газа не е отпускане, то е щурмуване на
пламналото пладне.
Защото ценностите в Газа
са други… други… други.
Единствената ценност за
човека под окупация е степента на съпротивата му
срещу окупацията… Това е
единствената конкуренция
там.
Газа е пристрастена към
познанието за тази жестока безкористна ценност…
Не я е научила от книгите,
нито от ускорените курсове
за обучение, нито от силния
звук на високоговорителите,
нито от химните. Научила я
е единствено от опит, от работата, която се върши само

в името на декларацията и
снимката.
Газа не се перчи със своите оръжия, революционност
и финансиране. Тя отдава
своите горчиви меса, изразходва своята воля и пролива
своята кръв.
Газа не умее да произнася речи… Газа няма гърло…
Порите на кожата й говорят
– с пот, с кръв, с пожари.
Затова и врагът я мрази
дотам, че да я убие. Бои се
от нея – до престъпление.
Стреми се да я удави в морето или в пустинята, или в
кръв.
Затова и близките й, и
приятелите й я обичат – със
срам, който стига до ревност, а понякога и до страх.
Защото Газа е дивият урок и

Трагизъм и възвишеност
светлият пример за враговете и за приятелите едновременно.
Газа не е най-красивият
от градовете…
Брегът й не е по-лазурен
от бреговете на арабските
градове.
Портокалите й не са найхубавите по Средиземноморието.
Газа не е и най-богатият
от градовете…
Не е най-древният от градовете, нито най-големият
от градовете. Но е равносилна на историята на цяла една
нация. Защото в очите на
враговете тя е най-грозната,
най-бедната, най-мизерната,
най-свирепата. Защото от
всички нас тя е най-способна да помрачи настроението
и спокойствието на врага,
защото тя е неговият кошмар, тя е портокал с часовников механизъм, деца без
детство, старци без старост,
жени без желания. И тъкмо
защото е всичко това, тя е
най-красивата, най-чистата,
най-богатата, най-достойната за любов сред нас.
Несправедливи сме към
нея, когато търсим поезията
й – нека не осакатяваме красотата на Газа, най-красивото в нея е, че тя е лишена от
поезия във време, когато се
опитахме да победим врага
със стихове и сами си повярвахме и възликувахме, когато
видяхме врага да ни оставя
да си пеем… И го оставихме
да победи, после стиховете

по устата ни пресъхнаха и
видяхме, че врагът вече бе
построил градовете, крепостите, улиците.
Несправедливи сме към
Газа и когато я превръщаме
в легенда, защото ще я намразим, щом само открием,
че тя не е нищо повече от
един малък беден град, който оказва съпротива.
И когато се запитаме:
Какво я направи легенда?,
ще изпотрошим всичките си
огледала и ще заплачем, ако
носим в себе си достойнство,
или пък ще я прокълнем, ако
откажем да въстанем срещу
себе си.
Несправедливи сме към
Газа, ако я прославим, защото преклонението пред нея
ще ни доведе до очакване,
но Газа няма да дойде при

нас, Газа няма да ни освободи, Газа няма кавалерия,
нито авиация, нито магическа пръчка, нито офиси в
столиците. Газа освобождава себе си едновременно от
нашите качества, от нашия
език и от своите нашественици и когато в някой сън се
срещнем с нея, тя може и да
не ни познае, защото Газа е
родена в огъня, а ние сме родени в очакването и в сълзите по дома.
Вярно е, че Газа има свои
собствени условия и свои
революционни традиции.
Нейната тайна обаче не
е загадка: Нейната съпротива е народна, сплотена, знае
какво иска (иска да прогони
врага от дрехите си).
В нея връзката на съпротивата с масите е като връз-
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ката на кожата с костите. А
не като връзката на учителя
с учениците.
Съпротивата в Газа не се
е превърнала в служба, съпротивата в Газа не се е превърнала в институция.
Не е приела ничия опека,
не е обвързала съдбата си с
ничий подпис или отпечатък
от палец.
За нас не е твърде важно
да знаем името й, образа й.
Нейното красноречие не повярва, че тя е медиен материал, не се подготви за пред
камерите, не сложи на лицето си паста за усмивка.
Нито тя го иска… нито
ние го искаме.
Затова Газа е губеща търговия за посредниците, затова е и безценно морално и
духовно съкровище за всички араби.
Част от красотата на Газа
е и това, че нашите гласове
не стигат до нея, нищо не я
разсейва, нищо не отклонява
юмрука й от лицето на врага

към формите на управление
в палестинската държава,
която ще изградим в източната част на Луната или в
западната част на Марс. Тя
е изцяло отдадена на отказа.
Глад и отказ, жажда и отказ,
прокуда и отказ, изтезания и
отказ, обсада и отказ, смърт
и отказ.
Враговете може и да надвият Газа (бурното море
може и да надвие един ос-

“

тров, чиито дървета са изсечени).
Могат да счупят костите
й.
Могат да посеят танкове
във вътрешностите на децата и жените й, могат да я
хвърлят в морето, в пясъка
или в кръвта, тя обаче няма
да повтори лъжите, няма да
каже на нашествениците:
Да.
Ще продължи да избухва.
Това не е смърт, не е и самоубийство. Това е начинът,
по който Газа заявява, че е
достойна да живее.
Пауза:
И ще продължи да избухва.
Това не е смърт, не е и самоубийство. Това е начинът,
по който Газа заявява, че е
достойна да живее. n
Превод от арабски език:
Мая Ценова

Вярно е, че Газа има свои собствени условия и свои революционни традиции.
Нейната тайна обаче не е загадка: Нейната съпротива е народна, сплотена, знае какво иска (иска да прогони врага от дрехите си).
В нея връзката на съпротивата с масите е
като връзката на кожата с костите. А не
като връзката на учителя с учениците.
Съпротивата в Газа не се е превърнала в служба, съпротивата в Газа не се е превърнала в институция.
Не е приела ничия опека, не е обвързала съдбата си с ничий подпис или отпечатък от палец.
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Път към мира или към
продължаване на насилието?
Д-р Мохд Абуаси
Ден след ден след началото на коледните празници
в края на миналата година
новините съобщават за броя
на убитите в Газа, сред които голям брой цивилни –
възрастни, жени, деца. Световното обществено мнение
трябваше да бъде убедено,
че причината за израелското
нападение срещу Газа е “Хамас” и нарушаването на примирието. Но колкото и това
да е трудно, в медиите започнаха да се появяват части от
истината – въпреки че, както
изглежда, тя трябва да бъде
„ампутирана”, да бъде изтрита от общественото съзнание
чрез непрекъснатото й премълчаване.
Защото в основата на всичко, което се случва не само в
края на старата и в начало на
новата година в Газа, е окупацията на палестинските територии и отказът на Израел
да изпълни резолюциите на
ООН. Причината е и липсата
на международна воля да се
окаже натиск върху Израел
да изпълни тези резолюции и
да се съобразява с междуна-

Мохд Абуаси е роден през
1960 г. в град Рамала, Палестина. През 1984 г. пристига в
България и става студент в
Софийския университет ”Св.
Климент Охридски”. Завършва
журналистика, а по-късно защитава политологически докторат върху фундаменталистките партии в арабския
свят. Изследователските му интереси са свързани с ислямския фундаментализъм.
В края на 90-те години става български гражданин.
Д-р Абуаси е директор на Центъра за близкоизточни изследвания в София.
родното право. Същото това
международно право дава
право на палестинския народ
да се съпротивлява на окупацията както всеки народ по
света.
Преди малко повече от
шест месеца беше постигнато
примирие между „Хамас” и
Израел, което до голяма степен бе спазено от „Хамас”.
Но през тези шест месеца
Израел не само не прекрати блокадата на Газа, а продължи да я усилва и забрани
влизането на стоки, горива,
лекарства и пр. Това доведе
до катастрофални последици
за мирните жители на Газа.
Блокадата е осъдена от меж-

дународната общност и от
ООН – тя е нарушение на
международното право, което
забранява колективното наказание на цял народ заради
каквито и да са политически
причини. Когато примирието
свърши, „Хамас” отказа то
да бъде подновено, ако в него
не се включи премахването
на блокадата срещу Газа (а не
както беше съобщено в много
медии, че „Хамас” отказва да
продължи примирието, без
да се споменава за искането
за премахване на блокадата
срещу Газа). „Хамас” обяви и обявява готовността си
за примирие, при условие че
бъде премахната блокадата.
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Израелската операция в
Газа не може да бъде оправдана с мотива самозащита.
Такъв мотив може да бъде
приемлив, ако Израел не продължава незаконната блокада
срещу Газа, ако не продължава окупирането на палестинските земи, включително
Източен Ерусалим. Също
така правото на самозащита
не дава право на Израел да
води тотална война срещу
палестинците и да бомбардира цивилното население и
обекти като джамии, болници, университети, училища.
Не може да се извършва холокост в една страна и да се
оправдава атака, в която загиват стотици цивилни хора
и хиляди са ранени, с ръчно
направените ракети на „Хамас”, които за седем години
не са убили повече от един
или двама души в Израел.
Впрочем, ако твърдението
за холокост шокира някого,
бих споменал, че точно така
характеризира реалността на

блокадата в Газа новият докладчик на ООН по правата на
човека проф. Ричард Фалк.
Политическите цели на
разрушителната
операция
срещу Газа са три. Първата е вътрешнополитическа,
свързана пряко с израелските
избори през февруари. Управляващата коалиция търси начин да вдигне рейтинга
си, който падна много, след
като Израел изгуби войната с
„Хизбула” в Ливан преди две
години. Освен това е очевиден стремежът да се отнемат

„аргументите” на Нетаняху
от десницата, който обявява
за своя цел неутрализирането на „Хамас”. Страшно е, че
някои сили искат да спечелят
изборите с пролятата кръв на
палестинските деца. Втората цел е ограничаването на
силата на „Хамас”, тъй като
движението не може да бъде
неутрализирано. Разбира се,
този опит е също свързан с
вътрешнополитически цели
на управляващата коалиция в Израел. Третата цел е
свързана с многото критики
на международната общност
към Израел за блокадата срещу Газа. Нещата стигнаха до
онази екзистенциална точка, в която народът на Газа
беше изправен пред избора:
смърт от ракети или смърт
от глад и липса на лекарства.
Два дни преди да започнат
ударите срещу Газа, там нямаше ток, нямаше храна, не
работеше нито една фурна за
хляб...
Трагедията в Газа изкарва на светло разноречието в
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международната
общност.
Войната в Газа е отрицание
на всички принципи, които
Европа претендира, че отстоява – писа известният британски политолог, социолог
и журналист Тимъти Гартън
Еш.
И ако той говори за „палестинските страдания”, другаде
говорят за палестинския терор. САЩ наложиха вето на
опита да се гласува резолюция на ООН за прекратяване
на военната операция. И едва
ли за някого има съмнение,
че тази операция се извършва с подкрепата на САЩ и
ще бъде прекратена, ако има
и натиск от страна на САЩ,
колкото и съмнително е това
във време, когато старият
президент си отива, а новоизбраният едва ли може да се
ангажира веднага. (Впрочем
не може да се отрече, че времето на операцията от тази
гледна точка беше добре определено.) Европа участва с
две отделни мисии. „Хамас”

“

заявява готовността за примирие при вдигане на блокадата,
а президентът Шимон Перес
заявява, че целта на военната
операция е да даде шанс на
мира и не може да се говори
за примирие. Дори и при гласувана резолюция на ООН
Израел заявява, че няма да
прекрати военните действия.
„Хамас” категорично заявява,
че не може да приеме примирие, в което не става дума за
вдигане на блокадата.

Израелската операция в Газа не може
да бъде оправдана с мотива самозащита. Такъв мотив може да бъде приемлив, ако Израел не продължава незаконната
блокада срещу Газа, ако не продължава окупирането на палестинските земи, включително
Източен Ерусалим. Също така правото на самозащита не дава право на Израел да води тотална война срещу палестинците и да бомбардира цивилното население и обекти като
джамии, болници, университети, училища.

Всъщност наистина има
шанс за мира – и той е в прекратяване на окупацията на
палестинските територии, в
премахването на еврейските
селища от тях. Докато обаче
тази окупация продължава,
ще продължава и страданието, ще продължават и опитите за съпротива. И тук
става дума не за друго, а за
териториите, окупирани през
1967 г. Голямата част от населението на Газа, живеейки
в бежански лагери, се опитва да забрави, че е натикано
на тази ивица земя, защото е
прокудено от собствените си
домове и земи.
Безспорно е прав Тимъти Гартън Еш, когато пише,
че поредните палестински
страдания ще разпалят още
повече гнева на мюсюлманите... Военната операция на
Израел не дава шанс на мира,
а е път към продължаване на
спиралата на насилието. n
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Халед Мешал, председател на политическото бюро на „Хамас”:

Тази жестокост никога няма да пречупи
решителността ни да бъдем свободни
Шест месеца „Хамас“ спазваше примирието. Израел го наруши

12

Вече 18 месеца моят народ в Газа е под
обсада, хвърлен в най-големия затвор на
света, изолиран по суша, въздух и вода, затворен и умиращ от глад, дори на болните
се отказва лечение. След политиката на
бавна смърт дойде и бомбардировката. В
този район, един от най-гъсто населените
в света, нищо не беше пощадено от израелските бойни самолети - от правителствени сгради до домове, джамии, болници, училища, пазари. Убитите са над 540,
осакатените за цял живот са хиляди, една
трета от тях са жени и деца. Избити са
цели семейства, някои от тях - в съня им.
Река от кръв се пролива зад лъжи и фалшиви извинения.
В продължение на шест месеца ние от „Хамас“ спазвахме примирието. Израел го наруши няколко пъти още от самото начало. Израел трябваше да отвори пунктове към Газа
и да продължи примирието в Западния бряг,
но той продължи да затяга смъртоносната си
хватка върху Газа, като постоянно спираше
електричеството и водата. Това общо наказание не само че не спря, но набра скорост
наред с политическите убийства и кланетата.
Тридесет жители на Газа бяха убити от израелския огън, а стотици ранени починаха
вследствие на блокадата по време на т.нар.
прекратяване на огъня. Израел се наслаждаваше на период на мир. Нашият народ – не.
Когато нарушеното примирие дойде към своя
край, изразихме готовността си за ново все-

странно примирие, а в замяна поискахме вдигане на блокадата и отваряне на граничните
пунктове с Газа, включително и Рафах1. Но
нашите призиви не бяха чути. И ето, все още
сме готови за ново примирие при тези същите условия, след като окупационните войски
се изтеглят напълно от Газа. Нито една ракета
не е била изстреляна от Западния бряг, но 50
загинаха, а стотици бяха ранени миналата година от израелците, докато експанзионизмът
му неумолимо напредваше. Предполага се,
че трябва да сме доволни от миниатюрните
парченца територии, шепа области, дадени
по милост от Израел, заобиколени изцяло от
израелски територии.
Истината е, че Израел иска едностранно примирие, спазвано от много хора, а
срещу това предлага обсада, гладуване,
бомбардировки, убийства, нахлувания и
колониални селища. Това, което иска Израел, е доброволно прекратяване на огъня.
1

Град в Газа, на границата с Египет - бел. прев.
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Но логиката на тези, които настояват да шаване на инфраструктурата му до спиране
спрем съпротивата, е абсурдна. Те опро- на ракетите. Тъй като не успяха да пречупят
щават греховете на агресора и окупатора, съпротивата на Газа, летвата вече е свалена.
въоръжен с най-модерните оръжия, носе- Сега се говори за отслабването на „Хамас“
щи смърт и разрушения, а хвърлят вината и ограничаване на съпротивата. Но няма да
върху жертвата, копостигнат нито едно
ято е затворник и
от двете. Жителите
Още веднъж Вашингтон
окупиран. Нашите
на Газа са по-сплотескромни ракети-сани от всякога, твърдо
и Европа застанаха на
моделки са вик на
решени да не бъдат
страната на надзиратепротест към света.
подчинени с терориля, като му съдействат и го наИзраел и неговите
зъм. Нашите бойци,
сърчават,
а
осъждат
жертвите
американски и евровъоръжени със спраму. Надяваме се, че Барак Обама
пейски настойници
ведливостта на кауще разчупи оставеното в наследискат да бъдем избизата, са взели много
ти тихомълком. Но
жертви сред окупаство от Джордж Буш, но начание няма да умрем
ционната армия и ще
лото не изглежда обещаващо.
тихомълком. Това,
продължат да се бият,
което сполетява Газа
за да защитят земяднес, се случи и на Ясер Арафат преди вре- та си и народа си. Никой не може да сломи
ме. Когато отказа да преклони глава пред из- волята ни да бъдем свободни. Още веднъж
раелските заповеди, беше затворен в щаба си Вашингтон и Европа застанаха на страната
в Рамала, обграден от танкове в продължение на надзирателя, като му съдействат и го нана две години. Когато и това не успя да го сърчават, а осъждат жертвите му. Надяваме
сломи, беше отровен. Газа навлезе в 2009 г. се, че Барак Обама ще разчупи оставеното в
точно както беше и през 2008 г. - под обстре- наследство от Джордж Буш, но началото не
ла на Израел. Между януари и февруари ми- изглежда обещаващо. Докато побърза да осъналата година 140 жители на Газа загинаха ди атаките в Мумбай, сега остава безмълвен
от въздушните удари. И точно преди да пред- след 10 дни на клане в Газа. Но народът ми
приеме провалилото се военно нападение не е сам. Милиони мъже и жени, обичащи
срещу Ливан през юли 2006 г., Израел обсипа свободата, подкрепят борбата му за справедГаза с хиляди снаряди, като причини смъртта ливост и освобождение, протестират ежена 240 души. От Дейр Ясин2 през 1948 г. до дневно срещу израелската агресия не само в
Газа в наши дни, списъкът с престъпленията арабския и ислямски свят, но и по целия свят.
на Израел е дълъг. Извиненията се променят, Израел без съмнение ще причини небивали
но реалността остава една и съща: колониал- разрушения, смърт и страдания в Газа, но го
на окупация, потисничество и безкрайна не- очаква същата съдба, каквато го постигна в
справедливост. Ако това е „свободният свят”, Ливан. Няма да бъдем победени от обсада и
чиито „ценности” Израел защитава, както бомбардировки и никога няма да се предадем
твърди израелският външен министър Ципи на окупатора. n
Ливни, то тогава не искаме да имаме нищо
Текстът е публикуван във
общо с това. Израелските лидери са все още
в. „Гардиън” на 6 януари 2009 г.
объркани, не са способни да определят ясни
цели на атаката – от изгонването на законно 2 Масово клане, при което са избити между 107 и 120 жители
избраното правителство на „Хамас“ и разру- на селцето Дейр Ясин от силите на дяснорадикалните цио-

“

нистки милиции Иргун – бел. ред.
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Ако аз или ти бяхме
палестинци
Йоси Сарид,
в. „Хаарец”
Тази седмица разговарях със студентите
си за войната в Газа във връзка с курс по
национална сигурност. Един от студентите,
който често изразяваше консервативни и общоприети мнения, които могат да се определят като десни, успя да ме изненада. Без
никакво предизвикателство от моя страна,
откри сърцето си и призна: „Ако аз бях млад
палестинец, каза той, щях да се бия яростно
с евреите, дори и с терористични средства.
Всеки, който казва нещо различно, лъже.”
Казаното от него ми прозвуча познато, бях го
чувал и преди. Внезапно си спомних - преди
около 10 години тези думи бяха промълвени от нашия министъра на отбраната Ехуд
Барак. Тогава журналистът от „Хаарец” Ги-
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Йоси Сарид е
бивш политик.
Бил е министър
на образованието, а също така
и министър на
околната среда.
Поддържа като
коментатор редовна седмична
рубрика в ежедневника “Хаарец”.
деон Леви го попита като кандидат за поста
министър-председател какво би направил,
ако се беше родил палестинец, и Барак отговори честно: „Бих се присъединил към терористична организация.”
Лично аз не бих
отговорил така. Терористичните актове,
независимо дали са извършвани от отделни
лица, организации или
държави, винаги са водели до жертви сред
цивилното население,
които не са пролели
и една капка кръв. Не
само че тероризмът е
сляп, жертви са и светецът, и грешникът,
но той увеличава броя
на избухливите, чиято
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кръв кипва бързо - ръцете им са оцапани
с нашата кръв, а нашите ръце – с тяхната
кръв. Ами кръвта на невинните, кой ще плати за нея и кога? Мразя всички терористи по
света независимо от целта на борбата им, но
пък подкрепям всеки граждански бунт срещу която и да било окупация, Израел също
попада сред тези окупатори. Такова недоволство е и по-справедливо, и по-резултатно и не потушава искрата на човечността в
нас. Вече съм твърде стар да съм терорист.
Но внимавайте в това „но”... Ако обикновен
млад човек даде отговор, различен от моя,
и този отговор е излязъл и от устата на израелски генерал-лейтенант, то всеки трябва
да погледне на себе си сякаш синът му е в
неподходяща компания. Ако нещата обаче
да живее в изгнаничество и потисничестса противоположни и нашият обичан син
во - откъде да дойде спасението? Той няма
е проклет терорист, най-вероятно защото е
нищо за губене, само оковите. Докато ние,
трето или четвърто поколение, принудено
неговите майка и баща, ще ридаем заради
заминаващия син, защото никога няма да се
завърне и зърне родината си и нас освен от
Не само че тероризмът е
снимката на стената като шахийд (мъченик
сляп, жертви са и свете- арабски ез.). Дали да не го спрем, преди
да е осъществил плана си? Ще можем ли да
цът, и грешникът, но той
го задържим, ако искаме? Дали можем да
увеличава броя на избухливите,
разберем чувствата му? Какво разбра Ехуд
чиято кръв кипва бързо - ръцете
Барак в онзи ден – дали ще е невъзможно
им са оцапани с нашата кръв, а
да го разберем? Младите хора без бъдеще
нашите ръце – с тяхната кръв.
лесно ще се откажат от нещо, което не вижАми кръвта на невинните, кой
дат на хоризонта. Тяхното минало като деца
от улицата, настоящето им на прокълнати
ще плати за нея и кога? Мрабезработни лентяи заключва вратата към
зя всички терористи по света
надеждата им: по-добре да умрат, отколконезависимо от целта на борбато да останат живи, и смъртта им е по-доста им, но пък подкрепям всеки
тойна от живота ни като техни потисници
граждански бунт срещу коя– ето какво изпитват те. От деня на тяхното
то и да било окупация, Израел
раждане до деня, когато напуснат тази земя,
виждат земята си пред тях, на която няма да
също попада сред тези окупастъпят като свободни хора. Няма добри или
тори. Такова недоволство е и
лоши хора, има само управляващи, които се
по-справедливо, и по-резултатдържат отговорно или неразумно. А сега се
но и не потушава искрата на
бием срещу тези, каквито бихме били, ако
човечността в нас.
бяхме на тяхно място четиридесет и една година и половина. n

“
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Прочетено в „Индипендънт”

Робърт Фиск: Защо бомбардировката на
Ашкелон е най-трагичната ирония

16

Колко лесно е да се заличи историята на палестинците, да се зачеркне разказът за
трагедията им, да се избегне
гротескната ирония за Газа, за
която във всеки друг конфликт
журналистите биха писали в
своите първи репортажи, че
истинските и законни собственици на израелската земя, върху която сега избухват ракетите, изстреляни от “Хамас”,
живеят в Газа. Затова Газа
съществува: защото на палестинците, които живееха в Ашкелон (Аскалан на арабски) и
в околностите му, им бе отнета земята през 1948 г., когато
бе създаден Израел, и те се
озоваха на плажовете в Газа.
Те или техните деца, внуци и
правнуци са сред този милион
и половина палестински бежанци, натъпкани в клоаката
Газа, 80% от чиито семейства
някога живееха на място, което сега се нарича Израел. От
историческа гледна точка това
е истината: повечето от хората
в Газа не са от Газа. Но гледайки новините днес, човек
би си помислил, че историята
е започнала едва вчера, че група брадати антисемитски ислямистки лунатици внезапно
са се появили в гетата на Газа
– някаква сбирщина от ми-

Робърт Фиск (роден през
1946 г. в Мейдстоун, Кент) е
британски журналист, кореспондент за Близкия изток на
британския вестник „Индипендънт”. Повече от 25 години
живее в Бейрут. Фиск е определян от „Ню Йорк таймс” като „вероятно най-известния чуждестранен кореспондент в Англия”. Повече от
30 години той отразява международните отношения.
Професионалният му път преминава през Белфаст
(1970), „революцията на карамфилите” в Португалия
(1974), гражданската война в Ливан (1975–1990), иранската революция (1979), иранско-иракската война (19801988), войната в Персийския залив (1991), навлизането в
Ирак (2003). Той е най-награждаваният чуждестранен
кореспондент в света. Сред многобройните му награди
може да се отбележи, че седем пъти например е получавал наградата на британската преса за международен
журналист на годината. Фиск е от малцината западни
журналисти, интервюирали Осама бин Ладен (три пъти
в периода 1994–1997).
зерстващи хора без произход,
и са започнали да обстрелват
с ракети миролюбивия, демократичен Израел, само и единствено върху тях да се излее
справедливото отмъщение на
израелските въздушни сили.
Фактът, че бабата и дядото на
петте сестри, убити в Джабалия, са дошли от същата тази
земя, чиито сегашни собственици ги убиха с бомбите си,
просто никъде не се спомена-

ва. И Ицхак Рабин, и Шимон
Перес заявиха през 90-те, че
биха искали Газа просто да
изчезне, да потъне в морето, и
е ясно защо. Самото съществуване на Газа постоянно напомня за тези стотици хиляди
палестинци, изгубили домовете си в Израел, избягали или
прогонени със заплаха или с
израелско етническо прочистване преди 60 години, когато
огромните вълни от бежанци
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заляха Европа вследствие на ните също плащат цената”, до- британия не осъдиха яростВтората световна война, и фа- вод, който тя не би използвала, ната атака на Израел, но обктът, че група араби бяха про- ако статистиката за загиналите виниха „Хамас”. Политиката
гонени от собствеността им, беше точно обратната. Наистина на САЩ за Близкия изток
не разтревожи света.
беше поучително да чуем член и политиката на Израел са
Е, сега светът трябва малко на American Enterprise Institute неразличими и Гордън Брада се разтревожи. Натъпкани в (АЕI) да повтаря доверчиво като ун показва същата кучешка
най-гъсто населените няколко папагал аргументите на Израел вярност към администрациквадратни мили в целия
ята на Буш като своя
свят, това са лишените
предшественик. Какот собственост хора,
то обикновено арабЕ, сега светът трябва
които живеят в отпаските тирани - щедро
малко да се разтревожи.
дъци и нечистотии, а в
финансирани и въоНатъпкани в най-гъсто
последните шест месеръжавани от Запада
населените
няколко
квадратни
ца и в глад и мрак, и ко- са безмълвни и намили в целия свят, това са лиито са санкционирани
стояват за арабска
от нас, от Запада. Газа
среща на върха за
шените от собственост хора,
винаги е била неспокризата, на която (ако
които живеят в отпадъци и некойно място. На Ариел
изобщо се състои) ще
чистотии, а в последните шест
Шарон му бяха нужни
бъде назначен „комесеца
и
в
глад
и
мрак,
и
които
две години, за да измитет за действие”
са санкционирани от нас, от
върши кървавото си
да изготви доклад,
„умиротворяване”, кокойто никога няма да
Запада. Газа винаги е била неето започна през 1971
бъде написан. Така
спокойно място.
г. Но сега Газа няма да
стават нещата с араббъде опитомена. Уви,
ския свят и неговите
най-изявеният
политически и да защитава огромния брой корумпирани управници. Що
„глас” на палестинците - гово- палестински жертви, като каза, се отнася до „Хамас”, те, разря за покойния Едуард Саид, а че е „безполезно да си играем с бира се, ще се наслаждават
не за корумпирания Ясер Ара- числата”. И ако бяха загинали на объркването на плановете
фат (колко ли липсва на Израел повече от 300 израелци, а само на арабските лидери, докато
сега), вече е безмълвен и труд- двама палестинци, нека бъдем цинично чакат Израел да разното положение, в което са, ос- сигурни, че „играта с числа” и говаря с тях. О, да. Наистина,
тава неизречено от жалките им прекомерното насилие щяха да до няколко месеца ще чуем,
и глупави говорители. Веднъж бъдат твърде уместни. Простата че Израел и „Хамас” са проСаид описа Газа така: „Това е истина е, че животът на палес- веждали тайни преговори,
най-ужасното място, на което тинците струва много по-малко както веднъж чухме за Изранякога съм бил. Изключително от този на израелците. Истина ел и още по-продажната ООП
мрачно място заради отчаяние- е - знаем това, - че 180 от заги- (Организация за освобожто и мизерията, в които хората налите са членове на „Хамас”. дение на Палестина – бел.
живеят. Не бях подготвен за ла- Ами останалите? Дори ако ред.). Но дотогава загиналите
гери, които са много по-зле от скромната цифра 57 на Обеди- отдавна ще бъдат погребани
всичко, което съм видял в Южна нените нации за смъртните слу- и ние ще сме изправени пред
Африка.” Разбира се, трябваше чаи е вярна, това пак е позор.
следващата криза. n
израелският външен министър
Не ни учудва фактът, че
Текстът е публикуван в
да признае, че „понякога цивил- както САЩ, така и Велико- броя от 30 декември 2008 г.

“
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Прочетено в „Индипендънт”

Йохан Хари: Истината зад тази война се
премълчава от Израел

18

Светът не само е свидетел на престъплението,
извършвано от израелското правителство в Газа, но
виждаме как то причинява
вреда на самото себе си.
Тази сутрин, утре сутринта, всяка сутрин, докато
това наказание не спре, младите хора от ивицата Газа
ще бъдат изпълнени с още
повече омраза, ще са по-непоколебими да отвърнат
на удара, било то с камъни,
самоубийствени жилетки
или ракети. Израелските
лидери са успели да убедят
себе си, че колкото по-жестоко наказват палестинците, толкова по-кротки те
ще станат. Но когато това
приключи, яростта срещу
израелците ще е още по-силна, а същите стари споразумения все още ще чакат
покрай пътя на историята,
изоставени и неизпълнени.
За да разбере човек колко
страшно е да бъде жител на
Газа тази сутрин, трябва да
е поживял в малка бетонна
кутийка покрай Средиземно
море и да е усетил клаустрофобията. Ивицата Газа е помалка от остров Уайт (остров
във Великобритания – бел.

Йохан Хари е известен британски журналист, носител
на престижни награди. Два
пъти седмично той пише за в.
„Индипендънт”, един от водещите вестници във Великобритания, и за в. „Хъфингтън
пост”. Коментари и анализи на Йохан Хари се публикуват в най-влиятелните печатни издания по света – „Ню
Йорк таймс”, „Лос Анджелис таймс”, „Монд”, „Монд
дипломатик”, „Ню рипъблик”, „Мундо”, „Гардиън”, „Айриш таймс”, „Сидни морнинг хералд” и много други.
Британският журналист е интервюирал много известни личности като напр. Далай лама, Уго Чавес, Салман Рушди, Тони Блеър и много други. Неговите репортажи са от различни точки на планетата – Ирак, ивицата
Газа, Бангладеш, Индия, Руанда, Конго, Централната
африканска република, Перу, Венецуела, Мексико, САЩ...
Роден е в Глазгоу, Шотландия, през 1979 г. Баща му
е шофьор на автобус, а майка му работи в убежище за
жертви на домашно насилие. Той е първият човек в семейството, който учи в университет. През 2001 г. завършва с най-висок резултат социални и политически
науки в “Кингс колидж” в Кеймбриджкия университет.
ред.), но в нея буквално са
натъпкани милион и половина души, които никога не
могат да напуснат. Принудени са да живеят един върху
друг, безработни и гладни, в
огромни, разпадащи се бетонни кули. От последния
етаж могат да се видят границите на техния свят: Средиземно море и израелската

бодлива тел. Когато започнат бомбардировките, които
продължават сега по-смъртоносни откогато и да е било
от 1967 г. насам, няма къде
да се скриеш.
Сега ще има война заради историята на тази война. Израелското правителство казва: „Изтеглихме се
от Газа през 2005 г. и в за-
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мяна на това ракетите „Касам” на „Хамас” се изсипаха
над градовете ни. Убити са
шестнадесет цивилни. Колко още трябва да пожертваме?” Звучи правдоподобно и
има зрънце истина в това, но
има и много неясноти. Ако
искаме да открием истината
и наистина да спрем ракетите, нека се върнем няколко
години назад и да проследим
безпристрастно и трезво събитията преди войната.
Израелското
правителство наистина се изтегли от
ивицата Газа през 2005 г.,
за да може да засили контрола на Западния бряг. Дов
Вайсглас, главен съветник
на Ариел Шарон, беше категоричен за това и обясни:
„Оттеглянето (от Газа) е
всъщност формалдехид. То
ни дава количеството формалдехид, необходимо, за
да няма политически процес
с палестинците… този цял
дял, наречен палестинска
държава, е напълно премахнат от дневния ни ред.”
Обикновените палестинци бяха ужасени от това, а
и от зловонието на корупцията в управлението на техния собствен „Фатах”, затова гласуваха за „Хамас”. Аз
определено не бих направил
този избор, която и да е ислямистка партия е неприемлива за моите възгледи, но
трябва да сме честни. Изборите бяха свободни и демократични и резултатът не
беше отхвърляне на решени-

ето за две държави. Според
най-подробно проучване на
мнението на палестинците,
извършено от Университета в Мериленд, 72% са за
решението за две държави
с граници от 1967 г., докато по-малко от 20% искат
да си върнат цялата територия на древна Палестина.
Затова, отчасти в отговор
на натиска, „Хамас” предложи на Израел дълготрайно прекратяване на огъня и
де факто прие решението
за две държави, при условие че Израел се върне в законните си граници. Вместо да се възползва от тази
възможност и да изпита
искреността на „Хамас”,
израелското правителство
реагира, като наказа цялото цивилно население. Обяви, че блокира ивицата Газа,
за да „окаже натиск” на
населението да обърне демократичния процес. Израел обгради ивицата и не пускаше никого нито да влиза,
нито да излиза. Единствено
бяха допускани съвсем малко
количество храна, гориво и
лекарства, недостатъчни
за оцеляване. Вайсглас „остроумно” отбеляза, че жителите на Газа са „на диета”. Според организацията
„Oxfam” през миналия месец
само 137 камиона с храна са
били допуснати в Газа, за да
нахранят 1,5 милиона души.
„Когато бях за последно в
обсадена Газа, видях болници да връщат болните за-

ради липса на оборудване и
лекарства. Срещнах гладни
деца, обикалящи из улиците,
ровещи из боклука за храна.”
В този контекст - подложени на колективно наказание, целящо да свали една
демокрация - някои сили в
Газа направиха нещо неморално: безразборно изстреляха ракети „Касам” към
израелски градове. Тези ракети са убили 16 израелски
граждани. Това е ужасяващо - да вземаш на мушка
цивилни лица винаги е било
убийство. Но израелското
правителство е лицемерно,
не може да се говори за безопасността на гражданите,
когато самото то тероризира
цивилното население, и то
официално, като държавна
политика.
Американското
правителство и европейските правителства откликват
на това пристрастно и едностранчиво, пренебрегвайки
действителността. Според
тях Израел не може да преговаря, докато го обстрелват
с ракети, но настояват палестинците да направят това,
докато Газа е под обсада, а
Западният бряг е под насилствена военна окупация.
Преди това да бъде забравено, трябва да си припомним, че миналата седмица „Хамас” предложи
прекратяване на огъня в замяна на елементарни и лесно
постижими компромиси. Не
ми се доверявайте. Според

19

Гледна точка

20

израелския печат Ювал Дискин, сегашният ръководител на израелските служби
за сигурност „Шин Бет”, е
„осведомил израелския кабинет (на 23 декември), че
„Хамас” проявява интерес
за продължаване на примирието, но иска да се подобрят условията му”. Дискин
е обяснил, че „Хамас” иска
две неща: да се сложи край
на блокадата и да се прекрати огънят на Западния
бряг. Кабинетът, обхванат
от предизборна треска и нетърпелив да изглежда непоклатим и твърд, отхвърли
тези условия.
Ситуацията бе ясно обяснена от бившия шеф на израелското външно разузнаване
„Мосад” Ефраим Халеви.
Според него, докато бойците
на „Хамас”, както и повечето
от десните в Израел, мечтаят
да отстранят опонентите си,
„те са осъзнали, че тази идеологическа цел е непостижима и няма да бъде постижима в обозримото бъдеще”.
Вместо това „те са готови и
желаят да видят създаването на палестинска държава
в границите от 1967 г.”. Наясно са, че това означава „че
ще трябва да поемат по път,
който ще ги отведе далеч от
техните първоначални цели”
и към дълготраен мир, основаващ се на компромис.
Тези, които не приемат
това и от двете страни - от
Махмуд Ахмадинеджад от
Иран до Биби Нетаняху от

Израел - трябва да бъдат
пренебрегнати. Това е единственият начин, който все
още може да доведе до мир,
но израелското правителство
отказва да го приеме. Халеви обяснява: „Израел поради причини, известни само
нему, не пожела да превърне
спирането на огъня в начало
на дипломатически процес
с „Хамас”. Защо Израел ще
действа така? Израелското
правителство иска мир, но
само наложен според неговите собствени условия, основани на приемането на поражението от палестинците.
Това означава, че израелците
могат да запазят бетонните
кутийки на Западния бряг от
„тяхната” страна на стената,
т.е. да запазят най-големите
селища и да контролират водоснабдяването. Това означава и разделена Палестина,
като отговорността за Газа
бъде прехвърлена на Египет,

а разделеният Западен бряг
остане сам. Преговорите са
заплаха за тази представа:
Израел ще трябва да даде
повече, отколкото му се иска.
Но наложеният мир няма изобщо да е мир - той няма да
спре ракетите или гнева. За
да постигне истинска сигурност, Израел трябва да разговаря с хората, които държи в блокада и обстрелва, и
да е готов на компромиси с
тях. Шумът от горяща Газа
трябва да се заглуши от думите на израелския писател
Лари Дерфнер: „Войната на
Израел срещу Газа трябва да
е най-едностранната война
на света… Ако въпросът е
да се прекрати, или поне да
започне да се прекратява, то
тогава топката не е в полето
на „Хамас”, а в нашето.” n
Текстът на Йохан Хари
е публикуван
на 29 декември 2008 г.

Документи
Предлагаме на вниманието на нашите читатели документи, които
имат съществено значение за разбиране на палестинско-израелските
отношения – резолюциите на ООН
за Ерусалим след 1967 г. Списание
„Изток-Запад” ще публикува и други резолюции на ООН, отнасящи се
до окупираните палестински и други
арабски територии.

Резолюция 252 (1968)
от 21 май 1968 г.
Съветът за сигурност,
като се позова на резолюциите на
Общото събрание 2253 (ES-V) от 4
юли 1967 г. и 2254 (ES-V) от 14
юли 1967,
като взе предвид писмото на постоянния представител на Йордания
относно положението в Ерусалим
(S/8560) и доклада на Генералния
секретар (S/8146),
като изслуша изявленията, направени пред Съвета,
като отбеляза, че от приемането на гореспоменатите резолюции
Израел е предприел допълнителни
действия в нарушение на тези резолюции,
като има предвид необходимостта да се работи за справедлив и
траен мир,
като потвърди, че придобиването
на територия с военна сила е недопустимо,
1. Осъжда неспазването на гореспоменатите резолюции на Общото

събрание от страна на Израел.
2. Счита, че всички законодателни и административни мерки,
предприети от Израел, включително отчуждаването на земя и собственост на негова територия,
които водят до промяна на правния статут на Ерусалим, са невалидни и не могат да променят
този статут.
3. Спешно призовава Израел да
отмени всички подобни предприети
мерки и да се въздържи незабавно
от подобни действия, които целят да променят статута на Ерусалим.
4. Моли Генералния секретар да
докладва на Съвета за сигурност
относно прилагането на настоящата резолюция.
Приета на 1426-ото заседание с
13 гласа „за” и 2 „въздържали
се” (Канада и Съединените американски щати). n
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Резолюция 267 (1969)
от 3 юли 1969 г.
Съветът за сигурност,

са недействителни и не могат да
променят този статус.

22

като се позова на резолюцията
си 252 (1968) от 21 май 1968
г. и на предишните резолюции на
Общото събрание 2253 (ES-V) и
2254 (ES-V), съответно от 4 и
14 юли 1967 г., относно мерките
и действията на Израел, засягащи статуса на град Ерусалим,
като изслуша изявленията на заинтересованите страни по въпроса,
като отбеляза, че от приемането на гореспоменатите резолюции
Израел е предприел допълнителни
мерки, целящи да променят статуса на град Ерусалим,
като потвърди установения принцип, че придобиването на територия с военна сила е недопустимо,
1. Потвърждава резолюцията си
252 (1968).
2. Осъжда незачитането от страна на Израел на гореспоменатите
резолюции на Общото събрание и
на Съвета за сигурност.
3. Най-остро критикува всички
предприети мерки да бъде променен статутът на град Ерусалим.
4. Потвърждава, че всички законодателни и административни
мерки и действия, предприети
от Израел и целящи да променят
статуса на Ерусалим, включително отчуждаването на земя и собственост на негова територия,

5. Спешно призовава още веднъж
Израел незабавно да отмени всички

предприети

от

него

мерки,

които могат да променят статуса
на град Ерусалим, а в бъдеще да
се въздържа от всички действия,
които биха могли да имат подобен ефект.
6. Иска Израел да информира Съвета за сигурност без по-нататъшно отлагане за намеренията
си относно изпълнението на разпоредбите на настоящата резолюция.
7. Постановява, че в случай на
отрицателен отговор или липса
на отговор от страна на Израел
Съветът за сигурност незабавно
да бъде свикан отново, за да
бъдат разгледани допълнителните
действия, които трябва да бъдат
взети по този въпрос.
8. Моли Генералния секретар да
докладва на Съвета за сигурност
относно прилагането на настоящата резолюция. n
Приета единодушно
на 1485-ото заседание.
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Резолюция 271 (1969)
от 15 септември 1969 г.
Съветът за сигурност,
дълбоко опечален от значителните загуби, причинени от палеж на
свещената джамия “Ал Акса” в Ерусалим на 21 август 1969 г., намиращ се под военната окупация на
Израел,
загрижен за последвалата за човешката култура загуба,
като изслуша изявленията, направени пред Съвета, отразяващи възмущението на целия свят, породено от този акт на светотатство в
едно от най-почитаните светилища
на човечеството,
като се позова на резолюциите си
252 (1968) от 21 май 1968 г. и 267
(1969) от 3 юли 1969 г. и на предишните резолюции на Общото събрание 2253 (ES-V) и 2254 (ES-V),
съответно от 4 и 14 юли 1967 г.,
относно мерките и действията на
Израел, засягащи статуса на град
Ерусалим,
като потвърди установения принцип, че придобиването на територия с военна сила е недопустимо,
1. Потвърждава своите резолюции
252 (1968) и 267 (1969).
2. Признава, че всяко деяние на
разрушаване или оскверняване на
Светите места, религиозни сгради и места в Ерусалим или всяко
насърчаване или съучастие на такова може сериозно да застраши
международния мир и сигурност.
3. Постановява, че това долно де-

яние на поругаване и оскверняване на светинята “Ал Акса” подчертава необходимостта Израел да се
въздържа от действия, противоречащи на гореспоменатите резолюции и незабавно да отмени всички
предприети от него мерки, имащи за цел да променят статуса на
Ерусалим.
4. Призовава Израел стриктно да
спазва разпоредбите на Женевската
конвенция и международното право, регулиращо военната окупация,
и да се въздържа от възпрепятстване на изпълнение на дадените
функции на Върховния мюсюлмански
съвет на Ерусалим, включително
всяко сътрудничество, което Съветът може да поиска от страни
с преобладаващо мюсюлманско население и от мюсюлмански общности във връзка с плановете си за
поддържането и възстановяването
на ислямските Свети места в Ерусалим.
5. Осъжда незачитането от страна
на Израел на гореспоменатите резолюции и призовава за незабавното изпълнение на разпоредбите
на тези резолюции.
6. Повтаря постановлението в параграф 7 на резолюция 267 (1969),
че в случай на отрицателен отговор или липса на отговор Съветът
за сигурност незабавно да бъде
свикан отново, за да бъдат разгледани допълнителните действия,
които трябва да бъдат взети по
този въпрос.
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7. Моли Генералния секретар да
следи отблизо изпълнението на настоящата резолюция и да докладва
по този въпрос пред Съвета за сигурност възможно най-рано.

Приета на 1512-ото заседание с 11
гласа „за” и четири „въздържали се” (Колумбия, Финландия, Парагвай и Съединените американски
щати) и нито един “против”. n

Резолюция 298 (1971)
от 25 септември 1971 г.
Съветът за сигурност,
като се позова на своите резолюции 252 (1968) от 21 май 1968
и 267 (1969) от 3 юли 1969 и
на предишните резолюции на Общото събрание 2253 (ES-V) и 2254
(ES-V), съответно от 4 и 14 юли
1967 г. относно мерките и действията на Израел, целящи да променят статута на окупираната от
Израел част на Ерусалим,
като взе предвид писмото на постоянния представител на Йордания относно ситуацията в Ерусалим и докладите на Генералния
секретар и като изслуша изявленията на заинтересованите страни
по въпроса,
като потвърди установения принцип, че придобиването на територия с военна сила е недопустимо,
като отбеляза с безпокойство неизпълнението на гореспоменатите
резолюции от страна на Израел,
като отбеляза в тревога, че още
от приемането на гореспоменатите резолюции Израел е предприел
допълнителни мерки, имащи за цел
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да променят статуса и характера
на окупираната от Израел част от
Ерусалим,
1. Потвърждава своите резолюции
252 (1968) и 267 (1969).
2. Осъжда незачитането от страна
на Израел на предишните резолюции на Обединените нации относно
мерките и действията на Израел,
имащи за цел да променят статуса
на град Ерусалим.
3. Потвърждава възможно най-ясно, че всички законодателни и
административни действия, предприети от Израел, за да променят
статута на град Ерусалим, включително отчуждаването на земя и
собственост, преместването на
населението и законодателство,
имащи за цел присъединяване на
окупираната част, са напълно невалидни и не могат да променят
този статус.
4. Спешно призовава Израел да
отмени всички предишни мерки и
действия и да не предприема допълнителни стъпки, които могат да
имат за цел да променят статута
на град Ерусалим или да ощетят
правата на жителите и интересите
на международната общност, или

Документи
на справедливия и траен мир.
5. Моли Генералния секретар,
след консултации с Президента на
Съвета за сигурност и като използва каквито инструменти той
пожелае, включително представител или мисия, да докладва пред
Съвета, когато е необходимо, и

във всеки случай в рамките на 60
дни от изпълнението на настоящата резолюция.
Приета на 1582-ото заседание с
14 гласа „за” и нито един „против”, един „въздържал се” (Сирийска арабска република). n

Резолюция 465 (1980)
от 1 март 1980 г.
Съветът за сигурност,
като взе предвид докладите на Комисията към Съвета за сигурност,
създадена съгласно резолюция 446
(1979) да разгледа положението, свързано със заселниците на
арабските територии, окупирани
от 1967 г., включително Ерусалим, съдържащи се в документи
S/13450 и Попр. 1 и S/13679,
като има предвид писмата от постоянния представител на Йордания (S/13801) и постоянния представител на Мароко, председател
на Ислямската група (S/13802),
като осъди остро отказа на Израел да сътрудничи на Комисията
и изрази съжалението си за официалното отхвърляне на резолюции
446 (1979)и 452 (1979),
като още веднъж потвърди, че Четвъртата женевска конвенция от 12
август 1949 г., отнасяща се до
защитата на гражданското население по време на война, е приложима за окупираните от Израел арабски територии от 1967 г.,

включително Ерусалим,
като осъди решението на израелското правителство официално да
подкрепи израелското заселване
в палестинските и други арабски територии, окупирани от 1967
г.,
като изрази дълбоката си загриженост относно практиката на
израелските власти да провеждат тази политика на заселване
в окупираните арабски територии,
включително Ерусалим, и последиците от нея за местното арабско
и палестинско население,
като отчете необходимостта от
вземане на мерки за безпристрастна защита на частните и обществените земи и имущество и водните ресурси,
като има предвид особения статус на Ерусалим и по-специално
необходимостта от защита и съхраняване на уникалните духовни и
религиозни измерения на светите
места в града,
като обърна внимание на сериозните последствия, които по-
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литиката на заселване неизбежно ще предизвика, за всеки опит
да бъде постигнат всеобхватен,
справедлив и траен мир в Близкия
изток,
като се позова на съответните резолюции на Съвета за сигурност,
и по-специално на резолюции 237
(1967) от14 юни 1967, 252 (1968)
от 21 май 1968, 267 (1969) от 3
юли 1969, 271 (1969) от 15 септември 1969 и 298 (1971) от 25
септември 1971, както и приетото
единодушно изявление на Президента на Съвета за сигурност на
11 ноември 1976 г.,
като покани г-н Фахд Кауасми,
кмет на Ал Халил (Хеброн) в окупираните територии, да му предостави информация в съответствие с правило 39 от временните
правила на процедурата,
1. Високо оценява работата на
Комисията по подготовката на доклада, съдържащ се в документ
S/13679.
2. Приема заключенията и препоръките, съдържащи се в гореспоменатия доклад на Комисията.
3. Призовава всички страни, поспециално израелското правителство, да сътрудничи с Комисията.
4. Изразява силно неодобрение
относно решението на Израел да
забрани свободното пътуване на
кмета Фахд Кауасми, за да застане пред Съвета за сигурност, и
настоява Израел да разреши неговото свободно пътуване до седалището на Обединените нации за
тази цел.

5. Постановява, че всички мерки,
предприети от израелското правителство за промяна на физическия
характер, демографския състав,
организационната структура или
статуса на палестинските и други арабски територии, окупирани
от 1967 г., включително Ерусалим или която й да е тяхна част,
нямат законна сила, и че израелската политика и практика на
заселване на част от населението
си и на нови имигранти на тези
територии представлява грубо нарушение на Четвъртата женевска
конвенция, отнасяща се до защитата на гражданското население
по време на война, както и сериозна пречка за постигане на всеобхватен, справедлив и траен мир
в Близкия изток.
6. Остро осъжда продължаването и
настойчивостта на Израел да води
тази политика и практика и призовава правителството и народа
на Израел да отменят тези мерки, да разрушат съществуващите
селища и по-специално спешно да
прекратят създаването, строителството и планирането на селища
на окупираните арабски територии
от 1967 г., включително Ерусалим.
7. Призовава всички държави да
не осигуряват на Израел никаква
помощ, която би могла да се използва във връзка с тези селища
на окупираните територии.
8. Моли Комисията да продължи да
следи положението със селищата
на окупираните арабски територии
от 1967 г., включително Ерусалим, да разследва съобщенията за
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сериозно изчерпване на природните ресурси, особено на водните ресурси, с оглед да осигури
защитата на тези важни природни
ресурси на окупираните територии, и строго
да следи за изпълнението на настоящата резолюция.

9. Моли Комисията да докладва
пред Съвета за сигурност преди
1 септември 1980 г. и постановява да се събере отново възможно
най-скоро след тази дата, за да
изслуша доклада и за цялостното
изпълнение на настоящата резолюция. n

Резолюция 476 (1980)
от 30 юни 1980 г.
Съветът за сигурност,
като взе предвид писмото от 28
май 1980 г. от представителя на
Пакистан, настоящия председател
на организацията „Ислямска конференция”, както е изложено в
документ S/13966 от 28 май 1980
г.,
като потвърди, че придобиването
на територия с военна сила е недопустимо,
като взе предвид особения статус на Ерусалим, и в частност
необходимостта от защита и съхраняване на уникалните духовни и
религиозни измерения на светите
места в града,
като потвърди своите резолюции,
свързани с характера и статуса
на свещения град Ерусалим, и поспециално резолюциите 252 (1968)
от 21 май 1968, 267 (1969) от 3
юли 1969, 271 (1969) от 15 септември 1969, 298 (1971) от 25
септември 1971 и 465 (1980) от 1
март 1980 г.,
като се позова на Четвъртата же-

невска конвенция от 12 август
1949 г., отнасяща се до защитата на гражданското население по
време на война,
осъди настойчивостта на Израел
да промени физическия характер,
демографския състав, организационната структура и статуса на
свещения град Ерусалим,
сериозно е загрижен за законодателните стъпки, предприети от
израелския Кнесет, имащи за цел
да променят характера и статуса
на свещения град Ерусалим,
1. Потвърждава огромната необходимост да се прекрати продължителната окупация на арабските
територии от Израел от 1967 г.,
включително Ерусалим.
2. Остро осъжда постоянния отказ
на Израел, окупационната сила,
да изпълнява съответните резолюции на Съвета за сигурност и на
Общото събрание.
3. Потвърждава, че всички законодателни и административни мерки и действия, предприети от Израел, окупационната сила, които
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имат за цел да променят характера и статуса на свещения град
Ерусалим, нямат законна сила и
представляват грубо нарушение на
Четвъртата женевска конвенция,
отнасяща се до защитата на гражданското население по време на
война,
както и сериозна пречка за постигане на всеобхватен,
справедлив и траен мир в Близкия
изток.
4. Повтаря, че всички подобни
мерки, които са променили географския, демографския и исторически характер и статус на свещения град Ерусалим, са невалидни
и недействителни и трябва да бъдат отменени в съответствие със

съответните резолюции на Съвета
за сигурност.
5. Спешно призовава Израел, окупационната сила, да съблюдава
тази и предишните резолюции на
Съвета за сигурност и да прекрати незабавно политиката и мерките, засягащи характера и статуса
на свещения град Ерусалим.
6. Потвърждава своята решителност в случай на неизпълнение на
настоящата резолюция от страна
на Израел да потърси практически начини и средства в съответствие със съответните разпоредби
на устава на Обединените нации,
за да обезпечи цялостното изпълнение на тази резолюция. n

Резолюция 478 (1980)
от 20 август 1980 г.
Съветът за сигурност,
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като се позова на резолюцията си
476 (1980),
като отново потвърди, че придобиването на територия с военна
сила е недопустимо,
дълбоко загрижен от приемането
на „основен закон” в израелския
Кнесет, който обявява промяна в
характера и статуса на свещения
град Ерусалим, и последиците от
този закон за мира и сигурността,
като отбеляза, че Израел не е
изпълнил резолюция 476 (1980),
като потвърди своята решителност
да потърси практически начини и

средства в съответствие със съответните разпоредби на устава на
Обединените нации, за да обезпечи цялостното изпълнение на неговата резолюция 476 (1980), в
случай на неизпълнение от страна
на Израел,
1. Остро критикува приемането от
Израел на „основния закон” за
Ерусалим и отказа да изпълни съответните резолюции на Съвета за
сигурност.
2. Потвърждава, че приемането на
„основния закон” от Израел представлява нарушение на международното право и не засяга продължаването на прилагането на
Женевската конвенция от 12 август 1949 г., отнасяща се до за-
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щитата на гражданското население
по време на война, на палестинските и другите арабски окупирани територии от юни 1967 г.,
включително Ерусалим.
3. Заявява, че всички законодателни и административни мерки и действия, предприети от Израел, окупационната сила, които
са променили или имат за цел да
променят характера и статута на
свещения град Ерусалим, и поспециално неотдавнашния „основен
закон” за Ерусалим, са невалидни
и недействителни и трябва да бъдат незабавно отменени.
4. Потвърждава, че това действие представлява сериозна пречка за постигане на всеобхватен,
справедлив и траен мир в Близкия
изток.
5. Решава да не признава „основния закон” и подобни други

действия на Израел, които в резултат на този закон имат за цел
да променят характера и статута
и призовава:
(а) всички държави членки да приемат това решение;
(б) тези държави, които са установили дипломатически мисии в
Ерусалим, да ги изтеглят от свещения град.
6. Моли Генералния секретар да
докладва пред Съвета за сигурност за изпълнението на настоящата резолюция преди 15 ноември
1980 г.
7. Решава да наблюдава отблизо
това сериозно положение.
Приета на 2245-ото заседание с
14 гласа „за”, нито един „против” и 1 „въздържал се” (Съединените американски щати). n
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Неразбирателства

Ислямът, представен като
терористична религия
Мутаз Алхатиб,
сирийски писател
Вече близо два месеца адвокатът Раул Филдър
по време на участията си в поредица от радиопредавания напада ислямския пророк, определяйки
исляма като “религия на омразата и убийствата”. А това, което прави радиоводещият на найголямата американска радиомрежа “Westwood
one” Майкъл Майсън, е да подкрепи думите
на адвоката с изявления като следните: “Тези
интересни факти не са известни почти на никого... Всички си мислят, че ислямът е религия,
която приканва към обич и братстко/разбирателство.... но истината е, че терористите се
придържат към тяхната религия... точно така,
както заповядва Коранът. Ислямската религия
като цяло учи на омраза, тероризъм и убийство.
Време е да научите истината за исляма... в Корана по всевъзможни начини са изразени омразата, злобата, враждебността и убийствата.
Тази книга е изворът на тероризма.”

Ислямът под блокада
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“Ислямът е терористична организация”;
“Ислямът води война със САЩ”; “Проблемът
не е в екстремизма... ислямът сам по себе си е
проблем”; “Ние водим война с една терористична организация, наречена ислям”... Това са
цитати от изявленията на водещия Адли Майкъл
Джеръм, направени в едно от предаванията по
американското радио WMEL през юли 2005 г.
“Не съществува разлика между исляма и
тероризма”, каза директорът на Центъра за
стратегически и международни изследвания във
Вашингтон Едуард Лутвак по време на участието си в една конференция в гр. Нарвик - Северна

Норвегия. “Всички говорим за тероризма като
за най-големия ни враг, но трябва да отбележим, че тероризмът е само един способ, нашият враг е ислямът, суровият ислям”, каза още
той.
Такива бяха новините, почти като по договор
публикувани от медиите през последните дни.
Те не са нито нови, нито единични, има и много други, които са подобни на тях. Още помним
изявленията на някои от американските религиозни водачи срещу исляма.
Съветникът по религиозните въпроси на президента Буш – Франклин Грехъм, отказа да приеме исляма като една “миролюбива религия”.
Влиятелният американски пастор Джери Фалуел
определи пророка на исляма като “терорист”.
Пат Робъртсън (основоположник и президент на
Християнската телевизионна мрежа - CBN) заяви, че “терористите не се отклоняват от исляма, а прилагат това, което той заповядва”.
“И управляващите, и обикновените граждани в САЩ имат една изкривена представа за исляма”; “Всички американци, които имат враждебно отношение към исляма и мюсюлманите,
всъщност не знаят нищо за тях”, каза Джоуис
Дифас.
Същото нещо потвърди и антропологът Акбар Ахмад, според когото ислямът се намира
“под блокада”, наложена от враждебните политически, стратегически, медийни и идеологически мнения за исляма.
Изследователят на исляма Наз Атхам порицава еклектизма в разбирането на исляма в медийните среди, особено след 11 септември. “Всички
експерти в медийната област, които са готови
на прибързани изявления, са виновни за прилагането на подобен еклектицизъм спрямо исляма
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като цяло и Свещения Коран, за да подкрепят на война”, казва: “Възможно е терористичните
вече готовите си възгледи”, казва той.
действия да достигнат неподозирани размери,
които да предизвикат западняците да приемат
Връзката между исляма
исляма като цяло за враг.”
и тероризма
Когато френският философ Жан Бодрийар определи случилото се на 11 септември като терор
Има цели книги, които разискват и крити- в замяна на терор, а не като ислямска или някаккуват общото между исляма и тероризма. Това ва друга идеология, икономистът Алън Майник
означава, че има сериозно разискване на темата му отговори: “С крайна склонност към жонгза връзката на исляма с тероризма. Това разиск- льорство той заличи с едно докосване на магиване обаче е почти ограничено в научните среди, ческата си пръчка всички надпревари, свързани
докато в обществените, медийните и политиче- с исляма – няма обещания за рай, няма фетва
ските сфери се налага един отрицателен стере- (религиозен указ), няма изкупление!”
отип за исляма и мюсюлманите и връзката им с
Тази френска надпревара, която Майник е
насилието.
склонен да подкрепи, става разбираема чрез изИдейният спор не се ограничава само с аме- явлението на Оливих Рува, според което: “Чесриканския стереотип. Италианецът Умберто то в някои френски среди насилието се отъжЕко, маркирайки “бъдещия сценарий за глобал- дествява с исляма, особено ако по това време
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се извършат действия срещу висшестоящите. ветския атеизъм” и се стигне до “двата похоТова е факт, въпреки че френските ислямски да срещу Ню Йорк и Вашингтон”. В отговор на
движения никога не са участвали в проявите на това някои от изявленията на Буш и изразните
насилие, извършвани от младите бунтари, кои- средства, които той използва, са също с религиото нямат нищо общо с исляма.”
зен оттенък, като се започне от “кръстоносните
Френският изследовател психолог Патрик походи” до “честната война”, която водят двата
Даклирк писа през 2003 г., че ислямът “насажда лагера на доброто и злото, наред с подчертаноидеята за религиозна война, убийствата и кла- то мисионерство в политиката му, която заимства
нетата са прояви, заложени в същността на жарта си от Бога и Исус Христос, вдъхновителя
исляма”.
на Буш-младши.
“Въпреки че минаха три години от напаТова е религиозната тенденция, на която обденията на 11 септември,
ръщат внимание Франсоа
страхът от исляма се разХайзбур и френските му
Действително лопространи в Европа и САЩ
съмишленици, които смязунгите на Бен Ладен
със светкавична бързина.
тът, че до края на осемдеСпоменването на исляма и
сетте години терорът е
и “Ал Кайда” са ясни,
мюсюлманите започна да
имал основно политичекакто и някои от лозунгите
се асоциира предимно като
ски характер, ограничана
Буш.
Те
разкриват
довоидиом, свързан с тероризма
ващ способите и целите
дите, на които се осланят,
и насилието”, пише норвежму, тъй като терористичсъпротивата срещу “неверкият писател Дак Хирбюрнните действия са се изсрид. “Трябва да се абстравършвали за достигането
ниците” и идеята за това,
хираме от многото митове
на определени политичече светът е разделен на два
за мюсюлманите, които за
ски цели.
лагера:
лагера
на
мюсюлмасъжаление са създали норПрез деветдесетте гоните и лагера на неверницивежките академици и мидини обаче, с появата на
те.
слители”, добавя писателят.
организации като тази на
В условята на това разБен Ладен и Аум Шнриискване на исляма вече има
ко, се появяват и терориседно идейно и политическо течение, разпростра- тични актове с метафизичен характер, които не
нено на Запад, и събитията от 11 септември му са свързани със земния човешки свят, в който
предоставят правдоподобност и реален случвй, живеем, а с отвъдния свят на рая и ада. Няма и
с който да подкрепи идеите си.
никакви политически дефиниции, които да ограничават дейността на тези организации, които не
Тероризмът
са пропуснали да използват политическия кони религиозната му особеност
текст при организирането на този тероризъм.
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Действително лозунгите на Бен Ладен и “Ал
Кайда” са ясни, както и някои от лозунгите на
Буш. Те разкриват доводите, на които се осланят, съпротивата срещу “неверниците” и идеята
за това, че светът е разделен на два лагера: лагера
на мюсюлманите и лагера на неверниците.
Изразните средства, използвани от “Ал Кайда”, са заимствани от догматичните религиозни
изрази, като се започне от джихада срещу “съ-

Религиозната интерпретация
и идейните й основи
Тълкуването, че тероризмът е част от ортодоксалния ислям и че се извършва в съответствие с
това, което е написано в Свещения Коран, е чисто религиозна интерпретация. Това става ясно от
изявленията на пастор Морис Юрман, който смята, че насилието в самата си основа е свързано с
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ислямската религия и призовава към запознаване с мирната християнска теология и папските
реформи, направени, за да се улесни интеграцията на християните в модерния свят.
Лозунгът на мюсюлманите е мечът. Мирът
при тях е разбиран като мир в отвъдното, няма
място за мир на този свят освен за самите мюсюлмани - “домът на мира е срещу дома на войната”.
Интерпретацията, при която се обвинява ислямът, е концентрирана около основните въпроси,
които оформят опорната й точка – като се започне от знаменията на Корана, през разбирането
за джихад, който се превежда като “свещена война”, до дома на войната и дома на мира, както и
до становището за немюсюлманите.
Когато се отправят обвинения към исляма, не
се дава възможност за изказване на умерените
мюсюлмани и на екстремистите. Всеки мюсюлманин се смята за виновен и насилник. Според
изследователите на Близкия изток много от медийните специалисти и така наречените ориенталисти все още не знаят много неща за исляма,
за същността на ислямистките движения и за
различните ислямски идеи.
Липсва диференциация, както казва Джон
Еспозито, между умерените ислямски движения
и екстремистките движения. Налице е призив
за поставяне на всички мюсюлмани под общия
знаменател на екстремизма.
От западна гледна точка Самюел Хънтингтън
поставя Фатима ал Марниси и Осама бен Ладен
под общ знаменател. Бернард Луис и Джудит
Милър също не виждат никаква разлика между
умерения и крайния ислям и мислят, че е безполезно воденето на какъвто и да е диалог с исляма и мюсюлманите.
Даниел Пайпс на среща в “Херитидж сентър”
отхвърли идеята за разделянето на мюсюлманите на умерени и крайни, твърдейки, че всички
мюсюлмани са крайни.
Тази представа, която обединява насилието
и исляма, не може да бъде разглеждана отделно
от стереотипните представи за исляма, останали
във въображението на Запада.
Монтгомъри Уот смята, че в Средна Европа

се разграничават две явления, които никой сериозен изследовател не може да подмине.
Първото е напълно деформираната представа,
която ражда Европа за исляма. А втората проява
е вкорененият страх, предизвикан от идеологията на кръстоносните походи в сърцата и умовете
на европейците от самите тях и от другите.
Християнската представа за исляма е резултат преди всичко от трудовете на християнските
свещеници, богослови и историци.
Един от най-ярките стереотипи за исляма,
който християнското съзнание или представа
създава през средните векове, е: “Ислямът е
вяра, чийто основоположник е Мохамед. Тя се
определя като лъжлива вяра, която изопачава
истината, това е религия на надменността и
моралната разруха, снизходителността към
удоволствията и сетивните желания. Това е
религията на насилието и жестокостта, която призовава към война и убийства.”
Подобни определения се използват за непосредствено противопоставяне на християнството. От своя страна и мюсюлманинът има
съзнанието, че европеецът християнин е “човек,
който воюва, той е суров, див, извършва всякакъв вид плячкосвания и мъчения, с които оставя
след себе си неописуеми страдания, воден от
силната си склонност да убива”.
Така чрез тълкуването на терора като нещо,
което има структурни корени в ислямската религия, се сливат християнските представи за исляма, формирани в противоречивия контекст на
кръстоносните походи, с ориенталистката представа, като впоследствие се стига до концентрирането върху джихада и неговите методи.

Религиозната интерпретация
и проблемите, свързани с нея
Интерпретацията, която упреква исляма в
това, че всъщност той е религия на насилието,
всъщност „стенографира” съществуващата от
близо 15 века ислямска религия при изпадане
в някои трудни ситуации и събития, аналози на
които можем да открием и при други религии и
народи.
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Ако се разгледат и други тълковни образци
Защо ислямът се смята за
(културната и политическата интерпретация),
пораждащ насилие?
ще стане ясно колко недостатъчна и несполучлива е тази религиозна интерпретация.
Най-близкият период, който може да даде едНа тази интерпретация й липсва научен ко- ностранен отговор на въпроса “Защо ислямът се
ректив. Поддръжниците на религиозната интер- смята за пораждащ насилие?”, е скорошната
претация се надпреварват в създаването на една епоха на колониализма. Всичко, случило се през
необмислена представа, като тази, която вече се тази епоха, и последвалата нестабилност след
е настанила в тяхното въображение, подобно на нея носят особености, чрез които би могло да се
прекомерно опростената представа, продукт на изгради един както обяснителен, така и необеккоято е изразът “ислямски свят”, като че ли това тивен контекст на тази гледна точка.
е една хомогенна смес. Наред с всичко това е наПри едно детайлно разглеждане виждаме, че
лице и жесток еклектизъм,
протестните действия срекойто предава накратко цещу колониализма са извърИслямът е вяра, чийлия Коран в няколко изолишени под силен национато основоположник
рани от контекст знамения.
лен натиск, но не може да
е Мохамед. Тя се опНапълно се игнорират насе игнорира и далечният
ределя като лъжлива вяра,
уките, които се занимават
ислям, който е ясен в обясс тълкуването на кораничкоято изопачава истинаненията и религиозните
ния текст и извършването
та, това е религия на надмотиви, които мюсюлмана необходимите сложни
ните спазват като реални
менността и моралната
методически изследвания,
религиозни задължения.
разруха, снизходителностспомагащи за разбирането
Ислямското движение
та към удоволствията и
на текста и за неговото тълили
далечният ислям се
сетивните желания. Това
куване, като се има предвид
осланя на религията, която
е религията на насилиевътрешната му структувероятно някои хора нарито и жестокостта, коячат идеология, а не на една
ра и смисловото значение
то призовава към война и
логическа или прагматична
на употребените езикови
убийства.
стратегия, подобно на подсредства.
будите за неподчинение,
Въпросът не се изчерпва в рамките на традиционния ориентализъм, които имат също верски и културен характер.
С установяването на секуларен и национален
който осакатява представата на народите, като
я завършва, за да задоволи нуждите на хегемо- контрол при изграждането на икономическия,
нията и колониализма. Понастоящем има много социалния и политическия живот в епохата след
нови идеи, които допълват тази представа и мар- колониализма ислямът веднага се определя като
кират стереотипа, в създаването на който участва противник на новото устройство и се разглежда като унаследен от епохата на колониализма.
медийната империя и други като нея.
Освен това след студената война започва да И особено след неуспеха на “национализма” да
доминира лансирането на идеята за ислямската изобрети разрешения на многото проблеми симопасност като заместител на комунистическата воличният резервен ислям представлява врага.
Протестните действия, които прогонват феодаопасност. Написани са много книги, за да се ланлизма от страните, едва след това застрашават
сира тази идея по правилата на предишния стеинтересите на феодализма и заплашват привърреотип и за нуждите на глобализацията, която се
жениците му с насилие в следколониалната епостреми да наложи един образец и всичко, което не
ха, докато в епохата на колониализма националотговаря на него, да е враждебно. В тази ситуация ните и ислямските характеристики не са разграислямът представлява център на опозицията.
ничени. n

“
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Прогнози

Глобализация на сигурността:
мюсюлманите, живеещи на Запад,
са изправени пред буря
Камал Хабиб,
доктор по политически науки,
журналист, специалист по
ислямските движения
Министерството на вътрешните работи на
Египет съобщи в свое изявление, че единадесетте обвиняеми граждани с европейски паспорти – французи и белгийци, и един с американски
паспорт са свързани с вербуването на египетски
младежи, чиято цел е отиването им в Ирак, за
да се бият на страната на организацията „Ал
Кайда”. Това може да бъде наречено „глобализация на сигурността”.
Сигурността в Америка и в Европа вече не
може да бъде гарантирана съгласно доктрината
за обявяване на война с тероризма, лансирана
от американския президент Джордж Буш след
събитията от 11 септември. Според нея Западът
трябва да изкорени тероризма в Близкия изток и
да го унищожи до такава степен, че да не присъства в домовете ни и да не предизвиква безпокойство в покоите ни, заплашвайки цивилизацията ни.
Групировките, които днес призовават за борба
в Ирак заедно със сунитската иракска съпротива
и при провала на американския план в страната,
са мрежите, идващи от самата Европа. Нейната
теория за сигурност се стреми да защити себе
си и Америка.

Магията обаче се обърна
срещу магьосника
и Западът се озова в една по-малко сигурна ситуация и стана по-уязвим, отколкото Близкият
изток и ислямският свят въобще.
Съдбата на човечеството и човешката
цивилизация се сляха в резултат на глоба-

лизацията и разрушаването на бариерите и
границите между обществата и държавите.
Глобализацията превърна света в едно село.
Следователно едва ли би могло да има глобализация в икономиката, съобщенията, пътуванията, обмена на информация и идеи, а да
се изключи сигурността в различните райони от общия процес.
Концепцията на Запада за глобализацията на
сигурността означава „глобална сигурност” на
Запад за сметка на ислямския свят и на Изтока
като цяло, както един от „гениите” на неоконсерватизма Норман Подхорец я нарече четвърта
световна война, което е едно погрешно, разрушително и нереалистично схващане.
Последният доклад на службата за оценка на
националното разузнаване (NIЕ)1, която е централен орган на всички американски агенции за
сигурност, в това число и Централното разузнавателно управление (ЦРУ), е озаглавен „Тенденциите в глобалния тероризъм и отражението му
в Съединените щати”. В доклада се подчертава,
че войната, която Америка води в Ирак, е произвела ново поколение радикални ислямисти и
потенциални терористи по целия свят, войната е
допринесла за разпространението на идеологията на джихада. Радикалното движение на ислямистите под егидата на „Ал Кайда” се е популяризирало и заедно с това са се увеличили местните групировки, свързани с идеите, плановете
и тактиката на „Ал Кайда”, макар и те да не са
в пряк контакт с лидера й Осама бен Ладен или
заместниците му.
Докладът, който беше публикуван от всекидневника „Ню Йорк таймс”, изразява америNational Intelligence Estimate – федерални правителствени
документи за оценка на развитието на бъдещи събития. Издават се от Съвет за национално разузнаване, част от който
е и ЦРУ.
1
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канското обществено мнение, че американското ниците между Европа и ислямския свят, както
присъствие в Ирак увеличава терористичната премахва границите между Америка и останазаплаха в света и е все по-голяма заплаха за си- лите държави. Представата, че демократичната
гурността на Америка и на Запада.
култура на Запада ще бъде една от най-важните
В действителност този доклад беше една крепости срещу тероризма, а нейното разпроспрелюдия към големия дебат за провала на по- транение в опасния арабски и ислямски свят
литиката на неоконсерваторите
въобще ще се окаже основният
в Ирак и това доведе до пораключ за блокиране на ислямския
Младите
жението им в междинните израдикализъм и унищожаването
хора,
които
бори в Конгреса през ноември
на организацията „Ал Кайда”,
отиваха да
миналата година и последвасъщо се оказа погрешна.
участват във войлите препоръки на комисията
Младите хора, които отиваха
ната
в
Ирак
или
са
“Хамилтън-Бейкър” относно
да участват във войната в Ирак
вербувани да участнеобходимостта за справяне с
или са вербувани да участват, са
ват,
са
европейци.
проблема в Ирак и в арабския
европейци. Вярно е, че те са мюВярно е, че те са
свят по начин, различен от дяссюлмани, но те са възпитаници
мюсюлмани,
но
те
ната американска политика, вона западната демокрация и са
са възпитаници на
дена от министъра на отбраната
почерпили от нейната култура.
западната
демоДоналд Ръмсфелд.
Но именно политиката, която Закрация и са почерФактите сочат, че войната
падът следва спрямо ислямските
пили от нейната
срещу Ирак и окупацията на
страни, а не доктрините, идеите
Багдад, процъфтяващата стои идеологията, отразени в дясно
култура.
лица на абасидския ислямски
ориентираната американска похалифат в продължение на 500
литика на консерваторите, ще
години, която винаги е била символ, предизвика има решаващо значение за формирането на оттревога у мюсюлманите по света, които виждат ношенията между ислямския и западния свят, от
в концепцията на Запада
една страна, и отношенията на мюсюлманите с
вътрешността на този свят, от друга, независимо
заплаха за тяхната идентичност дали това е в Европа или в Америка.
и съществуване
Вероятно осъзнаването от Хънтингтън на
погрешната му теория за „сблъсъка на културиПо думите на Самюъл Хънтигтън кървавите те” го е накарало да промени позицията си след
граници, които Америка и съюзниците й се оп- войната на Америка и съюзниците й в Ирак.
итват да установят в Ирак, са неосъществими и Той каза: „Мюсюлманите изживяха инвазията
не могат да не предизвикат културни и религиоз- в Ирак като война срещу целия ислямски свят
ни войни.
и беше логична появата на все повече терориТака се стигна до бомбените атентати в Мад- сти в резултат на политиката на Съединените
рид през май 2004 г. и в Лондон през юли 2005 г. щати.”
Великобритания съобщи, че е осуетила план, чиОт дълго време на Запад се надигат гласове,
ято цел е била взривяването на няколко самолета предупреждаващи за „новите граници на исна американските аеролинии, излитащи от лети- лямските страни на Запад”, което означава силно
ще “Хийтроу” за Америка. Поради тази причина присъствие и разширяване на ислямските кореняма нищо чудно в това, че в тази глобална война ни. След събитията от 11 септември и след атенучастват младежи, които живеят на Запад, и това татите в Мадрид и Лондон същите тези гласове
е израз на протест срещу западните политики поеха курс към сегашната политика.
по отношение на ислямския свят.
Налице е промяна в настроенията на Запада
Глобализацията на сигурността премахва гра- спрямо тамошните мюсюлмани. В страна като

“
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Великобритания, в която има балансирано културно многообразие - не говорим за предразсъдъците, дискриминацията и преследването, на
което са подложени мюсюлманските малцинства – съществува опасност от възприемането на
сегашното поколение мюсюлмани на Запад като
кандидат-терористи. Така се изрази ръководителката на вътрешното разузнаване на Великобритания Илайза Манингам, която е установила,
че се подготвят повече от 30 заговора за терористични нападения и че в бъдеще ще се извършат
нападения с химически и ядрени технологии. Тя
добави, че повече от 1600 мюсюлмани са под
непрекъснато наблюдение от британското разузнаване.
Това съвпада с изявлението на френските
служби за сигурност след призива на алжирската салафистка групировка за проповед и борба
(СГПБ), която обяви, че се присъединява към
„Ал Кайда”. Те съобщиха, че следят 5000 души
във Франция, които най-вероятно са свързани с
„Ал Кайда”. Същевременно Австралия предяви
искане към мюсюлманите, които живеят в страната, да декларират отказ от насилието и тероризма.
Генерал Джон Абу Зайд, големият американски генерал на Близкия изток, заяви на лекция в
Харвардския университет, че светът е изправен
пред трета световна война, ако не се намери начин да се сложи край на ислямския екстремизъм.
Политиката на Запада спрямо мюсюлманите
в Европа и Америка води до увеличаване на
конфронтацията с тях. Живеещи под натиска
на конфликти, противопоставяне и неприемане
от обществата, в които живеят, те изпадат в задълбочаващо се отчуждение, а това може да ги
доведе до насилие, насочено срещу тези общества.
Случилото се с карикатурите, изобразяващи
пророка Мохамед в лоша светлина, предизвика
недоволство срещу Запада и повечето мюсюлмани изпитаха гняв към Запада и желание за предизвикване на събития, подобни на тези от 11
септември и атентатите в Лондон.
Глобализацията води до взаимно проникване
на двете религии и култури и вече не може да

се говори за Дар ал Ислям (или Домът на исляма) и Дар ал Харб (или Домът на войната) или
неверници, или само за Запад и Изток. Светът
се превърна в един голям дом, който може да се
определи като „дом на човечеството” или „дом
на синовете адамови”, този дом е светът, в
който всички ние живеем.
Следователно водената от Запад фундаменталистка политика, същата, която търси безопасност и сигурност, е в основата на бъдещи конфликти, противопоставяне и войни за сигурност.
Но това няма да се случи, тъй като съвременният
свят, в който живеем, се е слял до такава степен,
че вече не е възможно да се върне към политиката на администрацията на Буш и неоспоримо
доказателство за това е провалът на тази политика.
Ако се доверим на информационните агенции, има връзка между Омар Абдула, известен
с псевдонима Омар Червения, лидер на групировката „Ат Таухид уа джихад” (“Единобожие
и джихад”) в Сирия, самовзривил се на сирийско-ливанската граница на 28 ноември 2007 г., и
групировката, състояща се от мюсюлмани, които живеят на Запад, за която съобщи египетското
вътрешно министерство. Войната в Ирак няма
да изгори само домовете на иракчаните, тя ще
обхване и домовете и градовете на тези, които я
запалиха, след като бяха убедени, че тези градове
са защитени и непревземаеми.
Няма друг път за потушаване на огъня, освен да се угаси пламъкът на конфронтацията и
войната и да се установят отношения между
Запада и ислямския свят, основани на уважение
и равенство, далеч от расизма, империализма и
хегемонията. Мюсюлманите трябва разумно да
се справят с тази силна буря, да не се въвличат
в прояви на насилие в собствените си страни, да
запазят постиженията и придобивките си.
Колко често бурята се стоварва върху главите на тези, които са я предизвикали? Бурята
в Ирак ще помете плана на неоконсерваторите,
за да победи в крайна сметка логиката на сътрудничеството и съвместното съществуване
над конфликтите и противопоставянето.
Текстът е публикуван в
http://www.aljazeera.net
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„Изборен туризъм” и
стереотипизация на турците
Снежана Попова е доктор на социологическите науки, професор в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
Участник е в редица медийни изследвания, автор на шест
книги в областта на медиите, сред които в последните години са „Социално време и медиен разказ (1989-2000)” – 2001 г.,
и „Радио, публики, стилове” – 2004 г.
Изследването на проф. Попова, което публикуваме, беше
представено на международна конференция “Дискурсът на
национализма в Европа”, проведена в Университета От-Алзас, град Мюлуз - Франция, 27-28 ноември 2008.
Конференцията беше организирана от Института за
изследване на европейски езици и литератури при Университета на От-Алзас и Центъра за междуезикови изследвания,
лексикология и англицистика при Университета Париж-Дидро със съдействието на
френското министерство на външните работи и европейските въпроси.

Проф. дсн Снежана Попова
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Феноменът „изборен туризъм” става
обект на активни медийни интерпретации
преди всичко по време на избори. Тогава медиите всекидневно броят „автобуси”, описват
поведението на „изселниците”, анализират
подбудите им, а още повече подбудителите.
Точно така се случи и при местните избори в
края на октомври 2007 г.
Заключенията, представени в този текст,
са продукт от изследване на употребите на
словосъчетанието „изборен туризъм” в медийни текстове, публикувани в периодите
20 юли - 1 август и 20 октомври - 10 ноември
2007. В първия период парламентът гласува промени в българския изборен закон, като
основните спорове бяха около „принципа на
уседналост”, чиято формулировка в текста
на закона по общо мнение остана непрецизирана. Вторият период обхваща времето пре-

ди, по време на и след самите избори, включително балотажите.
Изследването работи с масив от 107
текстови фрагмента, съдържащи словосъчетанието „изборен туризъм” и лексикални конструкции, които функционират
като негови синоними. Текстовите фрагменти са извлечени от четири типа медии
с различна „самоличност”: общественополитически (в. “Сега”, сайтът “Местни
избори”, новинарският сайт “Медиапул”,
сп. “Тема”); сайт на ДПС; вестник „Атака”; анонимни изказвания във форумите в
интернет.
Употребите на словосъчетанието „изборен туризъм” са изучени във връзка с лансираните в текстовете стереотипи, като
стереотипът се взема като тип схематизация – ненадеждно обобщение за членовете на
етноса, основаващо се единствено върху принадлежността към него.

Медии
Ще започна с едно по-общо заключение. В
изучените периоди във всички наблюдавани
медии публикациите за изборите са ясно ориентирани към конкретни събитийни поводи и
към информационно третиране на изборните сюжети. Така първопричините за „изборния туризъм” – преименуването на турците
и „голямата екскурзия”, свързани с травмата
на малцинството и с вината на мнозинството
– изобщо не се появяват на равнището на текстовете, а са изоставени на подразбиране. В
медийните публикации изборният туризъм се
третира Тук и Сега, а лишен от предисторията
си, той се разглежда сред явленията, компрометиращи автентичния вот – купуването на
гласове и нарушенията на изборния процес.
Споменатата тенденция елиминира възможността за функционирането на словосъчетанието „изборен туризъм” като неутрален
термин. В сайта на ДПС също не се опитват
„да реабилитират” термина, доколкото там явлението „изборен туризъм” главно се отрича:
напр. „няма изборен туризъм, има балнеотуризъм, планински, морски туризъм” (Юнал
Лютфи, 31.10.). При подобно медийно единодушие терминът „изборен туризъм” добива
неоспорвана негативна конотация. Ще се опитаме да покажем как функционирането му в
медийни текстове насърчава негативното стереотипизиране на турците.
Анализът на масива установи пет основни
употреби на словосъчетанието „изборен туризъм” (и използваните като негови синоними
лексикални конструкции), съответно пет основни репрезентации на явлението „изборен
туризъм”.
1. „Изборният туризъм” произвежда неавтентичен вот, гласуване по команда.
Обществено-политическата преса не спестява този тип интерпретации, но обикновено
не съобщава кой упражнява натиск върху гласуващите турци. Пример: „Новост за този вот

е настояването на българите с двойно гражданство да бъдат слагани печати на избирателните комисии върху билетите им до Турция и дори върху международните паспорти,
за да докажели, че са гласували. Пред кого
обаче трябва да послужат доказателствата не
е ясно” (“Медиапул”, 28.10.).
Във вестник „Атака” този тип употреба се
комбинира с описания, които поощряват негативните стереотипизации на малцинството.
Изселниците са докарвани „под строй”, „на
тумби” (18.10.), с възможен подтекст – защото
по етнорелигиозната си същност са покорни,
като „стадо” (с отново възможен контекст – за
разлика от българите). Диригентите на изборния туризъм са именувани – ДПС и лидерът
му Ахмед Доган, които обслужват интересите на чужда държава („Доган иска анадолска
демокрация”, 2.10.). Обясняването на изборния туризъм с интересите на Турция прибавя
геополитически контекст, който дава живот
на стари (и дори забравени) обобщения: „Изселническият вот служи на турската имперска политика” (18.10.). „Изселническият вот
обслужва великодържавническите амбиции
на югоизточната ни съседка”, която иска да
сложи ръка върху бившия Дунавски вилает”
(18.10.).
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Форумите подхващат твърденията на националистите: „Ако турската страна плаща
за автобусите и тази екскурзия, това е вмешателство във вътрешните работи на страната”
(qaramel, 29.10.).
Спрямо тези и такива обобщения медиите
на ДПС не остават безучастни. Би могло да се
каже дори, че патосът на тези медии е насочен
именно в контрирането на самите похвати на
стереотипизацията: „Защо никой не говори, че
ДПС идва, а викат: „Турците идат.” Правите
ли разлика? Нима ДПС представлява всички
турци? Ние сме национална българска партия” (Касим Дал, 10.11.); „Не викат ДПС иде,
а „турците идат”… Защото много години турчинът беше враг – и вън, и вътре” (пак там).

„…туристите гласували и потеглили към щаба
на ДПС. Там получавали по 350 лв. на ръка и
им заверявали билетите” (30.10.). Преди всичко като „купен” се третира вотът на изселниците и във форумите.
Що се отнася до медиите на ДПС, в единичните текстове, в които практикуването на
изборен туризъм се признава, най-категорично се отрича той да има нещо общо с практиката „купуване на гласове”: „изборният туризъм няма нищо общо с темата за купуването
на гласове”, „партията никога не е купувала
гласове” (Йордан Цонев, 7.11.)

3. „Изборният туризъм” е по-широко
понятие, в което „туризмът” на турците се
вписва.
2. „Изборният туризъм” е вид „купуване
Тази употреба срещаме най-вече в общестна гласове”.
вено-политическите медии, които отбелязват
При изборите от 2007 купуването на гласо- появата на „нов изборен туризъм от Македове отбеляза мащаби, които предизвикаха ос- ния”, както и на „вътрешен туризъм, който не
три реакции на осъждане – от страна на ин- се вписва в етническото тълкуване на избоституциите, на медиите, на гражданите.
рите” (сайт „Местни избори”). И в тези слуКогато представя изборния туризъм като чаи обаче изборният туризъм на турците се
купен вот, обществено-политическата медия подразбира като „негативен модел”, от който
предпочита да цитира чужди изказвания. Така користно се ползват вече най-различни полинапример тя тиражира нашироко, в текстове и тически играчи.
снимки, акцията на двама младежи, издигнали
Когато представя изборпред избирателна секция плакати с правописния туризъм като купен
ни грешки: „П(р)одадох гласЪТ си” (“Сега”,
вот, обществено-полити20.10.). Според младежите грешките на плакаческата медия предпочита да
тите им са знак, че онези, които продават гласа
цитира чужди изказвания. Така
си, грешат. В същото време обаче е добре изнапример тя тиражира нашивестно, че именно турските изселниците вече
роко, в текстове и снимки, акговорят слабо български, а и в изказванията
цията на двама младежи, издигси пред медиите младежите въвеждат допълнали пред избирателна секция
нително етнорелигиозни алюзии – не бива да
плакати с правописни грешки:
продаваме гласа си „за 30 сребърника”.
„П(р)одадох гласЪТ си” (“Сега”,
В текстовете на „Атака” изборният туризъм
20.10.). Според младежите грешв общия случай се представя като неавтентиките на плакатите им са знак,
чен вот, който е „купен” – платен от ДПС и
че онези, които продават гласа
лидера му Доган. Привеждат се и аргументи,
си, грешат.
при което свидетелската позиция се отбягва:

“
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– това се получи, след като излязоха партии
като “Атака”, ВМРО, ГЕРБ, които във всяко
свое изявление казват, че България е за българите… Те (тези партии) обединяват етническите турци, защото само ДПС защитава
техните права и ако го няма, с тези нагласи
досега отново да е имало възродителен процес (Бог да пази)” (anonymous, 2.11.).

4. „Изборният туризъм”, представен в
нормализиращ дискурс.
Трябва да се каже, че става дума за единични текстове, които срещаме главно в интернет форумите. Някои от тях съдържат човешки експликации на явлението: „Според
мен последните, които могат да се упрекват в случая, са тези нещастници, блъскали
стотици километри в скапани автобуси, за
да могат безплатно да видят близките си”
(PokerFace, 29.10.). В други случаи изборният туризъм се поставя в контекста на ниската избирателна активност на българите:
„Като гледам мизерната бройка на изселниците, май негласувалите решиха „битката за…” където и да е” (simo, 29.10.). В отделни изказвания гласуването на турците се
обяснява като реакция на национализмите:
„ДПС има най-много кметове от първи тур

“

Най-застъпеното мнение във форумите е, че
управляващите („национални предатели”, „мишоци”) са
допуснали гласуването на хора,
„които не си плащат данъците
в България”. На тази основа във
форума присъстват дори лозунги, издигани в далечната 1990 г.
– „България на българите! Турците в Турция!”.

5. „Изборният туризъм” е следствие от
действия и бездействия на управляващите
политици.
Тази употреба е много активно застъпена
във всички медии (с изключение на тези на
ДПС) и заслужава специално внимание.
Обществено-политическата медия е внимателна в изказите, но недвусмислено сочи
причината за изборния туризъм: отговорни за
„тълпите от екскурзианти” са българските политици, оставили половинчати формулировки
в изборния закон и по този начин обезсмислили „принципа на уседналост”. От текста погоре стана ясно, че екскурзиантите вече не са
само турци, а и най-различни граждани, които
обслужват (безвъзмездно или срещу пари) определени политически интереси. Стана обаче
ясно също така, че именно „изселническият
вот” се схваща като прототип на всеки изборен туризъм.
Вестникът на националистите „Атака” разширява кръга на виновните към всички равнища на упражняване на властта: „Изселниците
са с фалшива адресна регистрация”, което е
„свързано с издаване на документи с невярно
съдържание” (29.10.); „Доган плаща на изселниците”; „Полицаите ги пазят като дечица”
(29.10.); „БСП, заедно с турското движение,
разрешиха фалшифицирането на електоралното мнение” (1.8.; заради клаузата за уседналостта) и т.н.
Най-застъпеното мнение във форумите е,
че управляващите („национални предатели”,
„мишоци”) са допуснали гласуването на хора,
„които не си плащат данъците в България”.
На тази основа във форума присъстват дори
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лозунги, издигани в далечната 1990 г. – „България на българите! Турците в Турция!”.
ххх

42

Със или без словесна агресия, изследваните
медии на мнозинството употребяват словосъчетанието „изборен туризъм” и неговите синоними
за негативно стереотипизиране на турското малцинство в България. Четири от петте изявени употреби недвусмислено съживяват съществуващо
недоверие към турците като към „чужда група”:
„турците гласуват етнически” (т.е. само за турската партия ДПС), „турците обслужват интереси”
(външен враг), „турците покорно гласуват по команда” (етнопсихология), „турците са в основата
на всяка беда” (на българите). Приносът на различните медии е различен, разбира се, но никоя
от тях не се изплъзва от изявената тенденция.
Единични остават медийните текстове, в които стереотипите се подлагат на съмнение, а сред
причините за електоралното поведение на турците се поставят корените на изборния туризъм и
националистическите нагласи на част от мнозинството.
Медийното послание на ДПС като политически израз на позицията на малцинствата и главно на турското малцинство в България е основно
реактивно. Лидерите на турското малцинство оспорват самия подход на стереотипизация, но не
лансират собствени употреби на понятия и не въвеждат нови схващания и експликации. Посланието им е насочено към отхвърляне на обвинения
и в такъв смисъл е фактически мобилизиращо,
този път по отношение на турското малцинство
– то е типично предизборно послание.
Но медийните употреби на словосъчетанието „изборен туризъм” работят още повече за
укрепването на новите негативни стереотипи
спрямо турците. Пример за такъв стереотип,
утвърдил се в медиите в последните години, намираме в твърдението: „турците играят неприемливо голяма роля в упражняването на властта в
България”. Той се свързва с ролята на ДПС като
стълб на всяко българско правителство, както и

с протеста срещу постоянното възпроизвеждане
на политическия елит на България, който фактически се облагодетелства от властта.
Този стереотип по същината си е политически и обслужва добре общественото недоволство към различни аспекти на управлението на
страната, като го насочва успешно към партията
Движение за права и свободи, а оттам го пренася
върху турците. Втвърдяването на обноските към
исляма, последвали атентатите от 11 септември,
са по-широката рамка, в която битува въпросната
трансформация.
Именно на тази основа българските националисти лансират твърдения, които категорично
отсъстват в обществено-политическата българска преса и даже във форумите: за цивилизационното различие между българите (вече
европейци) и турците (от Анадола). Макар да
боравят с етнопсихологически и религиозни особености на турците, най-крайните отрицания
на „ориенталеца” всъщност взимат повода си
от действия на елита на ДПС, който е част от
управлението на България.
Извън кратките изборни периоди „общият
обект на омраза” (по Липман) не са турците, а
политиците, които управляват България (ДПС в
това число). Насочването на омразата към турците, което виждаме по време на избори, се дължи
основно на факта, че ДПС от години е част от
властта. В този смисъл основното противоречие
в България не е между българи и турци, а между
„народ” и „корумпиран елит”. Социологическите
изследвания по-скоро не показват силно изразени
националистически нагласи в българското общество. Отново изследвания отдавна сочат, че „символически чужди” (Петя Кабакчиева) на българския граждани са тъкмо политиците.
Проучването на употребите на словосъчетанието „изборен туризъм” обаче показва
колко лесно недоверието към властта – поне
в България, поне в българските медии – се
трансформира в омраза към етническия и религиозния Друг. n
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Пътят към Витлеем
Кореспондентът на Би Би Си Алим Макбул води онлайн дневник с
текст и видео, докато изминава пеша пътя от Назарет до Витлеем,
проследявайки пътуването, предприето от Йосиф и Мария според
историята, разказана от Лука в Новия завет.
Понеделник,
15 декември сутринта:
Назарет
Каня се да тръгна от мястото, откъдето според известната история са тръгнали Мария и Йосиф. Смята се,
че преди две хиляди години
Назарет е бил малко земеделско селце. Днес руините,
които мнозина смятат за останки от дома на Мария, са
съхранени във внушителна
базилика. Малко по-нагоре
по хълма друга църква съхранява откритите останки,
смятани за дърводелската
работилница на Йосиф.
Моят водач Наджиб гордо
ми казва, че това е неговата
квартална църква, мястото,
където е получил свето кръщение.
Смята се, че Назарет е
бил предимно християнски
до 1948 г. После посреща
масивен приток на бежанци,
когато населението на околните арабски градове (предимно мюсюлмани) бяга или
е прогонено от домовете си

при създаването на израелската държава.
Докато много от хората,
които живеят тук сега, с радост се наричат „израелски
араби”, мнозина от по-младите поколения се определят
като палестинци.
Хората в магазина за кебап на главната улица ми
казват, че много млади хора
са предпочели да напуснат
града.
Загриженост за тонуса
В началото на това десе-

тилетие туризмът в Назарет
и заетостта тук страдат сериозно от разгара на конфликта. Новините за бомбени атаки из Израел и ответни
военни действия карат много
потенциални поклонници да
премислят два пъти, преди
да тръгнат на път.
Сега
самоубийствените
атентати се случват сравнително рядко и туристическата
индустрия отново бавно се
възражда, но, разбира се, този
район остава непредвидим.
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Близо до църквата „Благовещение”, където мнозина
християни вярват, че архангел Гавраил се явил на Мария в дома й, трябва да се
срещна с магарето Синтия.
Оттам двамата се отправяме
на юг (за щастие предимно
надолу) към град Афула, към
израелския контролен пункт,
през който се надявам да
вляза на Западния бряг през
ден втори. Притеснявам се
за тонуса си... 150 километра за десет дни изведнъж
ми изглеждат твърде много.
Иначе за последно прочитам Евангелието от Лука
(макар че е бедно на подробности относно пътуването) и
свалям останалото от Новия
завет на mp3 плеъра си, така
че се чувствам готов да потегля на път.
Понеделник,
15 декември вечерта:
Афула
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Нямах намерение да споменавам магарето, но то до
такава степен определи първия етап от това пътуване,
че не мога да започна дневника си от друго място.
Тази сутрин Синтия, животното, което срещнах и
чието доверие се опитах да
спечеля, реши, че няма желание да направи и стъпка
извън селото си. Може да
е била стресната от натоварения трафик по пътищата
към центъра на Назарет, затова, вместо да я насилваме,

решаваме да намерим друго
магаре без име.
Скоро става ясно, че за
разлика от градовете в ивицата Газа или северната част
от Западния бряг в Назарет
магаретата са рядкост.
Както децата, така и възрастните са привлечени от
нашето и идват да го погалят, да му се порадват, а
веднъж дори дълго разговаряха с него, докато то щастливо дъвчеше от чувала
си със сено пред църквата
„Благовещение”.
Когато най-после се отправяме на юг, колите намаляват ход и хората ни махат
през прозореца.
„Значи отиваш във Витлеем”, пошегува се една жена
на арабски. За мен беше невъзможно да отговоря, тъй
като се опитвах да управлявам животно, което на този
етап без съмнение управляваше мен.

Напредваме бавно по
склоновете на Назарет, тъй
като спътницата ми се чувства магнетично привлечена от всякаква зеленина и
листа, за да ги сдъвче.
Едва когато стигаме в
Балфурия, израелско селище, наречено на лорд Балфур, който през 1917 г. в
ролята си на министър на
външните работи обявява
подкрепата на британското
правителство за създаването на еврейско национално
огнище на територията на
Палестина, усещам, че магарето и аз най-накрая се
разбираме.
Това се дължи основно
на мъдрите думи на Мунзир, обичайния водач на магарето: „Върви все едно си
силен и знаеш къде отиваш
и то ще бъде щастливо.” Изглежда, че това действа.
Обаче докато се стигне
до този момент, толкова го-
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ляма част от деня е загубена
в справяне с тези магарешки сцени, че обръщам малко
внимание на околността, говоря с малко хора и изоставам много от графика.
Съжалявам, но повиках
Мунзир да поеме за няколко
часа все още сравнително
бавното магаре, така че до
свечеряване да мога да стигна сам до границата между
Израел и Западния бряг.
Докато прекосявам населения предимно с евреи
град Афула, оставам поразен колко по-различен е от
Назарет, а е само на около
15 км оттам. В единия град
чувам да се говори иврит, в
другия – арабски; в Назарет
- църковни камбани и призиви за молитва, в Афула –
нито едно от двете; и само
от къшите на Афула виждам
да се развяват израелски
знамена.
Едва след Афула, когато
тръгнах сам през полето към
границата, мога да кажа, че
се появи нещо духовно в
ден първи от маршрута на
Мария и Йосиф.
Тук е относително спокойно и се загатва за онези
библейски пейзажи.
Отсядам за през нощта в
бунгало близо до една ферма, преди на следващата сутрин да се отправя отново
на магаре към намиращия
се на няколко километра
контролно-пропускателен
пункт Джалама, където се
надяваме, че израелската

армия ще ни пусне на За- рат, че нашето магаре няма
падния бряг.
нужния документ. Магаре
номер две трябва да бъде изВторник, 16 декември,
оставено.
на обед: Мукабла
Бих искал да мисля, че нейната упорита съпротива да се
Сутринта започва с хуба- качи във фургона за животни
ва разходка, но завършва с се дължи на желанието й да
явен знак, че този маршрут ни остане с мен. Но имам усеводи през конфликтна зона, щането, че се дължи по-скоро
която се отразява върху живо- на перспективата за неравния
та на хората ежедневно. По- път до вкъщи.
следните няколко километра
За онези палестински фердо контролния пункт ни водят мери по Западния бряг, които
през малки селища, отново имат земя откъм „грешната
разделени на такива, които са страна” на стената (на много
основно еврейски, и такива, в места тя навлиза много навъкоито има смесица от христи- тре в Западния бряг, като паяни и мюсюлмани като селото лестинската земя остава изМукабла, последната спирка вън нея), такава бюрокрация
преди бариерата, която разде- може наистина да повлияе на
ля Израел от Западния бряг.
работата. При такива обстояТам се запознавам с Адала, телства много фермери се отучителка, която няма търпе- казват да се грижат за земята.
ние да се похвали с коледната
Навлизам на Западния бряг
елха в салона на училището сам, сменил две магарета.
си. Тя казва, че откакто е слоИзраелското правителство
жена бариерата, съпругът й е казва, че стената и контролотделен от братята и сестрите ните пунктове са необходими
си, живеещи в едно село на за сигурността на гражданиняколкостотин метра откъм те – да пазят от потенциални
палестинската страна. Доба- палестински атентатори. Това
вя, че те вече не могат да му е една от главните изтъкваидват на гости, но тя и съпру- ни причини за значителното
гът й като притежатели на намаляване на броя на самоизраелски лични карти могат убийствените атентати в Изпонякога да пресичат от дру- раел. Но и израелската армия
гата страна, на Западния бряг, при периодични нахлувания в
ако е отворен контролният градове и селища на Западния
пункт.
бряг също арестува и убива
След известно чакане на стотици хора, които подозира
контролния пункт имам щас- във враждебност.
тието да ми кажат, че ще ми
При новината за едно такопозволят да мина. Израелски- ва нахлуване в село близо до
те власти обаче ни информи- границата решавам да заоби-
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коля.
Нападението свършва и
армията си отива. Убит е 22годишен младеж, Джихад Науахда. Казват ни, че е местен
лидер на военната групировка „Ислямски джихад” и е
издирван от известно време
от израелската армия. Когато пристигам, погребалните
молитви вече са отслужени
и стотици мъже придружават
тялото до гробищата за незабавно погребение съгласно
мюсюлманската
традиция.
Опечалените носят мълчаливо няколко жълто-черни знамена на „Ислямски джихад”.
Тръгнах обратно, за да продължа пътя си към Дженин.
Дженин, вторник,
16 декември вечерта
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Вече изминават два пълни
дни в път, откакто напуснах
Назарет, и съм щастлив, че
напредвам на юг със или без

магаре.
Пътят към Дженин от границата между Западния бряг
и Израел започва като съвсем пуста пътека днес следобед. Някога това е било
оживен търговски район, но
всички магазини са унищожени при израелското нахлуване преди шест години.
След малко обаче пейзажът
от зелени склонове и далечни селца по хълмовете малко отслабва напрежението
на събитията по-рано този
ден и аз ускорявам крачка.
Започвам лекото изкачване
към Дженин и се убеждавам,
че ако Мария и Йосиф са
вървели към Витлеем, както
казва Библията, те трябва да
се минали по този път. Изглеждаше сякаш самият пейзаж ми показва посоката към
града, наречен в Библията
Енганим. Свечерява се, когато стигам центъра на града,
който, съдейки по количе-

ството на събрания боклук,
тъкмо затихва след оживен
пазарен ден. Един приятел
ме бе посъветвал да си взема
турско кафе от най-старото
кафене на Дженин - „Ал Набатат“ („Растенията”). То не
бе нищо повече от червени
и бели пластмасови столове,
скупчени около малка сграда от циментови блокчета.
По-младите мъже седят близо до входа, разговарят и се
смеят, а възрастните – по-назад, на своите любими, както
си представям, столове пият
чай и играят табла. Навсякъде „шиша” (наргилета).
Заприказвам се със собственика, Абу Гасан. Човек би
предположил, че е в края на
четиридесетте.
„Случилото се в Ямун е
ужасно, казва той, имайки
предвид атаката на израелската армия сутринта, но ако
трябва да сме честни, сега
тук убийствата не са толкова
ужасни, колкото бяха преди
четири-пет години.” Когато
го питам означава ли това,
че според него нещата ще
продължат да се подобряват
и дали може би има някаква
перспектива за мир между
израелци и палестинци, той
се смее.
„Постоянно говорят за мирен процес - обяснява. - Но
всеки път, когато сметнем,
че сме направили крачка напред, се връщаме сто назад.
Все пак се надяваме.”
Тръгвам си от „Ал Набатат“, за да си легна рано,
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очаквайки с нетърпение на
сутринта да се срещна с магаре номер три, като се надявам той или тя да издържи
поне малко по-дълго от първите две.
Сряда, 17 декември,
вечерта: Забабде
„Защо стоиш тук с това
магаре? - пита ме възрастен
палестинец. - Това е красив,
съвременен град, а ти стоиш
с това магаре! Какво искаш

да кажеш? Какво ти става?”
Очевидно не всеки се радва, както се радвам аз на моя
нов спътник в центъра на
град Дженин. Старецът мисли, че се опитвам да покажа Дженин като изостанало
място. Той отказва да приеме обяснението за Христовото рождество и тръгва по
пътя си, мърморейки колко
са измамни чуждите медии.
Нищо чудно, че хората тук
са много чувствителни, когато става въпрос за града

им. Дженин е достатъчно
щастлив да се намира в центъра на най-плодородната
земеделска земя в района,
през 90-те той се развива.
Но оттогава насам за града
се води люта битка. В наши
дни честите нападения на
израелската армия, за да бъдат ликвидирани подозрителни бойци (както онези,
за които писах вчера), и новата бариера, която го разделя от други градове като
Назарет в Северен Израел,
оставят Дженин наранен,
със съсипана икономика. Но
палестинското правителство
настоява, че някои неща тук
се подобряват, особено по
отношение на сигурността.
Едва ли мога да отида на поподходящо място от следващата спирка в маршрута
ми, големия бежански лагер
в Дженин, западно от града,
за да се уверя дали това е истина. Доскоро той е военна
крепост, дори когато големи
части от лагера са унищожени по време на израелското
нахлуване преди шест години. Точно там нашият микробус със сателит чака да
се срещне с мен заради радиооборудването, от което
се нуждая. „Радвай се, че охраната не те застреля”, казва
идващият към нас млад мъж,
когато стигам лагера. „Обадих им се да им кажа, че си
журналист, а не от израелската армия. Микробусът ти
изглежда точно като този,
с който израелските сили
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дойдоха вчера, когато убиха Джихад. Някой нагоре по
пътя се обади на бойците по
хълмовете да ги предупреди,
че идваш.” Бързо решаваме,
че микробусът трябва да си
тръгне колкото се може поскоро. И аз продължавам по
пътя си с магарето до мен.
Щом излизаме от лагера и
навлизаме в полята, усещам,
че моментът е подходящ да
се опитам да пояздя на гърба на моето магаре. И трите магарета, които имам по
време на прехода, са ездитни магарета, но първите две
бяха толкова непредвидими,
че дори и не помислих да се
кача на седлото (за радост на
собствениците им). Но това
магаре се държи безупречно
цялата сутрин. Самех, собственик на сегашното ми добиче - което бях решил да не
кръщавам, преди да е прекарало с мен поне 24 пълни

часа, - ми обяснява предварително, че цъкането с език означава „върви”, а „шшшшт”
означава „спри”. Качвам се
на гърба й, давам сигнал
с език и по някакво малко
чудо тя леко се придвижва
напред. „Шшшшт”, казвам,
и без ни най-малко дръпване на юздите тя грациозно
забавя ход и спира. Имам
вълшебно магаре. Тръгваме
отново и се привеждам, за
да се насладя за кратко на
поразяващата гледка, преди
да реша, че така или иначе
повече предпочитам краката
ми да са на земята. Изкачваме се заедно до село Буркин
на хълма и църквата му, за
която се смята, че е третата
най-стара в света. Построена е на мястото, за което се
вярва, че се е случила библейската история, в която
Исус изцелява болните от
проказа. В пещерата, в коя-

то се счита, че се е случило
чудото, се чудех дали в бъдеще поклонниците повече
ще дръзват да идват на това
красиво място. Ум Джордж
от църковното настоятелство казва, че има вяра, че те
ще го сторят. Няколко километра на юг между селата,
където се пресичат две тихи
шосета, има един самотен
продавач на храна. В късния
следобед сядам на тревата
и споделям царевицата на
кочани с магарицата. Тя не
казва, но мисля, че сме приятели. Денят приключва с
най-красивата гледка досега
по маршрута. Ханът, от който пиша, е сгушен на едно
възвишение с хълмисти маслинови горички във всяка
посока под ясното звездно
небе. Тук очаквам с нетърпение зората. n

На 15 януари, деня на редакционното приключване на броя, последната
информация за убитите в израелската офанзива срещу Газа беше следната:
■ общо загинали – 1105 души, от тях убити деца - 384, убити жени 92, убити възрастни – 108. От останалите голям брой са цивилни мъже. ■
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