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Питат ни
Защо Ерусалим, а не Йерусалим?
Още веднага след излизането
на първия брой Славян Стоименов от София успя да се свърже
с редакцията, за да постави своя
въпрос.
Той е забелязал, че има разлика в изписването на някои
думи, например в някои издания
г-н Стоименов е срещал „Йерусалим”, докато в „Изток-Запад”

е „Ерусалим”, другаде е срещал
„шариат”, докато в нашето списание е „шериат”.
Благодарим за въпроса.
Нашето списание се придържа към правописа, определен в
Нов правописен речник на българския език, БАН, Институт
за български език, София, изд.
”Хейзъл”, 2002 г.
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Позиция

Сделка или не?
Д-р Мохд Абуаси
Либийският лидер се движи по един сценарий, съставен
преди доста време. За наше съжаление неговите политически
съветници явно са по-кадърни
от българските. Те правят доста добри прогнози относно политическото поведение на българската страна. Например: за
първи път официално Либия
започна да свързва случая “Локърби” с този на нашите медици и да пуска лайтмотива за
възможна сделка към края на
2006 г. Защо постави въпроса
точно тогава? Защото по това
време в българското медийно
пространство започна да се
лансира тезата, че нашите медици стават граждани на ЕС и
в това им качество към събитията около тях трябва да има
друг подход. Кадафи веднага
предложи
контрастратегия,
обвързвайки случая именно по
тази линия.
Когато в България узря
решението да се заведе дело
срещу мъчителите на сестрите, Либия активира делото за
клевета срещу медиците. То е
заведено от две години, но започна да се разглежда именно
в този момент.
Трети пример – когато публичното внимание започна да
се фокусира върху здравеопазването в Либия и да се лансира тезата, че самите либийци
носят отговорност за заразата,
Кадафи предложи контратеза.
Появи се една масирана поредица от либийски декларации,
че разузнавателните служби
на България, на САЩ или на
Израел всъщност стоят зад
това чудовищно престъпление. Кадафи направи обратен

В крайна сметка и заразените деца, и българските медици са в еднаква степен жертви на голямата политическа игра, тъй като тя
явно не носи справедливост нито за едните, нито за другите.
завой в твърденията си и се
върна към старата теза за саботаж, която, както знаем, изчезна при второто гледане на
делото в либийския съд. Необходимо е да се припомни кога
точно Кадафи спря да говори
за саботаж. Затихването на
тази тема съвпадна по време
с приключването на ембаргото, наложено върху Либия, и
това не е просто съвпадение.

В България това беше прието
като добре дошло и никой не
постави официално въпроса на
какво се дължи тази промяна в
обвиненията. Въпреки че това
беше и продължава да е солиден аргумент за това, че Либия
от самото начало политизира
проблема. А фактът, че изчезнаха документите от второто
дело при потвърждаването на
присъдите, е още едно доказа-
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телство, че съдебната система в
Либия е подвластна на политическата. Факт, който не вдъхва
доверие в безпристрастността
на либийския съд. Това също
е чудесен аргумент в полза на
тезата, че Либия не е способна
да разкрие истината в случая.

Играта на “доброто ”
и ”лошото” ченге



В България в един вестник
се появи интервю със сина на
Кадафи - Сейф ал Ислам, което
за кратко успокои духовете по
въпроса с нашите медици, но
внесе още по-голямо объркване във и без това неясната българска стратегия. Всъщност далеч по-далновидна и интересна
би била една публична среща с
дъщерята на либийския лидер
– Айша. Тя е адвокатка и беше
един от защитниците при процеса срещу Саддам Хюсеин.
И не само това – тя е едно от
главните действащи лица и в
случая с нашите медици. За
разлика от своя брат обаче тя
води съвсем различна политика и се смята за ръководител
на твърдата линия в либийския политически живот. Повече или по-малко очевидно, в
момента Кадафи има две “опозиции” в лицето на двамата,
които доста добре му служат
като инструменти в реализирането на либийската политика по въпроса – както във
вътрешен, така и във външнополитически план. Следвайки
нейната необходимост, либийският държавен глава заявява
подкрепата си ту към единия,
ту към другия. Ролевата ситуация е просто, но доста добре
режисирана - Сейф ал Ислам
води PR-ската кампания извън
Либия, към света, докато Айша
води същата кампания вътре в
страната. Последната изглеж-

да доста по-различно от международната – Айша е категорично против всякаква сделка
и настоява медиците да бъдат
осъдени. Също така усилено
лансира тезата, че заразяването на децата е плод на заговор
на американците, на израелците и т.н. Така синът се бори
за сделка, докато говори със
света, а дъщерята, говорейки
с народа, под една или друга
форма го подстрекава към реванш.

Либийското
предложение –
известният стар
сценарий?
Наскоро в българските медии нашумя новината, че в
началото на годината либийското правителство е изпратило нота до няколко европейски страни, в която предлага
свое решение на проблема с
българските медици. Съществуването на подобен документ
беше отречено както от български, така и от европейски
политици, но независимо от
това възможността за съществуването му предизвиква внимание. Не поради фактологичността на една или друга
стъпка в либийската политика,
а защото “нотата”, така, както
беше представена в сайта на
опозиционния
Национален
фронт за спасение на Либия*,
даваше една много реалистична представа за либийската
визия за изход от ситуацията,
а също и за позицията, която
Кадафи и Сейф ал Ислам по
един или друг начин са заявявали през последните години.
В общи линии публикуваната версия се състои в следното:
Мотивирайки се с официалните данни, че заболеваемостта от СПИН е едва 0,13%,

Либия признава, че в страната
липсват необходимите специалисти, апаратура и лаборатории за изследване на СПИН.
В същото време се подчертава
огромната чувствителност на
обществото към трагедията
със заразяването на децата и
необходимостта
световната
общност да се съобрази с очакваните реакции от страна
на либийския народ. Изходът
от така сложилата се ситуация Кадафи вижда в поемането на редица ангажименти
от няколко страни, които се
приемат като засегнати от
проблема. От България се очаква да създаде неправителствена организация, която да
води преговори с родителите и близките на заразените
деца за определяне размера
на ”кръвния данък”, който семействата трябва да получат.
От своя страна либийското
правителство ще упражни известен натиск върху пострадалите за реализирането на тези
преговори, което ще направи
възможна отмяната на смъртните присъди. След постигането на тази договореност се
предвижда да влезе в действие
спогодба между двете държави за екстрадиране на лица,
извършили престъпления, което ще позволи присъдите на
медиците да бъдат изтърпени
в България. В случай че бъде
постигнато споразумение за
финансовите
компенсации,
либийският сценарий предполага те да бъдат изплатени чрез опростяване на либийския държавен дълг към
България и чрез българското
НПО. Същевременно либийската страна ще предостави
на България нови концесии и
пазари за българския бизнес,
както и редица договори за
реализирането на медицин-
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ски проекти и услуги за развитието на здравеопазването
в либийската държава.
Другите очаквания са свързани основно с Великобритания, и то при положение че
България изпълни описания
вече сценарий и споразумението е факт. Либийската страна
очаква нейният гражданин,
обвинен по случая “Локърби”,
да бъде помилван или в найлошия случай – да му бъде
предоставена възможност да
излежава присъдата си извън
Шотландия, в арабска или ислямска държава. С това биха се
смекчили реакциите в либийското общество по въпроса с
екстрадирането на българските
медици и се осигурява възможността те да излежават присъдите си в български затвор.

Компонентите
на офертата
Това в общи линии е предложението на Кадафи за изход от ситуацията с осъдените
медицински сестри и независимо от това под каква форма е заявявано, по същество
то представлява „оферта” за
сделка с множество компоненти. Не е трудно да бъде
разчетен подтекстът в подобна “оферта” – на първо място
той носи със себе си заявката за едно вече предрешено
дело и препотвърждаването
на смъртните присъди. Също
така, макар и не толкова явно,
показва сигурността на Либия
в това, че върху нея няма да
бъде упражнен сериозен натиск по въпроса от страна на
международната общност. Кадафи има редица основания
за това. От една страна, основните играчи, които ефективно могат да упражнят натиск,
нямат мотиви да го правят.

САЩ вече имат достатъчно
проблематични отношения с
Иран и Сирия и са пределно
ангажирани с операциите си в
Ирак, срещу които в допълнение има и сериозен вътрешнополитически отпор. Сериозно
влошаване на американсколибийските отношения в този
момент, още повече по въпрос, към който Съединените
щати нямат пряко отношение,
би било твърде неизгодно
за тях. Още повече че Либия
извърши своевременен политически ход, заявявайки през
февруари, че възнамерява да
вложи 10 млрд. долара в реконструкцията на нефтената
си инфраструктура, което е
добър начин да заяви намерението си да увеличи износа на
нефт и да събуди американския и европейския интерес
към проектите, съпътстващи
подобно начинание. От друга
страна, опитите на България
да мобилизира европейските
страни в ефективна защита на
осъдените медици очевидно
не се увенчават с успех. В този
контекст либийската “оферта”
остава в сила, а пред българската страна стои същественият въпрос – да приеме ли
варианта на сделка с Кадафи,
независимо дали конкретните
й измерения ще са тези или
подобни, или да я отхвърли?

Морално-етичният
аспект на две трагедии
Така предлаганата сделка
има един важен и, неясно защо,
пренебрегван аспект – морално-етичният. Досегашната българска политика по въпроса независимо от емоционалната PR
кампания, водена вътре в страната, изцяло подценява ценностните противоречия не само
в либийските декларации, но и

в своето собствено поведение.
Моралният аспект в ситуацията вече години се натрапва от
само себе си при повечето официални изявления и на двете
страни. Всички са съгласни, че
заразяването на повече от 400
деца – не само либийски, ако
трябва да се придържаме към
фактите, е една огромна трагедия, която трябва максимално
да се облекчи с достъпните на
съвременната медицина средства. Българската страна постоянно изразява съчувствието си
към болката на семействата, а
либийската декларира естественото право на българите да
съчувстват и се борят за живота
и свободата на своите сънародници. Едновременно с това текат и взаимните нападки в несправедливост, политизиране и
почти престъпна манипулация
на случая. Въпреки тези упреци
никоя от страните не заяви ясна
позиция за това в какво се състои справедливият както за децата, така и за медиците изход
от ситуацията.
Не само морално, но и логично е в ситуация, в която две
страни взаимно се обвиняват
в престъпления срещу техни
граждани, всяка да настоява
за установяване на истината за
случилото се. Защото само така
може да се въздаде справедливост за собствените им сънародници. Независимо че тези
понятия – истина и справедливост, периодически се прокрадват в политическите речи
и декларации, реалните стъпки
по постигането им не се реализират. Признавайки недостига
на необходимото техническо
оборудване и специалисти по
СПИН, Либия на практика заявява и своята неспособност да
установи истината за начините
и причинителите на заразяването. Доколкото търсенето на
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справедливо възмездие за децата в случая неминуемо минава през установяването на
медицинския аспект на проблема, за да бъдат определени истинските виновници за
трагедията, то Либия би трябвало да се обърне към съответните международни комисии
и специалисти. Вместо това
Кадафи разиграва различните версии за случилото се – от
“небрежност” до ”международен заговор срещу Либия” като активи в своята “оферта”,
превръщайки страданието на
децата и живота на медиците
в разменна монета в една помащабна сделка. Поредното
актуализиране на тезата за
саботаж, при условие че това
обвинение към медицинските
сестри вече отпадна в съда, е
жестоко заиграване с живота и
свободата им. Не по-малко неморално е и спрямо пострадалите деца, тъй като, ако тезата
отговаря на истината, виновниците за тяхната трагедия няма
да бъдат уличени и вместо истинско възмездие в Либия ще
се разиграе театър с нарочени
изкупителни жертви.
Предлаганата от Кадафи сдел
ка в този контекст е просто възможен вариант на случваща се
пиеса. В крайна сметка и заразените деца, и българските медици
са в еднаква степен жертви на
голямата политическа игра, тъй
като тя явно не носи справедливост нито за едните, нито за другите. Единственият ход, който, от
една страна, би довел до достигането на истината за случилото се
в болницата в Бенгази, от, друга
– би изнесъл проблема на нова
политическа плоскост, в която
да се случи постановяването на
справедливост, е провеждането
на международно разследване
и трибунал по случая. Никоя от
страните обаче с поведението си

“

Е динственият ход, който, от една
страна, би довел до достигането
на истината за случилото се в болницата в Бенгази, от, друга – би изнесъл
проблема на нова политическа плоскост,
в която да се случи постановяването на
справедливост, е провеждането на международно разследване и трибунал по случая.
Никоя от страните обаче с поведението
си през последните 8 години не предизвика развитието на събитията в тази посока. Както Либия, така и България, пренебрегвайки международното разследване
и поставянето на въпроса пред международните органи, не доказаха заявените си
морални и ценностни позиции.
през последните 8 години не предизвика развитието на събитията в тази посока. Както Либия,
така и България, пренебрегвайки международното разследване
и поставянето на въпроса пред
международните органи, не доказаха заявените си морални и
ценностни позиции.
В сегашния момент, когато
съдебният процес срещу българските медици и палестинския лекар е на прага на последната съдебна инстанция,
а заявките от страна на Либия
недвусмислено очертават поредната смъртна присъда, съществува последна възможност
за търсене на истинска справедливост за всички жертви
на този случай. Никоя от двете
страни обаче не дава ясен знак,
че възнамерява да тръгне по
този път. Това от само себе си
навежда на мисълта, че събитията вече текат в руслото на едни
преговори, случващи се не само
без участието на ООН, но и далеч от медийното внимание.

Официално българската страна продължава да се придържа
към позицията, че медиците са
невинни и поради това не може
да има сделка и компенсации,
но за един непредубен и неемоционален поглед изглежда,
че тя продължава да бъде в
ситуацията на “сделка или не”.
Продължават и очевидно обречените на неуспех опити за
постигане на реален международен натиск, което е, за съжаление, функция на безсилието
на българското правителство
да се справи със ситуацията.
Както изглежда, сценарият
ще се разиграе докрай и още
една нечиста сделка ще бъде
сключена в политическата история на света – този път потърпевшите ще бъдат заразените със СПИН деца, осъдените
за това български медици и...
цялата истина около тази трагедия. 
* http://www.nfsl-libya.com/News
Comments/2320.htm
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Медиите… Власт – какво да ги правиш
Ива Николова
Акциите. Този тъжен образ на безсилието.
Обрамчени с популярни лица, бравурни лозунги, пищни плакати, скъпи клипове и ярки
карета, зад които се крие празнота. Обикновено организаторите на акциите наричат
кухото пространство кауза. И обикновено каузата е добра. Само че няма нищо по-лошо
от кауза, превърната в акция. Независимо
кой я организира – правителството, партиите, синдикатите или някоя гражданска организация. И независимо кой застава зад нея
– организирани маси, заинтересувани хора
или спонтанни сеирджии.
Из въздуха още се носи инфантилната миризма на акцията, с която се борехме с престъпността, палейки свещи на прозорците.
Вън гърмяха дебеловрати мутри, във въздуха
хвърчаха скъпи коли, из входовете се взривяваха апартаменти, пред скъпите заведения
полягаха трупове на само преди миг силни и
богати мъже. А мирното гражданство в обсадно положение и сред бейрутска канонада слагаше запалени свещи на прозорците,
приклякайки под перваза, за да не го застигне някой заблуден куршум, а естрадната
звезда Дони виеше кахърно от телевизора
във всеки дом, защото ще им палнем свещите
на тия престъпници и ще ги победим.
Това беше преди 6-7 години. Горе-долу
както преди 40 години, когато днешните
борци срещу престъпността с чавдарски и
пионерски връзки на вратовете и комсомолски значки на реверите обикаляха с нездрав
блясък улиците под строй, скандирайки
“Долу ръцете от Виетнам!”. Те не знаеха къде
е Виетнам, нито какво става там, а майките
и бащите им цяла нощ бяха писали плакати
с темперни бои, та на сутринта да се проведе
спонтанното детско шествие срещу американската агресия, организирано от партията и правителството. Има ли значение кои и
какви са били те, при положение че и в случая с Дони, и в случая с Виетнам става дума
за кауза, превърната в акция.

Няма нищо по-лошо от кауза,
превърната в акция.
Както в момента разни скръбни представители на творческата интелигенция застават по дибидюс на телевизионния екран, а
топлият глас на министъра на културата Стефан Данаилов казва: “Пиратството ограбва.”
За по-невръстната публика, която още чете
Майн Рид (или по-точно гледа такива филми на видеото), поясняваме, че става дума за
държавна акция в защита на интелектуалната собственост и борбата с нейното ограбване. Много хубава инициатива, но проблемът
е там, че когато борбените клипове се излъчват, въпросните пирати са заети да пиратстват и не ги гледат, така че дори не подозират, че се борят с тях. Но каузата е защитена,
парите са усвоени, хонорарите са раздадени
и акцията е отчетена.
Докато всичко това се върши от разни партии и правителства, които се предрешават като
гражданско общество, нещата са обясними
– тези хора са свикнали да имитират дейност
в полза на хората под формата на управление
на държавата и от време на време им се ще да
го правят и като простосмъртни граждани. Но
когато това започва да се върши и от медиите
– тези прословути поборници за народни правдини, тези глашатаи на истината, тези могъщи фактори, влюбени в себе си и във властта
до такава степен, че да се провъзгласят за четвърта власт, смрадта става неудържима. И още
по-вулгарна е тя, когато в скъп залог на евтината автореклама се превръща висящият на
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въжето живот на петте български медицински
сестри в Либия.
За последните 17 години българските медии щастливо оползотвориха не един и два
повода да се опозорят. Но акцията “Не сте
сами!” беше тяхното падение. Всъщност не
е честно да се винят всички медии, защото
може да има колективна отговорност, но в
нито едно право няма колективна вина. Така
че три бяха националните медии, които яхнаха една гнояща от 8 години рана на България
и написаха с кръвта й рекламните си слогани – Би Ти Ви, в. “Стандарт” и в. “Новинар”.
Лентички за всеки гражданин? Прекрасно.
Гражданите ги сложиха, защото гражданите
знаят какво е да си сам в нашата държава,
без да си в либийски затвор и без да си осъден на смърт. По минута и половина обявления във всяка новинарска емисия на Би Ти
Ви, че акцията “Не сте сами!” на трите медии
продължава. Добре де. И гражданите продължават, тъй като търпението на нашето гражданство е най-съществената му отличителна
черта. Трите медии пускат стикери с надписа
“Не сте сами!”, нека всички да ги сложат на
колите. Гражданите ще ги сложат, защо да
не ги сложат, в края на краищата нали сме
нация. Шествия обикалят из цялата страна в
подкрепа на българките. Да, ще обикаляме,
нищо че не помага, важното е да сме с тях.
В. “Стандарт” пуска захарчета със символите на кампанията… А! Какво става тука, бе,
какви са тези захарчета, на онези хора животът
им горчи като отрова, а ние тука – захарчета…
Сценаристи искат да снимат филм в Холивуд
за сестрите ни. Ей, какво ви става, бе хора?
Голямо шествие и митинг-концерт пред хрампаметника “Св. Александър Невски”. Николай
Бареков в цял ръст – строг и справедлив, Ани
Цолова – засмяна като водеща на поздравителен концерт за 8 март, дечица със заучени
фрази. Певци, които пеят специално написана
за случая песен, а компактдисковете тръгват на
пазара. И над всичко това витае фразата, която
разкрива замисъла на акцията на трите медии
- “Не сте сами!”. И репликата: “Оставяме ви в
ръцете на Бога!” Като че ли досега са разчитали на нещо друго. Изпусната случайно или
написана от сценаристите поради незнание на
смисъла й, тя сложи всичко по местата.

Къде сме виждали всичко това? А, да, преди 40 години за Виетнам. И преди 7 години
за престъпността. И онзи ден по телевизията
за пиратството… Вярно е - хората на митинга бяха искрени. Вярно е – сълзите в очите
им бяха истински. Вярно е – повечето от тях
честно вярват, че дават частица от себе си, за
да помогнат. И в това е най-страшното обвинение за целия цинизъм на организаторите
на акцията “Не сте сами!”.
Защото, погледната в нейната хронология,
тази акция не представлява нищо друго освен обмислени, планирани и платени с доста сериозни средства стъпки от стратегията
на една PR кампания на три медии, която в
апогея си бе овладяна само от една – Би Ти
Ви, която напоследък сваля и качва предавания заради проблеми с рейтинга. Няма нищо
лошо медиите да се рекламират. Но има
нещо крайно отвратително в използването
на национална кауза за самореклама. И има
нещо просто нечовешко да яхнеш трагедията на петима осъдени на смърт, за да лъскаш
собствения си повехнал имидж.
Всъщност има едно оправдание. Щом медиите са се отказали да бъдат контрольори
на властта и са се провъзгласили за четвърта власт, няма нищо по-естествено от това в
порочното кръвосмешение да се заразят от
пороците на останалите власти. И да следват
брадатите сценарии по превръщането на различни каузи в акции за лична употреба, без
да проявят дори капка фантазия.
И има едно обяснение. Според непотвърдени източници акцията “Не сте сами!” е
инициатива на държавата, в която трите медии са само изпълнители. Така управниците
скриват срама, че 8 години не са направили
нищо полезно, а сега вдигат гражданите накрак – някак не върви да го направят, нали?
А медиите… Те отново обслужват себеподобните. Власт - какво да ги правиш…

Послеслов: ”Камелия взе само една от
специалните награди на спонсорите, но появата й беше забележителна - в секси рокля с
българския трикольор тя призова за свобода
на медиците ни в Либия”
/22.02.07 г., www.dir.bg/life/2007/02/22/
news/1377534.html/

Толерантност - нетолерантност

Съществува ли ислямофобия?
Весела Табакова
Отношението към „другия”, „различния” и отразяването му в медиите се
превръща периодически в
пресечна точка на различни
права или в повод да се пише
за различни права, за тяхното спазване или нарушаване.
В координатната система на
самото медийно отразяване
на малцинствените групи в
дадена страна има една особено чувствителна и болезнена точка и тя е там, където
свободата на словото, която
в демократичното общество
по намерение трябва да бъде
пълна или дори, както казват някои автори, абсолютна,
се ограничава поради едно
друго право – поради индивидуалното право за защита
от дискриминация и недопустимостта на дискриминация.
Това е полето, в което се по-

явява и проявява т.нар. слово
на омразата.
Развитието на дебата върху

словото на омразата
постепенно разширява не
само обхвата на самия дебат,
но развитието на културата
на толерантност постепенно
въвежда
противопоставяне
срещу „нови” проявления на
враждебно слово. Самото дефиниране на словото на омразата има различна историческа, културна, социална и
политическа контекстуализация в различните общества.
Впрочем тук изключваме
разглеждането на най-дълговечния феномен в словото
на омразата, а именно - словото на омразата в политиката. Няма как обаче да не
споменем, че активизирането
на фобията спрямо етническия или религиозния „друг” е

често използван политически
инструмент.
Според една от най-известните дефиниции, съдържаща
се в препоръка (97)20 на Съвета на Европа, под слово на омразата (hate speech) трябва да
се разбират „всички форми на
изразяване - писмени, устни,
визуални, които разпространяват, подбуждат, поощряват
или оправдават расовата ненавист, ксенофобията, антисемитизма или други форми на
омраза, базирани на нетолерантността, включително нетолерантността под формата
на агресивен национализъм и
егоцентризъм, на дискриминация и враждебност спрямо
малцинствата, имигрантите и
техните потомства”. Същата
препоръка, приета от Комитета на министрите на Съвета на
Европа, поставя специален акцент върху медиите, тъй като
„изразяването на нетолерант-



Толерантност - нетолерантност
ност и омраза чрез средствата
за масова комуникация има
много по-опасно и вредно въздействие”. Самата специфика
на средствата за масова комуникация предопределя техния
ангажимент и отговорност в
съграждането на културата на
толерантност, която изключва
език на омразата.
От 90-те години на ХХ век
постепенно в схващането за
слово на омразата започна
да се включва и речта, дискриминираща по пол, възраст
или сексуална ориентация,
т.е. проявленията на сексизъм, ейджизъм и хомофобия. Също през 90-те години
се появи и терминът ислямофобия. Съветът на Европа дефинира ислямофобията като
„страх или предубеждение
към исляма, мюсюлманите и
нещата, които се свързани с
тях”. Особено много за този
феномен, разбиран като

страх, враждебност
и негативна нагласа
към исляма

10

а и към мюсюлманите въобще, се заговори след събитията от 11 септември 2001 г.
Според някои изследвания,
цитирани от д-р Джеръми
Хенцел-Томас, председател на
Форум срещу ислямофобията
и расизма (FAIR, Обединено
кралство),
ислямофобията
е изместила антисемитизма
като главен израз на западния фанатизъм спрямо т.нар.
другост.
Анализите на отношението към т.нар. другост, отразено в медиите, даде основание
на медийните изследователи
да заговорят за приглушени и имплицитни форми на
расизъм, за т.нар. „нов/новинарски (new(s) расизъм –

термин, въведен от известния
холандски изследовател на
медийния дискурс Тойн ван
Дайк. Факт е, че много рядко „другият” е изтъкван като
представител на нисша раса,
като стоящ по-ниско, тъй като
това би било грубо нарушение на общоприетите антирасистки законодателни норми.
Експлицитно
негативните
твърдения са рядкост в централните средства за масова
информация в европейските
страни изобщо. При все това
обаче много често твърденията за етническите малцинства
са имплицитно негативни.
Според редица западноевропейски изследователи обаче
на основата на приглушен
негативизъм се изграждат
генерализации с негативна
конотация за цялата мюсюлманска общност.
„Другият” обикновено генерира проблеми и заплахи. Колкото повече медиите
акцентират на това, толкова
повече се постига поляризацията на позитивните „ние”
и „аз” срещу негативните „те”
и „той”. Портретът на негативния „друг” се определя от
степента на отклонението от
нормата, която се определя
от позитивния „аз”. Медийно
риторически този позитивен
„аз” е мъж, бял, хетеросексуален и християнин. Това
обобщение е на базата на изследвания, направени в САЩ,
но в един или друг контекст
то се появява в идентичен
вид и в Европа. Медийно риторически позитивният „аз”
изглежда така и у нас.
Особеностите на говоренето и писането за негативния
друг изграждат параметрите
на социо-културния феномен, наречен дискурсивно
възпроизвеждане на расизма.

Поради своята по-рафинирана, символна същност много
форми на т.нар. нов расизъм
са дискурсивни – те не са
открито декларирани, но са
изразявани, задействани и
утвърждавани чрез писано
или вербализирано слово.
Именно в този смисъл редица западни автори подчертават, че небалансираният, неточен и едностранчив образ
на исляма прониква „знаците
на новия расизъм даже в качествените вестници”, както
пише например Уилям Далримпъл. Същият автор пише
в английския „Индипендънт”,
че предразсъдъците спрямо
исляма като „нетолерантен
към другостта, монолитен и
генератор на войни, създаването на идиотски стереотипи
за поведението и вярванията
на мюсюлманите се разпространиха до заплашително
равнище през последното десетилетие”.
„Индипендънт” писа за
разпространението на, според
неговия израз, пълни глупости като например, че християнският възглед за прошката
не съществува в исляма, че
ислямът е религия, която утвърждава всички форми на
насилие и т.н. Сред намерените във вестниците „глупости”
е например тази, че ислямът
разрешава на мюсюлманина
да се разведе с жена си незабавно, след като й е изпратил
съобщение с текст „Развеждам се с тебе” (разведох се...),
или че ислямът утвърждава
самоубийството като път към
рая.
Няма изследване за честотна употреба в медиите след
11 септември 2001 година на
словосъчетанията ислямски
терористи, мюсюлмани терористи или арабски терористи.

Толерантност - нетолерантност
Интензитетът на употребата
на подобни словосъчетания
след ужасяващото събитие
беше фрапантен. Не случайно по това време в едно от
своите официални изявления Тони Блеър каза, че жестокостите в Америка не бяха
дело на мюсюлмански терористи, а на терористи. Устойчивата медийна употреба на
словосъчетанието ислямски
терористи или мюсюлмански терористи създаде една от
характеристиките на ислямофобията – изграждането на
контекстуалната синонимика

тероризъм – ислям
– мюсюлмани
Тук може да бъде игнорирано обстоятелството, че
назоваването на етническата,
религиозната, расовата и пр.
принадлежност на извършителя на престъпление е едно
от най-драстичните нарушения на професионалната
журналистическа етика. Точно по този начин например
у нас има стабилна контекстуална синонимика циганин
– крадец на метал, в резултат
на която етническата принадлежност се превръща в социална характеристика.
На основата на изследвания преди всичко на медиите американският журналист
Стифън Шварц прави извода,
че ислямофобията има няколко главни характеристики:
- отричане и атакуване на
ислямската религия като проблем за света;
- заклеймяване на исляма
и неговата история като екстремистки;
- отричането на активното
присъствие и роля в съвременния свят на умерено мюсюлманско мнозинство;

“

В съвременния свят толерантността като другото име на свободата означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие
от култури. Толерантността е хармония в многообразието. Много често обаче
ежедневието генерира предпоставки за
предразсъдъци, а ежедневното съзнание
е склонно да възприема схеми за бързо и
лесно възприемане и обяснение на факти,
събития и процеси. Медиите, включително и у нас, възпроизвеждат и отразяват,
а често пъти, уви, генерират подобен тип
говорене и формират негативни нагласи и
предразсъдъци.
- настояването мюсюлманите да приемат претенциите на
немюсюлманите за теологични промени в религията им;
- третиране на всички конфликти, в които участват мюсюлмани, като резултат от
грешките и поведението на
самите мюсюлмани;
- насаждане на необходимостта от конфронтация срещу исляма.
Още през 1997 г. “Рънимийд
тръст” във Великобритания,
който се занимава с изследвания на расовите взаимоотношения на Острова за целите
на правителствената политика, публикува доклад, в който
откроява осем характеристики
на ислямофобията:
- Ислямът се разглежда
като монолитен блок, статичен
и неспособен за промени.
- Ислямът се разглежда
като нещо отделно и различно. Той няма общи ценности с
другите култури, не е повлиян
от тях и не влияе на тях.
- Ислямът се разглежда

като нисш спрямо Запада. Той
се разглежда като варварски,
ирационален, примитивен и
сексистки – т.е. дискриминиращ жените.
- Ислямът се разглежда
като насилнически, агресивен,
създаващ заплахи, поддържащ тероризма и ангажиран в
„сблъсъка на цивилизациите”.
- Ислямът се разглежда
като политическа идеология,
използвана за постигане на
политическо и военно преимущество.
- Критицизмът спрямо Запада, направен от позициите
на исляма, се отхвърля напълно.
- Враждебността към исляма се използва, за да се
оправдаят дискриминационните практики спрямо мюсюлмани и за изхвърляне на
мюсюлманите в периферията
на обществото.
- Враждебността спрямо
мюсюлманите започва да се
разглежда като естествена и
нормална.
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Толерантност - нетолерантност
Тези характеристики са резултат на медиен
анализ. Ако се изведат дискурсивните структури и
стратегии на онова, което се нарича въобще

„нов расизъм”
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и се разположат в територията на ислямофобията,
ще станат особено видими начините и средствата,
чрез които се формират предразсъдъците на ислямофобията:
- повторения, устойчиви употреби - например
цивилизован свят, цивилизовани страни и цивилизовани хора, на които противостои ислямът;
- хипербола – „мюсюлманите искат да управляват света”;
- осмиване, иронизиране – често при отразяване
на т.нар. хадж;
- сугестивни метафори – ако историята на другите религии е история на излизането от тъмнината на потисничеството и влизане в толерантността,
ислямът върви точно по другия път. Тъмнината е
метафората, която се отнася често към исляма;
- демонизация на исляма.
В съвременния свят толерантността като другото
име на свободата означава уважение, приемане и
разбиране на богатото многообразие от култури. Толерантността е хармония в многообразието. Много
често обаче ежедневието генерира предпоставки за
предразсъдъци, а ежедневното съзнание е склонно
да възприема схеми за бързо и лесно възприемане
и обяснение на факти, събития и процеси. Медиите,
включително и у нас, възпроизвеждат и отразяват,
а често пъти, уви, генерират подобен тип говорене
и формират негативни нагласи и предразсъдъци.
Достойната масова съпричастност към съдбата на
нашите медицински сестри породи и „отпадъчен
продукт”, породен от обобщения за народи и вярвания. На свой ред един бивш министър, изправен
пред неизбежния крах на лековатите си обещания,
заяви, че между евроатлантическия свят и страните
от Близкия изток има културна пропаст и това се
дължи на факта, че те са с шест века назад в своето развитие... С какъв аргумент може да се извинят
изявления на политик, които влизат в неизгладимо
противоречие с културата на толерантност? И които, разбира се, лесно се репродуцират... У нас има
достатъчно опити за трансформиране на критицизма спрямо една политическа сила в негативно отношение към цяла малцинствена група.
В нашия глобализиращ се, обременен с много
история свят поводи за негативни трансфери, негативни трансформации и негативни генерализации,
уви, има твърде много...


Голямото послание
на малката джамия
”Малката джамия в прерията” е
канадско телевизионно шоу, което,
както твърдят наблюдатели, е изключително необходимо точно сега,
когато чрез новините се внушават
негативни представи и се утвърждават предразсъдъци за мюсюлманите.
„Малката джамия” прави точно
обратното – тя променя представите и стереотипите за мюсюлманите, като се забавлява с предразсъдъците и стереотипите за тях в наши
дни. Сюжетът на шоуто се развива
в мюсюлманска общност, живееща в
канадската прерия, и с много хумор
разбива представата за мюсюлманите като терористи или взривяващи
се самоубийци, които искат да разрушат света. Това, че в шоуто се появява и имам от Торонто, и нигерийски
мюсюлманин, и мюсюлманска феминистка, разкрива на зрителя факта,
че ислямът като религия е разнообразен и разпространен навсякъде.
Бойд Банк, един от актьорите в
шоуто, каза неотдавна в интервю за
„Глоуб енд мейл”, че след 11 септември
предразсъдъците спрямо мюсюлманите са се увеличили. „Да си кажем
честно – ние всички имахме расистки мисли. И аз ги имах и съвсем не се
гордея с това – казва актьорът. – Би
било хубаво, ако това шоу може да
сложи край на някои предразсъдъци”,
допълва актьорът.
Създателката на шоуто Зарка Науаз е канадка мюсюлманка, майка на
четири деца. Тя казва, че голямо значение е имал и личният й опит, който
й е помогнал много в някои епизоди.
Към шоуто, за което казват, че не
само образова, но и забавлява с хумористичния си поглед към живота на
мюсюлманската общност в канадската прерия, вече са проявили интерес
от други телевизии извън Канада.
(Соб. инф.)

Интервю

Проблемът се корени в нежеланието
да се признае, че собственият
ни тероризъм е тероризъм
Интервю с проф. Ноам Чомски, преподавател в
Масачузетския технологичен институт (MIT), известен в академичните среди поради големите
му приноси в лингвистиката, всеобщо признат за
един от най-влиятелните политически дисиденти
на нашето време.
Как се създадоха
терористите?
Колко важно е да разбираме ролята на
страни като САЩ и Великобритания, когато разглеждаме въпроса за тероризма?
Зависи дали искаме да бъдем честни и правдиви, или просто искаме да служим на държавата (...) Трябва да разгледаме всички форми
на тероризма.
От повече от 25 години пиша за тероризма,
още откакто администрацията на Рейгън дойде на власт през 1981 и обяви, че фокусът на
външната й политика ще бъде войната срещу
тероризма. Война, която да се води срещу държавно ръководения тероризъм, който те нарекоха чумата на съвременния свят поради варварството и т.н. Това беше фокусът на тяхната
външна политика и оттогава досега аз пиша за
тероризма.
Нещата, които пиша, предизвикват голям
гняв поради простата причина, че аз използвам официалната дефиниция на американското правителство за тероризма от официалното американско законодателство. Ако човек
използва тази дефиниция, много бързо става
ясно, че Съединените щати са водещата терористична държава и главен спонсор на тероризма, а понеже това заключение е неприемливо, то поражда силен гняв. Но проблемът се
корени в нежеланието да се признае, че собст-

веният ни тероризъм е тероризъм. Това важи
не само за Съединените щати, а и по принцип.
Тероризмът е нещо, което „те правят на нас”.
Но и в двата случая той си остава тероризъм
и ние трябва да приемем това, ако се отнасяме
сериозно към проблема.
През 1979 година Русия нападна Афганистан. Американците използваха режима на Зиа
ул Хак в Пакистан, за да финансират военния
отпор. Това даде зелена светлина на Зиа да финансира тероризма в Кашмир. Сега се твърди,
че някои от тези елементи взривяват бомби
в Мумбай. Очевидно тези групи вече не се контролират от нито едно правителство.
Джихадистките движения в модерния си
вид датират отпреди Афганистан. Те се формираха най-вече в Египет през седемдесетте
години. Това са корените на джихадисткото
движение, интелектуалните корени, корените
на активистите, а и на тероризма.
Но в руското нашествие в Афганистан администрацията на Рейгън съзря възможност
да преследва целите си в рамките на студената
война. Това те направиха с помощта на Пакистан, Саудитска Арабия и др. (...) Така администрацията на Рейгън организира най-радикалните ислямски екстремисти, които успя да
намери из целия свят и да докара в Афганистан, за да бъдат обучени и въоръжени.
В същото време Съединените щати подкрепя-
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Професорът по лингвистика Аврам Ноам
Чомски е роден на 7 декември 1928 година във
Филаделфия, щата Пенсилвания. През 1955 получава докторска степен от Пенсилванския
университет. В Масачузетския технологичен институт той е
първият учен, който
получава професура по
модерни езици и лингвистика. Още в края на
60-те той започва публично да се ангажира по
политически
въпроси,
като формулира своите

аргументи срещу американското участие във
виетнамската
война.
През 1969 г. публикува
първата си политическа
книга - “Американската
сила и новите мандарини”, съдържаща есета
по темата. Оттогава
е добре известен с дисидентските си политически възгледи, чете
политически лекции по
целия свят и е автор на
множество книги, студии, памфлети. Убежденията на Чомски,
определяни като либертарно-социалистиче-

ски, му печелят както
много
привърженици,
така и много критици.
Чомски продължава активно и научната си
дейност като лингвист.
Сред книгите, преведени на български език,
са “Класовата борба”, „Благоденствие за
всички”, “Хегемония или
оцеляване”, „Необходими илюзии” и др.
Ноам Чомски е от големите световни имена,
които се присъединиха
към световната кампания в подкрепа на осъдените в Либия медици.

Интервю

“

ха Зиа ул Хак, докато той
превръщаше Пакистан в
Ако се върнем към Библията, там има
страна, изпълнена с мекатегория хора, които са били наредресета и фундаменталичени пророци, превод на дума с неясно
сти. Администрацията на
Рейгън (...) продължавазначение. Те са били интелектуалци, те са
ше да предоставя доказабили това, което ние наричаме интелектутелства пред Конгреса, че
алци дисиденти – критикували са порочния
Пакистан не развива ядрени оръжия, което, разцар, правели са геополитически анализи, прибира се, те правеха, така
зовавали са към полагането на грижи за сираче американските помоците, за благоприлично поведение. Те са били
щи за Пакистан да могат
да продължат. Крайният
интелектуалци дисиденти. Отнасяли ли са се
резултат на тези америдобре с тях? Те са били отравяни, прогонвакански програми бе, че
ни в пустинята и така нататък; те са били
на Пакистан бяха нанесени сериозни щети, а така
отцепници. Хората, към които са се отнасяли
също се създаде междудобре, са тези, които векове по-късно, както в
народното джихадистко
Евангелието, са наречени лъжепророци.
движение, продукт на
което е Осама бин Ладен.
След това джихадисткото движение се разрасна.
Колониалните системи създадоха изкустве(...) На тях може и да не им харесва много, но те ни държави, които нямаха нищо общо с нуждиго създадоха. А сега, както вие твърдите, то е в те, стремежите и отношенията на засегнатите
Кашмир.
народи. Те бяха създадени според интересите
Кашмир обаче е много по-заплетен случай. на колониалните сили и когато старомодният
Има много проблеми в Кашмир и те не са от колониализъм се превърна в модерния неокоскоро, но основните сегашни конфликти идват лониализъм, много от тези конфликти изригот осемдесетте години. През 1986, когато Ин- наха в насилие и те представляват голяма част
дия блокира изборите, тя на практика открадна от жестокостите, които се случват в наши дни.
изборите и това доведе до бунт, терористично
Как би могъл някой да каже, че колониалинасилие и издевателства, включително и таки- змът не е от значение? Разбира се, че е. И даже
ва, извършени от индийската армия.
е от много по-голямо значение, отколкото някои си мислят.
Да вземем за пример атентатите в Лондон
Колониалното наследство през 2005 година. Блеър се опита да каже, че
и тероризмът
те нямаха нищо общо с участието на Великобритания в окупацията на Ирак. Това е наКолониалното наследство по принцип се право смешно. Британските разузнавателни
пренебрегва от медиите. Каква е ролята на служби и признанията на хората, свързани с
това наследство за появата на местни теро- атентатите, заявиха, че британското участие в
ристи в страни като САЩ, Великобритания и окупацията и последвалите ужаси в Ирак са ги
Канада, както и за тероризма като цяло?
изкарали извън равновесие и са искали да направят нещо в отговор.
На Запад колониалното наследство се пренебрегва, защото е неудобно да мислиш за
Пророци и лъжепророци
собствените ти престъпления. Просто погледнете основните конфликти из света в наши
дни в Африка, Близкия изток и Южна Азия
Каква е ролята на интелектуалците, ко– повечето от тях са наследство от колониал- гато се занимават с империализма? Вършат
ните системи.
ли си работата?
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За съжаление интелектуалците вършат тяхната историческа работа. Историческата
работа на интелектуалците,
ако се замислим, открай време за съжаление е да подкрепят силните режими и да оправдават техните жестокости.
Ако се върнем към Библията, там има категория хора,
които са били наречени пророци, превод на дума с неясно
значение. Те са били интелектуалци, те са били това, което
ние наричаме интелектуалци
дисиденти – критикували са
порочния цар, правели са геополитически анализи, призовавали са към полагането на грижи за сираците, за
благоприлично поведение. Те
са били интелектуалци дисиденти. Отнасяли ли са се
добре с тях? Те са били отравяни, прогонвани в пустинята и така нататък; те са били
отцепници. Хората, към които
са се отнасяли добре, са тези,
които векове по-късно, както
в Евангелието, са наречени
лъжепророци. Така е през цялата история. Ролята на интелектуалците е била да подкрепят властта.
Трябва ли да правят това?
Разбира се, че не. Те трябва да
търсят истината, трябва да са
честни, трябва да подкрепят
свободата и справедливостта и

“
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някои от тях го правят. Малка
част от тях го правят, но на тях
не се гледа с добро око. Те вършат нещата, които интелектуалците би трябвало да вършат.
Какво ви кара да запазите
мотивацията си?
Нека ви разкажа кратка
случка. Преди два месеца бях
в Бейрут, където четох лекции
в Американския университет в
града. По принцип след лекцията хората идват при мен и искат
да си поговорим или да им дам
автографи. След лекция, която
бях изнесъл в зала в центъра на
града, около мен се бе събрала
голяма тълпа хора. Една млада
жена, на около 25 години, дойде до мен и промълви следното: “Аз съм Кинда.” След това тя
буквално припадна. Вие сигурно
не знаете коя е Кинда, но това е
така, защото живеем в общества,
които пазят истината скрита. Аз
знаех коя беше тя. Тя държеше
моя книга, отворена на страница, където бях цитирал писмо,
написано от нея, когато е била
на седем години.
Точно след американските
бомбардировки в Либия, където семейството й живеело
тогава, тя написва писмо, което било намерено от един мой
приятел журналист. Той се
опитал да го публикува в Съ-

В иждаме как Съединените щати
бомбардират друга страна, без да
имат никакво основание за това.
Убиват и унищожават и никой не иска
да знае какво е написало за отвратителните постъпки едно седемгодишно дете.
Това е едно от нещата, които ме държат
мотивиран и би трябвало да държат всеки човек мотивиран.

единените щати, но не успял,
защото никой не искал да го
публикува. Тогава той ми го
даде и аз го публикувах.
В писмото пишеше нещо
такова: “Драги г-н Рейгън, аз
съм на седем години. Искам
да знам защо убихте по-малката ми сестра, моя приятел и
моята парцалена кукла. Защото сме палестинци ли? Кинда.”
Това е едно от най-затрогващите писма, което някога съм
чел. Когато тя дойде при мен
и каза: “Аз съм Кинда” и след
това, както казах, припадна,
това се случи не заради самото събитие, а заради това какво то означаваше за нея.
Виждаме как Съединените
щати бомбардират друга страна, без да имат никакво основание за това. Убиват и унищожават и никой не иска да
знае какво е написало за отвратителните постъпки едно
седемгодишно дете. Това е
едно от нещата, които ме държат мотивиран и би трябвало
да държат всеки човек мотивиран. А можете и да го умножите по 10 000... 
(Интервюто, което публикуваме в превод, излиза за
пръв път в „Нюз ъв Пакистан”,
а след това е препечатано
в „Екскалибур”, вестник на
Йоркския университет в Канада. Вестникът има приложения за правата и проблемите
на жените, на чернокожите
канадци, на хомосексуалистите и пр. През февруари 2007
г. за президент на Йоркския
университет за първи път в
Канада беше избран мюсюлманин - професорът по машинно
инженерство, произхождащ
от Египет, Мамдут Шукри.)
Четете в следващия
брой интервюто на Ноам
Чомски “Ирак – вчера,
днес и утре”

Антитероризъм

Съвременният тероризъм:
Преговори при кризи със заложници
– за или против?
О. р. полк.
Славчо Велков
През последните години в
света настъпиха драматични
промени. Встъпването на човечеството в новото хилядолетие е помрачено от постоянно
нарастващата тенденция на
разпространение и консолидиране на структурите на глобалния тероризъм.
Към познатите от близкото
минало специфични особености на терористичната дейност, определящи характера
на тероризма като явление,
се прибавят и нови, като: мащабност на действията на
терористите и последствията от атаките им; изключително високо ниво на
устойчиво финансиране на
терористичната дейност;
висок професионализъм и
подготовка на терористите на основата на опит от
участие в различни конфликти; интернационализиране
на състава на терористичните структури; засилване
на опитите за придобиване
на оръжия за масово унищожение с цел използването от
терористите; установяване
на устойчиви връзки между
терористичните организации и транснационалната
организирана престъпност;
рязко нарастване на броя на
самоубийствените атентати; очертано размиване на
границите между вътрешния и международния теро-

ризъм.
Съвременният
тероризъм
се
превърна
в транснационален
в резултат на условията,
възникнали като
следствие
от процесите
на
глобализация и
все по-нарастващата активна роля
на религиозните
и етническите общности от диаспората
в различни страни. С особена сила последното се отнася
към проявите на радикалните
ислямистки организации и
групировки.

Войната в Ирак
породи небивал подем в действията и консолидира мрежата
на добре познатите до началото на новия век радикални
терористични организации.
Оперативните им райони
за действие бързо прехвърлиха рамките на Големия Близък изток и Централна Азия,
смъртоносните им удари до-

ведоха до значителен брой
жертви, хаос и паника в страни в сърцето на Европа (Испания, Великобритания).
В хода на самата война се
появиха нови терористични
групи и организации. Добре
подготвени терористи проникнаха отвън и много бързо
се приспособиха към обстановката, позната им от предишни конфликти, предимно
Афганистан.
Повиши се и многообразието на способите за атака, използваните оръжия и средства
за поразяване.
Наред с масовото използване на високоефективното
смъртоносно и почти неотра-
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зимо оръжие – способа “ка- кратката история на постмо- Фийлд” в Йордания. Като усмикадзе”, широко приложе- дерния тероризъм показва, че ловие за освобождаване на
ние получи добре познатото заложничеството като сред- пътниците терористите искат
от седемдесетте години на ство за постигане на решител- освобождаване на свои съмишминалия век и като че ли заб- ни цели е често използвано от леници от различни затвори.
равено от терористите залож- терористични организации по Преговорите
продължават
ничество.
целия свят. И още – в преоб- две седмици и стават обект
Ръководствата на групи- ладаващата част от кризите на непрекъснатото внимание
те на съпротивата и
на всички сверадикалните
ислятовни медии.
мистки терористични
Трите държаТ езата за решителен отказ
организации в Ирак
ви, една от коот преговори и унищожаване
своевременно
оцеито свръхсила,
ниха силата на това
нямат друг изна терористите звучи доста“старо-ново” оръжие
бор, освен да
тъчно гордо и внушително, но реи започнаха масово да
изпълнят исзултатите от прилагането й в
го използват. Добре
канията на теподготвени, комбинарористите - на
практиката на антитерористичтивни и изключител15 септември
ната дейност са повече от скромно дръзки, успешните
заложниците
ни. Загиналите заложници са мнодействия по отвлиса освободечане и държане на
ни, а самолегократно повече от унищожените
заложници, както се
тите взривепохитители – факт, който трудвижда от практичени. Случаят е
но може да бъде оспорен. Особено
ските резултати, дапоказателен
ват възможности за
и дава подтик
показателни в това отношение
поставяне на условия
за развитието
са примерите на приключилите с
с икономически и пона заложнитрагичен
край
кризи
със
заложнилитически характер
чеството в те– често пъти за постирористичната
ци в Ирак и Русия.
гане на стратегически
дейност през
цели.
следващите 2В този контекст
3 десетилетия
възниква въпрос, който труд- със заложници са водени пре- и провеждането на стотици
но може да бъде избегнат: Да говори за освобождаването терористични актове с вземасе водят ли преговори в им. Често пъти преговорите не на заложници.
условията на криза със за- са представлявали своеобраз• На 5 септември 1972 г.
ложници? Въпросът може да на подготовка (осигуряване) на олимпиадата в Мюнхен са
бъде сведен и до по-краткото: на последваща силова опера- взети за заложници 11 израелДа се преговаря ли с теро- ция срещу терористите. Това ски спортисти – впоследствие
ристи?
се потвърждава и от няколко всички заедно с похитителите
Изключително важно е при характерни случая от начало- загиват.
формиране на отговора на въ- то на седемдесетте години до• През 80-те години в бивпроса да се разграничат поня- сега:
шия Съветски съюз рязко се
тията “водене на преговори” и
• Между 6 и 9 септември увеличават отвличанията на
“отстъпки пред условията на 1970 г. терористи от Народния самолети, започват отвлитерористите”.
фронт за освобождение на Па- чанията на автобуси със заВ случая става дума преди лестина овладяват три пътни- ложници. Най-драматичната
всичко за условията на кризи чески самолета – американ- ситуация със заложници е отсъс заложници, породени от ски, швейцарски и британски, вличането на автобус с деца от
действията на терористични и принуждават екипажите им групата на опитния терорист
организации.
да ги приземят на изоставено- Яшкиянц през 1988 година. С
Дори и бегъл поглед към то английско летище “Доусън цел запазването на живота на

“
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заложниците деца исканията
на терористите са удовлетворени, като са осигурени исканата от тях сума и самолет
до Израел. Оттам след кратък
престой в затвора терористите са върнати в Русия, и то
от представители на групата
“Алфа”, които са водили преговорите.
Много от кризите със заложници в Русия (респ. Кавказ) завършват трагично.
• През есента на 2002 г. в
московски театър чеченска
терористична група държи
като заложници повече от
800 души. При операцията за
освобождаването им по ред
причини, но главно свързани
с действията на специалните
сили, загинаха похитителите
и повече от 120 заложници.
Стотици от освободените бяха
поразени от използвания специален упойващ газ, много останаха с трайни увреждания.
• Учебната 2005 година в
Русия не започна с тържества,
а с траурни шествия в памет
на загиналите в най-голямата трагедия, свързана с криза
със заложници. От 1 до 3 септември 2004 г. чеченска терористична група задържа като
заложници повече от 1000
души, две трети от които деца.
Първият учебен ден в училището на северноосетинския
град Беслан така и не започна. В последвалата кървава
развръзка намериха смъртта
си 331 човека, повечето от които деца.
И двата случая –

Москва и Беслан
– имат сходни измерения: политически и икономически
условия от страна на терористите, имитация или по-скоро липса на преговори, крат-

Беслан – най-голямата трагедия,
свързана с криза със заложници.
ка развръзка, много невинни
жертви.
• Особено внимание като
пример на ефективно противодействие в условията на
криза със заложници с успешен край след продължителни преговори заслужава операцията в Лима, започнала на
16.12.1996 г. и завършила на
22.04.1997 година.
Приковала
вниманието
на света в продължение на 4
месеца, операцията е уникална. Тя надхвърля националните формати и се превръща
в международен образец на
високоинтелигентно сътрудничество на всички нива. Поради изключителния характер
на действията, достойни за
учебници по антитероризъм,
външна политика и дипломация, привеждам накратко развитието на операцията:
На 16.12.1996 г., на рождения ден на японския император, по време на официалния
прием в японското посолство
в Лима група добре въоръжени и подготвени терористи от

организацията “Тупак Амару” овладяват посолството и
вземат за заложници около
500 човека, между които и
един българин. Поставените
от терористите условия са от
вътрешнополитически характер: спиране на реформите в
страната и освобождаване на
неколкостотин политически
затворници – членове и съмишленици на организацията.
Похитителите са отлично
подготвени, разполагат с индивидуални защитни средства
и са разработили в детайли
всяко действие. От първия
опит на перуанската полиция
за атака на посолството с употреба на упойващ газ са поразени само някои от заложниците, тъй като похитителите
използват противогази. Сградата на посолството веднага
е укрепена и, както заявяват
терористите, минирана отвсякъде.
Особеното в ситуацията е,
че сред заложниците няма
случайни хора. Повечето са
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високопоставени дипломати,
политици, военни и крупни
бизнесмени. Десетки правителства от целия свят настояват за действия, които да
гарантират животa на заложниците. Същевременно редица заинтересувани държави
осигуряват за участие в операцията най-добрите си специалисти по борба с тероризма.
Ръководството на операцията
се осъществява от силите за
специални операции на Перу
(FOES). След приключване на
операцията техните ръководители стават признати авторитети сред колегите си от цял
свят.
От самото начало на операцията е избегната опасността
от прибързани и необмислени
силови действия. Тактиката
на ръководството предвижда
водене на непрекъснати преговори, без оказване на натиск
и активни действия.

В продължение
на 126 дни
се преговаря
всекидневно
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за малки, но важни отстъпки,
които терористите са принудени да правят. Те бързо осъзнават, че големият брой заложници трудно могат да бъдат
опазени ефективно, и започват да ги освобождават на групи. През март 1997 г. броят на
заложниците се свежда до 72ма души, сред които министри, посланици, конгресмени,
шестима магистрати, политици и военни.
През изминалите месеци
атмосферата в посолството
значително се е променила.
Терористите са уморени и отегчени от бавния ход на събитията, заложниците вече не
им изглеждат като неприми-

рими класови
врагове, а като
обикновени
хора,
които
страдат, боледуват, тъгуват
за семействата
си. През цялото време на
водене на преговорите
на
територията
на посолството
са допускани
представители Операцията по освобождаването на заложна Червения ниците в японското посолство в Лима през
кръст,
при- 1996/97 г. се превръща в международен обраемат се храна зец на високоинтелигентно сътрудничество
и лекарства.
на всички нива.
Това улеснява
значително ръководството на сигурен резидент на място в
операцията за придобиване посолството и установява нена информация за обстанов- прекъсната връзка с него. С
ката и за планиране на опера- помощта на разпятието – специята.
циално разузнавателно средСред задържаните е и ство, и съобразителността на
един запасен офицер, който заложника се получават отгоизглежда най-пострадал от вори на неизяснените до този
стреса и лишенията. На пръв момент въпроси.
поглед той е като психясал,
В покрайнините на Лима,
“разговаря” с цветя и различ- в ограден и отцепен от силини предмети, непрекъснато те за сигурност район, от леки
блуждае из двора. Старият материали е построено копие
воин обаче знае отлично как- на японското посолство. Всево прави. Още по Коледа, ко- ки детайл на предстоящата
гато на Червения кръст е раз- операция е многократно прорешено да раздаде подаръци игран. Внимателният анализ
на заложниците, той получава на действията на терористите
масивно разпятие. Човекът, показва, че всеки следобед те
който му го връчва, намеква, играят футбол, а по това врече в неговото състояние ще е ме заложниците се охраняват
полезно да общува с Бога. И само от няколко човека. Този
подаръкът, и репликата са из- момент е избран и за начало
брани безпогрешно – в като- на атаката, която започва на
лическа Южна Америка дори 22.04.1997 г. и продължава
терористите уважават рели- 40 минути. Убити са 14 терогиозните предмети. Явно, че ристи, а един от заложниците
идеята за този подарък не се умира от инфаркт. Загиват и
е родила в Червения кръст.
двама командоси.
По този начин чрез умеУспехът на операцията има
ло избран способ и надеж- огромен отзвук в целия свят
ден камуфлаж ръководство- и издига престижа на перуанто на операцията придобива ските сили за специални опе-
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рации. Постигната е и много сериозна цел с измерения
от стратегически характер.
“Тупак Амару” претърпява
провал, който води до бързо
разложение и разпадане на
голяма част от организацията.
Заедно с нея губят престиж и
социална подкрепа и други
подобни организации.
Успешните действия по освобождаване на заложниците
са и сериозно предупреждение
за многобройните радикални
екстремистки терористични
групи и движения в региона.
Вземането на заложници съвсем не е дейност с гарантиран
успех за терористите, а ефективното противодействие
вече е открито и добре отработено.
Случаят е показателен за
необходимостта от водене на
преговори в условията на криза със заложници като солидна основа за осигуряването на
успешна операция по освобождаване.
В изминалите пет години
след 11 септември 2001 г., и
особено в периода на тежките
кризи със заложници в Ирак
и Кавказ, острите дискусии на
тема “Да се преговаря ли с терористи” не стихват. Макар и
условно, в света се оформиха
две големи противоположни
по мнение групи от политици, военни и специалисти
по антитероризъм. В случая
става дума за становища, които са продукт на официалната политика на редица водещи страни от двете страни
на океана. Те не се отнасят
до схващанията и методите на многобройните частни
структури, специализирани
във воденето на преговори
за освобождаване на заложници.
Схващанията на ръковод-

ството на САЩ по разглеждания проблем се изразяват
най-общо в категоричното и
заплашително

“ние не преговаряме
с терористи, ние ги
унищожаваме”
Този постулат не важи за
частния сектор за сигурност и
антитероризъм. Там преговорите са превърнати в доходен
бизнес, а изкуството за воденето им се изучава и овладява
в многобройни, създадени за
целта структури.
Само примерите от водените (при това в много случаи
успешни) преговори със специализираните в отвличане
на заложници срещу откуп
терористи от “Абу Саяф” са
достатъчни в подкрепа на горното твърдение.
Тезата за решителен отказ
от преговори и унищожаване
на терористите звучи достатъчно гордо и внушително,
но резултатите от прилагането й в практиката на антитерористичната дейност са повече от скромни. Загиналите
заложници са многократно
повече от унищожените похитители – факт, който труд-

но може да бъде оспорен.
Особено показателни в това
отношение са примерите на
приключилите с трагичен
край кризи със заложници в
Ирак и Русия.
Почти парадоксално е и обстоятелството, че Белият дом
подтиква Кремъл да преговаря с терористите, нещо, което
САЩ категорично не правят
там, където са засегнати техни
интереси.
Може да се каже, че руското ръководство споделя
официалното становище на
американците за отказ от преговори. В отговор на трагедията в Беслан Москва заплаши,
че има готовност да нанася
превантивни удари срещу терористичните бази навсякъде
по света. По обясними причини обаче Русия далеч не може
да си позволи това, което си
позволява Америка. Ударите срещу чеченските и други
терористи на чужда територия лесно могат да доведат до
прекрачване на границите на
международното право, което
САЩ правят, когато си пожелаят.
Противоположно
на
американското
схващане за отказ от водене на

“

М оже да се каже, че руското ръководство споделя официалното становище на американците за отказ
от преговори. В отговор на трагедията
в Беслан Москва заплаши, че има готовност да нанася превантивни удари срещу
терористичните бази навсякъде по света.
По обясними причини обаче Русия далеч не
може да си позволи това, което си позволява Америка.
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преговори е това на преобладаващата част от европейските страни. През
2004 и 2005 г. в Ирак държави като Франция, Италия,
Румъния успешно разрешиха
казуси със заложници – техни граждани, и доказаха необходимостта от водене на
преговори при кризи от подобен характер. За спасяването
на живота на свои граждани
– заложници в Ирак, преговори водиха и Русия, Египет,
Турция, Филипините и други
държави.
Факт е, че тези страни,
които отказваха или не
достигаха до възможността да преговарят, най-често получаваха обезглавени
труповете на сънародниците си. За голямо съжаление сред тези страни беше и
България.
Опитът от антитерористичната практика от кризи
със заложници, особено от
последните години, показва, че воденето на преговори е не само необходимост,
но и задължително условие
за постигане на успех. Разбира се, всеки отделен случай има своята специфика
и воденето на преговори не
означава безпринципни отстъпки, които биха довели
до непредвидими усложнения и последствия. В зависимост от редица фактори,
влияещи върху формиране
и развитие на ситуацията и
наличните възможности на
силите за противодействие,
целесъобразно е всяка операция по освобождаване
на заложници да започва с
преговори. Впоследствие, в
зависимост от резултатите
и прогнозите за успех, могат да се предприемат последващи действия. Според

един от бившите командири
на група “Алфа”: “Чрез постоянните преговори специалните служби “замерват”
нивото на агресивност на
терористите,
преговорите
трябва да се водят непрекъснато, през цялото време,
докато заложниците са в
техни ръце. Това е азбучна
истина.”
Само чрез добре подготвени и водени преговори може
да се направи

вярна снимка на
терористите “отвътре”
и да се придобие богата информация за техните намерения, навици, подготовка, въоръжение, възможности, степен
на достоверност на заплахата,
състоянието на заложниците. Придобитата информация
не само дава възможност за
подготовката на последващи
активни действия при необходимост, но може да бъде използвана и впоследствие, при
други подобни ситуации.
Преговорите дават възможност да се печели ценно време, така необходимо
за спасяването на живота
на заложниците. Естествено, воденето на преговори
е изкуство за високоподготвени специалисти, с широк
спектър познания и умения. Практиката, особено от
Ирак, показва, че успехът е
налице, когато правилата
на професионалистите стават задължителни за цялата
държавна машина. Задължително условие за успешен
изход от кризи със заложници са взаимодействието и сътрудничеството между специализираните институции
в национален и международен план с цел използването

на опита и интелектуалния
потенциал на най-добрите
антитерористи в света.
Тук предмет на изложението е необходимостта от преговори, а не изкуството на воденето им. И все пак необходимо
е да се отбележи, че воденето
на преговори има своите писани и неписани строги правила. Някои от тях са задължителни при всяка ситуация,
прилагането на други зависи
от конкретния случай.
Безспорно е, че трябва да се
отчитат редица важни фактори, като култура, народопсихология, идеология, религия
и свързаните и произтичащи
от тях традиции, нрави и обичаи, език и неговите диалекти,
както и много други.
Правила, като: “никога
не казвай никога”, “разговаряй постоянно”, “не
оценявай и не принизявай личността на човека,
с когото преговаряш”, “не
го карай да чака прекалено много”, “който командва - не преговаря, и който
преговаря - не командва”,
са задължителни при воденето на преговори, особено
когато алтернативата, която
трябва да бъде избегната, е
смърт.
Категоричността и рязкото
НЕ при водене на преговори в
кризи със заложници са често
пъти смъртоносен съветник и
обикновено водят до трагичен
край.
Категорично ДА обаче на
необходимостта от водене
на преговори. 

Авторът Славчо Велков е експерт
по международна и национална
сигурност, член на Балканския форум за сигурност и преподавател в
СУ „Св. Кл. Охридски” и НБУ
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Осем десетокласници разговарят:

Тероризмът – от лична драма
до борба в името на кауза
Валерия Калчева
Човек би си помислил, че на ъгъла на
“Патриарха” и “Раковски” в София, където се намира елитната 9-а гимназия с
преподаване на френски език „Ламартин”, ще срещне тийнейджъри, които,
залети от информацията в интернет и
зомбирани от всякакви телевизии, редят дума по дума цитати от учебници и
знаят “правилния” отговор на всеки въпрос. Или пък възпроизвеждат в един
глас често промъкващите се стереотипи
и внушения, от които следва да се възприеме аксиоматично, че например терористът е винаги мюсюлманин...
Нищо подобно. Те говорят едновременно и наивно, и със самочувствие.
Но, което е важното в случая, не редят
клишета и шаблони, а мислят.

Какво е тероризъм?
Петко: Това са самоубийствените
атентати, взимане на заложници или взривяване на сгради.
Димитър: Терористите не са доволни
от нещо и се борят, за да го постигнат.
Марин: Тероризмът е съвкупност от
много престъпления. Дело на хора, които
са отчаяни от живота и нямат друг изход,
принудени са да вършат престъпления.
Емил: Тероризмът много често се споменава по медиите. Терористични актове извършват хора, които се дразнят от
нормалния начин на живот, водят техни
собствени войни за неща, които много малко хора разбират.

Яна: Като кажа тероризъм, в съзнанието ми изникват убийства на хиляди хора...
Лора: Тероризмът е проява на насилие,
демонстрация на мнение под една много неприятна форма.
Полина: Тероризмът е вид тирания на
едни хора над други.
Симеон: Днешният тероризъм не е такъв, какъвто аз смятам, че трябва да бъде
– за свобода или да защитаваш интересите
си.

Какви хора
са терористите?
Петко: Мога да кажа за тези, които
го правят на религиозна основа – това са
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хора, които са готови да дадат всичко, например камикадзетата са готови да дадат
живота си само и само за да постигнат целите, които са им поставени от дадения
лидер на групировката.
Димитър: Те са различни хора, за тях е
важно да им бъдат изпълнени исканията.
Марин: Няма значение дали са бели,
черни - всякакви хора са. Повечето са от
по-бедни прослойки - хора, които могат
по-лесно да се манипулират или които са
загубили семейства и нямат друг изход,
освен да се приобщят към някакви терористични организации. Може да са и хора,
които се чувстват предадени от държавата си, от всички и техният живот е
загубил смисъл. Чрез терористичния акт
те показват някакъв бунт или нещо такова.
Емил: Тероризмът е на психична основа. Може до един момент да си бил съвсем
нормален човек, но да се случи нещо, което
да повреди психиката ти. Осама бин Ладен
и неговата терористична организация са
хора с изкривено мислене. Те разбират нещата по съвсем друг начин: “свещени войни”, техният господ, в името на който могат да сложат бомба и да убият, примерно
30 000 души...
Яна: О, това са хора, които не са нормални. За мен убийство не може да бъде извършено от нормален човек...
Полина: Всичко е в психиката им... Човек няма да тръгне да практикува тероризма, ако няма психически отклонения.

Може ли определена
религия да направи
по-лесно един човек
терорист?
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Петко: Напоследък предимно мюсюлмани извършват терористични актове.
Димитър: Не. Не това е определящо.
Марин: Религията може да служи като
средство за манипулиране... Но нито една
религия не учи човек да прави престъпления, да убива.
Емил: Мюсюлманите обаче възприемат

убийството по-лесно - в Корана се проповядва “свещена война”. “Свещената война” е
една чиста омраза към човека срещу тебе
и ти можеш да го убиеш, без да бъдеш наказан от Господ. Отмъщението при тях е
съвсем нормално нещо. Ако примерно дойде
някой и убие детето ти или жена ти, Коранът проповядва това, че ти имаш пълните
права да отмъстиш... Докато при християните в Библията се казва – “не убивай”, “не
кради”...
Яна: Не е така, аз мисля, че във всяка
религия го има това “не убивай”, не отнемай човешки живот... Така че не религията
е предпоставка един човек да стане терорист или убиец. Средата, в която живее,
е по-важна от религията. Всеки може да
стане убиец – независимо християнин или
мюсюлманин...
Лора: В никакъв случай религията не
определя. Грешно е разбирането, че според
мюсюлманите джихад – “свещената война”, трябва да се води срещу християните.
Грешно е да се смята, че при мюсюлманите
е по-често срещан тероризмът.
Марин: Сега се говори повече за мюсюлманите, но това е, защото повечето мюсюлмански страни са по-бедни, там има
диктаторски режими и т.н. Мюсюлманите правят терористични актове спрямо
американците. Но и американците не са
от най-чистите. Те се месят много в делата на мюсюлманските страни и те с терористични актове им показват да не го
правят.

Може ли да се извърши
терористичен акт в името на “високи” идеали?
Петко: Ако се борят за независимост
на страната си, наистина това е един
висш идеал. Когато България е била под
турско робство, това, което са правили
българите, главно Васил Левски и Христо
Ботев – и те са били по един или друг начин терористи за Османската империя,
но те са го правили в името на висш идеал
– свободата.

Репортаж
Димитър: Може, ако това се налага...
Но смятам, че има мирни средства, с които могат да бъдат постигнати “високите”
идеали.
Марин: Не, те нараняват, убиват невинни хора.
Емил: Всеки терорист си мисли, че каузата му е добра. Той вярва за себе си: “Аз
съм прав. Аз изповядвам тази религия – те
са неверниците. Те са грешните.”
Но в името на нещо обективно добро да
се извърши терористичен акт? Не, няма
такъв терористичен акт.
Яна: Това може да се втълпи. Примерно:
“Ако ти убиеш 30 хил. души – това ще те
направи по-добър християнин, по-добър мюсюлманин, по-голям родолюбец...” Това са
заблуди, от които се възползват лидерите,
които хвърлят другите в огъня за личната
си облага. А иначе – да направиш нещо лошо
в името на нещо добро и да мислиш, че това
води към някакви възвишени цели – това не
го разбирам...
Лора: Аз лично също не мисля, че насилието може да води до нещо добро. По принцип
има две гледни точки – тази на насилника
и тази на жертвата. Нима всички нямаме
някакви идеали. Разликата е в това как ги
постигаме...
Полина: Досега не съм чула за такъв хуманен терористичен акт.
Симеон: Според мен тероризмът може
да свърши и добро. Пред очите на управляващите има пердета от пари – те друго
не виждат, и народът е единствената
сила, която може да оправи работата.
Понякога терористичните актове премахват тези пердета от пари и отварят
погледа. Проблемът е в това, че се дават
жертви и умират хора. Не трябва да се
стига дотам.

Може ли нещо
да оправдае един
терористичен акт?
Петко: Зависи. Пак ще дам пример с
турското робство – и българите са убивали турци, но те са го правили заради жес-

токото, нечовешко отношение на турците
към тях.
Димитър: Хората не бива да се избиват помежду си, има и друг начин да се
разберат.
Яна: Нищо не може да го оправдае.
Лора: Нищо в света не е черно или бяло.
Има безкрайно много нюанси.
Симеон: Никой няма право да убива и да
отнема живот.

Всички средства ли са
допустими в борбата
срещу тероризма?
Петко: Най-често се отговаря на огъня с огън, както стана в Ирак. Но така
пък загинаха много иракчани, които не са
виновни за терористичните актове. Но
това е единственият начин...
Димитър: Не бива да се отвръща на
тероризма с неговите средства.
Марин: Не трябва такова грубо намесване в работите на други страни,
както прави Америка. Защото така подтикват към нови терористични актове,
въпреки че твърдят, че се борят срещу
тероризма.
Емил: Съединените щати нападнаха
Ирак след големия терористичен акт,
но това си беше чиста битка за петрол.
Борбата срещу тероризма на големите
страни си е чист икономически интерес.
Яна: Не трябва да се действа на принципа – с твоите камъни по твоята глава.
Както се случи след големия терористичен акт на 11 септември - Америка нападна Ирак.
Полина: Всичко е оправдано в борбата
срещу тероризма. Всякакви, даже по-силни и първични мерки са оправдани. Това е
начинът да се спре тероризмът.
Симеон: Трябва да се използват
средствата на общуването, а не като
войната в Ирак – уж да търсят терористи, а да вземат нефтените им кладенци...
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Петроеврото срещу петродолара
Мустафа ал Лабан
(Египет)
2006 година беше година
на напрежение между Иран
и САЩ. През нея иранската ядрена програма навлезе
в нов етап след приемането
на резолюция 1737 на ООН,
с която бяха наложени международни санкции на Иран
за първи път от превръщането му в ислямска република.
През изминалата година станахме свидетели на безпрецедентна смесица от регионални
конфликти – в Ирак, Ливан и
Палестина, и военни маневри
в Залива от страна първо на
САЩ, а след това и на Иран.
Те ясно отбелязаха ескалацията на напрежението между тях
върху политическата карта на
региона.

Петролът като оръжие
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В разгара на различните
изявления и на военните и
дипломатическите
маневри
между двете страни преди
края на годината, паралелно
с налагането на санкции срещу него, Техеран въведе ново
оръжие в борбата си срещу Вашингтон – валутните резерви.
Властимащите в Иран наложиха на централната иранска
банка да преизчисли всички
държавни активи от долари
в евро и единната европейска
валута в бъдеще да се използва за всички външнотърговски операции и за изготвянето
на бюджета на страната през
иранската нова година, която
започва през март 2007.

Това означава, че е възможно през 2007 година да станем
свидетели на още по-голямо
напрежение между двете страни, особено ако иранският
нефт бъде прибавен към решението за прехвърляне към
еврото.
Тази нова ескалационна
стъпка е значително по-опасна
от всичките досегашни “средства за сплашване” на Съединените щати, защото този път
тя няма за цел само да затрудни Вашингтон в региона, но
и да изправи “американската
империя” пред истинско предизвикателство.
Иран неуместно пародираше с конфесионалните и
политическите неуредици в
Ирак и в Афганистан благодарение на военните си способности както по време на нападението на Израел над Ливан
през лятото на 2006 година,
така и по време на маневрите
“Великият пророк” във водите
на Залива, когато размахва-

ше документ за затваряне на
пролива Хормуз, през който
преминава 40% от световния
нефт. Но с решението си за
замяна на долара с еврото той
преминава червената линия
на Америка, защото с това си
действие заплашва световното
господство на долара, което е
условие за съществуването на
“американската империя”.
Това е най-сериозната заплаха, пред която се изправят
Съединените щати от приемането на долара за международна валута.

Международното
признаване на долара
Американският долар е
приет за международна резервна валута през 1945 година
със споразумението от Бретън
Уудс, при условие че се запази
конвертируемостта на долара
в злато. На 15 август 1971 г.
Съединените щати преустановяват конвертируемостта на
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долара в злато, което довежда
до края на споразумението от
Бретън Уудс.
Става ясно, че САЩ са внесли огромни количества стоки
и услуги, без да възнамеряват
да ги заплатят със злато, но
зависещият от долара свят се
оказва неспособен да направи
каквото и да било в този момент.
Понеже нито една страна в
света не успя да наложи своята валута като световна, доларът продължи да служи за
валута на международния резерв. САЩ се възползваха от
обстановката и не пропуснаха
да укрепят своята национална
валута, сключвайки споразумение с ОПЕК. Споразумението влезе в сила през 1972
година и според него страните
- членки на ОПЕК, се ангажират да не приемат друга валута освен долара в търговията с
нефт. Това доведе до появата
на термина “петродолар” и
неговите политически и икономически значения.
Тъй като светът беше, а и
все още е принуден да купува
нефт, за да развива промишлеността си, то той трябваше
да се сдобива и с долари. С
увеличаването на търсенето
на нефт поради растежа на
световната икономика се увеличи и търсенето на долара.
Оттогава насам доларът
вече не е свързан със златото,
а с нефта. Така Съединените
щати успяха да се наложат
като империя, превъзхождаща останалите икономически сили в света, а нефтът се
превърна в гаранция за това
доларът да продължи да бъде
световна резервна валута.
Пазарът на нефт и газ е найголемият стоков пазар в света.
Двете борси, които монополизират покупко-продажбата на

нефт и газ на този пазар, са
борсата в Ню Йорк – NYMEX,
и нефтената борса в Лондон - London’s International
Petroleum Exchange. Втората се
контролира от САЩ и е ръководена от световни финансови
и нефтени монополисти като
British Petroleum, Goldman
Sachs и Morgan Stanley. Въпреки че Великобритания е втората икономическа сила в Европа след Германия, то тя все
още не е приела еврото поради
натиска на САЩ, тъй като подобна промяна ще доведе до
прехвърлянето на лондонската петролна борса към еврото,
което на свой ред ще доведе
до разклащане на функцията
на долара като международна
нефтена валута.
Доколкото ОПЕК се впускаше в политически борби, за
да постигне относителна независимост при определянето
на цената на нефта, то тези
борби бяха и все още са приемливи, стига да се вписват в
определени граници. Що се
отнася до търгуването на петрола с различна от долара
валута обаче, то това е абсолютно неприемливо за която
и да било американска администрация, без значение дали
става дума за демократи или
за републиканци.
Това се дължи на факта, че
ако бъде прекъсната връзката
между нефта и долара, то доларът ще трябва да отстъпи
позицията си на световна резервна валута, което от своя
страна ще представлява поголяма заплаха за “американската империя” от заплахите,
отправени към нея от Съветския съюз по време на студената война.
Подобна директна заплаха
спрямо позициите на долара се е случвала само веднъж

преди, когато бившият иракски президент Саддам Хюсеин
през 2000 година се осмели да
продава иракския нефт за евро
вместо за долари. Следователно войната в Ирак не започна
заради оръжия за масово поразяване, за които се твърдеше, че Ирак притежава, не започна и заради превръщането
на Ирак в демократична република, а за да бъде защитен
доларът и неговите позиции.
Най-важната промяна, извършена след окупирането на
Ирак от главния американски
администратор Пол Бремер,
бе завръщането на връзката
долар-нефт на иракския нефтен пазар. Може би на мнозина им се струва, че Съединените щати нападнаха Ирак,
за да контролират петрола
му, обаче Вашингтон можеше
– поне на теория – просто да
отпечата достатъчно банкноти и да купи целия иракски
нефт. Затова по-правилно е
да се каже, че войната срещу
Ирак започна с цел възвръщане на абсолютната хегемония
на долара спрямо нефта.
Даже малкият размер на
известната сделка “Петрол
срещу храни”, която не надхвърляше четири милиарда
долара на всеки шест месеца, представляваше заплаха
за американската икономика,
която се изчислява в трилиони, а не в милиарди поради
историческия прецедент, който представляваше. Ако други страни, производителки
на нефт, по това време бяха
последвали примера на Ирак,
щяхме да станем свидетели на
появата на “петроеврото” като
съперник на “петродолара”.
Сегашният политически, икономически и военен потенциал
на Иран се различава значително от този на Ирак през 2000
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година. Освен това паричният (доларите представляват само голяма система, която регулира
му резерв е по-голям, тъй като около 30% от валутния резерв интересите на различните сектоиранският нефт се налива изця- на Иран) в полза на еврото.
ри, разпорежда се с тях и опрело в световните пазари и върху
деля мястото, което да заемат в
Неприемливо
него няма наложено ембарго
подреждането на американските
решение
или каквото и да било ограничеи световните приоритети.
ние. Ако Иран бе последвал преТъй като Съединените щати
цедента с еврото и бе последван
Замяната на долара с евро контролират по-голямата част
и от други враждебни на поли- беше неочаквано развитие на от световните залежи на нефт,
тиката на Вашингтон страни, то конфликта между Вашингтон те с лекота биха могли да на“петроеврото” би се превърнало и Техеран, който умело съоб- мерят заместник на иранския
в реалност, с която “петродола- щаваше политическите си на- нефт. Обаче господството на дорът” ще трябва да
лара върху пазара на
се примири. При
нефт е жизненоважНапоследък много държави затова по този начин
но за запазването и
с течение на времепродължаването на
почнаха да прехвърлят част
то еврото би могло
“американската имот валутните си резерви в
„да издърпа килимперия”.
евро поради продължаващото поевчето” изпод краката
Политиката
в
му.
САЩ
не
се
ръковотиняване на долара спрямо еврото.
Напоследък
ди от Джордж Буш,
Страните,
върху
които
САЩ
упмного
държави
както не се водеше
ражняват натиск, предпочитат да
започнаха да прехи от Бил Клинтън
върлят част от вапреди него. Америбъдат колкото е възможно по-сволутните си резерканският президент
бодни от влиянието му, като това
ви в евро поради
просто играе роля
се отнася особено ясно за Иран, върпродължаващото
на политическата
поевтиняване на
и дипломатическаху който Вашингтон в продължение
долара спрямо евта сцена, а истинна повече от четвърт век налага
рото.
Страните,
ските властимащи
икономическо, инвестиционно и техвърху които САЩ
са
защитниците
упражняват
нана
“американската
нологично ембарго.
тиск, предпочитат
империя”, излъчеда бъдат колкото е
ни от представитевъзможно по-свободни от вли- мерения и ги поднасяше в до- лите на петролните картели и
янието му, като това се отнася бре обмислена форма, с която световните монополисти, коиособено ясно за Иран, върху да конфронтира Вашингтон. то остават зад кулисите, откъкойто Вашингтон в продълже- Иран флиртуваше с нефтеното дето дават своите разпоредби.
ние на повече от четвърт век лоби във Вашингтон, защото
Въпреки сполучливите опналага икономическо, инвести- знаеше, че то гори от нетър- ити на Техеран да изтощи Вационно и технологично ембар- пение да грабне едно голямо шингтон и да се възползва от
го.
парче от нефтената торта на грешките му в региона, за да
В съответствие със сегаш- Иран, а наложеното над стра- постигне своето “законно праната банкова световна система ната американско ембарго му во”, то последното му полипрехвърлянията на световните пречи да постигне целта си. тическо решение ще настрои
валути в долари се извършват Именно от това лоби идват и против него могъщи сили,
в Ню Йорк, което излага аво- американските гласове, които които още отсега можем да си
арите на Иран в чужбина на призовават към воденето на представим, че са на път да
още по-голям натиск.
стратегически диалог с Иран излязат от тъмнината и да се
Затова е разбираемо жела- вместо конфронтирането му.
изправят срещу отправените
нието на централната иранска
Обаче на Техеран вероятно им предизвикателства. За тях
банка да обвърже резервите му е убягнал фактът, че споме- те са заплаха за съществуванеси с чуждите валути и златото натото лоби е част от една по- то им. 

“
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Турция:
Секуларизмът срещу религията
Васил Р. Тодоров
Секуларистичните тенденции в съвременна Турция,
чиито основи полага Мустафа
Кемал Ататюрк след Първата световна война, са етап от
дълга поредица от реформи
и преобразования, които започват в Османската империя
още от първата половина на
XVIII век. Целта на тези реформи е модернизацията на
османското общество според
западния стил на живот, без
да се пренебрегват основните
положения и предписания на
ислямския шериат.
В стремежа си да промени
понятието за умматаi в Турция
Мустафа Кемал се появява носен от крилете на движение,
чиито корени водят началото
си още от османските султани,
които го предшестват с повече
от двеста години. Това, което
той извършил за секуларизирането на страната и за промяната на ориенталския ислямски облик на Турция през
двадесетте години на миналия
век, не може да бъде разбрано, без да се познават опитите

за промяна на обществения,
административния и икономическия облик на Османската империя, които султан
Ахмед ІІІ (1703–1730) и неговите приемници предприемат
с цел запазването на целостта
на империята.

Умма (от арабски език) – общност или нация. В исляма “умма” означава общността на вярващите, т.е. целия ислямски свят. В арабски език
„умма” може да се използва и в западното значение на нация – бел. ред.
i

Халифат е ислямската държавна система, в която се преплитат светската
и религиозната власт. Халифат е общоприетото название на феодалната
арабско-мюсюлманска държава. Терминът произлиза от думата халиф
(заместник), глава на мюсюлманската духовна общност след смъртта
на нейния основател, пратеника на Аллах - пророка Мохамед - бел. ред..
.
iii
Абасидите (династията на Абасидите) властват през втория период на
халифата – от 750 г. до средата на IX в. Счита се, че основателят на династията е родственик на пророка. Следващият, трети период е периодът
на упадъка на Абасидите, въпреки че от 1171 г. Абасидите са единствените
халифи – бел. ред.
ii

Всъщност има един важен
въпрос, на който трябва да
си отговорим: дали наистина
Османската империя е била
ислямска страна? Без да навлизаме в подробности от историята, можем да кажем, че
религиозният фактор, дори и
да е бил налице при възникването на Османската империя в края на ХІІІ век, то първоначално тази империя не е
отдавала значение на въпроса
за халифатаii. Теорията за преминаването на властта от ръцете на последния абасидски
халифiii в ръцете на османския
султан Селим І (1512–1520)
не се основава на нито един
исторически факт. Едва с отслабването на империята и
зачестяването на военните
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й поражения от войските на
християнския Запад османските султани започват да се
наричат “халиф на мюсюлманите”.
Въпреки че

османският султан
теоретично е начело
и на светската, и на
духовната власт
идеята за независима от религията светска държава не
престава да съществува даже
в периода на упадък след ХVІ
век. От ХVІІ век престижът на
османските султани започва
да спада и става възможно султанът да бъде свален от власт
или да бъде убит. По този начин Османската империя вече
не е ислямска и уважението и
почитта се изместват от султана към държавата.
Според Ниази Беркес, един
от първите османски писатели,
1718 е годината, в която Османската империя поема по пътя
на секуларизма. През тази година на хоризонта започват
да проблясват, според израза
на Беркес, “светкавици на секуларизма”. Това се доказва

“

30

от предложения от френския
офицер Де Рошфор проект за
пренасянето на някои европейски нововъведения в османските институции. Според
един от арабските изследователи, д-р Халид Зиада, султан
Ахмед ІІІ приема проекта и се
стреми да поддържа контакти
с европейските столици и да
заимства от традициите на европейския обществен живот и
европейската култура. Един от
плодовете на тази тенденция е
отварянето на първата печатница в Истанбул през 1728 г.
Любопитно е, че книга, написана от Ибрахим Мутеферрика
през 1731 г. и отпечатана в Истанбул, показва нарастващата
тенденция към секуларизъм в
Европа, която се основава на
принципа на “отделяне на религията от държавата”.
Тази тенденция се задълбочава в края на XIX век и
приема законодателен характер. Историците я наричат с
термина танзимат. Това е
периодът от смъртта на султан Махмуд ІІ през 1839 г. и
идването на власт на приемника му султан Абдул Меджид
(1839–1861) до обявяването на

Може би най-забележителните законови промени по време на танзимата са указът за реформи, известен тогава като Гюлхански хатишериф
(1839) и указът от 1856 г., наречен Хатихумаюн. Тези реформаторски укази имат
за цел да модернизират администрацията и да подобрят условията за живот на
населението. Най-важната мярка в тази
насока е издаването на поредица от административни закони, сред които и новият
граждански кодекс.

конституцията от 1876 г.

Философията
на танзимата
се основава на принципа на
свободата на вероизповеданието и даването на еднакви
политически права на гражданите на империята вместо
традиционното им разделяне,
което се предпоставя от разбирането, че в империята живеят граждани (мюсюлмани)
и рая (немюсюлмани).
Може би най-забележителните законови промени по
време на танзимата са указът
за реформи, известен тогава
като Гюлхански хатишериф (1839) и указът от 1856
г., наречен Хатихумаюн.
Тези реформаторски укази
имат за цел да модернизират
администрацията и да подобрят условията за живот на
населението.
Най-важната
мярка в тази насока е издаването на поредица от административни закони, сред които
и новият граждански кодекс.
Според него се модернизират
гражданските съдилища, които формално са били приравнени към шериатските съдилища, но на практика са били
неефективни. В сферата на
социалните промени османското общество ускорява хода
си към модерния живот. Това
личи от промените в държавните учреждения. Налагат се
и официалните европейски
дрехи и фесовете вместо широкополите одежди и чалмите.
Тези развития са съпътствани
от въвеждането на множество
нови понятия за “отечеството”
и “патриотизма”. Диа Кук Алб,
турски интелектуалец, отива подалеч, като откровено призовава
за разделянето на религията от
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На 29 октомври 1923 г. Великото народно събрание провежда историческо заседание в Анкара, на което обявява създаването на Република Турция и избирането на
Мустафа Кемал за първия й президент.
Практическите стъпки за превръщането на Турция в светска страна са завършени чак след обявяването на републиката.
Мустафа Кемал Ататюрк

държавата. Той заявява, че идеята за смесването на западната
култура и ориенталските ценности е невъзможна поради несъвместимостта на идейните им
фундаменти. Затова той уверено
приканва към пълно приемане
на западната култура.
Извършените в Османската
империя реформи и преобразования довеждат до приемането на конституция през 1876
г. Тя е резултат на усилията на
група реформатори, просветители и свободомислещи люде,
начело на които стои Мидхат
паша. Османската конституция е направена по образец на
белгийската и се състои от 119
члена. В нея са заложени

политическото
и гражданското
равноправие
на населението на империята.
Тъй като всички тогавашни
привърженици на идеята за
реформи поставят условието конституцията да отговаря
на ислямските предписания,
в деня на обявяването й самият Шейх на исляма казва
на султан Абдул Хамид ІІ, че
“конституцията отговаря на
благородния божи закон”. На

19 март 1877 г. свиканият по
новата конституция двукамарен османски парламент заседава за първи път. Султан
Абдул Хамид ІІ обаче се възползва от това, че на 24 април
1877 г. Русия обявява война на
Османската империя, разпуска парламента и суспендира
конституцията. След това той
издига панислямистки лозунги за новата му антизападна
политика и за ограничаване
влиянието на Запада във вилаетите на империята.
В резултат на деспотичното
управление на султан Абдул
Хамид ІІ националното самосъзнание на турците и на другите народи в Османската империя нараства. Комитетът за
единение и напредък успява
на 23 юли 1908 г. да осъществи военен преврат, да възстанови конституцията от 1876 и
през 1909 г. да детронира султан Абдул Хамид ІІ.
Новите лидери на Комитета за единение и напредък
извършват контрапреврат на
13 април 1909 г. Той е оглавен
от ислямски групи, които призовават за премахване на конституцията и възобновяване
на шериата. В самия Комитет
за единение и напредък разби-

рат, че ислямът е сила, която не
може да бъде пренебрегната, и
затова допълват член седми на
конституцията с изречението,
че султанът е “обвързан със
защитата на ислямския шериат”. На практика империята
се управлява с протурски лозунги и се провежда политика
на потурчване на населението.
Целта е да се възобновят проектите на султан Абдул Хамид
ІІ за духовното възстановяване
на халифата и за неразривната
му връзка с властта и управлението, както и възприемането
му като основа на държавата,
обществото и обществените институции.
Много турски интелектуалци като например Намик
Кемал и Али Саауи се заемат
с разпространяването на национализма и тюркизма като
заместители на халифата.
Вестниците се превръщат в
основното средство за разпространяването на идеята, че
турците са чиста раса, която
превъзхожда останалите етнически групи в империята, и че
всички тези групи трябва да
бъдат претопени.
В Първата световна война
Османската империя се включва на страната на Централните сили на 4 ноември 1914 г.
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Мустафа Кемал, който тогава е
командир на разположената в
Ерзурум и Сивас Трета армия,
съзира възможност да поведе
съпротивително движение срещу правителството в Истанбул.
Той успява да привлече на своя
страна голям брой сподвижници. През юли 1919 г. в Ерзурум
се провежда конференция на
Националното съпротивително
движение. Конференцията взема решение да бъде осигурен
мирът в региона, наречен Турски Анадол, в който преобладава турското население. На 19
март 1920 г. се сформира турското Велико народно събрание
(парламентът), на чието първо
заседание, проведено в Анкара,
Мустафа Кемал е избран за негов председател.
Ислямската религия се използва в борбата между правителството в Истанбул и султан Махмуд VІ, който поема
властта след смъртта на брат
му Махмуд V, от една страна,
и Мустафа Кемал и неговите
сподвижници, от друга. Султанът настоява Шейхът на
исляма Дерви Ефенди Абдулла да издаде фетва, която да
обвинява Мустафа Кемал във
вероотстъпничество.

Мустафа Кемал
отговаря на тази
фетва
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като кара мюфтията на Анкара
да издаде фетва. Последният
обявява фетвата, издадена от
Шейха на исляма, за невалидна. Не след дълго правителството в Истанбул е свалено.
На 30 октомври 1922 г.
във Великото народно събрание е внесено предложение
за обявяването на началото
на републиката. На 1 ноември
1922 г. Мустафа Кемал изнася реч пред събранието, в ко-

“

У спяха ли усилията на Мустафа
Кемал и неговите предшественици
да наложат принципите на “национализма” на мястото на “халифата” и “религията”? От историческа и практическа
гледна точка Мустафа Кемал Ататюрк и
неговите приемници, особено Исмет Иньоню, правят всичко по силите им национализмът, към който призовават, да не бъде
фанатичен. Правят и множество опити
за смекчаване на тюркизма като крайно
националистическа гледна точка.
ято заявява, че “халифатът е
престанал да съществува като
институция още когато Хулагу екзекутирал последния легитимен халиф Ал Мустаасим
би Аллах през 1258 г. А когато през 1517 г. султан Селим І
(1512–1520) завоювал Египет,
той не пожелал да си присвои
властта върху халифата от халифа, който властвал тогава.”
След като Мустафа Кемал завършва речта си, Великото
народно събрание прави голяма стъпка, като разделя султаната от халифата и лишава
халифа от реална власт. На
16 ноември 1922 г. Великото
народно събрание обвинява
султан Махмуд VІ в държавна
измяна, понеже е избягал в
Малта. От този момент правителството на Кемал в Анкара
става единственото в Турция.
На 29 октомври 1923 г. Великото народно събрание
провежда историческо заседание в Анкара, на което обявява създаването на
Република Турция и избирането на Мустафа Кемал
за първия й президент.
Практическите стъпки за
превръщането на Турция в
светска страна са завършени

чак след обявяването на републиката. Това става постепенно. В началото Мустафа
Кемал се задоволява с разделянето между религиозната
и светската власт, които халифът упражнява. Той отнема от него светската власт и
го оставя да упражнява духовно-религиозна власт. После предприема други важни
стъпки като отменянето на
халифата, когато установява,
че халифатът е изгубил своята
важност. За да запълни духовния и политическия вакуум,
който настъпва в Турция след
отменянето на халифата, той
призовава Великото народно
събрание да се обърне към народа с послание под името

“Халифатът и властта
на народа”
В посланието се твърди, че
“халифът получава властта си от
народа и народът е източникът
на неговата сила. Народът поставя халифа на неговата позиция и
народът има право да го детронира или да го замени с друг.”
Мустафа Кемал се стреми да
постигне целта си, която е основаване на националистическа
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турска държава на мястото на
ислямския халифат. Тази държава трябва да бъде модерна и
постепенно да достигне до равнището на развитите западни
страни. По време на реч пред
Великото народно събрание
той се обръща към турците с
думите: “Нима не заради халифата и исляма се сражаваха и
умираха турските селяни в продължение на пет века? Настъпи
времето Турция да се заеме с
националните си интереси.”
Успяха ли усилията на
Мустафа Кемал и неговите
предшественици да наложат принципите на “национализма” на мястото на
“халифата” и “религията”?
От историческа и практическа гледна точка Мустафа
Кемал Ататюрк и неговите
приемници, особено Исмет
Иньоню, правят всичко по
силите им национализмът,
към който призовават, да
не бъде фанатичен. Правят
и множество опити за смекчаване на тюркизма като
крайно националистическа
гледна точка. Но те осъзнават, че заедно с отменянето
на халифата и на понятието
за ислямска нация се премахва и преградата пред „новата
турска нация” да забележи две
истини – първата, че западните страни са станали по-гъвкави в отношенията си с Турция,
втората, че секуларистичните
тенденции в Турция са толкова директни и негъвкави,
че немалко наблюдатели започват да считат това, което
Мустафа Кемал върши, за голяма авантюра. Според тях тя
цели да замени ислямското
самосъзнание със светското
западно националистическо
самосъзнание.
За да се справи с тази ситуация, Мустафа Кемал настоя-

ва в конституцията от 1924 г.
да бъде оставен членът, който
гласи, че “религията в Турция
е ислямът”. От друга страна
обаче, в конституцията е заложено условието, че никой
не може да следи за вярата на
хората, защото вярата и религията принадлежат на сърцето, и че ще бъдат позволени
всички религиозни празници
и служения, които не се противопоставят на правителството,
моралните ценности или закона. Народната партия, която Мустафа Кемал основава и

исляма за официална религия
в страната. Остава обаче един
важен проблем. Мустафа Кемал успява да откъсне Турция
от нейното минало, свързано с
исляма, и започва да формира
националистическото самосъзнание на турците.
Той обаче не успява да намери отговора на въпроса за
истинската идентичност на турците. Промените, които Мустафа Кемал и неговите приемници извършват в турското
общество, до голяма степен са
формално подражание на за-

“

Никоя власт в Турция не може да
продължи да пренебрегва една голяма
истина. Тази истина е, че ислямската религия е една от силите с голямо обществено и политическо влияние в Турция и
че промяната на ислямската идентичност
на Турция не е лесен и краткотраен процес. Успехът на ислямистката Партия за
справедливост и развитие, която пое управлението на Турция, не е нищо друго освен
доказателство на тази теза.
чието първо заседание е проведено на 15 октомври 1927 г.,
определя Турция като светска,
народна, националистическа
република. Мустафа Кемал
продължава да полага усилия
за обновяване на турското общество и започва да преследва традиционните религиозни одежди, подема кампания
срещу суфитските ордени и ги
призовава да затворят своите
манастири доброволно и завинаги, “преди да ги е срутил
върху главите им”.
Не след дълго, през 1937 г., е
приета конституцията, с която
Турция официално е обявена
за светска държава. Премахнат е членът, който огласява

падните управленски модели
и закони. Това води до липса
на ентусиазъм за тези промени
сред широките маси, да не кажем - до съпротива срещу тях.
Никоя власт в Турция не може
да продължи да пренебрегва
една голяма истина. Тази истина е, че ислямската религия
е една от силите с голямо обществено и политическо влияние в Турция и че промяната
на ислямската идентичност
на Турция не е лесен и краткотраен процес. Успехът на
ислямистката Партия за справедливост и развитие, която
пое управлението на Турция,
не е нищо друго освен доказателство на тази теза. 
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Палестинският въпрос
Текстът, който предлагаме на нашите читатели, е
проучване, изготвено за и под ръководството на Комитета за упражняване на неотменимите права на
палестинския народ. Издадено е от ООН през 1980 г.
и представлява съкратен вариант на значително пообхватни комплексни изследвания, публикувани от
ООН под следните заглавия: “Основи и еволюция на
палестинския проблем” - в две части (1978), и “Палестинският проблем” (1979).
(Продължение
от миналия брой)
РАЗДЕЛЯНЕТО
НА ПАЛЕСТИНА
И СЪЗДАВАНЕТО
НА ИЗРАЕЛ
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До 1947 г. Палестина окончателно се превръща в земя,
разкъсвана от насилие. Арабите
палестинци реагират с насилие
на политиката на мандата, която разрешава широкомащабна
емиграция и прехвърляне на
земи в Палестина. В началото арабите често практикуват
доктрината на “Хавалга”, или
самовъздържане. Към 1947 г.
обаче започват да проявяват
активност ционистки полувоенни организации от рода на
“Хагана” и “Иргун”, към които
по-късно се присъединява и
групата “Щерн”. През 1944 г. в
официален британски доклад
се казва, че корабът с бежанци
“СС Патриа” бива потопен при
приближаването си до кея в резултат от саботаж на еврейски
симпатизанти на брега, при което загиват 252-ма души. През

Планът на ООН за разделяне на Палестина (1947) предвижда прев
ръщането на Ерусалим в международна зона под опеката на ООН.
1942 г. в Кайро британският
държавен министър е убит от
бандата “Щерн”. През 1944 г. в
официален британски доклад
се казва, че кампанията на терористичните
организации
достига своя връх с експлозията, разрушила едно от крилата
на хотел “Цар Давид” в Еруса-

лим, при което загиват 86 обществени служители – араби,
евреи и англичани, и петима
граждани.
ООН – фактическият продължител на Лигата на нациите, само две години след
основаването си се оказва натоварена с отговорността за

Справочник
разрешаването на палестинския проблем. През май 1947
г. Общото събрание на ООН
създава специалната комисия
за Палестина към организацията и я упълномощава да свърже еврейския въпрос в Европа
с палестинския проблем. Това
става независимо от протестите
на палестинците и други арабски представители. В спора те
заявяват, че и други страни би
трябвало също да дадат убежище на големи маси европейски
евреи, прокудени от войната.
Специалната комисия за Палестина посещава Германия и
Австрия, както и Палестина и
други арабски държави. Една от
целите, които преследва ООН, е
съблюдаването на принципа на
самоопределение на народите.
Този принцип бива признат в
международните среди от времето на Първата световна война
и бива приложен спрямо други
арабски страни и територии,
попаднали под действието на
мандата. Въпреки всичко това
този принцип на практика не
се прилага към подмандатната
на Британия Палестина. В своя
доклад специалната комисия за
Палестина към ООН коментира
този въпрос по следния начин:
“По време на създаването на мандатите от група “А”
този принцип не се прилага
в Палестина очевидно поради намерението да се направи възможно създаването на
еврейско национално огнище
там. На практика спокойно
може да се каже, че създаването на такова огнище и самият
мандат за Палестина противоречат на този принцип.”
Специалната комисия за
Палестина към ООН препоръчва Палестина да стане независима, без каквото и да било
отлагане. Все пак нейните членове се разделят по въпроса за

фиг. 1
формата на независимостта.
По-малката част се изказват за
обединена федерална държава
със значителна автономност на
двете общности. Мнозинството
представители предлагат разделянето на Палестина на две
държави – еврейска и арабска

– и превръщането на Ерусалим
в международна зона под опеката на ООН (фиг. 1). Следват продължителни дебати по
въпроса за двете предложения
на специалната комисия. По
време на заседанията бива поставено под въпрос правото на
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ООН да взема законно решение за разделянето на страната.
Най-накрая, след интензивни
политически маневри, Общото
събрание одобрява с минимални поправки плана на специалната международна комисия
за Палестина и нейното взето с
мнозинство решение за разделяне на страната.
Британското мандатно управление над Палестина трябва да приключи и двете нови
държави - арабска и еврейска
- трябва да получат независимост на 15 май 1948 г.
Резолюцията по разделянето съдържа подробни предпазни мерки за защита на малцинствата и за съществуващите
права на различните религии
в Ерусалим, които са осигурени през периода на османското владичество. Включени са и
гаранциите за свободен достъп
на хора от всички религии до
светите места в Ерусалим.
Въпреки че територията
на еврейската държава, определена в резолюцията за
разделянето, е по-малка от
очакванията на ционистката
организация, все пак се оказва, че тя е изпълнила целта
си – създаването на такава
държава. Ето защо тя приема
плана за разделяне. Палестинските араби и другите арабски
държави отхвърлят резолюцията като несправедлива и
незаконна.
Насилието, което така и не
намалява, докато траят дебатите на ООН по палестинския
проблем, сега избухва отново и дори се засилва, когато
британските въоръжени сили
за пръв път се приготвят за
изтегляне и по-късно, когато
се определя по-ранна дата за
това изтегляне – 15.05.1948 г.
От една страна, ционистките
сили преминават в офанзива,

прилагайки плана “Дале”, състоящ се в окупиране на земи,
определени да влязат в границите на арабската държава веднага щом британската
власт в тях отслабне. Намерението на ционистите е да се
осигури “държава, направена
по-голяма и по-еврейска от
Хагана”. От друга страна, нередовните въоръжени сили
на палестинските араби също
засилват своите операции.
Насилието се разпространява.
Главни негови жертви стават
цивилните палестинци.
Особено кръвопролитен терористичен акт е ционисткото
нападение на селото Дейр Ясин
близо до Ерусалим. Населението, което се опитва
да избегне битката, дава 255 жертви – мъже, жени
и деца. В отговор
следва
арабска
атака срещу израелски патрул,
при която загиват
77 души. Терорът,
който
започва
след Дейр Ясин,
предизвиква бягство от други палестински арабски селища.
На 14 май 1948
г., след засилващи се безредици,
Държавата Израел обявява своето
създаване въз основа на ционистката
програма,
декларацията на
Балфур, мандатното споразумение и резолюцията за разделяне
на Палестина. В
деня след церемониалното изтегляне на бри-

танските войници съседните
арабски държави нахлуват
в областите, определени за
арабска държава, с което започва първият арабско-израелски конфликт.
Когато Съветът за сигурност излиза с резолюция за
спиране на огъня, израелските сили вече са постигнали
решително
превъзходство.
Освен това те са завладели и
контролират големи територии от районите, определени
за арабската държава, както и
западната част на Ерусалим,
която в първоначалния план е
определена за интернационализиране.
Линиите на военното при-

фиг. 2
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мирие, установени още през
1949 г. (фиг. 2), заварват под
контрола на Израел повече от
67% от общата територия на
Палестина. Египет и Йордания
въвеждат свое административно управление в останалите териториални участъци,
заделени за арабската държава според резолюцията за
разделяне на Палестина. Ивицата Газа преминава под административното управление
на Египет, а Западният бряг –
под административното управление на Йордания, която по
това време не е член на ООН.
От двете държави, предвидени в резолюцията за разделяне, е създадена само едната
– еврейската. Втората – арабската държава в Палестина, не
започва своето съществуване.

ПАЛЕСТИНСКИЯТ
ВЪПРОС В ООН В
ПЕРИОДА 1948-1967 г.
При това положение, когато прилагането на резолюцията по разделянето на
Палестина е предварително
опразнено от съдържание, на
Обединените нации е оставена
отговорността по решаването
на палестинския проблем. По
своята същност този проблем
по онова време е в това, че все
още предстои да се създаде
независима арабска държава в
Палестина. Въпреки че точно
такава е била и първоначалната цел на международната
общност, така както първоначално я е изразила Лигата на
нациите в 1919 г., а по-късно е
изразена и от името на Обединените нации в 1947 г., създаването на арабска държава си
остава нереализирано.
Първата стъпка, предприета от Обединените нации, е
да излъчи посредник в лицето

“

При това положение, когато прилагането на резолюцията по разделянето на Палестина е предварително опразнено от съдържание, на
Обединените нации е оставена отговорността по решаването на палестинския
проблем. По своята същност този проблем по онова време е в това, че все още
предстои да се създаде независима арабска държава в Палестина. Въпреки че
точно такава е била и първоначалната
цел на международната общност, така
както първоначално я е изразила Лигата
на нациите в 1919 г., а по-късно е изразена
и от името на Обединените нации в 1947
г., създаването на арабска държава си остава нереализирано.
на виконт Фолке Бернадот от
Швеция, “за да съдейства за
мирното урегулиране на бъдещата ситуация в Палестина”.
След изтощителни преговори
с двете страни той предлага
нещо, което сам нарича “възможна основа за дискутиране”. Планът предвижда специфични териториални решения
(урегулирания) по границите,
връщане на всички арабски
бежанци и някои ограничения
върху емиграцията на евреите.
Бернадот отделя най-голямо
внимание на проблема с бежанците, който е и най-сериозно препятствие пред мира.
Той докладва, че арабските
бежанци (по-късно техният
брой бил оценен на 726 000)
са “избягали или са прогонени от областите, попаднали
под еврейска окупация”. Той
препоръчва на Обединените
нации да потвърдят “правото
на бежанците да се завърнат
по своите домове... толкова

по-рано и бързо, колкото е
практически възможно” и заявява: “Би било нарушение на
принципите на елементарната справедливост, ако на тези
невинни жертви на конфликта бъде отказано правото да
се завърнат по домовете си по
време, когато еврейските емигранти се вливат в Палестина
и сами по себе си най-малкото
представляват заплаха, че ще
заемат мястото на арабските
бежанци, които са се вкоренили в тази земя от векове.”
Бернадот предлага и други
мерки. Въпреки всичко това
обаче, преди Обединените
нации да имат възможност
да предприемат каквото и да
било по неговите препоръки, мисията му в Палестина
достига до своя край. На 17
септември 1948 г. Бернадот е
убит от бандата “Щерн”.
През декември 1948 г. Генералната асамблея на Обединените нации потвържда-
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ва, че бежанците имат право
да се завърнат. По-нататък
тя утвърждава създаването
на Помирителна комисия за
Палестина за разрешаване на
въпросите, свързани с териториите, бежанците и статута
на Ерусалим. През май 1949 г.
Израел бива приет в Обединените нации. Неговото приемане е било директно свързано с
приемането на двете основни
резолюции на ООН по въпросите на Палестина – резолюцията №181 по разделянето и
№194 от декември 1948 г.
Помирителната
комисия
се заема с усложняващата се
ситуация в Палестина. Докато арабските държави в този
период показват по-голяма
гъвкавост, Израел изглежда
изпълнен с нежелание да се
откаже от спечеленото чрез
войната. Усилията на Помирителната комисия по Палестина се провалят, “статуквото”
се закрепва с изтичането на
времето. Израел постепенно
присъединява
окупираните
през 1948 г. области, лежащи
извън определените му граници. На практика тези територии са анексирани. В 1950 г.
Йордания, която все още не
е член на Обединените нации
(това става в 1955 г.), въвежда
на Западния бряг своя юрисдикция въпреки протестите на
други арабски държави. Бежанците си остават в изгнание.
Генералната асамблея създава към Обединените нации
Агенция за подпомагане на
палестинците, прогонени от
земите си и лишени от домове и средства за съществуване.
Когато в 1950 г. Агенцията за
подпомагане започва своите
операции, главното ударение
в нейните програми пада на
храната, убежището и здравеопазването на бежанците. С

течение на времето все повече
и повече внимание и фондове
биват фокусирани върху образователните програми и тези
за професионалното осигуряване на младите палестински
бежанци. До 1967 г. светът
разглежда палестинския въпрос главно като проекция на
проблема с бежанците.
Междувременно истинските измерения на палестинския
проблем започват да стават все
по-очевидни. Той прераства в
израелско-арабски конфликт,
който пък довежда до втората
близкоизточна война - тази за
Суец, през 1956 г. През юни
1967 г. статуквото, създало се
в района, е грубо нарушено
от третата арабско-израелска
война.
Събитията от 1967 г. се
превръщат в повратна точка
в близкоизточните въпроси.
В самото сърце на конфликта
продължава да лежи палестинският проблем.

ПРИЗНАВАНЕ
НА ПРАВОТО НА
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ПАЛЕСТИНЦИТЕ
По време на войната през
юни 1967 г. Израел се разпростира и окупира останалата част от арабската територия
на подмандатна Палестина,
включително и Ерусалим. Той
също взема под свой контрол
и окупира Голанските възвишения в съседна Сирия и Синайския полуостров на Египет
(фиг. 3).
Войната от 1967 г. причинява второто голямо палестинско прокуждане и разселване.
Половин милион палестинци
биват прокудени от родните си места. Тези бежанци от
войната през 1967 г. стават
известни като “новите бежа-

нци” за разлика от “старите
бежанци” от войната от 1948
г. Съветът за сигурност към
ООН пръв осигурява спирането на огъня и нестабилния
мир. След това той призовава
Израел да улесни завръщането на бежанците от 1967 г. и да
съблюдава в окупираните територии Четвъртата женевска
конвенция от 1949 г. Израел
не се подчинява нито на едното искане, нито на другото.
При това положение Съветът
за сигурност прокарва друга
резолюция с огромно значение – резолюция №242 от 22
ноември 1967 г., която обявява
придобиването на територии
чрез война за неподлежащо на
признаване и призовава Израел да изтегли въоръжените
си сили от “териториите, окупирани по време на войната”.
Резолюцията също призовава
за прекратяване на заплахите и демонстрациите на сила.
Тя също призовава страните
участнички да признаят суверенитета и независимостта на
всяка една държава в региона
и правото на всяка една да
живее в сигурни и признати
граници. По-нататък резолюцията призовава за справедливо урегулиране на проблема
с бежанците. В отсъствието на
общо мирно урегулиране на
проблема, включващо всички елементи на резолюция
№242, Израел отказва да се
изтегли от окупираните територии. Той потвърждава това
неколкократно независимо от
непрекъснатите призиви на
Общото събрание на ООН за
израелско изтегляне.
Независимо от всичко това
палестинската кауза за постигане на независимост и собствена държавност получава
забележително развитие след
войната от 1967 г. Организа-
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цията за освобождение на Палестина (ООП) се сформира
през 1967 г. и възприема Палестинското национално споразумение през 1968 г. Това
споразумение предначертава
на палестинците да се борят
за своите права - правото на
самоопределение, национална независимост и суверенитет над Палестина, правото
на завръщане и възвръщане
на собствеността в Палестина,
както и правото да се прибегне до въоръжена борба в преследването на тези цели.
Споразумението определя
Израел като незаконна държава и отхвърля “всички решения, които могат да се окажат заместители на пълното
освобождение на Палестина”.
Това довежда до отказа на Израел да има каквито и да било
отношения с ООП. Палестински групировки, под чадъра на ООП, започват с нарастващи темпове да прибягват
до насилие, за да фокусират
вниманието на световната общественост върху бедствията
на палестинците и върху тяхната решимост да си възстановят правата.
Палестинците успяват да
получат международно признание на справедливостта на
палестинската кауза и нейната важност за разрешаването на конфликта в Близкия
изток. Международното им
признаване е демонстрирано чрез резолюцията, приета
от Общото събрание на ООН.
Общото събрание заявява, че
пълното уважение на правата
на палестинците “е неотменим елемент от установяването на справедлив и траен мир
в Близкия изток”.
През 1974 г. арабските държави признаха ООП за единствен законен представител
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на палестинския народ. Признанието на Йордания за този
статут на ООП е от особено
значение, защото за периода
от 1948 г. до 1967 г. Йордания администрира Западния
бряг на река Йордан. През
1974 г. в дневния ред на Общото събрание се включва и
палестинският въпрос – за
пръв път от 1952 г. насам. По
време на сесията през 1974 г.
на ООП е даден статут на на-

блюдател, който по-късно е
приет за официален във всички органи на Обединените
нации. През същата година
Общото събрание официално
признава неотменимите права на палестинския народ на
самоопределение, национална независимост и суверенитет и правото за връщане по
домовете. Общото събрание
също така признава ООП за
представител на палестинския
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народ, за страна във всяко
мирно споразумение, което би
засягало Близкия изток.
От 1975 г. с всяка следваща година резолюциите на
Общото събрание отново и
отново потвърждават това
признаване на ООП. В допълнение към това една резолюция твърди, че палестинският въпрос е сърцевината на
близкоизточния
проблем,
като признава по такъв начин, че мирното решение е
невъзможно без справедливо
разрешаване на палестинския проблем. Най-различни
аспекти на този проблем са
проучвани и от други органи на ООН, занимаващи се с
незаконната израелска окупация на Западния бряг на
река Йордан и ивицата Газа.
Комисията за човешките права, специалната комисия по
израелските действия и мерки, създадена от Общото събрание на ООН през 1968 г.,
редовно критикуват най-остро израелските нарушения
на човешките права на палестинците. Техните доклади
порицават Израел за анексията на територии, създаването на селища на окупираните
територии, експроприирането и конфискуването на собственост, арестите, грубото
отношение и мъченията на
цивилни граждани, експулсиранията, отказването на
правото на завръщане и т.н.
През 1975 г. Общото събрание на ООН създава Комитет
по упражняване на неотменните права на палестинския
народ. То постоянно потвърждава препоръките на Комитета
за изтегляне на израелските
въоръжени сили и възстановяване на неотменимите права на палестинския народ.
Председателят на комитета

съвсем ясно посочва, че докато задачата му е да урегулира
нарушеното равновесие в осъзнаването на проблематиката
около близкоизточния въпрос
и ситуация, неговата подкрепа за палестинските права по
никакъв начин не поставя под
въпрос суверенитета или сигурността на съществуването
на Израел, който е пълноправен член на ООН.
По такъв начин от 1974 г. е
налице

международното
признаване в ООН
на справедливостта на палестинската кауза за самоопределение и независимост, на
централното място, което заема палестинският проблем
в близкоизточния диспут, и
на представителния характер
на ООП. Това международно
признаване е също така отразено извън ООН в изказванията на главните обединения
на държави, като тези на Организацията на необвързаните страни и Организацията
за африканско единство. Западноевропейските държави
също започват да подкрепят
идеята за самоопределението
на палестинския народ.
Израел обаче продължава
да владее Западния бряг и
Газа. Той отказва да обсъжда
идеята за създаване на палестинска държава на тези
територии въпреки съществуването на доста широк международен консенсус. Вместо
това Израел с нарастващи
темпове показва симптомите
на намерението си да задържи под свой контрол по един
или друг начин тези земи,
като поставя ударението върху претенциите да притежава Западния бряг, осланяйки

се на библейските имена на
Юдея и Самария. Той вече
е изгонил или арестувал палестинците там и е експроприирал или конфискувал
палестинската земя за създаване на свои селища – както
граждански, така и военни,
претендирайки за осигуряване на сигурността си. Той
е овладял жизненоважните
водоизточници в тази, общо
взето, суха област. Израел
преследва тази политика независимо от многократните
призиви за прекратяването й
както от Общото събрание на
ООН, така и от Съвета за сигурност. През 1979 г. и началото на 1980 г. съветът критикува Израел за неговата
политика на изграждане на
селища, която представлява
препятствие за мира в Близкия изток, и създава комисия, която да разследва и да
представи доклад за такива
израелски действия на окупираните територии.
Извън рамките на дейността на Обединените нации, подписването от страна на Израел на мирен договор с Египет
води постепенно до изтегляне
от египетските територии на
Синайския полуостров. Споразуменията от Кемп Дейвид от
ноември 1978 г. между САЩ,
Израел и Египет съдържат
формула за палестинска автономия на Западния бряг и
ивицата Газа, като на Израел
се разрешава да запази окончателно политическия и военния си контрол там. Палестинците незабавно отхвърлят
тази формула, като възразяват, че тя им отнема и отрича тяхното естествено право
сами да определят бъдещето
си, както и това, че формулата е постигната в отсъствието
на палестинския народ и сре-
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щу неговите желания. Общото
събрание на ООН обявява, че
такива споразумения са невалидни.
През януари 1976 г. мнозинството в ООН подкрепя
проекторезолюция, призоваваща да се упражни от страна
на палестинския народ неотменното му национално право на самоопределение. САЩ
налагат вето на резолюцията.
През август 1979 г. друга подобна проекторезолюция не е
допусната за гласуване. През
април 1980 г. е предприет друг
опит да се осигури подкрепата на Съвета за сигурност за
палестинското самоопределение, но и той също е провален
в резултат от поредното вето,
наложено от САЩ.
Палестинският народ достига приблизително четири милиона, което е население, поголямо от това на много страни
- членки на ООН. Около половин милион палестинци живеят в Израел. Други 1 200 000
живеят в окупираните територии на Западния бряг и сектора Газа. Останалите са в изгнание: голяма част от тях все още
по бежански лагери, а много
други – като чужденци по други държави. Болшинството от
намиращите се в изгнание все
още се надяват да се върнат в
своята собствена държава.
Същността на палестинския
проблем е описана от професор Арнолд Тойнби през 1968
г. по следния начин:
“През всичките тези тридесет години Британия допускаше в Палестина година
след година квота от еврейски емигранти, която варираше в зависимост от натиска,
оказван съответно от арабите
или евреите. Тези емигранти
не биха могли да отидат там,
ако не бяха защитени от Ве-

Споразуменията от Кемп Дейвид от ноември 1978
г. между САЩ, Израел и Египет съдържат формула за
палестинска автономия на Западния бряг и ивицата
Газа, като на Израел се разрешава да запази окончателно политическия и военния си контрол там. Палестинците незабавно отхвърлят тази формула, като
възразяват, че тя им отнема и отрича тяхното естествено право сами да определят бъдещето си, както
и това, че формулата е постигната в отсъствието на
палестинския народ и срещу неговите желания. Общото събрание на ООН обявява, че такива споразумения
са невалидни.
ликобритания. Ако Палестина
беше останала под турско османско управление или ако бе
станала независима арабска
държава през 1918 г., еврейските емигранти никога не
биха били допуснати в Палестина в достатъчно големи количества, разрешаващи им да
надделеят над палестинските
араби в тази страна, която е на
арабския народ. Причината,
поради която Държавата Израел съществува днес и поради която днес 1 500 000 араби
палестинци са бежанци, е, че
за период от тридесет години
еврейската емиграция е била
наложена на палестинските
араби от британската военна

мощ, докато тия емигранти
стават достатъчно многобройни и добре въоръжени, че да
са в състояние да се защитават
с танкове и самолети собствено производство.”
Трагедията на Палестина
не е просто местна. Тя е трагедия на света, защото е несправедливост, която представлява
заплаха за мира.
ООН признава, че фундаментален фактор за отстраняване на тази заплаха за световния мир е да се предостави
възможност на палестинския
народ да упражни неотменното си право на самоопределение, национална независимост
и суверенитет в Палестина. 
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Саладин

(Салах ад Диин
Абу ал Музаффар
Юсуф ибн Аюб
ибн Шади)
Петър Ценов
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Саладин е най-известната личност от историята на
кръстоносните походи и велик мюсюлмански владетел.
Истинското му име е Юсуф
или Йосиф. В Средновековието арабските имена носели
много информация. Те се състояли от името на бащата, понякога поредица от предци,
прозвище и почетни имена.
Неговото почетно име Салах
ад Диин на арабски означава “праведността на вярата” или “най-доброто от
религията”. Цялото му име е
Салах ад Диин Абу ал Музаффар Юсуф ибн Аюб ибн Шади
и е съставено от почетното му
име Салах ад Диин, рожденото му име Юсуф, прозвището
му Абу ал Музаффар (баща на
Победоносния), името на баща
му и името на дядо му – Аюб
и Шади. Това дълго име често
е предшествано от титлата ал
Малик ан Насир – Побеждаващият цар. Объркани от цялата
тази сложност на името му,
кръстоносците започват да го
наричат просто Саладин.
Саладин е роден в Тикрит
(Ирак) през 1138 година. Неговият баща кюрд служи като
висш офицер в армията на
сирийския началник Нур ад
Диин Махмуд, който дава отпор на европейските кръсто-

носци в опита им да освободят
Светите места. След като получава религиозно образование
в Дамаск, Саладин постъпва в
армията, където заема ръководни постове. След смъртта
на Нур ад Диин Саладин поема командването на армията и
управлението на Египет. През
1174 г. премахва египетските
управници и слага началото на
династията на Аюбидите.
За около десет години благодарение на своята силна армия Саладин завладява целия
Близък изток. Зенгите, на които служи в миналото Саладиновият род, тръгват на поход
срещу него, но са победени при
Курун Хамах. Братът на Сала-

дин – шах Туран, от своя страна завладява Хиджаз (Арабския полуостров) и Йемен.
Халифът в Багдад признава
Саладин за султан на Египет,
Хиджаз, Йемен и Сирия, още
повече че аюбидът е отстранил
от власт шиитската династия
на Фатимидите.
Онези, които са познавали
Саладин, почти не се спират
на физическото му описание
– дребен, хилав, с възкъса и
правилно оформена брада. Те
предпочитат да говорят за лицето му – замислено и леко
меланхолично, което грейва
внезапно в предразполагаща
усмивка и успокоява събеседника. Той бил винаги вежлив
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с гостите си, настоявал да ос- на армия в решителната битка те са отворени за поклонници.
танат за храна, отнасял се към при Хитин (4 юли 1187). Три Естествено издигнатият върху
тях с всички почести дори и месеца след тази битка, на 2 Скалната джамия кръст е свакогато не били мюсюлмани и октомври 1187 г., Саладин пре- лен, а превърнатата в църква
задоволявал всичките им ис- взема Ерусалим.
джамия “Ал Акса” отново става
кания. Не можел да търпи няЗа разлика от кръстонос- мюсюлманско обредно място,
кой да дойде при него и да си ните армии, които 88 години след като напръскват стените
тръгне разочарован. Мнозина преди това превземат града и й с розова вода.
се възползвали от това. Един го превръщат в касапница, СаЩедрият жест на Саладин
ден по време на примирие с ладин не плячкосва, не убива към ерусалимското население
кръстоносците принцът, госпо- и не търси отмъщение за изби- бил направен въпреки понеседар на Антиохия, пристигнал тите мюсюлмани. Емирите и ните лични загуби и обиди от
ненадейно пред шатрата на войниците му получават строги кръстоносците и остава един от
Саладин и поискал да му бъде заповеди: нито един христия- малкото примери в историята
върната една област, завзена човечеството за благота от султана четири години
родството и мъдростта да
преди това. И султанът му я
простиш на другия, когавърнал!
то си силен и способен.
Често щедростта на СаДаването на прошка е
ладин стигала до безпаи едно от основните учеметство. Когато някои от
ния на християнството.
помощниците му го обвиВсъщност Новият завет
нявали за неговото разтое “благовестие на лючителство, той им отговабовта” и в нито едно от
рял с непринудена усмивка:
евангелията насилието
“Има хора, за които парите
и убиването на невинса толкова важни, колкони хора не се поощрява
то и пясъкът.” И наистина
– нещо, което кръстотой искрено ненавиждал
носците пренебрегват в
богатството и разкоша. Коклането в Ерусалим през
гато приказните дворци на
1099 г.
фатимидските
владетели
Загубата на Ерусалим
стават негово притежание,
обаче шокира Запада.
той настанява в тях емири- В края на краищата султанът излиза по- По думите на арабския
те си, като сам предпочита бедител от мъчителния сблъсък със Запада. средновековен историк
да остане да живее в много Разбира се, кръстоносците са си възвърнали Ибн ал Атир “след падаконтрола над няколко града, но никога повече
по-скромната резиденция, те няма да имат сила да налагат волята си нето на Ерусалим франотредена за везирите.
джите* се облякоха в
на местното население.
Въпреки това в историята
черно и заминаха отвъд
Саладин остава като изключи- нин - бил той чуждоземец или морето, за да потърсят помощ
телно далновиден и амбицио- местен, да не бъде безпокоен. и подкрепа из всички страни,
зен лидер. Успял да обедини Неколцина фанатици поискват най-вече във Великия Рим.
почти целия ислямски Изток, църквата на Божи гроб да бъде За да подтикнат хората към
Саладин решава да се разпра- разрушена като наказание за мъст, те носели изображение
ви с кръстоносците от Еруса- извършените от кръстоносци- на Месията, мир Нему, целимското кралство. В отговор те безчинства, но Саладин ги лият окървавен под ударите
на нападение, извършено от поставя на мястото им. Той за- на един арабин. Говорели:
страна на кръстоносците от силва стражата на местата за “Вижте! Този тук е Месията,
Керак срещу мюсюлмански поклонение и разгласява, че а този там Мохамед, мюсюлпоклонници през 1187 г., Саладин повежда армията си на * Франджите (“франките”) - така арабите през вековете наричат кръстоносците.
Думата кръстоносци започва да се използва в арабската литература през втората
север и побеждава значително половина на XIX век и е внесена от европейската литература.
по-многобройната кръстонос-

43

Имена от вековете
мански пророк, който го удря
до смърт!” Развълнувани,
франджите се събрали, включително и жените, а онези,
които не можели да отидат,
платили разходите на тези,
които щели да се бият вместо
тях. Един от вражите пленници ми разказа, че той бил
единствен син и че майка му
продала дома си, за да му купи
снаряжение. Религиозните и
психологическите подбуди на
франджите бяха такива, че те
бяха готови да преодолеят каквито и да било трудности, за
да постигнат целите си.”
Започва Третият кръстоносен поход (1189-1192).
Към Светите земи се отправят владетелят на Свещената римска империя Фридрих
I Барбароса, френският крал
Филип II Август и английският крал Ричард I Лъвското сърце. Барбароса се удавя
в река в Киликия и армията
му се разпада. С обединени
усилия през 1191 г. армиите

на Ричард I и Филип II превземат Акър, а година след
това изтощената френска
армия се завръща в Европа.
Ричард I се отправя на юг
по крайбрежието, неотлъчно следван от флотата си. В
същото време Саладин поема успоредно на него, но
далече от брега. Последват
редица сблъсъци между двете армии, но нито един не се
оказва решаващ. Султанът
знае, че не е способен да победи армията на нашествениците. От своя страна Ричард І е наясно, че армията
му е изтощена и не би могла да превземе Ерусалим.
Започват преговори за мир.
Мирният договор е подписан в началото на септември
1192 година. Кръстоносците
си запазват бреговата ивица
от Тир до Яфа и признават
властта на Саладин над останалите територии, включително и над Ерусалим. На
християнските поклонници

се гарантира правото да посещават Светите земи и в
Ерусалим се запазва свободата на вероизповеданията.
В края на краищата султанът излиза победител от мъчителния сблъсък със Запада.
Разбира се, кръстоносците са
си възвърнали контрола над
няколко града, но никога повече те няма да имат сила да
налагат волята си на местното
население.
Последните дни от живота
си Саладин прекарва тихо в
любимия си град Дамаск, където издъхва на 4 март 1193 г.
след кратко боледуване. 
(За написването на текста са използвани следните източници: Ибрахим Карахасан-Чънар, Раждането
на исляма и арабската експанзия,
ЛИК, 2006; Амин Маалуф, Кръстоносните погледи през погледа на
арабите, “Агенция Меридиани”, С.,
2001 г., http://www.islamic-study.org/
Saladin%20(Salahu%20ad-Deen).htm,
http://i-cias.com/e.o/saladin.htm)

Речник

Откъде идва терминът...?
Алгоритъм,
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както е известно, е упътване за решаване на един
проблем или на определен
вид проблеми. Обикновено
алгоритъмът се състои от
крайна поредица указания,
които се изпълняват едно
след друго и отчасти се повтарят в определен ред.
Терминът
алгоритъм
Мохамед ал Хорезми
идва от името на математика Мохамед ал Хорезми,
роден около 780 г. на територията на днешен Узбекистан.
В ежедневието алгоритмите се срещат доста често.

Например една готварска рецепта, упътване за поправка
или за попълване на формуляр са алгоритми. Компютърните програми са също алгоритми.
Съвременното понятие за алгоритъм е въведено
от акад. Макаров и означава: „Ясно и точно предписание за изпълнение на последователност от елементарни операции с цел решаването на клас еднотипни
задачи.“

Алгебрата,
както е известно, е дял на математиката, в който се използват буквени обозначения за числата. Самият термин алгебра произлиза от арабски език – от ал джабр,
смятане с букви.
Терминът алгебра се среща също в названието на
различни алгебрични системи.

Какво се случва

Дарфур: Трудно постижимият мир
Станимир Иванов
Подписването на споразумение за мир между правителството в Хартум и основната бунтовническа фракция от
Движението за освобождение
на Судан, което се смята за
най-голямото бунтовническо
движение в областта Дарфур, с
нищо не промени ужаса на обстановката в земята на племето
фур. Движението за справедливост и равенство, другата голяма бунтовническа групировка,
не се съгласява да подпише споразумението, до което се стигна
трудно след намесата на страни
извън Африканския съюз.
Конфликтът възникна
в началото на 2003 г. с
обвинението, че централното правителство пренебрегва тази провинция
и подкрепя арабските милиции джанджауиди.

Географски
особености на Дарфур
Площта на провинция Дарфур е 510 000 квадратни километра, което се равнява на една
пета от територията на Судан.
На север провинцията граничи с Либия, на запад с Чад, на
югозапад с Централна Африка,
а на изток с провинциите Бахр
ар Разал и Кордофан.
Според последните преброявания броят на населението
на провинцията е шест милиона - араби и африканци, като
арабите са 40% от общия брой.
Провинцията е разделена на
три административни области:
Северен Дарфур с главен град
Фашер, Южен Дарфур с главен
град Ниала и Западен Дарфур с

главен град Джанина.
В провинцията има акациеви гори, от които се произвежда смола, а в югозападната част се отглежда тютюн. В
някои райони се отглеждат и
царевица, ечемик, судански
фасул, сусам и др.
Голямо е разнообразието на
животинските видове в провинцията, като най-често се отглеждат камили, овце и крави.
Провинцията е богата и на
полезни изкопаеми – графит,
желязо, мед и петрол.

Племена
В Судан живеят около 600
племена, народности и етнически групи, но преобла-

даваща роля традиционно са
играли бедуинските племена
(арабо-суданците). Южните и
западните райони на страната
пък се обитават от негроидни
народи, част от които са се
арабизирали, променили са
езика и обичаите си.
Дарфур е населен от множество арабски и африкански племена. Северен Дарфур
е населен предимно от африкански племена, но има
и арабски племена. Западен
Дарфур е населен предимно
от африкански племена, но
там живеят и някои арабски
племена като например Бану
Хусейн.
Южен Дарфур е населен
главно от арабски племена, но
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и там съставът на населението
е смесен и живеят и множество африкански племена.
Африканските племена в
Дарфур се занимават предимно със земеделие, някои се
занимават с търговия. Бедуините отглеждат добитък и
водят номадски живот.
Племената, които населяват Дарфур, имат обща
религия - ислямът.
Наред с арабския език в
провинцията се говори и на
множество местни езици.

Бежански лагери
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Въоръжените
стълкновения принудиха много суданци да напуснат
домовете си. В резултат на кризата
настъпи вътрешно
разселване на многобройни жители
на Дарфур и се
създадоха бежански лагери. Според
преброяванията на
международните
организации около два милиона суданци са напуснали домовете си.
Според изчисленията на Върховния комисариат на ООН за бежанците
в Чад се намират най-голям
брой бежанци от Судан (200
000 бежанци, разпределени в
12 бежански лагера).
Стотици хиляди бежанци
се заселват в селата и градовете в Дарфур.
Най-големият бежански лагер в Западен Дарфур се управлява от Норвежкия съвет за бежанците (90 000 души), 40 000
бежанци са настанени в лагера,
управляван от Ислямската организация за спасение.

Хронология на
събитията
Кризата в разположената
в Западен Судан провинция
Дарфур, която започна през
февруари 2003 г., премина
през поредица от събития.
Февруари 2003: Две бунтовнически групи - бунтовниците от Армията за освобождение на Судан и Движението
за справедливост и равенство
- въстават, обвинявайки правителството, че то пренебрегва провинцията и изпраща
въоръжени арабски милиции
срещу населението.

8 април 2004: Правителството в Хартум и бунтовниците от двете главни групировки
се споразумяват за спиране на
огъня за период от 45 дни.
7 май 2004: В доклад на
ООН за човешките права се
посочва, че суданските власти
и арабските милиции може би
са извършили военни престъпления и престъпления против човечеството.
27 май 2004: Суданското
правителство и бунтовниците
се споразумяват да допуснат
инспектори от Африканския

съюз за прекратяване на огъня.
19 юни 2004: Суданският
президент Омар Хасан ал Башир обявява обща амнистия с
цел прекратяване на сраженията между всички въоръжени
страни в Дарфур.
15 октомври 2004: Световната здравна организация
обявява, че около 70 000 души
са загинали по време на конфликта в провинцията.
30 октомври 2004: Войници от Руанда пристигат в
провинция Дарфур, за да се
присъединят към нигерийски
войници и да поддържат мира
в провинцията.
9
ноември 2004: Судан подписва
мирно споразумение с бунтовниците за
прекратяване
на въздушните
нападения на
Дарфур и гарантиране на
доставките на
хуманитарни
помощи в провинцията.
16
март
2005: ООН изтегля всичките
си
международни служители от областите в Западен Судан, след като
арабските милиции заплашват, че ще нападат чужденците и конвоите на ООН.
31 март 2005: Съединените щати се въздържат по
време на гласуване в ООН за
предаване на предполагаемите военни престъпления,
извършени в Дарфур, за разглеждане в Международния
съд в Женева. Международният съд започва официално
разследване през юни същата
година.

Какво се случва
с отглеждането на крави, откъдето идва и наименованието им - “краварите”.

Бунтовниците

10 март 2006: Африканският съюз удължава мисията
на делегацията си в Дарфур
за още 6 месеца - до 30 септември, за да даде време за
постепенно прехвърляне на
задачата за опазване на мира
в провинцията на силите на
ООН.
30 април 2006: Суданското правителство приема
предложение на Африканския
съюз за постигане на мир в
Дарфур, но срокът за постигане на мирно споразумение
изтича, без да се достигне до
реално споразумение.

Враждуващите страни
Джанджауидите
Джанджауидите са военен
съюз, който възниква в Дарфур през 1987 г. и включва
племената от арабски произход, които се наричат “арабската общност”. Тя включва 27
племена и е сформирана, за
да се ограничи влиянието на
северните арабски племена.
Впоследствие съюзът се разширява и в него се включват
някои арабски племена от

Кордофан.
През осемдесетте години
на миналия век правителството на Ас Садик ал Махди и
последвалото го сегашно правителство на Ал Башир са обвинявани, че подкрепят тази
организация.
Някои наблюдатели свързват възникването на джанджауидите с гражданската
война в Чад през осемдесетте години, когато сегашният чадски президент Идрис
Деби се изправи срещу Хусеин Хабари и привлече на
своя страна милициите от
арабските племена, населяващи Източен Чад. Сред тях
се отличаваха милициите на
джанджауидите.
Джанджауидите се разделят на две групи. Първата е
малобройна група в Северен
Дарфур, която се състои от
няколко милиции на арабските племена, наречени “камилари” (главното занятие на
тези племена е отглеждането
на камили – бел. ред.). Втората, по-голяма група джанджауиди населяват Южен Дарфур и се състоят от арабски
племена, които се занимават

Опозиционното
движение в Дарфур се ръководи от
двете основни бунтовнически групировки - Движение
за освобождение на Судан и
Движение за справедливост
и равенство, които обвиняват
правителството в Хартум, че
пренебрегва развитието на
провинцията и че не разпределя справедливо богатствата
и властта между суданските
провинции. Движенията смятат, че правителството е отговорно за действията на джанджауидските милиции, които
според тях нападат селищата,
населени с африкански племена.
Движението за освобождение на Судан е основано през февруари 2003 г.
от група бойци от трите найголеми африкански племена в
Дарфур.
Адвокатът Абдул Уахид
Мухаммад Нур, бивш член на
Суданската комунистическа
партия, е начело на Движението за освобождение на Судан
още от основаването му.
Движението за справедливост и равенство е
второто по важност военнополитическо формирование
след Движението за освобождение на Судан в Дарфур.
Учредителната
декларация
на движението е приета през
2001 г. Военната му дейност
започва през 2003 г.
Начело на движението е.
д-р Халил Ибрахим Мухаммад, който е бивш министър
на сигурността в правителството на суданския президент
Омар ал Башир.
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Мирното
споразумение от
Абуджа
В края на април 2006 г.
посредници от Африканския
съюз представиха в Нигерия
проект за разрешаване на
конфликта в Дарфур, който
се състоеше от 85 страници и
беше резултат от продължили
две години преговори, отнасящи се до разпределението на
властта и природните ресурси
между правителството и бунтовниците.
Преговорите, водени с
участието на специален пратеник на ООН и представители на Африканския съюз,
приключиха с подписването
на споразумението от страна
на суданското правителство и
една фракция от Движението за освобождение на Судан.
Втората фракция в движението, както и Движението за
справедливост и равенство
отказаха да подпишат споразумението.
Някои пунктове от мирното споразумение:
√ Проектът съдържа 511
точки, в които се разглеждат
въпросите, свързани с разпределението на властта и природните богатства, статута на
провинция Дарфур и демобилизация на войниците.
√ Мирното споразумение
за провинция Дарфур обявява
разоръжаването на милициите джанджауиди не по-късно
от октомври 2006 и даването
на автономия на провинцията.
√ Проектът съдържа 511
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точки, в които се разглеждат
въпросите, свързани с разпределението на властта и природните богатства, статута на
провинция Дарфур и демобилизация на войниците.
√ Хартум поема отговорността да неутрализира, контролира и разоръжи милициите джанджауиди наред с
въоръжените милиции в районите, които се намират под техен контрол.
√ Споразумението провъзгласява “федеративно устройство” за Судан и поемане
по пътя на демокрацията и
провеждането на избори, които да се отличават с прозрачност и свобода на избора.
√ Споразумението провъзгласява уважение на човешките права и свободи, както
и свободата на вероизповедание.
√ Споразумението не предоставя на бунтовниците поста вицепрезидент, както те
искаха, но им дава правото от
тях да бъде избран специален
съветник на президента.
√ Хартум трябва да отдели
300 милиона долара за ново
строителство, а след това 200
милиона долара през следващите 2 години.

Външните „играчи” в
мирното споразумение
САЩ
Съединените щати упражниха силен натиск върху различните страни да подпишат
споразумението и призоваха
отхвърлящите го да се присъе-

динят към него.
След споразумението американският президент изрази
желанието си да бъде ускорено разполагането на международни сили в Дарфур.

Чад
Чад, който си разменяше
взаимни обвинения със Судан, че поддържа бунтовници, които се сражават против
правителствата в Нджамена и
Хартум, приветства споразумението с надеждата, че то ще
спомогне за стабилизирането
на ситуацията в Дарфур.

Египет
Египет приветства споразумението и изрази готовност
да участва с войници в мироопазващите сили, които ще
следят прилагането на споразумението между суданското
правителство и Движението
за освобождение на Судан.
Той потвърди желанието си
да продължи да изпраща помощи за населението на Дарфур.

ООН
ООН следеше и следи отблизо кризата в Дарфур и
изпращаше делегации в провинцията, които описваха
хуманитарната обстановка в
Дарфур като трагична и призоваваха споразумението да
бъде прието. Те приветстваха
подписването му и подканиха
тези, които не го подписаха, да
се присъединят към него. 
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