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ПАЛЕСТИНСКИ ПРОЕКЦИИ 
НА СЪВЕТСКО-БЪЛГАРСКОТО ПАРТНЬОРСТВО
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За палестинското съпротивително движение периодът 1974–1978 г. 
затваря първия цикъл от неговото официално движение в полето на 
международните отношения – от признаването на Организацията за 
освобождение на Палестина за законен представител на палестинския 
народ  от Общото събрание на ООН до първото  сепаративно споразумение 



на Израел с арабска държава, Египет, в което легитимирането на 
еврейската държава в арабските среди, водеща цел на нейното 
ръководство, не е съпътствано с реципрочни гаранции за държавността на 
палестинските араби.  Гледайки района на Близкия изток през призмата 
на Студената война, за Москва и нейните сателити палестинският 
проблем е от второстепенна важност, но, както обобщават българските 
дипломати, той е критерий, през който арабските ръководители  са 
длъжни, често пропагандно, да филтрират своите външнополитически  и 
външноикономически акции.  В  този контекст в двустранните и 
многостранни връзки на арабските страни с извън регионални и извън 
арабски държави палестинският проблем се превръща в централна и не 
рядко конфликтна точка в преговорния процес. Палестинската 
държавност и подходът за нейното постигане е основополагащ 
дискусионен пункт и в преките контакти на съветския блок с 
ръководители на палестинската съпротива от началото на 70-те години на 
20 век. Изхождайки от своите стратегически и икономически интереси и 
следвайки промените в палестинското съпротивително движение, 
Съветският съюз и България изграждат контурите на прагматичен подход, 
изчистен от идеологическата обремененост, характерна за първата 
половина на предходното десетилетие. 

Три са основните линии на съветско-българското партньорство в 
периода 1974–1978 г. по палестинския проблем: пропагандно звучащо, но 
неотменно поддържане на палестинската кауза на международното поле, 
в разговорите с арабски дипломати и в контактите с палестински 
ръководители по модел, основан на Устава на ООН и одобрен от Съвета 
за сигурност и болшинството държави-членки на ООН; насърчаване на 
еманципацията на палестинските араби в арабски среди и внушения пред 
ръководителите на Организацията за освобождение на Палестина /ООП/ 
за отказ от общоарабската цел за унищожение на Израел и на трето 
място, контролирано снабдяване на палестинското съпротивително 
движение /ПСД/ с оръжие на основание „право на защита интересите на 
палестинските араби” и върху принудителния консенсус по този 
материален въпрос между арабските националистически и консервативни 
сили. Обслужвайки интересите на съветския блок за поддържане на 
активно присъствие в Близкия изток, този подход  отлага неизвестно във 
времето решаването на проблема с държавността на палестинските 
араби, но осигурява неговото движение чрез поддържан постоянен натиск 
над Израел от палестинската съпротива и международното обществено 
мнение и съдейства за постепенния отказ на арабските държави да 
определят политическото бъдеще и да говорят от името на палестинските 



араби. Той подпомага усилията на Ясер Арафат да преодолее кризата на 
представителност на ООП, която съпътства организацията през 70-те и 
80-те години на 20 век и нейната вътрешната нестабилност и улеснява 
елегантния отказ от предварително зададения терористичен лозунг за 
унищожение на Израел. 

Основните контури на подхода са изработени в съветските 
дипломатически и партийни служби и по дипломатическите канали между 
Москва и София се предават разговорите на съветските ръководители, 
техните внушения и съответно нюансите в целите на арабските партньори. 
Най-често българските дипломати повтарят казаното от съветските, но 
проверят също какво и до каква степен са възприели арабските 
ръководители от внушенията на Москва и евентуална промяна в техните 
възгледи. 
O

Как се стига до очертаването на описания подход?

На първо място се променя глобалистката представа на Съветския 
съюз и неговите сателити по отношение на допустимата безопасна степен 
на манипулиране и ангажираност в арабо-израелския конфликт. В  края на 
60-те и началото на 70-те години на 20 век изкристализира виждането, че 
преследването на собствените политически цели от страна на 
управляващите арабски националистически режими често приема крайни 
екстремистки форми и противоборства, с което се минира търсената от 
съветския блок контролирана динамика на процесите в района на Близкия 
изток1. В  допълнение на това, военната мощ на Израел и гаранциите за 
неговата сигурност от страна на САЩ „убеждават” съветското 
ръководство и неговите съюзници, че снабдяването с оръжие на тези 
режими трябва да се съпътства с трайна пропаганда на търсене на мирни 
решения с посредничеството на съветския блок. Във връзките със своите 
арабски клиенти социалистическите страни трябва да се фокусират върху 
постоянно убеждаване съществуването на Израел да бъде прието.

Свидетелство за подобно придвижване е острата критика на 
арабския екстремистки лозунг за унищожение на Израел, направена от 
българския партиен и държавен лидер Тодор Живков пред ЦК на БКП 

1  Filipova, N. Bulgarian Foreign Policy  on the Middle Eastern Deadlock at the end of the 1960s 
and early  1970s. - In: Actes du Colloque international co-organisé par lʼUMR IRICE et le RICHIE 
„De Moscou à Madrid, du Caire à Berlin-Est. Les pays dʼEurope Orientale et la Méditerranée. 
Relations et regards croisés, 1967-1989” tenu à la Sorbonne, le 2-3 Février 2012, p. 10–13, 
printing in progress.



непосредствено след арабския разгром в Юнската война от 1967 г.2, след  
като съветският блок следва и дори оправдава предизвикателните 
арабски действия от пролетта на 1967 г. Откритата ангажираност с 
арабската страна в конфликта с Израел повишава степента на зависимост 
на съветския блок от националистическите режими в арабския свят, с 
което се увеличават и рисковете от въвличането на социалистическите 
страни в конфронтацията в региона и на по-високо ниво – със САЩ и 
НАТО. Ясен сигнал за подобна заплаха са събитията от 1970 и 1973 г. През 
юли 1970 г. при операция Римон – 20 на израелските военновъздушни сили 
съветски военни летци са пряко ангажирани във военни действия с 
израелски военни самолети в зоната на Суецкия канал и съветската 
военна сила е унижена. За да свали военното напрежение и поправи 
увредения си имидж, Москва насърчава подписването на египетско-
израелско примирие под  американско посредничество3. Октомврийската 
война от 1973 г. доказва реалността на опасността от пряк военен 
сблъсък между суперсилите, което също провокира съветските усилия за 
настояване пред арабските партньори за търсене на прекратяване на 
огъня и мирни преговори с Израел4.

Фокусирайки се върху обобщено наречения „палестински проблем” 
на следващо място, още до войната от 1967 г. в съветския блок се 
затвърждава оценката, че в арабските среди не просто отсъства 
консенсус  относно бъдещето на палестинските араби, но наред с тезата 
за ликвидиране на Израел, отделни арабски държави се стремят да 
разпределят територията, определена за държава на палестинските 
араби, включително важния в религиозно и политическо отношение 

2 ЦДА, ф. 1б, оп. 34, а. е. 59, л. 3.

3 Golan, G. The Cold War and the Soviet attitude towards the Arab - Israeli conflict. In: The Cold 
War in the Middle East. Regional conflict and the superpowers 1967-73. London and New York: 
Routledge, 2007, p. 62-63; Мирчева, Хр. Близък изток, интереси, амбиции, конфликти/
1948–1988/. София: Везни-4, 1998, с. 184.

4Introduction to: Great Power Intervention in the Middle East. Ed. by  Leitenberg, Milton and 
Gabriel Sheffer. New York, Oxford, Toronto, Sydney, Frankfurt, Paris: Pergamon Press, 1979, р.
6.



ислямски център Ерусалим5. В  този контекст българските дипломати 
коментират и слабостите и неприемливи позиции и действия на 
палестинската съпротива през втората половина на 60-те години: 
зависимостта й от арабските държави, следване на предварително 
зададения в арабските столици лозунг за унищожение на Израел, 
съществуване на многобройни и разпокъсани партизански организации, 
които нямат влияние върху населението в окупираните територии и в 
бежанските лагери, поддържане на критично напрежение в Близкия изток 
с терористични нападения върху еврейската държава6. 

Изхождайки от тези съображения, до края на 60-те години 
съветският блок се опитва да наложи влияние върху ПСД  чрез арабските 
компартии и ограничени доставки на оръжие с посредничеството на 
Генералните щабове на приятелските режими в Сирия и Ирак и 
ливанската, сирийската, йорданската и иракската компартии. Най-активна 
в полето на дипломацията в палестински среди е йорданската компартия, 
която по сведения на българската дипломация издига лозунга за 
създаване на палестинска държава върху територията на кралство 
Йордания и Западния бряг на р. Йордан, като контрапункт на амбициите 
на крал Хюсейн и гаранции за съществуване на държавата Израел7. 
Актуална форма на внедряване на собствени структури в партизанските 
среди става подкрепата за организирането и въоръжението през 1970г. на 
организацията „Партизански сили” на иракската, сирийската, ливанската и 
йорданската компартии8.

Съществена промяна в подхода на източния блок към палестинската 
съпротива налага издигането на Ясер Арафат, ръководител на 
организацията Фатах, за председател на Изпълнителния комитет на ООП 

5Филипова, Н. Палестинците в глобалното противопоставяне и арабското пространство 
в междувоенния период  1956–1967 г.: погледът  на българската дипломация. –В:  
Сборник с доклади и съобщения от третата Национална научна конференция на 
Българското историческо дружество на тема „Глобализация, историческа памет и 
национална идентичност”, СУ „Св. Кл. Охридски”, 17–18 март 2012 г. Известия на 
Българското историческо дружество (ИБИД), т. 42, 5–13 под печат; Talhami, G. Syria and 
the Palestinians. The Clash of Nationalisms. Univ. Press of Florida, 2001, p. 11, 59; ЦДА, ф.1б, 
оп. 81, необработен архив: Доклад  от Г. Танев, посланик на НРБ в Ливан относно „Опити 
за обединение на мюсюлманските страни на базата на исляма”, 29 май 1975, л. 6–16.

6ДА–МВнР, оп. 24, а. е. 2400, л. 40–43; ДА–МВнР, оп. 20п, а. е. 403, л. 97–101.

7 ДА–МВнР, оп. 24, а. е. 2400, л. 60–61.

8  Филипова, Н. Българската дипломация в Египет, Сирия и Ирак във времето на 
Студената война /средата на 50-те-средата на 70-те години на ХХ век/. София: Лийгъл 
адвайс, 2008, 200–201.



през февруари 1969 г. и измененията в националната харта на 
организацията, направени половин година по-рано. В  резултат на тези 
промени се засилва ролята на ООП като обединител и представител на 
палестинската съпротива и се декларира ексклузивното право на 
палестинските араби да освободят своята родина.  Те бележат и нов етап 
на радикализиране на ПСД  – заявява се, че единственото средство за 
освобождаване на Отечеството, разбирано като унищожение на Израел, е 
народната въоръжена борба9. Екстремисткият лозунг на терористични 
акции против еврейската държава се насърчава от Китай политически и с 
доставки на оръжие, платено, по сведение на българската дипломация, 
със средства, осигурени от Саудитска Арабия10.

Съветският блок реагира незабавно на новата обстановка в средите 
на палестинската съпротива. Социалистическите страни приемат поканата 
за участие в 6 сесия на Палестинския национален съвет/ПНС/ през 
септември 1969 г., за да демонстрират заинтересованост от установяване 
на преки контакти с новото ръководство на ООП и като контрабаланс на 
присъствието на китайската делегация11. СССР откликва на търсеното от 
Я.Арафат сближение и неговото посещение като лидер на ООП12 в Москва 
през февруари 1970 г. поставя началото на активен диалог по 
политическите позиции на органзацията и преговори за директни доставки 
на оръжие.

На тази среща се оформят основните дискусионни кръгове в 
контактите между ООП и съветския блок, по които се дебатира и до 
подписването на Кемп-Дейвидските споразумения от 1978 г.: относно 
изключителното право на ООП да представлява палестинския народ, 
легитимността на ООП в системата на международните отношения, 
територията на бъдещата палестинска държава и ангажиментите на 
Москва по военното обучение и въоръжение на организацията. Тези 

9  Palestine National Charter of 1968. http://www.un.int/wcm/content/site/palestine/pid/12362;  
ДА–МВнР, оп. 25, а. е. 2186, л. 23–26; ДА–МВнР, оп. 20п, а. е. 403, л. 52–54.

10Пак там, л. 70; Talhami, G. Op. cit., p. 69.

11ДА–МВнР, оп. 25, а. е. 3117, л. 2.

12 Това е второ посещение на Я. Арафат в Москва. Но при първото, осъществено през 
юли 1968г., той е в състава на египетска делегация, водена от президента Г. А. Насър и 
в качеството си на лидер на Фатах. Присъствието на Арафат в тази делегация 
демонстрира неговата гравитация около Насър, за което сътрудничество е активно 
насърчаван от СССР. Вж. Heikal, M. The Road to Ramadan. The New York Times Book Co., 
1975, p. 62–65.

http://www.un.int/wcm/content/site/palestine/pid/12362
http://www.un.int/wcm/content/site/palestine/pid/12362


проблеми са обсъждани и в София при посещението на Я. Арафат през 
февруари 1973 г.

След като получава отказ в Москва, Я. Арафат проверява 
евентуална промяна на позициите в София по въпроса за статута на ООП 
пред  ръководствата на двете държави – настоява за прием на ниво 
държавен глава и откриване на дипломатически представителства в 
двете столици. В  удовлетворителното състояние на застой в Близкия 
изток до октомври 1973 г. обаче, съветският блок не приема исканията13, 
които биха легитимирали ООП в международните отношения, но и биха 
провокирали разрушаване на статуквото. От друга страна, става ясно в 
София, не е постигнато вътрешно обединение в ПСД  и ООП не може да 
твърди, че представлява болшинството от палестинския народ14.

Октомврийската война от 1973 г. и започналите сепаративни 
преговори на Египет променят настроенията в арабските среди и налагат 
по-тясно обединение по проблема с представителността на палестинския 
народ. На срещата на високо равнище в Алжир през ноември 1973 г. 
арабските държавни глави настояват за признаване на ООП за единствен 
законен представител на палестинския народ, който може да вземе 
участие в организираната под егидата на Москва и Вашингтон Женевска 
конференция за Близкия изток и за възстановяване на законните права 
на палестинските араби15.

При заявения арабски консенсус и опасността от изолиране от 
мирния процес в Близкия изток, съветският блок променя и своята 
позиция по признаване на ООП като субект на  международните 
отношения и единствен законен представител на палестинските араби. По 
време на посещението в Сирия в края на юли 1974 г. българският външен 
министър Петър Младенов сондира и мнението на най-близкия съюзник в 

13ЦДА, ф.1б, оп. 81, необработен архив: Доклад  на посолството на НРБ в Москва 
относно посещение на делегация на ООП в СССР, 10–20 февруари 1970г., л. 1–2; ЦДА, 
ф.1б, оп. 60, а. е. 104, л. 15.

14 Пак там, л. 10–2.

15Пырлин, Е.Д. 100 лет противоборства. Генезис, эволюция, сожвременное состояние и 
перспективы решения палестинской проблемы. – В: Москва: ”Российская политическая 
енциклопедия” /РОССППЭН/, 2001, с. 120; Мирчева, Хр. Цит. съч., с. 240; ЦДА, ф.1б, оп. 
81, необработен архив: Справка „Палестинското национално-освободително движение и 
НРБ”, 1974, л. 2.



арабския свят – Сирия. Хафез Асад декларира подкрепа за правата на 
ООП16.

Движейки се в безопасни води, НРБ признава официално ООП като 
представител на палестинския народ  и разрешава откриването на бюро на 
организацията към Комитета за сътрудничество с народите на Азия и 
Африка в София по време на официалното посещение на члена на ИК на 
ООП и председател на политическия отдел Фарук Кадуми през втората 
половина на август 1974 г, след  като СССР вече е дал своето съгласие за 
това17. 

Заявената в Москва и София позиция по правата и 
представителността на ООП дава силна подкрепа за борбата на 
организацията за международно признание, увенчала се с успех с 
поканата към ООП от ноември 1974г за участие в бъдещата работа на 
Общото събрание и всички международни конференции под егидата на 
ООН със статут на наблюдател18. Тази подкрепа придобива съществена 
положителна за ООП тежест в движението на организацията в 
международните отношения предвид твърдия отказ на Израел и САЩ и до 
края на 80-те години да я признаят за представител на арабите от 
Палестина. Бюрото на ООП в София придобива пълен дипломатически 
статут в средата на 1975 г., но въпреки настояванията на Я. Арафат и в 
средата на септември 1978 г. той да бъде приет като държавен глава в 
София, неговото желание е отклонено.19  Студената война маркира 
допустимите граници на предизвикателства в регионалните и в частност, 
Бизкоизточната политика на Съветския съюз и неговите сателити. 

Американо-израелският отказ за признаване представителността на 
ООП е провокиран от екстремистката позиция на ООП за невалидността 
на Резолюция 181 на ООН относно правото за създаване на държавата 
Израел и поддържаща лозунга за народно-освободителната борба, по 

16ЦДА, ф.1б, оп. 81, необработен архив: Информация за официалното посещение на 
министъра на външните работи Петър Младенов в Сирийската арабска република, 26–
30 юли 1974 г., 1 август, 1974, л. 2.

17 ЦДА, ф.1б, оп. 81, необработен архив: Бележки от срещата на Р. Григоров, зав. отдел 
„Външна политика и международни връзки” на ЦК на БКП с делегация на ООП, 21 август 
1974 г., л. 2.

18http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/512BAA69B5A32794852560DE0054B9B2:Resolution 
3237/XXIX/ 22 November 1974.

19 ДА-МВнР, оп. 31, а. е. 4448, л. 4; ЦДА, ф.1б, оп. 81, необработен архив: Докладна 
записка от Димитър Станишев до Тодор Живков относно едночасови разговори с Ясер 
Арафат във Варна на 16 януари 1978 г., 29 септември 1978 г., л. 1.



същество терористични акции, за унищожение на Израел. В  противовес на 
това, от подкрепата за Резолюция 181 от 1947 г. и Резолюция 242 от 1967 
г. на Съвета за сигурност на ООН и до края на съветската ера, Москва 
поддържа правото на съществуване на държавата Израел. Скъсването на 
дипломатически отношения с Израел от страна на социалистическите 
страни през 1967 г. под арабски националистически натиск е грешка, 
която стеснява възможностите за участие в преговорния процес.

В  този контекст, съветският блок поддържа двойнствена игра, 
призвана да гарантира запазване на позиции в Близкия изток, особено 
предвид постепенното придвижване на Египет в посока Вашингтон-Тел 
Авив. Внушенията за приемането на Израел активно се пропагандират във 
връзките на съветския блок с палестинската съпротива като единствена 
„реалистична формула” в съчетание с нарастващи директни доставки на 
оръжие  и обучение във „формите и методите” на партизанската война. 
Следването на подобна политика поддържа и оцеляването на ООП като 
силен противник в битката с Израел и плановете за йордано-палестинска 
федерация.

Посочената позиция е заявена още в първия пряк контакт на 
съветското ръководство с Я. Арафат през 1970 г. Според  сведенията, 
предоставени от съветски дипломати на българското посолство в Москва, 
най-конфликтният момент от срещата става този, когато представителите 
на съветския Комитет за солидарност с народите на Азия и Африка 
декларират, че продължават да считат Резолюция 242, при всичките й 
несъвършенства, за отправна точка за решаване и на палестинския 
проблем. „Съветските другари обърнали внимание, че борбата за 
решаване на палестинския проблем не бива да се обръща срещу 
резолюцията на Съвета за сигурност”. Същевременно Арафат получава 
обещание за военно обучение и доставка „не само на леко автоматично, 
но и дългобойно и противотанково оръжие20.

Но приемането от страна на ръководството на ООП на резолюциите 
на Съвета за сигурност на ООН означава и признаване суверенитета на 
Израел, път който предстои да бъде извървян, защото отказът е общата 
арабска позиция, не само на ООП. При посещението на Я. Арафат в СССР 
през юли-август 1974 г. съветски партийни лидери потвърждават 
становището на Москва, че „подкрепя законните права на палестинския 
народ  за създаване на своя държава”, но не върху цялата територия на 

20  ЦДА, ф.1б, оп. 81, необработен архив: Доклад на посолството на НРБ в Москва 
относно посещение на делегация на ООП в СССР, 10–20 февруари 1970 г., л. 3, 5; ЦДА, 
ф.1б, оп. 81, необработен архив: Докладна записка от посланик Анани Ананев относно 
посещение на Арафат в Москва. Бейрут, 16 март 1970 г., л. 2.



подмандатна Палестина, а на Западния бряг на р. Йордан и ивицата Газа. 
„СССР, добавя се в съобщението за срещата, не подкрепя екстремистките 
лозунги на някои арабски държави и палестински организации, 
приканващи към унищожение на Израел и способстващи само за 
изостряне на обстановката в Близкия изток”. В  българската столица това 
становище се повтаря пред Фарук Кадуми през август с.г21. 

Всъщност, съветските и български дипломати работят в посока, 
която се вписва в новата „стратегия на етапите”, приета от ПНС през юни 
1974 г. – за създаване на палестинска държава върху всяка освободена 
територия22. Тази стратегия може да се оцени и като съществена промяна 
в позициите на ООП и първа стъпка към отказ от общо арабския лозунг за 
унищожение на Израел и признаване на неговото съществуване в замяна 
на организиране на палестинска държавност. Москва и София ясно 
заявяват през 1974 г. докъде ще подкрепят ООП в териториално 
отношение – до границите на държавата Израел отпреди юнската война 
от 1967 г. Тази теза има положително за ООП и палестинските араби като 
цяло значение в друго отношение – Съветският съюз гарантира, че ще се 
противопостави на всеки опит за лишаване на палестинския народ  от 
дадени им с решение на ООН територии, най-проблемната от които е 
Западният бряг на р. Йордан, в полза на идеите на арабските монархии и 
Израел, а след 1974 г. и Египет, за йордано-палестинска федерация23.

Трети ключов проблем, по който се дискутира в Москва и София, е 
правото на ООП като представител на палестинския народ да участва в 
международни преговори по палестинската държавност. Доколкото няма 
друга възможност за влияние върху цялостните процеси в региона, СССР 
поддържа като форум Женевската конференция за Близкия изток, 
провеждана под егидата на ООН от края на 1973 г. и в тази насока са 
разговорите с ООП. Конференцията е подкрепяна и от САЩ, Израел и 
фронтовите арабски държави, при първоначалната опозиция на Сирия24.

Терористичните акции на ООП на територията на Израел и 
непризнаването на еврейската държава предизвиква и твърдия отказ на 

21 ЦДА, ф.1б, оп. 81, необработен архив: Бележки от информацията за посещението на 
делегация на ООП начело с Ясер Арафат в Москва /30 юли-1 август 1974/, л. 2; ЦДА, ф.
1б, оп. 81, необработен архив: Бележки от срещата на Р. Григоров, зав. отдел „Външна 
политика и международни връзки” на ЦК на БКП с делегация на ООП, 21 август 1974 г., 
л. 2.

22 http://www.mideastweb.org/plo1974.htm: The PNC Programme of 1974.

23 Мирчева, Хр. Цит. съч., с. 249, 291,

24 Пак там, 243–245.

http://www.mideastweb.org/plo1974.htm
http://www.mideastweb.org/plo1974.htm


Тел Авив и Вашингтон да приемат организацията като партньор в 
преговорите в Женева. ООП официално също не приема конференцията, 
но според  анализ на българския посланик в Бейрут от февруари 1974 г., се 
очаква обсъждане в ПНС за евентуално положително отношение на 
организацията към участие във форума. Но, подчертава Г.Танев, „за 
палестинците и особено за ръководството на ООП, не е лесно да вземат 
решение за участие в конференцията, без да са били предварително 
поканени. Досега такава покана няма. Те се опитват да получат поне 
известни обещания в това направление”25. 

Пет месеца по-късно, при споменатото посещение на Фарук Кадуми 
в София през август, той заявява пред  български партийни лидери, че 
„Женевската конференция показва, че ние не сме основната страна в 
решаването на проблема, а Йордания. Съветските другари се съгласиха 
ние заедно с арабските и необвързаните страни да поставим палестинския 
проблем на следващата сесия на ООН с цел да се постигне 
потвърждаване на досегашните резолюции или нова Резолюция, която ще 
позволи да се явим на Женевската конференция за Близкия изток”26. 
Всъщност няколко дни преди това съветските дипломати подават своето 
предложение на Я. Арафат като заявяват, че ООП има право да участва в 
Женевската конференция с равни права27, обещание, за което ще работят 
впоследствие. Офертата, отправена в Москва, е потвърдена като 
работеща в София. 

Въпреки несъгласието на САЩ  и Израел, тази подкрепа осигурява 
чуваемост на международните форуми за правата на участие на ООП в 
преговорния процес. Първа победа за ООП в това отношение става 
гласуването на спомената Резолюция 3237 от Общото събрание на ООН 
през ноември 1974 г., която дава право на организацията да участва във 
форуми, провеждани под егидата на ООН. Доказателство за еволюция и 
за затвърждаващия се международен имидж на организацията е 
заявлението на Ф. Кадуми в София през 1975 г., че те ще участват в 
Женевската конференция при условие, че разговорите се базират не на 

25 ЦДА, ф.1б, оп. 81, необработен архив: Доклад на Г. Танев, посланик на НРБ в Ливан 
относно “Някои въпроси на страните и положението в Близкия изток”, Бейрут, 15.2.1974 
г., л. 15.

26 ЦДА, ф.1б, оп. 81, необработен архив: Бележки от срещата на Р.Григоров, зав. отдел 
„Външна политика и международни връзки” на ЦК на БКП с делегация на ООП, 21 август 
1974 г., л. 5.

27 ЦДА, ф.1б, оп. 81, необработен архив: Бележки от информацията за посещението на 
делегация на ООП начело с Ясер Арафат в Москва /30 юли – 1 август 1974/, л. 2. 



Резолюция 242, свеждаща палестинския проблем само до бежански, а на 
основата на Резолюция 3236 на Общото събрание на ООН от 22 ноември 
1974 г., „признаваща палестинския народ  за една от главните страни в 
разрешаването на конфликта и ООП-за законен представител на 
палестинския народ”28. С нараснало самочувствие, през май 1977 г. 
говорителят на ООП Абу Мейзар заявява в София претенциите на 
организацията, че би приела преговори в Женева „само в случай, че там се 
разглежда палестинският въпрос и правата на палестинския народ, а не 
въобще решаването на Близкоизточния проблем”29.

Защитавайки идеята за необходимостта от участие на ООП в 
преговорите в Женева пред  ръководителите на организацията и 
насърчавайки еманципирането на палестинските араби в арабски среди, 
социалистическите страни осигуряват своето активно присъствие в 
близкоизточните процеси, както и изгодните сделки за продажба на 
оръжие на палестинската съпротива. В  тази посока са и тезите за 
състоятелността на идеята да се работи за организиране на временно 
правителство на палестинската съпротива, по примера на алжирската 
освободителна борба. През април 1975 г. българският външен министър П. 
Младенов сондира мнението на Ф. Кадуми.  При липсата на своя 
собствена територия, обяснява Ф.Кадуми, за ООП е невъзможно и дори 
преждевременно осъществяването на подобна идея. Ръководството на 
организацията възприема в този момент като задоволителна основа за 
борбата за създаване на палестинска държава признаването на ООП от 
ООН за законен представител на палестинския народ30.

Признанията на Ф.Кадуми, че развиването на подобна идея „би 
създало редица затруднения на ООП”31 произхожда от противоположните 
позиции на страни от определения като антизападен арабски блок. 

28  ЦДА, ф.1б, оп. 81, необработен архив: Информация от П.Младенов до ПБ на ЦК на 
БКП относно официалното посещение на председателя на Политическия отдел  на ИК на 
ООП Ф. Кадуми в НРБ от 4 до 7 април 1975 г., 24 април 1975 г., л. 3–4.

29  ЦДА, ф.1б, оп. 81, необработен архив: Паметна бележка от отдел Шести на МВнР 
относно среща между зам.-министър на външните работи др. М. Захариева и Абдел 
Мохсен Абу Мейзар, член на ИК на ООП и говорител на организацията, 13 май 1977 г., л. 
1–2.

30  ЦДА, ф.1б, оп. 81, необработен архив: Информация от П. Младенов до ПБ на ЦК на 
БКП относно официалното посещение на председателя на Политическия отдел  на ИК на 
ООП Ф. Кадуми в НРБ от 4 до 7 април 1975 г., 24 април 1975 г., л. 4–5.

31 Пак там, л. 4.



Според анализ на българските дипломатически служби от юли 1974 
г., Сирия поддържа крайния екстремизъм в палестинските среди и 
отхвърля Резолюция 242 поради твърдото убеждение на нейното 
ръководство, че Израел цели да задържи завинаги Голанските 
възвишения. Във вътрешнополитически план, се допълва в доклада, 
партията Баас се стреми да асоциира палестинските бежанци, за разлика 
от останалите арабски държави, като елемент от партийната доктрина, че 
Палестина, заедно с територията на Израел, принадлежи на арабската 
нация, за чийто обединител предявява претенции сирийската Баас32.  
Поради този стремеж за  налагане на контрол над  ПСД  и в търсене на 
стабилност по собствените граници с Израел33, Сирия поддържа 
сепаратистките тенденции в организацията чрез създадената от Дамаск 
партизанска организация Саика. Тя  влиза и във въоръжен конфликт с 
ООП на територията на Ливан и периодът от средата на 1976 г. става най-
трудният в отношенията й със социалистическите страни за времето на 
Студената война34.

В  играта по „опънато въже” за балансиране по вътрешно арабските 
противоречия и с амбиции да задържи стратегическото сътрудничеството 
на Дамаск, съветският блок остава пасивен наблюдател на убийствата на 
араби от араби. НРБ посреща със задоволство спада на напрежението в 
отношенията между Сирия и ООП, за което докладва българският зам.-
министър на външните работи при последователните си срещи с Х. Асад  и 
Я.Арафат през май 1977 г., но остава убеждението, че арабските държави 
се стремят да решат палестинския проблем в своя полза, в противовес на 
желанието на ръководството на ООП да се еманципира35. Пред  зам.-
министър Н.Минчев Я. Арафат потвърждава своята признателност в това 
отношение: „Аз няма да забравя, че по време на Кримската среща през 
юли 1973 г. от ръководителите на социалистическите страни за първи път 
се постави въпросът за правата на палестинския народ. И това стана 
преди този въпрос  да се постави от самите араби”36.

32 ЦДА, ф.1б, оп. 81, необработен архив: Справка за отношението на Сирийската 
арабска република към близкоизточната криза, 17 юли 1974 г., л. 1–5.

33 Talhami, G. Op. cit., p. 85.

34 Мирчева, Хр. Цит. съч., 278–279.

35 ЦДА, ф.1б, оп. 81, необработен архив: Доклад от МВнР до ПБ на ЦК на БКП относно 
посещение на зам.-министър на външните работи Н. Минчев в Сирия, Йордания и Ливан, 
9–20 май 1977 г., 30 май 1977, л. 1–3.

36 Пак там, л. 5.



Ръководителите на Либия и Ирак, другите претенденти за 
обединители на арабската нация, но и важни политически и стопански 
партньори на съветския блок, поддържат активна опозиция на 
легитимността на Израел и финансово и политически подпомагат 
крайните екстремистки крила на ПСД  - Народният фронт за освобождение 
на Палестина /НФОП/, НФОП-Генерално командване и Народно-
демократичния фронт за освобождение на Палестина37. Последните 
формирования също декларират стремеж за постигане на илюзорното 
„единство на арабската нация” и в идеологическо отношение се 
конфронтират с поддържания от края на 60-те години от Я.  Арафат курс 
за превръщане на палестинския проблем в изключително дело на 
палестинските араби38.

Противоречията по средствата и формите на решаване на 
палестинския проблем между НРБ и СССР, от една страна и Либия и Ирак, 
от друга, намират израз в неспособността да се постигне консенсус при 
оформяне на съобщенията за двустранните официални срещи. Москва и 
София настояват съществуването на държавата Израел на основата на 
международните документи да бъде принато като база за дипломатически 
преговори и осигуряване на условия за изграждане на палестинската 
държавност. Поради твърдия отказ на Триполи и Багдад, в публикуваните 
комюникета за двустранни разговори палестинският въпрос не се 
споменава39. 

Официалната миролюбива позиция на Москва и София се съчетава с 
нарастващи продажби на оръжие за палестинската съпротива, 
включително най-екстремистките й крила. Директните продажби на СССР 
за ООП датират от 1970г. и се вписват в стратегическата му доктрина за 
поддържане на присъствие чрез пласмент и „безвъзмездни помощи” на 
най-търсената в региона стока още от средата на 50-те години на 20 век.

За НРБ освен база за политическа близост, продажбите на оръжие 
са сериозен приходоизточник за финансиране на стопанската и 
политическа стабилност на режима. Нерешаването на палестинския 
проблем създава конюнктура за подобен изгоден пласмент, така както в 

37 ЦДА, ф.1б, оп. 81, необработен архив: Отчет за дейността на посолството на НРБ в 
Либия за 1976 г., л. 1–2.

38 Talhami, G. Op. cit., p. 85, 91, 113, 167–182.

39 ЦДА, ф.1б, оп. 81, необработен архив: Информация от П. Младенов до ПБ на ЦК на 
БКП относно официално посещение на делегация на Генералния секретариат на СНЛАД 
9-10 май 1977 г., 16 май 1977 г., л. 2; ДА–МВнР, оп. 31, а.е. 4459, л. 1–2; ДА–МВнР, оп. 29, 
а. е. 1295, л. 29–30.



ПБ на ЦК на БКП оценяват връзката въоръжение-народоосвободителна 
борба в Третия свят в края на 50-те години на 20 век40.

След „Партизански сили”, предпочитан партньор в тези сделки 
остават арабските компартии. Благоприятни условия се явяват във връзка 
с „трескавото въоръжаване на всички политически сили” в навечерието на 
гражданската война в Ливан. През януари 1975г. ливанската компартия 
усилва анти правителствения фронт, към който се присъединява и ООП, 
като получава от София безвъзмездно и чрез покупки автомати 
„Калашников”. Москва и Берлин вече са задвижили своята оръжейна 
помощ41.

От ООП обаче настояват въоръжението на палестинските 
съпротивителни групировки да става контролирано и единствено с 
одобрение на ръководството на организацията42. Българската страна по 
принцип се съобразява с цялостната рамка за въоръжение на сили, които 
не са в противовес на интересите на съветския блок в Близкия изток. В 
този контекст е и отказът на София да се снабдяват с оръжие 
партизански формирования, гравитиращи около Дамаск заради 
нападенията на Сирия над ООП по време на ливанската гражданска 
война43. Но търговските интереси често надделяват над политическата 
целесъобразност и България саботира вътрешното единство в ООП с 
продажба на оръжие и на организации, които нееднократно са в конфликт 
с Я. Арафат и извършват терористични действия извън Близкия изток и 
над неевреи44. За тази дейност НРБ си спечелва славата на „активен 
поддръжник на „тероризма” пред  западното обществено мнение45.

***
Преследвайки стратегически и икономически интереси, съветско-

българското партньорство по палестинския проблем е белязано с 

40 ЦДА, ф. 1б, оп. 64, а. е. 258, л. 1–2; ЦДА, ф. 1б, оп. 64, а. е. 268, л. 3–6.

41 ЦДА, ф. 1б, оп. 64, а. е.  453, л. 1–4.

42 ЦДА, ф.1б, оп. 81, необработен архив: Паметна бележка за среща в МВнР с 
представителя на Бюрото на ООП в НРБ М. Халил, 1 февруари 1977 г., л. 2.

43 ЦДА, ф.1б, оп. 81, необработен архив: Преписка относно снабдяване с оръжие на 
Армията за освобождение на Палестина, май 1978 г.

44 ЦДА, ф.1б, оп. 81, необработен архив: Паметна бележка за среща в МВнР с 
представителя на Бюрото на ООП в НРБ М. Халил, 1 февруари 1977 г., л. 2.

45 Баев, Й. Военно-политическите конфликти след Втората световна война и България. 
С., 1995, л. 297.



двойнственост, добре описана като поддържане на състояние „нито мир, 
нито война” в арабо-израелското противопоставяне. То осигурява 
присъствие в региона на цената на конфликтност, преценена да не 
достигне точката на глобална конфронтация. Но конфликтността е родена 
в региона и Студената война съдейства за ескалация на враждебностите. 
Въпреки подкрепата за справедливите искания на палестинските араби и 
практическите приноси за утвърждаване на техен общ легитимен 
представител, ООП, както на международното поле, така и в арабското 
пространство, атмосферата на Студената война и съответно присъствието 
на съветския блок в региона обрича на неуспех решаването на проблема с 
държавността на палестинските араби. 
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