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 Уважаеми Колеги, 

 

 На 3 септември 2010 година Центърът за близкоизточни изследвания съвместно с 

общинския съветник  г-жа Дани Каназирева организираха среща разговор „Заедно за един 

мирен свят”, с представители на етническите и религиозни общности от България и Негово 

Високо Преосвещенство Теодосиос (Аталла Хана), митрополит на Савастия и говорител на 

Православната църква в Йерусалим. На събитието бяха поканени генералните и почетни 

консули в град Пловдив. Четири дни преди срещата беше оказан натиск от страна на 

Израелското посолство над еврейската общност, която се отказа от участие въпреки, че  

предварително нейните представители бяха заявили съгласие. От посолството изпратиха на 

г-жа Каназирева нота, в която категорично се противопоставя на планираното мероприятие 

и обвинява митрополита във връзки с терористични организации, а Центъра, че е 

враждебно настроен. Въпреки официалната позиция на Палестинското посолство, което 

отрече отправените обвинения по адрес на митрополит Аталла Хана и центъра, срещата 

беше отложена.  

Смятаме че това е груба намеса във вътрешните дела на България. София не е задния 

двор на Израел и заглушаването на гражданското общество е в разрез с духа на 

Евроинтеграцията и ценностите на ЕС. Това са опити от израелска страна да дискредитира 

Йерусалимската православна патриаршия и палестинските християни като цяло, чрез 

лъжливи обвинения срещу един от символите на православието в арабския свят. Ние като 

българска институция и български граждани, виждаме в опитите на израелското посолство 

да обиди всички български граждани и Българската православна църква. Призоваваме 

българските държавни институции да излязат с официална позиция по въпроса.  

Центърът потвърждава позицията си в подкрепа на идеята Пловдив да бъде домакин 

на кръг от близкоизточните мирни преговори. Благодарим на всички инициатори на 

инициативата начело с г-жа Дани Каназирева и ги призоваваме да не се отказват от тази 

кауза. Ние изразяваме дълбоко съжаление, че посолството на една чужда държава (Израел) 

да провали тази благородна инициатива, която е в полза на България и мира в света, в 

навечерието на започващите директни преговори между Израел и Палестина . 

Прилагаме нотите на посолствата на Израел и държавата палестина. 

 

С уважение, 

Д-р Мохд Абуаси 

Център за близкоизточни изследвания  
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