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АВТОРИТЕ
РУСЛАН ТРАД
Журналист на свободна практика с фокус върху Близък изток и Северна Африка.
Създател на първия български блог за Близък изток, Intidar, както и на
организацията Форум за арабска култура. Водил е лекции за политически движения
и процеси в Близкия изток в аудитории на Софийски университет, Нов български
университет, Червената къща и Дипломатически институт към МВнР. Пътува често
в Близкия изток, като публикува репортажи от Ливан, Югоизточна Турция, Тунис,
Ирак и Сирия, а през 2014 заснема филм в Иракски Кюрдистан на фронтовите
линии с „Ислямска държава“.

АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ
Историк и журналист, доктор, а преди това и magister cum laude от Лайденския
университет в Нидерландия. Отговорен редактор и създател на списание “Военна
История” и съосновател на “Клуб Военна История”. Автор на множество
публикации, посветени на различни проблеми от военната и политическата история
на Европа и Близкия Изток. Автор на единствените подробни карти на български
език, проследяващи конфликтите в Сирия, Ирак, Либия, Йемен, Нигерия,
Афганистан и Сомалия.

ВЕНЦИСЛАВ БОЖЕВ
Политолог и експерт в областта на международните отношения с богат опит в
анализа на европейските политически процеси, както и на динамиката на
отношенията в Близкия изток и постсъветското пространство. Автор на множество
материали и академични текстове по въпросната тематика. Участник в
международни изследователски проекти и теренни проучвания в Близкия изток.
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ДОМИНОФОБИЯ
Всеки средноинтелигентен човек се е сблъсквал с термина „ефект на
доминото“ по една или друга причина. Образът на поредица от
множество плочки, които се събарят една друга в хипнотизираща
последователност занимава умовете по света – от създателите на „Том
и Джери“ до големите политически мислители. Когато става дума за
политика и политическа история, „ефектът на доминото“ има конкретно
значение, свързано с разпада на големи политически системи (било то
съюзи или империи) в следствие на постепенното отпадане на звената
им по силата на определен, обикновено външен, натиск. В следствие
на формирането на тази концепция, поколение след поколение
политици и политически мислители са гризали своите нокти, боейки се
от това до какво може да доведе „ефектът на доминото“. В
действителност, историята ни подсказва, че подобно на фобията от
края на света, страхът от „ефектът на доминото“ е нещо, което звучи
доста стряскащо и крайно само до тогава, докато реално не дойде
времето да се случва.
В поредицата от неочаквани политически ходове на президента Тръмп,
той заяви че САЩ е време да се изтеглят от голяма част от
отвъдморските си ангажименти, за да се концентрират върху
вътрешните си проблеми и надигането на Русия и Китай. Това веднага
събуди дебата за ефекта, което такова изтегляне ще има за цялостната
структура на американската външна политика в глобален план. И
апокалиптиците побързаха да ни уверят как плочките на доминото ще
започнат да падат една по една, превръщайки се накрая в картина на
крахът на Съединените щати. Тенденцията да се търсят знамения за
КРАЯТ не е от вчера или днес. В този смисъл, няма нищо изненадващо,
че за пореден път, успоредно с теорията за крах на планетата Земя, се
котират добре и теориите за края на САЩ. Подобни съчетания от
апокалиптични
и
полит-апокалиптични
предсказания
са
съществували непрекъснато през последните поне 600 години.
Събитията показват, че обикновено никое от тях не се сбъдва.
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Говорейки за „ефектът на доминото“ и страхът от него, може би един от
най-христоматийните примери представлява Хабсбургска Испания от
края на XVI и началото на XVII век.

В Мадрид по онова време, теорията за ефектът на доминото е на
практика политическа доктрина. Империята на Хабсбургите
представлява гигантски конгломерат от държави, обединени под
скиптъра на един владетел. Логиката диктува, че отпадането на коя да
е от тези държави ще предизвика дестабилизация, която ще доведе до
разпад на цялата къща от карти. Или да цитираме прословутия монолог
на граф Оливарес от филма „Алатристе“ - Отпадането на
Нидерландите ще повлече Фландрия, тя ще повлече Италия, а Италия
ще повлече Испания. На базата на тази логика, Испания харчи огромен
процент от бюджета си за поддържането на армия в днешна Белгия, а
в последствие и на територията на днешна Германия.
Малко по-внимателно вглеждане в картинката обаче навежда на друга
мисъл. Огромните разходи за отбрана на дадена територия или
задгранична инвестиция, всъщност водят до военна неефективност в
мига, в който разходите станат невъзможни за обслужване. Военната
неефективност от своя страна води до загуба на територията. С други
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думи, теорията за „ефекта на доминото“ бърка причината и следствието
от процеса. Оказва се, че да държиш нещо на всяка цена е всъщност
далеч по-опасно от това да го загубиш. Или ако се върнем на доминото
– в опит да спреш падането на първата плочка в крайна сметка
постигаш крах на цялата подредба, но не по пътя, по който си очаквал.
Тази политическа реалност има и физично обяснение в рамките на
принципите на ентропията – опитът за овладяване на даден хаос чрез
закрепване на съществуващия ред води до отделяне на такова
количество енергия, че хаосът става по-голям, отколкото е бил преди
закрепването.
Какво се случва с Испания? През 1640 г., в следствие на огромните
военни разходи за поддържане на авантюрата в Белгия и Германия,
населението на Италия, Каталуния и Португалия (която до тогава е част
от Испания) се вдига на бунт. В следствие от този бунт, Испания губи
Португалия и колониите й в Африка и Южна Америка, както и
окончателно признава независимостта на Нидерландия през 1648 г.
Любопитното в случая обаче е, че нито загубата на Португалия, нито
признаването на нидерландската независимост водят до разпадане на
испанската империя. Напротив, тя си съществува още близо двеста
години. Остава обаче горчивият урок, че в повечето случаи,
единственият начин да спреш падащото домино не е като буташ в
обратната посока, а като махнеш няколко плочки и пренаредиш
системата. Казано по-просто, ефектът на доминото е просто един
страх, породен от липса на ясна преценка. Правилата на играта не се
определят от някакъв готов, нареден модел, който всеки момент може
да се срине. Моделът е дело на хората и може да бъде пренареден по
всяко едно време, стига да бъдат положени необходимите усилия.
Огънят не се бори с огън и хаосът не се побеждава чрез предизвикване
на повече хаос. Когато счупиш една кристална ваза, няма смисъл да се
опитваш да я залепиш наново. Има смисъл да вложиш време, пари и
усилие, и да си потърсиш нова.
От гледна точка на САЩ нещата са прости – изтеглянето от
Афганистан, Сирия или която и да е друга точка на света няма да
доведе до колапс на цялата система. Опитът за разрешаване на

DE RE MILITARI CVII | Брой 107

неразрешими войни чрез вкарване на още и още войници не работи, а
само предизвиква още повече хаос.
Това, което във Вашингтон правилно са се досетили е, че е време да
отстранят няколко плочки и да пренаредят доминото. Това, което не са
се досетили е как да махнат плочките, без да бутнат абсолютно всичко
останало на масата. В тази насока могат да потърсят примери от своята
бивша метрополия Великобритания, която след края на Втората
световна война достатъчно успешно успява да се справи с
пренареждането на своето домино. Да, Великобритания днес не е
глобална империя над която Слънцето не залязва, но не е и
второразрядна политическа сила в периферията на второразряден по
големина континент. Напротив, въпреки политическите сътресения във
връзка с Брекзит, Островът може и най-вероятно ще запази своите
глобални позиции, облягайки се на правилното пренареждане на
доминото, извършено от политици, които днес са колекционерска
рядкост.
Както подсказва опитът на Испания, дори зле премерени решения и
дългосрочни грешки могат да предизвикат криза, чийто пропорции
съвсем не са окончателни или апокалиптични. Остава да видим дали
администрацията на Тръмп ще може да определи кои са правилните
плочки за преместване и каква точно форма искат да придобие новата
подредба на доминото - дали такава, в която САЩ запазват достатъчно
варианти за вадене и слагане на нови плочки или дали такава, в която
ваденето и слагането на нови плочки ще зависи от другите играчи на
масата. В крайна сметка, отмина краткият период, през който само САЩ
имаха кутийка с плочки за домино.
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СИТУАЦИЯТА В СИРИЯ
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СИТУАЦИЯТА В АФГАНИСТАН

Излезе поредният доклад на специалния инспекторат на САЩ за
реконструкцията на Афганистан, който следи и за ситуацията на терен.
Както и предишните доклади, този също не е оптимистичен. Докато в
Катар се проведоха преговори между талибаните и САЩ за евентуално
спиране на войната в страната, в Афганистан талибаните напредват в
поемането на контрол върху още и още територии за сметка на
правителството в Кабул.
Ето как изглеждат данните за Афганистан съгласно доклада на SIGAR1:

1

https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2019-01-30qr.pdf
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ОБЗОР: АЛ КАЙДА СЕ ЗАСИЛВА В ГЛОБАЛЕН
МАЩАБ, ИД ИМАТ НОВИ БАЗИ

АЛ КАЙДА В ИНДИЯ СЕ ЗАСИЛВА ЗАРАДИ АФГАНИСТАН
В края на 2018 година, президентът Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще
започнат изтегляне на около 7000 войници от Афганистан, което ще
намали наполовина американските сили в страната. Изтеглянето идва
в критичен момент, когато Ал Кайда в Индия (AQIS) съсредоточава
повече усилия в подпомагане на афганистанските талибани.
Неслучайно
специализираният
център
„Суфан“
публикува
предупредителен доклад за опасността от развитието на Ал Кайда на
Индийския субконтинент, идваща от новата стратегия на групировката
за придобиване на „местно лице“, т.е. за обвързване на целите на
организацията с местни бунтове. Тази стратегия позволи на Ал Кайда
да избегне преследването на САЩ и западните контратерористични
звена за няколко години, сливайки се с местни мрежи на свои съюзници
и установявайки нови логистични центрове.
С по-малко войски, които да се сражават, силите на Ал Кайда в Индия
ще засилват присъствието си в Афганистан. 2019 година ще бъде
свидетел на все по-голяма активност на клетките на организацията в
цяла Южна Азия. САЩ и афганистанските сили ще трябва да обмислят
нова стратегия. В Афганистан вече действат активно талибаните и
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Ислямска държава, а засилването на Ал Кайда ще направи
положението особено тежко.
Афганистан и Пакистан остават основни полета за действие на
различни групи. За последните три десетилетия, ислямът в Южна Азия
се трансформира все повече от умерен и плуралистичен в много попуритански. Разпространението на спонсорирани от държави в Залива
религиозни училища, стана основна база за привличане на нови бойци
и симпатизанти на Ал Кайда и други групировки в региона. В Индия Ал
Кайда не е така развита, както в други райони на света – например в
Африка – но изграждането на мрежите върви успешно, в това число и
на присъствието онлайн.
Ал Кайда в Индия одобри стратегия, която напомня тактиката на
Ислямска държава. Новият кодекс на групировката има за цел да върне
Ал Кайда на върха на глобалния джихад – позиция, която беше отнета
от ИД през 2014. Ситуацията в региона дава множество възможности:
разделението между общностите се увеличава, както се увеличават и
атаките върху мюсюлмани в Индия. Тази тенденция засилва
страховете и предизвиква криза между хиндусите и мюсюлманите. Ал
Кайда вече опитва да се възползва като публикува пропаганда както на
хинди, така и на урду. Има опасения и от възможно засилване на
активността на бойци в оспорваните райони на Кашмир. Пакистан и
Индия отдавна оспорват контрола си върху провинцията, а това
напрежение предизвиква вълни от насилие.
Докато ИД все още предизвиква внимание, нужно е да се спомене, че
след мобилизацията на бойци в Сирия и Ирак, най-голямата
мобилизация е в Афганистан. Районът ще продължава да бъде
атрактивен за чужди бойци. САЩ не са единствена цел – с
продължаващата си дискриминационна политика Китай се превръща в
цел на джихадистите. Показателно е, че последните няколко атаки на
джихадисти в района бяха насочени срещи инфраструктура на Китай,
включително консулството в Карачи.
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ТЕРОРИЗМЪТ В ЗАПАДНА АФРИКА СЕ ЗАСИЛВА,
ЗАПЛАШВАЙКИ И ЕС
За последните няколко седмици бяха извършени серия от
терористични атаки в Буркина Фасо, които привлякоха вниманието на
международните наблюдатели, в това число отвличане на хуманитарни
работници и един канадски миньор през декември, които по-късно бяха
открити мъртви.
Тези атаки са част от по-широка и трайна тенденция в Буркина Фасо и
Западна Африка като цяло. От януари 2016 са извършени над 230
терористични атаки само в Буркина Фасо, която е изправена и пред
нестабилност заради бунт, свалил президента Блез Компаоре през
2014. Компаоре беше обвиняван многократно в сключване на сделки с
различни паравоенни групи в замяна на това те да не извършват атаки
на територията на Буркина Фасо. Има също така и доказателства, че
терористични групи от Мали оперират във вътрешността на Буркина
Фасо, което допълнително усложнява ситуацията. Както Ал Кайда, така
и Ислямска държава виждат Западна Африка като подходяща
територия за набиране на нови бойци и установяване на бази и
влияние.
Тероризмът в Буркина Фасо се появява главно на две места – в
северната част на страната и все повече в източната. На север, където
е границата с Мали, действат различни организации, включително един
от най-смъртоносните клонове на Ал Кайда – Ал Кайда в Ислямския
Магреб. Именна тази група носи отговорност за едни от най-тежките
нападения в Буркина Фасо, включително атаката върху хотел
„Сплендид“ в столицата Уагадугу през януари 2016. Тогава загинаха
над 30 души, близо 60 бяха ранени. Няколко по-малки групи също имат
активност в района, като от тях видима е Ислямска държава в Сахара,
която се формира през 2015 под ръководството на бившия командир от
Ал Кайда Аднан Абу Уалид Сахрауи. Ансарул Ислям също са активни джихадистка група, създадена през 2016 година в Буркина Фасо с
близки връзки с групировки в Мали и Сахел. Много атаки обаче остават
без поета отговорност, включително последните отвличания, което
вкарва смут в правителствените сили.
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През последните месеци благодарение на проблемите със сигурността
по границата с Мали, има и ново развитие в източната част на страната.
Там оперира цял набор от организации, включително Ислямска
държава, милиции и дори бандитски групи. Цел на нападенията са
предимно полицейски и военни сили, но също и правителствена
инфраструктура, училища и учители.
Освен ударите върху образователната система, има опасност
дейността на групировките да прелее в съседните Того, Бенин и Гана.
Друг потенциален риск носи Ислямска държава в Сахара, които могат
да обединят усилия с главния клон на ИД в Западна Африка. ИД
напредна сериозно в Нигерия, като завзе най-малко два града и пуска
корени в щата Борно.
За да удари мрежите на различните групи, Франция изпрати 4500
войници в региона. Европейските страни и в частност Франция като
бивша колониална сила, имат сериозни политически и икономически
интереси в Западна Африка, и поради това ЕС има своя военна мисия
в Мали, откъдето се следи целия регион на Сахел. В рамките на
европейската мисия в Мали има разположени и български военни
лекари.
Групата на местните държави Г5 също има разположени сили. Въпреки
това, усилията не дават нужните резултати и тероризмът се засилва,
което принуждава съседните държави да разположат своите армии по
границата с Буркина Фасо и да извършват атаки във вътрешността по
потенциални цели, свързани с различните групи. По този начин пък
организациите се смесват с местните общности, търсейки одобрение и
легитимност.
Военните в Буркина Фасо предупреждават за сериозни проблеми в
Западна Африка, ако не получат международна подкрепа и особено от
ЕС, който ще е главен потърпевш при засилване на тероризма в тази
част на света. Терористичните групи са опасни и за западния бизнес в
района, като се увеличава и рискът за повече нападения върху туристи
и чужди служители. Трябва да се припомни също, че Западна Африка
представлява тренировъчна база на няколко групировки, които открито
отправят заплаха към европейските столици.
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ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА ИСКА ДА ИЗГРАДИ БАЗИ В
ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ
Многобройните сблъсъци в Югоизточна Азия, противоречията на
местно ниво и вътрешните борби между различните организации не
позволяваха на джихадистките групи да се развият досега, както стана
в Близкия изток или Африка. Въпреки това има множество групи, които
са активни в региона – от Джемаа Ислямия през Абу Саяф до Ислямски
фронт за освобождение.
Географията също е важен фактор. В някои отношения тя е в полза на
групировките, тъй като множеството острови, полуострови и
архипелази превръщат района в труден за управление и местните
правителства имат огромен проблем с това. От друга страна,
географията е в плюс на властите, тъй като са трудно достъпни –
например, Индонезия и Филипините са трудно достъпни за бойци от
Сирия и Ирак заради дистанцията и непознатия терен.
Но атака от чужди бойци има. През юли 2018 беше извършен първият
подобен самоубийствен атентат във Филипините – атака, отговорност
за която беше поета от Ислямска държава и която беше извършена от
мароканец срещу местен полицейски пост.
Миналата седмица двоен атентат беше извършен срещу църква в
Джоло в южните части на Филипините. Атака причини смъртта на 20
души, а ранените са над 100. Местни съюзници на Ислямска държава –
Абу Саяф – поеха отговорност. Абу Саяф бяха изключени от
преговорите с филипинското правителство за бъдещето на Минданао
– островът, превърнал се в основна арена на сблъсъци първо с антиправителствени и сеператистки групи, а след това и с джихадисти.
Докато част от членовете на Абу Саяф се присъединиха към Ислямска
държава, като цяло групата не го направи. През 2017 бивш командир
на групата – Иснилон Хапилон – поведе коалиция от бойци срещу град
Марави и го превзе за близо половин година. Операцията беше
подкрепена частично от ИД. След битките градът беше в руини, а
правителството не успява да се справи с последствията, което може да
доведе до завръщане на групировката.

DE RE MILITARI CVII | Брой 107

Кампанията на президента Дутерте да атакува безмислостно бойците
може да се окаже непродуктивна, тъй като местното население е силно
антиправителствено настроено и може да потърси присъединяване към
редиците на Абу Саяф и сепаратисти.
Джихадистката активност не е новост за Югоизточна Азия. Още Ал
Кайда използва района за набиране на средства и бойци, а висши
командири от организацията пътуват от Близкия изток и Централна
Азия, за да разпространяват влиянието си. Така например, един от
видните стратези на Ал Кайда – Халид Шейх Мохаммад поддържа
силни връзки с Ридуан Исамуддин, който загина при кървавите
атентати в Бали през 2002. Други държави в Югоизточна Азия,
включително Индонезия, също имат проблеми с джихадисти групи,
свързани с Ал Кайда и Ислямска държава. През януари 2016 ИД пое
отговорност за самоубийствена атака в кафе „Старбъкс“ в централна
Джакарта. През май 2018 серия от атентати срещу църкви беше
свързана с Джамаа Аншарут Даула – индонезийска група, която се
присъедини към ИД.
Има все повече притеснения, че чуждестранни бойци могат да пътуват
от Сирия и Ирак към Югоизточна Азия. ИД ще опита всяка възможност
да се възползва от местните проблеми във Филипините. Съвсем
възможно е ИД да успеят да инфилтрират местните сепаратисти и да
се свържат дълбоко с тях. Ако това се случи, проблемът няма да е само
за държавите от Югоизточна Азия (които са и основни партньори на
европейския и американски бизнес), но и за съседни региони.
Цялостната картина доказва отново, че докато Сирия и Ирак имат
основно значение в структурата на Ислямска държава, групировката
далеч не е съсредоточена единствено в тези страни. ИД показва, че се
движи по-глобална стратегия и установява нови и нови бази.
Югоизточна Азия и Африка имат важно значение и тепърва
тенденцията ще се засилва.
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ИМА ЛИ ОБЩО ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА С ВЗРИВА В
МАГНИТОГОРСК?
165-то издание на бюлетина на Ислямска държава, „Ан Наба“, беше
публикувано на 17 януари. В него, освен информацията за
групировката, има поместена информация за две атаки в руския град
Магнитогорски. Данните предизвикаха множество спекулации.
Около две седмици по-рано, на 31 декември, сграда беше разтърсена
от експлозия, която изравни няколко етажа, убивайки и ранявайки
десетки хора. Според „Наба“, инцидентът всъщност е бил операция на
кавказкия клон на Ислямска държава. Джихадистите съобщават, че е
бил детониран експлозив в самата сграда. Според изданието,
групировката не е поела отговорност по-рано, заради „мерки за
сигурност“.
Информацията от бюлетина не свършва дотук. Според информацията,
споделена от медийната група на ИД, организацията поема отговорност
за още един взрив. Става дума за взрив на маршрутка в Магнитогорск,
който се случва на деня след инцидента със сградата в същия град. При
взрива на маршрутката загиват трима души.
Все още не е ясно дали става дума наистина за атентати, или за
трагични инциденти. Руското правителство не отрече веднага взрива в
сградата, но заяви, че има теч на газ, който е причинил инцидента.
Публикации в руските медии съобщават, че не били намерени следи от
взривни вещества.
Ислямска държава също не предлага детайли или доказателства, които
да свържат взривовете с групировката. Често е изключително трудно
да бъдат доказани подобни събития, които се случват във
вътрешността на Русия, тъй като правителствените власти държат
информацията изкъсо. В същото време се появяват всякакви
спекулации, характерни за инциденти в Русия в миналото.
Така например, на 21 април 2017, Ислямска държава поема
отговорност за стрелба по местен клон на руската Федерална служба
за сигурност в град Хабаровск. Руското правителство обвини член на
нео-нацистка група. Но детайли не бяха предоставени и случаят
потъна.
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Ислямска държава има редица опити за атаки в Русия, в това число и
успешни нападения като взривяването на пътнически самолет през
2015 в Египет. На 27 декември 2017 дузина цивилни бяха ранени при
взрив на пазар в Санкт Петербург. Два дни по-късно, Ислямска държава
пое отговорност за нападението.
В средата на декември същата година, ЦРУ помогна на руските служби
да предотвратят сериозен план за атака в Петербург. Не е ясно дали
взрива на 27 декември е част от този план.
На 3 април 2017 се случва друга атака, когато узбек се взривява в
метростанция, убивайки 15 души. Непознатата дотогава група Катибат
Имам Шамил пое отговорност, но се обвърза по-скоро с Ал Кайда, а не
с Ислямска държава.
ИД пое отговорност за други по-малки атаки на руска територия. В
някои случаи, групировката показва видео кадри на извършителите,
които дават клетва на Абу Бакр ал Багдади. Такъв е случаят от август
2016, когато е атакувана полицията в Балашиха, през август 2017 в град
Сургат, през март 2018 в Грозни и август 2018 в Чечения.
Подобни видеокадри показва доказателства, че Ислямска държава има
пръст в извършването на нападенията. В случая с Магнитогорск все
още няма подобни доказателства, като се смята, че групировката иска
да всее смут и недоверие към институциите. В някои отношения,
планът успя предвид множеството съобщения в социалните мрежи, че
полицията в града не е предоставила всички детайли около инцидента.
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ПОРТУГАЛИЯ ЗАСИЛВА ПРИСЪСТВИЕТО СИ В
АФРИКА
На 10 януари португалски сили попаднаха в петчасово сражение с
местна милиция в Централноафриканската република (ЦАР),
непосредствено преди посещение на президента на страната в
Бамбари. Само ден преди това, президентът Туадера съобщи, че
правителството му ще се срещне с представители на различните
милиции в преговори, организирани от ООН в Судан. Събитията
засилват интереса и към все по-видимата роля на Лисабон, чиито сили
са много познати на африканските държави, имайки предвид дългата
колониална история на Португалия.
Няколко десетилетия след края на близо петвековното колониално
присъствие на Португалия, днес португалците отново се връщат в
Африка, но като част от мироопазваща мисия в рамките на ООН.
Лисабон има контингент от 180 войници, разположени през 2017 година
като поддържащи сили в столицата Банги. Португалия изпрати и
допълнителни 50 войници към специалната европейска мисия в ЦАР
(EUTM-RCA). През януари 2018 португалец поведе и мисията като цяло
– генерал Херминио Майо отговаря за 187 войници от Босна, Франция,
Италия, Грузия Литва, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Испания
и Швеция. На 8 януари се присъединиха и войници от Бразилия.
Европейската мисия отговаря за предоставянето на тренинг за 3000
войници от армията на ЦАР, а 25 милиона евро са обещани само за
реформи в отбранителния сектор на страната. Европейската мисия
предоставя съветници за кабинета на президента, вътрешното
министерство, полицията и армията.
Португалия участва активно в мироопазващи и антитерористични
мисии от Мали до Сомалия и ЦАР, като често влизат в сражения с
милиции и групировки. На 1 април миналата година, португалски
войници попадат под обстрел в столицата на ЦАР, Банги. Тамошните
сили са разположени в проблемния квартал ПК5. Сблъсъците оставят
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мъртви 21 цивилни, а ранените са десетки, включително членове на
мисията на ООН.
Португалците са призовани още веднъж да защитават цивилното
население при сблъсъци в Банги на 1 май, когато загиват 24 души, а
170 са ранени. През юни 2017 терористи убиват Пайва Бенидо –
португалски войник, който е една от шестте жертви на атака в малийски
курорт. Друг войник е ранен при същото нападение, а нападателите
загиват при престрелка със силите за сигурност.
Джамаат Нусра ул ислям уал Муслимин (JNIM) – алианс от джихадистки
групи в Сахел, чиито лидери са верни на Ал Кайда, понасят
отговорността за нападението. Това е първият път за десетилетия, при
който е убит португалски войник, след като португалец загива при взрив
на мина по време на Балканските войни.
Смъртта на Бенидо е вкарана в исторически контекст. Той е първият
убит португалски войник в Африка, след като португалците изоставят
колониите си през 1975 година. В Мали, Португалия участва като член
на Европейската мисия.
Правителствата на Португалия, Италия, Франция и Испания засилват
тревогите си от тероризма след атаката в Мадрид през 2004 година,
когато загиват над 200 души. Тогава те обсъждат активирането на член
42.7 от Лисабонския договор, който предвижда взаимна защита. През
ноември 2015 година, след нападението в Париж, френското
правителство активира за първи път същия член и иска помощ от
своите европейски съседи.
Отговаряйки на призива, Португалия се съгласява да разположи
специални сили в ЦАР. Контингентът замества френските части, докато
Париж премества част от войниците си у дома, за да проведе
антитерористични операции.
За Португалия, ролята на Франция в Африка е от особена важност за
сигурността на Европа. Според политиците в Лисабон, има опасения,
че затруднените държави в Сахел могат да застрашат като цяло ЕС,
предоставяйки платформа на различни групировки възползващи се от
хаоса на гражданските конфликти в Либия и Мали.
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Като цяло, португалските политици избягват да изпращат военни сили
извън граница заради тежкото колониално минало на страната. След
1974, когато португалските части се сражават с подкрепени от СССР
милиции в Африка, подобни мисии са нежелани. Това започна да се
променя през 1993 година, когато Лисабон разполага комуникационен
батальон в подкрепа на мисията на ООН в Мозамбик. Португалската
армия извършва няколко мисии и в Гвинея-Бисау и Ангола през 1990те.
Подобни мисии вероятно ще зачестяват. Проблемът със сигурността в
бившата португалска колония Мозамбик притесняват както Лисабон,
така и международната общност. Местните ислямистки групи в
провинция Кабо Делгадо извършват редовни атаки по правителствени
обекти. Също в Мозамбик португалците имат дълга история на
сражения – през 1964 година те се бият с комунистически милиции,
преминали границата с Танзания, за да атакуват португалските части.
Тези събития в слагат началото на т.нар. в португалската история
Отвъдморска война – Guerra do Ultramar – в която африканските
колонии на Лисабон придобиват независимост след 1974.
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