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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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ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА ИМА АКТИВНИ СТРУКТУРИ 

Убийства, отвличания, натиск върху местното население. Само за 

последните два месеца, над сто и петдесет души – предимно висши 

командири и техни подчинени – са убити при улични стрелби и 

крайпътни взривове в Източна Сирия. Инцидентите, твърдят експерти 

към ООН, местни организации и Пентагона, са сигурен знак, че 

джихадистите от „Ислямска държава“ (ИД) изпращат послание, че 

въпреки загубата на територия, групировката не си е отишла. В 

момента се водят тежки боеве в Източна Сирия, а организацията 

променя стратегията си. През февруари 2019, близо две години след 

като за световните лидери предприеха кампания срещу групировката, 

тя отново излиза на дневен ред. 

Някогашният „халифат“ на ИД е редуциран до контрол върху 

отдалечено селище и няколко десетки палатки в Сирийската пустиня по 

границата с Ирак. Там, няколко стотин бойци – предимно чужди бойци 

– продължават да се сражават с обкръжилите ги части на подкрепените 

от САЩ Сирийски демократични сили. Водената от Вашингтон 

международна коалиция извършва ежедневни удари по позиции на ИД 

и възможни скривалища в Източна Сирия по поречието на река Ефрат. 

Операции срещу клетки на „Ислямска държава“ се извършват през 

няколко дни и във вече освободените от контрола на групировката 

територии. 

Именно в тези територии обаче – включително в Ирак – ИД притежава 

широка мрежа от симпатизанти и клетки от подготвени бойци, които 

извършват убийства и атаки по военни и полицейски пунктове. Според 

данни на публикуван в началото на февруари доклад на Пентагона, ИД 

може да се завърне като военна сила в рамките на шест до дванадесет 

месеца, ако не бъде проведена продължителна операция срещу 

структурите и лидерството на организацията. Експертите от Пентагона 

са категорични, че в момента джихадистите изграждат наново 

присъствието си в отдалечените и незаселени райони в Ирак и Сирия. 
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Тези заключения противоречат на публичните изявления на 

президента Доналд Тръмп, който няколко пъти твърди уверено, че 

„Ислямска държава“ е унищожена. Заради този въпрос и заради 

несъгласуваното с администрацията изтегляне от Сирия, той влезе в 

директен сблъсък с висшите ръководители в армията. Очаква се 

американските сили да бъдат изтеглени тази пролет, но висши 

командири, включително ръководителят на Централния щаб генерал 

Джоузеф Вотел, застават срещу тази политика. Експерти и анализатори 

са единодушни, че с изтеглянето на американските сили ИД ще се 

завърне в освободените територии, като е възможно да има нов приток 

на чужди бойци. 

В интервю за американски медии, Вотел сподели тревожни статистики. 

Според данните само в малката територия около река Ефрат ИД 

разполага с над 1500 бойци. Мнозина други не са убити, а са 

„потънали“, с което на военния жаргон се има предвид смесването на 

бойци с цивилното население. Това прави намирането на 

симпатизантите и активните бойци на групировката особено трудно. 

Според Вотел, дори в момента ИД успяват да придвижват сили от Ирак 

към Сирия и обратно. Бойци на ИД са забелязани и покрай 

американската база ат Танф, разположена в южните части на 

Сирийската пустиня и където се очаква да остане малък контингент, 

дори след изтеглянето на основните американски сили. 

Информацията на сирийски активисти също подкрепя официалните 

доклади, че „Ислямска държава“ изгражда наново по-широките си 

структури. Рами Абдулрахман, ръководител на базираната във 

Великобритания Сирийска обсерватория за човешки права отбелязва, 

че ИД все още разполагат с над 5000 бойци в Източна Сирия, повечето 

от които използват предварително изградени скривалища в пустинята. 

По данните на Обсерваторията, убитите от клетки на ИД са 180 души 

от миналият август насам, включително командири в Сирийските 

демократични сили и около петдесет цивилни. Кампанията за 

активизиране на клетки се разпростира в зони, които са официално би 

трябвало да са извън обсега на групировката. Миналият месец бомбена 
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атака на ИД в град Манбидж причини смъртта на близо двадесет души, 

от които четирима американски войници. Манбидж беше завзет от анти-

ИД силите през 2016 година. 

В други територии, включително в Ирак, групировката предприема и 

друга тактика. Така например, в източната сирийска провинция Дейр ез 

Зор бяха разпространени бележки, които заплашват цивилното 

население да не забравя, че бойците на организацията са близо. 

Страхът от групировката причини дезертьорство в редиците на 

Сирийските демократични сили. 

По данни на иракски експерти, ИД възстановява своето присъствие в 

територии, където традиционно оперира в Западен Ирак. Иракската 

армия няма възможността да държи под контрол пустинните райони до 

границата със Сирия и това дава възможност на джихадистите да се 

окопаят отново. Единствената стабилна база по границата със Сирия е 

малък пункт на американската армия, известен като База 22, но 

техниката и силите, разположени там са достатъчни единствено да се 

следи движението на бойци, но не и да се противодейства. Западен 

Ирак е именно мястото, откъдето започна надигането си „Ислямска 

държава“ след американската инвазия през 2003 и след това след 2009 

година. Грешките на правителството в Багдад, включително забрана 

местното население да се върне по домовете си и да обработва земя, 

се използват успешно от пропагандата на ИД. 

Не всичко върви по план за организацията, разбира се. Освен загубата 

на териториите, кървавите тактики отблъснаха мнозина сирийци и 

местни кланове, които първоначално подкрепиха групировката. За 

разлика от Ирак, Сирия разполага с големи територии, които не се 

контролират и които изпаднаха в хаос след избухването на 

гражданската война. Това означава, че има голяма вероятност бойците 

на ИД да намират добри места, където да се прегрупират и да изградят 

нови местни структури. 

Групировката има дълга история на възползване от местния хаос и 

вероятно ще се възползва отново. Турция, която вижда в Сирийските 
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демократични сили враг заради участието на Кюрдската работническа 

партия (ПКК), призовава за военна офанзива срещу тях. Сирийският 

режим, който също разполага със сили в Източна Сирия иска да върне 

цялата територия под свой контрол. Избухването на по-малки 

конфликти в рамките на конфликта в Сирия е напълно възможно и тези 

битки биха генерирали хаос, който ще е от полза за ИД. 

За съжаление новините около ИД продължават. За последния месец 

групировката успя да завземе най-малко два града в Нигерия. Местното 

правителство все още не намира възможност да отговори подходящо, 

докато организацията привлича бойци от цяла Западна Африка. 

„Ислямска държава“ напредва и в Югоизточна Азия, където вече има 

сигурни данни за новосъздадени бази във Филипините и Индонезия. 

Бойци и симпатизанти на ИД засилват присъствието на организацията 

и в Централна Азия, която е считана за стратегическа територия за 

джихадистите заради близостта до Афганистан. 

През последната седмица се появиха данни, че лидерът на „Ислямска 

държава“ Абу Бакр ал Багдади е оцелял след опит за преврат, 

извършен от чужди бойци, несъгласни с новата стратегия на изчакване. 

Наречена „Сабр“ от арабската дума за „търпение“, стратегията има за 

цел да възстанови структурите на местно ниво, докато се изчаква 

подходящ момент за нова офанзива. Но тази идея не се нрави на 

всички в организацията, тъй като някои смятат, че лидерът на 

групировката губи своята сила и контрол върху командирите. Засега 

обаче ИД показва, че все още има действащо лидерство. Изявление от 

ООН подкрепя тезата, че групировката готви завръщане – според 

новите данни, публикувани от Съвета за сигурност на ООН 

организацията е отделила милиони долари, за да финансира глобални 

атаки и да поднови активността си, включително с привличане на нови 

бойци. 

Тези сигнали, обаче, явно са пренебрегвани от световните лидери, 

които продължават да повтарят, че групировката е унищожена. 
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КАРТА: СИТУАЦИЯТА В АФГАНИСТАН 
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КЛОНОВЕТЕ НА ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА НАБИРАТ СИЛА И 

ПРОДЪЛЖАВАТ ДЕЛОТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 

През последните няколко месеца – последно този февруари - 

американският президент Доналд Тръмп няколко пъти съобщаваше за 

пълното унищожение на Ислямска държава (ИД) и че американските 

сили ще се изтеглят от Сирия след премахването на опасността от ИД. 

Но нещата стоят по друг начин. На първо време, стана ясно, че 

американските командири са успели да убедят Тръмп, че ако иска да 

не види отново надигане на ИД, ще трябва по-дългосрочна политика. 

Ето защо в Сирия ще останат най-малко 400 войници по двеста в 

Източна и Югоизточна Сирия.  

Докато територията на групировката наистина беше превзета от силите 

на международната коалиция и подкрепените от тях Сирийски 

демократични сили, то групировката никога не е залагала напълно на 

контрола над конкретна територия. Дори след колапса на „халифата“ в 

Ирак и Сирия, ИД продължава да има действащи клонове в други части 

на света, а също и в Близкия изток. В този смисъл ИД е наистина 

международна организация и посредством медийните си канали, които 

както лидерството й не са накърнени, продължават да излъчват 

съобщения до хиляди последователи.  

Дори без територия, ИД продължава да набира средства и има 

възможност да поднови структурата си от клетки в Ирак и Сирия, които 

да активира при първа възможност. Тази възможност, според доклад 

на Пентагона, може да се открие по-скоро, отколкото администрацията 

на Тръмп смята. Според очакванията на анализатори и специалисти по 

сигурност, до дванадесет месеца групировката може да се завърне като 

структура в Сирия и Ирак.  

В момента ИД поддържа клонове от Северна Африка до Южна Азия. 

Само за седмица, главнокомандващият на американското Централното 

командване генерал Джозеф Вотел предупреди, че ИД продължава да 

разполага с хиляди бойци в Сирия и Ирак, въпреки кампанията срещу 

тях. Съгласно най-актуалната информация до момента, Ислямска 
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държава има около 1000 бойци в Афганистан, 800 в Либия, 750 във 

Филипините, 700 в Египет, 3500 в Западна Африка и около 250 в Йемен. 

Разклоненията на ИД успяват да се установят в региони със слабо 

управление и несигурни граници. Очаква се подобно на Ал Кайда преди 

години, някой от клоновете на ИД да стане водещ след изтласкването 

на групировката от Ирак и Сирия. В момента Ал Кайда на Арабския 

полуостров е една от най-смъртоносните терористични групи в света – 

ИД разполага с няколко подобни организации в редиците си.  

Някои от тези групи действат като класически терористични 

организации, а други имат вид на бунтовнически формации. Някои, 

както например Ислямска държава в Западна Африка, имат действаща 

форма на управление. Други, както Ислямска държава в Синай 

(Египет), продължава да извършват мащабни атаки по силите за 

сигурност без да има успешна кампания в противодействие. Клоновете 

на ИД ще продължават да се развиват заедно с пропагандата на 

групировката.  

Западните държави са съсредоточени предимно и най-вече върху 

военната победа върху групировката. Но ИД никога не е разглеждала 

„халифата“ в Ирак и Сирия като единствено проявление на мощта на 

организацията. Създаването на прото-държава беше успех за 

организацията и помогна да се създаде не само успешен начин за 

финансиране посредством събиране на данъци от местното население, 

но така се появи и един мит, който дълги години ще броди в Близкия 

изток. Дори без територия, ИД ще е опасност и държавите, участващи 

в международната коалиция трябва да имат това предвид.  

Един от най-големите проблеми, с които ще се сблъскат тепърва 

множество страни, са не само завръщащите се бойци, но и техните 

семейства. Никой още не знае какво да се прави с жените и децата, 

блокирани в лагери в Мосул в Ирак и Ракка в Сирия. Територията на ИД 

беше разбита, но войната за умовете продължава докато идеологията 

на групировката намира основи в несигурността в различни райони, 

породена от репресивни режими както е в Африка и Близкия изток, или 

неправилна вътрешна политика, какъвто е примерът от Европа. 
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КОЯ Е ГРУПИРОВКАТА, ДОВЕЛА ДО ЕСКАЛАЦИЯ МЕЖДУ 

ИНДИЯ И ПАКИСТАН 

 

На 14 февруари над 40 индийски военни загинаха в резултат на взрив 

на кола-бомба в град Пулвама в близост до Шринагар, Индийски 

Кашмир. Зад атаката стои организацията Джайш е-Мохаммад (ДеМ) и е 

най-тежката в района от десетилетия насам. Организацията Джайш е-

Мохаммад е част от алианс от групи, свързани с Ал Кайда, като в 

миналото е получавала подкрепа от пакистанското разузнаване. 

Индия веднага обвини Пакистан за това, че дава подслон на своя 

територия на подобни организации. ДеМ публикува десетминутно 

видео онлайн малко след взрива, за да поеме отговорност. Видеото 

показва шофьорът на превозното средство, използвано за взрива – 

Адил Ахмад Дур. Взривът в Кашмир предизвика серия от реакции, 

довели до ескалация между Индия и Пакистан за първи път от 1999 

година, когато двете държави водят третата поред война помежду си. 
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ДеМ е обявена за терористична група от САЩ. Нейният лидер Масуд 

Азхар и брат му Абдул Рауф Азхар също са вкарани в списък с 

терористи, заради връзките им с Ал Кайда и други джихадистки групи, 

опериращи в Афганистан, Пакистан и Индия. 

Азхар е ветеран в джихадизма, който получава същото обучение като 

основателя на афганистанските талибани Мулла Омар. Азхар е 

заловен от индийското правителство през 1994 година и хвърлен в 

затвора заради терористична дейност. Освободен е от затвора заедно 

с Омар Саийд Шейх при размяна на заложници, държани от джихадисти 

в самолет на „Индиън Еърлайнс“ в Кандахар през 1999 година. 

Азхар създава Джайш е-Мохаммад на следващата година като клон на 

Харакат ул-Ансар – една от многото групи, създадени с помощта на 

пакистанските служби, за да се сражават с индийските сили за 

сигурност в индийската част на Кашмир. 

Заедно с Лашкар е-Тайба, ДеМ е една от най-влиятелните групи в 

джихадисткия алианс Обединен джихадистки съвет. Съветът се води 

от Хизбул Муджахедин и лидерът им Сайед Салахудин. САЩ вкарват 

Салахудин в списъка с терористи през август 2017. 

Пакистан подкрепя организации като ДеМ, защото са враждебни към 

Индия и имат активност в Афганистан, където Исламабад също има 

интереси. ДеМ участват в множество нападения във вътрешността на 

Индия и си партнира с други организации, получаващи подкрепа от 

Пакистан. ДеМ заедно с Лашкар е-Тайба стоят зад атаката срещу 

индийския парламент в Ню Делхи на 13 декември 2001. Шейх Ахмад 

Саийд Омар, който е тясно свързан с лидера на ДеМ, стои зад 

отвличането на репортера от „Уол Стрийт Жърнъл“ Даниел Пърл, който 

по-късно е обезглавен. 

Индия счита, че ДеМ стоят зад нападението през януари 2016 върху 

военновъздушната база „Патанкот“ и през септември същата година 

върху военната база в Ури. 
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Някои от лидерите на ДеМ участват и в глобални джихадистки групи. 

Някои от тях се включват в Ал Кайда в Индия (AQIS) – най-новият клон 

на Ал Кайда, формиран от Айман ал Зауахири през септември 2014. Ал 

Кайда в Индия изпраща бойците си в лагери на талибаните, където 

получават обучение. 
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ПРИСЪСТВИЕТО НА ХИЗБУЛЛА ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА 

Държавният секретар на САЩ Майк Помпео заяви в средата на 

февруари, че ливанската организация Хизбулла има "активни клетки" 

във Венецуела. Той допълни също, че дейността на Иран, който е и 

основен спонсор на Хизбулла, се "отразява дълбоко на живота на 

хората във Венецуела и като цяло на Южна Америка". Очаквано, 

изказванията му доведоха до множество реакции и коментари далеч 

извън САЩ и Венецуела. Някои наблюдатели обясниха, че вметките, 

които Помпео направи, са всъщност ескалация във "войната на думи" 

между Вашингтон и Николас Мадуро – война, която според същите 

наблюдатели няма общо с реалността. Имат ли връзка Хизбулла – 

чиято база е в Ливан – и Венецуела, въпреки разстоянието от няколко 

хиляди километра? 

Южна Америка е дом на една от най-големите ливански и сирийски 

диаспори извън Европа и Близкия изток. Още от XIX век Аржентина, 

Парагвай и Бразилия стават крайна точка на бягащите от репресиите 

на сриващата се Османска империя, а в средата на XX век има още 

една вълна от имигранти. В днешно време диаспората е много добре 

включена в живота на държавите в Южна Америка и ливанци и сирийци 

заемат отговорни постове, включително с по един президент на 

Аржентина и Бразилия. От диаспората, обаче, се възползват и 

политически играчи, какъвто е примерът с Хизбулла, които стават 

основен партньор на властта не само във Венецуела, но и в Куба. Така, 

освен държави като Турция и Русия, управлението на Николас Мадуро 

реално разчита и на недържавен фактор като мрежите на ливанската 

организация. В южноамериканската преса Хизбулла влиза предимно с 

негативни новини, какъвто беше случаят от миналото лято, когато 

бразилските и парагвайските власти извършиха мащабна операция за 

разбиването на криминална мрежа и която се оказа, че е изградена от 

членове на организацията. Тази новина допълни докладите на САЩ и 

западни служби от последните няколко години, че организацията 

разполага с криминални мрежи, за да се финансира. Не би трябвало да 

има изненадани експерти в областта на сигурността. Хизбулла 
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изгражда присъствието си в Южна Америка от дълго време и по-

специално в известната сред всички анализатори на наркотрафика 

т.нар. "Тройна граница". С този термин се обозначава районът, където 

се засичат границите на Аржентина, Парагвай и Бразилия. Ливанската 

организация обаче има мрежи далеч извън този район – във 

Венецуела, където членове на Хизбулла са замесени в пране на пари, 

наркотрафик и криминални дейности, с които се спонсорират част от 

дейностите на движението. Тези данни освен, че не са тайна за 

експертите по сигурност, са и публично известни. Така например, на 

остров Маргарита, разположен във венецуелски води, има изградена 

силна мрежа от членове на Хизбулла. Под ръководството на Уго Чавес, 

венецуелското правителство изгражда масивни контакти с лидерството 

на организацията под знамето на борбата срещу империализма. По 

този начин Хизбулла получава възможност да оперира в една от най-

богатите на природни ресурси държава в света. Особено здраво е и 

приятелството между Чавес и тогавашния президент на Иран – Махмуд 

Ахмадинеджад. Така започва дългата история на Хизбулла в района. 

През 2000-те група, водена от ливанец, свързан с Хизбулла – Шекри 

Харб – става известна с трафика на кокаин и пране на пари през Панама 

и Венецуела за САЩ, Западна Африка, Близкия изток и Европа. По 

данни на местните власти и Вашингтон, печалбата от тази дейност се е 

изпирала в колумбийско песо или венецуелски боливар, а 

организацията е взимала от 8% до 14%. 

Иран също е фактор. Хизбулла получава от Техеран над 700 милиона 

долара годишна помощ, докато Венецуела служи за вход за иранско 

влияние в Южна Америка. Ако Мадуро бъде свален от власт, това, 

разбира се, че ще има негативно отражение върху Хизбулла. Все пак, 

организацията има позиции дори в самия кабинет на Мадуро – Тарек 

ел Исами, който е министър на индустрията, е включен в списък от 

Министерство на финансите на САЩ заради връзки с Хизбулла. След 

като всички тези данни станаха публични, не е изненадващо, че през 

последните седмици лидерът на Хизбулла Хасан Насрала се превърна 

в един от най-яростните защитници на Николас Мадуро, като в речите 

си Насрала отдели специално място на американското влияние в Южна 
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Америка и че обвиненията към Хизбулла са клевети. Присъствието на 

Хизбулла в Латинска Америка е доказано отдавна, но то е повече 

проблем на правоприлагащите органи, отколкото причина за 

притеснения за международната сигурност, още повече на САЩ. В 

случая с изказванията на Помпео може да се каже, че се използва 

вълната около наложените наново санкции върху Иран и политиката за 

изолация на Техеран, която не среща силен ентусиазъм сред 

европейските съюзници на Вашингтон. Хизбулла ще остане в Южна 

Америка и трябва да бъде наблюдавана дейността на организацията, 

но тя е по-интересна в контекста на близкоизточната политика. 

Благодарение на финансовите постъпления от венецуелските ресурси 

и криминалната дейност в Аржентина, Парагвай и Бразилия, Хизбулла 

може да продължи да финансира международните си операции и най-

вече присъствието си в Сирия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


