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КРАЯТ НА
АМЕРИКАНСКАТА
МЕЧТА

П

реди 18 години, два пътнически самолета се забиха в кулите на
Световния търговски център и завинаги промениха хода на
историята. Считано от 11 септември, 2001 г., Съединените
американски щати започнаха, подкрепяни от широка коалиция
държави, т.нар. „Война срещу терора“. Тя продължава и до ден днешен
и с оглед на постигнатите резултати, нещата изглеждат в задънена
улица.
Войната срещу терора бързо се разля върху Близкия изток, Северна
Африка, а в последствие и в глобален мащаб, борейки се с
разпръснатите клетки на няколко джихадистки структури. През 2003 г.,
САЩ започнаха война с Ирак под претекст, че Саддам Хюсейн
разработва оръжия за масово унищожение – нещо, което така и не бе
доказано от международната експертна комисия. В крайна сметка,
подобно на Афганистан, войната в Ирак се превърна в „блато“, в което
започнаха да потъват хора, техника и средства.
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През 2006 г., клонът на Ал Кайда в Ирак се отдели като самостоятелна
терористична единица, под названието „Ислямска държава в Ирак“.
След фалстарт и разгром на организацията през 2007 г., тя бе
рестартирана през 2008 г., премести се в пустините на Анбар и Източна
Сирия (тук получи картбланш от правителството в Дамаск, което
искаше да създаде всевъзможни трудности за американските сили в
Ирак), и в крайна сметка през 2012 г. изригна на повърхността под
формата на ИДИЛ – първо в Сирия, а след това и в Ирак, завземайки
по около 30% от територията на всяка от двете страни.
Смъртта на Бин Ладен през 2011 г. беше шумно отпразнувана като
победа над Ал Кайда, само за да бъде тази скоропостижна радост
помрачена от реалностите по света. Новият лидер Айман ал Зауахири
успя да възстанови Ал Кайда и да я ребрандира, привличайки
множество съюзници в Азия и Африка. Децентрализацията на Ал Кайда
доведе до по-висока ефективност и по-добро взаимодействие с местни
организации. В резултат на това, Ал Кайда в Магреб успя да изгради
мощна мрежа в Мали, от където се разпространи като тумор в Буркина
Фасо, Нигер и Алжир, съюзявайки се с широк спектър от местни
радикали.
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Докато американските спец части ликвидираха Бин Ладен, арабският
свят бе пометен от поредица протести, които промениха лицето на
Близкия изток. Т. нар. „Арабска пролет“ (започнала всъщност през
зимата) донесе нови политически, социални и икономически реалности.
Чужди интервенции, правителствена жестокост и радикализация на
населението дадоха възможност на двете глобални мрежи – Ал Кайда
и „Ислямска държава“, да пуснат корени в Либия, Египет, Тунис, Сирия,
Ливан и Йемен. Задълбочаването на кризата в Сомалия даде
възможност за възраждане на Ал Шабаб и появата на ИД на Рога на
Африка. Върху пепелищата на провалените блянове на арабите
избуяха отровните бурени на глобалния тероризъм.
Успоредно с идеологическата дейност, глобалните мрежи на Ал Кайда
и ИД развиха, и стабилизираха връзките си с организациите от
подземния свят, превръщайки се в ново поколение престъпни структури
– джихадистки картели. Успоредно с идеите за масови терористични
актове и рушене на светските власти, в мрежите на двете структури
започнаха да се разменят хероин, кокаин, синтетични наркотици,
оръжие, хора, антики, горива на черно и т.н. Картелите в Мексико,
Колумбия и останалите по-малки структури по света станаха търсени
партньори на джихадистите.

Силите на Ал Кайда по региони към пролетта на 2019 г.
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И така, как се стигна до тази ситуация?
През 2011 г., САЩ сякаш бяха на върха. Бин Ладен – убит, поредица от
авторитарни лидери, често враждебни на САЩ на път да рухнат, а
взаимоотношенията с водещи стратегически партньори процъфтяваха.
Сякаш десет години по-късно, САЩ отново бе там, където се намираше
през 1991 г. – на върха. Но 2011 не беше 1991 г. Световната
икономическа криза донесе коренна промяна както на обществено, така
и на политическо ниво в глобален мащаб. Сериозните сътресения в
социален план доведоха до пренареждане на политическите
предпочитания, което от своя страна създаде условия за налагане на
нов вид управляващи партии и личности. Много експерти правилно
направиха паралела с разигралата се 80 години по-рано криза,
наричана Голямата депресия.
Подобно на нея, в света след финансовата криза на много места
властта беше заета от авторитарни (в различна степен) правителства,
а онези лидери като Владимир Путин и Уго Чавес, които от преди това
управляваха самоволно в държавите си, затвърдиха своите позиции,
използвайки реторика, градена на гърба на изпадналите в
нестабилност демокрации.
Другата голяма разлика идваше от промененото положение на Китай.
За разлика от 1991 г., Пекин вече беше здраво стъпил на крака
икономически колос, който съвсем скоро щеше да се озове под
твърдата ръка на нов, самоуверен и целеустремен лидер, целящ да
превърне Китай в най-силната държава в Азия – Си Дзинпин. Тази
значителна промяна в политическата среда измени и начина, по който
много държави, доскоро верни съюзници на САЩ, започнаха да се
отнасят спрямо Вашингтон.
Този процес на отчуждаване от линията на Щатите се задълбочава
година след година и вината за него е колкото на самите местни
правителства и общества, толкова и на твърде неадекватната и
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пасивна политика на самите САЩ. Случи се нещо, което липсваше в
дотогавашните идеи на американските политици – страната им се оказа
изправена пред прекалено много проблеми за решаване, но за разлика
от 40-те години на XX век, липсваха както големите глобални партньори
(Великобритания и Франция и техните империи), така и глобалния враг,
който адекватно да сплути проамериканския лагер. Оказа се, че нито
Ал Кайда, нито Ислямска държава са достатъчно сериозен
външнополитически дразнител, че да компенсират останалите
недостатъци на американската външна политика и на скептицизма,
който обхвана много общества спрямо възможностите и намеренията
на Щатите.
Освен външнополитическите проблеми, Съединените щати допуснаха
изключително сериозни грешки при реализирането на своята борба с
терора на терен.
Според последни изследвания, в следствие на американските
операции са загинали над 480 000 души от 2001 до сега. Агресивните
въздушни кампании доведоха освен до значителни човешки загуби и до
огромни материални щети, които трудно могат да се пресметнат.
Разрушаването на съществуващия до тогава ред в Ирак и Афганистан
предизвика отприщването на социален хаос, който Вашингтон не успя
да обуздае. Причината за това бе изтъкната наскоро от самия Тръмп –
американската армия се опита освен завоевател да бъде и
администратор, полицай и хуманитарен работник. Твърде много задачи
за която да е въоръжена сила – факт, който беше признат едва
осемнадесет години по-късно.
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Атаките на „Ислямска държава“ между юни 2018 и март 2019 г.

Излезлият преди две години сатиричен филм с Брад Пит, „War Machine“
добре пресъздава действителността, с която се сблъскват
американските военни от различните рангове по време на своите мисии
в Афганистан. Корумпирани политици, деморализирани местни
войници и враждебно население са само част от ежедневието на
американските войски.
Ситуацията в Ирак е идентична. Огромният проблем в случая е
американският хюбрис, съчетан с интегрираната дълбоко в обществото
им концепция за „Предизвестената съдба“ (Manifest Destiny), според
която демократичната форма на управление на САЩ е идеалният
политически модел, който трябва да бъде разпространен върху целия
свят. Подобно на съветската идеология от 20-те години на XX век, САЩ
пожела да мултиплицира своята демократична структура върху
максимално много държави по света. Този процес започна с края на
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Студената война и продължи и през XXI век. Проблемът в случая е, че
САЩ поискаха да пренапишат социалния и политически код на
общества, които никога не са имали реален досег до демократичното
управление в смисъла, схващан отвъд Океана.
Въпреки наличието на отлично подготвени експерти по политическите
и религиозни проблеми на ислямския свят, властите във Вашингтон
останаха глухи за съветите и предупрежденията. Резултатът е
болезнено ясен – Щатите тотално се провалиха както в експериментите
си за социален инженеринг, така и в избора на надеждни съюзници, на
които могат да разчитат в дългосрочен план в хода на конфликтите в
Йемен, Сирия и Либия.
В началото на септември тази година, Foreign Policy публикуваха статия
на проф. Стивън Уолт, в която той прямо приканва своите сънародници
да приемат действителността за Афганистан – САЩ загуби войната.
Както отбелязва той, това не е разгром или поражение, а загуба в онзи
смисъл, който Клаузевиц влага в липсата на успех – не-реализиране на
заложените в началото на конфликта цели и пропиляване на
значителни ресурси без изглед за постигане на търсените резултати.
Оттук на сетне остава отворен въпросът как точно САЩ смятат да
приключат своя ангажимент в Афганистан. За всички беше ясно, че
преговорите с талибаните не са панацеята за излизане от конфликта и
за късмет и на Афганистан и на Щатите, Доналд Тръмп реши да ги
прекрати временно. Тази пауза трябва да бъде разумно и практично
оползотворена от хората във Вашингтон за съставяне на адекватен
план, чрез който да се реализира края на афганистанския конфликт с
цената на максимално ниски щети – както материални, така и върху
престижа на САЩ.
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„Иранският път в Близкия изток“ и свързаните с Техеран местни военни сили.

И докато ситуацията в Афганистан се влошава месец след месец,
положението в Ирак и Сирия не върви в по-добра посока. Сериозната
пасивност на САЩ даде възможност на Иран да разгърне
пълномащабна военна и политическа експанзия в двете държави.
Финансираните от Техеран милиции и структури бързо запълниха
вакума, оставен след колапса на правителствените сили през 2012-14
г. Иран наля значителни средства и ресурси в изграждането на своя
т.нар. „Ирански път“, даващ достъп до Средиземно море през Ирак,
Сирия и Ливан. Едновременно с това, иранците се постараха да
превърнат своите местни протежета в незаобиколими военнополитически фактори, с които властите в Дамаск и Багдад трябва да се
съобразяват на всяка крачка. И в двете държави тече процес,
патентован от Хизбула в Ливан през 80-те и 90-те години –
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превръщането на военните организации в политически и налагането им
като реален фактор в администрацията на съответните държави.
Същевременно, САЩ допуснаха всички възможни грешки по
отношение оставането на Башар Асад на власт в Дамаск и издигането
на силно шиитско мнозинство в Ирак, което на свой ред доведе до
отчуждаване на сунитите и прехвърлянето на тяхната подкрепа за
„Ислямска държава“. Липсата на баланс в политиката спрямо
отделните ислямски деноминации, сериозно отчужди САЩ както от
сунитската общност, така и от шиитите, насочвани и от агресивната
реторика на Иран.
Провалът на САЩ спрямо исляма доведе до предвидими, но
непредвидени социални последствия в самите Щати и в света като
цяло – възходът на крайно десния екстремизъм. Комбинацията от
ксенофобия и ислямофобия доведе до ренесанс на шовинистичните и
националистките течения в цял свят. В САЩ вълната от ксенофобия се
насочи както срещу мюсюлманската общност в страната, така и срещу
миграните от Латинска Америка. Зле преценената реторика на
републиканците след 2015 г. послужи като допълнителен катализатор
за този процес. „Първо Америка“ се превърна в мантра за мнозина,
смятащи ангажиментите зад граница за вредни и ненужни.
Тук обаче се зароди един мит – че Доналд Тръмп е отговорен за новия
изолационизъм на САЩ. Това, всъщност е погрешно схващане.
Процесът на отдръпване на Щатите започна веднага след финансовата
криза през 2009 г. под ръководството на Барак Обама. Първо в Ирак, а
след това и в Афганистан, Вашингтон започна да намалява драстично
своите контингенти. През 2011г., американците се изтеглиха от Ирак
напълно, а между 2011 и 2016 г., силите в Афганистан бяха съкратени
от 100 000 на ок. 10 000. Същевременно, администрацията на Обама
се отказа от активно участие в няколко конфликтни зони – Либия,
Йемен, Сирия и Мали. През 2014 г., щатите действаха мудно и
нерешително по време на руското анексиране на Крим и войната в
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Донбас. Още през 2009 г., Обама даде знак, че няма да се конфронтира
с Русия по време на войната в Абхазия и Осетия. Вторачени, по думите
на Барни Сандърс, в борбата с тероризма, Щатите проспаха множество
ключови политически процеси по света. Издигането на Китай,
изострянето на руската външна политика, засилващото се напрежение
в Индийския океан, проникването на Москва и Пекин в Африка и
Латинска Америка, сътресенията в Европа и възходът на местните
популистки партии, отделянето на Филипините и Пакистан от орбитата
на Вашингтон – все процеси, на които екипът на Обама не успя да
реагира решително.
Тази политика на минимално ангажиране и изтегляне продължава и
настоящата администрация. Тръмп говори за свят, в който се сключват
сделки и се спазват съюзнически ангажименти, но това към което се
върви е завръщане към многополюсния модел от преди 1939 г. – с
всичките му позитиви и негативи. САЩ продължават да проспиват
проблемите със своите съюзници – напрежението между Япония и
Южна Корея е добър пример. Същевременно, другите глобални и
регионални играчи търсят заобиколен път покрай санкциите и
интересите на Вашингтон – например заигравката на ЕС с Иран.
Трябва ли САЩ да се страхува от такъв развой? По-скоро не. Все пак,
именно многополюсният свят роди американсото могъщество. Повече
полюси означава по-голяма конкуренция, която ще стимулира и
икономическото и политическото развитие на Щатите, които към
момента се лутат в коя посока да поемат. За да намерят верния път,
САЩ ще трябва да преживеят катарзис, да признаят провалите редом
с успехите и да приемат, че поне за сега американската
външнополитическа мечта се провали. САЩ имат нужда от звучен
шамар, който да ги пробуди от унеса им и летаргията, в която са
изпаднали. Новият глобален ред скоро ще им го поднесе.
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КИТАЙСКАТА „ПЕРЛЕНА
ОГЪРЛИЦА“ ИЛИ КАК
ПЕКИН ЗАВЛАДЯВА
МОРЕТО

П

рез октомври 2013 г. китайският президент Си Дзинпин
представи пред света глобалната стратегия за развитие,
наречена „Новият път на коприната“. С това бе даден
официален старт на вероятно най-мащабната и амбициозна
икономическа инициатива в историята до сега, обвързваща Китай
трайно с афро-евразийския материк. Тя се свързва с инвестиции в 60
държави с близо 60 % от световното население и колективен БВП от 21
трилиона долара.
В тази връзка стратегията е разработена в две направления: сухопътно
и морско. Сухопътното предвижда установяване на шест икономически
коридора, свързващи Китай с Европа, Русия, Близкия Изток и Южна
Азия. Според данни на китайското правителство, само в рамките на
четири години между 2013 и 2017 г, 50 държавни компании са
инвестирали в близо 1700 различни инфраструктурни проекта. От своя
страна Морският път на коприната цели насърчаване на
сътрудничеството чрез инвестиции в морските маршрути, които
преминават през Югоизточна Азия и Индийския океан, достигайки до
Африканския рог, Близкия Изток и Средиземноморието.
Крайната цел при успех на грандиозния проект в дългосрочен план би
била превръщането на Евразия в доминирано от Пекин икономическо
и търговско пространство, даващо възможност на Китай да задмине
Европейския съюз и САЩ като водещи политически и икономически
глобални сили.
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И именно тук някъде се явява и необходимостта за защита на всички
тези инвестиции и интереси. Теорията за “китайската перлена
огърлица“ (Chinese string of pearls) става актуална през последните две
десетилетия и се свързва най-вече с икономическата и търговска
експанзия на Пекин и нуждата от геостратегическо подсигуряване на
морските маршрути и стратегическите точки по тях. Всяка една “перла“
представлява конкретен пристанищен проект по крайбрежието на
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Индийския океан, а тяхното свързване би създало верига от хъбове,
служещи както като икономически центрове, така и като потенциални
военни и разузнавателни пунктове за китайската армия.
Разбира се според Пекин подобна стратегия официално не
съществува, а китайските действия са продиктувани изцяло от мирни
намерения с цел защита на собствените търговски интереси, както и за
развитие на местните икономики, което от своя страна би повишило
регионалната мека сила на Китай. За страничните наблюдатели обаче,
няма как да не бъде видимо наличието на систематична и
целенасочена последователност от действия, които далеч надхвърлят
подобни намерения.
Следвайки класическите геополитечски теории на Никълъс Спийкман и
Алфред Мейхън, Китай видимо използва периферията (rimland),
минаваща през азиатското и африканското крайбрежие за да извоюва
господствено положение на афро-евразийския материк, а от там и в
света. От най-верния съюзник Северна Корея, през Камбоджа,
Мианмар, Бангладеш, Шри Ланка, Малдивите, Пакистан и още 11
африкански страни където Китай управлява пристанища, Пекин влага
ресурси в опитите за директен достъп до влияние. Това се случва чрез
инвестиции или пряк контрол върху ключови пристанища, летища или
инфраструктура, както и чрез насърчаване на по-силни политически и
дипломатически отношения. Ако към това се прибави и разширението
и модернизацията на флота, на лице се получава една
многокомпонетна стратегия за придобиване на морско превъзходство.

КОИ СА „ПЕРЛИТЕ“?
Камбоджа – Китай договори с местното правителство правото за
ползване на 1/3 от военноморската база Реам за срок от 30 г. с право
на автоматично подновяване на договора за още 10 г. За момента
Пекин Пном Пен отричат за подобна сделка, тъй като тя се явява
противоконституционна според камбоджанското законодателство. Към
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това трябва да се прибави и проектът Дара Сакор, който обхваща 20 %
от камбоджанската брегова ивица и включва в себе си строеж на
курорт, летище, дълбоководно пристанище и индустриална зона.
Според японски медии Дара Сакор е предоставено на китайска
концесия за срок от 99 г.
Мианмар – актуален проект за строеж на дълбоководно пристанище в
Кяукпю, през което да се доставя гориво за вече построеният
нефтопровод свързващ Мианмар с Китай. Осъществяването на този
проект би диверсифицирало маршрутите за доставка на природни
ресурси и също така би съкратило техния път от Близкия Изток и
Африка към Китай.
Съществуват и предположения, че през 1992 г. Китай установява
разузнавателна база на о. Коко с цел следене на морския трафик в
Бенгалския залив и по-специално действията на индийския флот.
Бангладеш – Китай опитва да договори проект за разширение и
модернизация на пристанище Читагонг. За момента обаче тези
действия са неуспешни заради стратегическата обвързаност между
Бангладеш и Индия.
Шри Ланка – пристанище Хамбантота е завършено от китайски фирми
през 2010 г. Местното правителство обаче задлъжнява до такава
степен, че се оказва принудено да го даде на китайска концесия за срок
от 99 г.
Малдиви – съществува възможен проект за строеж на база за
подводници на атола Марао.
Пакистан – пристанище Гуадар е построено и управлявано от
консорциум доминиран от китайски фирми. То е стратегически
разположено в непосредствена близост до Ормузкия проток и е от
изключителна важност за установяването на Китайско-пакистанския
сухопътен икономически коридор, част от Новия път на коприната.
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Макар и експанзията в Африка да не е непосредствена част от
„Китайската перлена огърлица“ в Индийскя океан, все пак тя е пряко
свързана както с нея, така и с Новия път на коприната. Според
проучване на Центърът за стратегически и международни изследвания,
към момента има 46 вече съществуващи или планирани пристанища в
Африка, които са финансирани, построени или управлявани от китайски
фирми. Инвестициите на Пекин в африкански пристанища са от
изключителна важност с оглед развитието на икономическите връзки и
увеличаването на политическата тежест. Същевременно с това се
предоставя възможност и за установяването на потенциални бази за
действие на китайската армия.

Тук е мястото да се споменат и специалните отношения,
които Китай поддържа с три държави от Източна
Африка, а именно Джибути, Кения и Судан.
Джибути е от изключително значение за Пекин заради своето
стратегическо разположени на входа на пролива Баб ел Мандеб,
свързващ Червено море с Индийския океан. В тази логика китайски
компании добиват контрол върху пристанище Доралех, а в
непосредствена близост до него през 2017 г. Китай заема права и върху
военно пристанище с малка самолетна писта, което би трябвало да
служи като логистичен център за подкрепа на хуманитарни и
мироопазващи мисии. Разбира се зад официално обявените цели
прозират и други с оглед наличието на американски, френски и японски
сили в съседство. Освен всичко това Китай построява и ж.п. линията,
свързваща Доралех с Адис Абеба в Етиопия. За Пекин, Джибути и
намиращата се база там, представляват свързващото звено по линията
на „перлената огърлица“ започваща от Южнокитайско море, през
Индийския океан до Източна Африка и от там в посока останалата част
от континента и Средиземноморието.
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Любопитен е и случаят със строежа на ж.п. линията Момбаса-Найроби
в Кения. В края на 2018 г. става ясно, че кенийското правителство
изпитва затруднения с изплащането на заемите към китайска банка за
строежа на ж.п. линията. Това поставя в опасност пристанището
Момбаса, което според двустранния договор служи като залог за заема.
Традиционно Судан бива считан за най-верният китайски съюзник в
тази част на света. Дори след разделението на страната през 2011 г.
Пекин остава най-големият търговски партньор, а китайски фирми са
водещи в консорциумите, опериращи петролопроводите „Голям Нил“ и
„ПетроДар“, пренасящи гориво към пристанище Порт Судан. След 2011
г. китайските енергийни интереси се изместват към Южен Судан, с
чието правителство към момента има договорено споразумение за
мащабни инфраструктурни инвестиции в замяна на 30 000 барела
петрол дневно. По този начин Южен Судан, наред със Судан и Иран се
явяват трите основни доставчика на горива за китайската икономика.

СТРАТЕГИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ НА
ЮЖНОКИТАЙСКО МОРЕ
Контролът върху Южнокитайско море се явява крайъгълен камък в
китайската стратегия с оглед осъществяването на Морският път на
коприната. Самото море представлява един от най-натоварените
търговски маршрути на планетата и най-краткият възможен път
свързващ западния Пасифик и Източна Азия с Индийския океан и
съответно Африка и Европа. Освен това, то дава и директен достъп до
девет от десетте най-големи търговски пристанища в света.
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Стойността на търговския поток, преминаващ годишно
през Южнокитайско море се оценява на 5.3 трилиона
долара, което включва повече от половината от
световния търговски тонаж, както и една трета от целия
морски трафик в световен мащаб.
Петролът, който се превозва през проливът Малака в посока Източна
Азия е три пъти повече от количеството, транзитиращо през Суецкия
канал и 15 пъти повече от това, което преминава през Панамския канал.
Около 90 % от вноса на петрол по море за китайската индустрия през
2016 г. е преминал именно от там, идвайки от Близкия Изток и Африка.
Именно в този контекст през последното десетилетие Китай опитва по
агресивен път да наложи своите непропорционално големи и по
същество непризнати от международното право териториални
претенции спрямо 90 % от Южнокитайско море. Агресивната експанзия,
включваща изграждане на цели острови, строеж на летища и военни
инсталации, както и налагането на политически и икономически натиск,
поставят Китай в открита конфронтация с останалите държави в
региона и реално изразяват решителността и амбициите на Пекин за
лидерство не само на регионално равнище, но и в глобален мащаб.
Към настоящия момент китайските териториални претенции найвидимо се изразяват в окупацията на островите Парасел (оспорвани от
Тайван и Виетнам) и част от архипелага Спратли (оспорван от Тайван,
Виетнам, Малайзия и Филипините). Остров Уди е главният остров от
Парасел, като там е построено рибарско градче, няколко малки
пристанища и летище с възможност за обслужване на изтребители. От
своя страна архипелагът Спратли има дори още по-важно значение
заради своето стратегическо разположение по основните морски
маршрути в Южнокитайско море, както и заради потенциалът от
находища на петрол и природен газ. През последните три десетилетия
китайската армия е заела най-малко седем изкуствено създадени
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острова, като на три от тях има построени летища и различни военни
инсталации.

РАЗШИРЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА
ФЛОТА
Разширението и модернизацията на китайският флот през последното
десетилетие без съмнение върви ръка за ръка с развитието на
проектите по „Новия път на коприната“ и стратегията за подсигуряване
на морска доминация. По традиция корабите от военноморските сили
представляват физическото олицетворение на една морска стратегия,
чрез която определена държава би следвала своите цели. Това важи в
пълна сила що се отнася до Китай. Според данни на Международния
институт за стратегически изследвания (International Institute of Strategic
Studies) към момента Китай разполага с втория по брой кораби военен
флот в света, като от 2005 г. насам той прогресивно расте най-вече
количествено. Само през последните пет години, китайската армия е
пуснала на вода плавателни съдове с общ тонаж по-голям от този на
целия индийски флот, а според прогноза на Джо Рик от The Diplomat
към 2030 г. основата на китайските военноморски сили ще изглежда по
приблизително следният начин:
• 16-20 разрушителя клас 055
• 36-40 разрушителя клас 052
• 40-50 фрегати клас 054
• около 60 дизелови подводници
• най-малко 16 ядрени подводници
• най-малко 8 балистични ядрени подводници
• 3 самолетоносача
• най-малко 3 хеликоптероносача
• най-малко осем десантни платформи
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Впечатление прави програмата за самолетоносачи, като Пекин
очевидно залага на тях като важна част от своята стратегия за
надмощие. Самолетоносачите значително ще увеличат опциите пред
флота и възможностите му да проектира твърда сила извън обсега на
близката акваториална зона на Китай. В момента активен е единствено
65 000 – тонният самолетоносач от клас „Адмирал Кузнецов“ –
„Ляонин“. До края на 2019 г. се очаква в служба да влезе тип 002, който
ще бъде значително подобрена версия на „Ляонин“ с по-голям
капацитет за обслужване на самолети и катапултна система за
излитане. В ранен етап на строеж е и тип 003 за когото все още няма
сигурна информация колко ще бъде голям и дали ще бъде с ядрено или
конвенционално задвижване.
При всички положения разширението на китайския флот изглежда
повече от впечатляващо и далеч надхвърля възможностите на
повечето традиционни морски сили. Но все пак количественото
натрупване не винаги означава и качествено такова. Особено що се
отнася до високотехнологични модерни военни кораби. Съществуват
сериозни основания за съмнения относно оперативния капацитет на
китайския флот, най-вече по отношение на опита на екипажите и
командването. Към момента е трудно да се предположи дали
военноморските академии в Далян и Гаосюн имат възможност да
произвеждат достатъчно добре обучени екипажи със скоростта, с която
индустрията произвежда кораби. Освен това, с изключение на мисиите
против сомалийски пирати, в които участва през последните 10 г,
китайският флот практически почти няма опит в изпълнението на
оперативни задачи.
Тази тенденция обаче, едва ли ще се запази дълго, а потенциалът
остава огромен. Мащабното разширение на флота не само позволява
на Китай практически да промени баланса на силите в своята близка
акваториална зона, но също така е много вероятно съвсем скоро да
позволи на Пекин да проектира своето влияние и далеч извън нея. Най-
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вече чрез опорните пунктове по линията на „китайската перлена
огърлица“ и новите възможности за разгръщане на бойни групи, които
те ще открият.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
„Новият път на коприната“ е видимото доказателство за глобалните
китайски амбиции да бъде световна свръхсила. От своя страна
„Перлената огърлица“ представлява стратегията, която трябва да
подсигури непрекъснатият приток на природни ресурси за икономиката
и индустрията, както и да защити търговските маршрути. Но не само
това. Тя представлява и предизвикателство за регионални конкуренти
като Индия. Традиционно Ню Делхи счита Индийският океан за своя
сфера на влияние, а навлизането на Китай в тази сфера се възприема
като пряка заплаха. Блокиране на търговски маршрути и заемането на
пристанища в региона е нещо, от което Индия се страхува и счита като
опит за изолация. И до голяма степен с основание. Индия постепенно
губи своите позиции по търговските маршрути в Индийския океан за
сметка на Пекин, а китайски държавни и частни фирми изместват
своите
индийски
конкуренти
при
поемането стратегически
инфраструктурни проекти в държави от региона. Ако към това се
добавят и добрите отношения между Китай и Пакистан по отношение
на икономически коридор между тях и особено заради китайската
подкрепа по отношение на конфликта в Кашмир, индийските
притеснения могат лесно да бъдат обяснени.
Във Вашингтон също се споделят идентични страхове. Както поради
застрашените интереси на съюзници като Южна Корея, Япония и
Австралия, така и поради предизвикателството отправено към
американската доминация на международните отношения. В тази
логика през последните три години администрацията на президента
Тръмп води една до голяма степен агресивна политика спрямо Китай
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на всички фронтове. Това разбира се включва търговската война между
двете държави, както и териториалните спорове в Южнокитайско море,
конфликтът с Тайван и денуклеризацията на Северна Корея.
“Китайската перлена огърлица” е стратегия, за чието изпълнение Пекин
влага изключително много ресурси и политическа воля. Въпреки, че
бъдещето пред китайската външна политика изглежда светло, все пак
успехът на стратегията зависи от много фактори и най-вече от
отношенията между Китай и останалите сили в Индийския океан, както
разбира се и от тези със САЩ. Не без значение е кой ще ръководи
политиката на Вашингтон след президентските избори през 2020 г.
Дали ще бъде Донaлд Тръмп или някой друг с по-умерени възгледи.
Който и да заеме мястото в Овалния кабинет, ще трябва да намери
достатъчно добър отговор на китайското предизвикателство, което
ясно показва намеренията на Пекин да задава дневния ред на глобално
равнище.
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РУСКАТА ПАЛУБНА
АВИАЦИЯ: ТЕКУЩО
СЪСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВИ

С

ъветският съюз, като предимно сухопътна сила, през поголямата част от своето съществуване винаги е имал проблеми
с идеята за изграждане на мащабна палубна авиация. В крайна
сметка са създадени няколко хибридни самолетоносача, но плановете
за големи и конкурентни на американските, замират заедно с края на
Студената война. Русия наследява само един, който продължава да
бъде на служба и до днес. И въпреки многото проблеми от различно
естество на съветската военноморска авиация, все още актуални и
днес, руският флот продължава да поддържа един от най-активните
самолетоносачи в света.
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По
същество
самолетоносачът
представлява
плаваща
военновъздушна база, която позволява на определена държава да
проектира сила без да се налага да зависи от наземна поддръжка за
осъществяването на военни операции. Казано с други думи, всяка една
страна, която притежава самолетоносач, би могла да го изпрати до
почти всяка точка на света в рамките на няколко седмици, възползвайки
се от неутралитета на международните води.

През последните години се задълбочава дебата относно
благонадеждността на самолетоносачите.
Различни по вид и вариращи по големина между 15 000 и 100 000-тонни
чудовища, на пръв поглед те изглеждат като огромни плаващи мишени
от
една
отминала
епоха.
Особено
при
наличието
на
високотехнологични оръжия като свръхзвукови крилати и балистични
ракети, както и суперкавитационни торпеда. Голяма част от дебата се
фокусирара върху това каква опасност представляват тези заплахи за
самолетоносачите и как те ще бъдат изместени от своята роля като
водещи кораби за един флот. Без съмнение, аргументите в подкрепа на
тази теза не са малко, но до голяма степен те са базирани на теорията
и информираната спекулация. От Втората световна война досега, все
още няма потопен самолетоносач, като все още никой дори не се е и
опитал в реални бойни действия да потопи такъв.
По всичко изглежда, че самолетоносачът ще остане „Кралят на морето“
поне в средносрочен план. И доказателство за това е, че морски сили
като САЩ, Китай, Великобритания, Индия, Италия и дори Турция към
момента строят общо осем самолетоносача, залагайки на огневата им
мощ и най-вече на техния сдържащ противника характер.
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ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА РУСКАТА
ПАЛУБНА АВИАЦИЯ
Географското разположение на Русия винаги е налагало на Русия да
има система за отбрана, в която преобладават сухопътните
способности. Макар и най-голямата държава по територия през
последните няколко столетия, Русия (СССР) все пак така и не успява
да наложи директен стратегически контрол или дори постоянен достъп
до вътрешните морета на Афро-евразийския материк. Едва с края на
Втората световна война и превръщането на СССР в световна
свръхсила се дава съществен тласък на развитието на флота като
компонент на т.нар. „ядрена триада“.
Разбира се развитието на флота върви ръка за ръка и с развитието на
военноморската авиация и опитите за създаване на самолетоносачи.
Първите успешни такива се свързват с двата хеликоптероносача
„Москва“ и „Ленинград“, създадени предимно със защитни функции за
противодействие на подводници. Без да бъдат особено впечатляващи
като характеристики, те влизат на служба съответно през 1967 г. и 1969
г.
„Москва“ и „Ленинград“ са последвани от клас „Киев“ – четири кораба,
които са много по-близки като качества до истински самолетоносачи. С
водоизместимост от 45 000 т, те могат да достигнат до скорост от 32
възела и да обслужват до 30 хеликоптера или изтребители с
вертикално излитане Як – 38.
С разпада на СССР, всички те са извадени от употреба – „Москва“ и
„Ленинград“ заедно с единия самолетоносач клас „Киев“, са бракувани;
други два завършват своя път като музеи в Китай, а последният е
реконструиран и продаден на Индия, където от 2013 г. е на служба под
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името „Викрамадия“. В края на 1980-те започва строежът и на два
големи самолетоносача, но само един от тях е окончателно приключен.

ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ
Към момента единственият активен руски самолетоносач е
проблемният „Адмирал Кузнецов“. Той е пуснат за първи път на вода
през 1990 г, а неговият близнак остава недовършен заради недостиг на
средства и в крайна сметка е продаден на Китай където днес плава под
името „Ляонин“.
„Адмирал Кузнецов“ разполага с полетна палуба с трамплин и
максимална водоизместимост от 65 000 т. Скоростта му е около 30
възела и може да обслужва самолети Миг-29К и Су-33, както и
вертолети Ка-27 и Ка-29 – общо до 52 самолета и хеликоптера.
Въоръжението му е значително по-тежко от това на западните
самолетоносачи, включвайки три ПВО системи, комплекс за
противоторпедна защита и 12 крилати ракети. Наличието на крилати
ракети има важно политическо значение, тъй като то позволява на
„Адмирал Кузнецов“ да бъде официално класифициран като авионосен
крайцер, давайки възможност на Русия да заобиколи конвенцията от
Монтрьо.
През годините на своята служба досега единственият руски
самолетоносач страда от непрекъснати проблеми с двигателите, както
и с възможностите за обслужване на самолети. Много от тези трудности
са пряко следствие от орязването на бюджета за поддръжка и
обслужване. Тенденция, която е характерна по принцип за целия руски
флот.
И въпреки своите проблеми, „Адмирал Кузнецов“ все пак е използван в
реална военна операция. В края на 2016 г. руското командване решава
да изпрати своя самолетоносач на фронта в Сирия. Но не защото
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текущата ситуация на терен и обсадата на Алепо го налагат, а по-скоро
като опит за провокация и демонстрация на сила пред света.
Едномесечното пътуване на бойната група на „Адмирал Кузнецов“ от
Колския п-в до Източното Средиземноморие е широко отразено както
от местните руски, така и от чуждестранните медии, а преминаването
през Ламанша е съпроводено от ескорт британски кораби. Като цяло
през целия си път до Сирия, самолетоносачът е следен отблизо от
кораби и самолети на НАТО.
В крайна сметка „Адмирал Кузнецов“ участва два месеца в оперативни
задачи, като неговата роля оказва повече влияние върху публичната
среда, отколкото върху хода на военните действия. Най-малкото той не
съумява да използва голяма част от своя оперативен капацитет поради
липса на достатъчно обучени пилоти. Не само това. В рамките на тези
два месеца са загубени два самолета в следствие на инциденти.
Но дори тук не спират проблемите с „Адмирал Кузнецов“. През
октомври 2018 г. по време на ремонтни дейности потъва единственият
плаващ док в руския флот, който има възможност да обслужва
самолетоносач. Инцидента коства живота на двама работници, а един
от 70-метровите кранове на дока пада върху палубата за излитане на
„Адмирал Кузнецов“, нанасяйки щети за 1 000 000 долара. Въпреки това
се очаква неговата модернизацията да приключи по план през 2021 г,
което ще позволи оперативния му живот да бъде удължен с 25 г.
През 2010 г. Русия финализира поръчка към Франция за два нови
мултифункционални десантни хеликоптероносача клас „Мистрал“,
които да бъдат подкрепа за „Адмирал Кузнецов“. Покупката на два
подобни модерни кораба би била едно отлично попълнение за руския
военен флот, предоставяйки технологично ноу-хау за собственото
производството в по-късен етап, както разбира се и ценен опит при
оперирането с подобен тип кораби. Сделката на стойност 1.4 млрд.
евро обаче така и не се случва заради руската анексия на Крим и
влошаването на отношенията между Европейският съюз и Русия.
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СТРАТЕГИЧЕСКА ОБОСНОВКА В РУСКИЯТ
КОНТЕКСТ
Както вече бе споменато, уникалните географски характеристики не
дават възможност на Русия да наложи акцент върху същественото
развитие на своя военноморски капацитет. Флотите (Балтийски,
Черноморски, Тихоокеански, Каспийска флотилия), с които разполага
Русия, действат от оперативни полета, които са отдалечени и
изолирани едно от друго до степен, която прави практически
невъзможна взаимната подкрепа в случай на война. Поради тази
причина през последните 70 години се залага на развитието на
подводници, които много по-бързо и безшумно могат да преминават
големи разстояния незабелязано. Ако руските военноморски сили все
още притежават някакъв съществен коз срещу своите конкуренти,
много вероятно това би бил именно подводният флот.
Именно по тази логика през Студената война самолетоносачите служат
по-скоро като дефанзивни средства за поддръжка на стратегическия
подводен флот, предоставяйки въздушна и противолодъчна защита.
Ограничена мисия, която предполага акцентиране върху защитния
капацитет за сметка на атакуващия. Нещо, което видимо се променя
през последните години успоредно с възхода на руския национализъм
и експанзията в Близкия изток. Ролята на „Адмирал Кузнецов“ като
защитно средство отдавна е забравена, като той вече представлява
инструмент за влияние и престиж. Той трябва да действа като една от
видимите прояви на нарастващата руска твърда сила, принуждавайки
останалите държави да се съобразяват с руските интереси.
Не по-малко важна е и вътрешнополитическата роля. Самото
притежание на кораб с размерите на „Адмирал Кузнецов“ или ядрените
крайцери „Петър Велики“ и „Адмирал Нехимов“, представлява повод за
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национална гордост, който чрез показната демонстрация на руска
военна мощ повишава националният дух и чувството за патриотизъм.

БЪДЕЩЕТО
Въпреки че чисто военно-стратегическите необходимости не налагат
нуждата от наличие на самолетоносачи, новите глобални амбиции и
интереси на Русия в контекста на подновеното противопоставяне със
Запада, правят нещата да изглеждат по различен начин. Мисията в
Сирия дава основание да се предположи, че в близко бъдеще Москва
ще заложи на развитието на атакуващия си капацитет.
До колко обаче това наистина е възможно? В Русия съществува стара
практика за обявяване на грандиозни проекти с цел трупане на престиж
или чисто и просто привличане на ресурси към определени заводи и
министерства. Без да има никакъв резултат в крайна сметка. Що се
отнася до строежа на самолетоносачи, поне до този момент Русия
показва мощ единствено на думи. През 2007 г. тогавашният
главнокомандващ руския флот адмирал Владимир Масорин заявява
амбиции за строеж на шест самолетоносача, които да бъдат
оперативни до 2027 г.[2] Седем години по-късно командирът на
Балтийския флот адмирал Владимир Корольов обявява т.нар проект
23000E „Щорм“ – „безаналогов“ ядрен самолетоносач на стойност 5.6
млрд. долара. Очевидно нито един от двата гръмки проекта не е дори
близо до реално осъществяване, като последните новини около „Щорм“
са, че той е предложен за продажба на Индия.
През тази година в руските медии отново се завъртяха новини за
евентуалният строеж на нов самолетоносач. Този път информацията е
свързана със 70 000 – тонен ядрен самолетоносач, който да бъде готов
до 2030 г. Твърде съмнително е обаче дали Русия притежава
капацитета и възможностите да построи такъв кораб. Не само, защото
това е свързано с инвестицията на девет цифрена сума, но и поради
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простата причина, че в Русия все още няма пристанище с такива
способности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Руската палубна авиация е в затруднено положение, а „Адмирал
Кузнецов“ остарява технологично, въпреки предстоящата си
модернизация, чието приключване в срок е крайно съмнително. Като
цяло военноморските сили страдат, а последният кораб с размерите на
„Адмирал Кузнецов“, който руската индустрия успява да построи е
„Адмирал Кузнецов“.
Въпреки всичко, изглежда, че Кремъл вижда самолетоносачът като
важен фактор с оглед повишаването на националния престиж. Не
малко усилия костват на флота в края на 2016 г. за да приведе в
оперативна годност своя единствен самолетоносач, а противоречивото
му представяне налага спешната нужда от модернизация. Ако
плановиците в Кремъл наистина оценяват, че Русия има нужда от
самолетоносач за да може флотът да бъде конкурентноспособен в това
отношение на Китай, Франция, Великобритания или Индия, трябва при
всички положения да се обмисли възможността за придобиване на
такъв кораб. Но за да се случи подобно нещо е необходимо да се
излезе от сферата на гръмките думи и дезинформацията, и да се
премине към конкретни действия.
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ЦЕНАТА НА ВОЙНАТА В
СИРИЯ (ДАННИ КЪМ ЮЛИ
2019)

А

ко трябва да перифразираме Волтер, можем да кажем, че
Сирийската гражданска война отдавна вече не е нито сирийска,
нито гражданска, но определено е война. Към днешна дата, в
Сирия се сражават войници и наемници от цял свят, а няколко държави
са ангажирани сериозно с продължаващия конфликт. Без да броим
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страни като Франция и Великобритания, които участват с ограничени
контингенти, няколко големи световни и регионални сили харчат
милиони всеки ден за издръжката на своите войски на терен.
Най-голям като численост контингент, ангажиран с военните действия
е несъмнено широкия спектър от милиции и военни части на Иран.
Освен подразделенията а Революционната гвардия, Иран разполага с
голям брой подчинени и пряко финансирани милиции, съставени от
доброволци от целия Близък изток, чиято обща численост се оценява
на между 60 000 и 120 000 според различните източници, като втората
цифра е далеч по-вероятна. Отделно от това число, трябва да се
включат и над 100 000 бойци от т.нар. Хашд ал Шааби, които оперират
в Ирак като част от кампанията срещу Ислямска държава.
Както и при САЩ, участието на Иран в Сирия и Ирак не бива да се
разглежда като две отделни операции, а като една голяма кампания.
След Иран, САЩ са втория по големина на контингентите си играч,
действащ на терен в Сирия и Ирак. Общата численост на
американските части в Сирия и Ирак е от порядъка на 7 500-10 000
души, от които ок. 2 500 са в Сирия. Отделно от тях на терен служат
вероятно още толкова наемнически части, най-вече в Ирак. САЩ
спонсорират и Сирийските демократични сили (SDF, СДС), чието
въоръжение и муниции са изцяло зависими от добрата воля на
Вашингтон.
След САЩ, Русия е следващият голям „инвеститор“ на средства във
военните действия. Русия харчи значителни суми за поддръжка на
своята авиация, ангажирана в ежедневни бомбардировки, както и за
подпомагане на сирийската армия и ВВС с техника и муниции. Русия
издържа и собствения си контингент на терен – ок. 7 000 войници и
военна полиция както и поне 5 000 наемници, основно от ЧВК „Вагнер“,
но също така и от по-малки наемнически фирми, като например
Е.Н.О.Т.
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На последно място, във войната в Сирия със значителен контингент е
ангажирана и Турция. Макар Анкара да предпочита да действа чрез
зависимите от нея бунтовнически части от щабовете „Щитът на Ефрат“
и „Маслинова клонка“, Турция все пак разполага с голям брой гарнизони
в северозападна Сирия, най-вече в провинция Идлиб и северните части
на провинция Алепо. Общо ангажираните турски сили се изчисляват на
между 4 000 и 8 000 души.

САЩ
До момента, Щатите са похарчили близо 890 млрд. долара за войната
в Ирак (от 2003-та до сега) и Сирия (от 2014-та до сега). Според
гласувания през август 2018 г. бюджет за 2019-та година, САЩ ще
отделят $14,5 млрд. за операциите в Сирия и Ирак – близо 40 млн.
долара на ден. На практика, това е четирикратно увеличение на
разходите в сравнение с 2016 г., когато САЩ харчеха ок. 10 млн. долара
на ден.

Русия
По данни на Радио Свободна Европа, през 2018 година, Русия харчи
около 240 млрд. рубли (или 3,9 млрд. долара) в Сирия. Това прави
дневен разход от порядъка на 10,5 милиона на ден – значително повече
в сравнение с 2015 г., когато разходите на Русия възлизаха на около 4
млн. долара на ден и това при положение, че Русия не е увеличила
осезаемо своя контингент на терен. Предвид постоянното увеличение
на разходите всяка година, вероятно за 2019 г., Кремъл инвестира поне
по 11 млн. долара на ден.

Иран
През 2018 г., Техеран отделяше около 16 млдр. долара за помощи за
режима на Асад под формата на банкови трансфери през австрийски и
италиански банки, заеми, изкупуване на продукция на преференциални
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цени и т.н. От тях, около 2 млдр. долара (1/8) се заделяха за военните
разходи в Сирия – приблизително ок. 5,5 милиона на ден. За
фискалната 2019 г. (март 2019 – март 2020), Техеран се видя принуден
да намали сериозно разходите си за отбрана с около 28% спрямо
предходната година. Иранските военни все още имат редица
алтернативни източници за снабдяване със средства, свързани с
контрола над определени части от цивилната икономика. Въпреки това,
санкциите наложени от САЩ без съмнение ще окажат сериозно
влияние върху финансовите възможности на Иран за провеждане на
операции в Сирия и Ирак.

Турция
Турция е изправена пред безпрецедентно увеличение на своя бюджет
за отбрана с над 24% от 2018 до 2019 г. Общо страната харчи над 19
млрд. долара, а в момента разходите на годишна база се оценяват на
около 22 млдр. долара. Информацията за реалните военни разходи на
страната в Сирия е твърде сложна за отсяване. Подобно на Иран,
Турция не просто харчи пари за своята армия, а постоянно инвестира
значителни средства в цивилни проекти, строеж на пътища и
инфраструктура и издръжка на съюзните си местни милиции. В
допълнение, ок. 37 млдр. долара са похарчени за издръжка на над 3
500 000 сирийски бежанци, живеещи на нейна територия. Според
изчисления на турски медии, разходите по операцията в Сирия
поглъщат значителни суми, в порядъка на няколко милиарда долара
годишно. Вероятно сумите не са много различни от тези, харчени от
Иран, особено с оглед издръжката на бежанците.
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ОБЛИКЪТ НА АЛ КАЙДА 18
Г. СЛЕД 11/09

П

очти две десетилетия след паметната дата 11.09.2001 г.,
терористичната организация Ал Кайда изглежда значително поразлично,
преминала
през
серия
от
реформи
и
преструктурирания.
След ликвидирането на Осама Бин Ладен през 2011 г., контролът се
поема от неговия дългогодишен заместник – Айман ал Зауахири.
Последните десет години са турбулентен период, през който
организацията трябва да се справя с конкуренцията на Ислямска
държава, както и със загубата на сина на Осама – Хамза бин Ладен.
Макар и без значим опит, Хамза бе считан най-малкото като важен
пропаганден инструмент с оглед разпространението на радикалните
послания на Ал Кайда, както и като евентуален бъдещ лидер. В същото
време, все пак Зауахири съумя да създаде и устойчиви отношения със
съюзници като Ал Шабаб в Сомалия, Хуррас ад Дин в Сирия, както и с
други радикални групировки от Азия и Африка, концентрирайки се
върху локалните конфликти.
Ал Кайда позагуби от своите позиции в Афганистан и е много вероятно
да влоши и отношенията си с талибаните с оглед течащите към
момента преговори между тях и САЩ. За сметка на това Ал Кайда в
Магреб заедно с нейните разклонения в Сахел, Ал Шабаб, Хурас ад Дин
(официалният клон в Сирия) и Ал Кайда на Арабския полуостров
(позната и като Ансар ал Шариа) изглеждат по-силни от всякога.
Ал Кайда на Арабския полуостров оперира предимно в Йемен и
Саудитска Арабия, като действащият в клон в Йемен може да бъде
разглеждан един от особено опасните клонове на Ал Кайда. През 2011
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г. съумява дори да обяви установяването на емират, а в овладените
територии замества успешно държавата в предоставянето на някои
основни социални услуги като осигуряване на достъп до вода или
ремонт на инфраструктура. Не само това. Смята се, че ОАЕ осигурява
оръжие за Ансар ал Шариа, като част от кампанията срещу хутите.
Вероятно Бахрейн също поддържа контакт на известно ниво с Ал Кайда
както показва документален филм на телевизия Ал Джазира, станал
повод за оплакване от страна на Манама към Арабската лига.

Според
изследователския
център
Съвет
за
международни отношения, към пролетта на 2018 г. Ал
Кайда разполага с до 40 000 членове по целия свят,
макар че тази цифра може и да е доста по-висока заради
неизвестния брой симпатизанти и сътрудници.
Все още разчита на своята идеология, основана на салафитския
джихадизъм, за да набира популярност и нови членове и въпреки
осезаемото присъствие от Магреб и Сахел през Сомалия до Близкия
Изток, Индия и Пакистан, все пак най-голяма видимост организацията
има в Сирия. През последните няколко години участието на Ал Кайда
на този фронт се характеризира основно от конкуренцията с Ислямска
държава. И най-вече от опитите на Ал Кайда да се представи като един
вид умерена алтернатива на Ислямска държава най-вече през Хурас
ад Дин или контактите си в Хаят Тахрир ал Шам (където има силни
противоречия между лидерите на алианса Хаят Тахрир ал Шам и
централното командване на Ал Кайда).
Вероятно тази тактика на ръководството на Ал Кайда има успех,
отчитайки индиректната подкрепа, която различните клонове на
организацията получават от държави като ОАЕ или Турция. От гледна
точка на Анкара е много по-изгодно засега да поддържа известен
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баланс на силите между бунтовническо-ислямистките групировки в
Идлиб с оглед правителствената офанзива срещу тях. По-добре да
поддържа контрол над Ал Кайда в Сирия, от колкото да трябва да се
бори с Ал Кайда в Турция при евентуална нова бежанска вълна, ако
правителственият натиск продължи, притискайки бунтовници,
ислямисти и цивилни към границата с Турция.
През последните години ръководството на Ал Кайда разпространи
множество послания затвърждаващи необходимостта от съпротива,
призовавайки своите последователи към терористични атаки срещу
Запада и най-вече срещу САЩ. В едно от тези пропагандни видеа от
2017 г. Хамза Бин Ладен отправя призив за нападения срещу „евреи,
американци, западняци и дори руснаци“. Година по-късно самият
Зауахири разпространява също видео послание, наречено „Америка е
най-големият враг на мюсюлманите”, където призовава за атаки срещу
САЩ. Само преди две седмици пък американските военновъздушни
сили извършиха удар срещу база на Ал Кайда в Идлиб, като според
американското Централно командване той е бил насочен срещу цели
“отговорни за нападения, заплашващи американски граждани, наши
партньори и невинни граждани”.
В целият този контекст, няма как да не се заключи, че въпреки своята
концентрация върху локалните и местни конфликти по райони, все пак
Ал Кайда продължава да бъде глобална заплаха. Промяната от
централизирана организация, ръководена от Афганистан, към
децентрализирана и невероятно устойчива мрежа с местни филиали,
показва гъвкавост и демонстрирано желание за продължаване на
глобалния джихад.
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Инфографика: трафикът в Северна Африка
и Близкия изток
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ВЪПРЕКИ УЧАСТИЕТО НА
МИРНИ КОНФЕРЕНЦИИ,
ТАЛИБАНИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ
ДА РАБОТЯТ С АЛ КАЙДА

Лидерът на Ал Кайда, Айман ал Зауахири. Стопкадър от видео, публикувано през август 2018.

В

ъпреки зачестилите опити на САЩ и други държави да
привлекат талибаните на масата за преговори за бъдещето на
Афганистан, талибаните и Ал Кайда продължават да бъдат
близки съюзници. Делегация на движението дори посети два пъти
Москва за последната година, като Сергей Лавров уверяваше, че
талибаните са готови да участват като отговорна страна в търсенето на
мир. Всички тези опити се оказват грешка, както и ние сме
предупреждавали от страниците на журнала си.
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Според доклад на ООН от юни 2019, Ал Кайда дори е засилила
позициите си, благодарение на талибаните. Според експертизата на
ООН, талибаните са основен партньор на всички чужди терористични
групи в Афганистан, с изключение на Ислямска държава, която воюва
срещу тях.
Докладът посочва също, че членове на Ал Кайда действат като
инструктори и преподаватели на талибаните и техните семейства.
Според ООН, талибаните си партнират изключително с Ал Кайда на
Индийския субконтинент (AQIS), Групата на Хакани, която стана
интегрална част от талибаните, Лашкар-е-Тайба, Ислямско движение
на Узбекистан и Туркестанската ислямска партия (TIP), които имат
лагери и в Сирия. Общият брой на групите, с които талибаните работят
надминава 20.
От своя страна Ал Кайда многократно подчертава важността на съюза
с талибаните. Лидерът на групировката Айман ал Зауахири, както и
синът на Осама бин Ладен, Хамза, говорят често за Афганистан и
партньорството с талибаните.
В момента Ал Кайда иска да затвърди присъствието си в няколко
района на Афганистан с фокус върху провинция Бадакшан, която е в
близост до границата с Таджикистан. Ал Кайда има присъствие и в
провинция Пактика, където действат членове на Хакани, а също и по
протежението на границата между Афганистан и Пакистан в
партньорство с Лашкар-е-Тайба.
Според доклада на ООН, Ал Кайда и други групи разполагат с между
8000 и 10000 чуждестранни бойци в Афганистан. Статистиката
вероятно включва и бойците на Ислямска държава – около 2500 до
4000. Според афганистанското правителство Ал Кайда са забелязвани
в Хелманд и Кандахар (където има разположени български сили).
Пакистанските талибани си партнират с Хакани отдавна.
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През септември 2018 талибаните обявиха смъртта на Джалалудин
Хакани – влиятелен идеолог и командир, който в миналото се слави
като един от най-близките хора до Осама бин Ладен. Според
афганистанските власти Хакани вероятно е умрял от болест години порано, но името му се използва успешно в общата пропаганда между
талибани и Ал Кайда.
От 2015 година един от най-важните хора при талибаните – и втори по
ранг в командването – е синът на Джалалудин Хакани, Сираджудин.
Подобно на своя баща, той също е близък съюзник на Ал Кайда. След
като обединяват бойците си, Хакани и талибаните търсят подкрепа в
Персийския залив, докато печелят пари от пренос на дрога и оръжия.
От частни донори в Залива те печелят около 60 милиона долара на
година.
Според докладите, около 2000 бойци в средите на талибаните
принадлежат към Групата на Хакани и оперират в афганистанските
провинции Хост, Пактия и Пактика. Според данните от Кабул, Хакани
държат около 22 поста в т.нар. алтернативно правителство на
талибаните – структура, която дублира официалното афганистанско
правителство.
Собствените структури на Хакани са подсилени от бойци на Техрик-еТалибан или пакистанските талибани, които са близки съюзници на Ал
Кайда. Пакистанските талибани са разделени между тези, които са
включени в операции в Афганистан и фракция, лоялна на бившия
лидер на движението, Бейтула Мехсуд, фокусирани най-вече върху
Пакистан. В момента се смята, че пакистанските талибани разполагат
с до 3500 бойци в провинциите Кунар, Пактия и Пактика.
Отцепническата група Джамаат-ул-Ахрар, които се отделят от
пакистанските талибани, имат силно присъствие в провинция
Нангархар. Афганистанските власти твърдят, че самата група се е
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разцепила на две – едната остава Джамаат-ул-Ахрар, а другата
придобива името Джамаат Хизби Ахрар.

Както стана ясно, и други джихадистки групи си
партнират с талибаните в Афганистан.
Особено важен е алиансът с Лашкар-е-Тайба (ЛеТ). Те са основен
играч в намирането на средства за талибаните и в момента разполагат
с около 500 души в провинция Кунар и Нангархар. От друга страна ЛеТ
са медиаторите между талибаните и Ислямска държава, заради които
двете страни постигнаха споразумение, издържало до неотдавна.
Няколко малки централноазиатски групи също продължават да се
сражават под директното командване на талибаните. Сред тях найважни са Ислямско движение на Узбекистан (ИДУ), Катиба Имам ал
Бухари и Група за Ислямскаи джихад (последните две са организации,
отцепили се от ИДУ).
ИДУ се разцепи след като Ислямска държава започна да се издига.
Ръководството на узбекската група реши първоначално да се
присъедини към „халифата“, но талибаните отвърнаха на
предизвикателството с наказание върху ИДУ. Така в момента самата
организация има малко бойци, а една част се отцепиха. ИДУ вероятно
разполагат с около 100 бойци в провинциите Фаряб и Джоузджан.
Катиба Имам ал Бухари е свързвана с Ал Кайда група, която извършва
атаки под чадъра на талибаните. Разполагат с около 40 бойци в
Афганистан. Ислямски джихад са базирани в Северен Афганистан –
най-вече в провинциите Тахар и Бадакшан – имат около 50 бойци,
контролирани от талибаните.
Талибаните и техните съюзници използват Афанистан, за да засилят
влиянието си не само в региона, но и глобално.
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АЛ КАЙДА ПРОДЪЛЖАВА ДА
ИЗВЪРШВА АТАКИ В МАЛИ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО СРЕЩУ
ФРЕНСКИТЕ СИЛИ

Н

а 3 август Ал Кайда пое отговорност за извършването на атака
на 22 юли върху френската база, разположена на летището в
Гао в северната част на Мали. При атаката е използвана колабомба и двама атентатори, придружени от екип елитни бойци на
групировката. Според наличната информация, загинали са няколко
войници, но не става ясно има ли френски войници сред тях.
Неяснотата на информацията и липсата на репортери на място, както
и секретността на европейските сили в Мали, прави трудно
установяването на детали около подобни нападения. Понякога отнема
седмици, докато се разбере какво се е случило.
Това, което става ясно е, че има ранени французи и естонци (най-малко
петима естонци), които са засегнати от взрива на колата-бомба.
Атентаторите са били спрени преди да преодолеят загражденията,
иначе със сигурност би имало повече жертви.
Френското министерство на отбраната съобщи за атаката. Според
съобщението на Париж, атентаторите са използвали превозни
средства, маскирани като коли на ООН, а самите те са били облечени
с униформи на малийската армия.
Районът на Гао е арена на чести атаки от страна на Ал Кайда. При една
от най-тежките, извършена през януари 2017, загиват 77 души.
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На 3 август Ал Кайда пое отговорност и за убийството на командир от
про-правителствена милиция. Муса аг Исмаел е бил убит в северния
град Менака.
Местният клон на Ал Кайда продължава да бъде активен и опасен,
представляващ предизвикателство за малийското правителство и
подкрепящите го европейски сили в Сахел. Въпреки операциите и
разполагането на военна сила, Ал Кайда извършва редовни нападения
както във вътрешността на Мали, така и в региона.
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ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА
ПРОДЪЛЖАВА ДА Е ВОЕННА
СИЛА; ИМА ВЕРОЯТНОСТ ЗА
ПЪЛНО ЗАВРЪЩАНЕ В СИРИЯ И
ИРАК

К

акто често споменаваме в нашия журнал, Ислямска държава е
далеч от разбита и унищожена организация. Колкото по-бързо се
изоставят заблудите за обратното, толкова по-лесно служби и
институции биха реагирали както в Близкия изток, така и в съседни
региони като Балканите.
Ислямска държава е все още много активна в Ирак и Сирия, въпреки
медийното отразяване за обратното и уверяващите обществото
политически изявления както от изток, така и от запад. Въпреки
загубата на територии, групировката разполага с достатъчно военна
сила и ресурси, за да продължава дейността си и в двете държави. Още
по-големият проблем е, че организацията се появява там, откъдето би
трябвало отдавна да е изтласкана.
Това са само част от тежките заключения от доклада на водената от
САЩ международна Операция „Непоколебима решимост“ (CJTF-OIR).
Докладът покрива периодът от април до юни тази година, съдържа 166
страници и беше публично обявен на 6 август. Накратко, CJTF-OIR
съобщава, че ИД са успели да се прегрупират и да извършват успешни
операции в Ирак и Сирия.
Една от причините за това, е че както иракските сили за сигурност , така
и про-кюрдските Сирийски демократични сили (СДС, основният
американски съюзник на САЩ в Сирия) продължават да имат проблем
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с извършването на дългосрочни операции и задържането на територии,
които са прочистени от бойци на Ислямска държава.

От своя страна, макар да води коалицията, САЩ имат малко военно
присъствие в Сирия. Над 1500 войници бяха изтеглени от Сирия по
заповед на Доналд Тръмп, като в момента в страната има около 1000
войници, подпомагащи СДС в Източна и Североизточна Сирия. Но дори
частичното изтегляне направи СДС по-малко ефективна военна сила,
от което се възползва ИД.
• CJTF-OIR съобщават, че има намаляване на ресурсите за СДС в
момента, когато тези сили имат най-голяма нужда, за да
контрират завръщането на клетките на ИД.
• CJTF-OIR съобщават, че тренировките но нови бойци за СДС
стават все по-трудни и с по-малко екипировка, тъй като основният
ресурс отива за операции срещу ИД.
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Ислямска държава разчита на стратегия от три етапа. Групировката
описва стратегията си за завръщане така: сахара (фокус върху
пустинните райони), сахуат (означава „надигане“ – препратка към всеки
сунит, който представлява опозиция на ИД) и саулят (бързи операции
на атаки и връщане към пустинните райони).
Докладът обръща специално внимание на пет иракски провинции с
предимно сунитско население, където групировката успя да се
установи през 2014 и където днес извършва редовни атаки. Тези
провинции са Анбар, Нинауа (Ниневия), Дияла, Киркук и Салах ад Дин
(Саладин). В същите зони иракските сили за сигурност продължават да
не успяват да се справят с опасностите. Иракските войници имат
проблем с достъпа до отдалачени райони в тези провинции, а също и
имат недостиг на ресурси и опит да реагират адекватно. От своя страна,
ИД разчита на местните си структури, дълбоко свързани с големите
родове в района. Тези родове са недоверчиви към иракското
правителство заради годините на отчуждение и враждебна политика.

Пропагандният апарат на
Ислямска
държава
също
продължава да работи без
прекъсване. Брой 192 на
бюлетина на ИД, „Ан Наба“.
Броят е от края на юли.
Има и допълнителни проблеми,
както показва докладът. Пешмерга
– силите на иракските кюрди –
изиграха
решаваща
роля
в
сраженията
срещу
ИД.
Но
вътрешното напрежение в Иракски
Кюрдистан от една страна, и
споровете
между
Иракски
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Кюрдистан и централното правителство в Багдад от друга, са сериозна
спънка пред операциите срещу ИД в момента. Споровете между Ербил
и Багдад са предимно за райони в Северен Ирак, богати на петрол –
райони, от които зависят приходите на Иракски Кюрдистан. В този
контекст, координацията между иракските сили за сигурност и кюрдите
остава ограничена.
Активността на иракските сили за сигурност е сигнал, че има сериозно
присъствие на ИД. Според доклада, иракската армия и полиция са
извършили над 1000 операции между април и юни, довели до смъртта
или залавянето на 550 бойци на ИД.
Както в Ирак, Ислямска държава продължава да развива дейност и в
Сирия. Според американското командване (CENTCOM), стратегията на
ИД в Сирия е да създаде хаос в териториите, които до скоро
контролираше. Както в Ирак, така и в Сирия ИД извършва политически
убийства, отвличания и подпалва насаждения, жизненоважни както за
изхранването на местното население, така и за поддържане на ниски
нива на недоволство. Изгарянето на житни полета и атаките върху
други ресурси създава напрежение между цивилните и властите, дали
кюрдската администрация, дали правителството на Асад или
бунтовници.
Докладът посочва ясно, че ИД активизира клетките си в контролираната
от СДС територия. Атаките са извършвани най-често в Североизточна
Сирия и райони около долината на река Ефрат. Най-силно присъствие
има ИД в провинция Дейр ез Зор, части от провинция Ракка и провинция
Хомс в района на Палмира.
Докладът посочва опасенията, че Ислямска държава насочва
вниманието си към бежанския лагер Ал Хол в Източна Сирия. Там се
намират десетки хиляди разселени заради сраженията цивилни, но
голяма част от тях са семейства на бойци в ИД. Ал Хол е под
юрисдикцията на СДС, но кюрдските сили не успяват да се справят с
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инфилтрацията на лагера от членове на ИД, които съвсем възможно
набират нови кадри.
Най-големият проблем за СДС е опитът на ИД да се възползва от
напрежението в контролираните от кюрдите райони в Източна Сирия.
Местното население, предимно арабско, е недоволно от политиките на
СДС, които ограничават участието на арабските сили в състава на СДС.
Има и административни проблеми, а също и недоволство от
включването на младежи в силите на СДС. Най-видимо е напрежението
в Дейр ез Зор. Според американската армия, протестите в Източна
Сирия могат скоро да прераснат в анти-СДС бунтове.
• Според доклада на CJTF-OIR, в Ирак и Сирия ИД разполага с
между 14 000 до 18 000 членове, включително бойци. Това
включва около 3000 чуждестранни бойци, предимно от Европа.
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СТЪПВАНЕТО НА
ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА В
МОЗАМБИК ДОКАЗВА
НОВИЯ ПЪТ НА
ГРУПИРОВКАТА
Кадър от видео с лидера на
Ислямска държава, Абу
Бакр
ал
Багдади,
публикувано на 29 април
2019. Кадърът показва
папката, на която пише
„Провинция
Централна
Африка“, което говори за
активизирането на групировката в този район.

З

а първи път групировката Ислямска държава провежда операция
в Мозамбик. На 4 юни тази година се появиха първите съобщения
в про-ИД канали, свързани с новия клон на групировката,
Провинция Централна Африка. В началото на юни, бойци, свързани с
организацията, влизат в сражения със силите за сигурност в Масимбоа.
Съобщенията на ИД показват също възможна връзка с местни
бунтовници от Ахлу Сунна уа Джама, което би доказало, че ИД
въвеждат нов метод за оперирани, копирайки Ал Кайда – с
инфилтрация на местни бунтове и впоследствие създаване на ново
лидерство, което използва членската маса на движения и
бунтовнически групи.
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Преди това, Ислямска държава в Централна Африка ограничаваше
ударите с в Демократична република Конго. Полицията в Мозамбик
отрича възможността за наличие на бойци на ИД, въпреки
доказателствата за обратното. Често правителствата – както се случи
в Нигерия и Нигер – първоначално отричат, за да не се показват слаби
и да не помагат на пропагандата на групировката.
Мозамбик и преди е имал проблем с тероризма. През 2017 година,
бойци нападат полицейски участък и военен пост в Мосимбоа да Прая.
Насилието обаче е съсредоточено най-вече в провинция Кабо Делгадо
в североизточната част на страната, граничещ с Танзания. Районът е
беден и опустошен след последните урагани, ударили Източна Африка.
Местните лоши условия на живот със сигурност допринасят за
навлизането на радикални идеи и създаването на военни структури,
които влизат в противоречие с властите. Правителството продължава
да не намира начин да помогне на населението в Кабо Делгадо,
въпреки откриването на находище на газ през 2010 година.
Насилието в Мозамбик най-често е определяно като ислямистко, с
участието на организацията Ахму Сунна уа Джама. Бойците, участващи
в това движение, са отцепници от мирно опозиционно движение.
Въпреки че местните хора често наричат групата Ал Шабаб, едва ли
има връзка с базираната в Сомалия групировка със същото име, която
оперира с благословията на Ал Кайда.
Според правителството на Мозамбик, атаките от началото на юни се
дължат на криминална дейност на местни мафиотски структури, искащи
да крадат от залежите и доставките на газ.
Но данните показват друго. ACLED, които са специализирани в
събирането на информация за военни конфликти, показват тяхната
статистика, според която има поне 100 инцидента с участието на Ахлу
Сунна уа Джама. Само между януари и април тази година, техните
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бойци влизат три пъти в сражения със силите за сигурност. Най-малко
30 са нападенията върху цивилни обекти. Общо всички атаки са
причинили смъртта на 200 души, а хиляди са напуснали домовете си.
Правителството реагира неадекватно с репресия върху цивилното
население, а не с опити да спре разпространението на бунтовните
действия.
Докато в голямата си част, бойците на Ахлу Сунна уа Джама са жители
на Мозамбик, има също така и чужденци – най-вече граждани на
Танзания и Уганда. В същото време, за дейността на ИД в района се
знае много малко все още. През май 2018 снимка, споделена в
Телеграм показва шестима души, застанали пред знамето, използвано
от ИД. Не се знае дали са членове на ИД, тъй като и други организации
използват подобна символика. До 4 юни ИД в Централна Африка е
свързвана най-вече с дейност в Демократична република Конго.
Със сигурност Ислямска държава има желание да се разгърне в
Африка. Западна и Централна Африка са фокус на групировката от две
години, а през последните месеци групировката се разширява
постоянно около езерото Чад. Както в Египет, Мали, Нигерия и Тунис,
Ислямска държава използва местни групи, за да се задържи постоянно
в различни части на Африка.
Явно към списъка с държави, в които има действие на ИД, трябва да
добавим и Мозамбик.
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ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА
СТЪПВА В ЦЕНТРАЛНА
АФРИКА

Бойци на Ислямска държава в Централна Африка (ИДЦА) в Демократична република Конго. Кадърът е взет от
179-то издание на бюлетина на ИД, „Ал Наба“, публикуван на 25 април 2019.

Н

а 18 април Ислямска държава (ИД) пое отговорност за първата
си атака в Демократична република Конго. Това събитие
отбеляза не само нова зона на активност от страна на
групировката, но и създаването на цяла нова „провинция“ – Ислямска
държава в Централна Африка (ИДЦА). Преди това имаше редица
сигнали, че джихадистите комуникират с Обединените демократични
сили (ОДС, ADF) – базирана в ДР Конго бунтовническа формация. През
2018 също имаше споменаване на възможно подразделение на ИД в
Централна Африка, което означава, че групировката се готви от поне
година в ДР Конго.
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В новото видео на ИД, публикувано на 29 април, лидерът на
групировката се показа за първи път от пет години насам. Той потвърди
създаването на нови „провинции“, включително и в Централна Африка.
Атаката в средата на април беше срещу конгоански войници в град
Каманго в близост до границата с Уганда. Ройтерс тогава съобщи, че
атаката е извършена от ОДС, макар каналите на ИД да отбелязват
нападението като свое. Макар да има разлика в новините, ясно е, че ИД
работи заедно с бунтовническата група.
ОДС е основана през 1995 година с цел да бъде свалено
правителството в Уганда. Скоро след това формацията е свързвана с
масови кланета на територията на ДР Конго – както срещу войници,
така и срещу цивилни. ОДС имат ислямистки корени, като голяма част
от лидерите й са свързани със салафистки движения, но не е ясно колко
важна роля има религията в стратегията на групата.
179-то издание на бюлетина на ИД, „Ал Наба“, беше публикувано на 25
април. В него се споменава за втора атака, извършена от ИДЦА, при
която загиват трима войници в района на Бутембо. „Ал Наба“ публикува
и първата снимка на бойци на ИДЦА. На кадъра (в началото на
публикацията) се виждат около 15 души, застанали в поза, станала
типична при даването на обет за вярност към Абу Бакр ал Багдади.
Околността подсказва, че снимката е направена в тренировъчен лагер.
Това, че бойци на ОДС са извършили споменатата от Ройтерс атака, не
е изненада. Много от нападенията, които ИД припознава, са извършени
от местни групи, установили контакти с Ислямска държава и заклели се
във вярност на лидера на организацията. Очевидно, че обетът за
вярност е приет от командването на ИД, тъй като вече официално има
ИД в Централна Африка. Подобни примери бяха Боко Харам в Нигерия,
които станаха Ислямска държава в Западна Африка, и Ансар Бейт ал
Макдис, станала Ислямска държава в Синай.
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Трябва да се подчертае, че не всеки клон придобива
статут на „провинция“. В Тунис отдавна има активни
клетки на ИД, но досега няма обявена „тунизийска
провинция“. Вместо това, ИД заложи в развитието на
ИДЦА.
Има всички сигнали, че този модел е повторен с ОДС. ИД са
инфилтрирали и абсорбирали лидерството на бунтовническата група,
и днес използват бойците й за създаване на местни структури в ДР
Конго и вероятно в Уганда.
Междувременно, САЩ наложиха санкции върху двама спонсори на ИД,
базирани в Кения. Уалид Ахмад Зейн и Халима Адан Али са обвинени
в спонсориране на ИД и ОДС през мрежи в Европа, Африка, САЩ и
Южна Америка, и Близкия изток. Те са изпратили над 150 000 долара
на ИД в Либия, Сирия и Централна Африка. Няколко правителства
предупреждават за експанзия на ИД към Централна Африка,
включително миналият май Уганда предупреди, че ОДС си сътрудничи
с Ислямска държава. ДР Конго предупреждава за активност на ИД в
района, като европейските правителства и в частност Франция, са
получили сигнали. Африканското командване на САЩ също счита, че
бунтовнически групи в ДР Конго имат тесни връзки с ИД.
Все още не се знае какво е бъдещето на ИДЦА, но експанзията на ИД в
ДР Конго вече се забелязва. Така например, миналият ноември САЩ
затвори посолството си в столицата Киншаса заради опасността за
служителите от ИД и ОДС. Това означава, че ОДС са получили помощ
отвън, тъй като досега бунтовническата група не излизаше от
североизточните части на страната. Новата база на ИД в Африка ще
привлече чужди бойци към района и вече има сигнали за подобно
движение.
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ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА
РАЗВИВА УДАРНО КЛОНА
СИ В ЕГИПЕТ

В

началото на юни тази година, египетският клон на Ислямска
държава извърши смъртоносна атака, убивайки осем
полицейски служители на чекпойнт. След това имаше кратки
сблъсъци в град Ел Ариш, разположен в северната част на Синайския
полуостров. Сколо след атаката, медията на ИД – „Амак“ – публикува
изявление, с което организацията поема отговорност.

Район на присъствие и активност на Ислямска държава в Синай. (LiveuaMap)

Месеци след загубата на териториите в Сирия и Ирак, Ислямска
държава в Синай продължава да бъде един от най-активните клонове
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на групировката. Египетските власти не позволяват на журналисти на
влизат в определени райони на Синайския полуостров, което прави
проверката на местната активност на организацията трудна.
Египетската армия отговори с претърсвания на жилищни сгради и
убийството на 14 души, за които се твърди, че са свързани с ИД. В една
от къщите са намерени боеприпаси и колани с експлозиви, които се
използват от атентатори.
От 2014 година насам, терористите са отнели живота на стотици
египетски войници, а действията им дестабилизират целия регион.
Засегнати са както държавни институции, така и туристическия бранш,
който е основно перо в бюджета на Египет. Най-тежката атака на
египетския клон на ИД до този момент остава свалянето на пътническия
самолет Metrojet 9268 с 224 души на борда. Всички загиват, когато е
задействан взрив при излитането от курорта Шарм ал Шейх. През
декември 2018 ИД извършват бомбена атака срещу туристически
автобус в Гиза, убивайки трима виетнамци и техния египетски гид на
път за пирамидите.
Отвъд атаките срещу силите за сигурност и туристически атракции,
групировката се фокусира и върху атаките срещу всички групи, които не
са мюсюлмани сунити. По този начин джихадистите целят създаване на
разединение и напрежение. През април 2017, бойци на ИД атакуват две
коптски църкви, извършват атентат срещу църквата „Св. Георги“ в град
Танта и друг срещу храма „Св. Марк“ в Александрия. Седмица по-късно,
ИД извършва стрелба по манастир. В края на 2017 са убити 11 души в
коптска църква в близост до Кайро.
Християните не са единствените жертви. През ноември 2017 е
извършен най-големия терористичен акт в Египет, при който загиват
300 души. Въпреки че са мюсюлмани, те са последователи на
суфистката форма на исляма, която не е зачитана от ИД.
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Въпреки агресивната кампания на египетските сили за сигурност,
бойците на ИД са способни да извършват много добре планирани
атаки. Синайския полуостров им предоставя сигурно място, предвид
изолираността му. Местните бунтове срещу централната власт в Кайро
също подпомагат дейността на джихадистите, а проблем остават и
многобройните случаи на издевателства от страна на войската. Именно
заради тези причини някои хора решават да се присъединят към
групировката, вместо да помагат на правителството.
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ИСТОРИЧЕСКИ КОНТЕКСТ:
РАЖДАНЕТО НА
ДЖИХАДИЗМА В НИГЕРИЯ

П

рез последните три години, Нигерия беше разтърсена от
поредица от атентати и атаки, извършени от джихадистите от
Боко Харам и отделилата се от нея Ислямска държава в
Западна Африка (ИДЗА). Хиляди са убитите, много повече са ранените
и осакатените вследствие на кървавия терор, разразил се най-вече в
североизточните части на страната. За мнозина европейци,
случващото се в Нигерия е същинска загадка. Как така в Нигерия има
джихадисти? От кога се е появил там краен ислямизъм?
В действителност, ислямът отдавна присъства на територията на
Нигерия. Още в средата на XVI век, по-голямата част от северните
провинции на днешна Нигерия са населени с предимно мюсюлманско
население. Това се дължи на няколкото последователни експанзии на
ислямските държави от долината на р. Нигер – империите Мали и
Сонгхай, както и на знаменитите търговци от Тимбукту, които били
отговорни за основния поток на транссахарската търговия между Алжир
и Мароко, и земите около Гвинейският залив.
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Мали, Сонгхай и разпространението на Исляма в Западна Африка към XVII век.

Европейската търговия с роби, стартирана от португалците и
продължена от испанци, холандци, англичани и французи изиграва
своята роля за радикализацията на местното население. По долината
на р. Нигер, особено в долното течение, се появяват няколко
робовладелски кралства, които постоянно атакуват населението на
саваната в търсене на плячка, която да продадат на „белите“ търговци.
Това води до постоянни конфликти и изостряне на напрежението в
региона.
По подобен начин се отразява и експанзията на мюсюлманската
търговия с роби, водена както от Османската империя, така и от
независимите арабски кланове и търговски фамилии от Йемен,
Хадрамаут и Оман, а също и от търговците по бреговете на Източна
Африка. Тяхното влияние се усеща дори в централна Африка, където
местните мюсюлмански държави като Канем-Борну (около езерото Чад)
участват активно в лова и продажбата на хора. Общо между 1500 и
1800 г., количеството хора, продадено на европейците и на
мюсюлманите остава общо взето еднакво – от порядъка на около 11
000 000 души.
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Към края на XVIII век, кралствата Хауса, които владеят земите на
днешна Северна Нигерия постепенно западат, а икономиката им
буксува въпреки опитите за компенсиране на база търговия с роби,
особено през Сахара. За това спомага и ограничаването на робския
пазар от страна на европейските колониални сили, което започва в
самото начало на XIX век. Рухването на досегашния ред дава
възможност на потисканите местни общности да обърнат хода на
историята и да потърсят своя реванш. Водещи след тях са племената
Фула, населяващи земите от Сенегал до Судан. До тогава Фула са в
подчинено положение спрямо кралствата Хауса, Сонгхай и империята
Мали. Сега, те преоткриват своята идентичност на базата на нови
религиозни течения, които се развиват в техните редици.
Ислямът преживява бурни години в периода 1790-1830 г. В различни
части на мюсюлманския свят (дар ал ислям) се появяват множество
реформаторски течения, свързани с зараждането на уахабизма в Недж
и Хиджас, и разпространението му на база на ежегодното поклонение
хадж из всички краища на ислямския свят. Подобни течения се
появяват както в самата Арабия, така и в Африка и Азия. Развитието на
крайни ислямистки движения в Ява и Суматра съвпада по време с
появата на пуританския ислям в Нигерия. Лидер на реформисткото
движение става Усман дан Фодио (1754-1817 г .).

Дан Фодио, наричан за кратко и с уважение Шейху е
ключовата
фигура,
довела
до
промяната
в
съществуващото статукво сред мюсюлманите по
поречието на р. Нигер.
Самият Фодио е високообразован мъж, философ и писател. Автор е на
над 100 книги за исляма, неговата трактовка, както и за политическите
и административните принципи, които трябва да ръководят народите
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Фула. Още като млад богослов, дан Фодио бързо развива идеите за
реформирането на исляма в търсене на един по-чист и съвършен вид
на вярата, който да доведе до изграждането на идеализирано
общество, което да се отърве от пороците, довели до съсипването на
кралствата Хауса и старите империи.
Учителят му Джибрил бин Умар, прочут алим, прекарва доста време в
преподаване на тези насоки на младият Усман, който се оказва
ревностен последовател. В своето търсене и изграждане на доктрина,
дан Фодио се обръща към класическите ислямски мислители от
Средновековието и златната епоха на абасидската култура. Най-близък
до схващанията му е Абд ал Кадир Гилани (1077-1166 г.), създател на
суфиската секта (тарик) на Кадиритите. Подобно на повечето суфиски
ордени, Кадиритите спазват стриктен начин на живот, основан на
смирение, праведност, аскетизъм и бягство от светските изкушения.
Именно тази форма на пуританизъм допада на дан Фодио, който
започва да набира последователи след 1789 г., когато заявява, че е
започнал да получава различни видения в следствие на своите
медитации.
Простите му и ясни послания бързо намират множество последователи
сред народите Фула, жертва на постоянен културен и политически
натиск, притиснати от честите конфликти между малките царства,
родили се от руините на Мали и Сонгхай. Към движението се
присъединяват и множество представители на бедните съсловия в
Хауса, номадите-скотовъдци от земите на северна Нигерия, както и
пътуващи дервиши, роби и бегълци.
През 1802 г., един от учениците на над Фодио – Юнфа, който е владетел
на държавицата Гобир се обръща срещу своя учител и започва да го
преследва заедно с последователите му. Фодио бяга в населяваната
от номади област Гуду. Бягството е обявено за хиджра и поставя
началото на политическо-религиозното движение на Шейху. Усман дан
Фодио е провъзгласен за амир ал муминин (водач на правоверните).
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Междувременно, Юнфа от Гобир започва масово движение за
прогонване на мюсюлманите и възстановяване на местните езически
вярвания сред населението. За целта, той търси съюз с останалите
владетели на държавиците Хауса, предупреждавайки ги че дан Фодио
може да се превърне в сериозна заплаха.
Думите му се оказват пророчески. През 1804 г., Усман дан Фодио
събира армия, съставена от номади-конници и въстанали селяни
Хауса, и обявява свещена война (джихад) срещу Гобир. Призивът му за
джихад е чут в цялата долина на р. Нигер и скоро мюсюлманските
общности сред Фула се надигат срещу разпадащите се династии. В
рамките на четири години, целият регион е обхванат от т.нар Фулански
войни, в рамките на които съществуващите кралства са съборени и са
заменени от Фуланската империя, наричана по-често халифатът
Сокото. Макар настъплението на мюсюлманите да е спряно от бойните
водачи на Йоруба (около град Зариа на картата горе – б.а.), Сокото
бързо се утвърждава като доминиращата сила в региона.
Между 1808 и 1811 г., Усман дан Фодио се заема да реорганизира
администрацията на своята нова империя на база на собствените си
политически възгледи. Шариа-та е приета като основен закон в
страната, а в последствие наследниците на дан Фодио въвеждат и
характерната за ислямските държави администрация, данъци и
религиозна организация. На база на пуританизма на възгледите на
Шейху, Сокото скоро се превръща в притегателен център за суфи от
цяла Африка. Междувременно, държавата се опитва да централизира
и унифицира религиозната доктрина чрез изграждане на мрежа от
джамии и медресета и обвързването на номадите Фула с определени
селскостопански дейности с цел частичното им усядане и
подчиняването им на централната власт.
През 1811 г., Шейху се оттегля от светските си задължения и се заема
с писането на религиозни текстове, в които продължава да настоява за
прочистването на исляма от местните езически обреди и обичаи, които
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според него нарушават чистотата на вярата. В тази посока помага и
въвеждането на печатани книги, които доста по-бързо се
разпространяват сред местното население.

Джихадистките държави след Фуланските войни ок. 1830 и границите на Тукулорската империя към 1870 г.

В историята е прието първите десетилетия на XIX век да се определят
като времето на джихадистките държави в Западна Африка. Причината
за това е самата структура на Сокото. Още от самото начало, дан
Фодио въвежда децентрализацията като водещ принцип в политически
план. Граничните зони са поверени на емири, които имат мандат да
водят собствени настъпателни войни. Тяхната власт е подчинена поскоро формално на централната позиция на Сокото и се основава поскоро на признаване на авторитета на „амир ал муминин“ отколкото на
фактически административен контрол.
Така, между 1804 и 1830 г. се появяват около двадесет други държави,
обединени от учението на Шейху. Освен Сокото, сред тях изпъкват
империята Масина (дн. Мали), създадена от един от учениците на дан
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Фодио – Секу Амаду (1776-1845 г.) и наследилата я империя на
Тукулорите, създадена от Ел Хаджи Умар Тал (1794-1864 г.) през 1861
г. И двете империи се появяват в контекста на джихадите, обявени
срещу езичниците „неверници“ и онези мюсюлмани, които са се
отвърнали от правата вяра, почитайки и езически обреди. В случая с
Тукулорите вече се появява и идеята за борба с християнските
нашественици – в случая французите. От друга страна се появява и
още една тенденция, характерна за нигерийските джихадисти и сега –
стремежът за непрекъснато снабдяване с най-новото европейско
оръжие. Като цяло, фуланският джихадизъм се трансформира от
реформено движение, насочено към прочистване на исляма от
езическите примеси, в социално-политическа борба, насочена както
срещу друговерците, така и против европейския колониализъм.
Резонно, този процес на трансформация съвпада и с радикализацията
на държавите на джихада.
Настъпването на колониалната епоха и крахът на държавите на
джихада по никакъв начин не ликвидира крайните течения в
западноафриканския ислям. Напротив – политическото и социално
потисничество, наложено от европейците капсулира мюсюлманските
общности. В добавка, дейността на християнските мисионери
допълнително затвърждава желанието за съпротива сред
мюсюлманските общности. Докато уседналите земеделци и
населението на крайморските региони приема християнството, макар и
силно модифицирано с местни заемки, пасторалните номади от
долината на Нигер и земите на Сахел остават верни на своята стара
вяра исляма и запазват желанието си за борба и самостоятелност,
изразени в идеите на Усман дан Фодио и неговите последователи.
Краят на Студената война, последван от икономическите кризи от
началото на новия век и сериозната селскостопанска криза, свързана с
климатичните промени в Сахел след 2010 г., създаде плодотворна
почва за възраждането на джихадизма, в земите, наричани някога
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Западен Судан. Появата на Ал Кайда в Западна Африка и засилването
на Ислямска държава са пряк продукт от социалните, политически и
икономически кризи,
които
разтърсиха
местните
държави.
Преследването на идеала за пуритански ислям за пореден път се
появява в момент на социо-политически колапс, сравним с краха на
кралствата Хауса в края на XVIII век, макар и в един по-широк мащаб.
По подобие на своите предтечи, днешните джихадисти са не просто
следовници на крайни форми на исляма, (впрочем далеч по-агресивни
в сравнение с учението на дан Фодио, което е по-скоро идеалистично,
в сравнение със сегашния салафизъм – б.а.) но и активни политически
реформатори и участници в световните търговски процеси.

Обмяната на стоки, хора и оръжие и досега
продължават да са характерни занимания, с които
джихадистките общности в Африка се издържат.
По подобие на държавите от XIX век, сегашните общности се стремят
да монополизират търговските мрежи в подчинените си земи и да
подсилят религиозния си плам с потоци от пари и оръжие. В тази
насока, те не се свенят да се включат в глобалната търговия с кокаин и
хероин, както и с трафика на хора. Както цялото човечество,
религиозните фанатици също постоянно увеличават мащаба на
операциите с които издържат своите каузи.
За разлика от времето на Усман дан Фодио обаче, идеята за
реформиране на исляма се е изместила далеч от мъдростта на суфите
и се е насочила към създаването на постоянен режим на терор, който
да доведе до колапса на съществуващия ред и на база на пепелта му
да изгради едно идеализирано общество, което да следва ценности,
които имат толкова общо с чистия ислям, колкото кръстоносните походи
с праведното християнство.
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В ИЗТОЧНА ЛИБИЯ,
КРИМИНАЛНИ СТРУКТУРИ
СИ ПАРТНИРАТ С ВОЕННИ
КОМАНДИРИ

В

течение на гражданския конфликт в Либия, критици често
обвиняваха военния командир Халифа Хафтар, че действа
авторитарно и консолидира власт около себе си на основата на
обвързаност и феодализъм, подсилвайки по този начин криминални
структури в Източна и Южна Либия – територията, където са активни
неговите сили. Либийската национална армия (ЛНА), както са известни
милициите, сражаващи се под знамето на Хафтар, е базирана в
Източна Либия и от април насам се водят сражения в Западна Либия с
идеята да бъде превзета либийската столица Триполи, където се
намира подкрепеното от ООН правителство. Колкото по-дълго
продължават сраженията, толкова повече ресурси ще са нужни на
Хафтар, а външните намеси само удължават агонията. Русия, Франция,
Египет, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства показаха
многокрайтно, че нямат намерение да се откажат от интересите си в
Либия и хвърлят усилия да изградят от армията на Хафтар бъдещата
либийска армия.
За да финансира кампанията си, Хафтар се обърна към криминални
структури и нелегална активност, както показва доклад на Глобална
инициатива срещу транснационалната организирана престъпност. Тази
активност включва трафик и контрабанда, но също и форми на рекет и
злаупотреба с публични средства и корупция. Монополът върху
износът пречи на развитието на частните компании в Източна Либия. С
използването на сила, ЛНА удря частният и обществен сектор,
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изнудвайки официални лица да дадат достъп до инфраструктура и
частна собственост. Незаконната активност се разпростира и върху
износа на рециклиран скрап и контрабандата на рафиниран нефт и
нефтопродукти. Под контрола на Хафтар ЛНА успя да изтласка
местната банкова система в Източна Либия, като същевременно
разчита на печатани в Русия либийски динари.

Докладите посочват също наличието на връзки между офицери и
трафиканти на хора, чиито пътища минават през Либия. В този сектор,
обаче, включването на ЛНА е от политическо значение, а не
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икономическо. Военните си партнират с различни мрежи, предлагайки
подкрепа в замяна на повече влияние върху контрабандните канали и
местното население, разчитащо на част от тези канали да се
финансира. Такъв пример е комуникацията с салафистката милиция
Субул ал Селям, коята е обвързана с трафик на наркотици през района
на Ал Куфра. Ако силите на Хафтар успеят да завземат Триполи,
анализаторите се притесняват, че бъдещето на Либия ще е в ръцете на
феодали и трафиканти, разчитащи на връзките си с армията.
През юни 2017 Гасан Саламе беше назначен за нов специален
пратеник на ООН за Либия. Той веднага повдигна въпросът за
икономическите връзки, развиващи се в Източна и Южна Либия.
Различни военни командири са подкрепяни от кръгове в ЛНА, а Съветът
за сигурност на ООН санкционира петима либийци за участие в
криминална активност, включително трафик на хора. Със сигурност
обаче въпросът заслужава много по-сериозно отношение. Освен ако
международната общност не направи повече за приключването на
конфликта в Либия, богатата на петрол нация ще се превърне в
поредната провалена държава, разчитаща на криминална дейност. Тъй
като не се вижда скоро време сраженията да приключат, засега найвероятният сценарий е многобройните враждуващи милиции да се
конкурират за повече контрол и лична облага.
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ДОПЪЛНЕНИЕ 1: КОИ СА
ХИЗБУЛЛА, КАКВИ СА
ЦЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
И ЗАЩО ПРЕДСТАВЛЯВА
ЗНАЧИМА ВОЕННА СИЛА

О

рганизацията Хизбулла се ражда в хода на продължилата 15 г.
гражданска война в Ливан и може да бъде считана като пряко
последствие от Първата ливанска война с Израел от 1982 г.
Вакуумът, получил се в Южен Ливан след прогонването на
Организацията за освобождение на Палестина (ООП) от там,
постепенно бива успешно запълнен от новосформираната шиитска
организация. Тя официално е създадена през 1985 г, но нейната основа
е поставена няколко години по-рано.
Още от създаването си Хизбулла е неизменно свързана с Иран, а малко
по късно става важен партньор и на Сирия. След ислямската
революция в Техеран през 1979 г. е взето решение за създаване на
политически субект в Ливан, който да бъде използван като инструмент
за разпространяване на идеите на революцията и осъществяване на
интересите на аятолах Рухолах Хомейни. Ливан представлява
идеалното място за изграждането на подобна структура поради няколко
причини.
На първо място конфесионалният тип на политическата система
създава условия за маргинализиране на шиитската общност, която към
този момент е най-бедната в Ливан и акумулира в себе си силно
усещане за съществуваща социална и политическа несправедливост.
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На второ място стои гражданската война, а след това и нахлуването на
израелската армия, от чиито действия страдат най-много шиитите в
Южен Ливан и Бейрут. Именно в ситуация на гражданска война,
съпътствана от пълен хаос, разпад на държавност и военна намеса на
две съседни държави, се създават условия за податливост към
разпространение на фундаменталистки и дори радикални идеи,
идващи от Иран. Веднъж пуснали корен, подобни идеи лесно изграждат
основа за омраза към чуждестранните сили на САЩ, Франция и Израел,
имащи присъствие в Ливан, както и към техните прозападно настроени
съюзници сред християнските общности. Не бива да се пропуска и
фактът, че в Ливан, както и в Иран водещият клон на шиитския ислям е
един и същ. Факт, който се явява още една свързваща линия между
режима в Техеран и мнозинството ливански шиити.
Още през 1982 г. в контролираната към онзи момент от Сирия долина
Бекаа пристигат части на Иранската революционна гвардия, които
започват военно обучение на членовете от радикалното отцепническо
крило на Амал, водено от Хюсейн Мусауи. До тази година Амал
представлява основната шиитска военно-политическа организация в
Ливан. Идеологическо разделение и спорове по отношение на начина
за водене на съпротива обаче водят до разцепление, даващо
благоприятна възможност за Иран да се намеси. Като резултат през
следващите три години подкрепените от Иран радикалисти на Мусауи
извършват множество атаки срещу многонационалните сили в Ливан.
Смята се, че сред тях са самоубийствените атентати от 1983 г. срещу
американското посолство и американско-френската военна база в
Бейрут, при които загиват над 400 души.
През 1985 г. под ирански патронаж Ислямски Амал (действащ и под
името Ислямски джихад) се обединява с други по-малки шиитски
формирования, свързани от идеите за приемане на радикална форма
на съпротива и установяване на ислямска република в Ливан. Така се
появява Хизбулла.
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След края на гражданската война през 1990 г. Хизбулла остава
единствената милиция, която отказва да се разоръжи с основния мотив
необходимостта от съпротива срещу израелската окупация в Южен
Ливан, която през следващите години става причина за непрекъснато
насилие. До 2000 г. Израел е принуден да води една дълга и
изтощителна партизанска война в Южен Ливан срещу Хизбулла.
Проведени са няколко мащабни военни операции с цел ликвидиране
военния потенциал на организацията, като през 1992 г. дори е
ликвидиран генералният секретар на Хизбулла – шейх Аббас Мусауи.
В крайна сметка, под натиска на ООН и САЩ израелската армия се
изтегля напълно от Южен Ливан през 2000 г. без да успее да изпълни
поставените си цели. Това дава възможност на Хизбулла да за заеме
цялата територия между р. Литани и границата с Израел, превръщайки
я в своя крепост от където да извършва нападения и набези. Именно
една подобна атака през 2006 г. става формален повод за Втората
ливанска война. Премиерът Ехуд Олмерт нарежда широкомащабна
офанзива срещу силите на Хизбулла в Ливан, която продължава
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безуспешно в продължение на 34 дни. Организацията оцелява за
пореден път, успявайки да извлече някои дългосрочни дивиденти
въпреки трусовете, през които преминава в този период. Военният опит
от 2006 г. се оказва решаващ шест години по-късно когато Хизбулла се
включва във войната в Сирия на страната на президента Башар Асад,
където и до днес продължава да бъде една от най-елитните бойни
единици, сражаващи се на терен.
В годините след края на Гражданската война в Ливан Хизбулла
преминава през процес на реорганизация и преструктуриране на
политическо ниво. Организацията се превръща в политическа партия,
която става незаобиколим фактор и основен играч на ливанската
политическа сцена. През последните 30 г. Хизбулла неизменно участва
във всяко едно правителство, като до голяма степен дори успява да
изглади и своите противоречия с Амал. Не само това. От 2005 г. насам,
Хизбулла е в широка про-сирийска коалиция и с една от най-големите
християнски партии в страната. Ход, който дава възможност на
Хизбулла да оцелее в периода 2005-2006 г. в контекста на изтеглянето
на сирийската армия и войната с Израел, както и в следващите години
да открие възможности за разширяване на политическото си влияние
извън шиитската общност.

ИДЕОЛОГИЯ
В основата на идеологическата рамка на Хизбулла стои
осъществяването на една всеобхватна ислямска държава и
установяването на ислямско общество, живеещо по справедливите и
безгрешни правила на Аллах.
Според основните постулати на шиитския ислям, Аллах е съвършен и
в качеството си на такъв, той не би могъл да създаде нещо, което не е
съвършено само по себе си. В тази логика неговите послания и правила
са неразбираеми за обикновенните хора. Те могат да се тълкуват
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единствено и само от пророка Мухаммад и неговите преки наследници
(имами). Техните решения и тълкувания не подлежат на коментар или
промяна от никого. Имамите трябва да имат произход от клана на
Мухаммад – Бану Хашим, като за тях се смята, че имат способността
да разчитат посланията на Бог и следователно заповедите им се смятат
за непогрешими.
Според иранския клон на шиизма, който е основен и в Ливан, до
завръщането на полумитичния дванадесети имам Махди в Деня на
страшния съд, неговите функции трябва да бъдат заети от така
наречените юристи-теолози (факих), които действат като негови
временни заместници и са напълно равностойни помежду си. Идеята за
управляващия юрист-теолог е доразвита през 20 в. от Рухолах
Хомейни. Според неговото разбиране, прието и от покойния духовен
лидер на Хизбулла шейх Мохамед Фадлала, когато някой юрист-теолог
успее да установи така нареченият ислямски ред (държава
управлявана от юрист – уилаят ал факих), той става уали ал факих –
най-висшият юрист (пазител), който е носител не само на пълната
религиозна власт, но и на политическата такава. Именно в тази своя
роля като най-висш тълкувател на Корана и Сунна, иранските аятоласи
– Хомейни, а след това и Хаменей – стават де факто лидери на
Хизбулла и получават пълната вярност от нейните водачи.
Идеологията на Хизбулла е моделирана по ученията на аятолах
Хомейни – първият Върховен лидер на Иран и се основава на нуждата
от създаване на ислямско общество. Тази нужда е наложена от
проникването на западните религиозни доктрини, които корумпират и
покваряват съзнанието на обикновения човек. Той е станал егоистичен
и себичен, и е спрял да следва указанията на Аллах. Идеята, е че само
чрез връщането към корените на исляма хората биха могли да
възстановят своето културно и социално единство.
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Хизбулла публикува своят основополагащ документ,
наречен “Програмата на Хизбулла – Отворено писмо”
през 1985 г. Чрез него организацията обявява своето
съществуване и декларира верността си към “един
лидер, мъдър и справедлив наставник и уали ал факих,
изпълняващ всички необходими условия: Рухолах
Хомейни”. Хизбула се определя като транснационална
“общност, обвързана с мюсюлманите по целия свят, чрез
устойчивата доктринална и религиозна връзка на
исляма”.
За основни врагове традиционно се смятат Израел и САЩ, и именно
към тях основно е насочен джихадът, който води Хизбулла в своя поход
за разпространение на исляма. Като приоритет от първостепенна
важност е поставено унищожението на Израел. Всички действия на
Хизбулла срещу еврейската държава са оправдани от тезата, че са
отговор срещу нейното неправомерното съществуване и агресия към
ислямската общност.
Посланието към християните обаче, е доста по-различно. Хизбулла ги
призовава да приемат исляма доброволно, тъй като по този начин те
“приживе и след смъртта си ще намерят щастието”, а “режим, който не
е основан по предписанията на шариата” няма как да бъде справедлив.
Разбира се, отправен е призив и към представителите на другите
клонове на исляма. Те трябва да се завърнат към корените и
фундаментите на религията, тъй като само това е единственият път
към правоверния живот.
През 2009 г. Хизбулла издава обновена версия на своя манифест от
1985 г. където е затвърдена позицията относно Иран като “централна
държава в ислямския свят”. Все пак ислямистката реторика като цяло е
смекчена, а акцентът е изместен в посока адаптиране към новите
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политически реалности в региона и нуждата от приобщаване към други
религиозни групи извън шиитската общност.
В тази връзка, разпространението на исляма и създаването на
ислямска република не е задължително да бъде осъществено със сила.
Идеолозите на Хизбулла смятат, че това може да се осъществи и по
мирен начин – чрез принципа на съгласие на мнозинството. Ислямската
република не би могла да съществува без съгласието на всички нейни
граждани. Тя трябва да бъде резултат от свободния демократичен
избор за всички. Поради тази причина Хизбулла поддържа идеята за
премахване на конфесионалната политическа система в Ливан, която
не разпределя властта справедливо и разделя общностите.

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ
Въпреки критичността на аятолах Хомейни към комунизма в неговата
цялост като атеистична идеология, няма как да не бъде направен
интересен паралел между ленинизма и неговата идеология.
Според Ленин, партията трябва да бъде използвана като основен
инструмент
за
осъществяване
и
разпространение
на
социалистическата революция. Тя трябва да бъде нейн авангард и да
е изградена от ядро отлично организирани професионални
революционери. Не много далеч от тази идея е и Хомейни, който
използва организацията Хизбулла, за да разпространи ислямската
революция извън Иран и да наложи своята универсалистка и
интернационална идеология за уилаят ал факих.
След 1990 г. Хизбулла се превръща в стройна организационна
структура, която наподобява до известна степен сложното
държавноподобно и обхващащо всички слоеве на обществото
устройството на тоталитарните партии от комунистически тип.
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• Консултативен съвет – на върха на управленската структура
стои Консултативен съвет, който е отговорен за възприемането на
общата визия и политики на организацията. Решенията се вземат
с консенсус или просто мнозинство, а ако не се стигне до решение
по сложни въпроси, се търси арбитражът на аятолахът в Иран.
Формален лидер на Консултативния съвет и съответно на цялата
партия е генералният секретар – Хасан Насралла.
• Изпълнителен съвет – занимава се с текущите ежедневни дела
на Хизбулла. Основните му отговорности се свързват с
ръководството на дейността на своите осем подсъвета –
образователен,
социален,
здравен,
медиен,
финансов,
синдикален, международен, като всеки един от тях има и своите
регионални клонове. Тези осем подсъвета практически се явяват
като осем министерства, отговорни за културните, социални,
финансови и образователни политики на Хизбулла, както и за
отношенията с чуждестранните партньори.
• Политически съвет (Политбюро) – служи като съвещателен
политически орган за Консултативния съвет, а множеството
негови
подсъвети
отговарят
за
осъществяването
на
политическите програми и кампании, както и за поддържането на
политическите съюзи и връзките с бизнеса, частния сектор и
медиите.
• Парламентарен съвет – поддържа ефективността на депутатите
в парламента, за да бъде сигурно, че действат в унисон с
решенията на Консултативния съвет.
• Съдебен съвет – той отговаря за алтернативната съдебна
система, която налага Хизбулла в рамките на шиитската общност.
Тя дублира ливанската национална съдебна система, както и тази
на Върховния ливански шиитски съвет и за разлика от тях, е
основана изцяло върху иранската интерпретация на шариата.
Изградена е на три нива: местно, регионално и Върховен съд.
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• Военен съвет – оценява предизвикателствата пред Хизбулла и
избира стратегии и тактики за водене на военни действия. Според
оценките и препоръките на Военния съвет, Консултативния съвет
и Генералния секретар вземат решение за конкретни военни
действия.

политики
Споразумението от Таиф през 1989 г. и последвалият край на
гражданската война в Ливан представляват крайъгълен камък в
историята на Хизбулла. Условията на променена среда в Ливан налагат
нуждата от цялостното преструктуриране и включване в политическия
живот като пълноправен субект. От този момент нататък,
организацията се превръща в стройна политическа формация, която
активно се включва в управлението на страната. Временно са
изоставени революционната част от идеите на Хомейни за създаване
на обща ислямска държава. На преден план излиза тенденцията за
приспособяване към ливанската политическа действителност и
съсредоточаване на усилията към известно сближаване с Амал и
набиране на политически съюзници. Стига се до извода, че първо
трябва да бъде поетапно и постепенно осъществена ислямска
революция в Ливан по подобие на тази в Иран, а след това да бъде
продължен походът за създаване на обща ислямска държава. През
1992 г. Хизбулла за първи път участва в парламентарни избори, като от
този момент насетне се установява като основен фактор в ливанския
политически живот.
Големият политически успех на Хизбулла безспорно се дължи на
добрата социална политика, която партията води на местно ниво. Тя
управлява множество болници, аптеки, училища, както и земеделски и
професионални центрове, които предлагат безплатни обучения за
квалификации. В цялата страна оперират фондации и учреждения за
подпомагане на социално уязвими групи, а във всички публични
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институции, които се управляват от Хизбулла, членовете на партията
могат да ползват безплатни услуги.
В тази връзка от изключителна важност е звеното Джихад ал Бинаа,
което е отговорно за управлението на множество инфраструктурни
проекти и земеделски програми. Именно чрез Джихад ал Бинаа,
Хизбулла до голяма степен успява значително да допринесе за
възстановяването на Ливан след гражданската война и конфликтите с
Израел. Това се случва чрез различни дейности, които включват
възстановяване и строеж на жилищни сгради, осигуряване на достъп
до вода и електричество, строеж на училища, болници, храмове,
пътища и обучителни центрове за професионално квалифициране.
В контекста на традиционно слабата ливанска държавност и честата
невъзможност на правителствата да осигуряват базови социални
услуги, добрите социални политики, съчетани с постоянната
религиозна пропаганда се оказват изключително успешни инструменти,
чрез които Хизбулла успява да разширява членската си маса и да
набира популярност. Не само това. Чрез своята сложна
организационна система, дублираща държавните институции и
действаща като държава в държавата, Хизбулла успява да проникне
във всяка част от обществото. Училищата и младежките организации
като скаутската мрежа Имам ал Махди могат да бъдат използвани за
индоктринация на младото поколение, което трябва да бъде
подготвено за джихад и съпротива, а от своя страна подсъветът за
синдикатите дава достъп до браншовите сдружения в Ливан в опит за
създаване на автономни анклави в гражданското общество.
Неизменно с всичко това са свързани и медийните органи на Хизбулла,
които се грижат за разпространението на партийните послания. „Ал
Манар“ е практически официалната партийна телевизия, а в орбитата
на Хизбулла е също и сателитната телевизия „Ал Маядин“, както и един
детски, и един религиозен канал. Към медийната група на „Ал Маядин“
спада и радио „Ал Нур„, което предава сигнал в Израел и Сирия. Най-
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малко две печатни медии се свързани с Хизбулла – партийният вестник
„Ал Ахед“, както и месечно списание на религиозна тематика.

ВОЕНЕН КАПАЦИТЕТ
Военните конфликти срещу Израел през последните три десетилетия
ясно показват капацитета на Хизбулла като една ефективна, отлично
обучена и дисциплинирана бойна единица. Организацията извлича
поуки от опита и грешките на Организацията за освобождение на
Палестина, действаща в Южен Ливан през 1970-те и 1980-те, за да
успее да се специализира в използването на асиметрични партизански
тактики срещу превъзхождащ противник. Хизбулла оцелява на три пъти
срещу Израел, като след всеки конфликт съумява да се възстанови
напълно и в последствие да увеличи своя потенциал. Спокойно може
да се каже, че Хизбулла е единствената бойна единица наред с
йорданския Арабски легион през 1948 г, която до този момент
относително успешно се е изправяла срещу израелската армия.
След 2012 г. Хизбулла взема участие и на фронта в Сирия където се
превръща в един от стълбовете на президента Асад, подпомагайки
неговия режим да си възвърне голяма част от загубените територии. В
този период организацията трупа безценен военен опит във воденето
на оперативни действия на различни терени и срещу разнообразни
противници. От планинските райони на Каламун до улиците на Алепо и
пустинята в Хомс и Дейр ез Зор, Хизбула без съмнение се доказва като
ефективна конвенционална единица. Максимално се извличат ползи и
от сътрудничеството на терен с Иранската революционна гвардия,
руските специални части, армията на Асад и различните проправителствени милиции. Участието в комбинирани операции
подобрява оперативната съвместимост с други бойни единици и
разширява способността за контрол на бойни части.
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Освен всичко това, директният контакт с иранската армия в съседна
Сирия, дава достъп на Хизбулла до нови технологии и
усъвършенстване на арсенала. Притеснителен факт за Израел, който
провокира нейната авиация да извършва чести въздушни удари срещу
цели на Хизбулла и Иран или срещу военни конвои, пътуващи за Ливан.
Трудно е да бъде оценена точната военна сила на Хизбулла към
момента. Според авторитетното британско издание Jane’s в периода
2006 – 2017 г. размерът на силата на Хизбулла е нараснал от 3000 до
25 000 постоянни военнослужещи с още около 20 000 до 30 000 в
резерв. Един от основните козове в ръкава на Хизбулла е арсеналът от
ракети с близък обхват, които имат потенциал да достигнат почти всяка
една точка на Израел. Само в рамките на войната от 2006 г. Хизбула
успява да изстреля по около 100 ракети на ден срещу цивилни и военни
цели в Израел. От тогава насетне арсеналът от ракети значително се
разширява и подобрява с помощта на Иран. Според информации на
израелската армия, има вероятност Хизбулла да се сдобие и с ракети
с прецизно насочване. Към момента групировката не разполага с тежка
бронирана техника в Ливан, както и с военновъздушни сили (с
изключение на няколко модела малки дронове), но има звено за
амфибийни операции, свързано с това на специалните части и с
бреговата охрана на Хизбулла.

ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ
Без съмнение може да се счита, че Хизбулла е един от пионерите в
използването на атентатори-самоубийци като част от своя богат
инструментариум военни тактики, а тероризмът – като основен метод
за изпълнение на радикалните и революционни идеи, които партията
изповядва. Религиозният фундаментализъм на Хизбулла, който
традиционно пропагандира омраза към целия западен прогрес и
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модерност, често пъти се изражда до крайни форми на ислямски
екстремизъм.
До 1990 г. основното оперативно поле на действие за военното крило
на Хизбулла е Ливан. Проведени са десетки бомбени атентати срещу
международни цели, при които загиват стотици хора. След края на
гражданската война терористичната дейност на Хизбулла се
разширява. Сред известните атаки, за които се смята, че Хизбулла има
участие е бомбеният атентат срещу Центърът на еврейската общност
в Буенос Айрес от 1994 г, при който загиват 85 души.
Ръководството на партията никога не е поемало отговорност за
извършването на определен атентат. В повечето случаи тя бива поета
от някоя по-малка организация или клетка, за която се смята, че има
връзки и получава финансиране от Хизбулла или Иран.
Въпреки, че все още няма доказано пряко участие на Хизбулла в даден
атентат през последните 30 години, партията е обявена за
терористична организация от 14 държави, включително САЩ,
Великобритания и Франция. Европейският съюз включва в своя списък
на терористични организации само военното крило на Хизбулла заради
самоубийствения атентат на летище „Сарафово“ в Бургас през 2012 г.
Тук трябва да се спомене и едно от най-знаковите политически
убийства в Близкия изток за последните десетилетия. На 14 февруари
2005 г. микробус натоварен с еквивалента на 1000 кг. тротил се
взривява на светофар пред конвоя на бившия премиер Рафик Харири.
В следствие на атентата загиват 22 души, включително самият Харири.
Убийството е част от поредица нападения през 2005 и 2006 г. срещу
ливански журналисти и политици с анти-сирийски позиции, и се случва
в контекста на политическа криза, продължила с месеци заради
противопоставянето на политическия блок около Харири срещу 30годишното сирийско военно присъствие и намесата на режима на
семейство Асад във вътрешните работи на Ливан.
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Впоследствие стартира мащабно международно разследване, a през
2007 г. ООН създава и специален трибунал по случая с убийството на
Рафик Харири. Към момента трибуналът е повдигнал девет обвинения
към четирима членове на Хизбулла за заговорничество и извършване
на терористичен акт. Все още нито един от тях не е изправен пред
съда, а според лидерът на Хизбулла обвиненията са част от израелски
заговор срещу неговата партия.
Защо обаче Хизбула не поема отговорност за извършването на
терористична дейност, така както е правено от други радикални
организации като Ал Кайда или Ислямска държава? В крайна сметка
радикализмът чисто идеологически е заложен в самата същност на
Хизбулла още в основополагащият документ на партията, а атаките в
които името на партията е замесено са толкова много, че трудно може
да се заключи всички те да са плод на конспирации и заговори.
Отговорът не е в това, че ръководството просто спира да организира
атентати през 1990-те или, че спира да разчита на това средство за
изпълнение на своите цели.
Както бе описано, след края на гражданската война Хизбула освен
военно крило, създава и политическа партия. И ако до този момент, в
условията на гражданска война и чуждестранна военна намеса,
терористични атаки срещу „западните окупатори и колонизатори“
евентуално могат да бъдат оправдани и представени като отчаяна
съпротива, то след това нещата не стоят по този начин. За една
политическа партия е абсолютно неприемливо да извършва
терористична дейност каквато и идеология да изповядва. Още повече,
че след изтеглянето на САЩ, Франция и Израел от Ливан, тази
терористична дейност трябва да бъде осъществявана на чуждестранна
територия и следователно би провокирала съответната реакция на
международната общност. А подобно нещо може единствено и само да
увреди безвъзвратно легитимността на Хизбулла като политически
субект и съпротивително движение. В тази логика именно престорената
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умереност е избраният подход за сметка на радикалната
революционна активност, характерна за Хизбулла през 80-те.

ТЕКУЩА СИТУАЦИЯ
През последните месеци напрежението между Израел и Хизбулла
драматично нарасна в контекста на войната в Сирия и регионалното
противопоставяне между Йерусалим и Техеран и Вашингтон и Техеран.
Израелските военновъздушни сили нанесоха за първи път от години
удари на територията на Ливан, а Хизбулла пък отговори с обстрел
срещу израелски танк по границата. Двете страни взаимно се
заплашиха, а дори политическите противници на Хизбулла като
ливанският премиер Саад Харири определи действията на Израел като
“агресия”. А след това потърси и посредничеството на САЩ и Франция.
Всичко това накара анализатори и специалисти да се запитат дали
отново няма да се стигне до израелска операция в Ливан като
повторение на 2006 г?
Обективно погледнато, подобно нещо по-скоро би могло да се очаква
доста трудно. И то поради доста причини. Преди всичко едно поредно
дългосрочно ангажиране на Израел с Южен Ливан би струвало твърде
много, както икономически, така и политически. А и военно. Една война
с Хизбулла много вероятно няма да остане война само срещу
Хизбулла, а автоматично ще привлече и другите ирански придатъци в
Ирак, Сирия и Йемен, които ще се активизират срещу останалите
съюзници на САЩ в региона. Подобен сценарии би въвлякъл Близкия
изток в една неконтролируема и непредвидима спирала от насилие.
В интерес на истината, една контролирана и ограничена ескалация е от
полза и за двете страни. Както за израелския премиер Бенямин
Нетаняху, така и за Хизбулла. Именно Хизбулла е един от
необходимите врагове за Нетаняху, които да оправдават много от
неговите политики и действия. А сега повече от всякога той има нужда
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от външни заплахи, които да сплотят неговия електорат в условията на
предстоящи избори (септември 2019), изключително силна опозиция в
лицето на Бени Ганц, политически скандали и повдигнати обвинения за
корупция от главния прокурор.
От своя страна ръководството на Хизбулла едва ли желае открит
военен конфликт с Израел, знаейки че нещо подобно ще причини за
пореден път огромни щети в Ливан, при това без сигурни гаранции за
победа. Едва ли някой в Бейрут се съмнява, че израелската армия не
се е поучила от грешките и опита си за последните 13 г. Не се знае и до
колко самата шиитска общност в Ливан е готова за нова война, при
положение, че именно тя ще понесе за пореден път цялата нейна
тежест.
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ДОПЪЛНЕНИЕ 2: ИРАНСКАТА
РЕВОЛЮЦИОННА ГВАРДИЯ:
СТРУКТУРА И ЗНАЧЕНИЕ

И

слямският революционен гвардейски корпус, накратко
Революционна гвардия или „Пасдаран“, е създаден
непосредствено след Ислямската революция през 1979 г. като
идеологически пазител на Ислямската република срещу вътрешни и
външни заплахи. От тогава насетне корпусът се разраства и разширява
многократно отвъд първоначалната си роля на пазител на
революцията. Към настоящия момент Гвардията представлява една
огромна и сложна организация, оказваща изключително влияние не
само върху политическата система, но и върху всеки един аспект от
иранското общество.

Пасдаран е основен играч,
стратегически индустрии и

Без съмнение това е най-елитната
и
вероятно
най-влиятелната
структура
по
отношение
на
сигурността в Иран. В състав от над
сто хиляди души, Гвардията има
собствена бойна авиация, флот,
сухопътни сили, а също така е
отговорна и за стратегическия
арсенал, както и за управлението
на външните операции, и контрола
върху верните на Иран организации
като Хизбула в Ливан или хутите в
Йемен. В икономически аспект
налагайки своето влияние върху
отрасли, обществени услуги и
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предприятията на черния пазар, най-вече тези занимаващи се
заобикаляне на ембаргото и санкциите наложени над Иран. В същото
време е и основен играч на политическия терен. Гвардията често се
явява като инкубатор за високопоставени политици, а самите висши
офицери нерядко използват своето влияние, за да се включат във
вътрешнополитическите борби.

СТРУКТУРА
Революционната гвардия официално е създадена на 5 май 1979 г. чрез
декрет на аятолах Рухолах Хомейни чрез сливането на няколко
въоръжени милиции. Основният първоначален замисъл е тя да действа
като пазител на революцията и най-вече като противотежест на
редовната армия, която към онзи момент е била считана за
потенциален източник на опозиция, заради своята традиционна
лоялност към шаха.
Целта е да бъдат избегнати всички предпоставки за повтаряне на
военния преврат от 1953 г, при който армията подкрепена от САЩ и
Великобритания сваля правителството на Мохамед Мосадек и
затвърждава властта на шах Мохамед Реза Пехлави. Освен това
Гвардията се явява една от първите установени институции, която
осигурява легитимност на самата революция и дава на новото
управление изключително важна упора, демонстрираща ясно
намеренията на Хомейни както пред армията и народа, така и пред
останалия свят.
Участието и натрупаният опит в войната с Ирак през 1980-те дават
възможност на Пасдаран да се трансформира от паравоенна
организация в редовна войска с характерна командна структура. Към
момента по данни на Congressional Research Service Гвардията
разполага с числен състав от около 150 000 души.[1] Ядрото й е силно
децентрализирано и разделено на 31 провинциални командвания,
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чиито началници имат широка автономия и докладват директно на
аятолаха. По същество Гвардията е съставена от пет основни
компонента както следва:
Басидж – паравоенна доброволческа милиция, създадена от аятолах
Хомейни през 1979 г. и инкорпорирана в състава на Пасдаран през 1981
г. В същността си представлява мрежа от взаимно свързани помежду
си организации със спомагателни функции по отношение на
сигурността, предоставянето на социални услуги или организиране на
публични церемонии. Много важна част от ролята им е действието като
морална полиция, съблюдаваща за спазването на моралните норми,
както и участието им в процеса на мобилизиране на електорат преди
избори и потушаването на антиправителствени протести. В случай на
външна заплаха или критична ситуация, членовете на Басидж могат да
бъдат свикани като опълчение и спомагателна част към военните сили
на Революционната гвардия и армията. Според различни данни,
активният персонал на Басидж варира между 600 000 и 1 000 000 души,
като общия брой членове вероятно е над 11 млн. Тази част от корпуса
има важна обществена роля с оглед индоктринацията на младото
поколение с идеите на революцията. В тази връзка съществено участие
имат детският, ученическият и студентският клон на Басидж. Като цяло
членството и активното участие в Басидж предоставят множество
социални привилегии и улесняват достъпа до кариерно развитие в
държавната администрация или армията. За това и много млади хора
използват тази организация като трамплин за по-нататъшно кариерно
развитие. Командващ на този компонент от Революционата гвардия е
бригаден генерал Голамхосеин Геибпарвар.
Аерокосмически сили– де факто военновъздушните сили на корпуса,
които действат паралелно с ВВС на иранската армия. Именно този
елемент от Гвардията управлява ракетните програми и стратегическият
арсенал на Иран. През последните 30 г. иранската военна индустрия
съумя да развие успешно програми за създаването на широк набор от
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високотехнологични ракети с близък и среден обхват, включително и
програма за ракетни носители с възможност за достигане до
космическото пространство. Фундамент във възпиращата стратегия на
Иран са балистичните ракети Шахаб – 3 и Фажр -3, която може да
пренася до три независимо насочващи се бойни глави. С обсег от около
2100 км, тези ракети имат потенциал да достигнат всяка една точка в
Израел
или
Саудитска
Арабия.
Главнокомандващ
на
Аерокосмическите сили е бригаден генерал Амир Хаджизадех.
Сухопътни сили – основната роля на сухопътните сили на Гвардията,
освен като конвенционална армия, е насочена най-вече към
поддържането на вътрешния ред в страната и контриране на всички
потенциални опити за преврат. Това включва и потушаване на
размирици и бунтове. Всички 31 провинциални командири
осъществяват пряк надзор над местните клонове на Басидж и се
възползват от пълна автономия с оглед бърза реакция в случай на
кризисна ситуация. Освен редовна пехота, сухопътните сили включват
в себе си бронирани, артилерийски и инженерни подразделения, както
и специални части, включително корпусът Ансар ул Махди
(Последователите на имам Махди), чиято отговорност е защита на
парламента и правителството. Командващ сухопътните сили е
бригаден генерал Мохамад Пакпур.
Военноморски сили – за разлика от военноморските сили на
иранската армия, флотът на Революционната гвардия е специализиран
във воденето на асиметрични бойни действия с малки и бързо
подвижни плавателни съдове. Съществен компонент от тази тактика се
явява морската пехота и нейните елитни специални отряди Сепах.
Началник на военноморските сили на Пасдаран е контраадмирал
Алиреза Тангсири.
Ал Кудс (Йерусалим) – без съмнение това е една от най-влиятелните
структури изобщо в Близкия изток за последните години. Звеното за
външни операции е създадено в началото на 80-те и дебютът му е във
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войната с Ирак където е оказана подкрепа за местните кюрди и шиити
в процеса на изграждане на вътрешна съпротива срещу Саддам
Хюсеин. През 1982 г. е използван хаосът от гражданската война в Ливан
за да бъде създадена Хизбула, която продължава да бъде пряко
продължение на иранската идеология и политика и до днес. През
последните 30 г. Ал Кудс съумява да създаде силни връзки с Хамас и
Палестински ислямски джихад , хутите в Йемен, както и с шиитските
милиции в Сирия, Ирак и Афганистан, намесвайки интересите на Иран
пряко или непряко в почти всеки един конфликт в Близкия изток.
Специализацията на това подразделение на Революционната гвардия
е воденето на асиметрични военни действия и извършване на
разузнавателна, шпионска и подривна дейност. В повечето случаи
обаче, се избягва пряката намеса, като се предпочита подход чрез
местни агенти, клетки или организации. Според различната конюнктура
на терена и конфликта, се използва богат набор от инструменти и
подходи, вариращи от военна или финансова поддръжка до употреба
на терористични тактики. Командир на подразделението Ал Кудс е
генерал-майор Касим Сюлеймани.

ПОЛИТИЧЕСКО И СОЦИАЛНО ВЛИЯНИЕ
Спокойно може да се отчете, че Революционната гвардия е гръбнакът
на текущата политическа система, основен икономически играч и упора
на аятолах Хаменей.
Политическата тежест на Пасдаран нараства осезаемо през 1990-те
като контрапункт на относително умерените склонни към реформи
президенти Акбар Рафсанджани (1989 – 1997) и Мохамад Хатами (1997
– 2005), затвърждавайки се окончателно след 2005 г. когато президент
става Махмуд Ахмадинеджад. Конфликтът между Хаменей и
Ахмадинеджад дава основание на аятолахът да назначава бивши
офицери от Гвардията на висши държавни постове. По този начин той
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съумява успешно да тушира вътрешната политическа опозиция срещу
себе си и в крайна сметка да надделее над Ахмадинеджад.
И към момента Гвардията продължава да работи като балансираща
тежест в полза на аятолаха срещу реформистки настроени или умерени
играчи на иранското вътрешнополитическо поле.
Гвардията неимоверно много помага в туширането не само на
политическата опозиция, но и на социалната такава. Отрядите на
Басидж имат основна роля при потушаването на студентските протести
през 1999 г, на масовите протести от 2009 г. и тези, които се случиха
през последната година и половина. Според годишния доклад на
Amnesty International за 2018 г. „Революционната гвардия и
разузнавателните служби са увеличили целенасоченото таргетиране
на защитници на човешките права и активисти.“ В доклада също така
се критикува практиката за извършване на произволни масови арести,
систематични процесуални нарушения, употреба на прекомерна сила и
репресиране на мирен активизъм.
В сходен стил е заключението и на Специалния докладчик на ООН по
правата на човека в Иран. В своя годишен доклад към Общото
събрание на ООН той изразява своето притеснение относно “все потвърдия отговор срещу протестите, изразяващ се в нарушения на
правото на живот, правото на свобода и правото на справедлив
процес.“

ИКОНОМИЧЕСКО ВЛИЯНИЕ
Политическото влияние и военната сила не са единствените
инструменти, на които разчита Гвардията. Според различни изчисления
Пасдаран контролира пряко или непряко до 50% от иранския БВП.
Първоначално разширявайки своите интереси чрез конфискация на
имущество и пари на емигранти или бегълци от режима, към настоящия
момент Гвардията до голяма степен прилича на бизнес империя с
достъп до милиарди долари в различни сектори на икономиката.
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Това се случва чрез помощта на Изпълнителната агенция към
директивата на имам Хомейни (SETAD). Икономически конгломерат
под прекия контрол на аятолаха, създаден през 1979 г. с цел
управление на заграбеното имущество и активи. По същество SETAD
се явява една сложна мрежа от частни компании, банки, институции и
благотворителни фондации, зад които обаче стои Пасдаран като един
сенчест икономически гигант.
Според данни на агенция Ройтерс от 2013 г. аятолах Хаменей и
Гвардията контролират чрез SETAD активи на стойност 95 млрд.
долара.[4] Нито една от фирмите обвързани със SETAD не подлежи на
данъчен или пък политически контрол от страна на парламента, а найироничното в случая е, че много от тях получават допълнителни
субсидии именно от държавния бюджет.

ВЪНШНА ДЕЙНОСТ
Както вече бе споменато дебютът на Гвардията на международното
поле е по време на войната с Ирак. От тогава насетне подкрепата за
различни военни, полувоенни и политически организации из целия
Близък Изток се превръща в основна дейност, а Ал Кудс се явява де
факто нейният изпълнител.
Хаосът на гражданската война в Ливан, съчетан с маргинализирането
на местната шиитска общност и присъствието на окупационна
израелска армия, създават идеалните условия за Гвардията да
настъпи още по на изток. Така до средата на 80-те се изгражда
окончателно структурата на Хизбула като инструмент за външно
разпространение на революционните идеи на аятолах Хомейни. Смята
се, че именно офицери от Ал Кудс стоят в основата на бомбените
атентати срещу американското посолство и американско-френската
военна база в Бейрут от 1983 г.
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Намесата на Гвардията в Ирак става основен повод за конфликт между
САЩ и Иран след инвазията от 2003 г. Президентът Буш определя Иран
като основен компонент от „остта на злото“, а Гвардията бива обвинена
в осигуряването на материали за бомби, които се използват срещу
американски войници. Според администрацията на президента Тръмп,
Ал Кудс има отговорност за смъртта на 608 амрикански военнослужещи
за периода 2003 – 2011 г.
Гражданската война в Сирия открива нови възможности за Гвардията.
Още с началото на протестите през пролетта на 2011 г. Ал Кудс
разполага свои офицери и съветници, които да подкрепят режима на
Башар Асад. Избухването на войната, нейният негативен ход и
практическият тотален колапс на сирийската армия обаче, дават
основание на Техеран да настъпи пълномащабно на терен.
Не само това. Като отговор на заплашеният режим в Дамаск и възхода
на Ислямска държава в Сирия и Ирак, Ал Кудс разширява своята
дейност и в двете държави. Опасенията са, че, ако радикалният
сунизъм не бъде сломен там, следващата спирка ще бъде Иран. В Ирак
са задействани шиитските милиции Хашд ал Шааби, които бързо
изместват слабата и неефективна армия, оказала се безпомощна
срещу ИД през 2014 г. Дори към момента голяма част от влиятелните
шиитски милиции в Ирак се ръководят от ирански офицери на Ал Кудс.
През юли 2018 г. Ал Кудс разполага в Сирия със 12 000 свои войници,
като към тях действат няколко десетки ирански, афгански, иракски и
палестински милиции (включително Хизбула), които са набирани,
обучавани, финансирани и въоръжавани през Гвардията. Според
изчисления на д-р Александър Стоянов, Иран отделя около 16 млн.
долара дневно за подкрепа на сирийското правителство.
Именно тази военна и финансова подкрепа обвързва режима на Асад с
една устойчива зависимост от Иран (и Русия) и практически позволява
на Гвардията на наложи реален териториален контрол върху големи
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части от Сирия. По този начин Иран изпълнява една от своите основни
дългосрочни стратегически цели, а именно осъществяването на т. нар.
„шиитска дъга“ или казано с други думи – достигането през териториите
на Ирак, Сирия и Ливан (чрез Хизбула) до Средиземно море и Израел.

САНКЦИИТЕ
В началото на април 2019 г. американският президент Доналд Тръмп
взе решение да определи чрез Държавния департамент Иранската
революционна гвардия за терористична организация, като според
изявлението му „Гвардията е основният ирански правителствен
инструмент за провеждане на глобална терористична кампания“. Това
се оказа първият случай при който държава определя за терористична
организация военните сили на друга държава. И това бе само
последната част от поредицата санкции, наложени от САЩ срещу Иран
като част от агресивната политиката за оказване на „максимален
натиск“ срещу Техеран.
Още през май 2018 г. президента Тръмп извади САЩ от ядреното
споразумение с Иран, което бе дълго подготвяно от неговия
предшественик Барак Обама и подписано през 2015 г. в
сътрудничество с Великобритания, Франция, Германия, Русия, Китай и
Европейския съюз. Седем месеца по-късно в сила бяха въведени
отново и всички търговски, икономически, научни и военни санкции,
които бяха активни срещу Иран до споразумението от 2015 г. Това
доведе до рязък спад в икономическия растеж и стандарта на живот.
Освен това износът на петрол продължава да намалява осезаемо
заедно със стойността на местната валута.
Заплашени са и всички международни компании, които се опитат да
търгуват с Иран. По тази причина много от тях напуснаха страната.
Дори европейските партньори на САЩ, които все още се опитват да
задържат Иран в ядрената сделка и продължават да поддържат
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икономически отношения с Техеран, могат да се окажат под
американски санкции.
Освен всичко това, определянето на Гвардията като терористична
организация чисто юридически автоматично превръща в терористи
стотиците хиляди нейни членове, което означава и евентуални
допълнителни санкции и преследвания срещу всеки един член на
Басидж, решил да напусне Иран или пък има роднини в САЩ. Създават
се условия и за хуманитарни усложнения във военни зони като Сирия,
тъй като Гвардията поддържа официални контакти с множество
организации като Червения полумесец и Червения кръст. В този смисъл
санкциите вече оказват влияние на терен, като намаляването на
иранските доставки на петрол се изразяват в остър дефицит на горива
в Дамаск през последните месеци.
Разбира се повече от ясно е, че тази политика на „максимален натиск“
цели да задуши икономически и изолира в международен план Иран.
До известна степен този подход би могъл да изглежда оправдан от
американска гледна точка. Все пак при договарянето на ядреното
споразумение не изглежда някой от американска или европейска
страна да е настоявал за гаранции от Техеран, че след отпадането на
санкциите освободеният поток от пари няма да бъде използван за
финансиране на агресивни военни кампании и тероризъм из Близкия
изток. С отпадането на санкциите автоматично бяха отключени 120
млрд. долара замразени активи, а Иран получи отново пълен достъп до
международната финансова система. Това неминуемо доведе до 7 %
годишен икономически растеж и поток от чуждестранни инвестиции.
Икономическият растеж обаче, не донесе качествено подобрение на
стандарта на живот. И това бе забелязано в обществото. Основните
причини за избухването на протестите от края на 2017 г. и продължили
в десетки градове през цялата 2018 г. до началото на 2019 г. бе именно
натрупаното икономическо, социално и политическо недоволство
срещу управлението на режима. Изразходването на милиарди долари
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за чуждестранни кампании и финансиране на безброй въоръжени
организации за сметка на вътрешни инвестиции бе ясно усетено от
голяма част от иранските граждани. За това и един от популярните
слогани на тези протести, заедно с тези срещу аятолах Хаменей, бе „Не
Ливан, не Газа, давам живота си за Иран“.
И именно в тази връзка на преден план излизат санкциите. При всички
положения една от целите на Тръмп е да предизвика икономическа
рецесия, която да притисне режима до степен, принуждаваща го да се
завърне обратно на масата за преговори. Но този път от доста по-слаба
и неизгодна позиция, склонна на компромиси.
Това поставя Техеран пред сложен казус за разрешаване, а именно по
какъв начин да отговори на американския натиск. До сега този отговор
се изразява предимно в заплахи и ултиматуми за окончателно
напускане на ядреното споразумение и подновяване на ядрената
програма. Освен това командирът на военноморските сили на
Гвардията Алиреза Тангсири заплаши, че Иран има готовност да
затвори и Ормузкия проток, блокирайки по този начин достъпа до
Персийския залив от където преминава 1/5 от световната търговия с
петрол.
Опциите не са много, а мястото за маневриране е тясно. Клиентите за
петрол намаляват с всеки изминал ден, като дори традиционният
търговски партньор Китай е вероятно да ограничи своите доставки от
Иран. Преминаването в офанзива чрез изпълнение на заканите и
заплахите не би отменило санкциите по никакъв начин. Напротив,
натискът допълнително ще се увеличи, включвайки и европейските
държави, които от своя страна до последно се опитват да удържат
интегритета на ядреното споразумение. Външният натиск със сигурност
ще увеличи и вътрешният такъв, защото общественият заряд
продължава
да
бъде
активен,
а
опасността
от
нови
антиправителствени протести все още е актуална.
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Като ясен знак, че Иран има намерение да отговори на евентуална
военна атака, може да се приеме и смяната на командира на Гвардията.
Повече от година преди изтичането на своя мандат генерал-майор
Мохамад Али Джафари бе заменен след 22-годишна служба като
командир на Пасдаран. Без обявена ясна причина, на неговото място
аятолах Хаменей назначи досегашният втори в Гвардията – генерал
(повишен в генерал-майор) Хосеин Салами. Той е относително
неизвестен до този момент, но като цяло е считан за значително поагресивен от своя бивш началник. Очакванията са, че Салами е
склонен към по-динамични и агресивни действия, което е ясно
послание към Вашингтон, че Иран все пак има готовност да отговори с
твърдост към евентуална военна атака.
Не бива да се забравя и предстоящото представяне на планът за
разрешаване на Близкоизточния мирен процес от екипа на Джаред
Къшнър. Иранската контраатака трябва да бъде очаквана именно там
в опит този план да бъде дискредитиран по всеки възможен начин чрез
техеранските протежета в Газа.
Съществува обаче и втори вариант, при който режимът в Техеран поскоро ще опита да удържи текущото статукво, очаквайки
президентските избори в САЩ през декември 2020 г. и един по-малко
агресивен наследник на Тръмп. Той също се намира под огромно
напрежение, атакуван от множество страни във вътрешен план. За да
си осигури преизбиране за втори мандат, Тръмп има нужда от ясни и
видими победи на международното поле. Факт, повече от ясен в
Техеран където американските действия по-скоро ще бъдат
посрещнати от агресивни речи и нищо повече за момента.
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ДОПЪЛНЕНИЕ 3:
СИТУАЦИОННИ КАРТИ
(СЕПТЕМВРИ 2019)
Ситуацията в Йемен

DE RE MILITARI CXI | Брой 111

Ситуацията в Сомалия
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Ситуацията в Афганистан
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