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УВОД 

Гражданската война в Сирия е един от най-тежките и кръвопролитни 
конфликти в света, който оказва дестабилизиращо въздействие върху 
обстановката не само в Близкия изток и Източното Средиземноморие, но и 
в Черноморския регион, Балканите и Западна Европа. От началото на 
конфликта през април 2011 г. до момента във въоръжените сблъсъци 
между враждуващите страни са загинали около 360 хил. души, от които 
100 хил. граждански лица. Настъпилата в хода на конфликта хуманитарна 
катастрофа създава допълнителни предизвикателства за стабилността в 
съседните на Сирия държави и региони. Броят на вътрешноразселените 
лица надхвърля 6,2 млн., от които 2,8 млн. са деца. Регистрираните като 
бежанци в съседните държави са около 5,3 млн., което представлява 80% 
от всички сирийски бежанци по света. От тях 3,2 млн. са регистрирани в 
Турция, а останалите – в Ливан (900 хил.), Йордания (670 хил.), Ирак 
(250 хил.), в страните от Северна Африка (150 хил.) и европейските 
държави1 (фиг. 1). 

Продължава процесът на икономическа миграция към страните от 
Западна Европа, като мигрантите използват различни маршрути от Турция 
през България или Гърция и след това през Сърбия или Македония към 
вътрешността на Европа. От началото на конфликта в 
западноевропейските страни са регистрирани около 1 млн. бежанци от 
Сирия.  

Конфликтът създава условия и предпоставки за задълбочаване на 
конфесионалните и междуетническите противоречия в Близкия изток, 
изостряне на борбата за надмощие и на конфронтацията между водещите 
държави в региона, активизиране на центробежните тенденции в Сирия и 
Ирак и засилване на стремежа на кюрдите към независимост, насърчаване 
на процесите на икономическа миграция от някои близкоизточни държави 

1 Quick facts: What you need to know about the Syria crisis [online]. Mercy corps. 1 Dec 2018. 
[viewed 14 Feb 2019]. Available from: https://www.mercycorps.org/articles/iraq-jordan-
lebanon-syria-turkey/quick- facts-what-you-need-know-about-syria-crisis 

https://www.mercycorps.org/articles/iraq-jordan-lebanon-syria-turkey/quick-facts-what-you-need-know-about-syria-crisis
https://www.mercycorps.org/articles/iraq-jordan-lebanon-syria-turkey/quick-facts-what-you-need-know-about-syria-crisis
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към Западна и Северна Европа, разрастване до невиждани размери на 
международния тероризъм и религиозно мотивирания екстремизъм. След 
обявяването през юни 2014 г. на т.нар. „Ислямска държава“ (ИД) в името 
на тази организация са осъществени над 70 терористични атаки извън 
Сирия и Ирак, от които 32 на територията на страни, членки на 
Европейския съюз (ЕС). Голяма част от атентатите са извършени от лица, 
вдъхновени от радикалната идеология на „Ислямска държава“ или от 
проникнали с миграционния поток терористи. Освен това значителният 
брой мигранти и бежанци променя облика на обществата в приемащите 
държави, което от своя страна води до ръст на ксенофобията и 
предизвикателствата за институциите, ангажирани с обществения ред и 
сигурност. Рисковете за сигурността се генерират основно от дефицитите в 
образованието на мигрантите и големите културни различия с приемните 
общества. 

Фиг. 1. Разпределение на бежанците по държави 
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В доклада за дейността на Държавна агенция „Национална 
сигурност“ (ДАНС) през 2017 г2. се казва, че миграционният натиск към 
Европа намалява, за което допринасят и предприеманите от европейските 
държави и институции мерки. Същевременно е направен изводът, че 
трайните политически, икономически и социални проблеми, нестабилната 
обстановка по линия на сигурността в множество страни от Северна и 
Централна Африка, Близкия изток и Азия предпоставят устойчиви 
миграционни нагласи на голям брой лица. В доклада за състоянието на 
националната сигурност на Република България за 2017 г. се посочва, че 
опасностите от външнополитически характер за националната сигурност 
са свързани основно с продължаващия конфликт в Сирия и генерираната 
от него нестабилност, както и от бежанския и миграционния натиск към 
страните от Европейския съюз. 

От началото на конфликта повече от 42 хил. души от 120 държави са 
заминали за Ирак и Сирия, за да се присъединят към „Ислямска държава“, 
включително 5 – 6 хил. граждани на страни от ЕС, предимно от Белгия, 
Франция, Германия и Великобритания. Към края на 2018 г. близо 30% от 
джихадистите – граждани на европейските държави, са се завърнали в 
Европа. Повечето от тях се намират в затворите или са под следствие, но 
има и такива, които са извън полезрението на органите за сигурност. 3 
Очевидно е, че те представляват пряка заплаха за сигурността на 
държавите от Евросъюза. 
  

                                                                 
2 Държавна агенция „Национална сигурност“ [online]. Годишен доклад за дейността на 
ДАНС за 2017 г. [viewed 20 Feb 2019]. Available from: http://www.dans.bg/bg/dokladi-
23012018-sec-bul 
3 Metodieva, Asya. Balkan Foreign Fighters Are Coming Back: What Should Be Done? In:  
STRATPOL, Policy Paper [online].  2018. [viewed 20 Feb 2019] Available from: 
http://stratpol.sk/wp-
content/uploads/2018/01/Metodieva_Returnees_Western_Balkans_Stratpol_FINAL.pdf  

http://www.dans.bg/bg/dokladi-23012018-sec-bul
http://www.dans.bg/bg/dokladi-23012018-sec-bul
http://stratpol.sk/wp-content/uploads/2018/01/Metodieva_Returnees_Western_Balkans_Stratpol_FINAL.pdf
http://stratpol.sk/wp-content/uploads/2018/01/Metodieva_Returnees_Western_Balkans_Stratpol_FINAL.pdf
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Първа глава 

 

ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СИРИЙСКИЯ КОНФЛИКТ 
 

1.1. Същност и причини за възникване 
 

За да оценим същността и отраженията на конфликта, е необходимо 
чрез кратка ретроспекция да анализираме генезиса и реалните причини за 
неговото възникване. Конфликтът започна през март 2011 г., когато под 
влиянието на т.нар. „Арабска пролет“ в страната започват 
антиправителствени протести, насочени срещу управлението на арабската 
социалистическа партия „Баас“ (Партия на арабското социалистическо 
възраждане) и президента Башар Асад, чието семейство управлява Сирия 
от 1971 г. Протестите бързо ескалират във въоръжени сблъсъци между 
протестиращите и силите за сигурност. През юли 2011 г. офицери, 
напуснали въоръжените сили, обявяват формирането на опозиционната 
Свободна сирийска армия (ССА), с което на практика е положено началото 
на гражданската война. 

Причините за възникването на конфликта са свързани преди всичко с 
политическата система и авторитарното управление на Башар Асад, който 
през 2000 г. наследява баща си на президентския пост. Арабската пролет и 
отстраняването от власт на управляващите режими в Египет и Тунис са 
само повод за гражданските протести. Генезисът на конфликта следва да се 
търси в дълбоките и хронични противоречия от политически, социално-
икономически, етнически и конфесионален характер и дълго потисканото 
недоволство на населението от липсата на основни граждански и лични 
права, репресиите и произвола на специалните служби, концентрацията на 
властта и икономическите привилегии в ръцете на президента и неговото 
семейство, доминацията на алевитското малцинство (около 12% от 
населението) в структурите на държавната администрация, огромните 
размери на корупцията в държавния апарат (включително въоръжените 
сили), нерешения кюрдски проблем и др. Независимите политически 
партии на практика са забранени и режимът не толерира каквато и да било 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B0%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%80_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%B4
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опозиция или дисидентски прояви. Нарастващият брой на бежанците от 
Ирак (концентрирани предимно в големите градове) е допълнителна 
причина за изострянето на проблемите, свързани с високите нива на 
безработицата и престъпността и лошото състояние на инфраструктурата.  

След идването си на власт Башар Асад предприема имитация на 
реформи и започва да демонстрира пред международната общност 
стремеж към либерализиране на обществено-политическия живот с цел да 
си изгради имидж на демократично и реформаторски настроен лидер. В 
страната са разрешени публичните дискусии (форуми) по актуални 
обществено-политически въпроси с участието на представители на 
сирийската интелигенция; обявена е мащабна амнистия на политическите 
затворници; разрешена е дейността на редица опозиционни групи, 
включително на сунитското Движение „Мюсюлмански братя“ (ДМБ), 
забранено в Сирия след събитията от 1982 г. 4 Тези процеси на 
контролирана и поетапна демократизация, получили названието „Сирийска 
пролет“, бързо са преустановени, тъй като надделяват опасенията на 
управляващите, че стабилността на режима може да бъде изложена на 
риск.  

Най-съществената причина за възникването на гражданската война е 
дълбоката криза на тоталитарно-бюрократичния режим, предизвикана от 
компрометирания модел на олигархично управление и изчерпаната 
легитимност на управляващата върхушка. В идеологически план 
управляващите продължават неоснователно да разчитат на обединяващата 
сила на арабския национализъм и баасизма и подценяват латентния 
потенциал на сунитския политически ислям като алтернативна форма на 
светските норми. Това се оказва хроничен недостатък и на другите светски 
авторитарни режими в арабския свят, които смятат, че вътрешната 
стабилност ще компенсира слабата им легитимност. 

Общественото недоволство в Сирия е стимулирано от 
икономическите проблеми, предизвикани от тригодишната суша в периода 
2006 – 2009 г., довела до рязко намаляване на производството на 
                                                                 
4  През февруари 1982 г. в сирийския град Хама избухва организирано от ДМБ 
въоръжено въстание, което е потушено от властите с цената на около 30 000 убити 
жители на града.  
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селскостопанска продукция поради изчерпването на водните ресурси. През 
2007 – 2008 г. фалират редица държавни фирми в Североизточна Сирия, 
които дотогава осигуряват цялата страна със селскостопанска продукция. 
През 2008 г. за първи път от средата на 90-те години на миналия век 
правителството взема решение за внос на големи количества пшеница. 
През 2009 г. Организацията на обединените нации (ООН) и Червеният 
кръст съобщават, че около 800 хил. души в Сирия са под границата на 
бедността. Тези процеси предизвикват допълнително увеличаване на 
населението в големите градове (Дамаск, Алепо, Дейр-ез-зоор), което 
възлиза на 14 млн. души през 2010 г. (спрямо 9 млн. през 2002 г.)5. 

По този начин вътрешната миграция и нарастването на градското 
население създават благоприятни условия за разпространяване на 
антиправителствените настроения и недоволство от цялостната обстановка 
в страната.  

 
1.2. Противостоящи страни и главни действащи лица 

 

Позициите на противостоящите страни са непримирими, тъй като 
отразяват противоположните интереси на външните международни 
фактори, които се стремят да извлекат полза от конфликта в 
геополитически и икономически план. Ситуацията се усложнява от 
амбициите за власт на лидерите на радикалните групировки и от силния 
стремеж на сирийските кюрди към самостоятелност. 

За да бъдат разкрити същността, характерът и измеренията на 
гражданската война в Сирия, е необходимо да се анализират целите на 
преките участници, както и да бъдат изяснени интересите на външните 
действащи лица, които ги подкрепят. Както при повечето 
вътрешнодържавни конфликти, противостоящите страни в Сирия 
получават подкрепа от влиятелни регионални и глобални сили, което още 
повече изостря въоръженото противопоставяне.  

 

                                                                 
5 Syria Drought. In: Operations Update, International Federation of the Red Cross and Red 
Crescent Societies. [online].  28 Mar 2009 [viewed  25 Feb  2019] Available from: 
https://www.ifrc.org/docs/appeals/09/MDRSY001eu2.pdf 

https://www.ifrc.org/docs/appeals/09/MDRSY001eu2.pdf
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1.2.1. Военизирани формирования на страната 
на режима на Башар ал Асад 

На страната на сирийския режим са редица недържавни субекти 
(военизирани формирования), основните от които са Силите за национална 
отбрана, проправителствените отряди „Шабиха“ и военизираните групи на 
ливанската „Хизбуллах“ (ар. ḥizbu-llāh – Партия на Аллах или Партия на 
Бога). Според мен по-подходящият превод е Партия на Аллаха. Дали обаче 
трябва да поясняваме, защото и без превод наименованието „Хизбуллах” е 
достатъчно известно и разпространено.  

Силите за национална отбрана (ар. Кауат ад Дифаа ал Уатани) са 
светска военизирана групировка, сформирана от правителството в края на 
2012 г. чрез преструктуриране на местните Комитети за народна защита 
(КНЗ). Целта е да бъдат създадени ефективни и високомотивирани сили за 
народно опълчение, които да се противопоставят на опозиционните 
групировки. Числеността им е около 90 – 100 хил. души (предимно 
алевити, друзи, християни и арменци) за разлика от редовната армия, в 
която мнозинството военнослужещи са мюсюлмани-сунити. Това не 
означава, че Силите за национална отбрана (СНО) се комплектуват на 
конфесионален признак, или че се отдава предимство на религиозните 
малцинства. По-скоро съставът на формированията отразява религиозния 
състав на населението в съответната провинция или населено място. 
Интерес представлява фактът, че това не важи за опозиционните 
въоръжени групи, в чийто състав като правило преобладават мюсюлманите 
сунити. Не по-малко интересно е, че именно те (особено представители на 
средната класа, жители на градовете и търговци от различен калибър) 
представляват фундаментът на обществената подкрепа за режима в 
национален мащаб.  

За разлика от „Шабиха“ бойците на СНО получават възнаграждение, 
въоръжение и боеприпаси от правителството, като заплатите им са доста 
по-високи от тези на войниците в редовната армия. За доста млади хора 
това е добър източник на доходи предвид пълната липса на работни места 
в много райони на страната. Те биват привлечени и от обещанията, че ще 
служат сравнително близо до домовете си, а за участие в операции в 



12 
 

отдалечени райони ще получават допълнително възнаграждение.  
В организационно отношение са структурирани като териториална 

армия съобразно административното деление на страната. Тактическите 
формирования в отделните провинции се подчиняват на регионален 
командир, а общото ръководство на СНО се осъществява от национален 
щаб в Дамаск. Структурата, съставът и подготовката на СНО наподобяват 
тези на военизираните подразделения „Басидж“ на иранския Корпус 
„Стражи на ислямската революция“ (КСИР), което дава основание за 
извода, че Иран има съществен принос за формирането, организационното 
изграждане и бойната подготовка на Силите за национална отбрана. По 
всяка вероятност ирански военни съветници участват и в командването на 
формированията, но ръководството и управлението им в хода на военните 
операции би следвало да се осъществява от сирийски офицери. Във всеки 
случай идеята за сформирането им едва ли произлиза от Иран, тъй като 
подобни военизирани правителствени групировки не се създават за първи 
път в Сирия. По време на оглавяваните от Движението „Мюсюлмански 
братя“ антиправителствени бунтове (1976 – 1982) режимът по същия начин 
организира военизирани милиции, съставени от лоялни членове, 
привърженици и симпатизанти на партията „Баас“.    

Първоначално подразделенията на Силите за национална отбрана 
действат в състава на сухопътния компонент на Сирийската арабска армия 
(САА – редовната армия на режима), като постепенно започват да 
провеждат самостоятелни операции с артилерийска поддръжка от САА. 
Ролята им на ударна сила нараства след победата на правителствените 
сили и отрядите на „Хизбуллах“ в битката за Ал Кусейр през май 2013 г. 
Резултатите от бойното използване на военизираните групировки се 
оценяват от режима като положителни, поради което моделът на 
комплектуването и организационното им изграждане е използван при 
формирането през 2013 г. на елитните подразделения със специално 
предназначение „Тигри“ и „Пустинни ястреби“, изпълняващи задачи в 
състава на Сирийската арабска армия. Новите съединения от редовната 
армия (4-ти щурмови корпус, сформиран през октомври 2015 г., и 5-и 
щурмови корпус – през ноември 2016 г.) са комплектувани изцяло на 
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териториален принцип, което също потвърждава положителния опит от 
използването на тези военизирани формирования.  

Силите за национална отбрана са предназначени не само да 
осигуряват военна защита на населените места, а и да привличат 
допълнителна подкрепа сред местното население в конфликтните зони, 
като гарантират сигурността на уязвимите общности, застрашени от 
въоръжените стълкновения между конкурентните групировки. Поради 
това СНО са инструмент на режима за разпространяване на влиянието му в 
райони, където присъствието и легитимността му са компрометирани или 
изцяло липсват.  

Набирането на личен състав от местното население засилва 
способностите за тактическо разузнаване и съществено повишава нивото 
на ситуационна осведоменост за развитието на обстановката. В 
организационно и функционално отношение СНО са интегрирани в 
системата за вътрешна сигурност, но все пак са запазили известна 
оперативна автономност предвид местната специфика, при която действа 
всяко от формированията. Например някои от тях приемат в състава си 
бивши участници в опозиционните групировки, изгубили мотивация или 
разочаровани поради различни причини, или цели въоръжени групи, 
предали се на силите на режима. Той използва службата в СНО и в 
останалите военизирани формирования като възможност за помирение и 
сътрудничество със сунитските племена, сражаващи се срещу 
опозиционните и радикалните групировки.   

Режимът пропагандира службата в Силите за национална отбрана 
като патриотичен дълг и посланието се възприема именно по този начин от 
мнозина сирийци. Проправителствените медии, включително 
традиционните и социалните медийни платформи, възхваляват високите 
постижения на СНО на бойното поле, редом с тези на Сирийската арабска 
армия, „Хизбуллах“, „Тигрите“ и „Пустинните ястреби4, а загиналите се 
възвеличават като герои и мъченици за националната кауза.  

В същото време използването на Силите за национална отбрана е 
свързано и с тежки злоупотреби и закононарушения. В някои случаи 
формированията изпълняват задачи извън прякото си предназначение и се 
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използват за защита на личните интереси на полевите командири. Някои, 
свързани с режима бизнесмени, организират, финансират и понякога 
ръководят местни подразделения на СНО. Режимът насърчава тази форма 
на клиентелизъм и демонстрация на лоялност, която напълно отговаря на 
неговите интереси. Така се създават условия формированията да се 
използват за поръчкови престъпления, разчистване на сметки и 
елиминиране на конкуренцията. Извършват се и други криминални деяния, 
като поръчкови убийства, въоръжени грабежи, отвличане на хора за откуп, 
контрабанда, мародерство, сплашване и изнудване, които остават 
безнаказани сред хаоса на гражданската война. Идентифицирането на 
извършителите е затруднено и почти невъзможно, тъй като въоръжението, 
техниката и облеклото не са еднакви навсякъде във формированията на 
СНО. Някои разполагат с бронирани машини и противотанкови ракети и 
имат всички атрибути на военно подразделение, докато други разполагат  
само с леко стрелково въоръжение, не са облечени във военни униформи и 
приличат на въоръжена престъпна група. 

Пропагандата на режима внушава, че между Силите за национална 
отбрана и останалите елементи на системата за сигурност има единство и 
сътрудничество, но това невинаги отговаря на истината. Не са редки 
случаите на въоръжени стълкновения между подразделения на СНО и 
редовните сили за сигурност по места, а в отделни случаи се наблюдават и 
сблъсъци между СНО и отряди на „Хизбуллах“. Наблюдавани са и 
сблъсъци между групи, принадлежащи към СНО, предизвикани от спорове 
за трофеи и плячка, а някои местни командири очертават свои зони в 
населените места за събирането на приходи от населението.  

Режимът не предприема нищо за пресичането на подобна дейност, 
тъй като държи преди всичко на лоялността. По този начин обаче се 
насажда атмосфера на произвол и беззаконие, която трудно ще бъде 
премахната след завършека на активната фаза на конфликта и 
прекратяването на бойните действия. Някои от участниците в конфликта 
предлагат политическо урегулиране на базата на споразумение, подобно на 
споразумението от Таиф от 1989 г., с което е сложен край на гражданската 
война в Ливан. Освен че регламентира отношенията между 
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конфесионалните общности и разпределя държавната власт между тях, 
това споразумение легитимира и техните военизирани групировки. Поради 
това не е изключено Силите за национална отбрана да продължат да 
съществуват под някаква форма и след умиротворяването на Сирия. 
Понастоящем СНО са ефективно средство на режима за контрол над 
територията и осигуряване на лоялността на населението, но в същото 
време създават местни центрове на властта, които след края на войната 
едва ли ще се разделят лесно с придобитите позиции и влияние. Това може 
да се окаже съществено препятствие пред изпълнението на бъдещите 
програми за демилитаризация, демобилизиране и реинтеграция.   

Отрядите „Шабиха“ (ар. šabbīḥa – призраци) са военизирани 
формирования, съставени предимно от алевити, подкрепящи 
правителството, управляващата партия „Баас“ и фамилията Асад. 
Създадени са още през 80-те години на миналия век като сили за 
териториална отбрана в алевитските райони на Сирия (Латакия, Баняс, 
Тартус) и на практика се използват като военизирана гвардия на 
управляващата фамилия. В настоящия си вид функционират от есента на 
2012 г. като производна формация на Комитетите за народна защита. 
Общата им численост е около 50 – 60 хил. души. Главната им задача е 
борба с противообществените и опозиционните прояви в районите под 
контрола на правителството. В провинция Алепо и на други места в 
състава на формированията участват и проправителствено настроени 
представители на местните сунитски племена.  

В началото на 2011 г. членове на фамилията на президента и 
доверени лица на режима организират кампания за рекрутиране на личен и 
команден състав за „Шабиха“, като главните критерии са лоялност и 
обвързаност с управляващата върхушка и местните функционери на 
„Баас“. По този начин режимът организира и въоръжава широката си 
клиентелистка мрежа, създавана в продължение на четири десетилетия и 
състояща се от партийни членове и техни близки и роднини, близки и 
роднини на военнослужещи и други държавни служители, щатни 
служители и нещатни сътрудници на органите за сигурност и 
разузнавателните служби, бивши полицаи и военнослужещи, 
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представители на религиозните малцинства, които се страхуват от 
установяването на сунитска доминация в страната, и др. Мотивацията им 
се основава на някаква форма на зависимост от управляващия режим и 
затова те свързват бъдещето си с неговото оцеляване.   

Като правило подразделенията на „Шабиха“ действат в състава на 
силите за сигурност и Силите за национална отбрана, но в командно 
отношение са независими и разполагат с оперативна самостоятелност. За 
разлика от СНО в действията и реториката им присъстват елементи на 
сектантство и религиозна екзалтация, с която се противопоставят на 
проявите на екстремизъм от страна на сунитите. В условията на пълна 
безнаказаност през първите години на войната бойците на „Шабиха“ 
извършват редица престъпления (убийства, изнасилвания, отвличания, 
въоръжени грабежи, кражби на автомобили, обири на магазини и частни 
домове), което им създава имиджа на служещи на режима престъпници. В 
населените места под техен контрол „Шабиха“ установяват монопол върху 
продажбата на продукти от първа необходимост, което им носи големи 
печалби.  

След като режимът успява да си възвърне контрола над по-голямата 
част от територията и върху столицата Дамаск, действията на „Шабиха“ 
вече носят повече вреда, отколкото полза за управлението на Башар ал 
Асад. Затова през 2017 г. режимът отдава разпореждане за „ограничаване 
на присъствието на „Шабиха“ в районите под контрола на 
правителствените сили. В Дамаск, Хомс, Хама, Тартус и Латакия започва 
кампания за премахване на установените от „Шабиха“ контролно-
пропускателни пунктове, използвани предимно за изнудване и рекет на 
преминаващите граждани. В отделни квартали на Дамаск „Шабиха“ 
отказват достъп на правителствените сили за сигурност, тъй като не желаят 
да отстъпват полицейските си правомощия.  

Може да се очаква, че режимът ще продължи кампанията за 
засилване на контрола върху „Шабиха“, които с намаляването на 
интензивността на военните действия и увеличаването на териториите под 
властта на режима постепенно се превръщат от сили за сигурност в 
организирана престъпна групировка. Това е сериозна предпоставка за 
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допълнително компрометиране на режима на Башар ал Асад, който след 
края на войната ще насочи усилията си към гарантирането на вътрешната 
стабилност и привличането на обществена подкрепа.  

Ливанската „Хизбуллах“ е част от т.нар. шиитски проправителствен 
фронт в Сирия, в който участват шиитската групировка „Катаиб ал Аббас“ 
и групи бойци от иранския Корпус „Стражи на ислямската революция“. 
Основната задача на военизираните отряди на „Хизбуллах“ е борба с 
радикалните сунитски формирования и главно с „Ислямска държава“. За 
целта отрядите на партията прикриват сирийско-ливанската граница и 
възпрепятстват проникването на групи от ИД на ливанска територия.  

Намесата на „Хизбуллах“ в сирийския конфликт през 2012 г. е 
обусловена от ясни и конкретни аргументи. Оставането на Башар ал Асад 
на власт се превръща в екзистенциален въпрос за партията, тъй като 
евентуалното отстраняване на сирийския режим със сигурност означава 
прекъсване на сухопътния маршрут за снабдяване от Иран. След шест 
години война равносметката е положителна – „Хизбуллах“ има определящ 
принос за спасяването на Башар ал Асад, позициите и влиянието ѝ в 
региона се засилват, въоръжените отряди на партията са по-боеспособни, 
натрупали са значителен боен опит и са по-добре комплектувани с личен 
състав и въоръжение. Придобитият в Сирия боен опит е доста по-различен 
от досегашния, който произлиза основно от конфликтите с Израел. 
Понастоящем отрядите на „Хизбуллах“ са овладели тактическите прийоми 
на боя в населено място, изпълнението на задачи в тила на противника, 
взаимодействието с ударната авиация, работата в коалиционна среда и 
сътрудничеството с чуждестранни неарабски формирования, като 
шиитските групи от Афганистан и Пакистан. Отрядите на партията днес 
разполагат не само с леко стрелково въоръжение, но и с противотанкови 
ракетни комплекси, носими зенитноракетни комплекси и ударни 
безпилотни летателни апарати. Войната в Сирия принуждава „Хизбуллах“ 
да набира повече личен състав и сега партията разполага с около 20 хил. 
бойци и приблизително още толкова резервисти в Ливан. 

Във военнополитически аспект влиянието на партията се разширява 
поради присъствието ѝ в Сирия, Ирак и Йемен. От 2014 г. насам към 
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500 съветници от „Хизбуллах“ са изпратени в Ирак да обучават отрядите 
на „Хашд аш-Шааби“ да противодействат на „Ислямска държава“ 6 , а 
лидерът на партията Хасан Насралла редовно посредничи в споровете 
между иракските шиитски формации. Неизвестен брой съветници действат 
в Йемен, като обучават бойците на шиитското опозиционно движение 
„Ансар Аллах“. Освен това „Хизбуллах“ има контакти с Русия както на 
оперативно-тактическо, така и на военнополитическо равнище. Всичко 
това дава основание за извода, че сирийският конфликт трансформира 
„Хизбуллах“ и от локална ливанска формация я превръща във 
военнополитически фактор с регионално значение. 

Тези резултати са постигнати на определена цена, която има своите 
конкретни измерения. Според експертни оценки числеността на отрядите 
на „Хизбуллах“ в Сирия варира между 8 и 10 хил. души, като броят на 
загиналите е между 1000 и 2000, включително опитни бойци и полеви 
командири, участвали в конфликтите с Израел. Сред поддръжниците на 
партията има недоволни от големите загуби и от прекалената 
ангажираност на „Хизбуллах“ в Сирия. Под формата на отмъщение за 
ролята на партията в сирийския конфликт, през 2013 и 2014 г. сунитски 
джихадисти извършват атаки срещу шиитски райони в Ливан. 

В последно време партията редуцира военното си присъствие в 
Сирия главно поради намалената интензивност на бойните действия и 
задълбочаващите се проблеми с финансирането, произтичащи от 
икономическите затруднения в Иран. Военни инструктори на „Хизбуллах“ 
провеждат подготовка както на сирийските военизирани формирования, 
така и на подразделения от Сирийската арабска армия. Подготовката се 
извършва в учебни центрове и полигони в Сирия, изцяло оборудвани от 
„Хизбуллах“. Може да се предположи, че и след приключването на 
активната фаза на конфликта военното сътрудничество между 
„Хизбуллах“ и сирийския режим ще продължи и ще намира израз в 
обмяната на опит и в подготовката на подразделения от редовната армия и 
резерва за водене на бойни действия в градски условия, тактически 
                                                                 
6 Phillips, Christopher. Hezbollah: The real winner of the Syrian war? [online].    In: Middle 
East Eye, 1 November 2018 [viewed 27 Feb 2019]. Available from:  
https://www.middleeasteye.net/opinion/hezbollah-real-winner-syrian-war 

https://www.middleeasteye.net/opinion/hezbollah-real-winner-syrian-war
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прийоми на партизанската война, използване на различни видове 
въоръжение и др.  

Външните действащи лица, които се обявяват против предлаганото 
от опозицията военно решение на конфликта, са страните от БРИКС 
(Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка), Иран и Венецуела. 
Пряко на страната на правителството участват Русия с групировката на 
своите Въздушно-космически сили във военновъздушната база „Хмеймим“ 
и Иран с военни съветници, оръжие и боеприпаси и отделни групи от 
подразделенията „Басидж“ и „Кодс“ на Корпуса „Стражи на ислямската 
революция“. (По-нататък ще разгледаме подробно техните позиции, 
действия и ролята им в развитието на конфликта.)  

 
1.2.2. Структури и формирования на опозицията 

 

Висш ръководен орган на сирийската опозиция е Националната 
коалиция на опозиционните сили на сирийската революция (НКОССР, 
Национална коалиция), учредена на 8 ноември 2012 г. в Доха (Катар). До 
януари 2014 г. в състава ѝ влиза Сирийският национален съвет (СНС), 
създаден през август 2011 г. в Истанбул със замисъла да изпълнява ролята 
на временно правителство, състоящо се от министър-председател, 
заместник министър-председател и 10 министри. 

В програмната декларация на Националната коалиция на 
опозиционните сили на сирийската революция като главни цели са 
посочени „свалянето на режима на Асад и осъществяване на преход към 
свободна и демократична държава“. 7  В организационно отношение 
коалицията се състои от Политически блок, съставен от основните 
опозиционни политически партии и движения; Военен секретариат и 
командване на Сирийската свободна армия; местни координационни 
комитети; Обединение на националностите, в което влизат политическите 
формации на сирийските кюрди, асирийците и туркманите; Асоциация на 
сирийските теолози и богослови; Свободен синдикат на държавните 
служители; Група независими членове, в чийто състав влизат 18 известни 

                                                                 
7 Интернет страница на НКОССР.  http://en.etilaf.org/about-us/goals.html 

http://en.etilaf.org/about-us/goals.html
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сирийски политици и общественици, сред които Риад Сейф, Ахмад Муаз 
ал Хатиб, Бурхан Галиун и др.  

През януари 2014 г. Сирийският национален съвет напуска 
Националната коалиция поради несъгласие с нейното решение да вземе 
участие в мирната конференция „Женева-2“ за разрешаването на 
конфликта. Официално обявената причина е несъгласието с идеята да се 
водят мирни преговори преди отстраняването от власт на Башар ал Асад. 
По всяка вероятност непримиримата и твърда позиция на СНС произлиза 
от факта, че голяма част от членовете му са активисти и симпатизанти на 
сирийския клон на Движението „Мюсюлмански братя“, а политическото 
поведение на Съвета е повлияно от интересите на главните му спонсори – 
Турция и Катар.  

Националната коалиция на опозиционните сили на сирийската 
революция се ръководи от Политически комитет, който се състои от 
президент, генерален секретар, трима вицепрезиденти и 14 членове, които 
се избират чрез тайно гласуване от Пленарния съвет на коалицията. 
Функциите и задачите на Политическия комитет са: 

− вземане на политически решения от името на Пленарния съвет, 
които впоследствие могат да бъдат анулирани, ако противоречат на 
решенията на Пленарния съвет;  

− вземане на решения за установяване и развитие на политическите 
отношения на коалицията с други държави; 

− дипломатическа дейност, включително назначаване на посланици; 
− приемане на план за политическата дейност на коалицията; 
− представляване на Пленарния съвет на политическо или 

дипломатическо равнище. 
Основните политически цели и принципи на коалицията са следните: 
− запазване на националния суверенитет, независимостта и 

териториалната цялост на Сирия; 
− съхраняване на единството на сирийския народ; 
− сваляне от власт на режима на Асад, премахване на неговите 

символи и институции, разпускане на апарата за сигурност, привличане към 
отговорност на извършителите на престъпления срещу сирийския народ; 
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− изграждане на демократична и плуралистична Сирия; 
− формиране на преходно правителство, което да получи 

международно признание.8 
Ролята на въоръжени сили на опозицията първоначално изпълнява 

Сирийската свободна армия, която от октомври 2015 г. престава да 
съществува като самостоятелна структура и е включена в състава на 
Демократичните сили на Сирия (ДСС) – доминиран от кюрдите алианс на 
въоръжената светска опозиция, съставен от кюрдски и арабски 
формирования: 

•  Кюрдските Сили за народна защита (СНЗ, Yekîneyên Parastina Gel 
– YPG), с численост около 15 000 души) и Женските отряди за 
самоотбрана (ЖОС, Yekîneyên Parastina Jin − YPJ) на кюрдската лява 
Партия „Демократичен съюз“ (ПДС, Partiya Yekîtiya Demokrat − PYD). 
Смята се, че партията поддържа тесни връзки с Кюрдската работническа 
партия (ПКК, Partiya Karkeren Kurdistan − PKK) в Турция, като турските 
власти поставят знак за равенство между тях.  

Партията „Демократичен съюз“ се обявява за автономия на трите 
сирийски кантона в Сирийски Кюрдистан (Африн, Джазире и Кобани), 
които са част от Демократичната федерация „Северна Сирия“ („Рожава“ 
Федерацията има изградени структури за самоуправление, като функциите 
на временно правителство изпълнява Висшият кюрдски съвет (Desteya 
Bilind a Kurd − DBK) в състав от 10 членове (по 5-има от Партия 
„Демократичен съюз“ и Кюрдския национален съвет в Сирия  – Encûmena 
Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê – ENKS). Този Съвет се доминира от Кюрдската 
демократическа партия (КДП) в Сирия, създадена по инициатива на Масуд 
Барзани  – президент на Кюрдската автономна област (КАО) това са много 
разпространени съкращения в Северен Ирак. Кюрдската демократическа 
партия се обявява за федерално устройство на Сирия и за сътрудничество с 
Турция.  

 Силите за народна защита са създадени от Партия „Демократичен 
съюз“ след размириците в Камишли (провинция Хасаке) през март 2004 г. 
като военизирани отряди за защита на местното население, комплектувани 
                                                                 
8 Интернет страница на НКОССР…  
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на териториална основа. Включват предимно кюрди, но в тях участват и 
малък брой асирийци и християни. При бойни действия с превъзхождащ ги 
по численост противник използват предимно неконвенционална тактика и 
партизански прийоми. В оперативно отношение действат автономно и 
разчитат на съдействие от местното население.   

• Сирийската арабска коалиция, която включва бившата Сирийска 
свободна армия и други арабски сунитски групировки с обща численост 
около 5000 души.  

Външната подкрепа за т.нар. легална опозиция е предоставяна 
основно от САЩ и Турция (без формированията на Партия „Демократичен 
съюз“) и арабските монархии от Персийския залив (Саудитска Арабия, 
Катар, Обединените арабски емирства − ОАЕ). Турция остро възразява 
срещу военната помощ, която САЩ оказват на кюрдските Сили за народна 
защита. (По-нататък ще разгледаме подробно ролята и действията на 
външните фактори в рамките на конфликта.)  

 
1.2.3. Радикални групировки 

 

Когато говорим за радикалните джихадистки групировки, следва да 
имаме предвид, че от началото на конфликта джихадизмът в Сирия 
претърпява множество метаморфози в резултат на обединяването, 
фрагментирането, прегрупирането и преименуването на радикалните 
военизирани формирования. Радикалните коалиции и съюзи се оказват 
нетрайни, имат непостоянен състав и се образуват и разпадат в хода на 
ожесточената борба за власт, влияние, надмощие и външно финансиране. 
Към края на март 2019 г. „Ислямска държава“ е почти унищожена в Сирия, 
поради което няма да се спираме на нея. 

Главните радикални групировки в Сирия („Хайат Тахрир аш Шам“ −  
ХТШ, и Ислямската партия на Туркестан) действат в североизточната част 
на страната, където по силата на споразумение между Русия и Турция 
(септември 2018 г., Сочи) е образувана т.нар. демилитаризирана зона 
(ДМЗ), включваща провинция Идлиб и части от провинциите Латакия, 
Хама и Алепо.  

Радикалната коалиция „Хайат Тахрир аш Шам” (Организация за 
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освобождение на Леванта) е създадена през януари 2017 г. в резултат на 
сливането на „Джабхат Фатах аш Шам” (бившия Фронт „Ал Нусра“, т.е. 
„Ал Кайда в Сирия“) с няколко по-малки радикални военизирани 
групировки. Към март 2019  г. тя контролира голяма част от провинция 
Идлиб и е най-мощната и най-многобройна (12 – 15 хил. души) 
джихадистка организация в Сирия.  

Според лидера на „Хайат Тахрир аш Шам“ Мохамед ал Джолани 
стратегията на организацията включва изготвяне на иранските милиции от 
Фуа и Кафрия (населени с шиити градове в провинция Идлиб); въоръжена 
борба срещу „Ислямска държава“ в Сирия, която според Ал Джолани е 
„дестабилизиращ фактор“; удържане на заеманите позиции и недопускане 
на допълнителна загуба на територии в Северозападна Сирия. Тук следва 
да уточним, че към март 2019 г. „Хайат Тахрир аш Шам“ очаква 
подготвяната от режима на Башар ал Асад офанзива в провинция Идлиб. 
Междувременно групировката се сражава с бившия си съюзник и настоящ 
главен опонент в провинцията – джихадисткото движение „Нуреддин аз 
Зинки“, което е преминало в състава на протурския „Национален фронт за 
освобождение”. 

„Хайат Тахрир аш Шам“ полага усилия за поддържането на 
комунални и административни услуги в районите под свой контрол, 
включително електро- и водоснабдяване. През ноември 2017 г. дори е 
обявено т.нар. Правителство на националното спасение, състоящо се от 
министър-председател и 11 министри.  

Групировката „Ислямска партия на Туркестан“ е съставена 
предимно от етнически уйгури-мюсюлмани от китайския Синцзяно-
уйгурския автономен район (СУАР), което е причина за намесата на Китай 
в конфликта. (За ролята на тази групировка ще стане дума и по-нататък.)  

 В същия район действа и протурският „Национален фронт за 
освобождение“ (НФО), който представлява коалиция от 
антиправителствени въоръжени групировки, образувана през май 2018 г. в 
резултат на обединението на част от Сирийската свободна армия и 
11 опозиционни групи, включително радикални, като салафитското 
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джихадистко движение „Нуреддин аз Зинки“. 9  Личният състав на 
групировката възлиза на около 20 хил. души. През януари 2019 г. между 
„Хайат Тахрир аш Шам“ и Националния фронт за освобождение (основно 
„Нуреддин аз Зинки“) възниква конфликт, предизвикан от борба за 
територии, в резултат на който ХТШ установява контрол върху 80% от 
териториите под властта на опозицията в провинция Идлиб. 

Причините за възникването на конфликта в Сирия са комплексни и 
свързани както с изчерпването на легитимността на управляващия режим, 
така и с властовите амбиции на светската опозиция. Въпреки привидната 
стабилност, в сирийското общество преди войната съществуват дълбоки 
противоречия и тежки проблеми, които режимът не е в състояние да реши 
поради тоталитарно-олигархичния си характер и изчерпана политическа 
легитимност. Като правило при подобен модел на управление всички 
обществено-политически реформи се провеждат под пълния контрол на 
управляващите, които определят съдържанието, насоките и мащаба на 
промените. Поради това опитите за реформи на сирийския режим след 
идването на власт на Башар ал Асад са неуспешни и на практика ускоряват 
процесите на ерозия в режима. По този начин възниква един от най-
тежките конфликти в Близкия изток, който предизвиква съществени 
изменения в регионалната и глобалната среда за сигурност, причини 
огромна по мащаби хуманитарната катастрофа и генерира безпрецедентен 
бежански и миграционен натиск към Европа, включително България. 

Поради създадения вакуум във властта и амбициите на регионалните 
държави сирийският конфликт бързо попада под въздействието на външни 
фактори, които преследват противоположни цели. Действията на 
противостоящите страни и развитието на обстановката на терен до голяма 
степен са проекция на плановете на заинтересуваните външни сили. 
Отслабените позиции на светските формации предизвикват появата на 
мощни радикални групировки, които прилагат стратегията на овладяване и 
контролиране на територии и създаване на псевдодържавни структури.  

                                                                 
9 11 FSA Factions in New Command in of "National Front Liberation". In: Syria Call 
[online]. 28 May, 2018. [viewed 7 March 2019]. Available from:  https://nedaa-
sy.com/en/news/6391  

https://nedaa-sy.com/en/news/6391
https://nedaa-sy.com/en/news/6391


25 
 

 
 

Втора глава 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРИ 

НА КОНФЛИКТА В СИРИЯ 
 

2.1. Геополитически анализ на конфликта 
 

Продължаващата осем години гражданска война в Сирия предизвика 
важни промени в геополитическата картина в региона на Близкия изток и в 
света. В резултат на директния сблъсък на интересите на регионално 
равнище и в глобален мащаб възникват нови гравитационни полета, които 
прекрояват зоните за влияние на основните действащи лица и създават 
ново динамично съотношение на силите. 

В този по същество вътрешнодържавен конфликт пряко или косвено 
участват редица водещи международни и регионални фактори, които често 
имат диаметрално противоположни интереси. Противоречията между тях 
са дълбоки и трудно преодолими и по всяка вероятност ще се запазят и 
след прекратяването на военните действия. Поради това може да се очаква, 
че въздействието на сирийския конфликт върху обстановката и процесите 
в съседните държави и региони ще продължи и след активната му фаза. 
Ето защо анализите и особено прогнозите за развитие на средата за 
сигурност в краткосрочен и средносрочен план следва да отчитат преди 
всичко трайните характеристики и параметри на конфликта, които в 
голяма степен предопределят и вариантите за неговото разрешаване. 

От геополитическа гледна точка Сирия се намира в ключов район по 
оста на периферната дъга (Rimland), която обхваща централния район 
(Heartland) на Евразия. Поради разположението си тя заема важно място в 
икономическите и геополитическите стратегии и инициативи на 
глобалните сили, насочени от центъра към периферията на Евразия и 
конкретно към Близкия изток.  

След края на двуполюсното противопоставяне настъпват промени в 
геополитическата картина на Близкия изток, в резултат на които нарастват 
ролята и значението на регионалните центрове на тежестта. Прекрояването 
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на сферите на влияние променя съотношението на силите и извежда на 
преден план регионалните сили и факторите с локално значение. По този 
начин геополитическата значимост на Сирия значително нараства и 
страната придобива важна роля в баланса на глобалните и регионалните 
интереси в Близкия изток. От друга страна обаче създадените пространства 
на геополитически вакуум се превръщат в поле за маневриране на 
глобални и регионални сили с различни и често противоположни 
приоритети (Иран − Турция, Саудитска Арабия − Иран, САЩ − Русия). 
При тази ситуация сблъсъкът на стратегически интереси е неизбежен, 
което рязко увеличава вероятността от възникването на въоръжени 
конфликти с ниска и средна интензивност. 

Страната се намира на кръстопътя на търговските маршрути в 
направление север-юг и изток-запад от Югозападна Азия към Северна и 
Южна Европа през Източното Средиземноморие. Поради това Сирия има 
съществена роля в регионалните проекти за транспорт на енергоносители. 
Страната граничи с Ирак и Турция и разполага с излаз на Средиземно 
море, което я превръща в удобен коридор за транзит на близкоизточен газ 
към Европа. Тези обстоятелства директно определят действията на 
държавите, които имат активна позиция по конфликта. Така например 
преди началото на сирийския конфликт Иран и Катар планират 
строителството на газопровод за експорт на ресурси от общото газово 
находище Южен Парс в Персийския залив, което е най-голямото в света 
(около 35 000 куб. км). Предвижда се и двата варианта на трасето да 
преминат през Сирия, но катарският вариант преминава през Саудитска 
Арабия и Йордания, а иранският – през Ирак. В крайна сметка сирийското 
ръководство по разбираеми съображения предпочита иранския вариант, с 
което допълнително настройва против себе си управляващата фамилия в 
Доха. Това мотивира Катар да предприеме своеобразна „инфраструктурна 
война“ в Сирия за осъществяване на изключително важните за него 
сухопътни проекти за транспортиране, които биха му предоставили 
алтернативен достъп до световните пазари и биха премахнали проблемите, 
свързани с преминаването на танкерите през тесния Суецки канал и 
опасния Ормузки проток. 
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Това противопоставяне до голяма степен затвърждава позициите на 
заинтересуваните страни. Иран остава съюзник на Дамаск, а Катар започва 
да финансира отделни групи от въоръжената опозиция. Според някои 
средства за масова информация благотворителни организации и отделни 
лица от Катар и Саудитска Арабия са предоставяли под формата на 
дарения финансови средства и на радикалните групировки.  

Динамичните събития в хода на конфликта бързо превръщат 
страната от стабилен регионален фактор в дезинтегрираща се държава – 
арена на конфесионална надпревара за надмощие и борба между Великите 
сили за глобално влияние и хегемония. Протестите на няколко хиляди 
души в Южна Сирия, които започват като гражданско неподчинение, 
бързо се разрастват във война между радикалните и умерените сили 
(„Ислямска държава“ и Сирийската свободна армия), в конфликт между 
сунити и шиити (Саудитска Арабия и Турция срещу Иран и „Хизбуллах“) 
и между Изтока и Запада (Русия срещу САЩ). Диаграмата на 
взаимовръзките (фиг. 2) е схематична и непълна, но ясно показва сблъсъка 
на интересите на глобалните геополитически фактори и регионалните 
сили, които се стремят да защитят своите интереси и при възможност да 
извлекат максимална полза от конфликта. 

  
Фиг. 2. Диаграма на взаимовръзките 
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От геополитическа гледна точка самостоятелно значение имат и 
залежите на нефт и нефтодобивните съоръжения в североизточните райони 
на Сирия, тъй като участниците в конфликта се стремят да установят 
контрол върху тях с цел извличане на икономическа изгода.  

Друга характеристика на конфликта е обективният стремеж за 
премахване на несъответствието между държавните граници и линиите на 
реалната геополитика, което е в основата на участието на кюрдите и 
желанието им да създадат свое обособено териториално образувание. Това 
разминаване се получава още при очертаването на настоящите държавни 
граници след Първата световна война (договора Сайкс − Пико), когато 
кюрдските райони не получават самостоятелност и са поделени между 
Турция, Сирия, Иран и Ирак. Създадените по този начин дълбоки 
противоречия са причина за етническо напрежение и въоръжени сблъсъци, 
в които пряко или косвено се намесват и интересите на външни фактори. 
Сред политическите лидери на кюрдската общност е разпространено 
мнението, че глобалните сили не са заинтересувани от промяна на 
настоящите граници и създаването на независим Кюрдистан, тъй като това 
значително ще намали кризисния потенциал в региона и до голяма степен 
ще ги лиши от възможността да извличат полза от конфронтацията между 
враждуващите страни. 

Целите и приоритетите на глобалните геополитически фактори са 
най-видими в конфликтните райони, където сблъсъкът на интересите е 
директен и често не оставя възможност за маневриране. Напоследък 
Близкият изток възстановява статута си на арена на противоборството 
между Русия и САЩ, които се стремят да укрепят позициите си в това 
важно геополитическо пространство. САЩ оценяват процесите в Сирия 
предимно от гледна точка на стратегическите си интереси в Ирак и затова 
по принцип се стремят да ограничават дестабилизиращото въздействие на 
конфликта върху обстановката и процесите в региона.  

Редица анализатори смятат, че подкрепата на САЩ за доминираните 
от кюрдите Демократични сили на Сирия (ДСС) е временна, тъй като е 
свързана с подкрепа за кюрдския проект за самостоятелно териториално 
образувание. Тази оценка до голяма степен се оправдава след обявеното 
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през декември 2018 г. решение за изтегляне на американския контингент. 
Сътрудничеството на САЩ с кюрдските Сили за народна защита (основна 
ударна сила на ДСС) в района на Манбидж възпира амбициите на Турция 
да проведе източно от река Ефрат военна операция срещу Силите за 
народна защита, които според Турция са идентични с Кюрдската 
работническа партия. Ролята на сдържащ фактор имат намеренията на 
американската администрация да изтегли контингента едва след 
договарянето с Турция на механизъм за координация на действията ѝ в 
Северна Сирия, както и предупрежденията на президента Тръмп, че ще 
наложи икономически санкции на Турция в случай на военна операция 
срещу кюрдите. 

Интересите на Русия и САЩ се припокриват по отношение на 
необходимостта от борба с радикалните групировки и създаването на 
условия за прекратяването на военните действия, но са диаметрално 
противоположни по отношение на съдбата на режима на Асад, ролята на 
т.нар. умерена опозиция и следвоенното разпределение на властта в 
страната. Известно сближаване на позициите настъпва след 
присъединяването на САЩ към меморандума (май 2017 г., Астана) за 
създаването на четирите зони на деескалация (фиг. 3) в рамките на 
преговорите между сирийския режим и умерената опозиция. Тези 
договорености и по-късните споразумения за прекратяване на огъня са 
резултат от разбирането, че умиротворяването има по-големи шансове там, 
където „умерената опозиция“ не си сътрудничи с радикалните групировки, 
а води бойни действия срещу тях. Това създава условия за формиране на 
общата концепция, че унищожаването на радикалните групировки има 
предимство пред отстраняването от власт на Башар Асад. 

До решението на САЩ да се изтеглят двустранният механизъм за 
деконфликтиране на интересите работи сравнително добре – Русия не 
възразява срещу американското присъствие в Северна Сирия, както и в 
отделни райони по протежение на сирийско-йорданската граница и в 
граничния пункт Ат Танф на границата с Ирак, а САЩ от своя страна не 
предприемаха действия за възпрепятстване на плановете на Русия да 
установи трайно присъствие по крайбрежието на Сирия. Обаче само месец 
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след обявяването на плановете за изтегляне на американския контингент 
патрулите на руската военна полиция разшириха своята зона на действие в 
провинция Халеб до Тал Рифат и Манбидж10. Това е само един тактически 
пример, че след евентуално пълно изтегляне САЩ ще се изправят пред 
предизвикателството да защитават интересите си срещу нарастващото 
влияние на Русия и Иран.  

 

 
Фиг. 3. Зони за деескалация 

 
В стратегически аспект намаляването на степента на ангажираност 

на САЩ с умиротворяването на Сирия улеснява задачата на Русия, която 
ще продължи подкрепата си за режима на Башар Асад. Руското 
ръководство осъзнава, че участието на сирийския режим във властта е 
необходимо условие за реализирането на плановете за разширяване на 
руското влияние в Близкия изток и проектирането на военна сила в 
Източното Средиземноморие. Наличието само на един близък съюзник в 
региона (Иран) не е достатъчно за осъществяване на мащабните намерения 
                                                                 
10 Syria: Russia military police begin patrols around Manbij. In: The Defense Post [online]. 
8 Jan 2019 [viewed 10 March 2019]. Available from:  
https://thedefensepost.com/2019/01/08/syria-russia-military-police-manbij-patrols/ 
 

https://thedefensepost.com/2019/01/08/syria-russia-military-police-manbij-patrols/
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на Русия, свързани с възстановяването на статута ѝ на Велика сила и 
ролята ѝ на първостепенен геополитически фактор. Например, ако в 
бъдеще ѝ бъде отказано използването на военноморската в Тартус, това в 
значителна степен ще ограничи нейните възможности за поддържане на 
способности за провеждане на военноморски операции в Източното 
Средиземноморие. 

Развитието на военните действия в Сирия и съкращаването на 
териториите под контрола на радикалните групировки засилват амбициите 
на правителството да си възвърне контрола върху цялата територия на 
страната. След като изгубят способностите си за трайно удържане на 
големи територии, радикалните групировки по всяка вероятност ще 
преминат към тактиката на широкомащабни терористични кампании 
срещу своите противници. Освен това все по-отчетлива става волята на 
влиятелните международни фактори за прекратяване на активните военни 
действия и за преминаване към мирно урегулиране.  

 
2.2. Роля и позиции на заинтересуваните страни 

 

2.2.1. Иран – „излишният победител“ 
 

Иран е регионална сила, но ролята му в сирийския конфликт 
директно се отразява върху интересите на глобалните геополитически 
фактори. Иран се противопоставя на глобалните амбиции на сунитския 
политически ислям чрез планове за създаването на антисунитска 
геополитическа ос, преминаваща през Ирак, Сирия и Ливан. Иранското 
ръководство осъзнава, че отстраняването от власт на алевитите в Сирия 
означава приобщаването на страната към световната сунитска общност, 
чийто лидер е Саудитска Арабия, и затова се противопоставя на плановете 
на Саудитска Арабия и Катар. Теократичният ирански режим подкрепя 
светското управление на Асад – този парадокс е възможен само в случая 
със Сирия и е доказателство за голямата геополитическа стойност на 
страната. Иран и алевитският режим на Асад се опасяват, че Саудитска 
Арабия и Катар, както и радикалните групировки, се стремят да придадат 
на конфликта характера на сблъсък между религиозните общности в 
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страната. В този случай съотношението на силите ще бъде категорично в 
полза на сунитите, които са мнозинство в Сирия. 

Проблемът не е само в противоборството между сунити и шиити, а в 
това, че конфликтът превърна Сирия в арена на геополитическо и 
идеологическо съперничество между иранския режим и многобройните му 
противници в лицето на арабските монархии в Персийския залив, Израел, 
САЩ и радикалните сунитски групировки. На практика антииранските 
позиции на Саудитска Арабия и Израел довеждат до сближаване между 
тях, което изглежда като поредния парадокс, породен от конфликта в 
Сирия. Ако се вгледаме по-задълбочено, обаче ще видим, че всъщност 
диалогът между израелците и саудитците е предопределен от неумолимите 
правила на близкоизточната реалполитика. Въпреки че не поддържат 
дипломатически отношения, двете държави са изградили канали за 
неофициална комуникация в различни формати и на различни равнища. В 
такива случаи обикновено се разчита не на политически лица или 
публични фигури, а на високопоставени служители с доказана 
компетентност и лоялност към управляващите, включително ръководители 
на разузнавателни служби.  

По време на сирийския конфликт двустранните контакти са 
подобрени чувствително поради наличието на силен взаимен интерес от 
борба срещу разширяващото се влияние на Иран и поставянето под 
контрол на ядрената му програма. Друг важен фактор е обстоятелството, 
че най-близкият съюзник на двете страни (САЩ) напълно споделя този 
взаимен интерес. Взаимодействието се задълбочава още повече, след като 
младият престолонаследник Мохамед бин Салман заема редица ръководни 
постове и на практика започва да определя съдържанието и насоките на 
политиката за сигурност и отбрана на Саудитска Арабия. Контактите 
придобиват характера на тясно сътрудничество след встъпването в 
длъжност на президента Тръмп, който оценява като ключова ролята на 
двете държави за овладяване и неутрализиране на амбициите на режима в 
Техеран. Стига се дотам, че Тръмп и премиерът Нетаняху публично 
изразяват подкрепа за Мохамед бин Салман в противовес на обвиненията в 
съпричастност на престолонаследника към бруталното убийство на 
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саудитския журналист и дисидент Джамал Хашоги през октомври 2018 г.11  
Ако направим кратка историческа ретроспекция на сирийско-

иранските отношения, ще разберем по-добре същността на позицията на 
Иран и причините за подкрепата, която той оказва за режима на Башар ал 
Асад. На първо място следва да имаме предвид, че двете страни отдавна са 
обвързани от общи цели и взаимни интереси. Сирия на Хафез ал Асад 
предоставя убежище на иранските революционери, които се борят срещу 
светския режим на шаха през 70-те години на миналия век. Сирийската 
арабска република е третата въобще и първата арабска държава, признала 
новото правителство в Техеран след ислямската революция през 1979 г. 
Иран помага на Хафез ал Асад да преодолее изолацията, настъпила след 
подписването на споразуменията от Кемп Дейвид (1978 г.) и 
нормализирането на отношенията между Израел и Египет, който дотогава 
е най-близкият съюзник на Сирия. От своя страна Сирия оказва съдействие 
на Иран по време на продължителния (1980 − 1989) конфликт с Ирак, 
което става причина за влошаване на отношенията ѝ с арабските държави. 
Хафез ал Асад се солидаризира с иранските оценки за политиката на САЩ 
и Израел в региона и осигурява на Иран възможност за оказване на 
логистична подкрепа през сирийска територия за военизираните отряди на 
ливанската „Хизбуллах“. Тази подкрепа има изключително важно значение 
за Иран, тъй като шиитската партия играе съществена 
вътрешнополитическа роля в Ливан, а военизираното ѝ крило се смята за 
главната сила, реално противопоставяща се на Израел.  

На практика сирийският режим и „Хизбуллах“ са стратегическите 
инструменти на Иран в противоборството му със САЩ и Израел. В чисто 
военен аспект Сирия и Иран разглеждат „Хизбуллах“ като способност за 
реализиране на военен отговор срещу Израел при евентуално навлизане на 
израелски войски на сирийска територия или израелски авиационен удар 
срещу ядрените съоръжения на Иран. По отношение на Ливан, Сирия 

                                                                 
11 The Don's Consiglieri // Khashoggi Scandal Completes Trump-Netanyahu Symbiosis. In:  
Haaretz, [online]. 21 Nov. 2018. [viewed 12 March 2019]. Available from:   
https://www.haaretz.com/us-news/.premium-khashoggi-scandal-highlights-trump-netanyahu-
symbiosis-1.6676683 
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винаги е прилагала концепцията „един народ в две държави“ и е 
разглеждала съседната страна като свой „заден двор“. Поради това Ливан 
винаги е бил пресечна точка на интересите на Сирия и Иран и терен за 
сътрудничество между тях.  

Драматичните промени в региона, свързани със свалянето от власт на 
Саддам Хюсеин и на режима на Движението „Талибан“ (ДТ) в Афганистан 
допълнително сближават Сирия и Иран. Двете държави са основните 
участници в т.нар. „ос на съпротивата“ срещу американската и израелската 
„хегемония“ в противовес на Египет и арабските монархии от Персийския 
залив начело със Саудитска Арабия, които подкрепят действията на 
западната коалиция. Бившият министър на външните работи на Иран, Али 
Акбар Велаяти нарича Сирия „златния пръстен на борбата срещу Израел“, 
а друг високопоставен ирански представител, близък съветник на Али 
Хаменей, отбелязва: „Ако изгубим Сирия, вероятно няма да удържим и 
Техеран“. 

В тактически план интересите на двете страни не са идентични, но в 
стратегически мащаб са в достатъчна степен сходни, за да позволяват 
тясно сътрудничество по редица важни аспекти на регионалната 
сигурност, включително Близкоизточния мирен процес. По линия на 
общата им подкрепа за палестинските радикални организации „Хамас“ и 
„Ислямски джихад“ Иран приема съображенията на Сирия, че 
евентуалното урегулиране на палестинско-израелския конфликт следва да 
урежда и въпроса с окупираните от Израел Голански възвишения. Иран 
подкрепя сирийската позиция, въпреки че няма непосредствени интереси 
по този въпрос.  

След отстраняването от власт на Саддам Хюсеин двете държави 
полагат общи усилия, за да избегнат формирането на контролирано от 
САЩ правителство на Ирак. Влиянието на Сирия върху 
вътрешнополитическите процеси в Ирак е ограничено, но Иран използва 
ефективно връзките си с част от иракските шиитски политически 
формации. В началото на гражданската война в Сирия доминираното от 
шиити правителство на Ирак подкрепя режима на Башар ал Асад и се 
противопоставя на призивите на Саудитска Арабия за смяна на властта в 
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Дамаск. Иран подкрепя т.нар. Арабска пролет и я нарича „ислямско 
пробуждане“, докато тя засяга само съюзниците на Запада – авторитарните 
режими в Тунис, Египет и Йемен. Иранските управляващи се 
солидаризират с арабските народи в справедливата им борба за граждански 
и политически права. Когато обаче гражданските бунтове обхващат и 
Сирия, иранското правителство твърдо застава на страната на Башар ал 
Асад.   

Това са главните причини, поради които Иран е тясно ангажиран в 
Сирия и поема съществен дял от тежестта на конфликта. Контролираните 
от Иран военизирани формирования имат значителен принос за 
възстановяването на контрола на сирийския режим върху територията на 
страната. Според някои сведения общата численост на осигуряваните от 
Иран участници в конфликта e между 40 и 50 хил. души, включително 
бойци на „Хизбуллах“ и подразделения, сформирани от наемници и 
доброволци (включително сунити) от Иран, Ирак, Пакистан и Афганистан.  

Важна роля имат и иранските военни съветници, които оказват 
съдействие на правителствените сили основно по линия на бойната 
подготовка и разузнаването. Иранското Министерство на разузнаването и 
сигурността (Vezarat-e Ettela'at va Amniyat-e Keshvar − VEVAK) съдейства 
за изграждането и експлоатацията на центрове за радиоелектронно 
разузнаване в района на Голанските възвишения и в Североизточна Сирия.  

Още преди началото на войната в Сирия са командировани към 
2500 военнослужещи от Корпус „Стражи на ислямската революция“, 
включително от елитното подразделение за специални операции „Кодс“. 
Командирът на „Кодс“ генерал-майор Касем Сулеймани е приближен на 
Върховния духовен лидер аятолах Али Хаменей и е една от най-
влиятелните фигури в Иран. Избягалият от Сирия бивш министър-
председател Рияд Хиджаб смята, че „Сирия е окупирана от иранския 
режим и страната се управлява не от Башар ал Асад, а от Касем 
Сулеймани“.  

 Официално Техеран отрича участието на свои военнослужещи и 
подразделения от въоръжените си сили в сирийския конфликт, но признава 
присъствието на ирански военни съветници и доброволци. Според 
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неофициални експертни оценки броят на иранските военнослужещи в 
Сирия в отделни периоди на конфликта е достигал 10 хил. души, като 
общият брой на загиналите превишава 1000 души. През август 2016 г. 
иранската информационна агенция IRNA съобщи, че в Сирия са загинали 
400 ирански военнослужещи, а през май същата година средствата за 
масово осведомяване съобщават за 11 ирански генерали, загинали в Сирия 
от началото на войната. В доклада си за януари 2016 г. неправителствената 
организация „Хюман Райтс Уоч“ (Human Rights Watch) съобщава, че от 
началото на конфликта Корпус „Стражи на ислямската революция“ е 
привлякъл като наемници към 10 хил. афганистански граждани за участие 
в ръководените от Иран военизирани формирования. В доклада се казва, че 
голяма част от тях са пребиваващи в Иран бежанци от хазарския етнос, 
които са се съгласили да участват във войната срещу получаването на 
гражданство в Иран или Сирия или поради заплахата, че ще бъдат 
депортирани обратно в Афганистан.  

Иран оказва на сирийския режим и значителна финансово-
икономическа и военнотехническа помощ. През юни 2015 г. специалният 
пратеник на ООН Стефан де Мистура заявява, че Иран ежегодно 
изразходва около 6 млрд. щ.д. в полза на сирийското правителство. 
Известно е, че първият милиард е отпуснат през януари 2013 г. за 
закупуването на храни и попълването на валутните резерви на сирийското 
правителство. През май 2013 г. е сключено кредитно споразумение за 
3,6 млрд. щ.д. за закупуването на петролни продукти, а още 1 млрд. щ.д. е 
предоставен през май 2015 г. 

През май 2012 г. в доклад на ООН се говори за доставка на „десетки 
хиляди тонове“ въоръжение и боеприпаси от Иран през Ирак за Сирия 
въпреки действащото оръжейно ембарго. Доставките се превозват с 
военнотранспортни самолети, които кацат основно на летището в Дамаск. 
Техеран осигурява резервни части за бойни бронирани машини, 
артилерийски боеприпаси, автомобили, безпилотни летателни апарати и 
друга техника. Според данни на финансово-информационната компания 
„Блумбърг“ само през първото полугодие на 2015 г. Иран е изнесъл за 
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Сирия към 10 млн. барела суров петрол.12 Разбира се, подкрепата на Иран 
за Сирия има своята икономическа и политическа цена, която засега е 
приемлива за иранския режим. Главната щета за Иран е свързана със 
загубата на престиж сред арабския свят и авторитета на безкористен 
защитник на каузата на световната мюсюлманска общност. Само преди 
няколко години шиитски Иран можеше да призовава арабите сунити да се 
противопоставят на действията на САЩ в Ирак и на агресивната политика 
на Израел срещу Ливан. Сега сунитската общност се отнася към Иран с 
подозрение и го възприема като конюнктурен играч, който защитава 
конфесионалните си интереси в Сирия.  

Тук е необходимо да уточним, че не религиозно-конфесионалните 
съображения, а геополитическите и стратегическите интереси са 
определящи за ангажираността на Иран в Сирия. Муса ал Садр и други 
видни шиитски духовници признават управляващото в Сирия алевитско 
малцинство за шиити, макар че в теологичен аспект вярата на алевитите 
съществено се различава от класическия вариант на шиитския ислям. 
Разбира се, религиозният фактор се използва за набирането на доброволци 
сред шиитските общности в Ирак и Ливан, които са мотивирани да 
защитават шиитските светини в Сирия и на първо място джамията „Сеида 
Зейнаб“ в Дамаск.  

Криза на доверието изживява и „Хизбуллах“, обвинявана дори от 
собствените си поддръжници, че пренебрегва главния стратегически 
приоритет – борбата срещу Израел, и изразходва усилия за второстепенни 
военнополитически цели като опазването на сирийския режим. Иранското 
ръководство обаче е наясно, че при евентуално оттегляне или сваляне от 
власт на Башар ал Асад може да възникне ситуация, която да обезсмисли 
положените досега неимоверни усилия и изразходваните огромни ресурси 
за запазване на „оста на съпротивата“.  

Следва да се има предвид, че помощта за Сирия се реализира в 

                                                                 
12  Holodny, Еlena, Michael B. Kelley. Here's a huge reason the Assad regime still exists. 
Business Insider. India [online]. 26 Jun 2015. [viewed 15 March 2019]. Available from:   
https://www.businessinsider.com/iranian- is-delivering-millions-of-barrels-of-oil-to-assad-
2015-6 
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условията на тежки международни санкции поради ядрената програма на 
Иран и при задълбочаващи се икономически и социални проблеми вътре в 
страната. В края на 2017-а и началото на 2018 г. десетки хиляди 
демонстранти протестират по улиците на големите градове срещу резкия 
скок на потребителските цени, като постепенно протестите придобиват 
политическа и антиправителствена насоченост. Протестиращите настояват 
за обяснение защо е необходимо да се изразходват огромни средства за 
сирийския режим, „Хизбуллах“ и палестинските организации, докато 
правителството намалява размера на социалните помощи и увеличава 
цените на горивата.   

Сирия и Иран разработват планове за дългосрочно сътрудничество в 
различни области след приключването на активната фаза на конфликта. По 
всяка вероятност основно направление ще останат сътрудничеството в 
областта на отбраната и сигурността, както и съвместните икономически и 
инфраструктурни проекти по линия на следвоенното възстановяване. Иран 
и Русия вече са спечелили по-голямата част от договорите, за да си 
възстановят поне част от извършените разходи в подкрепа на сирийския 
режим. Ирански и руски фирми ще изпълняват проекти в областта на 
производството и търговията с горива, строителството, телекомуникациите 
и електропреносните мрежи. По оценка на Световната банка за 
възстановяването на страната ще са необходими около 250 млрд. щ.д. 
Според други, по-реалистични разчети разходите за възстановяване ще 
достигнат до 400 и дори 600 млрд. щ.д.  

 През август 2018 г. в Дамаск министрите на отбраната на двете 
държави Амир Хатами и Али Аюб подписват споразумение за 
военнотехническо сътрудничество. През юли същата година 
високопоставен служител в Министерството на външните работи на Иран 
заявява, че ирански специалисти по противодействие на тероризма ще 
продължат да оказват съдействие на сирийското правителство въз основа 
на двустранно споразумение. Началникът на Генералния щаб на 
въоръжените сили Мохамед Багери обявява, че Иран обмисля 
строителството на военноморска база на сирийския средиземноморски 
бряг. Вероятната цел на тези планове е установяването на трайно 
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присъствие в Източното Средиземноморие наред с Русия, която вече 
разполага с военноморска база в пристанище Тартус. В случай че Иран 
осъществи тези намерения, със сигурност ще бъдем свидетели на 
нарастване на напрежението и на конфликтния потенциал в региона.  

След окончателния разгром на „Ислямска държава“ и 
възстановяването на контрола на режима върху цялата територия на 
страната ще настъпи време за преговори. Тогава на Башар ал Асад и на 
останалите заинтересувани страни ще са им необходими качества, като 
твърдост и настойчивост, но също така гъвкавост, изобретателност и 
склонност към компромиси. Предстои да видим дали иранският режим ще 
заеме позицията на непримиримост и неотстъпчивост, или ще търси 
възможности за диалог и сътрудничество.  

След приключването на активната фаза на конфликта ще настъпи 
коренна промяна в баланса на интересите, който вече няма да е в полза на 
Иран. Докато оказва съдействие в борбата срещу джихадизма в Сирия, 
Иран е част от решението на проблема независимо от противоречивото 
отношение на глобалните и регионалните сили към него. Присъствието и 
действията на Иран и на контролираните от него военизирани 
формирования са решаващи за политическото оцеляване на Башар ал Асад. 
Тази роля не се харесва на опонентите на сирийския режим, но 
същевременно има огромно значение за разгрома на „Ислямска държава“ и 
на останалите радикални организации. След края на военните действия 
обаче Иран по всяка вероятност ще се превърне в част от самия проблем, 
защото стремежът му да установи трайно присъствие и влияние в Сирия 
ще влезе в противоречие с интересите на почти всички заинтересувани 
страни и на първо място с глобалните (САЩ и Русия) и регионалните сили 
(Турция, Саудитска Арабия и Израел).  

По разбираеми причини САЩ и Израел ще се противопоставят на 
амбициите на Иран да остане влиятелен партньор на сирийското 
правителство в политическата, икономическата и военната област и да се 
превърне в незаобиколим регионален фактор. Например, ако Иран изгради 
военна база в Сирия, ако използва територията ѝ за организиране и 
провеждане на разузнавателни и специални операции срещу Израел и за 



40 
 

оказване на непосредствена поддръжка на „Хизбуллах“, това ще се 
превърне в източник на трайна заплаха за сигурността на Израел и ще 
доведе до съществено увеличаване на напрежението в региона.  

Русия от своя страна не е склонна да споделя с Иран очакваната 
икономическа изгода от следвоенното възстановяване на Сирия, 
възможностите за сътрудничество със сирийския режим и инструментите 
за влияние върху вътрешните процеси в страната. 

След войната може да се очаква и изостряне на противоречията с 
Турция относно политическото устройство на Сирия, ролята на 
алевитското малцинство, конституционната подялба на властта и 
участието на опозицията в управлението. Нещо повече, Иран вероятно ще 
стане неудобен дори за Башар ал Асад, който вече няма да се нуждае от 
обременителната помощ на един несистемен за международната общност 
играч, пречещ на свободното и пълноценно участие на Сирия в системата 
на международните отношения.  

Едно обаче е сигурно – каквото и да се случи, Иран ще се стреми да 
се възползва от постигнатата победа и ще търси максимална 
възвръщаемост на вложените в сирийския конфликт огромни усилия и 
ресурси.  

 
2.3. Турция в защита на стратегическите си интереси 

 

Позицията и поведението на Турция преди и по време на 
гражданската война в Сирия следва да се анализират от гледна точка на 
близкоизточната ѝ стратегия. Близкият изток заема съществено място в 
геополитическата визия на съвременната турска държава като елемент от 
близката териториална зона, която Турция разглежда като конкурентно 
пространство и периметър за геополитическо маневриране. В рамките на 
глобалния модел на геополитическа интерактивност Близкият изток е 
пространство, през което преминават линиите на взаимовръзка между 
различни региони на света. От тях най-важни за Турция са транзитните 
маршрути в близката териториална зона, които очертават линиите на 
интерактивност между Кавказ и Балканите, преминават през северната 
част на Близкия изток и Източното Средиземноморие и се доближават до 
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южната граница на Турция. Ахмет Давутоглу и други изследователи 
препоръчват политиките на Турция по цялата дъга на междурегионалната 
взаимовръзка (Черно море − Егейско море − Източното Средиземноморие 
– Месопотамия − Персийския залив) да се осъществяват в стратегическо 
единство, тъй като геополитическата среда често е главен фактор в 
двустранните отношения на Турция със съседните държави, включително 
близкоизточните (Сирия, Иран и Ирак).13  

Динамиката в Източното Средиземноморие оказва многопосочно 
влияние върху процеси, които пряко засягат интересите на Турция. За нея 
Източното Средиземноморие е един от най-важните райони в дъгата 
Кавказ – Близкия изток − Балканите, поради което интересите на страната 
там са постоянни, а международната конюнктура влияе само върху избора 
на начините и способите за тяхното отстояване.  

От геополитическа гледна точка Турция и Сирия заемат особено 
място в схемата на геополитическия баланс в Източното Средиземноморие 
и Близкия изток. Турция е вратата на Сирия в посока север и запад, а 
Сирия е южната врата на Турция. През Сирия преминава най-достъпният 
транзитен маршрут от Кавказ през Източен Анадол към Персийския залив.  

Преди сирийската гражданска война Сирия и Турция проявяват явен 
стремеж за реализирането на икономическия и геополитическия потенциал 
на отношенията, като действията на Турция са продиктувани и от 
доктрината за „нулеви проблеми със съседите“. Смята се, че 
задълбочаването на турско-сирийските контакти ще съдейства за 
икономическото оживление не само в крайграничните райони, а ще 
спомогне и за създаването на трансгранична област на динамично 
икономическо развитие, която обхваща част от Югоизточна Турция 
(Адана, Кайсери, Коня) и Северна Сирия (Халеп). В периода 2000 – 2011 г. 
икономическото сътрудничество се развива с изключително високи 
темпове. През 2004 г. е подписан и през януари 2007 г. влиза в сила 
двустранен договор за свободна търговия, а търговският обмен от 

                                                                 
13 Давутоглу, Ахмет. Стратегическа дълбочина. Мястото на Турция в международните 
отношения. София: Изток-Запад, 2015. 
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729 млн. щ.д. през 2000 г. нараства до 2,297 млрд. щ.д. през 2010 г.14  
След началото на войната, в стремежа си да реагира бързо и да 

извлече дивиденти, правителството на Партията на справедливостта и 
развитието (ПСР) се обявява за смяна на властта в Сирия и започва 
всестранно да подкрепя т.нар. умерена опозиция. Първоначално турските 
управляващи смятат, че стратегията им е правилна, и се надяват Башар ал 
Асад да не се задържи дълго на власт. Режимът обаче постепенно се 
стабилизира и след намесата на Москва в конфликта става ясно, че Анкара 
няма да осъществи амбициозните си намерения да влияе върху процесите в 
Сирия и да ги насочва в желаната посока. Вместо това рисковете и 
заплахите за сигурността на Турция рязко се увеличават, особено след 
изострянето на бежанския проблем, разрастването на тероризма в Сирия в 
лицето на „Ислямска държава“, „Ал Кайда“ и административно-
териториалното обособяване на кюрдските кантони в Северна Сирия. 
Вместо в поле за възможности Сирия изведнъж се превръща за Турция в 
източник на рискове.  

Управляващите в Турция първоначално не са склонни да се 
ангажират с пряко участие във водената от САЩ международна коалиция 
срещу „Ислямска държава“, тъй като смятат, че неутралната позиция би 
могла да им донесе повече полза, както по време на операцията „Свобода 
за Ирак“. Тези действия са в унисон с вижданията на турските стратези, че 
политиката за сигурност трябва да е съобразена с международните 
задължения и съюзническите ангажименти, но заедно с това Турция трябва 
да се държи като регионален фактор, прилагащ собствена национална 
стратегия. 

Кризата обаче се задълбочава и бежанският поток през сирийско-
турската граница се засилва, а след като кюрдските военизирани отряди се 
включват в борбата срещу „Ислямска държава“, ръководството на ПСР 
изоставя неутралитета и иска от Великото национално събрание да 
разреши участието на въоръжените сили в трансгранични операции на 
територията на Сирия и Ирак. 
                                                                 
14 Bulut, Emre. Türkiye’nin Suriye ile Diş Ticaretindeki Gelişmeler. 
http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/sbedergisi_fa04e.pdf   
 

http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/sbedergisi_fa04e.pdf
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Поведението на Турция е продиктувано преди всичко от стремежа да 
не се допусне създаването на обособено териториално образувание на 
сирийските кюрди и от желанието за установяване на сунитско управление 
в Сирия, което ще се отнася благосклонно към управляващата в Турция 
Партия на справедливостта и развитието. Позицията на турското 
ръководство в началото на конфликта се определя от предположението, че 
режимът на Асад бързо ще бъде свален подобно на останалите 
близкоизточни режими в рамките на Арабската пролет. Поради това е 
избрана тактиката на рязък преход от близки отношения към крайна 
конфронтация. В крайна сметка обаче режимът оцелява и Турция се 
изправя пред редица проблеми: влошени отношения със САЩ, ЕС, Иран и 
Израел; противоречиви отношения с Русия; все по-голяма вероятност от 
обособяване на кюрдско самоуправление в Северна Сирия; безпрецедентна 
вълна от бежанци.  

За да бъде разбрана по-добре възникналата ситуация, следва 
детайлно да се анализират мотивите за позициите и действията на Турция 
на международната арена и в регионален аспект. Необходимо е да се вземе 
предвид механизмът на зараждане и оформяне на външнополитическата 
стратегия на страната. Това ще ни помогне да разберем от какво са 
продиктувани решенията на турското ръководство във връзка с конфликта 
в Сирия и да установим истинските причини за действията на Турция във 
военнополитически и стратегически план. 

Основен генератор на стратегически идеи и източник на политиката 
за сигурност и отбрана на Турция са Партията на справедливостта и 
развитието и нейната умерено ислямистка и неоосманистка идеология. 
След утвърждаването си като водещ национален политически субект ПСР 
внася редица промени в акцентите и приоритетите на политиката за 
сигурност и отбрана на Турция. Промените са обусловени както от 
динамиката на военнополитическите процеси, така и от възгледите, 
преобладаващи сред партийния елит. Идеологическата платформа на ПСР 
е дълбоко интегрирана с политиката за сигурност и отбрана, което дава 
основания на кемалистите да твърдят, че се нарушават принципите на 
Ататюрк и е налице отстъпление от кемализма като национална идеология.  
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Партията на справедливостта и развитието провежда комплекс от 
реформи в обществено-политическата и социалната област, икономиката, 
сигурността и отбраната, които довеждат да съществено ограничаване на 
ролята на въоръжените сили във вътрешен план, до укрепване контрола на 
партията върху органите за сигурност и съдебната система и до нарастване 
на ролята на религията в обществения живот. Кулминацията на реформите 
е преминаването към президентска форма на управление и 
съсредоточаването на държавната власт в ръцете на президента Ердоган. 

По принцип политиката за сигурност и отбрана на правителствата на 
ПСР е съобразена с особеностите на средата за сигурност в регионален и 
международен план. Още преди сирийския конфликт е известно, че в 
съвременните условия Турция може да се сблъска със следните по-важни 
предизвикателства, рискове и заплахи за националната си сигурност: 
международния тероризъм като заплаха за сигурността и стабилността; 
негативните последствия от вътрешнодържавните конфликти в съседните 
близкоизточни държави и действията на военизираните фундаменталистки 
групировки; възникването на хуманитарни кризи и на мащабни 
миграционни и бежански потоци от съседните региони; конфликти на 
основата на етнически национализъм и сепаратизъм; контрабанда на 
оръжия, наркотици и нелегален трафик на хора; неравномерно 
разпределение на природните ресурси. Управляващите СА наясно, че тези 
заплахи се отнасят до Близкия изток, Балканите и Черноморския регион. 
Нещо повече, в оценките за състоянието на регионалната сигурност 
особено внимание се обръща на процесите в Сирия и Ирак като източници 
на непосредствени рискове и заплахи.  

Официалните възгледи по въпросите на сигурността и отбраната са 
изложени в Документа за националната политика по сигурността (Milli 
Güvenlik Siyaset Belgesi), който влиза в сила през март 2006 г. след 
утвърждаването му от президента на страната. Той се обновява 
периодично на заседания на Съвета за национална сигурност. Състои се от 
две части: стратегия за национална сигурност и национална отбранителна 
стратегия. Медиите популярно го наричат „Червената книга“ или „Тайната 
конституция“ заради неговия определящ характер за политиките в 
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областта на външните отношения, отбраната и сигурността. Въз основа на 
оценки на стратегическата и геополитическата среда в документа се 
формулират целите и задачите на външната и отбранителната политика, 
способите за защита на националните интереси в регионален и глобален 
план. Като основни цели на отбранителната политика за посочени 
защитата на независимостта и териториалната цялост на държавата, 
избягването на кризи и конфликти и недопускането на неконтролирано 
нарастване на напрежението в международните отношения. Главни 
направления на отбранителната политика са активното участие в 
системите за колективна сигурност и изграждането на адекватни 
отбранителни способности. 

В основата на отбранителната стратегия са залегнали принципите на 
прилагането на военна сила само при невъзможност за използване на други 
средства за защита на националната сигурност, изграждане и поддържане 
на висок отбранителен потенциал за сдържане на евентуалните заплахи от 
военен характер, поддържане на готовност за управление на 
военнополитически и хуманитарни кризи и за провеждане на операции 
различни от война, осъществяване на активно сътрудничество със 
съседните държави в интерес на мира и сигурността. 

Специфична особеност на документа е, че по традиция при оценката 
на заплахите за сигурността се отдава предимство на тези от вътрешен 
характер. Като главни задачи се извеждат борбата с тероризма и 
радикалните ислямистки организации, неутрализирането на военизираните 
отряди на Кюрдската работническа партия и овладяването на 
сепаратистките тенденции в Югоизточен Анадол. Това обяснява защо 
главен приоритет на Турция по отношение на Северна Сирия са борбата 
срещу кюрдските Сили за народна защита и създаването на зона за 
сигурност (буферна зона) по протежение на сирийско-турската граница. 

Според доминиращите възгледи в Партията на справедливостта и 
развитието, както формулирането на стратегия с отчитане само на 
външните заплахи е признак за ограничено мислене, така отдаването на 
приоритетно значение на вътрешните заплахи е признак на слабост. Смята 
се, че акцентирането върху вътрешните проблеми в стратегията за 
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национална сигурност ограничава възможностите за отстояване на 
националните интереси и предоставя шансове в ръцете на 
геополитическите конкуренти на Турция. Това се оценява като проявление 
на ограничено стратегическо мислене, продиктувано от вътрешните 
противоречия в държавата и обществото. Поставянето на тези 
противоречия на централно място в националната стратегия се смята за 
неправилно и нецелесъобразно. Тази вродена слабост на турската 
стратегическа мисловност не закъснява да се прояви и в Сирия. Амбициите 
на Турция за неутрализиране на Силите за народна защита предизвикват 
съществено влошаване на отношенията с главния стратегически съюзник – 
САЩ, които подкрепят сирийските кюрди като главна ударна сила срещу 
терористите от „Ислямска държава“. Военните операции „Щитът на 
Ефрат“ и „Маслинова клонка“ не донасят желаните стратегически 
предимства на Турция в Северна Сирия и не прекъсват връзката между 
СНЗ и въоръжените отряди на ПКК в Югоизточен Анадол. Освен това 
Турция се проваля в опитите си да използва военизираните формирования 
от протурската опозиция (Народната армия и Националният фронт за 
освобождение) за преодоляване на съпротивата на терористите от „Хайат 
Тахрир аш Шам“ в демилитаризираната зона в провинция Идлиб. По този 
начин Турция не се справя по най-добрия начин с ангажиментите си като 
страна гарант по линия на мирния процес от Астана.  

Повечето от турските стратези осъзнават необходимостта от 
принципно нов подход, според който средствата за постигане на 
стратегическите цели подлежат на промяна, но основните стратегически 
положения и приоритети остават постоянни. По силата на този подход 
заплахите би следвало да се оценяват от гледна точка на действащата 
национална стратегия, а не обратното – стратегията да се формулира 
според съществуващите заплахи. Едва ли може да се очаква, че 
управляващите в Турция ще извлекат необходимите поуки и след 
приключването на сирийския конфликт ще предефинират стратегическите 
си приоритети. Вероятността за това не е голяма, особено ако се имат 
предвид националистическите настроения сред управляващите и 
коалицията им с Партията на националистическото действие (ПНД). 
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Въпреки че след реформите и особено след неуспешния опит за преврат 
през юли 2016 г. въоръжените сили постепенно губят функцията си на 
регулатор на политическия живот, те все още запазват ролята си на гарант 
на вътрешната стабилност главно заради изпълняваните задачи по линия 
на борбата срещу кюрдския сепаратизъм.  

По принцип авторите на регионалната политика за сигурност в 
правителствата на Партията на справедливостта и развитието се стремят да 
осигурят на Турция възможно най-широко пространство за действие и 
смятат, че поетите двустранни и колективни задължения не бива да 
ограничават възможностите за избор на най-изгодната линия на поведение 
във всеки конкретен случай. От поведението на Турция по време на 
конфликта става пределно ясно, че за нея националните интереси са далеч 
по-важни от съюзните ангажименти. Това поведение е разбираемо от 
гледна точка на виждането, че неблагоприятните сценарии за развитието 
на конфликта непосредствено засягат преди всичко регионалните държави, 
които в най-голяма степен ще пострадат от евентуалното рязко 
увеличаване на бежанския натиск, разрастването на тероризма и 
екстремизма и нарастването на напрежението в Сирийски Кюрдистан. По 
всяка вероятност турското ръководство се опасява от най-неблагоприятния 
сценарий, при който някоя от тези заплахи придобива траен характер и се 
превръща в източник на кризисен потенциал в региона.  

Според турското ръководство сигурността и интересите на страната 
ще бъдат гарантирани в най-голяма степен, ако тя разполага със 
способности за въздействие върху локалните фактори в съседните региони 
(включително Близкия изток) в относителна независимост от състоянието 
на средата за сигурност и отношенията с водещите държави от 
международната общност. Същевременно голяма част от привържениците 
на Партията на справедливостта и развитието са на мнение, че страната 
трябва да укрепва позициите си в Близкия изток и да разширява 
сътрудничеството с арабския свят и мюсюлманските държави. Преди 
конфликта ръководството на ПСР отблизо следи и се съобразява с баланса 
на силите в глобален и регионален мащаб и осъзнава необходимостта от 
дългосрочно прогнозиране на процесите. Сериозно внимание се обръща на 
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стратегическото планиране предвид вероятността от възникването на 
регионални кризи и очакваното участие на Турция в урегулирането им и 
преодоляването на последствията от тях. Никой обаче не очаква, че със 
задълбочаването си сирийската криза до такава степен ще стесни 
пространството на Турция за стратегическо маневриране, че в повечето 
случаи държавното ръководство няма да разполага с печеливши ходове, 
чрез които ефективно да защити националните интереси. Причината е, че 
този път в кризата са замесени много заинтересувани страни и турските 
управляващи не успяват да приложат успешната досега стратегия на 
съчетаване на турския национален интерес с интересите на глобалните и 
регионалните сили. 

Следва да се отчита и неблагоприятната изходна позиция, от която 
Турция навлиза в сирийския конфликт и се сблъсква с интересите на 
водещите арабски държави, на първо място със Саудитска Арабия. 
Диалогът и сътрудничеството между Партията на справедливостта и 
развитието и управляващата династия Ал Сауд са на много ниско равнище 
поради откритата подкрепа на турските управляващи начело с президента 
Ердоган за Движението „Мюсюлмански братя“. Заявената подкрепа рязко 
влошава отношенията на Турция с Египет и членките на Съвета за 
сътрудничество на страните от Персийския залив (СССПЗ) с изключение 
на Катар. След като пребиваващите в Катар активисти на движението са 
принудени да напуснат страната, президентът Ердоган недвусмислено 
заявява, че те могат да намерят убежище в Турция. 

Този път Турция не е в състояние да възстанови баланса посредством 
сближаване с Израел, както прави преди около две десетилетия, когато 
конфронтацията със Сирия достига опасно равнище заради сирийската 
подкрепа за ПКК и предоставеното от Дамаск убежище на нейния лидер 
Абдуллах Йоджалан. Нека да напомним, че в края на 90-те години на 
миналия век турско-израелското сътрудничество в областта на сигурността 
се развива изключително интензивно и придобива характера на 
стратегическо партньорство. Този път обаче ситуацията в региона и 
турско-израелските отношения са коренно различни заради 
противопоставянето на Турция на операциите на Израел в палестинските 
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територии. Изглежда парадоксално, но турските управляващи прекратяват 
сътрудничеството с Израел именно поради факта, че то възпрепятства 
близкоизточната политика на Турция и увеличава недоверието на арабския 
свят към нея. Тази преориентация обаче не донася очакваните 
стратегически ползи и не подобрява слабите резултати от посредническите 
усилия на Турция по важни въпроси на сигурността в Близкия изток. 

Преди сирийския конфликт бяхме свидетели на добре познатия 
балансиращ механизъм в региона. Той действаше така, че когато 
отношенията на Турция с арабските монархии от Персийския залив, чийто 
лидер е Саудитска Арабия, бяха добри, тогава наблюдавахме застой в 
диалога между Турция и Иран. И обратно, когато отношенията се 
влошаваха, това водеше до активизиране на сътрудничеството между 
Турция и Иран. По време на конфликта е налице модифициран вариант на 
този механизъм, който намира израз във взаимодействието между Турция 
и Иран в рамките на процеса от Астана. Сътрудничеството на двустранна 
основа е основно в интерес на сигурността по общата граница чрез обмен 
на информация за обстановката и съгласуване на общите действия в 
пограничните райони.  

Разликите обаче са съществени. В тристранния процес от Астана като 
страна гарант участва и Русия, което принуждава Турция да търпи 
компромиси и дори да търси диалог с режима на Асад. Нека да припомним, 
че едно от диаметралните различия между Турция и Иран са отношението 
им към официалното правителство в Дамаск. Иранското ръководство полага 
неимоверни усилия и изразходва немалко средства в подкрепа на Башар ал 
Асад, докато правителството на Партията на справедливостта и развитието 
прави същото в полза на умерената сирийска опозиция. 

Може да се прогнозира, че независимо от изхода на гражданската 
война в Сирия, след приключването на активната фаза на конфликта 
Турция ще търси начини за установяването на диалог и сътрудничество 
със сирийското правителство. Основание за подобна прогноза е 
разпространеното в Турция убеждение, че отсъствието на диалог между 
нея и Сирия е в полза на опонентите им, съответно Гърция и Израел, които 
си сътрудничат на антитурска и антисирийска основа. 
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2.4. Арабските монархии от Персийския залив 

 

2.4.1. Саудитска Арабия – съперничество на чужд терен 
 
Войната в Сирия очертава твърде контрастно разделителните линии 

в Близкия изток и групира държавите според техните интереси и 
способностите им да ги отстояват в сложна и непредвидима 
външнополитическа среда. Подбуждани от различни мотиви, но обединени 
от общия стремеж да извлекат полза от създалата се ситуация, водещите 
страни, членки на Съвета за сътрудничество на страните от Персийския 
залив се намесват индиректно и започват да оказват финансова и 
материална подкрепа за сирийската опозиция. 

Нека да разгледаме мотивите и причините, поради които Саудитска 
Арабия – най-силната и най-влиятелна държава от СССПЗ, заема такава 
категорична и безкомпромисна позиция срещу режима на Башар ал Асад. 
Най-важната причина е фактът, че сирийският режим е най-близкият 
съюзник на Иран, който от своя страна се разглежда от Саудитска Арабия 
като първостепенна заплаха за националната ѝ сигурност. За саудитците 
ядрената програма на Техеран и участието му в сирийския конфликт са 
част от иранската стратегия за регионална доминация. Те са убедени, че 
ако Иран постигне целите си в Сирия, това ще създаде непосредствена 
заплаха не само за стратегическите интереси и сигурността на саудитската 
кралска фамилия, но и за самото ѝ съществуване. Гражданската война в 
Сирия се възприема от Саудитска Арабия и от останалите страни, членки 
на СССПЗ, като решителна битка за регионално влияние по протежение на 
важното геополитическо направление Ирак – Сирия − Ливан. Опасенията, 
че сирийският конфликт ще засили способностите на Иран да налага 
своите интереси в ключови държави от региона, като Ливан, Ирак, Йемен и 
Бахрейн, изглеждат напълно основателни на фона на нестабилната 
обстановка и кризисните процеси в тези страни.  

Освен това кралската фамилия се страхува, че ако не приключи 
бързо, войната в Сирия ще се превърне в център на джихадизма и в 
инкубатор на религиозно индоктринирани и радикализирани лица, които 



51 
 

със сигурност ще се отнасят враждебно към управляващите в Саудитска 
Арабия. Към март 2014 г. около 1200 саудитски граждани участват в 
конфликта на страната на радикалните организации и мнозина от тях се 
завръщат в страната. Поради това властите предприемат сериозни мерки за 
противодействие: в началото на 2014 г. е приет закон, според който за 
присъединяване към военизирана групировка в чужбина се предвижда 
наказание от 20 години затвор; „Ислямска държава“ и Фронтът „Ал Нусра“ 
са обявени за терористични организации; мюсюлманските свещеници и 
медиите са инструктирани да не възвеличават прекалено каузата на 
сирийската опозиция.  

Преди сирийската гражданска война отношенията между Сирия и 
Саудитска Арабия са противоречиви и се определят основно от различията 
в техните интереси и от разногласията по важни въпроси на регионалната 
сигурност. Двете държави имат различия по повод на урегулирането на 
палестинско-израелския конфликт, тоест по най-важното направление на 
Близкоизточния мирен процес. Различията се задълбочават през март 
2002 г., когато на среща на високо равнище на Лигата на арабските 
държави (ЛАД) Саудитска Арабия обявява своя мирен план. Инициативата 
е подкрепена от повечето арабски държави, но Сирия изразява резерви и 
отправя призив към страните членки да прекратят контактите с Израел и да 
подкрепят палестинската интифада. Отношенията се влошават още повече 
година по-късно във връзка с операция „Свобода за Ирак“, когато Сирия 
отказва да се включи в оглавяваната от САЩ коалиция и обвинява 
страните от Съвета за сътрудничество на страните от Персийския залив в 
съглашателство със съюзниците на Израел. Освен това режимът на Башар 
ал Асад позволява на джихадисти от арабските страни (включително от 
Саудитска Арабия) да преминават безпрепятствено през сирийска 
територия на път за Ирак, за да участват във въоръжената съпротива срещу 
силите на коалицията.  

Дълбок разрив в двустранните отношения настъпва по повод 
убийството на обвързания със Саудитска Арабия министър-председател на 
Ливан Рафик Харири на 14 февруари 2005 г. Саудитците обвиняват 
сирийския режим в съпричастност и настояват извършителите и 
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организаторите на убийството да бъдат съдени от Международния съд в 
Хага. Събитията оставят траен отпечатък върху вътрешните процеси в 
Ливан, където политическите партии се разделят на два лагера – 
подкрепящи Иран, Сирия и „Хизбуллах“ (Коалицията „8 март“) и 
подкрепящи Саудитска Арабия (Коалицията „14 февруари“). 
Противоречията между тези два лагера периодично ескалират в улични 
сблъсъци и кървави терористични актове. 

Напрежението донякъде намалява след решението на Башар ал Асад 
да съдейства на разследването на ООН. Това дава възможност на 
рационално мислещите членове на кралската фамилия в лицето на 
външния министър Сауд ал Фейсал и ръководителя на Генералната 
дирекция за разузнаване принц Мукрин бин Абдул Азиз да помислят за 
туширане на противоречията. Те са наясно, че когато сирийският режим се 
почувства изолиран, предприема действия за допълнително укрепване на 
връзките с Иран.  

Помирителните инициативи обаче не отбелязват особен успех и 
поредното влошаване на отношенията настъпва през юли 2006 г. по повод 
на въоръжения конфликт между „Хизбуллах“ и Израел (т.нар. израелско-
ливанска война). В знакова реч Башар ал Асад отправя остри обвинения 
към саудитския крал и останалите арабски лидери, които го критикуват за 
подкрепата му за „Хизбуллах“. Саудитците отвръщат, като финансират и 
подпомагат дейността на опозиционния на режима Фронт за национално 
спасение на Сирия, основан през 2006 г. в Белгия и оглавяван от бившия 
сирийски вицепрезидент (1984 − 2005) Абдул Халим Хаддам. 

Политическата криза в Ливан в края на 2007 г. е допълнителен повод 
за задълбочаване на конфронтацията. След изтичането на мандата на 
президента Емил Лахуд през ноември 2007 г. парламентът прави няколко 
неуспешни опита да избере президент и напрежението в страната рязко се 
увеличава. Рияд се опитва да съдейства за избирането на президент, но 
Сирия не одобрява саудитската намеса и подкрепя „Хизбуллах“. 
Разногласията между двете държави по ливанската криза принуждават 
крал Абдулла да бойкотира проведената през март 2008 г. в Дамаск среща 
на високо равнище на Лигата на арабските държави. По време на войната в 
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Ивицата Газа (операция „Разтопено олово“ от 27 декември 2008 г. до 
18 януари 2009 г.) Сирия и Иран подкрепят сунитското Движение за 
ислямска съпротива „Хамас“, а Саудитска Арабия и Египет обвиняват 
„Хамас“ в подстрекаване към война. Тук ясно се очертават двата различни 
подхода към палестинско-израелския конфликт – умереният подход, 
прилаган от Саудитска Арабия, Йордания и Египет, и твърдолинейният, 
олицетворяван от Иран, Сирия, Катар, „Хизбуллах“ и „Хамас“.  

 В периода 2009 – 2011 г. отношенията между двете страни се 
подобряват под въздействието на променящата се среда за сигурност в 
Близкия изток и новата политика на Белия дом на помирение с 
мюсюлманския свят.  

 През първите месеци на протести и демонстрации срещу 
сирийския режим управляващите в Саудитска Арабия, Катар, Кувейт и 
Бахрейн подкрепят Башар ал Асад. Саудитските медии се въздържат от 
критики дори след като САЩ обявяват сирийския режим за нелегитимен. 
Рияд се опасява от негативни последствия за стабилността в региона, а 
освен това има нужда от посредническите услуги на Дамаск по отношение 
на събитията в Бахрейн, където по молба на правителството са изпратени 
съвместните оперативни сили на страните от Съвета за сътрудничество на 
страните от Персийския залив „Щит на полуострова“. Саудитците се 
надяват, че Башар ал Асад ще убеди Иран да използва влиянието си върху 
шиитското население на Бахрейн да прекрати протестите срещу 
управляващата сунитска фамилия Ал Халифа и да не предприема 
действия, които могат да предизвикат мащабен вътрешнодържавен 
конфликт. Репресиите на сирийския режим обаче продължават, което 
принуждава генералния секретар на Организацията за ислямско 
сътрудничество (ОИС, разположена в Джеда) да отправи призив към 
Башар ал Асад да уважава правата на гражданите. В крайна сметка 
кралската фамилия разпорежда на саудитските правителствени медии да 
започнат кампания срещу сирийския режим, като настояват за отмяна на 
извънредното законодателство в Сирия, отказ от ръководната роля на 
управляващата партия „Баас“, иницииране на национален диалог и 
прекратяване на тясното сътрудничество с Иран. Същевременно 
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саудитците предлагат на сирийския режим своето посредничество за 
сформирането на комисия за национално помирение с участието на 
представители на правителството и опозицията. Режимът отказва и 
продължава сътрудничеството си с Иран, което окончателно настройва 
кралската фамилия против Башар ал Асад.  

По това време управляващите в Сирия вече са подложени на остри 
критики от страна на западноевропейските държави, САЩ и Турция. През 
август 2011 г. Съветът за сътрудничество на страните от Персийския залив 
се присъединява към критиките, а два дена по-късно Саудитска Арабия 
отзовава посланика си в Дамаск. За няколко месеца позицията на Рияд 
бързо еволюира и през февруари 2012 г. на среща на външните министри 
на Лигата на арабските държави саудитският външен министър Сау дал 
Фейсал призовава арабските страни да предприемат решителни мерки 
срещу сирийския режим, включително налагането на икономически и 
политически санкции, създаването на канали за комуникация със 
сирийската опозиция и оказването на всеобхватна подкрепа. След няколко 
дена Ал Фейсал за първи път открито дискутира възможността за 
предоставяне на въоръжение и военна техника на опозицията.  

Саудитците не се ограничават само със заявления, а веднага се 
залавят за работа. През май 2012 г. започват да изплащат заплати на 
бойците от Сирийската свободна армия, за да стимулират войниците от 
правителствената армия да дезертират и да се присъединяват към 
опозицията. През април в някои европейски държави и Турция се 
провеждат срещи между представители на опозицията и служители на 
саудитското разузнаване за уточняване на потребностите от въоръжение, 
техника и оборудване.  

През този първоначален етап от ангажираността си с конфликта 
Саудитска Арабия оценява събитията преди всичко от гледна точка на 
съперничеството си с Иран, като главната ѝ цел е отстраняване от власт на 
режима в Дамаск – най-близкият съюзник на Иран в региона. Поради това 
саудитците подкрепят Сирийската свободна армия и Националната 
коалиция на опозиционните сили на сирийската революция, както и 
свързаните с тях светски организации с надеждата, че могат да послужат за 
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формиране на бъдещото управление на страната. Скоро обаче става ясно, 
че парите и оръжията често попадат в ръцете на нежелани партньори, 
например организации, свързани с Движението „Мюсюлмански братя“, 
които взаимодействат с подкрепяните от саудитците въоръжени 
групировки. Други се обявяват за противници на джихадизма само за да си 
осигурят финансиране от Саудитска Арабия.  

Тук е мястото да поясним, че саудитците като правило се въздържат 
от използването на религията за мотивационен фактор поради горчивия си 
опит с афганистанските джихадисти, които „Ал Кайда“ впоследствие 
превръща в най-заклетия враг на саудитската фамилия. Освен това те са 
наясно, че ако салафитите завземат властта в Сирия, страната ще се 
превърне в изходна база за борба както срещу Ливан и Ирак, така и срещу 
Йордания, която е ключов съюзник на саудитците в региона.  

Желанието на саудитската кралска фамилия е в Сирия да се установи 
едно доминирано от сунитите управление, което ще се отнася негативно 
към Иран и ще приема Саудитска Арабия за свой съюзник и покровител. 
Тази задача обаче е твърде деликатна, защото това управление лесно може 
да попадне под влиянието на Движението „Мюсюлмански братя“, което 
също е отявлен противник на саудитската фамилия. Турция и Катар от 
своя страна искат следвоенна Сирия да се управлява именно от 
привърженици на ДМБ, за да се сдобият с лостове за влияние в Източното 
Средиземноморие. По този начин сирийската революция се превръща в 
арена на съперничество и борба за контрол върху ръководството на 
опозицията.   

Независимо че близо 75% от населението на Сирия са сунити, 
саудитците нямат голямо влияние в страната поради силните светски 
традиции и антипатията на сирийското общество към практикуваната в 
Саудитска Арабия ухабитска версия на исляма. След като не разполага с 
инструменти за употреба на „мека сила“, саудитската кралска фамилия не 
се колебае да прибегне до твърдата политика на въоръжаване и 
финансиране на Свободната сирийска армия и свързаните с нея 
военизирани отряди.  

Всъщност именно нежеланието на саудитците да подкрепят 
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свързаните с Движението „Мюсюлмански братя“ групировки е в основата 
на противоречията с другия непряк участник в сирийската война – Катар, 
който разглежда сътрудничеството си с „братята“ като възможност да се 
превърне във важен регионален фактор. Това създава предпоставки за 
последващата остра конфронтация между двете страни, но също така 
задълбочава различията между антиправителствените сирийски 
групировки.  

На следващия етап от непрякото си участие в конфликта Саудитска 
Арабия подкрепя идеята за война на два фронта – един срещу 
салафитските организации, но според мен по-правилно е салафитски, 
защото е по-общото понятие джихадистки организации и друг срещу 
режима на Башар ал Асад. Главната причина е активизирането на 
джихадизма в Сирия и преди всичко разрастването на най-опасните 
радикални организации – Фронтът „Ал Нусра“ („Ал Кайда“) и „Ислямска 
държава“. Ако дотогава саудитските власти не обръщат внимание на 
факта, че частни лица и фондации даряват големи суми на радикални 
организации в Сирия, то след разрастването на джихадизма те започват да 
следят отблизо каналите за трансфер на дарения и помощи за Сирия. За да 
се канализира и регулира финансовата помощ, със съдействието на 
саудитците е създадена опозиционната салафитска организация „Джейш ал 
Ислам“, обединяваща няколко десетки по-малки групировки без 
взаимодействащите с Фронта „Ал Нусра“. За да контролира по-ефективно 
доставките на въоръжение и техника, Саудитска Арабия оказва натиск над 
иракските сунитски племена и им обещава помощ, ако се съгласят да 
осигуряват маршрутите за доставки към групировките в Източна Сирия. 

По същото време конфликтът се ожесточава и международният 
натиск срещу сирийския режим се увеличава по повод на атаката с 
химически оръжия в Гута на 21 август 2013 г. Очакванията на саудитците, 
че САЩ ще се намесят с войски в конфликта, не се оправдават. 
Недоволството от пасивната позиция на американците е толкова голямо, че 
Саудитска Арабия се отказва от мястото си на непостоянен член в Съвета 
за сигурност на ООН за периода 2014 − 2015 г., въпреки че отдавна желае 
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това място и накрая го получава със съдействието на САЩ.15 Официалните 
мотиви са, че Съветът за сигурност не е в състояние да разреши конфликта 
в Сирия, нито да съдейства за урегулирането на палестинския въпрос. 

Третата фаза на участието на Саудитска Арабия настъпва след 
смъртта на крал Абдулла през януари 2015 г. и възкачването на трона на 
Салман бин Абдул Азиз, което води до сериозна промяна в баланса на 
интересите сред кралската фамилия и съответно до преразпределение на 
властовите ресурси в държавата. Кралският син и първи 
престолонаследник Мохамед бин Салман бързо овладява инструментите на 
властта, получава ключовите постове на министър на отбраната и 
председател на Съвета за икономическо развитие и започва да определя 
съдържанието и насоките на отбранителната, икономическата и дори на 
външната политика. Това бележи началото на период на краен 
прагматизъм и неотклонно отстояване на държавния интерес, като целите 
се преследват, без да се обръща особено внимание на средствата. 
Досегашният безкомпромисен негативизъм към Движението 
„Мюсюлмански братя“ е изоставен, а управляващите в Рияд започват да 
излъчват помирителни сигнали и да демонстрират умерено отношение към 
дейността и ролята на движението. Те престават да обръщат особено 
внимание и на идеологическия облик на групировките, които подпомагат. 
Реалните способности на Движението „Мюсюлмански братя“ да допринесе 
за свалянето от власт на сирийския режим се превръщат в главен критерий 
за предоставянето на помощ. Саудитците съдействат за създаването на 
обединеното формирование „Джейш ал Фатах“ („Армията на 
завоеванието“), което всъщност представлява съвместно командване на 
сунитските ислямистки групировки в Сирия. Оказват подкрепа на 
обединената групировка „Ахрар аш Шам“ („Свободните хора на Леванта“), 
включваща и салафитски организации, и дори правят опит да установят 
сътрудничество с Фронта „Ал Нусра“, като поставят условие да се отдели 
от „Ал Кайда“.  
                                                                 
15  Worth, Robert F. Saudi Arabia Rejects U.N. Security Council Seat in Protest Move. The 
New York Times [online]. Oct. 18, 2013. [viewed 25 March 2019]. Available from:   
https://www.nytimes.com/2013/10/19/world/middleeast/saudi-arabia-rejects-security-council-
seat.html 

https://www.nytimes.com/by/robert-f-worth
https://www.nytimes.com/2013/10/19/world/middleeast/saudi-arabia-rejects-security-council-seat.html
https://www.nytimes.com/2013/10/19/world/middleeast/saudi-arabia-rejects-security-council-seat.html
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Причината за промените в саудитската политика са продиктувани от 
стремежа да се компенсират неуспехите по другите фронтове на 
екзистенциалната битка срещу Иран, включително този в Йемен. На 
26 март 2015 г. оглавяваната от Саудитска Арабия сунитска коалиция 
предприема в Йемен не особено успешна военна операция под 
наименованието „Решителна буря“ срещу шиитските бунтовници от 
движението „Ансар Аллах“. Саудитската фамилия започва да укрепва 
връзките си с Кюрдската автономна област в Северен Ирак с цел да 
създаде затруднения пред използването на сухопътните маршрути между 
Иран и Сирия. 

Ангажираността на Саудитска Арабия не се изразява само във 
финансирането и снабдяването на групировките с въоръжение, военна 
техника и боеприпаси. Чрез Международната ислямска организация за 
хуманитарна помощ саудитците предоставят по 2,7 млн. щ.д. месечно за 
сирийските бежанци в Ливан и разселените лица в Сирия. Под логото 
„Саудитско кралство на хуманността“ крал Абдулла организира 
национална кампания за набиране на средства, използвани за изпращането 
на десетки камиони с хуманитарна помощ в бежанските лагери в 
Йордания.  

 
2.4.2. Геополитическите амбиции на Катар 

 

Когато се анализира ролята на Катар в сирийската война, на първо 
място се споменава финансирането на опозиционните въоръжени групи от 
безотчетни сметки на управляващата фамилия, както и от различни 
катарски неправителствени и благотворителни организации, фондации и 
частни лица. Никой не е в състояние да установи размера на тези суми 
дори приблизително, но ако приемем за верни съобщенията в авторитетни 
западни медии16, че само през първите две години на конфликта Катар е 
изразходвал 3 млрд. щ.д. за финансиране на сирийската опозиция, то 
можем да придобием известна представа за какви огромни суми става 
дума. Разходите са не само за въоръжение, боеприпаси и военна техника, а 
                                                                 
16 Financial Times. 16.05.2013. Roula Khalaf and Abigail Fielding Smith, Qatar Bankrolls 
Syrian Revolt with Cash and Arms. 
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и за заплати, обучение и подготовка на бойците, еднократни 
възнаграждения, компенсации, издръжка на семействата им и хуманитарни 
помощи за населението в контролираните от опозицията територии. 

За да бъдат разбрани причините за този мащабен ангажимент, 
необходимо е да се вникне в националните приоритети на тази малка 
държава в Персийския залив и да бъдат разгледани накратко съдържанието 
и насоките на външната ѝ политика. На първо място следва да се има 
предвид, че Катар е най-богатата държава в света.17 За 2017 г. делът от 
брутния вътрешен продукт (БВП) на глава от населението възлиза на 
128 060 щ.д. при население 2,17 млн. души. Благодарение на износа на 
природен газ БВП нараства с невероятни темпове – от 198 млрд. щ.д. през 
2013 г. до 338 млрд. щ.д. за 2017 г. Страната притежава 15% от световните 
залежи на природен газ и е третият по големина износител след Русия и 
Иран. След 2006 г. Катар е най-големият износител на втечнен природен 
газ в света.  

В края на миналия век емирство Катар е икономически и финансов 
гигант, но в същото време политическата му роля в регионален и 
международен план е ограничена и почти незабележима. Като член на 
Съвета за сътрудничество на страните от Персийския залив страната е в 
сянката на своя мощен и влиятелен съсед – Саудитска Арабия, която е 
безспорен лидер на арабските монархии от Персийския залив. През 1995 г. 
шейх Хамад бин Халифа ал Тани измества баща си от трона с безкръвен 
преврат и поема курс към издигане значимостта и престижа на страната на 
международната арена. Главната цел е Катар да придобие авторитета на 
надежден регионален посредник при разрешаването на спорни въпроси и 
да се превърне в реален външнополитически фактор, способен да оказва 
въздействие върху развитието на регионалните процеси. Емирът осъзнава, 
че финансовият ресурс е необходимо, но не е достатъчно условие за 
постигане на тази цел и затова през 1996 г. основава панарабския 

                                                                 
17 Harrington,  John. From Bahrain to Qatar: These are the 25 richest countries in the world. 
In: USA Today [online]. 29 Nov. 2018. [viewed 22 March 2019]. Available from:  
https://eu.usatoday.com/story/money/2018/11/28/richest-countries-world-2018-top-
25/38429481/ 
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телевизионен канал „Ал Джазира“, който бързо се превръща в една от най-
влиятелните медии в Близкия изток. Впоследствие „Ал Джазира“ 
възприема официалната политическа линия на управляващата фамилия в 
Доха и губи голяма част от авторитета си на независим наблюдател. По 
време на Арабската пролет медията открито пропагандира идеологията на 
Движението „Мюсюлмански братя“, подкрепя ислямистките групировки в 
Сирия и Либия и предприема информационна кампания срещу египетския 
президент Абдел Фатах ал Сиси. 

Всъщност следваната от Доха политика на „отворените 
възможности“ изисква поддържането на добри отношения с всички 
влиятелни фактори, тъй като за ролята на медиатор и балансьор е 
необходимо да се спечели доверието на всички заинтересувани страни. 
Работата е там, че някои от тези фактори са несистемни играчи и 
недържавни субекти със съмнителна роля в международните отношения, а 
други са обявени за терористични организации. Веднъж попаднала в 
схемата на тези взаимоотношения, управляващата фамилия в Катар няма 
избор освен да продължи да ги поддържа, защото влошаването на 
отношенията с тези организации може да донесе сериозни проблеми на 
Катар. Въпреки огромното си богатство малкото емирство не разполага с 
административен и кадрови потенциал да изгради добре функционираща и 
надеждна система за вътрешна сигурност, която би защитила 
жизненоважната му инфраструктура от евентуалните атаки на мощни 
радикални организации като движението „Талибан“, „Ал Кайда“, „Хамас“ 
и „Ислямски джихад“.  

Управляващата фамилия поддържа изключително близки връзки с 
Движението „Мюсюлмански братя“ – идеологическият първоизточник на 
доктрините на всички сунитски радикални организации, които черпят 
вдъхновение от ислямския фундаментализъм. Движението „Талибан“ има 
официално представителство в Доха, а привърженици на „Мюсюлмански 
братя“ заемат длъжности в „Ал Джазира“ и във финансирани от 
правителството изследователски центрове. Нещо повече, в катарската 
столица е седалището на основаната през 2004 г. Международна асоциация 
на ислямските теолози, която се смята за висш орган за управление на 
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ДМБ. Бившият председател на асоциацията, египетският теолог Юсуф ал 
Карадауи, е бивш водещ на предаване по „Ал Джазира“ и религиозен 
ментор на членове от фамилията Ал Тани. Катар е най-близкият 
политически съюзник и благодетел на „братята“ в Египет, като 
финансовата помощ по време на управлението на президента Мохамед 
Морси възлиза на 8 млрд. щ.д. На ръководителя на „Хамас“ Халед Мешал 
катарските власти предоставят както убежище, така и медийна трибуна в 
политическите предавания на „Ал Джазира“. По този начин 
управляващите в Доха си купуват сигурност и спокойствие от радикалните 
организации, като си сътрудничат с тях и ги финансират, но постепенно се 
превръщат в техен заложник и главен спонсор.  

Катарските власти поддържат „приятелски“ отношения с всички 
основни действащи лица в Близкия изток и се изявяват като посредник в 
преговорите за разрешаване на конфликтите в Судан, Сомалия, Ливан, 
Палестина и Либия. Катар има важен принос за освобождаването на 
израелския войник Гилад Шалит през 2011 г., като за целта посредничи 
между „Хамас“ и израелските власти. Катар е първата арабска страна, 
която приема (1996 г.) израелска официална делегация с цел развитие на 
двустранните търговско-икономически отношения. От друга страна 
емирството поддържа близки отношения с Иран заради общите 
икономически интереси, свързани с добива и износа на природен газ.  

Политиката на „отворените възможности“ на практика се оказва 
голямо предизвикателство за управляващата фамилия в Доха, тъй като, от 
една страна, изисква поддържането на мрежа от сложни и противоречиви 
взаимоотношения с държавни и недържавни субекти, търсене на 
взаимноприемливи решения на тежки проблеми и балансиране между 
диаметрално противоположни интереси, а от друга – запазване на 
основните характеристики и качества на медиатора, като принципност, 
надеждност, безпристрастност и равноотдалеченост от интересите на 
враждуващите страни.  

Политиката на „закупуване на сигурност“ и упражняване на „мека 
сила“ чрез твърдолинейни проксита претърпява провал с изключително 
негативни последици за Катар във външнополитически и икономически 
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план. През май 2014 г. три държави, членки на Съвета за сътрудничество 
на страните от Персийския залив (Саудитска Арабия, Бахрейн и 
Обединените арабски емирства), изтеглят посланиците си от Доха в знак 
на протест срещу подкрепата на катарските власти за терористични 
организации като „Хамас” и Движението „Мюсюлмански братя“. През 
2017 г. към тях се присъединява и Египет и четирите държави образуват 
коалиция (т.нар. квартет), насочена срещу Катар. Те прекратяват 
дипломатическите отношения с емирството и му налагат икономическо 
ембарго заради оказваната от него политическа, идеологическа и 
финансова подкрепа за недържавни субекти и терористични организации, 
включително Фронта „Ал Нусра“ и „Ислямска държава“. Заслужава 
внимание фактът, че квартетът е съставен само от противници на ДМБ, 
които са обявили движението за терористична организация. Така 
амбициите на малкото емирство за водеща роля в Персийския залив и 
арабския свят се оказаха несъразмерно големи за ограничените му 
политико-дипломатически и лидерски способности. Под формата на 
ответна мярка на 1 януари 2019 г. Катар напуска Организацията на 
страните износителки на петрол (ОПЕК, Organization of the Petroleum 
Exporting Countries − OPEC), което е акт на отчаяние, насочен срещу 
лидера на организацията Саудитска Арабия. На практика Катар има 
символичен дял (около 2%) от съвкупния износ на петрол на страните 
членки и затова напускането му няма да се отрази съществено върху 
политиката на ОПЕК и състоянието на петролния пазар.  

Като цяло управляващата фамилия в Доха приветства Арабската 
пролет и подкрепя отстраняването от власт на авторитарните режими в 
Тунис и Египет. Катар бързо се превръща в регионален център за 
предоставяне на дипломатическа, материална и логистична помощ за 
бунтовниците както в Сирия, така и в Египет, Либия и Йемен.  

Отношението към режима на Башар ал Асад е особено негативно, 
тъй като сирийският клон на Движението „Мюсюлмански братя“ смята 
светската националистическа идеология на партията „Баас“ за 
антиислямска и води въоръжена борба срещу нея. Кулминацията на тази 
борба е организираното от „братята“ антиправителствено въоръжено 
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въстание в сирийския град Хама, което е безмилостно потушено от 
правителствените сили през февруари 1982 г. Оцветено заради препратката 
от стр. 9 Въпреки това, верен докрай на медиаторската си роля, през март 
2011 г. шейх Хамад изпраща сина си Тамим (настоящият емир на Катар) в 
Дамаск със задачата да убеди Башар ал Асад доброволно да отстъпи 
властта и да създаде условия за конституционни реформи. Башар отказва и 
управляващите в Доха насочват усилията си към силовото му отстраняване 
от власт. По това време сунитските регионални сили (Саудитска Арабия и 
Турция) са убедени, че сирийският режим е обречен и всеки момент ще 
бъде свален от власт. През януари 2012 г. шейх Хамад призовава за 
изпращане в Сирия на военен контингент от съвместни оперативни сили на 
арабските държави, който да прекрати кръвопролитията и да гарантира 
сигурността по време на преходния период. 

Освен финансови средства Катар предоставя на сирийската опозиция 
политическа, дипломатическа, логистична и медийна помощ. Основната 
му цел е да създаде инструменти за влияние върху опозицията, като 
използва присъствието на „братята“ в Сирийския национален съвет, който 
по-късно става част от Сирийската национална коалиция. Съветът обаче 
избира за свой председател Ахмад Джарба, близък до Саудитска Арабия. 
През 2012 г. Катар започва да предоставя финансова помощ на 
джихадистки групировки в Северна Сирия, включително Фронта „Ал 
Нусра“, „Ахрар аш Шам“ и „Джейш ал Фатах“. Последните две 
групировки получават помощ и от Саудитска Арабия и Турция. Катарските 
власти официално отричат, че поддържат връзки с Фронта „Ал Нусра“, 
макар през март 2014 г. да уреждат освобождаването на 13 монахини, 
държани от Фронта като заложници.18 Интерес представлява фактът, че 
Катар и Саудитска Арабия си съперничат за политическия контрол над 
Сирийската национална коалиция, но подпомагат финансово едни и същи 
организации, като „Ахрар аш Шам“ и „Джейш ал Фатах“. Това се обяснява 

                                                                 
18 Chulov, Martin. Greek Orthodox nuns arrive in Syrian capital after release by rebel captors. 
The Guardian [online]. 10 Mar 2014. [viewed 24 Mar 2019]. Available from:   
https://www.theguardian.com/world/2014/mar/10/greek-orthodox-nuns- freed-syrian-rebel-
captors-qatar-lebanon 
 

https://www.theguardian.com/world/2014/mar/10/greek-orthodox-nuns-freed-syrian-rebel-captors-qatar-lebanon
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както с роенето на групировките в Сирия, така и с невъзможността да се 
проследява докрай движението на финансовите средства. Следва да се има 
предвид, че финансовите потоци от Персийския залив са една от 
причините за възникването на различни по състав и бойни възможности 
опозиционни въоръжени групировки − кандидати за финансиране, което 
довежда до бурно разрастване на джихадизма в хода на сирийския 
конфликт. След като става ясно, че с помощта на Русия и Иран сирийският 
режим се стабилизира и вероятно ще бъде част от мирния процес и от 
следвоенното устройство на Сирия, катарските власти ограничават 
финансирането на опозицията.  

Разбира се, мотивацията на Катар за индиректна намеса в сирийския 
конфликт е комплексна и обусловена и от икономически съображения, 
свързани с жизненоважния въпрос за износа на природен газ. Както вече 
отбелязахме, сирийският режим отдава предпочитания на интересите на 
Иран при избора на трасе за газопровод от находището Южен Парс през 
Източното Средиземноморие към Европа, докато Катар предпочита 
алтернативното трасе през Турция. Така или иначе, този проект 
олицетворява мечтите съответно на Иран и Катар да доставят по тръби 
свой газ на Европа.  

 
2.4.3. Обединените арабски емирства в търсене на баланс  

между солидарността и индивидуалния интерес 
  

Ролята на Обединените арабски емирства в сирийския конфликт не е 
толкова забележима както на Саудитска Арабия, Катар и Турция, но не е 
по-маловажна, защото демонстрира пред света отношението на арабските 
монархии към режима на Башар ал Асад. Поведението на ОАЕ е 
показателно за начина, по който тези държави са принудени да лавират 
между индивидуалните си интереси и необходимостта от колективни 
действия в името на общата кауза. 

Основната причина за ангажираността на ОАЕ са стремежът за 
противодействие на иранските планове в Сирия и интересът от 
ограничаването или неутрализирането на влиянието в Сирия на 
Движението „Мюсюлмански братя“, което е отявлен противник на 
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управляващите в емирството. Същевременно Абу Даби се стреми да 
предотврати установяването в Сирия на управление, което ще се отнася 
недоброжелателно към неговите интереси и ще противодейства на 
регионалната му политика. Затова е против перспективата за формиране в 
Сирия на правителство под влиянието на ДМБ и не желае страната да 
попада под контрола на радикалните групировки. Това до голяма степен 
съвпада с интересите на режима на Асад, което определя и двойственото 
отношение на елита на ОАЕ към сирийския режим. От друга страна обаче 
емирството е задължено да демонстрира лоялност към Саудитска Арабия, 
която разглежда сирийския конфликт като арена на съперничество с Иран 
и високо оценява солидарното поведение на съюзните арабски държави.  

Още в началото на сирийския конфликт Абу Даби предоставя 
убежище на неколцина членове на фамилията на Башар ал Асад, 
включително на майка му Аниса и сестра му Бушра. На територията на 
емиратите се намират Реми Махлюф – скандално известният сирийски 
бизнесмен и братовчед на Асад, и други близки до фамилията бизнесмени. 
За разлика от Рияд, Абу Даби не изпраща директно въоръжение, 
боеприпаси и техника на опозиционните въоръжени групи, а насочва 
усилията си към предоставянето на хуманитарна помощ за населението в 
териториите под контрола на опозицията, както и за сирийските бежанци. 
След като става ясно, че сирийският режим ще остане на власт, Абу Даби 
побързва да възстанови дипломатическите си отношения с него, като на 
27 декември 2018 г. възобновява работата на посолството си в Дамаск след 
7-годишно прекъсване. Ден по-късно същото предприема и Бахрейн. 
Официалното обяснение на двете държави е, че арабското дипломатическо 
присъствие в Сирия ще съдейства за ограничаване на нарастващото 
иранско влияние в страната. То не е особено убедително, тъй като 
възстановяването на дипломатическите отношения всъщност легитимира и 
засилва позициите на най-близкия съюзник на Иран, което е в интерес на 
сирийско-иранския алианс. Реалните причини по всяка вероятност са 
свързани с оценката, че стратегията на Саудитска Арабия по отношение на 
сирийския конфликт е претърпяла неуспех и съотношението на силите е в 
полза на Башар ал Асад. Въпреки относителната външнополитическа 
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самостоятелност на Абу Даби и в по-малка степен на Манама, е трудно да 
си представим, че такъв важен акт като възобновяването на дейността на 
посолствата не е бил предварително съгласуван с Рияд.  

Всъщност водещият мотив, които подтиква Обединените араски 
емирства да се намесят индиректно в сирийския конфликт, е продиктуван 
от стремежа да се ограничат перспективите за реализиране на иранските 
регионални амбиции, включително за установяването на трайно 
присъствие в Сирия. Необходимо е да поясним, че отношенията между 
Иран и ОАЕ са противоречиви и представляват смесица от политически 
антагонизъм и икономическо сътрудничество. Основният спорен въпрос 
между двете държави е суверенитетът над три малки острова в Ормузкия 
проток – Голям Томб, Малък Томб и Абу Муса, които имат голямо 
значение за контрола на корабоплаването през стратегически важния 
проток. Островите са окупирани през ноември 1971 г. от Иран, който след 
прекратяването на британския протекторат и формирането на ОАЕ като 
независима държава се възползва от неустановения им статут и провежда 
военна операция за тяхното овладяване. Като аргумент за окупацията се 
посочва, че островите са част от Персийската империя още от VI век 
пр.н.е. Новосъздадената държава ОАЕ от своя страна твърди, че островите 
са арабско владение от VII век пр.н.е. Разбира се, арабските държави и 
най-вече Саудитска Арабия подкрепят позицията на емиратите и почти във 
всяко комюнике от срещите на Съвета за сътрудничество на страните от 
Персийския залив и Лигата на арабските държави изразяват солидарност с 
ОАЕ и отправят призиви към Иран да прекрати окупацията на островите. 
Досегашните опити за разрешаване на въпроса чрез международен 
арбитраж (Съвета за сигурност на ООН, Международния съд в Хага) са 
безрезултатни. 

От друга страна ОАЕ са един от най-важните търговско-
икономически партньори на Иран през последните десетилетия. Дори след 
излизането на САЩ от Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД, 
т.нар. ядрена сделка) и подновяването на санкциите емиратите запазват 
значението си на важен транзитен пункт за вноса и износа на ирански 
стоки и живителен източник на приходи за задъхващата се иранска 
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икономика. През 2017 г. (по време на санкциите преди СВПД) обемът на 
експорта и реекспорта на ирански стоки от ОАЕ възлиза общо на 
17 млрд. щ.д. Независимо от заявленията на официалните лица, че 
санкциите са предизвикани от „агресивната политика на Иран“ и че ОАЕ 
подкрепя тяхното възстановяване, въпреки териториалния спор и 
понижаването на нивото на дипломатическите отношения (през януари 
2016 г. посланикът на ОАЕ в Техеран е отзован) търговско-
икономическите отношения продължават да се развиват. Според данни на 
Държавната митническа служба на Иран, в периода март 2017 г. − март 
2018 г. общата стойност на износа на ирански непетролни продукти за 
емиратите е 16,8 млрд. щ.д., което е с 21% повече от предходния период. 
Общият внос на стоки от ОАЕ за Иран през същия период възлиза на 
повече от 10 млрд. щ.д., което представлява увеличение от 57%.19 

Следва да се вземе предвид, че в Обединените арабски емирства има 
голяма общност от постоянно пребиваващи иранци – около 700 хил. души, 
или към 5 − 8% от населението, съсредоточени предимно в емирство 
Дубай. По тяхна инициатива е основан и функционира Ирански бизнес 
съвет, предназначен да съдейства за задълбочаване на търговско-
икономическите отношения между двете държави. Под натиска на САЩ 
властите в ОАЕ усъвършенстват законодателството, насочено срещу 
финансирането на тероризма и прането на пари. През 2018 г. са въведени 
мерки за ограничаване на финансово-икономическата дейност на ирански 
юридически и физически лица, като 8 от тях са обвинени в съпричастност 
към тероризма.  

 
2.5. Усилията на Израел за неутрализиране на новите заплахи 

 

Израел разглежда Иран като най-сериозната заплаха за националната 
си сигурност, състояща се от два взаимно допълващи се елемента – ядрен и 
конвенционален. Иранската ядрена програма и стремежът на Иран да 
разработи ядрено оръжие се оценяват като стратегически инструменти за 

                                                                 
19 Can U.S. cut off Iran's "oxygen supply" via UAE? Azerneus [online],  8 November 2018. 
[viewed 24 Mar 2019]. Available from:  https://www.azernews.az/region/140608.html 
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разширяване на неговото влияние с цел придобиване на господстващо 
положение в Близкия изток. Като част от стратегията си за проектиране на 
сила в региона Иран изгражда предни оперативни бази в Сирия, Ливан и 
Ирак и финансира недържавни субекти като „Хизбуллах“, „Хамас“ и 
шиитските военизирани формирования в Ирак и Йемен.  

Израелските стратези смятат, че действията на Иран в Сирия 
представляват първостепенна заплаха за сигурността на Държавата Израел, 
която е готова да предприеме всички необходими мерки за борба срещу 
тази заплаха. Израелските ръководители осъзнават, че не е реалистично да 
разчитат на това, че след като Асад възстанови контрола си върху 
територията на страната, Иран ще вземе решение (доброволно или 
вследствие на натиск от Русия) за изтегляне на контролираните от него 
формирования и за закриване на иранските военни обекти в Сирия. Според 
израелските оценки 20  дейностите на Иран в Сирия, насочени против 
сигурността на Израел, се осъществяват в три направления: 

• Създаване на способности за военна агресия срещу Израел от 
териториите на Сирия и Ливан с използване на високоточни оперативно-
тактически ракети (ОТР) с наземно базиране, брегови ракетни комплекси и 
щурмови безпилотни летателни апарати.  

• Оказване на помощ на сирийския режим в процеса на изграждане 
на силите за вътрешна сигурност с участието на национални и 
международни формирования с иранско участие (по подобие на шиитските 
военизирани групи в Ирак). Оценява се, че на първия етап контролираните 
от Иран формирования ще бъдат интегрирани във въоръжените сили и 
силите за сигурност на Сирия, след което могат да се използват като база 
за създаването на групировка за агресивни действия срещу Израел. 

• Засилване на шиитската ос в региона и разширяване на шиитското 
влияние в Сирия чрез промяна на религиозния състав на населението 
посредством принуждаване на сунитите да напускат страната.  

                                                                 

20 Kurz, Anat, Shlomo Brom (Eds.) Strategic Survey for Israel 2018-2019. INSS [online].   
December 2018. [viewed 26  Mar 2019]. Available from: 
 https://www.inss.org.il/publication/strategic-survey- israel-2018-2019/ 
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Основание за такава оценка са обстоятелствата, че 80% от 
сирийските бежанци са сунити, и че иранските власти насърчават 
семействата на бойците от военизираните шиитски формирования да се 
заселват постоянно в Сирия, и то във важни за иранските интереси райони 
(като районите в близост до сирийско-иракската и сирийско-ливанската 
граница). Безпокойство предизвиква и фактът, че Иран предприема 
кампания за разкриване на културни центрове за изучаване на шиитската 
религиозна традиция, както и центрове за изучаване на персийски език по 
програми на иранското Министерство на образованието.  

Негативно въздействие върху сигурността на Израел оказва и фактът, 
че през 2018 г. сирийският режим възстановява контрола си върху 
сирийската част на Голанските възвишения в южната част на страната. 
Както в периода преди сирийската гражданска война, израелското 
държавно и военно ръководство е изправено пред необходимостта да се 
съобразява със ситуацията отвъд границата да са разположени боеготови 
противостоящи сили, представляващи реална военна заплаха. Преди 
войната обаче между сирийския режим и Израел съществува негласно 
споразумение за избягване на нежелания и за двете държави военен 
конфликт, поради което страните се стремят да не допускат 
неконтролирано увеличаване на напрежението в приграничните райони. 
Сега обстановката е коренно различна, сирийският режим – също, в 
сравнение с времето преди войната: намира се под нарастващото влияние 
на Иран и „Хизбуллах“ и е натрупал военнополитически опит в рамките на 
един изключително тежък вътрешнодържавен конфликт. 

Израел разглежда сирийския конфликт и действията на Иран в Сирия 
като част от комплексната заплахи за своята сигурност, произтичаща от 
процесите в Ливан и Ивицата Газа, където Иран също оказва подкрепа на 
противниците на Израел. По отношение на Ливан се оценява, че 
„Хизбуллах“ засега е насочила усилията си към конфликта в Сирия и е 
ангажирана с вътрешнополитически проблеми, поради което е малко 
вероятно в близкосрочен план да предприеме широкомащабни военни 
действия срещу Израел. Разчита се на благоразумието на ръководството на 
„Хизбуллах“, което би следвало да осъзнава, че евентуалният конфликт с 
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Израел ще изложи на риск постиженията на военното крило на партията в 
Сирия – приносът за спасяването на режима на Башар ал Асад и 
установяването на присъствие в определени пунктове на сирийска 
територия, завоювани с цената на много жертви. Според израелски оценки 
образуването на проиранската дъга през Ирак към Сирия, Ливан и 
Средиземноморието ще позволи на Иран да разшири фронта на 
конфронтация с Израел и да използва политическите, военните и 
технологичните ресурси на тези държави за изграждането на способности 
за борба срещу интересите и сигурността на Израел. Оценява се, че в 
регионален и международен план едва ли може да се очаква съдействие за 
осуетяване на тези планове, тъй като Ливан не може да упражнява 
суверенитет извън контрола на „Хизбуллах“, а разположените на 
ливанско-израелската граница подразделения на Временните сили на ООН 
(UNIFIL) не обръщат необходимото внимание на агресивните планове на 
Иран. 

Израелските стратези оценяват, че засега няма конкретна 
перспектива за прекратяване на активните военни действия в Сирия и за 
предприемане на конкретни мерки за политическо урегулиране на 
конфликта. Въпреки това може да се очаква снижаване на интензивността 
на въоръжените стълкновения, което от своя страна ще създаде 
благоприятни условия за предприемането на инициативи за разрешаване 
или туширане на политическите противоречия, както и за следвоенно 
възстановяване на икономиката и инфраструктурата. Смята се, че през 
следващите години военната и икономическата мощ на Сирия няма да 
нараснат до такава степен, че да я превърнат в първостепенна заплаха или 
стратегически конкурент на Израел, но благодарение на Иран територията 
на страната ще се превърне в траен източник на различни по характер 
заплахи – от разположените на сирийска територия високоточни ОТР до 
подразделенията за специални операции „Кодс“, шиитските военизирани 
формирования и отрядите на „Хизбуллах“. Преобладават оценките, че 
Иран ще се възползва от слабостта и зависимостта на сирийския режим, за 
да увеличи способностите си за враждебни действия в дълбочина на 
територията на Израел. Това неизбежно ще предизвика засилване на 
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напрежението и увеличаване на риска от въоръжен сблъсък, тъй като 
Израел ще е принуден да предприеме ответни мерки за защита на 
застрашените населени места и други стратегически обекти. Диалогът на 
Израел с Русия може да помогне за ограничаване на иранската заплаха, 
произтичаща от района на Голанските възвишения, но няма да доведе до 
цялостно изтегляне на Иран от Сирия. Според израелските стратези Русия 
е заинтересувана от намаляване на напрежението и предпочита действията 
на Израел да бъдат ограничени само в южните райони, тъй като 
евентуалните израелски авиационни удари срещу ирански обекти в 
северните и западните части на Сирия ще бъдат изпълнени в условията на 
силно противодействие от противовъздушната отбрана (ПВО) на Сирия, 
усъвършенствана и модернизирана със съдействието на Русия.  

Според Израел интересите и позициите на заинтересуваните страни 
не съдействат за възпрепятстване или осуетяване на иранските планове да 
използва територията на Сирия като плацдарм за атаки срещу Израел. 
Оценява се, че Русия и Турция не предприемат никакви действия срещу 
увеличаващото се иранско присъствие, защото не желаят влошаване на 
отношенията между страните гаранти на споразуменията от Астана. Дори 
преди решението да се изтеглят, САЩ избягват конфронтация с 
проиранските формирования поради опасения от ответни действия, 
насочени срещу американските военнослужещи в Ирак. Решението на 
президента Тръмп да изтегли американския контингент от Сирия е против 
интересите на Израел поради следните причини: 

• Изтеглянето на американския контингент не допринася за 
елиминирането на обстоятелствата, оправдаващи присъствието на Иран и 
благоприятстващи реализирането на неговите интереси в Сирия. 
Сирийско-иракската граница ще остане открита и връзката с шиитските 
военизирани формирования на иракска територия (Силите за народна 
мобилизация „Хашд аш Шааби“) ще се засили. Това ще позволи на Иран 
да маневрира със сили и средства и да прехвърля през границата бойци, 
въоръжение и техника. 

• Изтеглянето на САЩ открива възможност пред режима на Асад да 
установи контрол над Източна Сирия, включително районите на 
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петролните кладенци. Това изисква постигане на споразумение с кюрдите 
в рамките на по-мащабен план за умиротворяване на страната, но така или 
иначе прекратяването на американското присъствие косвено подпомага 
стабилизирането и укрепването на сирийския режим.  

• В политически план решението на американската администрация 
да изтегли своя контингент се оценява от Израел като косвено признаване 
на режима на Асад и признак за примирение с иранското влияние в Сирия, 
тъй като по този начин САЩ прехвърлят на Русия отговорността за 
процесите в страната и оставят Израел сам срещу разширяващото се 
иранско военно присъствие. Според израелските стратези това означава, че 
на този театър на военните действия САЩ напълно отхвърлят 
възможността да противодействат на Иран с военни средства, което още 
повече намалява вероятността за включване на въпроса за иранското 
военно присъствие в евентуални политически преговори за урегулиране на 
конфликта. Оценката е, че в хода на бъдещите преговори САЩ ще 
разполагат с ограничени средства за въздействие върху процесите и няма 
да са в състояние да предизвикат смяна на режима или да принудят Иран 
да изтегли от Сирия контролираните от него въоръжени формирования.  

Израелските специалисти по въпросите на външните аспекти на 
сигурността са на мнение, че през следващите години произлизащите от 
Сирия рискове и предизвикателства за сигурността на Израел ще стават 
все повече и вероятно ще се определят от множество фактори, свързани с 
динамиката на регионалните процеси и интересите на глобалните сили. 
Въпреки усилията на Русия бъдещото управление на Сирия едва ли ще 
бъде стабилно, ефективно и способно да се справи с необходимите 
политически реформи, както и с тежките проблеми на следвоенното 
възстановяване. Гражданският мир в страната ще зависи в голяма степен 
от успеха на бъдещите конституционни реформи, легитимността на 
управлението и от баланса на интересите между религиозните общности. 
Ако Асад остане начело на държавата, управлението му ще е зависимо от 
неговите съюзници, които имат решаваща роля за оставането му на власт. 
Оценките са, че при подобно развитие на събитията Иран и „Хизбуллах“ 
ще продължат да изграждат военна инфраструктура в Сирия и Ливан с цел 
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разширяване на способностите за провеждане на операции срещу Израел. 
Ще се създаде ситуация, при която никой не би могъл да принуди Иран да 
напусне Сирия или да прекрати враждебните действия, тъй като ответните 
военни операции на Израел ще имат ограничен ефект поради 
необходимостта от съобразяване с интересите и присъствието на Русия. 

Със завършека на активната фаза на конфликта ще възникнат нови 
предизвикателства, свързани с трансфера на съвременно въоръжение и 
военна техника за сирийския режим и особено на високоефективните 
зенитноракетни комплекси С-300, което ще даде възможност на сирийския 
режим успешно да прилага стратегията за ограничаване на 
пространствения достъп до театъра на военните действия (A2/AD). Това 
ще засегне жизненоважните интереси на Израел, тъй като ще затрудни в 
значителна степен операциите на израелските Военновъздушни сили 
(ВВС) срещу военните обекти на Иран на сирийска територия. Оценява се, 
че Русия разполага с удобно обяснение на подобни действия след 
инцидента със сваления на 17 септември 2018 г. от сирийската ПВО руски 
разузнавателен самолет Ил-20, при който загинаха 15 руски 
военнослужещи. Самолетът е захождал за кацане на авиобаза „Хмеймим“, 
когато е ударен от сирийска зенитна ракета, пусната срещу израелски Ф-
16, участващ по същото време във въздушна атака срещу ирански обекти в 
провинция Латакия. Руската страна обвини израелските пилоти, че са 
използвали руския самолет, за да се прикрият от зенитните ракети, и 
окачестви поведението им като безотговорно и неприятелско.  

Израелските академични среди препоръчват на правителството да 
обърне внимание на възможността за участие на Израел в следвоенното 
възстановяване на Сирия – не в огромните проекти за реконструкция на 
националната инфраструктура, където ще присъстват големи фирми от 
Русия, Иран и Китай, а в малки проекти за подобряване на жизнената среда 
на населението в Южна Сирия с цел индиректно противодействие на 
иранското влияние. Смята се за възможно в този проект да бъдат 
привлечени и страни от Съвета за сътрудничество на страните от 
Персийския залив, които също са заинтересувани от обединяването на 
усилията за борба срещу плановете на Иран. Ако сегашният режим остане 
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на власт, той вероятно няма да обърне приоритетно внимание на южните 
погранични райони и затова Израел може да съдейства за изграждането на 
центрове за трудова заетост и инсталации за пречистване на вода, 
въвеждането на съвременни технологии в селското стопанство и др. 

Този необичаен подход не бива да ни учудва, защото според 
израелски оценки националната мощ на държавата им е на такова равнище, 
че на настоящия етап страната е в състояние успешно да противодейства 
на многобройните заплахи за сигурността си. Главната причина е 
значителното военно и технологично превъзходство над регионалните ѝ 
съперници, което му предостави широко пространство за маневриране в 
политически и военен аспект. Оценява се, че вътрешните и външните 
заплахи не са напълно неутрализирани, но въздействието им е отслабено 
до такава степен, че вече не застрашават съществуването на държавата и 
не поставят под въпрос оцеляването на обществото. Затова израелските 
стратези препоръчват да бъде продължена досегашната политика на 
контролирани и премерени действия от позиция на силата, но 
същевременно да се обръща внимание на невоенните методи за защита на 
външнополитическите интереси. 

  
2.6. Завръщането на Русия на глобалната сцена 

 

Причините за намесата на Русия в сирийския конфликт са 
разнородни и многоаспектни, затова ще се опитаме да ги групираме според 
значението им за действията на руското ръководство в Сирия.  

На първо място следва да посочим причините от геополитически 
характер, които са определящи в мотивацията на настоящото руско 
ръководство, твърдо решено да превърне Русия в първостепенен фактор в 
международните отношения и да възстанови статута ѝ на световна сила. 
Участието в сирийския конфликт е част от далеч по-мащабен план за 
увеличаване на националната мощ на Русия и използването ѝ като 
средство за издигане ролята на страната в регионален и глобален аспект. 
Главната цел е подобряване на позициите на Русия в борбата за 
преразпределение на сферите на влияние и засилване на функциите ѝ на 
един от водещите геополитически центрове на тежестта в Евразия и света. 
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Планът включва мерки, като укрепване и развитие на способностите на 
въоръжените сили и на първо място на стратегическите ядрени сили, 
използване и демонстрация на готовност за използване на въоръжените 
сили за защита на руските интереси в различни региони на света и 
упражняване на влияние върху вътрешните процеси в отделни държави с 
цел направляването им в посока, изгодна за Русия. Във 
военностратегически аспект планът предвижда увеличаване на военното 
присъствие и активността на Русия във важни региони, като Черно море, 
Кавказ и Близкия изток.  

Чрез намесата си в Сирия, Кремъл се стреми да излезе от 
външнополитическата изолация и да принуди САЩ и ЕС да прекратят 
санкциите по повод анексирането на Кримския полуостров в замяна на 
споразумение за сътрудничество в интерес на урегулирането на конфликта 
в Сирия. Руското ръководство оценява, че за Русия е по-изгодно да 
преговаря от позициите на световна сила, способна да разрешава глобални 
проблеми, отколкото да се поддава на международния натиск и да прави 
отстъпки във връзка с Крим и конфликта в Източна Украйна.  

Предвид геополитическото си значение Близкият изток заема 
особено място в плановете за увеличаване значимостта на Русия и 
превръщането ѝ в ключов фактор при разрешаването на главните въпроси 
на международния мир и сигурност. Руското ръководство разглежда 
сирийския конфликт като благоприятна възможност за реализиране на 
основните си геополитически цели и оценява външнополитическите 
рискове от ангажираността на Русия като приемливи на фона на 
многопосочния позитивен ефект от установяването на трайно руско 
присъствие в Сирия. Когато руското държавно и военно ръководство са 
оценявали военностратегическата обстановка и интересите на 
заинтересуваните страни, един от главните аргументи в полза на военната 
намеса със сигурност е бил обстоятелството, че САЩ не се стремят към 
активна роля в Сирия и не възнамеряват да провеждат мащабни военни 
операции на сирийска територия. Това е изключително важно, тъй като на 
практика елиминира риска от директен сблъсък на интересите на двете 
суперсили. 
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По този начин е направен изводът, че намесата на Русия в 
конфликта е целесъобразна и необходима от гледна точка на оцеляването 
на режима на Башар ал Асад, който е най-близкият съюзник на Кремъл в 
арабския свят. Руските управляващи решават, че ако не се намесят 
решително, сирийският режим ще бъде заменен от правителство, което 
ще се отнася негативно към Русия, тъй като ще бъде доминирано от 
привърженици на крайните религиозни течения или от прозападно 
ориентирани политици. Освен това участието на режима в управлението 
след бъдещата конституционна подялба на властта има голямо значение 
за реализирането на руските политически, военностратегически и 
икономически интереси, включително по отношение на следвоенното 
възстановяване на Сирия.  

Главният недостатък на тази стратегия e в това, че руското 
присъствие в Сирия изцяло е обвързано с личността на Башар ал Асад, 
чието политическо бъдеще не е съвсем сигурно въпреки липсата на 
алтернатива на настоящия етап. Може да се очаква, че следващият 
държавен глава вероятно ще проявява склонност към сътрудничество с 
Русия, но няма да се отнася с такова разбиране към нейните интереси в 
региона. По всяка вероятност Кремъл търси подходяща кандидатура сред 
настоящия управляващ елит на Сирия, която евентуално да бъде издигната 
начело на държавата при необходимост от излизането на Башар ал Асад от 
властта. Намирането на такава кандидатура се смята за желателно и поради 
факта, че след приключването на активната фаза на конфликта ролята на 
Русия във вътрешните процеси ще се видоизмени и може да бъде 
подложена на изпитание, тъй като в етапа на следвоенното възстановяване 
по-голямо значение ще има финансово-икономическата, а не военната мощ 
на заинтересуваните държави.  

Обвързаността на Русия с алевитския режим на Асад има и други 
неблагоприятни отражения върху руските интереси и конкретно върху 
престижа на страната сред държавите от сунитската общност. 
Сътрудничеството със сирийския режим налага и тясно сътрудничество с 
неговия най-близък съюзник Иран, което създава впечатление за някакъв 
„шиитско-руски алианс“ и не допринася за укрепване на взаимното 
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доверие в рамките на отношенията с държави като Саудитска Арабия, 
Египет и Турция. 

Във военностратегически аспект се смята, че територията на Сирия 
предоставя удобна възможност за поддържането на постоянно военно 
присъствие в Източното Средиземноморие, което позволява по-
непосредствено наблюдение на процесите в Близкия изток и Северна 
Африка. Поради това се предприемат действия за превръщането на пункта 
за материално-техническо осигуряване в Тартус в пълноценна 
военноморска база чрез разширяване и усъвършенстване на неговата 
инфраструктура, за да може да приема по-голям брой бойни кораби от 
всички класове. През декември 2017 г. руската Дума ратифицира 
двустранния договор със Сирия (подписан през януари същата година), 
според който на Русия се дава правото безплатно да използва 
военноморската база в Тартус още 49 години и безсрочно – 
военновъздушната база „Хмеймим“.21 Целта е да се осигури поддръжката 
на постоянното оперативно съединение на Военноморския флот (ВМФ) в 
Средиземно море, което може да включва в състава си и авионосния 
крайцер „Адмирал Кузнецов“.  

Заслужава внимание фактът, че наличието на палубна авиация е ясен 
индикатор за намеренията на руското държавно и военно ръководство да 
демонстрират готовност за използването на военна сила за защита на 
руските интереси в този регион. За първи път във военната си история 
Русия използва палубна авиация в бойни условия през ноември 2016 г., 
когато „Адмирал Кузнецов“ в състава на авионосна група участва във 
въздушните удари срещу обекти на „Ислямска държава“ в провинция 
Алепо. През май 2018 г. започват дейности по планов ремонт и 
модернизация на „Адмирал Кузнецов“ – единственият авионосен кораб в 
състава на ВМФ на Русия, които се предвижда да продължат до 2021 г.  

 Руското държавно ръководство разглежда присъствието на своя 
военен контингент в Сирия като гаранция, че сирийският режим няма да 
бъде свален чрез военна операция по подобие на операцията на НАТО в 
                                                                 
21 РФ и Сирия подписали соглашение о расширении российской базы в Тартусе. – В: 
ТАСС [онлайн], 20 янв. 2017 [прегледан на 27.03.2019]. Достъпен на:  
https://tass.ru/politika/3958420 

https://tass.ru/politika/3958420
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Либия през 2011 г. Руските управляващи и кръгът около президента Путин 
решават да покажат на света, че военните интервенции като средство за 
разрешаването на международните проблеми не са прерогатив и монопол 
на САЩ. За решимостта на руското ръководство е показателен фактът, че 
военната операция в Сирия е първото пряко участие на въоръжените сили 
на Русия във военни действия на територията на арабска държава.  

В чисто военен аспект участието в конфликта предоставя на руските 
въоръжени сили възможност да придобият практически боен опит и да 
отработят в реални условия различни оперативно-тактически способи за 
използване на войските и оръжията. Досега в конфликта са използвани над 
600 образеца въоръжение и военна техника, някои от които тествани за 
първи път в бойни условия: 

– осъществени са реални пускове на крилати ракети „Калибър“ от 
надводни кораби и подводници в Каспийско и Средиземно море, както и 
на новата стратегическа крилата ракета Х-101 с голям радиус на действие 
(до 4,5 хил. км); 

– в операцията срещу тероризма е използвана стратегическата 
авиация (бомбардировачите Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3), новите 
многоцелеви изтребители Су-30СМ и Су-35, както и новият изтребител-
бомбардировач Су-34; 

– в Сирия е базирана и вероятно използвана най-новата 
зенитноракетна система С-400 „Триумф“. 

Усъвършенствани са бойната подготовка и натренираността на 
силите за специални операции, които в Сирия изпълняват задачи, свързани 
основно с насочването на авиацията по наземни цели и ликвидирането на 
полеви командири на радикалните и опозиционните групировки. В реални 
условия са тествани и нови безпилотни летателни апарати, сапьорно-
инженерно оборудване, мобилни роботехнически комплекси за 
разминиране, както и нови способи за материално-техническо снабдяване 
и логистично осигуряване. Освен като полигон за изпитания на 
въоръжение и военна техника сирийският конфликт послужва и като 
възможност за съществено подобряване на оперативната и бойната 
подготовка на щабовете и войските, както и на равнището на 
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натренираност на личния състав на основните родове войски (сили). По 
сведения от Министерството на отбраната на Русия общият брой на 
участвалите военнослужещи в операцията в Сирия към януари 2019 г. 
възлиза на 70 хиляди. От тях 68 хил., включително 460 генерали, са 
участвали непосредствено в операцията и са изпълнявали бойни задачи. От 
всички екипажи на оперативно-тактическата авиация реален боен опит в 
Сирия получават 87%, от армейската – 91% , военнотранспортната – 97%, 
и от стратегическата – 60%. 

Разбира се, не бива да се пренебрегва вътрешнополитическият 
елемент от мотивацията на руското ръководство, свързан с 
необходимостта от борба срещу радикалните идеологии и заплахата от 
разпространение на близкоизточния джихадизъм към руските 
мюсюлмански републики в Северен Кавказ. Когато говорим за 
преобладаващото в Русия схващане за противодействие на тероризма, 
следва да имаме предвид, че настоящото поколение руски политици 
начело с президента Путин и премиера Медведев са формирали възгледите 
си по този въпрос през 90-те години на миналия век, когато религиозно 
мотивираният тероризъм и сепаратизмът у някои от субектите на 
Севернокавказкия федерален окръг 22  представляват сериозна заплаха за 
териториалната цялост на Русия. Тези политици добре помнят двете 
чеченски войни (1994 – 1996 и 1999 – 2000), вълната от тероризъм по 
цялата територия на страната и особено кошмарните терористични актове 
в Будьоновск (юни 1995 г.), Кизляр (януари 1996 г.), Каспийск (май 
2002 г.), кинотеатъра в московския район „Дубровка“ (октомври 2002 г.), 
Беслан (септември 2004 г.). За настоящите руски политици действията на 
„Ислямска държава“, насочени към овладяване и контролиране на 
обширни територии в Сирия, наподобяват действията на т.нар. Ислямска 
международна умиротворителна бригада, която през август 1999 г. нахлува 
от Чечения в Дагестан с цел да създаде ислямски халифат. 

Неслучайно в „Концепцията за противодействие на тероризма в 
Руската федерация“, утвърдена от президента Медведев на 5 октомври 

                                                                 
22 Включва републиките Чечения, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесия и Северна Осетия-Алания. 
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2009 г., са посочени следните тенденции в развитието на международния 
тероризъм, представляващи най-голяма заплаха за сигурността на Русия: 

– разширяване на географския обхват на тероризма, на 
международния характер на терористичните организации и използването 
на етнорелигиозния фактор; 

– повишаване равнището на организираност на терористичната 
дейност и създаване на крупни терористични формирования с развита 
инфраструктура. 

Като основен фактор, подпомагащ възникването и 
разпространението на тероризма на територията на Русия, се посочват 
опитите за проникване на международните терористични организации в 
отделни региони на Руската федерация.  

Опасенията за радикализиране на населението засега не се 
оправдават и службите за сигурност успешно контролират обстановката в 
тези субекти на Руската федерация. Като цяло намесата на Русия е оценена 
положително от мюсюлманската общност в страната и ислямските 
духовници изцяло подкрепят политиката на Кремъл в Сирия. Не се 
наблюдава съществен ръст на терористичната заплаха, тъй като малка част 
от участващите в радикалните групировки руски граждани успяват да се 
завърнат по родните си места. Ролята на Русия в сирийската война дори 
предизвиква (особено през 2015 – 2016 г.) засилване на патриотичните 
настроения и увеличаване популярността на руското държавно 
ръководство, което се нуждае от успехи във външната политика и борбата 
срещу тероризма, за да компенсира негативния ефект от социално-
икономическите проблеми в обществото. След това обаче започва да 
нараства недоволството от ангажираността на Русия, свързано предимно с 
финансови разходи и недопринасяща по никакъв начин за повишаването 
на стандарта на живот. Тези настроения се засилват след проведената през 
2018 г. пенсионна реформа и увеличаването на пенсионната възраст за 
повечето граждани след 1 януари 2019 г.  

 

2.7. Респектиращото присъствие на САЩ 
 

Скоро след възникването на сирийския конфликт през 2011 г. става 
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ясно, че САЩ нямат стратегия за самостоятелно участие в него с цел пряко 
въздействие върху вътрешнополитическите процеси в страната. Това 
положение се запазва и досега, като се дължи преди всичко на факта, че 
американската администрация разглежда сирийския конфликт предимно от 
гледна точка на националните интереси на САЩ, които в този момент не 
налагат активна американска намеса във военните действия. Присъствието 
и действията на САЩ в Сирия са продиктувани предимно от съображения, 
свързани със сигурността на американските сили в Ирак. Тъй като 
разширяването на териториите под контрола на „халифата“ в определен 
момент може да се превърне в заплаха за американския контингент в Ирак, 
американските държавни и военни ръководители си поставят за главна цел 
унищожаването на „Ислямска държава“, а не силовото отстраняване от 
власт на режима на Башар ал Асад. Това разминаване в приоритетите е 
причина за сериозни разногласия със съюзниците в региона (Саудитска 
Арабия, Катар и Турция), чиято главна цел е свалянето от власт на 
сирийския режим, а не борбата срещу радикалните екстремистки 
групировки. Американските съюзници настояват, че борбата срещу 
тероризма не бива да се отделя от общия контекст на борбата срещу 
режима, който според тях е основната причина за възникването и 
разпространението на тероризма. Те смятат, че политиката на САЩ 
лишава светските антиправителствени опозиционни сили (т.нар. умерена 
опозиция) от възможността да постигнат победа, тъй като изправя 
местното население пред избора да подкрепи режима или да се присъедини 
към екстремистите. 

Гражданската война започва в момент, когато в САЩ преобладават 
антивоенните настроения, предизвикани от отраженията на войната в 
Ирак. Поради това американската външна политика постепенно изоставя 
стратегията на активния либерален интернационализъм, която предполага 
силово налагане на ценностите на демокрацията и защита на човешките 
права. Барак Обама влиза в Белия дом с ангажимента за „ново начало“, но 
за САЩ, а не за Близкия изток и в никакъв случай за Сирия. Това се 
потвърждава по категоричен начин през септември 2013 г., когато в 
покрайнините на Дамаск режимът използва бойното отровно вещество 
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зарин въпреки предишните изявления на Барак Обама, че употребата на 
химическо оръжие е „червена линия“, която режимът не бива да 
преминава, ако не желае САЩ да предприемат решителни действия срещу 
него. Такива действия не последват, което убеждава всички в региона, че 
не бива да очакват американска военна намеса в Сирия. След началото на 
руската военна операция през септември 2015 г. подобни действия са 
почти изключени поради голямата опасност от инциденти, които могат да 
доведат до директна военна конфронтация. 

Администрацията на следващия президент – Тръмп, споделя 
утвърдения сред американското общество консенсус, че действията на 
американските военни в Сирия трябва да са продиктувани на първо място 
от необходимостта да се предотвратят терористични атаки срещу САЩ и 
техните съюзници.  

На второ място са борбата срещу пролиферацията на оръжията за 
масово унищожение; ограничаването на негативните ефекти върху 
сигурността на САЩ, произлизащи от разширяващото се влияние на 
враждебни държави като Иран и Русия и недържавни субекти като 
ливанската „Хизбуллах“; предотвратяването на перспективата за 
влошаване на обстановката в региона чрез дестабилизиране на съседните 
държави; ликвидирането на последствията от хуманитарните проблеми и 
кризата с бежанците, както и борба с причините за възникването им.  

На трето място е отстраняването на Башар ал Асад от власт, смятан 
за основно препятствие пред бъдещия мирен процес. Американската 
позиция по този въпрос може да претърпи изменения, ако в хода на 
преговорите се окаже, че участието на режима в подялбата на властта е 
необходимо условие за урегулирането на конфликта и стабилизирането на 
страната. Основание за подобно предположение е фактът, че САЩ са 
заинтересувани от прекратяването на конфликта и установяването на 
стабилно управление в Сирия, което до голяма степен ще възпрепятства 
разпространението на джихадизма в региона и света. Всъщност след 
прекратяването на военните действия в Сирия американската 
администрация ще трябва да прояви гъвкавост и склонност към 
компромиси по редица важни въпроси, като възможно ли е САЩ да се 
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примирят с оставането на Асад на власт и с произлизащото от това 
засилване на влиянието на Иран, Русия и „Хизбуллах“ в Източното 
Средиземноморие и Близкия изток като цяло; какво е бъдещето на 
отношенията с най-близките съюзници в лицето на Демократичните сили 
на Сирия и кюрдските Сили за народна защита на фона на стратегическия 
характер на турско-американското сътрудничество; ще подкрепят ли САЩ 
стремежите на сирийските кюрди към териториално обособяване и 
самоопределение въпреки факта, че една обединена и стабилна Сирия 
отговаря в по-голяма степен на американските интереси.23  

Отговорът на тези въпроси до голяма степен зависи от действията на 
режима и по-точно от способността му да установи ефективен контрол над 
територията на страната и да поддържа легитимността си във 
вътрешнополитически план. Дори Башар ал Асад да остане на власт, 
опонентите му в лицето на арабските сунитски опозиционни групировки и 
Силите за народна защита едва ли ще сложат оръжие и ще прекратят 
съпротивата в името на мирното бъдеще на Сирия, освен ако не бъде 
договорена и осъществена една удовлетворителна за всички формула за 
подялба на властта. Освен това присъствието на Башар ал Асад в 
управлението със сигурност ще затрудни следвоенното възстановяване, 
тъй като ще отблъсне най-платежоспособните кандидати за участие в 
процеса (Саудитска Арабия, Катар, Европейския съюз).   

Американската администрация иска „Ислямска държава“ да бъде 
унищожена по възможно най-бързия начин и с минимален риск за 
американските военнослужещи. Тази е и причината да оказва подкрепа за 
групировките, които в най-голяма степен допринасят за това. 
Американските стратези оценяват, че ангажираността на групировките с 
антиправителствени действия разконцентрира усилията в борбата срещу 
„Ислямска държава“ и затова залага на кюрдските Сили за народна защита 
източно от река Ефрат. 

От една страна, изборът им се оказва правилен, защото кюрдските 
                                                                 
23 Съгласно изявление на тогавашния държавен секретар Рекс Тилърсън, направено 
през януари 2018 г. https://news.stanford.edu/2018/01/18/secretary-state-rex-tillerson-
discusses-u-s-strategy-syria-stanford/ 
 

https://news.stanford.edu/2018/01/18/secretary-state-rex-tillerson-discusses-u-s-strategy-syria-stanford/
https://news.stanford.edu/2018/01/18/secretary-state-rex-tillerson-discusses-u-s-strategy-syria-stanford/
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военизирани формирования допринасят в най-голяма степен за военния 
разгром на терористите и за овладяването на заеманите от тях територии. 
От друга страна обаче, сътрудничеството със сирийските кюрди 
предизвиква рязко влошаване на отношенията с Турция, което ескалира до 
безпрецедентен в историята на НАТО антагонизъм между две държави 
членки. През януари 2018 г. президентът Тръмп оповестява  намеренията 
за създаването на „Сили за гранична сигурност“ в състав от 30 хил. 
кюрдски бойци, които ще противодействат на контрабандата и нелегалния 
трафик на хора и забранени материали между Ирак, Сирия и Турция. 
Турският президент Ердоган окачествява тези планове като „нож в гърба“ 
и заявява, че САЩ настояват за създаването на терористична армия на 
сирийско-турската граница. Американската администрация действително е 
изправена през трудни решения, особено ако се има предвид, че по всяка 
вероятност между сирийския режим и кюрдите са изградени канали за 
комуникация, служещи за договаряне на двустраннно сътрудничество, 
насочено против турското присъствие в Сирия.24  

В опит да подобри отношенията с Турция президентът Тръмп 
обявява на 19 декември 2018 г., че американският контингент ще се 
изтегли от Сирия, тъй като САЩ са изпълнили задачата да разгромят 
въоръжените отряди на „Ислямска държава“. След крайно негативната 
реакция на държавите от международната коалиция и противоречивите 
вътрешнополитически оценки на обявените от президента планове, в 
крайна сметка е взето компромисното решение контингентът да бъде 
намален от 2000 на 400 военнослужещи от специалните сили. 

По-безпроблемно е американското военно присъствие в 
югоизточната провинция Хомс, където е разположен малък гарнизон от 
подразделения на специалните сили и воении съветници в района на 
населения пункт Ат Танф. Този гарнизон има стратегически важно 
разположение – на 24 км западно от границата с Ирак и в близост до 
границата с Йордания. Целта е да се наблюдава обстановката по сирийско-
                                                                 
24 Francis, Ellen. Syrian Kurdish official: deal for Syrian army to enter Afrin. In: Reuters 
[online],  18 February 2018. [viewed 02 Apr 2019] Available from:  
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey/syrian-kurdish-official-deal-
for-syrian-army-to-enter-afrin- idUSKCN1G20QB  

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey/syrian-kurdish-official-deal-for-syrian-army-to-enter-afrin-idUSKCN1G20QB
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey/syrian-kurdish-official-deal-for-syrian-army-to-enter-afrin-idUSKCN1G20QB
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иракската граница, включително действията на проиранските въоръжени 
формирования и движението по международния път Багдад – Дамаск. В 
базата се провежда обучение на военизирани опозиционни групи, като 
„Армията на лъвовете на Изтока“, „Силите на мъченика Ахмад ал Абдо“, 
„Армията на свободните племена“ и „Армията на командосите на 
революцията“, които организационно са свързани с Южния фронт на 
Сирийската свободна армия, но са насочили усилията си единствено в 
операции срещу „Ислямска държава“. В радиус 55 км от базата е 
установена своеобразна „зона за деескалация“, където противостоящите 
страни се въздържат от враждебни действия, с които биха могли да 
предизвикат засилване на напрежението.  

Интересите на САЩ и Русия по отношение на Сирия съвпадат в 
областите, свързани с борбата срещу тероризма, но драстично се 
разминават, когато стане дума за политическото бъдеще на страната. Двете 
държави желаят в Сирия да има стабилност и тя да остане обединена, но 
имат различни мнения относно пътищата и начините за постигане на тази 
цел. Русия не прави разлика между радикалните джихадистки групировки 
и отрядите на антиправителствената въоръжена опозиция (т.нар. умерена 
опозиция), докато САЩ смятат, че усилията им следва да бъдат насочени 
към унищожаването на „Ислямска държава“, а действията на умерената 
опозиция срещу режима да бъдат подкрепени. Според Русия оставането на 
власт на светския режим на Башар ал Асад е единственият начин за 
противодействие на радикализацията и разпространението на религиозно 
мотивирания екстремизъм в региона, а САЩ и европейските държави са на 
мнение, че както „Ислямска държава“, така и режимът на Асад нямат 
място в Сирия и региона.  

 

2.8. Възможности за активизиране на ролята на Европейския съюз 
 

За съжаление, ролята на Европейския съюз за разрешаването на 
сирийския конфликт не съответства на огромния му политико-
дипломатически и икономически потенциал. Основните дипломатически 
инициативи се разработват и реализират без участието на ЕС, а военните 
операции срещу „Ислямска държава“ се провеждат без забележимо 
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европейско участие. В същото време косвените отражения на сирийския 
конфликт засягат преди всичко европейските държави, изложени на 
постоянен риск от терористични актове и увеличаване на бежанските 
потоци през Гърция и Турция към Централна Европа. Към настоящия 
момент отношението на водещите държави членки към процесите в 
Източното Средиземноморие е продиктувано не толкова от 
икономическите и стратегическите им интереси, колкото от факта, че 
поради относителната си близост до Европейския континент конфликтите 
в този регион генерират конкретни заплахи за сигурността на Европейския 
съюз. 

Равнището на съвместните действия на страните членки по 
отношение на конфликта зависи и от перспективите за съгласуване на 
единна миграционна политика и на общи правила за предоставяне на 
хуманитарен статут и политическо убежище. Това би позволило на 
европейските институции да разработят и приложат комплекс от 
координирани мерки за противодействие на общите рискове и 
предизвикателства. Срещу готовността на Германия да приеме голям брой 
бежанци се обявяват редица държави, като Великобритания, Дания и 
централноевропейските страни, които прекратяват действието на 
Шенгенското споразумение и възстановяват граничния контрол. Изходът е 
намерен в споразумението с Турция, която поема ангажимента да задържа 
бежанците на своя територия в замяна на финансова помощ. Това обаче 
поставя ЕС в крайно неизгодна позиция, тъй като сигурността на страните 
членки зависи от поведението и решенията на държава извън Съюза, която 
е склонна да използва бежанския въпрос за разменна монета в рамките на 
взаимоотношенията си с европейските страни.  

Поради това водещите държави членки предприемат действия 
съобразно националните си цели и приоритети. Великобритания не желае 
да участва в мащабни военни операции, не допринася за решаването на 
проблема с бежанците и е съсредоточена в процедурите за напускане на 
Европейския съюз. Германия от своя страна с нежелание участва във 
военни операции извън националната си територия, но пък има активна 
роля при решаването на бежанския проблем. Франция е готова да се 
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включи във военните действия, но военните ѝ способности са 
недостатъчни за провеждането на самостоятелни операции с траен ефект 
върху средата за сигурност в Сирия. До известна степен тази 
несъгласуваност в действията произлиза от факта, че главните институции 
на ЕС не разполагат с пълен комплект инструменти за ефективно 
въздействие върху военнополитическите процеси в Сирия и се оказват 
неподготвени за сценарий, при който Башар ал Асад запазва властта си. 

Още в началото на конфликта Европейският съюз прекратява 
контактите със Сирия в рамките на проекта за Евро-Средиземноморско 
партньорство (Евромед), който служи като платформа за диалог и 
обсъждане на перспективите за икономически и политически реформи в 
партньорските държави. През май 2011 г. Съюзът приема редица 
рестриктивни мерки в търговията със Сирия – забрана върху вноса на 
суров петрол и петролни продукти, забрана върху износа на стоки с двойно 
предназначение, оборудване и технологии за петролната и газовата 
индустрия и някои системи за комуникация. Наложени са ограничения 
върху финансирането на определени предприятия и инфраструктурни 
проекти в Сирия и са замразени икономическите активи и финансовите 
средства на физически и юридически лица, подкрепящи и възползващи се 
от сирийския режим.  

Евромед и Политиката за съседство са важни формати, които 
осигуряват пряката ангажираност на ЕС в ключови региони на света и 
предоставят възможност за лансиране на геополитическите му интереси. 
По отношение на арабските средиземноморски държави акцентът е 
поставен върху създаването на условия за икономическо сътрудничество с 
цел реализиране на взаимна търговско-икономическа изгода. Евромед 
включва и проекти за сътрудничество в областта на културата и 
социалните дейности и политиката и сигурността. През 2008 г. на срещата 
на високо равнище в Париж е създаден Съюз за Средиземноморието, който 
е част от Политиката за съседство и представлява продължение на 
Евромед. Предназначението му е да служи като многостранна рамка за 
политически, икономически и социални връзки между Европейския съюз и 
15 средиземноморски държави, сред които и Сирия. Нейното членство в 
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този съюз е временно прекратено поради гражданската война. 
Всъщност институциите на ЕС няма как да предскажат високата 

устойчивост на сирийския режим, дължаща се основно на мащабите на 
подкрепата, която той получава от Иран и Русия. По стечение на 
обстоятелствата Съюзът се оказва в ситуация, при която позицията му за 
отстраняването на Башар ал Асад от власт в името на демократичните 
ценности и човешките права се оказва далеч от реалностите. Европейският 
съюз не е в състояние нито да наложи тази позиция със собствени сили, 
нито да убеди САЩ да проведат мащабна военна операция за смяна на 
режима. Той не успява да установи и взаимодействие с останалите 
участници и заинтересувани държави (Саудитска Арабия, Катар, Русия, 
Турция и Иран) за предприемането на мерки от невоенен характер, 
насочени към деескалация на напрежението и провеждане на хуманитарни 
операции. Използвайки силните страни на външната си политика, ЕС е 
могъл да излезе с инициатива за създаването на център за антикризисни 
мерки, който да координира дипломатическите усилия и хуманитарните 
операции както на страните членки, така и на други държави от региона, 
като Йордания, Ливан и Турция.  

В никакъв случай не бива да смятаме, че институциите на 
Европейския съюз и страните членки не проявяват достатъчно активност и 
не търсят възможности за реализирането на европейски принос в 
разрешаването на сирийския конфликт. През юни 2013 г. Съюзът приема 
стратегия под наименованието „Към всеобхватен подход на ЕС относно 
сирийската криза“, която поставя през него следните основни задачи: 
оказване на подкрепа за политическото разрешаване на конфликта чрез 
категорична позиция на ЕС на международните форуми; установяване на 
диалог с опозицията, за да се осигури участието на легитимни нейни 
представители, които са в състояние да поемат ангажименти; 
продължаване на усилията за гарантиране на достъп до хуманитарна 
помощ във всички региони на Сирия; въвеждане на нови изключения в 
режима на санкциите, за да се облекчи положението на сирийския народ; 
увеличаване размера на финансовата помощ с 400 млн. евро за 2013 г., за 
да може помощта да удовлетвори приоритетните потребности на 



89 
 

засегнатото население в Сирия и региона; увеличаване на помощта за 
приемащите бежанци общности в съседните на Сирия държави; 
продължаване на призивите към ООН за предприемане на мерки по 
отношение на сигналите за нарушаване на човешките права, на 
международното хуманитарно право и на основните свободи; 
предотвратяване на радикализацията на гражданите на ЕС и разрешаване 
на проблема с „чуждестранните бойци“, пребивавали в зоната на 
конфликта; подготовка за етапа на следвоенното възстановяване. 

Мерките, свързани с политическото урегулиране, не са изпълнени 
поради прекратяването на преговорите по независещи от Европейския 
съюз причини. Останалите положения на стратегията, свързани с 
хуманитарната помощ и подкрепата за опозицията в изгнание, до голяма 
степен са изпълнени.  

В чисто военен аспект, под формата на национални военни операции, 
страните членки на ЕС се включват в осъществяването или осигуряването 
на ракетните и авиационните удари по обекти на „Ислямска държава“, но 
само Франция участва с по-значителен по състав сухопътен компонент. Тя 
оповестява, че е разположила в Сирия около 1000 военнослужещи от 
специалните сили. Според съобщения на британски медии25  в база Ат 
Танф е установено присъствието на подразделение на британските сили за 
специални операции с неустановен състав. Френското участие във 
въздушните удари се осъществява от авионосното ударно съединение 
начело със самолетоносача „Шарл де Гол“ и от изтребители-
бомбардировачи „Мираж 2000“, базирани временно в авиобаза Муафак 
Салти в Йордания. Участието на Германия се свежда до фрегатата 
„Аугсбург“ (включена в групата на „Шарл де Гол“), временно базираните в 
Муафак Салти изтребители-бомбардировачи „Торнадо“ и един 
горивозареждач „Еърбъс“ А310 MRTT. На различни етапи от развитието 
на конфликта участие вземат самолети от ВВС на Холандия, Белгия и 
Дания, както и малки групи от техните сили за специални операции. 

По всяка вероятност не е далеч моментът, когато ще възникне 

                                                                 
25  Sommerville, Quentin (8 August 2016). "UK special forces pictured on the ground in 
Syria". BBC. Retrieved 9 November 2016 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-37015915
https://www.bbc.co.uk/news/uk-37015915
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възможност за по-активна роля на Европейския съюз в урегулирането на 
сирийския конфликт. Логиката на международните отношения сочи, че 
Съюзът не може само да понася хуманитарните и икономическите 
последствия от конфликта, без да участва в колективните действия за 
неговото разрешаване. Освен това за първи път от десетилетия насам САЩ 
отказват да са водещ фактор при гарантирането на сигурността и 
стабилността в региона. След приключването на активната фаза на войната 
традиционните външнополитически и социално-икономически 
инструменти на антикризисната политика на Съюза ще придобият 
актуалност и конкретни перспективи за реализация. В различни райони на 
Сирия ще нараства значението на хуманитарната помощ, съдействието за 
възстановяването на различните видове инфраструктура, необходимостта 
от подкрепа на вътрешнополитическите реформи и усилията за създаване 
на гражданско общество, включително чрез учредяване и финансиране на 
неправителствени организации. Едва ли може да става дума за 
установяването в Сирия на обществено-политическите стандарти на 
Европейския съюз, но все пак той може да лансира своите основополагащи 
принципи, като законност, толерантност и равни граждански права при 
формирането на главните елементи на демократичната държава, както и в 
рамките на бъдещите проекти за реформиране на държавната 
администрация, съдебната система и създаването на независими средства 
за масово осведомяване. В този смисъл ЕС може да има роля по отношение 
на разрешаваното на противоречията между заинтересуваните страни, 
свързани със съдебното преследване на организации и лица, участвали във 
военни престъпления. 

Публикуваната през юни 2016 г. Глобална стратегия за общата 
политика за сигурност и отбрана на ЕС 26  очертава важни принципи, 
практики и правила за сътрудничество в областта на борбата срещу 
тероризма, киберсигурността, енергийната сигурност и стратегическите 
комуникации. Особено внимание се отделя на т.нар. интегриран подход 
към конфликтите и кризите, предвиждащ обхватни и многостранни мерки 
                                                                 
26 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. In: European Union Global Strategy 
[online], June 2016 [viewed 2 Apr 2019]. Available from: http://europa.eu/globalstrategy/en 
 

http://europa.eu/globalstrategy/en
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на местно, национално, регионално и глобално равнище, предназначени да 
осигурят ангажираността на всички участници и заинтересувани страни. 
Усилията са насочени към превантивните действия и инициативите за 
предотвратяване на кризите и конфликтите, което изисква добре 
структурирана и функционираща система за ранно предупреждение. 
Изрично е посочено, че Европейският съюз трябва да е в състояние да 
реагира бързо и с необходимата отговорност на различните видове кризи и 
особено на предизвиканите от терористични действия.  

Разбира се, в крайна сметка всичко зависи от наличието или липсата 
на политическа воля и по-точно от способността на европейските лидери 
да намерят синергичния ефект от съвместните действия в името на общата 
цел – издигането на ЕС до статута на глобален фактор с решаваща роля 
при решаването на жизненоважните въпроси на световния мир и 
сигурност. 

 

2.9. Държавите от БРИКС между различните интереси и 
сходните геополитически възгледи 

 

Анализът на геополитическите измерения на сирийския конфликт ще 
бъде непълен, ако не включва позицията на политико-икономическия съюз 
BRICS (Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка – БРИКС), който 
се обявява против силовото отстраняване от власт на Башар ал Асад и 
срещу действията на водената от САЩ международна коалиция. Според 
тези държави кризата в Сирия може да бъде преодоляна единствено чрез 
„воден от сирийци и ръководен от сирийци“ политически процес, 
гарантиращ суверенитета, независимостта и териториалната цялост на 
страната.27 Държавите от този съюз смятат, че „конфликтът не може да 
бъде разрешен с военни средства, а посредством политически диалог и 
национално помирение“ и призовават за „всеобхватно споразумение за 
прекратяване на огъня, което ще осигури незабавен, безопасен, пълен и 
безпрепятствен достъп на хуманитарните организации и служби в 

                                                                 
27  Комюнике от срещата (4 – 5септември 2017 г.) на високо равнище на БРИКС в 
китайския град Сямън (т. 41) http://www.brics.utoronto.ca/docs/170904-xiamen.html. 

http://www.brics.utoronto.ca/docs/170904-xiamen.html
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съответствие с Резолюция № 2139 на Съвета за сигурност на ООН“.28 
Интересите на страните членки в Сирия са различни, но общата им 

позиция е обусловена от сходните геополитически възгледи и стремежа им 
да заемат по-предно място в йерархията на глобалните сили. Преди всичко 
тези държави (с разнопосочни и често противоположни 
външнополитически интереси) са обединени от визията за необходимостта 
от многополюсна конфигурация на системата на международните 
отношения, която да съответства на реалното съотношение на силите в 
света. Поради това те възразяват срещу някои от установените правила за 
поддържане на международната сигурност и по-специално срещу 
практиката на провеждане на несанкционирани от ООН военни операции. 
Те отхвърлят хуманитарните причини като основание за въоръжена намеса 
във вътрешните работи на дадена държава и са против утвърдения 
механизъм за силова смяна на управляващия режим чрез формиране на 
коалиция на желаещите.  

Изразяваните от БРИКС позиции нямат пряко въздействие върху 
процесите в Сирия, но издигат ролята на блока като алтернативна 
платформа за диалог по главните въпроси на международния мир и 
сигурност. Същевременно прякото участие на Русия в конфликта и 
заслугата ѝ за спасяването на режима на Башар ал Асад със сигурност ще 
създаде благоприятни условия за участие на страните членки в проектите 
за следвоенното възстановяване на Сирия.  

Заслужава внимание фактът, че двете най-големи и най-мощни във 
военно отношение държави от блока (Русия и Китай) разглеждат 
радикалните организации в Сирия като източник на етнически и 
религиозно мотивиран тероризъм, представляващ пряка заплаха за 
вътрешната им сигурност и териториалната им цялост.  

 
Русия 

 
се опасява от завръщането на екстремистите от севернокавказките 

                                                                 
28 Комюнике от срещата (15-16.7.2014) на високо равнище на БРИКС в бразилския град 
Форталеза (т.37) https://www.brics2017.org/English/Documents/Summit/201701/t20170125_1408.html.  

https://www.brics2017.org/English/Documents/Summit/201701/t20170125_1408.html
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републики, сражаващи се на страната на „Ислямска държава“ в провинция 
Дейр ез Зоор, и „Хайат Тахрир аш Шам“ в провинция Идлиб.  

 
Китай 

 
от своя страна не желае на територията му да се завърнат етническите 
уйгури-мюсюлмани от Синцзяно-уйгурския автономен район, които се 
бият в състава на джихадистката „Ислямска партия на Туркестан“ в 
западната част на провинция Идлиб. Тази въоръжена групировка (в състав 
5000 души според сирийския посланик в Пекин или 2000 – 2500 според 
арабски източници) иска отделяне на СУАР от Китай и провъзгласяване на 
ислямска република „Източен Туркестан“. От 2015 г. въоръжените отряди 
на уйгурите действат в Сирия първоначално в състава на „Джабхат Фатах 
аш Шам“, а впоследствие като самостоятелно формирование. На 3 август 
2017 г. Турция официално обявява „Ислямска партия на Туркестан“ за 
терористична организация под натиска на обвиненията, че турските 
разузнавателни служби подкрепят уйгурските джихадисти и дори са 
съдействали за прехвърлянето им на сирийска територия. За високата 
степен на заплаха, която представляват сражаващите се в Сирия уйгурски 
екстремисти, говори фактът, че през декември 2017 г. Китай изпраща 
специалното антитерористично подразделение „Нощните тигри“, 
превозено с кораб до военноморската база Тартус.  

Двете държави смятат Башар ал Асад за съюзник в борбата срещу 
джихадизма и сепаратизма, поради което неотклонно оказват важна 
външнополитическа подкрепа на сирийския режим. Китай многократно 
използва правото си на вето, за да блокира приемането на резолюции в 
Съвета за сигурност на ООН, насочени против режима. Пекин се 
солидаризира с Башар ал Асад, като критикува Анкара за помощта, която 
тя предоставя на антиправителствения Национален фронт за 
освобождение, действащ в демилитаризираната зона в Северна Сирия. 
Освен това Китай подкрепя сирийския режим и във връзка със сирийско-
израелския конфликт и настоява Израел да върне на Сирия Голанските 
възвишения. 
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Китайското ръководство допълнително активизира връзките си с 
режима, след като става ясно, че Башар ал Асад ще остане на власт и ще 
определя насоките на следвоенното възстановяване. През 2017 г. са 
подписани двустранни споразумения за търговско-икономическо 
сътрудничество, включително за създаването на индустриален парк и 
привличането на 150 китайски компании на сирийския пазар. По линия на 
следвоенното възстановяване се предвижда китайски фирми да участват в 
повече от 20 мащабни проекта в областта на индустриалната, енергийната, 
транспортната и комуникационната инфраструктура, включително на 
обекти от нефто-газовия сектор. Следва да се има предвид, че китайската 
национална петролна корпорация притежава големи дялове от двете най-
големи сирийски петролни фирми – Сирийската петролна компания и „Ал 
Фурат Петролеум“, така че участието на Китай в този важен сектор от 
икономиката е гарантирано. Комуникационната компания „Хуауей“ е 
подписала споразумение да съдейства за изграждането до 2020 г. на 
инфраструктурата за широлентов достъп до интернет.  

През юли 2017 г. в Китай е проведена „Първата търговска изложба 
на проектите за реконструкция на Сирия“, по време на която китайски 
официални лица обявяват, че след приключване на военните действия 
Пекин поема ангажимента да инвестира в Сирия 2 млрд. щ.д. Разбира се, 
перспективата за реализирането на тези намерения изцяло зависи от 
развитието на средата за сигурност, както и от степента на инвестиционния 
риск, който от своя страна се определя от стабилността на управляващия 
режим. За създаването на благоприятен инвестиционен климат в Сирия са 
необходими още много усилия и време. За предпазливия подход на 
китайските бизнесмени говори фактът, че през 2016 г. общият обем 
китайски инвестиции в Сирия възлиза на около 11 млн. щ.д., като 
китайският дял в сирийския внос е към 915 млн. щ.д. (20%), а в износа – 
3,3 млн. щ.д. (1%).29  

Сътрудничеството с Дамаск е част от глобалната стратегия за 
издигането на Китай до статута на първостепенна световна сила чрез 
                                                                 
29 Larin, Viktor. The Big Game: Beijing’s Interests in the Middle East. In: Valdai. Discussion 
Club [online], 23.02.2018. [viewed 2 Apr 2019]. Available from:  
http://valdaiclub.com/a/highlights/the-big-game-beijing- interests- in-middle-east/ 

http://valdaiclub.com/a/highlights/the-big-game-beijing-interests-in-middle-east/
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активното използване на огромната икономическа и военнополитическа 
мощ на страната. За изпълнението на тази цел настоящото китайско 
ръководство начело с президента Си Дзинпин следва политиката на 
реализиране на китайските интереси по целия свят в противовес на 
влиянието на САЩ. Основната цел на Китай е да привлече Сирия към 
своята глобална инициатива „Един пояс – един път“ и да превърне 
страната в транзитен център на стоки и суровини подобно на Ирак и Иран. 
Затова Пекин отдава приоритет на икономическите връзки с Дамаск, а на 
второ място поставя двустранното взаимодействие в областта на 
сигурността и отбраната. Тук е мястото да отбележим, че Ирак и особено 
Иран се отнасят положително към китайската инициатива „Един пояс – 
един път“ и проявяват интерес към нея. Известни са намеренията на Китай 
да разшири влиянието на Шанхайската организация за сътрудничество 
(ШОС) като противотежест на влиянието на НАТО, а Иран от своя страна 
изявява желание да се присъедини към нея. 

Що се отнася до взаимодействието в областта на отбраната, Китай 
използва активната си позиция по Сирия за неговото задълбочаване на 
двустранна основа както със Сирия, така и с Русия. През август 2017 г. в 
Дамаск са водени разговори с режима на Башар ал Асад за съвместни 
действия във военнотехническата област, което по всяка вероятност 
означава, че делът на китайското въоръжение и военна техника на 
въоръжение в сирийската армия (понастоящем около 15%) ще бъде 
чувствително увеличен. През юли 2017 г. китайски военни кораби 
провеждат учение с бойни стрелби в Средиземно море на път за Балтийско 
море, където участват в съвместно руско-китайско военноморско учение. 
През септември 2018 г. близо 3200 китайски военнослужещи, 6 самолета и 
24 вертолета вземат участие в руското стратегическо учение с 
международно участие „Восток 2018“.30 

Позицията на другия азиатски колос в блока  –  
 

                                                                 
30 Huang, Cristin. China declares Vostok 2018 war games a success as troops are ‘toughened 
up for battle’. In: South China Morning Post [online], 17 Sep, 2018. [viewed 4 Apr 2019]. 
Available from: https://www.scmp.com/news/china/military/article/2164592/china-declares-
vostok-2018-war-games-success-troops-are 

https://www.scmp.com/news/china/military/article/2164592/china-declares-vostok-2018-war-games-success-troops-are
https://www.scmp.com/news/china/military/article/2164592/china-declares-vostok-2018-war-games-success-troops-are
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Индия, 
 

се определя от два основни фактора: опасения от вътрешна дестабилизация 
в резултат от действията на ислямски екстремисти и стремеж за 
елиминиране на възможността от военна намеса на външни сили във 
вътрешните процеси. Управляващите в Ню Делхи се страхуват от 
разпространяването на сценария на Арабската пролет, осъществен в Либия 
след падането на Кадафи, и затова водят политика на дискретна и 
мълчалива подкрепа за режима на Башар ал Асад. Индия например се 
въздържа при гласуването на една от резолюциите на Съвета за сигурност 
на ООН, насочена срещу сирийския режим, но подкрепя друга резолюция, 
разработена по инициатива на Съвета за сътрудничество на страните от 
Персийския залив. Подкрепата не може да бъде очевидна и категорична, 
тъй като страната не желае да влошава отношенията си с арабските 
монархии от Персийския залив и на първо място със Саудитска Арабия и 
Катар, с които поддържа близки търговско-икономически връзки. 
Достатъчно е да посочим, че през февруари 2019 г. саудитците обявяват 
намеренията си да инвестират 44 млрд. щ.д. за строеж на петролна 
рафинерия в индийския град Махаращра, което ще превърне Индия в 
регионален център за търговия с петрол и петролни продукти. Нека да 
припомним, че в Катар работят и постоянно пребивават около 650 хил. 
индийски граждани. 

Друго практическо измерение на индийската позиция по отношение 
на сирийския конфликт се определя от обстоятелството, че конфликтът се 
отразява на обстановката в Афганистан, който има ключово значение за 
регионалната политика и сигурността на Индия в контекста на 
конфронтацията ѝ с Пакистан. С ограничаването на териториите под 
контрола на „Ислямска държава“ в Сирия (фиг. 4) голяма част от 
терористите преминават в Афганистан и се присъединяват към 
т.нар. „Ислямска държава в провинция Хорасан“.  

По този начин джихадистката идеология намира поддръжници и се 
разпространява в Бангладеш и спорната провинция Кашмир, което вече е 
директна заплаха за интересите и сигурността на Индия. Затова 
индийското правителство не е заинтересувано от варианти, които 
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предвиждат смяна или отслабване на режима в Дамаск, тъй като 
евентуалното установяване на нестабилно и зависимо от външни фактори 
управление няма да е в интерес на борбата срещу разпространението на 
радикализма и джихадизма.  

Фиг. 1. Територии под контрола на „Ислямска държава“ през 2015 и 2018 г. 
 
Подкрепата на сирийския режим за позицията на Индия в спора за 

Кашмир се определя от баланса на интересите в Южна Азия. След като 
осъзнава, че по този въпрос няма да получи подкрепата на Запада, който 
разглежда Индия като твърде мощен център на тежестта в тази част на 
света, пакистанското ръководство предприема опити за маргинализиране 
на съперника си в Организацията за ислямско сътрудничество и 
дискредитирането му пред водещите държави в нея. Условията за това са 
благоприятни, тъй като от възникването на спора през 1947 г. до днес 
индийските правителства предпочитат едностранния подход към проблема 
с щата Джаму и Кашмир, в който преобладава мюсюлманското население. 
Като противодействие на политиката на Индия, която смята Кашмир за 
вътрешен въпрос, световната мюсюлманска общност се стреми да 
интернационализира проблема и да му придаде хуманитарни измерения. 
Това принуждава Индия да се възползва от противоречията между 
водещите мюсюлмански държави, като поеме курс към сближаване със 
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Сирия, за да търси противовес на перспективата за влошаване на 
отношенията с арабските страни – членки на ОИС. В замяна на това Индия 
получава подкрепата на Сирия по въпроса за Кашмир и съумява да смекчи 
натиска на Организацията за ислямско сътрудничество.   

Останалите две държави членки –  
 

Бразилия и Южна Африка, 
 

нямат преки интереси в Сирия и предпочитат консолидираната позиция на 
блока срещу действията на международната коалиция и в полза на 
териториалната цялост и суверенитета на Сирия. Мотивацията им е 
продиктувана от стремежа за издигане ролята на БРИКС в 
международните отношения и лансиране на стратегията за изграждане на 
многополюсен свят. 

Сирийският конфликт е арена на сблъсъка на разнопосочните 
интереси на мощни геополитически фактори, които водят ожесточена и 
непримирима борба за надмощие. Геополитическите характеристики и 
параметри на конфликта се определят от позициите и действията на 
основните участници и заинтересувани страни, които си партнират или 
съперничат в зависимост от преследваните стратегически цели.  

Промените в геополитическата ситуация в Близкия изток оказват 
влияние върху съотношението на силите, като засилват въздействието на 
политическите, икономическите и конфесионалните противоречия. Новата 
конфигурация на геополитическите силови линии налага прегрупиране на 
регионалните държавни и недържавни субекти съобразно техните 
интереси. Например вероятността от обособяване на кюрдските територии 
консолидира факторите, които не са заинтересовани от създаването на 
независима кюрдска държава. Възможното нарастване на влиянието на 
Иран вероятно ще се позиционира в триъгълника Русия – Сирия – Иран. 
Конфликтът има потенциала да отбележи нов етап в съперничеството за 
глобално и регионално надмощие, който ще се характеризира с 
активизиране на борбата за ресурси и влияние в конкурентните 
геополитически пространства, допълнително изостряне на противоречията 
и засилване на конфронтацията в конфликтните региони на света.  
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Трета глава 

ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТА 
И ВЪЗМОЖНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ЗА СИГУРНОСТТА  

И СТАБИЛНОСТТА 

3.1. Усилия за политическо разрешаване на конфликта 

3.1.1. Роля и принос на СС на ООН в мирния процес 

Ролята на Съвета за сигурност на ООН в разрешаването на 
конфликта е ограничена главно поради противоречията между петте 
постоянни членове на Съвета. Световната организация се ангажира по-
активно с конфликта след неуспеха на мирния план на Лигата на арабските 
държави (декември 2011 г.– януари 2012 г.), предвиждащ изпращане на 
мисия наблюдатели от арабските страни за мониторинг върху 
изпълнението на набелязаните мерки за намаляване на напрежението – 
изтегляне на правителствените войски от районите на протести, 
освобождаване на политическите затворници и започване на преговори с 
дисидентите. Във връзка с неконтролираната ескалация на сблъсъците и 
въоръжените стълкновения, през януари 2012 г. ЛАД прекратява мисията 
за неопределено време, което отбелязва и края на опитите конфликтът да 
бъде разрешен на регионално равнище.  

Като правило съюзниците от международната коалиция (САЩ, 
Великобритания и Франция) подкрепят резолюциите, осъждащи 
поведението на сирийския режим, но приемането им е блокирано от Русия 
и Китай. От 2011 г. насам те са наложили съвместно вето на 6 резолюции, а 
Русия е наложила самостоятелно вето на други шест, предимно свързани с 
разследвания на ООН или на Организацията за забрана на химическите 
оръжия (ОЗХО) на случаите на употреба на химическо оръжие в Сирия. 

Положителен пример за ефективна и резултатна дейност на Съвета за 
сигурност на ООН е Резолюция 2118 от 27 септември 2013 г., подкрепяща 
съвместния план на САЩ и Русия за обезвреждане и ликвидиране на 
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запасите от химическо оръжие в Сирия. В резолюцията се казва, че „нито 
една от страните не трябва да използва, разработва, произвежда, 
придобива, натрупва, съхранява или предоставя на трета страна химическо 
оръжие“ и че останалите държави „трябва да се откажат от оказването на 
каквато и да било подкрепа за недържавните субекти, които се опитват да 
придобият и използват ядрено, химическо и бактериологично оръжие и 
носители за него“. Планът работи сравнително безпроблемно през 2014 г., 
но след като разследването на ООН и ОЗХО разкрива употребата на 
химическо оръжие от режима, Русия постепенно оттегля подкрепата си и 
през 2017 г. прекратява разследването.  

През юли 2014 г. Съветът за сигурност на ООН приема 
Резолюция 2165, която упълномощава световната организация да доставя 
хуманитарна помощ без предварително разрешение от сирийските власти и 
регламентира механизъм за осъществяване на хуманитарните дейности. С 
разширяването на териториите под контрола на режима тази резолюция не 
е в негов интерес, тъй като предоставя на Турция възможността 
безпрепятствено да снабдява организациите под свой контрол в Северна и 
Северозападна Сирия. През февруари 2018 г. е приета Резолюция 2401 за 
установяване на 30-дневно прекратяване на огъня между противостоящите 
страни на цялата територия на Сирия. Хуманитарната пауза е необходима 
за доставянето на помощ и евакуацията на тежкоболни и ранени. 
Заслужава внимание, че примирието не се отнася до военните операции, 
провеждани срещу радикалните организации („Ислямска държава“, „Ал 
Кайда“ и нейните производни). 

 
3.1.2. Женевски мирен процес 

 

В хода на този процес ООН не постига конкретни резултати най-вече 
поради факта, че не успява да разработи механизъм за директно и 
ефективно посредничество между участниците в конфликта за 
разрешаване на противоречията помежду им и договаряне на взаимно 
приемливи условия за ангажирането им с мирния процес. Опитите за 
започване на преходен политически период с цел умиротворяване и 
подялба на властта между противостоящите страни са неуспешни, тъй като 
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не отговарят на реалното съотношение на силите, както и на развитието на 
бойните действия. Преките и непреките участници в сирийския конфликт 
знаят, че мирът ще бъде функция на войната, т.е. преговорите ще се 
намират в пряка зависимост от резултатите от въоръжените стълкновения. 
Поради това враждуващите страни се стремят на първо място да постигнат 
военни успехи, които биха им гарантирали благоприятни начални позиции 
в мирния процес. 

Процесът започва от т.нар. Женевско комюнике, или Женева-1, 
подписано на 30 юни 2012 г. от членовете на Групата за действие по Сирия 
– генералните секретари на ООН и на Лигата на арабските държави, 
върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външната 
политика и сигурността, външните министри на страните – постоянни 
членки на Съвета за сигурност на ООН, както и външните министри на 
Турция, Ирак, Кувейт и Катар. Важността на този документ се състои в 
това, че регламентира учредяването на „преходно правителство с пълни 
правомощия на орган на изпълнителната власт“, съставено от 
представители на режима и на опозицията. Документът определя 
съдържанието, насоките и принципите на политическия преход, а именно: 

• преходът следва да бъде осъществен от самите сирийци и да 
осигурява бъдеще за всички сирийски граждани; 

• преходният период трябва да включва график с конкретни 
действия за изпълнение на поставените цели; 

• всички действия следва да се предприемат в условията на мир, 
стабилност и спокойствие; 

• резултатите трябва да бъдат валидни за всички и да се постигнат 
своевременно с цел избягване на кръвопролитията. За първи път се 
уточняват конкретните действия, които следва да бъдат извършени в 
рамките на прехода: 

– започване на процес на национален диалог с участието на 
представители на всички обществени слоеве; 

– преглед на конституционното устройство и съдебната система на 
страната и обществено обсъждане на евентуалния проект на нова 
конституция; 
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– след прегледа и промяната на конституционното устройство се 
подготвят и провеждат свободни и честни многопартийни избори за 
институциите, учредени с новата конституция. 

През януари 2014 г. започва вторият кръг от преговорите (т.нар. 
Женева-2), който бързо се проваля поради липсата на договорени 
критерии, определящи принадлежността на отделните групировки към 
легитимната сирийска опозиция. В преговорите не участват представители 
на сирийските кюрди и на радикалните организации, а членове на 
задграничните политически органи (Националната коалиция на 
опозиционните сили на сирийската революция и Сирийския национален 
съвет), които нямат почти никаква връзка с участниците в бойните 
действия.  

През декември 2015 г. Съветът за сигурност на ООН приема 
Резолюция 2254, с която потвърждава валидността на Женевското 
комюнике и подкрепя създаването на надеждно, всеобхватно и 
несектантско управление в рамките на 6 месеца и провеждане на избори в 
рамките на 18 месеца, както и изготвянето на график за разработване на 
проект на нова конституция. Тези доста амбициозни намерения са 
последвани от редица инициативи, насочени към създаването на обединен 
преговорен екип, който да представлява цялата сирийска опозиция. Това се 
оказва изключително трудна задача поради разнопосочните цели и 
интереси на заинтересуваните страни. Веднага след приемането на 
резолюцията в Рияд се провеждат преговори, в резултат на които е 
създадена Висша комисия за преговорите (ВКП), състояща се от 
подкрепяни от Саудитска Арабия опозиционни групи. По настояване на 
Турция от състава на комисията са изключени организациите на 
сирийските кюрди, което автоматично я прави непредставителна.  

Следващият кръг на преговори (Женева-3) се провежда през 
февруари 2016 г. и продължава само 2 дена, без да бъдат постигнати  
каквито и да е резултати. По покана на специалния представител на 
генералния секретар на ООН за Сирия – Стефан де Мистура, в преговорите 
участва подкрепяната от Саудитска Арабия Висша комисия за 
преговорите, но сирийските кюрди отново не вземат участие. Преговорите 
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са прекратени поради продължаващата офанзива на правителствените сили 
срещу опозиционни групи в района на Алепо.    

През 2017 г. се провеждат няколко кръга от преговорите (Женева 4 –
 8) с участието на представители на страните членки на Съвета за 
сигурност на ООН, Международната група за подкрепа на Сирия 31 , 
Висшата комисия за преговорите, Националната коалиция на 
опозиционните сили на сирийската революция и представителя на 
сирийския режим Башар Джаафари. Резултат отново няма поради 
разногласията по ключови въпроси, като целесъобразността от преговори 
преди свалянето на режима, формулата на властта и участието на Башар ал 
Асад в нея, конституционното устройство на Сирия след войната. Разбира 
се, представителят на режима отказва да обсъжда каквито и да било 
варианти, изключващи участието на Башар ал Асад във властта. 
Кюрдските представители се оттеглят от ВКП в знак на протест срещу 
нежеланието на опозицията да обсъжда перспективите за федерално 
устройство на страната и за конституционно гарантиране правата на 
кюрдското малцинство. 

Усилията за политическо урегулиране продължават, но този път 
организатори са държавите, ангажирани в най-голяма степен със събитията 
на терен и пряко участващи в тях – Русия, Иран и Турция.  

 
3.1.3. Преговорите в Астана и Сочи 

 

От януари до октомври 2017 г. в Астана (столицата на Казахстан) се 
провеждат 7 международни срещи с преговори, насочени към създаването 
на условия за прекратяване на въоръжените действия и започването на 
мирен диалог между режима и опозицията. На първата среща (23 – 
24 януари), предназначена да конкретизира условията за прекратяване на 
огъня) САЩ се включват като наблюдатели, а впоследствие към тях се 
присъединяват ООН (специалният представител Стефан де Мистура) и 

                                                                 
31  Международната група за подкрепа на Сирия включва ООН, ЕС, ЛАД, Китай, 
Египет, Франция, Германия, Иран, Ирак, Италия, Йордания, Ливан, Оман, Катар, Русия, 
Саудитска Арабия, Турция, ОАЕ, Великобритания и САЩ. Съпредседатели са Русия и 
САЩ. 
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Йордания. Страните гаранти (Русия, Иран и Турция) се договарят за 
създаването на тристранен механизъм за контрол върху спазването на 
примирието. На следващите срещи е договорено създаването на съвместна 
работна група (подотчетна на ООН) за мониторинг на режима за 
прекратяване на огъня и са обсъдени въпросите, свързани с поддържането 
на сигурността в районите, които се присъединяват към примирието. 
Разгледани са перспективите за създаването на работна група за 
разработване на проект на нова конституция, работна група за 
разработване условията за размяна на военнопленници и съгласуване на 
обща карта с позициите на джихадистките групировки. 

На четвъртата среща (3 – 4 май 2017 г.) е подписан меморандум за 
създаването на 4 зони за деескалация (фиг. 3) в териториите под контрола 
на опозицията: Зона 1 (части от провинциите Идлиб, Латакия и Алепо), 
Зона 2 в провинция Хомс, Зона 3 в предградието на Дамаск Източна Гута и 
Зона 4 (части от провинциите Дераа и Кунейтра). Впоследствие тези зони 
са предназначени за договаряне на място на условия за временно 
прекратяване на огъня, постепенно разоръжаване и интегриране на 
въоръжените групировки, подобряване на хуманитарната ситуация и 
създаване на благоприятни условия за политическо урегулиране на 
конфликта. За да потвърдят, че зоните не са предназначени за разцепление 
на Сирия, страните гаранти подписват съвместно заявление, с което 
подкрепят запазването на суверенитета, независимостта, единството и 
териториалната цялост на Сирия. Впоследствие Зона 1 условно е 
преобразувана в демилитаризирана зона. 

Главният резултат от следващите срещи е споразумението за 
създаване на тристранен координационен център за съгласуване на 
действията в зоните за деескалация. Освен това е договорено свикването 
на Конгрес на сирийския национален диалог, който да се проведе през 
януари 2018 г. в Сочи с участието на представители на всички кръгове на 
сирийското общество.  

На конгреса е взето решение за създаването на комисия за 
разработването на проект на нова конституция съгласно Резолюция 2254, с 
което се дава началото на процес, насочен към договаряне на следвоенното 
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устройство на Сирия. На следващите две срещи се обсъждат 
възможностите за подобряване на диалога между режима и опозицията и 
за завръщане на бежанците и разселените лица, а страните гаранти 
потвърждават ангажимента си да съдействат за създаването на 
конституционна комисия. 

Тук следва да отбележим, че независимо от своя формат, 
представителност и равнище на амбиция преговорите за разрешаване на 
конфликта в Сирия зависят преди всичко от хода на бойните действия, 
съотношението на силите между противостоящите страни и от баланса на 
интересите на подкрепящите ги външни фактори. Перспективите за 
постигане на конкретни резултати се определят от склонността на 
участниците в конфликта към диалог и компромис, която е пряка функция 
от ситуацията на терен.  

 
3.2. Динамика на вътрешнополитическите процеси в Сирия 
 

През 2018 и началото на 2019 г. се утвърждава тенденцията към 
укрепване на позициите на режима и разширяване на неговия контрол над 
територията на страната. След като преодолява непосредствената заплаха 
за своето оцеляване, режимът насочва усилията си към прочистване на 
територията на страната, стабилизиране на обстановката и привличане на 
подкрепа сред местното население. Правителствените сили контролират 
големите градове (Дамаск, Хама, Хомс, Алепо) и провинциалните 
центрове с изключение на Идлиб. Овладени са районите в близост до 
сирийско-ливанската и сирийско-иракската граница, а трансграничната 
търговия по суша с Йордания е възстановена през октомври 2018 г. 
Неопределена е ситуацията в района на Идлиб в демилитаризираната зона, 
тъй като Турция възразява срещу намеренията на сирийския режим да 
прочисти цялата територия от опозиционни групировки, включително 
протурския Национален фронт за освобождение. Аргументите на Турция 
са свързани с обстоятелството, че евентуална широкомащабна операция в 
гъсто населения район на Идлиб ще предизвика хуманитарна катастрофа и 
нова вълна бежанци към лагерите в приграничните райони на турска 
територия. Същевременно Турция като една от страните гаранти не 
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съумява да изпълни ангажимента си за гарантиране на сигурността в 
демилитаризираната зона, съдейства за военния разгром на „Хайат Тахрир 
аш Шам“ и за разформироването на „Ислямска партия на Туркестан“. 
Кюрдските Сили за народна защита в Северна Сирия се готвят за 
противодействие на евентуална операция на въоръжените сили на Турция 
западно от р. Ефрат, която е възможно да се проведе въпреки 
категоричните предупреждения на САЩ.   

В национален мащаб голяма част от индустриалната база и 
инфраструктурата са разрушени, милиони са бежанците и разселените 
лица, както и нуждаещите се ежедневно от хуманитарна помощ, а 
държавният бюджет е ограничен и крайно недостатъчен за финансиране на 
обществения сектор. И все пак на много места властите поддържат 
отворени държавните училища и болници, както и общинските 
администрации. Някои свързани с режима предприятия продължават да 
работят в кюрдските райони на Северна Сирия и дори в териториите под 
контрола на радикалните групировки в Идлиб. Заплатите и пенсиите се 
изплащат редовно, макар реалната им стойност да е чувствително 
понижена. Мнозина сирийци, живеещи в местата извън контрола на 
режима, предпочитат да посещават правителствените райони, за да 
получават административно обслужване, хуманитарна помощ или достъп 
до търговската мрежа. Режимът поддържа институционално присъствие не 
толкова от грижа за населението, колкото поради факта, че 
демонстрацията на държавност засилва усещането на гражданите за 
стабилност и генерира допълнителна подкрепа.  

В същото време механизмът на тоталитарната власт продължава да 
работи по същия начин както и преди войната, включително цензурата 
върху средствата за масова информация, службите за сигурност и целият 
репресивен апарат на държавата. Според доклада от ноември 2018 г. на 
Международната комисия за издирване на изчезнали лица32 произволни 

                                                                 
32 Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic. 
27 November 2018 [online].  Death Notifications in the Syrian Arab Republic. [viewed 06 Apr 
2019].  Available from: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DeathNotificationsSyrianArabRepublic
_Nov2018.pdf 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DeathNotificationsSyrianArabRepublic_Nov2018.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DeathNotificationsSyrianArabRepublic_Nov2018.pdf
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арести се извършват навсякъде в Сирия, като това явление се наблюдава 
предимно в районите под контрола на режима. Правителствените сили, 
полицията, службите за сигурност и военизираните проправителствени 
формирования системно задържат лица над 15-годишна възраст на 
контролно-пропускателните пунктове или по време на претърсване на 
частни къщи. Задържаните се откарват в следствени арести, след което 
мнозина от тях изчезват безследно.  

Заслужава внимание фактът, че режимът полага големи усилия да 
запази централизиран контрол над военизираните формирования, като по 
отношение на логистиката и снабдяването с въоръжение и военна техника 
ги държи зависими от командването и щаба на съединенията от редовната 
армия, действащи в съответния район. Всички военизирани формирования 
разполагат с офицер за връзка от съответния щаб или взаимодействат с 
ръководството на силите за сигурност в региона. По този начин повечето 
военизирани формирования не могат да функционират извън системата на 
вертикална субординация, тъй като са поставени в зависимост от военните 
или полицейските органи или от лица, близки до управляващата върхушка, 
на които разчитат за заплати, обезщетения, достъп до болници и 
медикаменти, пропуски за безопасните райони на градовете, снабдяване с 
оръжие и боеприпаси и др.  

 
3.3. Възможни сценарии за урегулиране на конфликта 

 

Сценариите за урегулиране зависят главно от възможностите за 
намиране на компромисни решения, които да удовлетворяват повечето 
участници и заинтересувани страни. При всички случаи тежестта и 
отговорността за опазване на мира ще бъдат поети от тези международни 
субекти, които успеят да се справят с ролята на авторитетен, неутрален и 
безпристрастен арбитър. Това изключва сегашните преки и косвени 
участници в конфликта и предоставя шансове на Европейския съюз да 
укрепи позициите и да засили влиянието си в региона. 

Вариантите за разрешаване на конфликта се определят от следните 
основни фактори: 
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• Перспективата за пълен военен разгром на радикалните 
групировки и отнемането на контрола им върху територията на страната. 

• Прекратяване на активната фаза на конфликта, разоръжаване и 
интегриране на опозиционните групировки. Начало на политически процес 
и на план за следвоенно възстановяване. 

• Договаряне на взаимноприемлива формула за подялба на властта, 
удовлетворяваща както амбициите на участниците в конфликта, така и 
осигуряваща баланс между интересите на глобалните и регионалните сили. 
Тук важно значение има въпросът за политическото бъдеще на Башар ал 
Асад и склонността му към конструктивно поведение.  

• Започване на конституционен процес, който да доведе до 
удовлетворително за всички заинтересувани страни конституционно 
устройство на Сирия. Провеждане на честни и демократични избори. 

• Способностите на следвоенното управление на Сирия да се справи 
с предизвикателствата за сигурността и да постигне траен мир и 
стабилност.  

Възможни са следните три основни сценария: „Замразен конфликт“, 
„Нестабилно статукво“ и „Траен мир“. 

 
Сценарий „Замразен конфликт“ 

 

При този сценарий конфликтът е обявен за приключен, но въпросът 
за властта остава нерешен, противостоящите страни не са постигнали 
договореност за следвоенното конституционно устройство на Сирия и 
напрежението се запазва високо. В случай че въоръжените опозиционни 
групировки не бъдат надеждно разоръжени, в отделни части от 
територията на страната могат периодично да възникват зони и анклави 
под техен контрол. Централната власт ще предприема мерки за 
възстановяване на своята юрисдикция и въоръжените действия там ще 
бъдат периодично подновявани. 

 При „замразения конфликт“ средата за сигурност в региона ще 
остане сложна, бежанският проблем няма да бъде напълно разрешен и 
Турция ще запази значимостта си на гарант за недопускането на 
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неконтролиран поток от бежанци към вътрешността на Европа.  
Стремежите на кюрдите към засилено самоуправление и 

териториално обособяване в Северна Сирия могат да предизвикат 
влошаване на отношенията с централната власт. Турция няма да се 
задоволи само да възпрепятства обединяването на кюрдските кантони в 
единно териториално образувание, а чрез военна операция или по 
дипломатически път ще постигне целта си за установяването на буферна 
зона в Северна Сирия по цялото протежение на сирийско-турската 
граница.  

Тази сценарий може да се осъществи, ако противостоящите страни 
не проявят склонност към компромиси при решаването на въпроса за 
властта. Ако властовите амбиции на преките участници в конфликта не 
бъдат удовлетворени, вероятността за частично или цялостно подновяване 
на въоръжените стълкновения ще се запази висока. Условията за постигане 
на временно или трайно прекратяване на огъня ще бъдат договаряни много 
трудно и ще зависят предимно от способността на правителството да 
сломи съпротивата на опозиционните групировки.  

Сирия ще продължи да бъде зона на конфликтно съприкосновение на 
противоположни геополитически, икономически и конфесионални 
интереси и ще запази характера си на конкурентно геополитическо 
пространство. Ще се запазят и настоящите многостранни противоречия. 
Няма да бъдат създадени нови механизми както за преодоляване на 
дълбоките етнически и религиозни различия в Сирия, така и за туширане 
на съперничеството между основните международни и регионални 
фактори. 

 
Сценарий „Нестабилно статукво“ 

 

При този сценарий въоръжените действия са прекратени и е 
разработена приемлива формула за подялба на властта. В хода на мирния 
процес са приети нова конституция и изборно законодателство, 
гарантиращи водещата роля на режима на Башар ал Асад в управлението 
на страната.  

При „нестабилното статукво“ режимът ще осигури присъствието в 
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държавните институции на представители на сунитското мнозинство, но 
няма да допусне те да заемат господстващо положение в държавата. 
Конституцията ще регламентира наличието на политически плурализъм, 
но както досега службите за сигурност и целият репресивен апарат ще 
бъдат доминирани от активисти на партията „Баас“ и от лица, лоялни на 
фамилията на президента. Правителството формално ще упражнява 
суверенитет върху цялата територия на Сирия, но е възможно страната 
неофициално да бъде разделена на три зони на влияние: 

• Зона под контрола на алевитската върхушка, на партията „Баас“ и 
фамилията Асад. Може да включва най-малко столицата Дамаск и 
провинциите Латакия и Тартус. Икономическо и политическо влияние там 
ще имат преди всичко Русия и Иран. 

• Зона под влиянието на новосъздадените политически формации на 
сегашната легитимна (умерена) опозиция (Национална коалиция на 
опозиционните сили на сирийската революция и Сирийски национален 
съвет), която може да включва отделни райони в Централна и Източна 
Сирия с преобладаващо сунитско население. Външни фактори с най-
голямо влияние в тази зона ще бъдат Турция и Съветът за сътрудничество 
на страните от Персийския залив, като Турция и Катар вероятно ще си 
съперничат със Саудитска Арабия. 

• Зона под контрола на Автономната кюрдска администрация в 
Северна Сирия (Рожава), т.е. кюрдските кантони Африн, Джазире и 
Кобани. Влияние тук ще имат САЩ и в по-малка степен ЕС. Турция ще се 
стреми към гаранции, че местното самоуправление в Северна Сирия няма 
да засили центробежните тенденции в Югоизточна Турция. 

При този сценарий централната власт ще се стреми да избегне 
фактическото разделяне на страната на самоуправляващи се 
административно-териториални райони. Съперничеството между 
фактическите центрове на властта ще генерира висок конфликтен 
потенциал, но напрежението ще остане в контролирани граници. 
Вътрешнополитическите процеси ще са в пряка зависимост от действията 
и интересите на външните регионални и глобални фактори, които от своя 
страна ще се стремят към постигането на равновесие на силите помежду си 
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без конфликтно препокриване на сферите на влияние. 
При този вариант е възможно да се засилят амбициите на сирийските 

кюрди за самоопределение, което ще принуди Турция да взаимодейства 
със САЩ в търсенето на пътища за елиминиране на вероятността от 
създаване на независима кюрдска държава. Подкрепата на САЩ за 
автономните власти в Рожава може да послужи и като инструмент за 
сдържане амбициите на Турция, чиито действия в региона често не 
отговарят на критериите на САЩ за съюзническо поведение. Тези 
обстоятелства ще доведат до осезателно разширяване на ролята на САЩ в 
регион, смятан досега за традиционна сфера на влияние на водещите 
европейски държави, като Франция и Великобритания. Може да се очаква, 
че Русия ще търси възможности да капитализира прякото си участие в 
конфликта, като установи трайно присъствие в Източното 
Средиземноморие. Това ще ѝ позволи да се превърне във фактор със 
съществено въздействие върху процесите в Близкия изток. Чрез участие в 
следвоенното възстановяване Иран тя ще се стреми да реализира 
икономическите си интереси и да разширява позициите си сред 
несунитското население.  

Запазването на мира ще изисква големи усилия и ще бъде свързано 
със сериозни трудности. Тежестта на мироопазващите операции ще бъде 
поета от международната общност поради недоверието между основните 
вътрешнополитически опоненти. Това ще предостави шанс на 
Европейския съюз да защити геополитическите си интереси в региона. 

 
Сценарий „Траен мир“ 

 

Този сценарий е свързан с доброволното излизане на Башар Асад от 
властта и с приемането на конституция, осигуряваща национално 
помирение и регламентираща подялбата на властта между сегашната 
опозиция, проправителствените сили и кюрдските територии в Северна 
Сирия. За да се осигури стабилно управление, не е изключено властта да 
бъде поделена на конфесионален и/или етнически признак по примера на 
Ливан.  

За реализирането на този вариант е необходимо да се постигне 
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устойчив баланс на интересите и сигурността на населението надеждно да 
се гарантира. Обществено-политическият живот ще бъде напрегнат и 
динамичен, като защитата на религиозните и политическите права на 
малцинствата ще се превърне в основен въпрос. Заплахата от 
неконтролирано увеличаване на напрежението ще зависи от редица 
фактори, включително способността на централната власт и на 
религиозните общности да не допускат изостряне на противоречията.  

Сирия ще остане арена на съперничество на интересите на САЩ, 
Русия, Турция и арабските монархии от Персийския залив, но те няма да са 
заинтересувани от възобновяването на конфликта. Ангажираните сунитски 
държави (Саудитска Арабия, Катар и Турция) ще настояват за доминиращо 
положение на сунитското мнозинство. С подкрепата на Катар и Турция 
постепенно ще се засилва влиянието на сунитския политически ислям в 
лицето на Движението „Мюсюлмански братя“, което може да изложи на 
риск светския характер на държавата.  

Разбира се, представените сценарии до голяма степен са условни 
заради наличието на множество нерешени въпроси и неизвестни величини, 
свързани с развитието на обстановката след приключването на 
въоръжените действия, а именно: 

• Възможно ли е сирийският режим да запази международната си 
легитимност, ако се засили натискът на международната общност по повод 
използването на химическо оръжие? Ще изпадне ли страната в 
международна изолация и ще възпрепятства ли това плановете за 
следвоенно възстановяване? 

• Ще прекрати ли Турция присъствието си в северозападните 
кюрдски райони (района на Африн, Азаз и Джараблус) и на каква 
политическа цена? Възможно ли е да възникне конфронтация между 
Турция и Автономната кюрдска администрация в Рожава и как това ще се 
отрази на обстановката в Сирия и на средата за сигурност в региона?  

• Каква ще бъде степента на ангажираност на САЩ с проекта за 
административно-териториална самостоятелност на кюрдските райони в 
Северна Сирия? 

• Ще бъдат ли осигурени достатъчно средства за своевременното 
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възстановяване на националната икономика и инфраструктура в Сирия? 
Ще бъдат ли създадени условия за нормализиране на живота и за 
завръщане на бежанците и разселените лица? 

 
3.4. Регионални измерения 

 

3.4.1. Близък изток 
 

Сирийският конфликт продължава да оказва многопосочно 
дестабилизиращо влияние върху целия регион на Близкия изток. 
Динамиката на регионалните процеси се увеличава чувствително след 
пряката и едновременна намеса на външни сили от различен мащаб, които 
използват широк спектър политически, икономически и военни 
инструменти за постигане на целите си. Регионалните сили се стремят да 
хармонизират действията си със стратегиите на големите геополитически 
фактори, като главният им приоритет е да не допуснат непоправимо 
увреждане на собствените си интереси и при възможност да извлекат полза 
от развитието на събитията. Глобалните сили адаптират стратегиите си към 
императивите на геополитическите реалности, за да се възползват 
максимално от възможностите за разширяване на позициите и влиянието 
си в Близкия изток и района на Източното Средиземноморие.  

Нараства решимостта на регионалните сили (Турция, Иран, 
Саудитска Арабия) да защитят своите политически и икономически 
интереси, като участват още по-активно в борбата за влияние и в 
надпреварата за пряк или индиректен контрол над населението, 
територията и икономическия потенциал на Сирия. Съотношението на 
силите между заинтересуваните външни фактори създаде своеобразна 
балансираща система, работеща на принципа на скачените съдове и 
предназначена да реагира на трайните и силни въздействия. Например, ако 
алевитският режим в Сирия остане на власт и не бъде заменен със 
сунитско управление, не е изключено триъгълникът Русия – Иран – Сирия 
да се превърне във влиятелен център на тежестта със значителна роля в 
близкоизточната и международната геополитика. Друг пример – влиянието 
на Иран в Близкия изток вероятно ще нараства правопропорционално на 
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засилването на самоуправлението в кюрдските територии и на 
нежеланието на влиятелните международни фактори открито да се 
солидаризират с кюрдската кауза. 

Гражданската война в Сирия отбелязва засилване на ролята на 
недържавните играчи, които участват в конфликта без сериозни негативни 
последствия за своите спонсори. Съдбата на Сирия като държава дълго 
време зависи от радикалните и по-умерените военизирани групировки, а 
отрядите на „Хизбуллах“ и другите контролирани от Иран формирования 
играят определяща роля за оцеляването на сирийския режим. По всяка 
вероятност това ще стимулира амбициите на регионалните сили да налагат 
интересите си чрез „прокси войни“ и допълнително ще отдалечи 
перспективите за трайно стабилизиране на Близкия изток.  

Регионалните сили все повече ще избягват преките самостоятелни 
действия и ще търсят съдействието на недържавни субекти и групировки. 
Освен това поуките от сирийския конфликт показват, че намесата на 
външните фактори следва задължително да включва използване (пряко 
ръководство) на военизирани формирования на терен, а не само 
организиране на подготовката им и изпращане на пари и оръжия. Примери 
в това отношение са неуспешните програми за обучение на опозиционни 
военизирани отряди и губещата стратегия на арабските монархии от 
Персийския залив и Турция за подкрепа на сирийската опозиция. Те се 
оказват неефективни срещу централизираните и съгласувани действия на 
Сирийската свободна армия, отрядите на „Хизбуллах“, Силите за 
национална отбрана, подразделенията на Корпуса „Стражи на ислямската 
революция“ и руските диверсионно-разузнавателни групи „Спецназ“.  

Сирийската война съществено видоизменя принципите и правилата 
за ненамеса в един по същество вътрешнодържавен конфликт. Сирия се 
превърна в достъпно за всички бойно поле, където всеки държавен и 
недържавен играч може безнаказано да се намеси на страната на 
управляващия режим или против него, като защити интереса на някоя от 
враждуващите страни. Това пренебрегване на ограниченията може да се 
отрази крайно негативно върху ситуацията в Близкия изток и Северна 
Африка, където и занапред ще има въоръжени конфликти. Освен това е 
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въведено правилото за постигането на победа на всяка цена и с всякакви 
средства – употреба на химическо оръжие, бомбардировки на цивилно 
население, използване на цивилни граждани като жив щит, блокиране на 
населени места и принуждаване към изселване чрез глад.  

Всичко това характеризира сирийската война като нов етап от 
процеса на дехуманизация на военните конфликти.  

Бъдещите конфликти в региона по всяка вероятност ще протичат в 
обстановка на крайно ожесточение на действията и непримиримост на 
позициите на противостоящите страни, което ще носи все по-тежки 
хуманитарни последствия за цивилното население. Това важи и за 
задълбочаващата се саудитско-иранска конфронтация, която намира 
проявление не само в Сирия, но и в Йемен, Ливан, Бахрейн и Ирак. Според 
оценки на ООН конфликтът в Йемен е причина за най-тежката 
хуманитарна катастрофа, възниквала някога в света.  

Противопоставянето между Саудитска Арабия и Иран в Близкия 
изток ще се проектира и върху отношенията между подкрепящите ги групи 
държави (от една страна, САЩ, Израел и ОАЕ, и от друга, Русия и Сирия). 
Сирийският конфликт съществено променя отношенията в рамките на 
Съвета за сътрудничество на страните от Персийския залив, особено след 
ембаргото на „квартета“ (Саудитска Арабия, Бахрейн, Египет и ОАЕ) 
срещу Катар през 2017 г. Вероятно ще бъдем свидетели на все по-голям 
стремеж на катарското ръководство към самостоятелна външна политика и 
разширяване на сътрудничеството с Иран, поради което в отделни случаи 
Катар може да се присъедини към групата държави, подкрепящи Иран. 

Държавите от антииранския блок неизбежно ще засилят 
сътрудничеството помежду си, за да ограничат регионалното влияние на 
Иран. Като един от лидерите на арабския свят Саудитска Арабия ще бъде 
принудена да балансира между ролята си на водеща държава в Лигата на 
арабските държави и Организация за ислямско сътрудничество, от една 
страна, и необходимостта от сътрудничество с Израел, от друга. 

Разбира се, равнището и интензивността на това сътрудничество ще 
зависят от поведението на Иран, който след приключването на конфликта 
ще се превърне в „излишния победител“. Малко вероятно е Техеран да 
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поеме курс към изостряне на конфронтацията с антииранския блок, защото 
след активната фаза на конфликта усилията му ще бъдат насочени другаде 
– към оползотворяване на постиженията от войната и укрепване на 
позициите си в Сирия и региона. Затова по всяка вероятност Иран ще се 
въздържа от действия, които Израел би възприел като директна заплаха за 
сигурността, ще излъчва помирителни сигнали към САЩ и ще 
демонстрира желание за сътрудничество с международната общност в 
рамките на Съвместния всеобхватен план за действие. 

 
3.4.2. Западни Балкани 

 

Балканите и особено Западните Балкани са уязвим регион поради 
множеството рискове и предизвикателства, като сложниje отношения 
между общностите и потенциала за нарастване на напрежението на базата 
на етнос и религия; бежанските и миграционните вълни; навлизането на 
радикални форми на ислям; опитите за влияние на глобални сили (Русия) и 
регионални държави (Турция, Саудитска Арабия). Ситуацията в страните 
от Западните Балкани допълнително се усложнява от фактори, като слаби 
икономики, ниски доходи, високи нива на безработица особено сред 
младите хора, високи нива на корупция, слабости на правораздавателните 
и правоохранителните системи, ниско ниво на доверие към държавните 
институции, политическа нестабилност в редица държави. 

Пряко отражение на сирийския конфликт е увеличаването на 
степента на терористична заплаха вследствие на завръщането на 
екстремистите след провала на проекта за създаване на „ислямския 
халифат“. По данни на Института за стратегически изследвания 
STRATFOR между 2011 и 2016 г. около 900 души от страните от 
Западните Балкани са заминали за Сирия и Ирак, за да се присъединят към 
„Ислямска държава“. Най-големи „износители“ на чуждестранни бойци са 
Косово, Босна и Херцеговина, Албания и Македония. Сред тях се срещат и 
граждани на Сърбия и Черна гора. Към края на 2018 г. около 300 от тях са 
се завърнали в страните на произход.33  

                                                                 
33 Metodieva, A. Balkan Foreign Fighters Are Coming Back: What Should Be Done?... 
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Таблица 1 

 

Брой на заминалите за Сирия и Ирак по държави 

Държава Общо Жени Деца 
Завърнали 

се 
Убити 

Останали 
в зоната 

на конфликта 
Албания 136 13 31 40 20 76 
Босна и 
Херцеговина 

260 56 80 49 46 171 

Косово 316 38 28 118 59 139 
Македония 135 – – 80 27 35 
Сърбия 42 – – 9 11 28 
Черна гора до 30 – – – 5 – 

 
Общините, в които живеят най-много от присъединилите се към 

„Ислямска държава“, са разположени близо една до друга, което показва, 
че определени райони на държавите от Западните Балкани са в по-голяма 
степен уязвими от радикалната пропаганда. 

 
Таблица 2 

 

Общини с най-много присъединили се към „Ислямска държава“34 
Държава Общини 

Албания Загорие, Лешня, Поградец 
Босна и Херцеговина Сараево, Зеница, Тузла, Травник, Бихач 

Косово 
Качаник, Митровица, Витиня, Гниляне, 
Елезки хан 

Македония Скопие, Арачиново, Сарай, Куманово, Гостивар 
Сърбия Санджак (Нови пазар) 

 
Ще приведем само един пример, за да покажем, че тежката 

                                                                 
34 Metodieva, A. Balkan Foreign Fighters Are Coming Back: What Should Be Done?... 
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социално-икономическа обстановка в страните от Западните Балкани 
създава благоприятни условия за проникването и разпространението на 
екстремистки идеи. Според данни на Международния валутен фонд 
съвкупният размер на БВП на четири централноевропейски държави 
(Белгия, Нидерландия, Дания и Австрия) за 2017 г. е достигнал 
2,049 млрд. щ.д. Същата година общият БВП на четири държави от 
Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Косово и Македония) 
възлиза на 49 млрд. щ.д., което представлява само 2,4% от БВП на 
централноевропейските държави. От тях най-нисък БВП има Косово, 
откъдето за Сирия и Ирак са заминали най-много хора, за да се 
присъединят към „Ислямска държава“. От друга страна ограничените 
ресурси на страните от Западните Балкани не им позволяват да изградят 
ефективно функционираща система за сигурност, която да се справи с 
предизвикателствата и хуманитарните проблеми, произтичащи от 
сирийския конфликт. 

От гледна точка на противодействието на тероризма завърналите се 
от зоната на конфликта са рисков контингент, тъй като са преминали 
военна подготовка. Освен това са били подложени на идеологическо 
индоктриниране и са податливи на призивите на „Ислямска държава“ за 
религиозно мотивирани терористични актове. 

Мигрантите и бежанците, преминаващи през т.нар. „нов балкански 
маршрут“ (през Албания, Черна гора и Босна към Централна Европа), 
продължават да предизвикват опасения от възникването на хуманитарни 
кризи или предизвикателства за сигурността, макар броят им да не може да 
се сравнява с масовите бежански вълни през 2015 г. 

Пряка последица от конфликта в Сирия са опитите на балканските 
държави да ускорят както процеса на присъединяването си към 
Европейския съюз и НАТО, така и сътрудничеството помежду си. 
Държавните ръководства на тези страни осъзнават, че това е ефективен 
начин за борба срещу негативните отражения на конфликта. Ако 
процесите на интеграция и сътрудничество продължат, в средносрочна 
перспектива е възможно да станем свидетели на разширяването на сферата 
на влияние на ЕС и трайното затвърждаване на мястото на Западните 
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Балкани като част от европейската цивилизационна зона. По този начин 
регионът ще изгради защитни механизми срещу стратегиите на Русия и 
Турция, насочени към възстановяване и разширяване на влиянието им в 
противовес на влиянието на Европейския съюз, който Турция и отчасти 
Русия разглеждат като геополитически и цивилизационен антипод. 

 
3.4.3. Черноморски регион 

 

Войната в Сирия засилва геополитическата значимост на 
Черноморския регион като пространство, в което се конкурират интересите 
на Русия и НАТО. След намесата на Русия в конфликта регионът се 
превръща в изходен район за военноморските ѝ операции, насочени към 
разширяване на присъствието ѝ в Източното Средиземноморие. По този 
начин конфликтът изостря интереса на САЩ и НАТО към региона и 
допринася за издигане ролята на Турция, която по силата на Конвенцията 
от Монтрьо следи за прилагането на режима за преминаване през 
Проливната зона. 

Стратегическите планове на Русия за проектиране на сила в 
Източното Средиземноморие налагат установяването на военно 
превъзходство в Черно море. Тези планове се осъществяват както чрез 
разполагането на повече сили и средства, така и посредством мерки за 
ограничаване достъпа до театъра на военните действия на въоръжените 
сили на други държави. След анексирането на Крим, Русия се стреми към 
доминация в прилежащите морски пространства и тълкува в своя полза 
установените правила за корабоплаване в Азовско море. Руското военно и 
политическо ръководство прилагат на практика стратегическата аксиома, 
че контролът над Черно море осигурява възможност за налагане на руските 
интереси в Южен Кавказ и на Балканите, както и в Средиземно море. В 
същото време те считат, че тази стратегическа връзка е двупосочна, тъй 
като Средиземно море е разположено на подстъпите към Черноморския 
регион, чиято отбрана придоби особено значение за Русия след 
анексирането на полуостров Крим. 

Във военно-политически план сме свидетели на нарастването на 
конфликтния потенциал, след като съотношението на силите се променя в 
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полза на Русия. Според бившия командващ на Черноморския флот адмирал 
Владимир Комоедов) през 2011 г. военните способности на Турция в 
Черно море са 4,7 пъти повече, отколкото на Русия и Украйна, взети 
заедно. След няколко години обаче руският Черноморски флот разполага с 
превъзхождащи сили (само през 2018 г. личният състав се е увеличил с 
32 хил. наборници) и средства (мощни корабни групи, многобройна по 
състав морска авиация, ефективни средства за брегова отбрана и за борба с 
подводници, съвременно ракетно въоръжение).35 В състава на Постоянното 
оперативно съединение на ВМФ на Русия в Средиземно море са включени 
и кораби от Черноморския флот. В ученията на руските корабни групи в 
близост до териториалните води на Сирия често участват кораби на 
Черноморския флот и Каспийската флотилия, както и базирани на 
полуостров Крим самолети на изтребително-бомбардировъчната, 
транспортната и морската авиация.   

Чрез военноморското си присъствие в Средиземно море Русия се 
стреми да упражнява възпиращо въздействие върху САЩ, като 
демонстрира кораби със съвременно ракетно въоръжение, включително 
крилати и противокорабни ракети. Такова присъствие осигурява на 
сирийския режим благоприятна среда за провеждане на операциите срещу 
опозиционните въоръжени групировки.  

Освен това Русия се стреми да изгради тесни търговско-
икономически връзки между Крим и средиземноморското крайбрежие на 
Сирия. По всяка вероятност целта е да се създадат условия за пряко 
участие на руски фирми от Република Крим в следвоенното 
възстановяване на Сирия. През януари 2019 г. е подписано споразумение 
за сътрудничество между градовете Севастопол и Тартус, където е 
разположена руската военноморска база.  

Засилването на влиянието на Иран в резултат на сирийския конфликт 
е предпоставка за допълнително задълбочаване на противоречията му със 

                                                                 
35 Bekiarova, Natalia. The Changing Strategic Paradigm in the Black Sea Zone and the 
Challenges to Regional Security. Available from:  http://www.ocerints.org/intcess19_e-
publication/paper.html 
 
 

http://www.ocerints.org/intcess19_e-publication/paper.html
http://www.ocerints.org/intcess19_e-publication/paper.html
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САЩ и НАТО, което неизбежно ще доведе до нарастване на значението на 
системата за противоракетна отбрана на НАТО в Черноморския регион – в 
района на Девеселу, Румъния (батарея ракети-прехващачи SM-2), и в 
района на Малатия, Турция (радиолокационни станции за откриване и 
съпровождане на междуконтинентални балистични ракети). 

В геополитически план събитията в Сирия засилват значението на 
Черноморския регион като център на цивилизационна интерактивност и 
културно взаимодействие между континенти и региони. Обединяващото 
понятие „Черноморско-Каспийски регион“ подчертава още повече 
географската близост до конфликтните пространства в Централна Азия, 
Афганистан, Сирия, Иран и Ирак, които влияят върху обстановката и 
средата за сигурност в Черно море.  

 
3.4.4. Влияние върху сигурността и интересите на България 
 

Поради географското си разположение България е пряко засегната от 
негативните последици на конфликта, а сигурността ѝ е изложена на 
редица рискове и предизвикателства. В същото време кризата предоставя 
възможности за утвърждаването на България като генератор на сигурност 
и стабилност, надежден член на Европейския съюз и страна с активна 
позиция по проблемите на региона. 

Сериозно предизвикателство остава вероятността от подновяване на 
миграционния натиск по т.нар. Балкански миграционен коридор, 
преминаващ през територията на България. Някои от сценариите за 
развитие на конфликта, както и на цялостната обстановка в региона 
предполагат възникването на нови миграционни вълни, което 
допълнително ще подложи на изпитание органите и институциите от 
системата за сигурност. Ефективното осъществяване на комплекса от 
дейности по охрана на българско-турската граница, която е външна за 
Европейския съюз, ще допринесе за издигане ролята на България като 
надежден член и гарант на сигурността на Съюза. 

С наближаването на момента на приключване на активните бойни 
действия срещу радикалните групировки се увеличават и рисковете за 
сигурността на България и Европа като цяло. Те са свързани със 
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стратегията за пренасочване на терористичната активност на „Ислямска 
държава“ и завръщането в Европа на джихадисти – граждани на 
европейските държави. 

Едва ли може да се очаква, че след конфликта в Сирия ще намалеят 
амбициите на сунитския политически ислям, включително на радикалните 
му форми, да разширява позициите си на Балканите и особено в страните 
от Западните Балкани. Рискът за България няма да отпадне, но тя вероятно 
няма да е приоритетна цел. Практиката показва, че проникването се 
осъществява по линията на най-малкото съпротивление, т.е. най-уязвими 
са страните със слаба държавност, неработещи институции и изострени 
отношения между етническите и религиозните общности. Това означава, 
че България следва да продължи активната си политика, насочена към 
задълбочаване на сътрудничеството и подпомагане на европейската 
интеграция на страните от Западните Балкани. Това е шанс да заеме 
лидерска позиция в региона и да затвърди ролята си на източник на 
сигурност и стабилност. 

Сирийският конфликт има потенциала да дестабилизира съседните 
на България държави, което пряко ще се отрази върху нейната сигурност. 
По отношение на Турция следва да се отбележи, че бежанският проблем 
поставя на сериозно изпитание обществото и държавата, независимо че 
основната маса бежанци е съсредоточена в бежанските лагери в района на 
сирийско-турската граница. На фона на тежките финансово-икономически 
проблеми в Турция и задълбочаващата се социална несигурност, сред 
населението се засилват тревогата и безпокойството, предизвикани от 
наличието на голям брой (около 3 млн.) бежанци и мигранти от Сирия и 
други държави. Военните операции на Турция в Северна Сирия и мерките 
срещу кюрдските амбиции за териториално обособяване стимулират 
националистическите настроения в Турция и засилват зависимостта на 
управляващата Партия на справедливостта и развитието от коалиционния 
ѝ партньор Партията на националистическото действие. 
Националистическата и антикюрдската реторика задълбочават 
поляризацията и противопоставянето в турското общество.  

Освен рискове и заплахи сирийската криза може да предостави на 
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България възможности да реализира своите икономически интереси в 
рамките на следвоенното възстановяване на страната. България може да 
използва добрата си регионална експертиза и натрупания опит от 
поддържането на икономически връзки с арабските страни, за да вземе 
участие в изграждането на икономиката и инфраструктурата на Сирия. 

Дестабилизиращо въздействие на конфликта върху обстановката в 
Близкия изток и съседните региони може да достигне критични равнища, 
поради което нараства общият стремеж към предприемане на реални 
стъпки за прекратяването на конфликта. Перспективите в тази насока 
зависят от волята на глобалните и регионалните сили за сътрудничество, 
от вариантите за подялба на властта между противостоящите страни и от 
склонността към конструктивно поведение на режима на Башар Асад. 
Необходимо условие за започването на мирен процес е пълният разгром на 
радикалните групировки и отнемането на контрола им над територията на 
страната. 

Напрежението в Близкия изток вероятно ще се задържи високо и 
след приключване на активната фаза на конфликта, тъй като 
противоречията и борбата за надмощие ще продължат. Следва да се има 
предвид, че на практика не съществува вариант за запазването на Сирия 
като унитарна държава, при който регионалното съперничество между 
Иран и Саудитска Арабия да бъде прекратено.  

Конфликтът създава условия за нарастване на рисковете и заплахите 
за сигурността на страните от Западните Балкани, което ги стимулира да 
задълбочават сътрудничеството помежду си и да търсят възможности за 
ускоряване на присъединяването си към европейските и евро-
атлантическите структури. Това предоставя на Европейския съюз шанс за 
трайно приобщаване на Западните Балкани към европейските ценности и 
ограничаване на аспирациите на фактори извън Съюза. 

Войната в Сирия ще засили геополитическата значимост на 
Черноморския регион като пространство, в което се конкурират интересите 
на Русия и НАТО, и като изходен район за присъствието на Русия в 
Източното Средиземноморие. 
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Освен че поражда рискове и заплахи за сигурността, конфликтът в 
Сирия предоставя на България и възможността да осъществи своите 
геополитически шансове, като възприеме ролята на двигател на 
стабилизиращите регионални процеси. Това ще предостави възможност на 
България да се утвърди като източник на сигурност и стабилност, 
надежден член на Европейския съюз и държава с активна позиция по 
проблемите на Близкия изток, Западните Балкани и прилежащите региони. 
За целта е необходима активна политика, която предполага непрекъснато 
следене и анализиране на сирийския конфликт и регионалните му 
отражения. 
  



125 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Конфликтите по света стават все повече, все по-ожесточени и все по-

неконвенционални. В тях участват много недържавни субекти, подкрепяни 
от отделни държави или коалиции. Балансът на интересите на участниците 
в конфликтите е динамична променлива величина, която се определя от 
многообразни и разнопосочни фактори.  

За да си изясним причините за възникването на конфликтите, 
закономерностите на тяхното развитие и пътищата за разрешаването им, е 
необходимо да изследваме геополитическите им измерения. Това ще ни 
даде възможност да си съставим сравнително пълна картина за 
мотивацията на участниците и заинтересуваните държави, да прогнозираме 
намеренията и амбициите им, да формулираме правилна собствена 
позиция по проблемите, както и да разработим ефективна стратегия за 
преодоляване на последствията от конфликта, които пряко ни засягат.  

Гражданската война в Сирия е вътрешнодържавен конфликт с 
трайни последици върху сигурността както в Близкия изток и 
прилежащите региони, така и в Европа и света. Изследването на 
геополитическите му измерения показва, че неговите отражения оказват 
многопосочен ефект върху регионалната и глобалната геополитическа 
динамика. Мащабите, обхватът и продължителността на конфликта са 
продиктувани от интересите на редица регионални и глобални фактори, 
които целят да разширят сферите си на влияние и да реализират 
дългосрочна икономическа изгода. 

Перспективите за урегулиране на конфликта зависят от сложния 
баланс между геополитическите цели на пряко заинтересуваните държави 
и амбициите за участие във властта на несистемните участници в лицето на 
легитимната опозиция и радикалните групировки. Този баланс ще намери 
израз във формулата за подялба на властта и за разпределение на 
суверенитета в Сирия. 

Независимо от изхода на конфликта Сирия задълго ще остане 
конкурентно геополитическо пространство и източник на нестабилност, 
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породена от острите и разнопосочни противоречия между главните 
действащи лица. Отговорността за опазването и поддържането на мира ще 
бъде поета от онези членове на международната общност, които не са 
участвали пряко или косвено в конфликта. 

Войната в Сирия влияе непосредствено и върху геополитическите 
процеси и средата за сигурност в Близкия изток, Балканите и 
Черноморския регион. Положително проявление на тези процеси вероятно 
ще бъде засилването на процеса на интеграция на страните от Западните 
Балкани в Европейския съюз и НАТО. 

Винаги следва да имаме предвид, че конфликтите не пораждат само 
рискове и предизвикателства, а предоставят и възможности за изява на 
държавите, които чрез активна позиция и конструктивен подход са в 
състояние да обединят усилията на засегнатите страни и да бъдат фактор 
на стабилността. 
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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от професор д-р Наталия Бекярова 
 

Монографията на д-р Васил Станков  е отговор на отдавна назряла  
обществена необходимост  от цялостно представяне и познаване  на 
геополитическите измерения на сирийския конфликт. Както е известно, 
един от най-сериозните проблеми на сигурността както за Балканите  и в 
зоната на широкото Черноморско пространство, така и за югоизточния 
фланг на НАТО  е конфликтът в Близкия изток и по-специално в Сирия. 
Военните  действия навлизат в деветата си година, а изгледите за  трайно 
регулиране на конфликта, за постигане на  мир и сигурност в региона 
засега са само хипотетични. Ето защо всяко задълбочено изследване по 
проблемите на  сирийския конфликт е ценно и важно.  

 Безспорно предимство на книгата е не просто събирането   и 
подреждането в логична конструкция на събитията, които съпътстват 
конфликта в Сирия на базата на публикации на български и чуждестранни 
автори. В този случай става дума за   изследване и споделяне на знания и 
опит, натрупани в продължение на години  работа  „на терен“, на 
преживени  впечатления и  самостоятелни анализи   и оценки. 

Заслужава висока оценка подбраната структура на монографията, 
която е  целенасочено подвластна на вътрешната логика на събитията. 
Проследяват се причините и същностните страни на  конфликта в Сирия и 
се  внася  допълнителна  яснота относно каузата и групирането на 
многобройните  участници в  конфликта. Много важна част от развитието 
на събитията е изследването на ролята и позициите на заинтересованите 
регионални и глобални играчи. Прави впечатление, че успоредно с  
анализа на ролята на  представителите на Великите сили  САЩ, Русия и 
Европейския съюз,  която в общи линии е известна от средствата за масова 
информация, се  отделя място и са добре обосновани  интересите и 
отношението  на  другите  участници. Това са  особено значимите за 
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региона на Близкия изток играчи  в политическата надпревара за влияние – 
Турция, Иран, Израел и Саудитска Арабия. 

 Качество на монографията и усилията на нейния автор е 
запознаването   с  позициите на  другите държави, които са важни  фактори 
в развитието на политическите процеси в Близкия изток и особено и  
съвременната констелация в динамиката на сирийския конфликт. Това са 
нови страни в познаването на конфликта, защото  са изяснени ролята и 
мястото на играчи, като петролните монархии в Близкия изток, Катар, 
Обединените арабски емирства. Отделено е място и на държавите от  
БРИКС, чиято позиция рядко получава необходимата публичност. 

Много ценна  част от изследването и анализите в монографията  са 
аргументираните анализи  на  многопосочните усилия за  политическо 
разрешаване на конфликта. Внесена е сериозна яснота относно  
идеологията и постиженията по разрешаването на конфликта, като са 
изследвани ролята  и заслугите на  Съвета за сигурност на ООН, 
проследява се най-важното от дейността на  Женевския мирен процес, 
преговорите в Астана и Сочи.  Обективно и ясно са анализирани  
възможните  сценарии за  изход от конфликта.  

Особено полезни  са  оценките на влиянието на конфликта върху 
средата за сигурност в Арабския свят, в Близкия изток, на Балканите и в 
Черноморския регион. Отлично премислени са и отраженията на 
сирийския конфликт върху сигурността на Република България.  

В цялата монография изводите са научно аргументирани и  отлично 
защитени. Езикът и стилът са пределно ясни и изпълнени с конкретика, 
което  облекчава четенето на  книгата и подпомага лесното възприемане на 
иначе сложната материя. Прави отлично впечатление не само свободното 
владеене от автора на английски и турски език, но и богатата база научни 
изследвания, цитирани в библиографията, които са подпомогнали процеса 
на  анализ на политическите събития, свързани със сирийския конфликт.  

В системата на  висшето военно образование, както  и  в страната,  
липсват  цялостни  изследвания по тази актуална  тема, която задълго ще 
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определя средата за сигурност в регионален и глобален мащаб. 
Монографията ще даде отлична  възможност за разширяване на вече 
съществуващите  знания по сирийския конфликт и решително ще 
подпомогне както преподавателите, така и обучаемите офицери и студенти 
при изучаването на сложната и многопластова конфликтност на Близкия 
изток. Нещо повече, това изследване би било много полезно четиво и за 
широката  аудитория граждани, които проявяват интерес към  актуалната 
международна тематика и конфликтологията.  

Горепосоченото ми дава основание категорично да смятам, че 
отпечатването на настоящата монография е необходимо. То ще представи 
в отлична светлина както  качествата на нейния автор, така и ще допринесе 
за укрепването на авторитета на издателството на Военна академия 
„Г. С. Раковски“.  

За да се улесни достъпът  до книгата на полковник д-р Васил 
Станков,  препоръчвам първоначално  да се публикува на сайта на 
академията, а впоследствие да се потърси възможност и за издаване на  
книжно тяло. 
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Р Е Ц Е Н З И Я 

от професор д.в.н. Георги Бахчеванов 

Предоставената ми за рецензия монография на тема 
„Геополитически аспекти на конфликта в Сирия“ представя пред 
експертите и изследователите от областта на националната сигурност 
обобщените резултати от задълбочено изследване за същността, характера 
и измеренията на гражданската война в Сирия.  В монографията са 
разкрити както целите на преките участници в конфликта, така и 
интересите на външните действащи лица, които ги подкрепят. Както при 
повечето вътрешнодържавни конфликти, противостоящите страни в Сирия 
получават подкрепа от влиятелни регионални и глобални сили, което още 
повече изостря въоръженото противопоставяне.  

Според автора конфликтът има потенциала да отбележи нов етап в 
съперничеството за глобално и регионално надмощие, който ще се 
характеризира с активизиране на борбата за ресурси и влияние в 
конкурентните геополитически пространства, допълнително изостряне на 
противоречията и засилване на конфронтацията в конфликтните региони 
на света.  

Предложеното заглавие и заглавията на отделните глави следват по 
възможно най-добър начин и определят предметната  област на 
изследването.  Посочват темата и главния проблем и информират  
публиката за съдържанието и стойността на изданието.  

Монографията завършва с изводи, свързани с оценка на 
дестабилизиращото въздействие на конфликта върху обстановката в 
Близкия изток и съседните региони. Според автора перспективите за 
прекратяване зависят от волята на глобалните и регионалните сили за 
сътрудничество, от вариантите за подялба на властта между 
противостоящите страни и от склонността към конструктивно поведение 
на режима на Башар Асад. Необходимо условие за стартиране на мирен 
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процес е пълният разгром на радикалните групировки и отнемането на 
контрола им върху територията на страната. 

Стилът, използван в монографията, е научно издържан, а отделните 

глави са логично и систематично балансирани. Научният инструментариум 

е прецизно подбран. В монографията е използван огромен експертен 

потенциал. В подкрепа на издигнатите цели авторът е използвал данни от 

различни източници, като се прави съпоставка и анализ между тях. В хода 

на всички изследвания е прилаган адекватен инструментариум на научния 

анализ.  

Монографията е със сериозно научно и практическо приложение, 

което ми дава основание да предложа нейното публикуване. 
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