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АВТОРИТЕ 

 

Руслан Трад 
 

Журналист на свободна практика с фокус върху Близък изток и Северна Африка. 

Създател на първия български блог за Близък изток, Intidar, както и на 

организацията Форум за арабска култура. Водил е лекции за политически 

движения и процеси в Близкия изток в аудитории на Софийски университет, Нов 

български университет, Червената къща и Дипломатически институт към МВнР. 

Пътува често в Близкия изток, като публикува репортажи от Ливан, Югоизточна 

Турция, Тунис, Ирак и Сирия, а през 2014 заснема филм в Иракски Кюрдистан на 

фронтовите линии с „Ислямска държава“. 

Александър Стоянов 
 

Историк и журналист, magister cum laude и настоящ докторант от Лайденския 

университет в Нидерландия. Отговорен редактор и създател на списание 

“Военна История” и съосновател на “Клуб Военна История”. Автор на множество 

публикации, посветени на различни проблеми от военната и политическата 

история на Европа и Близкия Изток. Автор на единствените подробни карти на 

български език, проследяващи конфликтите в Сирия, Ирак, Либия, Йемен, 

Нигерия, Афганистан и Сомалия. 

Венцислав Божев 
 

Политолог и експерт в областта на международните отношения с богат опит в 

анализа на европейските политически процеси, както и на динамиката на 

отношенията в Близкия изток и постсъветското пространство. Автор на 

множество материали и академични текстове по въпросната тематика. Участник 

в международни изследователски проекти и теренни проучвания в Близкия изток. 
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БИТКАТА ЗА МОСУЛ (30 -10 / 02-11-2016) 

Ден 15 (30 октомври) 
Иракската армия и милиции се намираха в състояние на постоянно прегрупиране 

за финална офанзива срещу Мосул 

Шиитските милиции започнаха първия етап от своето настъпление в посока 

северозапад към Тел Афар. До края на деня бяха освободени десетки селища, 

сред които ал Шура, Аин ал Наср, ал Бшмана. 

В подготовка за предстоящото настъпление към Мосул, Ираксите спецчасти 

окупираха селището Али Раш, западно от Бахдида. 

Ден 16 (31 октомври) 
След пет дни на усилена подготовка, иракската армия и милициите Шааби 

започнаха своята планирана офанзива, която се разгръща в два етапа. 

Иракската армия и специалните части атакуват Мосул от изток, щурмувайки 

периферните квартали на града. 

Милициите Хашд ал Шааби започнаха своето настъпление през пустинята в 

посока Каяра - Тел Афар с цел да се пресече пътя за отстъпление на Даеш към 

Сирия. До 17:00 българско време, шиитските милиции завладяха десетина села 
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- Мушайрафа, Тел Силкан, Далалуия, Кирбат Таих, Ариш, Абу Джаради, Хууайт, 

Харати, ал Хуайш и обсаждат силите на ИД в Джунд и Санарик. 

 

До края на деня, Шааби продължиха своето настъпление, завземайки Джурн, 

Санарик, Гергера, Зарка, Ум Сиджан, Амрини и Имам Хамза. 
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Ден 17 (01 ноември) 

Основните сражения се водят в покрайнините на Мосул, където риакски бойци 

от 9та дивизия и специалните части продължават да прочистват предградието 

Годжели и да напредват към вътрешността на кварталът Ак Карама - първият от 

същински Мосул, в който влязоха иракски бойци. 
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Ден 18 (02 ноември) 
Хашд ал Шааби продължават да напредват през пустинните области в посока 

Тел Афар. До момента около 40 селища са били освободени от Даеш в рамките 

на операцията, започнала на 30-ти октомври. 

В Мосул иракската армия продължава да захожда към позициите на ИД в 

крайните източни квартали. Даеш са започнали да се изтеглят от Ал Карама. 

На юг, по поречието на р. Тигър, иракски войски, полицейски части и специалните 

сили напредват към град Хамам Алил. Паралелно, един лъч на Хашд ал Шааби 

се е отклонил от настъплението на северозапад за да атакува Хамам Алил от 

запад и да пререже пътя за отстъпление на разположените там сили на ИДИЛ 

към Мосул. До края на деня, иракските милиции достигнаха  до пътя Масад-

Мосул и го "отрязаха". 
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СИТУАЦИЯТА В СИРИЯ  

 

 

На 29 октомври в Алепо започна поредният етап от противоборството между 

правителствените сили и опозицията.  

Отдавна планираната атака за разбиване на обсадата на Източно Алепо започна 

призори на същия ден. С цел постигане на максимална координация на 

действията, планирането бе поверено на съвместния щаб на Джайш ал Фатах, 

обединяващ представители на няколко бунтовнически групи (Свободна сирийска 

армия, Съюз Фастаким, Дивизия Султан Мурад) и ислямистки фракции (Файлак 

ал Шам, Левантийски фронт, Ахрар ал Шам, Ислямски фронт, Джайш 

Мудахидийн, Аджнад ал Шам, Харакат Нураддин аз Зенки, Джайш ан Наср), както 

и на джихадистите от Джабхат Фатах ал Шам (Ан Нусра) и Туркменската 

ислямска партия в Сирия.  
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По предварителни данни, около 1500-2000 бойци трябваше да бъдат ангажирани 

в операцията, подкрепени от бронирана техника, противотанкови системи и 

артилерия. 

Срещу тях, про-правителствените сили разполагаха с пъстра палитра от бойни 

формации – ирански командоси, Иранската революционна гвардия, няколко 

милиции с иракски произход, Хизбула, сирийски милиции в състава на 

Националните сили за отбрана (НСО), руски части както и войници от Сирийската 

арабска армия. Правителствените сили разполагат с танкове, друга бронирана 

техника, артилерия, различни ракетни системи, както и въздушна поддръжка от 

страна на руската и сирийската авиация. Общият брой на про-правителствените 

сили в района на Алепо е около 6000-8000, но все още не е ясно каква част от 

тях защитава позициите, около които се водеха операциите, които предстои да 

разгледаме. 

Планът на бунтовническо-ислямистките сили 
Противно на досегашните атаки, насочвани срещу пътя Кастело западно от Шейх 

Максуд и района на военните академии западно от квартал Рамуса, този път 

бунтовниците избраха нестандартен подход – да нападнат онези 

правителствени сили, които охраняват зоните, в които правителственият контрол 

е с най-голяма дълбочина на фронта – кварталите ал Асад, Нови Халаб, Ал 

Захра, Хамадания и жилищния комплекс „3000“. Очакваше се, че тези зони са по-

слабо барикадирани и подготвени за евентуална решителна атака с оглед на 

факта, че блокадата при Кастело на север и Рамуса на юг е с дълбочина по-

малка от 2 километра.  

Тактиката на бунтовниците се основаваше на изненадата и нанасянето на 

решителни удари, предхождани от масирана артилерийска подготовка. В 

допълнение, силите на Ислямски фронт, Съюзът Фастаким и Свободната 

сирийска армия вътре в Източен Халаб, трябваше да атакуват в квартал Салах 

ад Дин и Стари Халаб в опит да отвлекат правителствените части там от 

възможността да се включат в действията на своите на западния фронт. 
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Реализацията 
 

 

Първите 36 часа от операцията постигнаха известен напредък за опозиционните 

сили. Квартал ал Асад бе завзет, а правителствените позиции около жилищния 

комплекс „1070“ бяха сведени до няколко изолирани сгради.  

Офанзивата в АЛ Захра, от друга страна, претърпя пълен провал, а 

опозиционните сили бяха спрени още в началото на своето настъпление. 

Кратките пробиви в района на военна база Захра също бяха бързо запушени, а 

разположените там туркменски части и бойците на Ислямски фронт бяха 

изтласкани на стартови позиции.  

Подобен бе развоят на събитията в района на Нови Халаб ( т.нар. „Фронт 

Менян“), където ирански, иракски и сирийски части успяха, използвайки тежка 

бронирана техника да изтласкат бойците на Джайш Фатах ал Шам и няколко 

ислямистки милиции обратно на началните позиции на тяхната офанзива.  
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Тежки загуби за бунтовниците донесоха и неуспешните щурмове срещу военната 

академия Ал Асад и срещу жилищния комплекс „3000“. В неделя привечер 

правителствените сили предприеха контраофанзива по целия фронт, успяха да 

си върнят няколко от загубените позиции, но въпреки масирания обстрел с 

артилерия и чрез въздушни атаки, опозиционните фракции удържаха своите 

придобивки в квартал Ал Асад и по фронта между комплексите „1070“ и „3000“. 

През следващите три дни (31 октомври, 1 ноември и 2 ноември), боевете 

придобиха характера на статична размяна на огън без решителни действия от 

коя да е страна. 

Резултатът 
Офанзивата на Джайш ал Фатах може спокойно да се разглежда като пълен 

провал с оглед поставените стратегически и тактически цели и като сериозен 

успех за правителствените сили, които на свой ред получават шанс да 

контраатакуват бунтовническите позиции в Източен Халаб, който се намира под 

пълна обсада.  

Русия обяви, че от 4 ноември е склонна да удължи срока за изтегляне на 

цивилното население от обсадените зони, но предупреди че при нов отказ, 

въздушната кампания ще продължи с още по сериозна честота.  

Местни активисти от своя страна заявиха, че руските и правителствените части 

не спазват примирието, които самите те твърдят, че налагат и продължават да 

обстрелват контролираните от бунтовниците зони. Сред опозиционните фракции 

в Източен Халаб съществува опасението, че в случай, че започне евакуация по 

обявените трасета, успоредно с излизащите жители ще започне навлизане на 

правителствени части, които да използват цивилните потоци като прикритие за 

вкарване на собствените си бойци в пазените от бунтовници и ислямисти зони. 

Човешката цена 
Ожесточените боеве взеха множество животи, сред които няколко ключови 

фигури в ръководството и от двете страни на барикадата. Поне трима ирански 

генерали, двама водачи на Хизбула и двама сирийски генерали загинаха в 

боевете, заедно с водачи на опозиционните милиции. Значителен брой бойци 

намериха смъртта си в ожесточения огън и кървавите боеве от къща на къща.  

Цялостната оценка диктува, че за опозицията, понесените щети са далеч по-

значими, отколкото за правителството. От друга страна,  САА се видя принудена 

да прехвърля войници и танкове от Хама, за да закрепи положението в неделя. 

Сред тях е и прочутата бригада „тигрите“, които в момента се сражават в квартал 

ал Асад.  
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Жители на държаните от правителствените части западни района на Алепо, 

напускат югозападните квартали за четвърти пореден ден. Причина са боевете, 

които се водят и несигурността.  

Въпреки че на фронтовите линии няма голям напредък, източници на терен 

споменават, че районите наоколо са празни, тъй като местните жители се 

страхуват да не попаднат под кръстосан огън между правителство и бунтовници. 

Някои район в Западно Алепо са почти напълно празни. Според данните, 

Хамдания е 70% празен. Много от жителите на квартала напускат в посока 

вътрешността на Алепо. 

В същото време, на юг в провинция Дамаск, правителствените сили напредват в 

Източна Гута. Завземайки два хълма над района, те имат възможност да 

обстрелват сериозно Източна Гута.  

Загубата на хълмовете около Тал Курди и Тал Сауан последва след 50 дни на 

сражения. Правителствените сили искат да контролират двете селища, тъй като 

дават стратегическа видимост към Дума – една от бунтовническите крепости в 

източните предградия на Дамаск. При боевете, режимът е използвал редица 

въздушни удари, тежка артилерия и ракетен обстрел, смазвайки по този начин 

съпротивата.  

Силите на режима, които загубиха близо 300 войници в кампанията, атакуваха 

засилено Тал Курди и Тал Сауан през септември, след като завзеха 

стратегическата военна база Катибат ал Ишара.  

Страхувайки се от последваща офанзива, хиляди жители на Тал 

Курди и Тал Сауан напускат в посока Източна Гута, включително 

Дума.  

От май месец насам правителствените сили бавно напредват в Източна Гута и 

Дамаск. Въздушни удари поразяват цели в бунтовническите територии около 

Дума, който режимът обсажда от юни 2012 насам. След падането на Тал Курди 

и Тал Сауан, вероятно следващата стъпка на правителството към овладяване и 

изолиране на Дума, е градчето ал Рихан. 

Рихан е разположен западни от двата града и служи за източен вход на Дума. 

Ако правителствените сили овладеят Рихан, те ще могат да навлязат в самия 

град Дума. Очаква се нова вълна на преселение заради офанзивата.  
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В очакване на зимата в лагерите около Баб 

ал Саляма 
 

Първите зимни дъждове започнаха в Сирия. Те наводниха бързо мизерните 

лагери с палатки. Два дни по-късно, живеещите там разселени сирийци са 

потънали в кал и вода.  

Около 250 000 души живеят в 9 лагера в близост до граничния пункт с Турция 

Баб ал Саляма. Разположени само на 40 км. северно от Алепо, лагерите очакват 

още над 70 000 нови бежанци.   

Заради засилената руска военна кампания в Сирия, хиляди цивилни са 

принудени да напуснат домовете си в посока турската граница и северните 

райони на провинция Алепо.  

По-голямата част от хората намират убежище в неофициални лагери, 

разположени по протежение на турско-сирийската граница, които се издържат с 

пари, идващи отвън.  

За разлика от тях, 9000 сирийци, които избягаха след началото на руската 

намеса в Северна Сирия, живеят в палатки насред маслиновите гори. Сезонните 

дъждове причиняват сериозни щети по импровизираните домове и подслони, 

често наводнявайки ги напълно. Палатките се пълнят с гъста кал, която поглъща 

дрехи, съдове, легла.  

В тези лагери никога не е достигала хуманитарна помощ, а 

финансирането идва от местни източници и когато могат да се 

отделят средства.   

С разселените сирийци, идващи от източните провинции Дейр ез Зор и Ар Ракка, 

лагерите в Северно Алепо продължават да се разширяват, въпреки липсата на 

ресурси. В тях все по-често се настаняват и бягащи от насилието в страната си 

иракчани. 

Остава неясно колко дълго лагерите, някои от които съществуват вече 5 години, 

могат да оцелеят без финансиране.  

Работниците в тях не получават заплати и не могат да се издържат от 

заниманията си. Международните организации нямат достъп до лагерите, нито 

пък имат за момента възможност да отделят финанси и помощи, повечето от 

които отиват към огромните лагери в Йордания, Ливан и Ирак.  
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В опит да намалят пренаселването на тези импровизирани лагери и подслони, 

местната администрация призовава хората да се върнат по родните места. 

Проблемът е, че мнозина са от източните райони на Сирия, които са под 

контрола на Ислямска държава. Същата е ситуацията и със северните райони 

на провинция Алепо, където джихадистите все още контролират големи райони, 

въпреки офанзивата на Свободната сирийска армия и кюрдските милиции.  

Заради последните валежи и последвалите наводнения, много от намерилите 

подслон в тези лагери хора са загубили легла, одеяла, лични вещи. 

Администрацията определя ситуацията като „катастрофална и безнадеждна“. 

Близките градове като Азаз дават някаква закрила, но са много скъпи за живот 

за възможностите на разселените сирийски семейства.  

По този начин и заради ситуацията, хиляди се намират в капан, без да има 

накъде да поемат.  
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ИРАНСКИЯТ ACT WEST 1 

 

Все повече специалисти в САЩ и Русия споделят, че силата, от която всъщност 

зависи краят на войната в Сирия, е Иран. 

Ислямската република е първият и най-сериозен съюзник на 

режима на Башар Асад. Всеки ден, Техеран харчи около $8 000 

000 или около $250 000 000 на месец само за да издържа своите 

военни части. 

Отделно от тези колосални суми, Иран отпусна под формата на различни заеми 

няколко милиарда долара за стабилизиране на Националната банка на Сирия и 

спасяване на постоянно девалвиращата сирийска лира. Неизвестен остава 

обемът на вложените стоки, храни и горива, които Иран осигурява с 

преференция на своите партньори в Дамаск. 

                                                   
1 Алюзия с политиката на Индия за привличане на страните от Индокитай, наричана „Act 

east“ 
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Материалните интереси на Техеран в Сирия са грамадни, несравними по обем с 

нищо, похарчено от САЩ или Русия. За разлика от двете Велики сили, Иран 

участва дейно в Сирийската гражданска война (2011-) още от самото й начало. 

Освен грамадните икономически инвестиции, Иран е здраво обвързан с Дамаск 

и посредством своя външнополитически капитал – политическите и военни 

ангажименти. От десетилетия, Сирия е част от „арабския лагер“ на Техеран – 

верен съюзник в противопоставянето на арабската република със Саудитска 

Арабия и Израел. До 2011 г., Сирия беше и единствената значителна местна 

сила, която подкрепяше Иран. САЩ бяха успели да изолират и двете, оформяйки 

обръчи от про-западни страни около Иран и Сирия. 

Ала след изтеглянето на американците от Ирак, изградената от 

тях дипломатическа система започна бързо да се руши. 

Ирак, управляван от шиитско правителство, бързо направи завой към Техеран и 

се превърна в своеобразен мост между Иран и правителството в Дамаск. Така, 

Иран успя да формира една „западна ос“ – непрекъснат териториален коридор, 

даващ достъп на страната до Средиземно море, посредством Ливан, който от 

близо 40 години се намира в хватката на иранското протеже Хизбула. 

Евентуална победа в Сирия и запазване на доминираното от шиити 

правителство в Багдад, ще позволи на Иран да създаде една стабилна 

външнополитическа притурка от държави, задължени и финансово, и 

политически на Техеран. 

От чисто практическа гледна точка, това е уникален шанс, който заслужава 

сериозните инвестиции, направени до момента. Евентуален успех на Иран ще е 

безпрецедентен удар в полза на Ислямската република и ще отбелязва най-

успешното политическо проникване на персите в западна посока от 20-те години 

на XVIII век насам. 

И ако инвестициите в Сирия са значителни, то не бива да се подценяват и 

разходите в Ирак, където Техеран издържа основната част от т.нар. Хашд ал 

Шааби – Отряди нa Народното опълчение – които се сражават редом с иракските 

сили срещу Ислямска държава. 

Хашд ал Шааби бяха онази военна сила, която подобно на 

Сирия (където този тип милиции се наричат Национални сили за 

отбрана), изигра ключова роля в избутване на управляващата 

политическа класа от ръба на военния колапс. 
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Без помощта на шиитските милиции, връщането на Фалуджа, Рамади и Тикрит и 

изтласкването на ИД към пустинята на запад и към Мосул на север, би било 

немислимо. Оръжието, обучението и финансирането на тези милиции идва 

директно от Иран. С общ брой от около 100 000 души, ал Шааби са равностойни 

по численост на самата иракска армия. Отделно от тези бойци, Иран разполага 

и с около 1 500-2 000 войници от елитните части Ал Кудс на терен. Когато 

прибавим към тези цифри около 30 000 бойци, финансирани в сирийските 

милиции и към 5-10 000 иракски, афгански и ирански войници, опериращи под 

прякото командване на Сюлеймани в Сирия, се получава че пряко и непряко, 

Иран разполага с близо 150 000 въоръжени мъже в Ирак и Сирия – най-

значителният военен контингент опериращ под надзора на една единствена 

страна. 

Към тази бройка, е редно да прибавим и около 12 000 бойци на Хизбула, които 

също действат с благословията на Иран. Не бива да се изненадваме тогава, че 

правителствата в Багдад и Дамаск са повече или по-малко заложници на 

иранската политика. Опитът за балансиране чрез присъствието на Русия и САЩ, 

е по-скоро неуспешен. И Вашингтон, и Москва добре знаят, че на терен може да 

се постигне някаква координация с Иран, но че Техеран следва своята собствена 

политическа логика, която няма как да бъде повлияна отвън. 
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Турски гамбит 

Иранския „западен маршрут“ и турската зона на интерес в Северна Сирия и Ирак 

 

След като успяха да стабилизират правителствените сили около Халаб (Алепо) 

в Сирия, пред иранските военни стои нова задача – адекватното присъствие на 

иранските интереси в операцията срещу Мосул. 

Преди два дни ген. майор Касим Сюлеймани пристигна в Багдад, за да поиска 

включването на бойци от иранската Революционна гвардия в операцията срещу 

град Тел Афар, редом до бойците от Хашд ал Шааби. 

Присъствието на Иран стана наложително с оглед агресивната турска позиция. 

Анкара настоява градът да бъде завзет от сунистки бригади (араби и туркмени) 

и в него да не влизат никакви шиитски части. Турското правителство заплаши, че 

е готово да действа със сила, за да си осигури Тел Афар, който представлява 

ключов сегмент от плановете на Анкара за преразпределение на влиянието в 

Ирак след прогонването на ИД. 

За Турция, която разглежда Мосул и Северен Ирак като зона на свое политическо 

влияние още от 2008 г. (а всъщност идеята датира още от времето на Кемал 

Ататюрк), шиитско присъствие в Тел Афар означава директен удар върху по-
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мащабната стратегия за създаване на буферна зона под турска опека, 

включваща северна Сирия и Северен Ирак. 

От своя страна, Иран не би могъл да допусне разрастване на влиянието на 

Анкара без по този начин да загуби ценни дивиденти, за които Техеран е платил 

скъпо и прескъпо през последните пет години. 

Огромните вложения, невероятните политически изгоди в случай на победа и 

заложения престиж създават сложен, многопластов комплекс от фактори, които 

се подхранват взаимно. Тяхната съвместна енергия и логика стои зад 

политическата линия на Иран и без правилното оценяване на тези „величини“, 

преценката на иранската политика в региона е невъзможна. 

С оглед всичко изброено до тук, пред Вашингтон съществуват 

твърде мъгляви възможности за договаряне на някакъв взаимен 

компромис с Техеран. 

Нещо повече, Иран отново засили анти-западната реторика – пореден завой 

след като през последните две години страната се беше сближила значително с 

Вашингтон и Лондон, покрай необходимостта за вдигане на санкциите и 

забраната за развитие на атомната енергетика. 

От друга страна, би било изключително наивно да се смята, че Иран е в джоба 

на Москва. Русия по-скоро беше поканена в Сирия от Техеран и Иран 

продължава да държи основните ключове както към властта в Дамаск, така и към 

руското присъствие. Потвърждаването на права върху базите в Тартус и 

Хмеймим несъмнено се е случило едва след като иранците са дали своята 

благословия. По същия начин, Техеран предостави своя инфраструктура за 

ползване от руските самолети по пътя им към Сирия. Тези услуги не са нито 

безвъзмездни, нито са признак на някаква слабост от страна на Техеран.  

Не се изненадвайте, ако съвсем скоро Иран започне да подхожда по-твърдо към 

Русия по отношение на Сирия. 
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Голямата игра 
Вторачени в конфликтите в Сирия и Ирак, военните наблюдатели пропускат 

икономическите измерения на иранската политика. А те са не по-малко значими 

от военно-политическите. Изследване на CSIS очерта основните направления в 

икономическата политика на големите играчи в Азия и Иран има свое много 

важно място в тези схеми. 

От една страна Техеран поддържа близки отношения с Индия. Ню Делхи се 

надява да превърне Иран в ключова пресечна точка на своите сухопътни и 

морски маршрути, свързващи икономическите зони на Централна Азия с 

Персийския Залив, Средиземно море и Европа. 

Освен ключовото пристанище Бандар Абас, Иран ще бъде ценна със своята 

пътна инфраструктура, в чийто проекти Ню Делхи вече влага милиони. Идеята 

на Индия е да се създаде алтернатива на китайските азиатски трасета, а чрез 

инвестирането на значителни суми да се посади и семето на политическото 

влияние, което да контрира евентуални опити за дипломатическа изолация, 

дирижирана от Пекин. 
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Китай също не крие своите икономически апетити към Иран. Освен грамадния 

внос на петрол, който Техеран осигурява на Пекин, КНР счита Ислямската 

република за ключов сегмент от своята политика на широк икономически пояс, 

осигуряващ по-стабилни връзки с Русия и Европа. Иран несъмнено ще се 

превърне във важен елемент от „Новия път на коприната“, който да свързва 

Далечния, Средния и Близкия Изток в един грамаден икономически коридор, 

чиято продукция да достигне до консуматорите в Европа, осигурявайки 

колосални икономически облаги за „Поднебесната империя“. 

Третият ключов играч, който залага на иранската икономическа 

карта е Русия.  

Кремъл реши да възстанови един свой стар проект, оформен по времето на 

Петър I през 1722 г. за създаване на постоянна икономическа връзка с Индийския 

океан. 

Основното трасе на това направление повтаря замисъла на прочутия цар – 

създаване на директен, каспийски коридор чрез включване на Азербайджан и 

Северен Иран и търсене на удобен сухопътен маршрут към пристанищата на 

Персийския залив. В своята същност, руският проект се стреми да се координира 

с китайските насоки, което автоматично го превръща в конкурентен на 

индийското направление. 

От иранска гледна точка, осъществяването и на трите проекта би било най-

добрата възможна формула. Внимателен поглед към картата ни показва, че при 

създаване на стабилно икономическо и политическо влияние в Сирия и Ирак, 

Иран би могъл да доразвие тези проекти, предлагайки свои собствени, 

допълнителни трасета – през равнините на Тигър и Ефрат към централните 

сирийски територии – Хама и Хомс и от там към пристанищата на Средиземно 

море в Ливан и Сирия – Сайда, Тир, Бейрут, Тартус и Латакия. 

В комбинация с развиването на ядрената енергетика, тази икономическа 

алтернатива ще издигне Иран много над нивото на транзитна зона, което му 

отделят Индия, Русия и Китай. Техеран не крие амбициите си да се включи на 

равни нога със страните от BRICS и да се превърне в ключов икономически 

фактор в Азия. Поддържането на верни приятели в Бейрут, Дамаск и Ирак с 

цената на война и грамадни разходи се оказва само един елемент от по-

грандиозната външнополитическа схема на Иран, насочена към възраждането 

на „Персия“ като водеща политическа и икономическа сила в Изтока. 
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КОНФЛИКТЪТ В ЗАПАДНА  САХАРА 

 

Западна Сахара е територия в Северна Африка, която граничи с Мароко, Алжир 

и Мавритания. Населението е съставено от мароканско малцинство, както и от 

доминиращо мнозинство „сахрауи“. Територията, която до 1973 г. е испанска 

колония позната под името Испанска Сахара, към момента е обект на 

четиридесетгодишен конфликт между Мароко и сахрауитското бунтовническо 

движение Фронт ПОЛИСАРИО2, което е подпомагано от Алжир. 

Въпреки, че е едно от най-слабо заселените места на планетата с популация от 

едва няколко стотин хиляди жители и практически представляващо една огромна 

неплодородна и враждебна пустиня, Западна Сахара олицетворява основно 

направление на мароканските външнополитически интереси. Комбинацията от 

наличие на ценни природни ресурси3, исторически мотивирани териториални 

амбиции, както и желанието на крал Хасан II4 да отклони обществото от 

вътрешните проблеми като бедност, безработица и негативното влияние на 

авторитарното управление дават основание на Мароко да предяви претенции 

към Испанска Сахара. Всичко това води до болезнен и кървав процес на 

деколонизация, 15-годишна война, последвана от нестабилно примирие и 

ситуация, която може да бъде определена като  един от най-дългите и сложни 

„замразени конфликти“ в Африка.  

В момента контролът върху Западна Сахара е разделен на две зони: по-голямата 

се управлява от Мароко и обхваща цялото крайбрежие, докато „Свободната“ 

зона е под контрола на ПОЛИСАРИО и заема пустинните области по границата 

с Мавритания и Алжир.  

 

 

 

 

                                                   
2 Народен Фронт за Освобождение на Сегуя ел-Хамра и Рио де Оро (Frente Popular de 

Liberación de Saguía el-Hamra y Río de Oro) 
3 Територията е една от най-богатите на фосфатни залежи 
4 Хасан II (1929 – 1999), крал на Мароко в периода 1961-1999 г. 
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Произход на конфликта 
Както бе споменато в началото, жителите на Западна Сахара са „сахрауи“ – 

потомък на маврите народ, антропологично близък с берберите, който говори на 

арабското наречие „Хасания“. Говорейки арабски, сахрауи постепенно се 

дистанцират от своите берберски братовчеди на изток и север и по този начин 

успяват да обособят своя специфична култура сред изолираните области на 

Западна Сахара. Историческите те никога не попадат напълно под директния 

контрол на мароканските султани заради неуседналия и свободен номадски 

начин на живот, както и поради племенно-клановата структура на своето 

общество, която не е особено податлива към установяване на устойчиви 

държавни институции.  

 

През 1884 г. в следствие на решенията на Берлинския конгрес5, Испания 

получава права върху Западна Сахара, използвайки територията като база за 

стратегическа и военна подкрепа на Канарските о-ви, както и извличайки полза 

от доходоносната риболовна индустрия.  Въпреки, че испанската доминация в 

региона продължава до 1976 г, сахрауи са един от народите, които най-късно 

минават под колониално управление. Едва през 1936 г. след множество кървави 

бунтове, испанските войнски успяват да подчинят непокорните номади. 

                                                   
5 В периода 1884-1885 г. европейските колониални империи разделят помежду си 

земята на Африка в процес, който ще остане в историята под името „Поделянето на 

Африка“ 
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Практически процесът на деколонизация стартира след приемането на 

резолюция 1514 от Общото събрание на ООН, в която е записана „нуждата от 

бързо и безусловно приключване на колониализма“ както и че, „всички народи 

имат правото на самоопределение и по силата на това право те могат 

свободно да определят своя политически статус, както и свободно да 

осъществят своето икономическо, социално и културно развитие“6 И докато 

повечето колониални сили постепенно започват да отпускат захвата от своите 

територии, Испания по никакъв начин не изразява подобно намерение. Нещо 

повече – отказана е каквато и да е възможност за провеждане на референдум 

на територията на Западна Сахара, въпреки настоятелните препоръки на ООН. 

По това време някъде вероятно се заражда и сахрауитския национализъм – 

интересен феномен при условие, че общността, фрагментирана от 

междукланови различия, никога до този момент не показва признаци за ясно 

национално самоосъзнаване. Очевидно присъствието на външен враг и агресор 

в лицето на Испания катализират процесите свързани с желание за 

самоопределение и създаване на независима сахрауитска държава. 

Тези процеси се материализират след 1970 г.  когато поредица от мирни 

протести биват потушени с цената на много цивилни жертви. Три години по-късно 

няколко студенти обединени около фигурата на Ел-Уали Мустафа Саид 

основават ПОЛИСАРИО и се оттеглят в пустинята където започват въоръжена 

съпротива с цел освобождение от колониализма и постигане на пълна 

национална независимост. Групировката бързо набира популярност сред 

населението на Западна Сахара и се превръща в сила, с която испанското 

правителство е принудено да се съобрази. 

Марокански претенции 
По това време Мароко също предявява претенции към Западна Сахара. 

Политическият елит в кралството счита територията за интегрална част от 

„Велико Мароко“, а след 1973 г. крал Хасан II повежда активна политическа 

кампания, с която цели да бъде придобита власт над Западна Сахара. Сезиран 

е дори Международният съд на ООН, който трябва да оцени мароканските 

претенции спрямо спорната територия. Заключенията на съда са, че Мароко и 

Мавритания имат значителни културни, исторически и политически връзки със 

Западна Сахара, които обаче не дават абсолютно никакво правно основание за 

претенции към територията.7 В следствие на разследването, ООН изпраща и 

                                                   
6 Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, 

14.12.1960, http://www.un.org/en/decolonization/declaration.shtml  

 
7 Summary of the Summary of the Advisory Opinion of 16 October 1975, http://www.icj-

cij.org/docket/index.php?sum=323&p1=3&p2=4&case=61&p3=5  

http://www.un.org/en/decolonization/declaration.shtml
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=323&p1=3&p2=4&case=61&p3=5
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=323&p1=3&p2=4&case=61&p3=5
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мисия на терен с цел оценка на политическата ситуация в региона, както и на 

общественото мнение сред сахрауи. Резултатите и в този случай са пределно 

ясни: „по време на своята визита, мисията не среща нито една група от хора, 

която да подкрепя териториалните претенции на съседните държави. 

Подобна подкрепа очевидно е незабележима на фона на масовите 

демонстрации в полза на получаване на независимост.“8  

Мароканският отговор на решенията на ООН е организирането на Зеленият 

поход - масова и невъоръжена инвазия на няколкостотин хиляди цивилни 

мароканци, които преминават границата със Западна Сахара и окупират 

територията на това, което те наричат Южна провинция. Испанските власти, не 

желаейки конфронтация или война с Мароко, оттеглят армията и дават началото 

на преговорен процес, който включва Мавритания и Мароко, но не и 

представители на сахрауи. В крайна сметка трите държави се договарят на 

следните условия:   

 Испания се ангажира да се оттегли напълно до края на февруари 1976 г. 

 Испанска Сахара е преименувана на Западна Сахара 

 Контролът върху територията е поделен между Мароко (две трети) и 

Мавритания (една трета) 

В замяна на своето оттегляне, Испания получава от Мароко привилегировани 

права върху риболова в акваторията на Западна Сахара, както и достъп до 

богатите фосфатни залежи в пустинята. Двете държави по никакъв начин не се 

съобразяват както с желанията на сахрауи, така и с препоръките и решенията на 

международната общност. За Испания в този момент очевидно е много по-важно 

да запази добрите си партньорски отношения с Мароко, от колкото да се 

съобразява с неудобни фактори като ООН или  международното право. От своя 

страна крал Хасан умело използва конфликтът в Западна Сахара за да сплоти 

обществото около своята фигура и да консолидира властта си след два 

неуспешни опита за преврат в рамките на само една година. 

 

 

 

 

                                                   
8 Hodges,T, Western Sahara: The Roots of a Desert War, 1983, Lawrence Hill Books, p.201 
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Начало на въоръженият конфликт 
В деня когато испанските власти официално предават контрола върху Западна 

Сахара на Мароко и Мавритания, ПОЛИСАРИО обявява независимост на 

Сахарската Арабска Демократична Република (САДР). Ръководството на 

организацията получава признание от Алжир и Либия и се оттегля в 

югоизточната алжирската провинция Тиндуф, от където повежда партизанска 

война срещу армиите на Мароко и Мавритания. В следващите няколко години 

бойният капацитет на ПОЛИСАРИО достига до няколко хиляди войници, обучени 

и въоръжени предимно от алжирската армия. Основният източник на жива сила 

са бежанските лагери в Тиндуф, които се оказват и основна база за провеждане 

на операциите на ПОЛИСАРИО.  

 

Бойците за независимост на сахрауи до голяма степен разчитат на леко 

въоръжение и партизански тактики, основани на бързи набези през пустинята и 

насочени срещу военни или правителствено обекти. Организацията отрича 

употребата на насилие срещу граждани и тероризма, но не липсват и примери 

когато цивилни са използвани за политически цели. Такъв е примерът с атаката 
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срещу железните мини в Зуерат, Мавритания, когато са взети в плен няколко 

френски работници. 

ПОЛИСАРИО успяват да провеждат операции дори до столицата на Мавритания 

– Нуакшот. При един такъв рейд е убит и лидерът на организацията, Ел-Уали, 

който е заменен от Мохамед Абделазиз. В същност мавританската армия не 

успява да окаже голяма съпротива на ПОЛИСАРИО. Честите атаки срещу 

индустрията практически парализират икономиката на бедната държава и 

провокират антиправителствени протести. В крайна сметка управлението на 

Мохамед Улд Дада е свалено чрез военен преврат, а новото правителство 

незабавно започва мирни преговори. През 1979 г. Мавритания признава 

сахрауитските права върху Западна Сахара и напълно се оттегля от областта. 

Това разбира се води до разрив в отношенията между Мавритания и Мароко, а 

освободените територии са заети и анексирани от мароканската армия. 

През следващите години крал Хасан II подсигурява своята нова територия чрез 

изграждането на т.нар. Мароканска стена – 2700 км. структура, която разделя 

Южната провинция от територията, контролирана от ПОЛИСАРИО, както и чрез 

установяването на солидно военно присъствие в региона. Въпреки всичко обаче, 

партизанските набези продължават като акцента пада основно върху саботажи 

на индустриални обекти. Обстоятелство, което съчетано с тежката поддръжка на 

армията по стената, значително затормозява мароканската икономика. В един 

момент войната започва да се оказва твърде скъпо начинание за Хасан II и той 

е принуден да търси чуждестранно финансиране от САЩ, Франция и Саудитска 

Арабия. Като цяло до края на 80-те  нискоинтензивните военни действия 

изтощават и двете страни, а шансовете за някакъв военен пробив остават 

минимални. 

Примирие и опити за разрешаване на 

конфликта 
През цялото това време ООН и Организацията за африканско единство правят 

непрекъснати опити за медиация и договаряне на примирие между 

враждуващите страни. В крайна сметка успех в това отношение е постигнат едва 

през 1991 г. когато мароканското правителство и ПОЛИСАРИО се съгласяват на 

прекратяване на военните действия, установяване на демилитаризирана зона, 

както и разполагане на мироопазваща мисия на ООН (MINURSO9), чиято цел е 

организиране на референдум за самоопределение на народа сахрауи в рамките 

на 24 седмици след началото на примирието. 

                                                   
9 Mission des Nations unies pour l’organisation d’un referendum au Sahara occidental 
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Началото е обещаващо като служителите на MINURSO обявяват дата за 

референдум в началото на февруари 1992 г, а като база за провеждането му ще 

бъде използвано испанското преброяване на населението от 1974 г. Проблемът 

обаче, е че мароканците и сахрауи имат различни виждания за провеждане на 

референдума. ПОЛИСАРИО го разбира като път, по който да бъде спечелена 

независимост, докато за крал Хасан II това не е нищо повече от начин за 

узаконяване на анексията. Поради тази причина той настоява за участие в 

изборите и на десетките хиляди заселници в Западна Сахара, които живеят там 

от периода след 1974 г, както и на още поне 200 000 марокански граждани, които 

имат някаква връзка със Западна Сахара. Участието на тези хора в референдума 

със сигурност би означавало победа за мароканската кауза. 

В крайна сметка вотът така и не се осъществява поради невъзможност за 

нормална организация на избирателните списъци и липса на желание за 

сътрудничество между Мароко и ПОЛИСАРИО. 

При така създалата се патова ситуация, през 1997 г. ООН назначава опитният 

американски дипломат Джеймс Бейкър за свой представител в Западна Сахара. 

След няколко годишни усилия Бейкър представя план, според който Западна 

Сахара да получи широка автономия в рамките на Мароканското кралство. Това 

трябва да бъде пет годишен процес, в чиито край да се проведе референдум с 

участието на всички граждани на Западна Сахара, имащи жителство от поне 

една година. Разбира се планът категорично е отхвърлен от ПОЛИСАРИО. При 

тези обстоятелства Бейкър реформира своите идеи по начин, който да даде 

изравнени шансове за победа на двете страни, но този път планът е блокиран от 

Мароко. Новият крал Мохамед IV приема предложението за автономия, но 

отхвърля каквато и да е възможност за независимост на Западна Сахара. В 

резултат на провалените опити за изход от ситуацията и липсата на желание за 

компромиси и сътрудничество, Бейкър подава оставка. Акт, който е приет със 

съжаление от страна на ПОЛИСАРИО, но счетен за дипломатическа победа в 

Рабат. 

Тук е важно да бъде споменато и участието на Алжир в конфликта. Алжир няма 

претенции върху Западна Сахара и е първата държава, която оказва подкрепа 

за ПОЛИСАРИО и дава убежище на организацията, както и на близо 100 000 

бежанци, които в момента живеят в Тиндуф.10  Разбира се тази подкрепа е 

продиктувана до голяма степен от чисто прагматични съображения. Опитите за 

прекрояване на граници и териториална експанзия от страна на Мароко, в Алжир 

се възприемат като регионална агресия, която лесно би могла да излезе извън 

                                                   
10 Independence movement gears up for armed struggle in Western Sahara, 09.03.2016, 

http://www.middleeasteye.net/news/independence-movement-gears-armed-struggle-

western-sahara-712689734  

http://www.middleeasteye.net/news/independence-movement-gears-armed-struggle-western-sahara-712689734
http://www.middleeasteye.net/news/independence-movement-gears-armed-struggle-western-sahara-712689734
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контрол и да даде повод на Рабат да се огледа за територии на изток. Друг важен 

фактор, който трябва да бъде отчетен е и регионалното съперничество между 

двете държави, които от десетилетия се конкурират за разпределението на 

силовите ресурси в Магреба.  

Текуща ситуация и перспективи 
Към момента САДР е призната от 47 държави, членуващи в ООН. Мнозинството 

в Арабската лига подкрепя претенциите на Мароко, докато Африканския съюз 

признава САДР11. От своя страна влиятелни държави с интереси в региона като 

САЩ, Русия, Франция и Испания като цяло заемат мароканската позиция, 

отчитайки Рабат като важен съюзник във войната с тероризма и основен клиент 

на оръжейните компании.12 Нито една държава не е признала открито 

суверенитета на Мароко върху Западна Сахара. Испания все още е де юре 

администратор на територията, въпреки че Рабат упражнява де факто контрол 

върху 80 % от нея. 

От оставката на Бейкър през 2004 г. до днес ситуацията в Западна Сахара не 

изглежда особено променена. Опитите за разрешение на конфликта са 

безплодни и незадоволителни, а всички преговорни процеси са замразени през 

2013 г. За момента перспективите за разрешаване на конфликта не изглеждат 

никак обнадеждаващи, като двете страни имат фундаментални разминавания по 

отношение на ключови въпроси и са доказали, че не са склонни на каквито и да 

е компромиси.  

Липсата на важни стратегически, политически или икономически активи, които да 

бъдат изложени на риск не провокират общественото внимание, а 

международната общност като цяло отчита конфликта като ниско приоритетен.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
11 Мароко не членува в Африканския съюз именно поради тази причина 
12 За последните две години мароканското правителство уговаря покупката на няколко 

руски подводници клас „Амур“, както и на американски танкове „Ейбрамс“. 
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СИТУАЦИЯТА В ЙЕМЕН И  СОМАЛИЯ  
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На 1 ноември Министерството на финансите на САЩ блокира сметки на 

Omgy and Brothers Money Exchange и собствениците на компанията, Саид 

Салих Абд Рабу ал Омги и Мухаммад Абд Рабу ал Омги, които са обвинени в 

спонсориране на Ал Кайда на Арабския полустров. САЩ, в координация с 

властите в ОАЕ, бликараха компанията и лични сметки на собствениците, 

намиращи се в американски и ОАЕ банки, както и на фирми, свързани с 

компанията.  

Ал Кайда са използвали компанията на братята Ал Омги за финансови 

преводи от декември 2013 година. Саид ал Омги е участвал във финансирането 

на програми за присъединяване на йеменски граждани в гражданската война в 

Ирак през 2005 година. Брат му, Мухаммад ал Омги е заподозрян в доставки на 

оръжия за Ал Кайда през 2016 година. Офисът на компанията Ал Омги е 

регистриран в град Мукалла, който беше контролиран за близо година от силите 

на Ал Кайда, преди да бъде превзет от силите на ОАЕ и йеменското 

правителство през април.  

В същото време, говорителят на водената от Саудитска Арабия коалиция 

срещу бунтовниците в Йемен, генерал Ахмад Асири, подкрепи публично 

желанието на президента Абду Рабу Мансур Хади да върне контрола върху 

цялата територия, загубена в полза на шиитските бунтовници и техните 

съюзници сред лоялистите на сваления йеменски президент Али Абдула Салех. 

Асири определи като блокирал планът на ООН за мирен процес между 

враждуващите сили. Хади и хутите отказаха предложенията на ООН за Йемен, 

отправени на 29 октомври.  

Съюзни на Хади сили бяха мобилизирани в провинция Саада в Северен Йемен. 

Силите на Хади, подкрепени по въздух от саудитската коалиция, проведоха 

операции за превземане на Саада от средата на октомври. Саада е историческа 

крепост за движението на хутите. Войници и техните семейства от южните 

райони на Йемен изразиха притеснения за водените военни операции в 

северните райони на Йемен, които местните не виждат като нещо в интерес на 

Йемен. 

На 1 ноември Световната здравна организация (СЗО) обяви, че има 

увеличаващи се случаи на холера. В момента заболелите са 2070 предимно от 

Аден, Таиз, Худайда и Хаджа. Световната организация започна да провежда 

курсове за обработка на вода. Докладът на организацията посочва също, че към 

29 октомври има над 3 милиона разселени йеменци заради гражданската война. 

Очакванията на СЗО са, че случаите на холера ще се увеличават поради липсата 

на инфраструктура и финансиране на програми за превенция. 



 

 31 

*** 
В Сомалия, бойци, свързани с Ислямска държава завзеха град Кандала в 

района Бари, щата Пунтланд. Бойците окупираха града на 26 октомври. Голяма 

вълна от цивилни напусна района в посока град Босасо. На 27 октомври властите 

в Пунтланд обавиха план за офанзива за връщане на Кандала, но има редица 

пречки през планините Галгала, през които трябва да минат въоръжените сили 

в посока Кандала.  

Силите на Ал Шабаб също направиха успешни атаки, завземайки град Гуф 

Гадуд в района Бай, след като сомалийската армия отстъпи в знак на протест 

срещу неизплатени заплати. Заради оттеглянето на етиопските мироопазващи 

сили, Ал Шабаб увеличи зоната си на контрол в южните и централни части на 

Сомалия.  

В същото време, на 1 ноември Ал Шабаб взривиха няколко бомби срещу конвой 

на африканските сили в близост до град Махадай в района Среден Шабел.  

Напрежението се увеличава и в Етиопия. Премиерът Хайлемариам Десален 

обяви нов кабинет в отговор на масовите протести на етническите групи оромо и 

амхара. Десален обяви извънредно положение заради протестите, които 

продължават активно вече три месеца и доведоха до смъртта на 500 души. 

Бунтовете избухнаха след като беше обявено намерението на правителството 

да разшири столицата Адис Абеба върху територии на оромо. Скоро след това, 

през август, протестите станаха национални и се призова за промяна на 

правителството.  

 


