
От Руслан Трад, Александър Стоянов и Венцислав 

Божев 

БРОЙ 66 | 5-12 ОКТОМВРИ 2017 

De Re Militari 
LXVI 

      

 

  



 

 1 

DE RE MILITARI 
Журнал за конфликтите в Леванта и Магреб 

 

 

 

 

 

Автори: Руслан Трад, Александър Стоянов, Венцислав Божев 

Място на издаване: София, България 

Дата на издаване: 12.10.2017 

Сайт на авторите: 

www.ruslantrad.com, www.historyofwars.net   

Сайт на журнала: 

www.remilitari.wordpress.com  

 

Facebook страници: 

https://www.facebook.com/hystoryofwars   

https://www.facebook.com/intidar.blog.and.news  

https://www.facebook.com/deremilitari    

 

Контакти:  

ruslantrad@gmail.com  

klubvoennaistoria@gmail.com   

За заявки за изготвяне на детайлни карти: klubvoennaistoria@gmail.com  

 

ISSN 2367-9476 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ruslantrad.com/
http://www.historyofwars.net/
http://www.remilitari.wordpress.com/
https://www.facebook.com/hystoryofwars
https://www.facebook.com/intidar.blog.and.news
https://www.facebook.com/deremilitari
mailto:ruslantrad@gmail.com
mailto:klubvoennaistoria@gmail.com
mailto:klubvoennaistoria@gmail.com


 

 2 

АВТОРИТЕ 

РУСЛАН ТРАД 

 

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

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

организацията Форум за арабска култура. Водил е лекции за политически 

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

български университет, Червената къща и Дипломатически институт към МВнР. 

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

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

фронтовите линии с „Ислямска държава“. 

АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ 

 

Историк и журналист, доктор, а преди това и magister cum laude от Лайденския 

университет в Нидерландия. Отговорен редактор и създател на списание 

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

публикации, посветени на различни проблеми от военната и политическата 

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

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

Нигерия, Афганистан и Сомалия. 

ВЕНЦИСЛАВ БОЖЕВ 

 

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

анализа на европейските политически процеси, както и на динамиката на 

отношенията в Близкия изток и постсъветското пространство. Автор на 

множество материали и академични текстове по въпросната тематика. Участник 

в международни изследователски проекти и теренни проучвания в Близкия изток. 
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СИТУАЦИЯТА В ИРАК 

 

 

От 12 октомври през деня започна да ескалира отново напрежението 

между кюрдските сили пешмерга и иракските сили в провинция 

Киркук. Според наличните данни, Хашд ал Шааби и вероятно някои 

от полицейските сили, са участвали в завземане на позиции на 

пешмерга в района на Башика и Туз Хурмато.  

Иракският премиер Хайдар ал Абади обяви, че няма да бъде 

използвана иракската армия срещу кюрдското население, но това не 

може да се каже докога ще продължи. 
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В същото време, иракското правителство обяви края на операцията 

за завземане на Хауиджа, след като „джобът“, който беше под 

контролът на Ислямска държава, беше напълно завзет, а около 1000 

бойци са се предали на кюрдските сили в района.  

Междувременно има сигнали, че ще бъде подготвена операция 

срещу Каим – градът, смятан за „сърцето“ на Ал Кайда в Ирак и 

Ислямска държава днес, граничещ със Сирия и град Букамал.  
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СИТУАЦИЯТА В СИРИЯ 
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ИЗТОЧНА ХАМА, ЦЕНТРАЛНА СИРИЯ 

 

9 октомври 

В изненадващ ход отряди на ИД атакува позиции и селища, държани 

от Хаят Тахрир ал-Шам, намиращи се в североизточната част на 

провинция Хама по границата с провинция Идлиб. В офанзивата 

участват не по-малко от 25 бронирани машини, включително и 

танкове.  
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Това са същите джихадистки отряди на ИД, които само до преди 

седмица бяха обкръжени от правителствената армия на по-малко от 

100 км. в югозападна посока. По всяка вероятност е имало 

споразумение между правителството на Асад и ИД за безопасно 

изтегляне към позициите на Хаят Тахрир ал-Шам. 

В рамките на първия ден от офанзивата ИД завзеха 12 селища, като 

настъплението им бе спряно при Каср ибн Уаян. 

10 октомври 

През целия ден продължиха тежките боеве в района на селата Абу 

Кахф  и Ал Рахджан. Източници на Ал Кайда съобщават за най-малко 

петима загинали бойци на ИД и един унищожен танк. 

 

11 октомври 

Частите на ХТШ успешно продължиха контраофанзивата си, 

овладявайки Ум Маял и Ал Тулихан. Според свързаната с Ал Кайда 
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медия Ибаа, в хода на сраженията са загинали 46 бойци от ИД. Много 

вероятно е цифрата да е силно преувеличена. 

 

 

В резултат на тежките сблъсъци между двете терористични 

групировки, стотици цивилни от околността бяха принудени да 

напуснат домовете си и да търсят безопасно убежище.  

В тази връзка 18 души от ИД бяха убити при опит да проникнат в 

селището Баюд, промъквайки се сред потока от бежанци. 
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РАККА, СЕВЕРНА СИРИЯ 

 

7 октомври 

През последните няколко дни частите на SDF бяха принудени да 

забавят значително своето настъпление в централната част на 

Ракка.  

Причината преди всичко е, че джихадистите от ИД използват цивилни 

граждани като жив щит. Към настоящия момент това е основният 

проблем в операцията за превземане на провинциалната столица. 

Най-малко няколко хиляди души все още са държани като заложници 

от джихадистите. 

8 октомври 

Говорителят на SDF Джихан Шейх Ахмад обяви, че финалният щурм 

към последните позиции на ИД ще бъде стартиран съвсем скоро. Към 

този момент джихадистите владеят около 15 % от града в зоната 

около правителствената болница и стадионът. 

11 октомври 

Най-малко 17 бойци на ИД загинаха при сблъсъци в района на 

градските гробища. В същото време различни и независими един от 

друг източници съобщават за стартирали преговори между SDF и 
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международната коалиция от една страна и оцелелите лидери на ИД 

в Ракка, от друга.  

Преговорите са свързани с договаряне на условия за прекратяване 

на военните действия и евакуиране на остатъците от ИД заедно с 

цивилни граждани към източната част на провинция Дейр ез-Зор. 

ДЕЙР ЕЗ ЗОР, ИЗТОЧНА СИРИЯ 

 

6 октомври 

Силите верни на Асад, водени от елитното подразделение на 

“Тигрите”, започнаха операция за завземане на град Ал Маядин. 

Захождайки в направление запад-северозапад, те успяха да пробият 

отбраната на ИД в района на зърнените силози и западния пазар на 

града.  

7 октомври 

Проправителствените отряди успяха да изтласкат ИД от летището в 

покрайнините на града, както и над бившата база за 

противовъздушна отбрана. По всичко изглежда, че планът е Ал 

Маядин да бъде обграден от три страни, което включва и прекъсване 

на връзката по пътя водещ към Ал Букамал. 

8 октомври 

Частите на “Тигрите” завзеха средновековната крепост Ал Рахба, 

заемаща хълм на няколко километра югозападно от Ал Маядин. 

В сектора на Ал Сухна, правителствената армия, подпомагана от 

Хизбула и руските ВВС, почти успя да си върне контрола над пътя 

Палмира - Дейр ез-Зор, изтласквайки ИД от голяма част от 

пунктовете, които джихадистите бяха заели през предишната 

седмица по време на операция “Аднани”. 

9 октомври 

Части от Пети корпус изтласкаха ИД от селището Хатла ал-Шаркия 

по десния бряг на Ефрат в района на Дейр ез-Зор и напреднаха на 

север към моста Сиясия, който бе унищожен от руските ВВС през 
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2014 г. Подсигуряването на зоната около моста би поставила в 

обкръжение всички останали джихадисти в града. 

11 октомври 

Проправителствени източници съобщават за напредък на “Тигрите” в 

Ал Маядин. По техните информации джихадистите от ИД са били 

изтласкани от кръговото кръстовище Ал Балум при западния вход на 

града, както и от половината от квартал Ал Синаа. 

12 октомври 

Проправителствените сили успяха да пробият защита на ИД в Ал 

Маядин, подсигурявайки напълно Ал Синаа. Те също така успяха да 

изтласкат джихадистите от кварталите Ал Балум и Ал Балут в 

северозападната част на града, както и от Ал Тибах в югозападната.  

Също така, “Тигрите”, подкрепени по въздух от руската бойна 

авиация, съумяха да наложат контрол и над главния път водещ на юг 

към Ал Букамал. Това ги доближи само на няколко километра от 

левия бряг на р. Ефрат, чието достигане ще изолира напълно Ал 

Маядин. 

„БУРЯ В ДЖАЗИРА“ 

 

7 октомври 

Подкрепените от САЩ отряди на Сирийските демократични сили 

продължиха с действията си срещу ИД в района на провинция Дейр 

ез-Зор на изток от провинциалната столица. В рамките на деня те 

успяха да наложат пълен контрол над селището Уасия, южно от Ал 

Суар. 

В същото време те успяха да отблъснат джихадистка атака срещу 

укрепени позиции около памучната фабрика на Дейр ез-Зор. 

8 октомври 

В рамките на два дни, отряди на SDF съумяха да овладеят редица от 

селища по десния бряг на Ефрат, северозападно от Дейр ез-Зор. 
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9 октомври 

Прокюрдските сили продължиха настъплението си на юг по източния 

бряг на Ефрат пет нови селища. По този начин те се срещнаха със 

своите другари държащи позиции в района на индустриалната зона 

на Дейр ез-Зор. 

11 октомври 

Частите на SDF налошиха контрол над Ал Хусаин, северно от Ал 

Суар. 

12 октомври 

Най-малко 18 цивилни загинаха след атака с кола-бомба срещу 

конвой от бежанци придвижващ се на север по пътя Дейр ез-Зор - 

Хасака. 

На изток от там, SDF заеха Хилала отново на север от Ал Суар. 
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ДАМАСК, ЮГОЗАПАДНА СИРИЯ 

 

През последните няколко дни, правителствените сили отново 

опитват да пробият защитите на бунтовническите групи, охраняващи 

подстъпите към предградията на Дамаск Джобар и Айн Тарма. Този 

фронт е все още активен и носи големи загуби на Четвърта 

бронираната дивизия, водена лично от брата на Башар Асад, Махер 

Асад. 

Засега опитите са неуспешни, въпреки засилената подкрепа по 

въздух както от сирийската, така и от руската авиация.  

Междувременно, атентат разтърси централните райони на Дамаск за 

втори път от началото на октомври. При атака с трима атентатори, 

които са взривили своите колани пред полицейски участък, загинаха 

около 10 души. При предишния атентат, беше атакуван полицейски 

участък в квартал Мидан, въпреки засилените охрана и проверки. 
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СИТУАЦИЯТА В АФГАНИСТАН 

 

 

През последната седмица, талибаните отново показаха силите си – в 

Балкх и Нимруз. И в двата случая, те демонстрираха, че могат да се 

придвижват дори посред бял ден, без да се страхуват от въздушни 

удари.  

Междувременно, през следващата седмица се готвят нов кръг от 

преговори в Оман, в които ще участват Китай, Пакистан, Афганистан 

и САЩ в опит да намерят начин за сключване на примирие. 

Талибаните не се знае дали ще изпратят делегация, след като 

лидерството им заяви, че няма да участват.   


