
От Руслан Трад, Александър Стоянов и Венцислав 

Божев 
БРОЙ 70 | 2-9 НОЕМВРИ 2017 

De Re Militari LXX 
      

 

  



 

 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: 9.11.2017 

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 

 

През изминалата седмица иракската армия продължи да извършва операции в 

района на град Каим, който падна под правителствен контрол и по този начин 

Ислямска държава не само загуби главна крепост, но и пункт в провинция Анбар. 

Въпреки това, джихадистите имат активност в провинциите Анбар, Дияла и 

Салах ад Дин. Именно в тези райони, войници бяха убити при изненадващи атаки 

на ИД. 

В Киркук напрежението остава високо заради противоречията между кюрдските 

сили и иракските сили, в това число милициите Хашд ал Шааби.  

В Иракски Кюрдистан също има напрежение, а политическата криза се 

задълбочава от вътрешните спорове. 
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СИТУАЦИЯТА В СИРИЯ 

 

 

ДЕЙР ЕЗ ЗОР, ИЗТОЧНА СИРИЯ 

Частите на Хизбула подновиха своето настъпление към Ал Букамал (Абу Камал, 

Букамал) през пустинната зона в югозападната част на провинция Дейр ез-Зор. 

Те успешно овладяха ГКПП Бактал на границата с Ирак и се доближиха на 30 км. 

от Ал Букамал.  

6 ноември 

Сирийската армия успешно отблъсна джихадистка атака в района на главния път 

между Палмира и Дейр ез-Зор, южно от Ал Шула. Въпреки интензитета на 

нападението, бойците на ИД не можаха да пробият през защитната линия, 

въпреки, че за кратко успяха да овладеят част от магистралата. 
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8 ноември 

Отряди на Хизбула, “Тигрите” и Иранската революционна гвардия, подкрепени 

от правителствени части, достигнаха до последния голям град, намиращ се под 

контрола на ИД - Ал Букамал. В съвместна операция с иракската милиция Хашд 

ал-Шааби те обградиха града от север, запад и юг. За южното направление на 

атаката бе използван намиращият се в непосредствена близост, наскоро завзет 

от ИД, град Ал Каим. 

До късните часове на деня се водиха тежки сражения за града, като първата цел 

на проправителствената офанзива се оказаха няколкото села намиращи се в 

неговата околност. Джихадистите от ИД бяха принудени да отстъпят, заемайки 

защитни позиции в Ал Букамал. 

9 ноември 

През целия ден продължиха сблъсъците между проправителствените сили и 

частите на ИД в Ал Букамал. До ранните часове на 10 ноември все още не е 

ясно какво точно е положението в града. Според официалните 

правителствени медии и медиите на Хизбула, Ал Букамал е напълно овладян. 

Потвърждение за това от независими източници все още няма. Според други 

информации, сблъсъците все още продължават, като частите на ИД се опитват 

да се изтеглят към пустинята.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

КАРТА: РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА СИЛИТЕ ПО СИРИЙСКО-ИРАКСКАТА 

ГРАНИЦА ПРИ АБУ КАМАЛ 

 

 

„БУРЯ В ДЖАЗИРА, ИЗТОЧНА И СЕВЕРНА СИРИЯ 

 

Сирийските демократични сили (SDF) продължиха своето настъпление в 

източната част на провинция Дейр ез-Зор, изтласквайки ИД от редица селища. 

На около 30 км. югоизточно от Дейр ез-Зор те овладяха селището Джадит 

Бухаир, намиращо се на десния бряг на Ефрат. В същото време на 70 км. 

североизточно от провинциалната столица SDF овладяха Ал Кауашир и Ал Ругай 

в близост до границата с Ирак. 

Прокюрдските сили окончателно ликвидираха джихадисткото присъствие и в 

обкръжената зона на 50 км. източно от Дейр ез-Зор. 
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5 ноември 

Отрядите на SDF завзеха петролните полета Шухадия, Юнес. Шайтат и Сархит. 

По този начин те достигнаха на около 40 км. от Ал Букамал. От командването на 

YPG обявиха смъртта на 11 техни бойци, загинали в боевете през последните 

няколко дни. 

7 ноември 

Прокюрдските сили напреднаха в югоизточна посока от р. Хабур, завземайки 

село Ал Кушайрия. В хода на сблъсъците са ликвидирани седем бойци на ИД. 

 

Междувременно, на десния бряг на Ефрат прокюрдски части заеха позиции край 

градчето Ал Бусайрах, подготвяйки се офанзива срещу него и прочистване на 

джихадистките сили, които се намират в тази зона. 

8 ноември 

Отряди на SDF овладяха селцето Али Аш Шахи в близост до Ал Бусайрах. От 

командването обявиха, че в последните седмици прокюрдските сили са 

наложили контрол над 75 км. от пътя между Хасака и Дейр ез-Зор по поречието 

на р. Хабур. 

КУНАЙТРА, ДАМАСК, ЮЖНА СИРИЯ; ХАМА, 

ЦЕНТРАЛНА СИРИЯ 

 

Хаят Тахрир ал-Шам (Ал Кайда) и части от Свободната сирийска армия (ССА) 

стартираха офанзива срещу правителствените позиции в района на Северна 

Кунейтра и югозападната част на провинция Дамаск. Основната цел е 

разкъсване на обсадата около град Бейт Джин и отваряне на коридор към 

контролираната от бунтовниците територия в провинция Кунейтра по границата 

с Израел и анексираната зона от Голанските възвишения. 

Първоначалният устрем на бунтовническо-ислямистката офанзива се оказа 

успешен, като без особени проблеми бяха овладени правителствените позиции 

по хълмовете  на изток от градчето Хадар Самото селище също стана обект на 

атака. Най-малко девет души загинаха след нападение с кола-бомба в 

централната част на Хадар. 

Интензивните боеве и атаките срещу цивилни обекти принудиха стотици друзи 

да се опитат да пресекат границата с Голанските възвишения и да потърсят 

убежище от израелските власти. Хадар е най-голямото друзко селище в тази 

част на Сирия. 
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В същото време, израелската армия концентрира сили по границата със Сирия 

и обяви готовност за намеса с цел защита на цивилното население в Хадар. 

На 3 ноември правителствената армия и частите от Националните сили за 

отбрана успяха да се прегрупират след отстъплението си и организираха 

успешна контраатака, възвръщайки си повечето позиции загубени през 

предишния ден. По този начин те отново затвориха обкръжението около Бейт 

Джин. 

До късните часове на нощта отрядите на ХТШ и ССА атакуваха 

правителствените позиции с цел разкъсване на обсадата, но всичките им опити 

бяха отблъснати. Според различни източници, в рамките на деня са загинали 

между 10 и 20 души от ССА, включително танк и бронирана кола, докато загубите 

на ХТШ се равняват на поне седем души. 

Междувременно, в района на Североизточна Хама, правителствената 

армия и нейните съюзници успяха да изтласкат Хаят Тахрир ал-Шам от 

селището Сарха. 

В същото време на запад от там, части на ХТШ заедно с отряди на Свободната 

сирийска армия атакуваха правителствени позиции северно от магистралата 

Хомс - Ракка. Офанзивата се оказа успешна, като бунтовническо-ислямистките 

сили успяха да завземат селищата Ум Хазим, Ум Трикия и Ал Балил.  

Проправителствени медийни източници съобщиха за вероятна употреба на хлор 

срещу частите на сирийската армия. 

 

 

 

 

 

 


