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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, 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 
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СИТУАЦИЯТА В СИРИЯ 

 

Поредният кръг от преговори за Сирия, проведени в Женева, 

завършиха отново с провал и без достигане на общо решение. 

Преговорите бяха сериозно неглижирани от страна на сирийското 

правителство. В същото време, продължават правителствените 

офанзиви насочени срещу бунтовнически групи в различни части на 

страната. Въздушните удари също продължава, като особено тежка 

е ситуацията в провинция Дамаск, където районът Източна Гута 

продължава да е подложен на обсада и ежедневни удари. Уницеф 

заявиха, че 12% от децата под пет-годишна възраст в Гута са 

недохранени, а ръководителят на хуманитарната програма на ООН 

за Сирия обвини правителството в спирането на шест конвоя с 

помощи и храна.  

През изминалите дни Русия сключи споразумение със сирийското 

правителство за използване на базата в Тартус за общо 74 години. 
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Споразумението беше одобрено и от руският парламент. Според 

клаузите, руската държава има пълната юрисдикция върху базата и 

случващото се в нея, както и операцията, извършвани от територията 

й. Русия си запазва правото да увеличава броя на военните сили в 

базата без да се допитва да сирийското правителство. По този начин, 

Русия ще има две постоянни бази – заедно с тази в Хмеймим – а две 

от сегашните четири ще бъдат затворени за момента, при изтегляне 

на сегашните военни сили. Няма поставен срок за изтеглянето им. 

ДОПЪЛНИТЕЛНО: 

През последната седмица правителствените сили водени от частите 

на 4-та механизирана дивизия, подновиха своите настъпателни 

действия в района по границата с анексираните от Израел Голански 

възвишения. Основният фокус на офанзивата попадна в района на 

хълмовете Ал Бардая където са разположени отрядите на Хаят 

Тахрир ал-Шам и техни съюзници. Чрез овладяването на Бардая и 

селцето Бугир ал-Мир, правителствената армия практически би 

изолирала напълно контролираният от джихадистите град Бейт Джин 

от останалите техни части на изток по границата. 

ПРОВИНЦИЯ ДЕЙР ЕЗ ЗОР, ИЗТОЧНА СИРИЯ  

 

Силите верни на президента Асад, подкрепени от техните ирански 

съюзници овладяха близо 2000 кв. км. територия в пустинния район, 

намиращ се в триъгълника Салихия - помпената станция Т2 - Ал 

Букамал. 

На 11 декември, източници на ИД, цитирани от проправителствени 

медии, съобщиха за джихадистка атака срещу позиции на сирийската 

армия северно от Ал Букамал. Най-малко една кола-бомба е била 

взривена, убивайки 20 войници, а един БТР е бил унищожен. 

На 12 декември джихадистите от ИД продължиха своето 

настъпление от предишния ден. Този път те успяха да изтласкат 

правителствените сили и да наложат отново своя контрол над четири 

селища около Салихия и прекъснаха пътя между Ал Букамал и Ал 

Маядин. 
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Два дни по-късно, на 14 декември, Сирийската обсерватория за 

човешки права документира смъртта на общо 313 цивилни в периода 

между 8 ноември и 14 декември, загинали вследствие на 

бомбардировки от страна на сирийската армия, 

проправителствените милиции, руските ВВС, както и бойната 

авиация на международната коалиция, водена от САЩ.  

Сред жертвите има общо 85 деца и 45 жени. 

След няколкодневно относително затишие, Сирийските 

демократични сили (SDF) продължиха своето настъпление срещу ИД 

на юг по течението на река Ефрат. Те успяха да изтласкат 

джихадистите от три селища в района, макар и с цената на много 

жертви. Атака с кола-бомба срещу кюрдска позиция причини смъртта 

на 15 бойци. 

На 12 декември, части от Военният съвет на Манбидж завзеха нови 

няколко села от ИД по левия бряг на Ефрат, западно от летище 

Кахара. 

Ден по-късно, на 13 декември, прокюрдските сили продължиха да 

стесняват обръча около обкръжените джихадисти в района на 

Кахара. С въздушната подкрепа на международната коалиция, 

водена от САЩ, SDF овладяха Джуерди ал-Гарби, както и Суейдан 

Джазира. 
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ПРОВИНЦИЯ ХАМА, ЦЕНТРАЛНА СИРИЯ  

 

 

На 9 декември, проправителствените милиции и силите на ИД 

продължиха свята офанзива срещу частите на Хаят Тахрир ал-Шам 

и техните съюзници в района на провинциите Хама и Идлиб. След 

като завзеха селището Балил, отряди на Щитът на Каламун 

навлязоха за първи път на територията на Южен Идлиб, 

установявайки контрол на Ум Хазам. 

В това време ИД завзеха три селища и разположиха своите сили по 

границата между двете провинции. 

На 10 декември нови 7 селища попаднаха под контрола на 

проправителствените сили в северната част на Хама. По този начин 

успяха да се разположат в непосредствена близост до Абу Дали. 
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Ден по-късно, на 11 декември, части на ХТШ извършиха контраатака 

срещу проправителствени позиции в Северна Хама. След като през 

предишния ден джихадистите бяха принудени да се изтеглят от 

Мушарифа, те успяха да прегрупират силите си и да възвърнат 

отново контрола върху селището. 

На 12 декември избухнаха за пореден ден тежки сблъсъци между 

ХТШ и проправителствените сили, чиито усилия да овладеят отново 

Мушарифа, се оказаха неуспешни. 

И така, на 13 декември или точно шест седмици след началото на 

проправителствената офанзива към летище Абу Духур в провиниция 

Идлиб, силите верни на Асад продължават да изпитват сериозни 

затруднения срещу Хаят Тахрир ал-Шам и останалите 

бунтовническо-ислямистки организации, действащи в района. 

Първоначалният устрем бе спрян, като към момента бойните 

действия се характеризират основно от размяната на контрола върху 

селищата по границата между провинциите Хама и Идлиб. 

Въпреки въздушната и артилерийска подкрепа, която получават от 

Русия, както и едновременния натиск, който оказват заедно с ИД, 

проправителствените сили все още не могат да осъществят 

решителен пробив на север.  

На 14 декември, правителствените сили бяха принудени да се 

изтеглят и прегрупират от части на провинция Хама, след като 

влязоха в сражения с Туркестанската ислямска партия (TIP).  
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СИТУАЦИЯТА В САХЕЛ, АФРИКА 

 

В Де Ре Милитари следим ситуацията в района Сахел още от 

началото на журнала ни. Затова предлагаме обновена карта на 

разположението на силите и присъствието на Ал Кайда, които местни 

групи продължават да се засилват до такава степен, че това 

предизвика държавите, които влизат в границите на Сахел, да 

задействат обща военна операция срещу джихадистите. САЩ пък за 

първи път ще участва с дронове в Нигер, където наскоро загинаха 

членове на американските специални части.  

Най-малко 26 атаки, свързани с Ал Кайда, са извършени в Мали и 

околните страни за последните седмици – рязко покачване на 

активността в сравнение не само с предишни години, но дори с 

началото на тази година.  
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ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНА ТА  АЛ КАЙДА СА ИЗВЪРШИЛИ 244 АТАКИ В МАЛИ,  БУРКИН А  

ФАСО И НИГЕР.  20 ОТ ПОСЛЕДНИТЕ 26  АТАКИ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ КРАЯ НА ОКТОМВРИ НАСАМ ,  

СА В МАЛИ, КЪДЕТО ИМА И МАЛКА БЪЛГАРСКА СПОМАГАТЕЛНА ЧАСТ КЪ М  

РАЗПОЛОЖЕНИТЕ ФРЕНСКИ СИЛИ.    

 

Множеството от нападенията са извършени в централните райони на 

Мали, а също и в северните части. Най-малко два пъти малийската 

армия е влязла в сражения с Ал Кайда – на 11 и 13 ноември.  

Сред атаките има нападения върху официални лица, бежански 

лагери, цивилни, военни пунктове. Силите на ООН са атакувани най-

малко 5 пъти от края на октомври.  

В Буркина Фасо, Ансарул Ислям – група, свързана също с Ал Кайда 

– продължава да тероризира северния района на Сахел. На 31 

октомври трима войници бяха ранени с импровизиран взрив в 

близост до град Ариел. Най-малко 5 подобни нападения има в 

страната от август насам. На 3 ноември отново същата група нападна 

полицейски пункт в град Кутугу. На 9 ноември армията влезе в 

сражение с Ансарул Ислям, като бяха убити 4 бойци.  

Очакваме надигането на Ал Кайда да стане още по-видимо през 

следващите месеци. 2017 година беше определено силна за 

групировката, която успя да инфилтрира местни бунтове и така да 

установи тренировъчни лагери и територии под свой контрол.  

Буркина Фасо, Нигер и Мали са главна цел за Ал Кайда и вероятно 

ще има още атаки, включително по цивилни обекти. В Сахел Ал 

Кайда влизат в конкуренция и с Ислямска държава, чиито бойци от 

Либия, Сирия и Ирак ще търсят нови територии, където да се 

установят.  

 

НАМЕРЕТЕ ОЩЕ НОВИНИ,  АНАЛИЗИ И КАРТИ НА СТРАНИЦАТА НИ ВЪВ ФЕЙСБУК  

ИЛИ В БЛОГА НИ.  

https://www.facebook.com/deremilitari/
https://remilitari.wordpress.com/

