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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 

 

През изминалата седмица рязко се покачи напрежението в Иракски 

Кюрдистан. В големите градове избухнаха антикорупционни 

протести, задълбочили политическата криза, в която навлезе 

автономната област след неуспешно приложения референдум за 

независимост на 25 септември. Сблъсъци със силите за сигурност, 

водени от Нечирван Барзани, имаше в района на Сюлеймания и 

Шамшамал, където дори беше разположена военна техника. 

Следствие на сблъсъците има най-малко 5 убити и близо 100 ранени. 
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Новата вълна от напрежение най-вероятно ще се засилва до края на 

годината. Сблъсъкът между двамата най-силни към този момент 

хора в Иракски Кюрдистан – братовчедите Нечирван и Масрур 

Барзани – води до сътресения и в редиците на пешмерга, 

въоръжените сили на Иракски Кюрдистан. Някои местни анализатори 

предричат разцепление сред войниците на базата на лоялност към 

едната или другата страна.  

По време на протестите през изминалата седмица, бяха запалени 

правителствени сгради в няколко града на Иракски Кюрдистан. В 

същото време, силите за сигурност затвориха офиси на опозиционни 

медии и партийни структури. На фона на тази криза, нов доклад на 

Human Rights Watch посочва, че около 350 затворници, държани от 

властите на Иракски Кюрдистан, са изчезнали. Те са предимно араби 

сунити от провинция Киркук, за които има обвинения, че са 

поддръжници на Ислямска държава. Новините за изчезването им 

породи недоволство сред населението, а техни роднини изискват да 

се съобщи къде са близките им.  

Междувременно, Ислямска държава продължи и тези дни с атаките 

си, като най-малко 9 войници бяха убити при нападение над пункт 

северно от столицата Багдад. При атаката джихадистите са иззели 

оръжия и муниции.  

Остават проблемни райони в провинциите Дияла, Анбар и Киркук, 

където ИД продължава да оперира, успявайки да нападне няколко 

пъти правителствените сили без те да успеят да реагират 

своевременно.    
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СИТУАЦИЯТА В СИРИЯ 

 

И през изминалата седмица не се подобни хуманитарната ситуация 

в провинция Дамаск и предградията на столицата, разположени в 

района Източна Гута. Ежедневните бомбардировки и отказът на 

сирийското правителство да допусне хуманитарни конвои, доведе до 

смъртта на 12 души от общо 500, които са в тежко състояние и ООН 

изисква да бъдат изтеглени.  

В Западна Гута също има сражения, като правителствените сили 

понесоха сериозни загуби от тамошните бунтовнически сили при опит 

на правителствените части да атакуват позициите им. Макар Гута да 

попада в „зона на деескалация“ по силата на преговорите в Астана, 

тези сражения и бомбардировки нарушават директно 

споразуменията и се очаква тази ескалация да продължи до края на 

годината.  
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ЦЕНТРАЛНА СИРИЯ  

 

Междувременно, на 15 декември след близо няколко часови тежки 

сблъсъци с части на Хаят Тахрир ал-Шам, проправителствените сили 

успяха да овладеят стратегически хълм в непосредствена близост до 

Абу Дали в Североизточна Хама. Проправителствени медийни 

източници съобщават за смъртта на трима джихадистки командира в 

района. 

На 17 декември, отрядите от Щитът на Каламун успяха да изтласкат 

ХТШ от селището Мушарифа и по този начин те достигнаха на 3 км. 

от Абу Дали. 

В същото време, силите, верни на президента Асад подновиха своята 

операция в южната част на провинция Алепо, в района около 

Ханасер. След като през предишните две седмици бяха изтласкани 

от тази зона, те успяха да осъществят успешна контраатака и да си 

възвърнат контрола над Рашидия, Расм ал-Саял и Расм ал-Кабур. 

Възползвайки се от действията на правителствените сили в Алепо, 

Идлиб и югоизточната част на Хама, отрядите на Джайш ал-Изза 

(Свободна сирийска армия) и ХТШ осъществиха изненадваща 

офанзива в Северна Хама. Те успяха да овладеят Ал Залакият и 

Залин. Скоро след това обаче бяха принудени да отстъпят на 

изходни позиции след агресивна контраатака, поддържана по въздух 

от руските ВВС. 

На 18 декември, проправителствените сили овладяха Руадия, както 

и Тал Агар в южната част на Идлиб. Едновременно с това 

продължиха и тежките сблъсъци северно от град Хама. В района на 

Ал Залакият бунтовнически части бомбардираха позиции на 

правителствената армия, докато руските и сирийските ВВС 

бомбардираха ожесточено държаните от бунтовниците градове Ал 

Латамина и Мурак. 

На 19 декември най-малко 8 правителствени войници бяха пленени 

след неуспешна атака срещу позиции на ХТШ около Рамла в 

Югоизточно Алепо. 
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Два дни по-късно – на 21 декември - силите на ИД, действащи в 

североизточната част на Хама, успяха да изтласкат части на ХТШ от 

Расм ал-Хамам. 

На запад от там, проправителствени отряди на два пъти бяха 

отблъснати от ХТШ в района около Мушарифа. 

ЮЖНА СИРИЯ  

 

На 16 декември правителствената Четвърта механизирана дивизия 

напредна в района на селището Мугар ал-Мир, заемайки позиции по 

хълмовете около него. Подсигуряването на тази зона би стеснила 

обръча около град Бейт Джин, което би означавало пълно изолиране 

на частите на Хаят Тахрир ал-Шам, намиращи се източно от главния 

път водещ към Дамаск. 

На 17 декември бунтовническо-ислямистките части спряха 

правителственото настъпление в района на Мугир ал-Мир. Най-

малко 20 войници от сирийската армия загинаха при опит селището 

да бъде завзето. 

Три дни по-късно, на 20 декември, след като в продължение на 

няколко последователни дни сирийската армия и нейните съюзници 

от Националните сили за отбрана неуспешно правеха опити да 

пробият джихадистката защитна линия на ХТШ при Мугир ал-Мир, в 

крайна сметка офанзивата се увенча с успех. Това се случи след като 

бе овладян ключовият хълм Маруан, който осигури огневи контрол 

над селото. Малко след това правителствените части влязоха в него. 

По този начин контролираният от ХТШ град Бейт Джин бе напълно 

обкръжен заедно с няколкото малки села, намиращи се около него. 

На 21 декември проправителствени медийни източници съобщиха за 

стартирането на преговори между сирийската армия и местните 

джихадистки командири. Според информацияте, правителствените 

сили са готови да осигурят безопасен път за евакуация в посока 

провинция Идлиб. 
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ИЗТОЧНА СИРИЯ  

 

На 15 декември Сирийските демократични сили (SDF) продължиха 

своето настъпление на юг по десния бряг на р. Ефрат. Те заеха 

позиции около град Хаджин, който e и последния град останал под 

контрола на ИД в провинция Дейр ез-Зор. 

На 16 декември прокюрдските части овладяха село Ал Джурди. 

Проправителствени медийни източници съобщиха за смъртта на 16 

джихадистки бойци. 

Четири дни по-късно – на 20 декември - части от Военния съвет на 

Манбидж (SDF) извършиха изненадваща атака срещу 

правителствените сили, позиционирани в Хушам, на около 10 км 

югоизточно от Дейр ез-Зор. След кратък сблъсък, градът премина под 

прокюрдски контрол. 

На 21 декември проправителствените сили нанесоха артилерийски 

удари срещу позиции на SDF в Ал Бусайрах и Джадид Бухаир.  

Сблъсъците между SDF и сирийската армия заедно с нейните 

съюзници провокира активизиране и на ИД. Най-малко четири деца 

загинаха след взрив на кола - бомба в държания от кюрдите град 

Шахил. 
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ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА – КАРТЕЛ С РЕЛИГИОЗНА 

ОБВИВКА 

 

В журнала ни няколко пъти вече сме писали за възможностите, които 

имат джихадистки групи, независимо дали свързани с Ал Кайда, 

Ислямска държава или опериращи на местна почва.  

Повечето от тези организации разполагат с мрежа от контакти, бойци, 

трафиканти и контрабандисти, с които успяват да си набавят нужни 

муниции, финансови постъпления и оръжия.  

На картата това може да се види ясно. Показателен е примерът с Ал 

Кайда, които държат връзки с картели в Южна Америка. 

Джихадистите охраняват доставките на наркотици през Северна и 

Западна Африка към Европа, от което печелят близо 1 милиард 

долара годишно, както сме писали в предишни броеве.  

Ислямска държава не остава по-назад. Групировката печели 

сериозни пари от трафика на различни продукти, както и 

предоставянето на охрана на преминаващи през нейни територии 

продукти. Освен тези практики, групировката налага данъци върху 

населението, което контролира, подобно на други престъпни 

организации по света, които имат фактически контрол над селища.  

В следващите броеве и през 2018 отново ще пишем за тези теми. 


