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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 СИРИЯ 
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ОПЕРАЦИЯ „МАСЛИНОВА КЛОНКА“ 
 

На 19 март, турски медии съобщиха за началото на операция по 

превземането на град Тал Рифат, който според непотвърдени 

информации бе предаден под правителствен контрол от страна на 

кюрдите. 

На 20 март, след като през предишната седмица силите на операция 

“Маслинова клонка” успяха да завземат напълно град Африн, те 

продължиха своето настъпление на юг от града. Наложен бе контрол 

над няколко селища намиращи се успоредно на пътя водещ на юг към 

провинция Идлиб. 

Ден по-късно – на 21 март- протурските бунтовнически сили 

продължиха своя напредък, достигайки на 5 км. западно от предимно 

шиитските градове Нубул и Захра. В отговор на настъплението, 

частите от Националните сили за отбрана, позиционирани в района,  

извършиха артилерийски обстрел срещу бунтовническите позиции, 

които от своя страна отвърнаха също с обстрел. 

Вероятността от предстоящ сблъсък между протурските и 

проправителствените сили принуди хиляди кюрдски бежанци от 

Африн да напуснат района и да потърсят убежище в посока Алепо. 

На 22 март турската армия и нейните сирийски съюзници изтласкаха 

YPG от нови четири села в южната част на Африн в близост до 

границата с провинциите Идлиб и Алепо.  

В същото време турските медии съобщиха за смъртта на трима 

войници убити по време на операция за разчистване на мини. 

На 23 март от командването на турската армия официално обявиха, 

че кантонът Африн е изцяло под контрола на силите, действащи под 

флага на операция “Маслинова клонка”. 

Все пак ситуацията на терен остава сложна. Все още има множество 

гнезда на съпротива, както и отделни отряди и диверсионни групи, 

които продължават да действат в района с възможност за 
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извършване на изненадващи набези в тила на протурските сили. 

Голям проблем остава проблемът с разчистването на мините и 

самоделните взривни устройства, разположени из цялата територия 

на Африн. 
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На 25 март турският президент Реджеп Ердоган заяви, че  скоро ще 

стартира военна операция в Синджар, Северен Ирак като главната 

цел ще бъде ликвидиране на позициите на ПКК. 

На 26 март град Тал Рифаат заедно с намиращата се в 

непосредствена близост военна база Менег бяха завзети от силите 

на "Маслинова клонка", след като руската военна полиция, 

разположена там, се изтегли. 

Най-вероятно Тал Рифаат и поделението са предадени след 

договорка между Анкара и Москва. 

В добавка към това, кюрдските отряди от YPG се изтеглиха от три 

селища по главния път водещ към Нубул и Захра.  

Притеснителни новини се появиха за стрелба от страна на 

правителствените сили срещу превозни средства с цивилни, които се 

връщат в посока Африн. Тези събития са принудили над 400 

превозни средства да потърсят по-дълъг път през провинция Алепо. 

Към 29 март сутринта, се вижда, че в самият град Тал Рифат все още 

има сили на сирийското правителство и турските части не са 

навлезли. Това явно се дължи на продължаващите преговори между 

Анкара и Москва, но се очаква до няколко дни градът да бъде 

предаден.  
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ИЗТОЧНА ГУТА 

 

На 19 март силите на Джайш ал-Ислам и Ахрар ал-Шам извършиха 

успешна офанзива по фронтовата линия около Дума и Хараста. Те 

съумяха изненадващо да си възвърнат контрола над Мисраба 

принуждавайки проправителствените отряди да се изтеглят от там. 

И на 20 март продължиха боевете в Мисраба, като бунтовниците 

бяха изтласкани обратно до своите изходни позиции в Дума и 

Хараста. На юг от там части на Републиканската гвардия и “Тигрите” 

напреднаха в района на Айн Тарма, завземайки няколко жилищни 

блока. 

Междувременно, проправителствени медии съобщиха за смъртта на 

най-малко 35 цивилни в следствие на бунтовнически артилерийски 

обстрел в района на Кашкул в центъра на Дамаск. 
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На 22 март, след няколко дни на преговори с посредничеството на 

Русия, бе постигнато окончателно споразумение за евакуация на 

бунтовници и цивилни от Хараста, Източна Гута. 

Според договорката в следващите няколко дни около 1500 бойци от 

ислямистката фракция Ахрар ал-Шам заедно с още 6000 цивилни 

граждани ще напуснат обсаденото предградие в посока провинция 

Идлиб. 

На юг от там, в района на Айн Тарма войските на режима напреднаха 

срещу силите на Файлак  ал-Рахман, завземайки фермите Хаир. 

На 23 март - ден след като Ахрар ал-Шам договориха със сирийското 

правителство своето изтегляне от Източна Гута - подобно 

споразумение бе постигнато и от Файлак ал-Рахман и Хаят Тахрир 

ал-Шам. Евакуацията ще включва общо 7000 цивилни, както и всички 

бойци на двете групировки заедно с техните леки оръжия.  

Освен това, според условията на примирието, всички ранени ще 

бъдат подсигурени с транспорт от Червения полумесец към болници 

в Дамаск, където ще могат да получат медицинска помощ под 

закрилата на руски военни без опасност от репресии от страна на 

режима на Асад. След своето възстановяване те ще имат избор дали 

да се върнат в Източна Гута или да отпътуват към Идлиб.  

Междувременно във всички селища в района ще бъде разположена 

руска военна полиция, която трябва да се погрижи за спазването на 

реда. 

По този начин под правителствен контрол попаднаха селищата Айн 

Тарма, Джобар, Замалка и Хараста, като единствено Дума 

продължава да се държи от силите на Джайш ал-Ислам. 

На 24 март първият конвой от 17 автобуса, превозващи почти 1000 

души от Файлак ал-Рахман заедно с техните семейства напусна 

Източна Гута в посока провинция Идлиб. В рамките на постигнатото 

споразумение, бунтовниците освободиха няколко десетки заложници 

от проправителствените милиции. 
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На 25 март, втори конвой от 47 автобуса заедно с поне 2500 бойци 

от корпуса Ал Рахман и техните семейства напусна района на 

Източна Гута. 

На 26 март местни източници съобщиха за стартирали преговори за 

евакуация от Източна Гута между сирийското правителство и Джайш 

ал-Ислям по вече установената формула. В същото време, въпреки 

стартиралите преговори, правителствената авиация и артилерия 

бомбардираха Дума почти през целия ден. 

На 27 март проправителствените сили започнаха подготовка за щурм 

срещу Дума с оглед на бавно вървящите преговори за примирие и 

евакуация. Една от основните пречки е нежеланието на бойците от 

Джайш ал-Ислам да се изтеглят без оръжията си в посока 

контролирани от Хаят Тахрир-ал-Шам територии в провинция Идлиб.  

В същото време правителството не приема идеята руска военна 

полиция да се грижи за опазването на реда в града.  

Увеличават се и новините за извършване на екзекуции в Кафр Батна, 

където наскоро навлязоха правителствените сили. Според местни 

източници, най-малко 40 души са екзекутирани, а има 150, които се 

водят безследно изчезнали.  

 

 


