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АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ
Историк и журналист, доктор, а преди това и magister cum laude от Лайденския
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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
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международни изследователски проекти и теренни проучвания в Близкия изток.

БИТКАТА ЗА РЕСУРСИТЕ НА СИРИЯ ПОСТАВЯ ИРАН И
РУСИЯ В СЪПЕРНИЧЕСТВО

Карта на разпределението на силите в Сирия към 14 септември 2018.

Събитията в Сирия от последните седмици на лятото и началото на
септември имат нещо общо – с идването на вероятните финални
офанзиви се задава нова битка. Както Русия, така и Иран, които
поддържат силите на Асад, очакват да получат облаги от победата на
сирийския режим. Докато двете страни показваха приятелски
отношения в името на оцеляването на Асад, техните интереси са

понякога много различни, особено по отношение на бъдещата
реконструкция на Сирия.
Докато
руската армия изпрати
подкрепления и
подсили
военноморските си сили на сирийското крайбрежие като сигнал за
приближаващата офанзива на Асад в Идлиб, сирийското правителство
подписа нов оръжеен договор с Иран, удряйки по този начин директно
интересите на Русия. Сигналите показват обаче, че в Идлиб Асад ще
разчита само на руснаците, тъй като иранците и Хизбулла няма да
участват за момента.
Според споразумението с Иран, Техеран ще отговаря за
реконструкцията и поддръжката на военната инфраструктура на Сирия.
Израел, който постигна няколко договорки с Русия относно
ограничаването на влиянието на Иран, вярва, че този договор е
послание за дългосрочно оставане.
Русия и Иран поддържат едновременно силите на Асад по време на
гражданската война и досега не са влизали в директен сблъсък, но
израелски източници смятат, че съвсем скоро това ще се промени
заради различните цели на Москва и Техеран в Сирия. Договорите за
реконструкция, за които и двете държави се надяват, ще включват
петролните резерви, газовите полета и фосфатните мини, които са
едни от най-големите в света. Задава се битка зад кулисите, която ще
стане част от „новата Сирия“ след като приключат военните офанзиви.
В същото време, САЩ, които биха могли да бъдат балансиращ фактор,
едва ли ще участват в реконструкцията. Вашингтон смятат да
подкрепят кюрдско-арабските сили в Източна Сирия под знамето на
Сирийските
демократични
сили.
През
последните
месеци
американските сили засилиха присъствието си в Източна Сирия и
подсилиха базата в Шадади. Отвъд това, обаче, САЩ нямат интерес и
като цяло американската политика остава извън процесите в Сирия.
Това, което обезпокои анализаторите е, че без участие на САЩ,
договорите за реконструкция ще създадат много добър източник на
финанси за Иран, когато икономиката на страната е поставена под
натиск заради наложените нови санкции слез изтеглянето на САЩ от
ядрената сделка с Иран.

Една от целите на Иран е да поеме контрол над комуникациите в Сирия,
които са силно ударени заради военните действия, но не и напълно
унищожени. Последните договори между Сирия и Иран показват
засилен интерес на Техеран към телекомуникациите не само заради
финансовите постъпления, но и заради влиянието върху населението.
Между Иран и Сирия има подписан договор и за експлоатация на
фосфатните мини в източните части на Сирия, въпреки че не е ясно
още дали иранците имат ексклузивни права за добивна дейност или ще
трябва да ги споделят с Русия. В допълнение, сирийският режим
предоставя 12 000 акра земя в Хомс и Тартус за изграждане на
терминали за газ и петрол.
Друга финансова възможност за Иран от процеса на реконструкция, е
трансфера на земеделска земя, която е оставена от сирийците,
избягали от страната заради военните действия. Масовите
разселвания и прогонването на стотици хиляди цивилни, повечето от
които земеделци, причини обезлюдяването на цели райони, към които
иранците имат открит интерес. Немалко от празните домове, например,
бяха раздадени на ирански военни или бойци от про-иранските
милиции, сражаващи се за Асад. Някои от големите строителни обекти
ще бъдат взети от ирански фирми.
Очакванията на Израел, че Иран може да бъде изтласкан от Сирия са
нереалистични. Очакваните облаги и финансови постъпления са голям
стимул за дългосрочно оставане, а американските санкции
допълнително подсилват желанието на Техеран да експлоатира всяка
възможност, която има налице. Иран ще опита да привлече и други
страни в реконструкцията – като например Китай, държавите в
Персийския залив, ЕС. За ЕС засега не е никак сигурно, че биха пратили
пари в Сирия, ако нямат гаранции за реформи на правителството на
Асад.
Разполагането на руските сили през 2015 година е нещото, което
обърна хода на гражданската война в полза на Асад. Дори днес Кремъл
трябва да поддържа свои части в Сирия, за да има гаранции, че
режимът ще успее да победи бунтовниците. Но руснаците имат и други
интереси, които включват предимно достъп до Средиземно море
посредством базите по крайбрежието.

Русия също така има интерес от природните богатства в Сирийската
пустиня – най-вече газ и фосфати. Именно, за да осигури безпроблемен
достъп до тези ресурси, руснаците разположиха наемници от „Вагнер“,
за да охраняват пътищата и обектите за експлоатация. Но Иран има
интереси в същата област. Макар войната в Сирия да върви в полза на
Асад и съюзниците му, тепърва ще се разразява битка именно между
съюзниците.

ОФАНЗИВАТА В ИДЛИБ Е ПОСТАВЕНА „НА ИЗЧАКВАНЕ“

Офанзивата към Идлиб, която режимът на Асад обяви неотдавна, е
оставена „на изчакване“. Причините са много, но най-важните от тях са
две: разминаването между Русия и Турция относно бъдещето на
провинцията и липсата на достатъчно военни сили, които да започнат
пълна атака в Идлиб.
Седмица след срещата в Техеран между Иран, Русия и Турция,
ситуацията в Сирия остава нажежена, както във военно, така и в
дипломатическо отношение. Трите сили, станали известни като
„Сирийската тройка“, трябваше да обсъдят съдбата на Идлиб и Сирия
като цяло, но това не се случи. Вместо това, турският президент Реджеп
Ердоган и руският му колега Владимир Путин повече от явно застанаха
на различни позиции и въпреки присъствието на многобройни камери,
лидерите дори си позволиха да спорят.
Иранците, представени от президента Хасан Рухани в повечето време
мълчаха и наблюдаваха размяната на искри между руснаците и
турците, с които би трябвало да намират общ език. Провалът на
срещата в Техеран е толкова очевиден, че седмица по-късно
напрежението се вижда на терен със струпването на военна сила.
През последните турски официални лица продължиха да изразяват
опасенията си, че офанзивата в Идлиб ще провокира мащабна
бежанска вълна. Анкара многократно заяви, че не може да поеме още
бежанци, тъй като на нейна територия вече има над 3 милиона сирийци,
потърсили убежище от войната. Ето защо Турция смята да установи
лагери на сирийска територия – както в пограничната зона,
контролирана от близки до Анкара групи, така и в провинция Идлиб. За
да стабилизира граничната зона, Турция ще трябва да увеличи
подкрепата си за сирийските бунтовнически групи. И тук се разминават
вижданията на руснаци и турци.
Макар досега Москва и Анкара да демонстрираха много близки
отношения – включително с продажбата на руски ракети за Турция –
Идлиб може да се окаже препъни камък. Двете страни станаха
приятели по нужда заради влиянието на САЩ. Но Идлиб е
изключително важна територия както за турците, така и за руската
армия и целите на Путин в Сирия. Още с извършването на руската

интервенция и намесата на Москва в сирийската гражданска война през
2015, Кремъл обеща цялата територия на Сирия да бъде върната под
контрола на правителството в Дамаск, но днес това може да се окаже
скъпо начинание.
След като преди три години самата столица беше под обсада на
бунтовниците, с помощта на руската армия десетки хиляди
опозиционни бойци бяха изтласкани на север в провинция Идлиб.
Допълнително стотици хиляди цивилни бяха разселени в същата
посока, създавайки по този начин убежище и бастион за
противопоставящите на Асад сили. Сега, когато Идлиб се оказва
последната им крепост, пред Русия стои изборът между добри
отношения с Турция, която има дълбоки интереси в Идлиб или
обратното – влошаване на комуникацията с Анкара и заплаха за
дългосрочните цели на Кремъл за сметка на стабилизирането на Асад
и изпълняването на военния ангажимент, поет от Путин през 2015
година.
Дилемата на Путин до голяма степен е провокирана от турската
позиция. В Техеран Ердоган повече от ясно заяви, че не може да прави
компромис по отношение на Идлиб. Провинцията граничи с Турция в
най-натовареният участък по границата със Сирия, откъдето премина и
най-големият бежански поток. През годините Идлиб попадна под турско
влияние, а след извършването на турската офанзива срещу кюрдските
милиции от ПКК в Африн, Анкара стъпи още по-здраво в Северна
Сирия. По силата на сключените с Иран и Русия споразумения за
установяване на зони за деескалация Турция днес има изградени
дванадесет
наблюдателни
бази.
Допълнително
турската
администрация създаде полицейски сили в бунтовническите зони и
спонсорира Националната освободителна армия, която воюва срещу
екстремистите от Хаят Тахрир ал Шам. Всички тези усилия на Анкара
са свързани със стабилизирането на Идлиб, където трябва да бъдат
върнати част от сирийските бежанци, намиращи се в Турция.
По този начин целите на Русия и Турция се разминават и скоро могат
до достигнат до точка на кипене. За да измести вниманието на
световната общност от неразбирателството между Москва и Анкара,
Кремъл започна пропагандна война. В поредица от официални

съобщения, разпространявани от близките до Путин медии руската
администрация предупреждава за възможна химическа атака от страна
на бунтовниците, които щели да прехвърлят вината върху Асад. Макар
да няма никакви предоставени доказателства за нещо подобно,
версията на Кремъл успя да измести фокуса от напрежението с Турция
и факта, че офанзивата на Асад е спряла. САЩ се вързаха на номера
и отговориха със заплаха за нови удари, ако бъде използвано
химическо оръжие и дадоха поводи за про-руските сили да продължат
с кампанията.
Междувременно, макар да не се дискутира широко, режимът на Асад
изпитва трудности със започването на офанзивата. Силите на
сирийския президент са превъзхождани числено. В района на Идлиб
правителствената армия разполага с около 25 000 войници,
включително 5000 души подкрепления, съставени от току-що вкарани в
армията младежи и бивши бунтовници, чиято лоялност ще бъде
подложена на тест. Срещу себе си Асад има около 100 000 мотивирани
бойци, които няма път за отстъпление и ще се сражават до последно.
За разлика от всички останали офанзиви на правителствените сили, в
Идлиб ням да участват про-иранските милиции и частите на ливанската
група Хизбулла. Те изиграха решаващата роля в задържането на власт
на Асад, но в Северна Сирия ще е различно. За Иран е безсмислено да
изпраща сили в една очаквано трудна военна кампания, от която
реално няма интерес. Идлиб не представлява цел на Техеран за
разлика от Дамаск или Сирийската пустиня, които са ключови за
логистиката между Иран и Сирия. За Хизбулла Идлиб също не
представлява интерес, тъй като е далеч от границата с Ливан.
Ливанската група смята за основна цел да разположи свои сили по
границата със Сирия и около Дамаск, което вече се случи. В Идлиб
Асад може да разчита предимно на Русия.
Но руската подкрепа не е гарантирана. Офанзивата на Асад в Идлиб
може да накърни отношенията на Москва с Анкара, а това е нещо, което
руската администрация иска да избегне. Нещо повече – атака в Идлиб
ще подкопая дългосрочните цели на Москва в Сирия. През последните
месеци и особено след падането на Гута в ръцете на Асад, се появиха
неколкократно сигнали за бунтовнически дейност като саботажи и атаки

срещу военни официални лица в бившите бунтовнически територии,
въпреки че официално тези зони от Сирия би трябвало да са
„омиротворени“. При атака в Идлиб се очаква още повече засилване на
тази активност, а това е лошо за руските интереси. Москва желае да
стабилизира властта в Дамаск и да се изтегли от Сирия възможно поскоро, а офанзивата в Идлиб ще направи това трудно за постигане.
Междувременно международната общност и особено Запада, е
изпаднала в безтегловност. Последните събития в Сирия се
наблюдават от далеч и западните политици предпочитат да не се
намесват пряко, а да се ограничат с изявления и предупреждения. Ако
вземем пример от други военни кампании на Асад, тези
предупреждения не означават нищо на практика.
ООН продължава да настоява за установяване на хуманитарни
коридори, а Турция отново предложи съвместна операция – която да
включва както руски, така и западни сили – в Идлиб, насочена срещу
десетте хиляди бойци, свързани с Ал Кайда. Русия, обаче, отказва.
Местното население в Идлиб не се обвързва с екстремистите.
Всъщност, от година насам хората в провинцията протестират
постоянно срещу Ал Кайда и в подкрепа на бунтовниците. Последният
подобен протест беше миналият петък в няколко селища под контрола
на Хаят Тахрир ал Шам. Екстремистите трябваше да стрелят, за да
разпръснат множеството, скандиращо срещу тях.
Вероятно Турция, без координация с Русия, ще мобилизира силите си
в Идлиб и заедно с бунтовнически милиции ще удари свързаните с Ал
Кайда сили, като по този начин ще премахне основната теза на Москва
за атака по Идлиб, а именно „борба срещу тероризма“. За Асад обаче,
Идлиб е територия, която трябва да бъде завзета на всяка цена.
Самосиндикални решения могат да доведат до ескалация, която да има
необратими последици. Засега страховете и пресмятането на
рисковете е главна движеща сила във вземането на решения сред
страните с интереси в Сирия.

САЩ СМЯТАТ ДА ОСТАНАТ ДЪЛГОСРОЧНО В ИЗТОЧНА
СИРИЯ
Тръмп, който само до преди пет месеца заяви, че иска да види
американските специални части вън от Сирия, се съгласи на нова
стратегия, която ще увеличи военното присъствие в Сирия. Новата
стратегия е придружена и със засилена дипломатическа активност за
постигане на американските цели.
Докато военната кампания срещу Ислямска държава в Сирия, заради
която САЩ изпратиха сили в помощ на кюрдските части, е почти пред
своя край, Пентагона се обръща към създаването на стратегия, която е
насочена срещу присъствието на Иран и неговите милиции в Сирия.
Стратегията включва създаването на администрация в Североизточна
и Източна Сирия, в която участие ще имат както части на местните
сирийски арабски сили, така и кюрдски милиции в състава на
Сирийските демократични сили (SDF), които САЩ формира в хода на
борбата срещу ИД.
На 5 и 6 септември стана ясно, че кюрдските сили и техните съюзни
сили в състава на SDF са блокирали всички пътища около река Ефрат,
включително мостовете през реката, които граничат с териториите,
контролирани от силите на Асад. Тези зони кюрдските части обявиха за
военна зона и малко след това беше обявено създаването на
администрация, която ще управлява териториите в Източна Сирия под
контрола на Сирийските демократични сили.
Очаква се следващата стъпка е тази администрация, наречена
„Самоуправление на Източна и Северна Сирия“ да бъде подчинена на
правителство, което ще представлява алтернатива на правителството
на Асад в Дамаск.
Междувременно данни от началото на септември показват, че
американските сили са разширили една от основните си бази в Източна
Сирия – базата в Шадади. В нея има поместена нова военна техника и
е увеличен броя на военните хеликоптери. Според анализатори това е
потвърждение, че САЩ разглежда оставането си в Сирия за дълготраен

процес. В момента в Сирия действат активно 2200 американски
войници като броят им вероятно ще бъде удвоен.
Промяната в плановете на Тръмп вероятно е заради съмненията, че
Русия е способна да изтласка иранското присъствие от Сирия, въпреки
уверенията, които Владимир Путин дава на израелския премиер
Бенямин Нетаняху.
По време на няколко срещи през лятото между двамата лидери,
руският президент увери, че Москва ще гарантира иранците да намалят
присъствието си в Сирия. Засега това не се случва, като Техеран дори
подписа нови споразумения с Башар Асад, включително за доставка на
оръжие, удряйки по този начин директно руските интереси.
Според източници от американската администрация през следващите
месеци ще има както засилена дипломатическа активност в ООН, така
и прилагане на икономически инструменти – най-вече санкции – за
упражняване на натиск върху Иран и Русия.
Такива сигнали вече се виждат - на 6 септември Министерство на
финансите на САЩ санкционира четирима бизнесмени и техни
компании, свързани със сирийския режим. Трима сирийци и един
ливанец влязоха в „черния списък“ заради финансови операции,
подпомагащи правителството в Сирия. Те са обвинени и в заобикаляне
на санкциите върху режима.
Според американски анализатори все пак Тръмп, подобно на Барак
Обама, няма адекватна стратегия спрямо Сирия. Честно решенията не
са координирани с всички институции, участващи във вземането на
решенията във Вашингтон, което води до непостоянство и
неудовлетворителни резултати. Тръмп, както и Обама, разглеждат
стратегията си в Сирия предимно през призмата на борбата срещу
Ислямска държава и се въздържат от участие в гражданската война
дори на фона на засилващото се присъствие на Русия и Иран в региона.
Тази политика на Вашингтон вероятно се променя. В момента главна
цел на САЩ е първо да унищожи присъствието на Ислямска държава в
Източна Сирия и веднага след това да се работи срещу влиянието на
Иран. Сигнал за новата глава в американската стратегия е
изпращането на Джоел Рейбърн като „специален пратеник за Сирия“.

Опитният бивши служител на Съвета за национална сигурност има
задачата да изгради инфраструктура в Сирия, която да предотврати
грешките от войната в Ирак, довели до надигането на Ислямска
държава и влизането на Багдад в сферата на влияние на Иран.
Новата стратегия, която Тръмп одобри, ще бъде тествана съвсем скоро
на фона на задаващата се офанзива на Асад в северозападната
провинция Идлиб.
Провинцията е последният голям бастион на бунтовническите сили,
които бяха изтласкани с помощта на Русия през последните две години.
Повечето бунтовници се изтеглиха към Идлиб след унищожителни
военни кампании на Асад в провинциите Дамаск, Хомс и Дараа.
Днес в Идлиб има около 70 000 бунтовнически бойци и около 2 милиона
бежанци от други райони на страната. При военни действия е
застрашен живота на 3,5 милиона души, които се намират в
провинцията.
Турция, която е член на НАТО и американски съюзник, също се намира
в Идлиб след като миналата година затвърди присъствието си след
офанзива срещу силите на Кюрдската работническа партия в
Северозападна Сирия. За Анкара офанзивата в Идлиб може не само да
увреди отношенията й с Русия, но и да доведе до нова бежанска вълна.
Докато силите на Асад се подготвят за атака, Тръмп заплаши няколко
пъти, че използването на химически оръжия подобно на други военни
офанзиви, ще е недопустимо и ще предизвика ответен удар. Франция,
която също има сили в Северна Сирия заедно с американските, се
присъедини в отправянето на предупреждение към Асад. За САЩ
каквато и да е офанзива в Идлиб се разглежда като допълнителна
ескалация и обвързване, което трябва да се избягва.
Анкара и Вашингтон имат споразумение относно кюрдите, като за
турската администрация е допустимо кюрдите да работят със САЩ,
стига да не преминават зоната на град Манбидж и река Ефрат. Но в
Идлиб Ердоган може би ще погледне към американския си колега, тъй
като всеки дипломатически натиск за спиране на офанзива и
предотвратяване на сблъсък, е добре дошъл.

В момента сирийският конфликт навлиза във фаза, в която силите на
различни страни правят всичко възможно да ограничат влиянието на
опонента си. В Сирия цели имат Русия, САЩ, Иран, Турция и Израел,
като целите на всеки един са напълно различни.
Новата стратегия на САЩ за оставане в Сирия ще бъде тествана скоро
и ще се види дали ще бъде успешна. Междувременно, с новото
напрежение около Идлиб, очевидно картата на Сирия ще се промени
още веднъж.

УБИЙСТВОТО НА ЕДИН ПРЕЗИДЕНТ
През последните две седмици самообяваилата се Донецка Народна
Република е в хаос, след като нейният президент бе убит при атентат в
центъра на Донецк. На 31 август Александър Захарченко загина след
като бе взривена бомба в кафене „Сепар“ по време на събиране по
случай кончината на популярния руски певец Йосиф Кобзон.
Заедно със Захарченко живота си губи и неговият телохранител, а 12
души остават ранени. От руското Външно министерство побързаха да
обвинят украинското правителство за атентата, а президентът Путин
изказа своите съболезнования и определи атаката като „избор на пътя
на терора“. От своя страна в Киев отрекоха да имат нещо общо, като
според тях тя е резултат от конфликт и разчистване на сметки между
управляващите елити в Донецк и „техните руски спонсори“.
Сред ранените при атентата е и дясната ръка на Захарченко,
Александър „Ташкент“ Тимофеев, който е и министър на финансите на
Донецката република. Седмица след покушението той е освободен от
длъжност, а в последствие напуска в посока Русия. Интересното в
случая е, че в същото време наяве за него излизат и свидетелства,
свързани със злоупотреба със служебно положение и присвояване на
имущество на стойност 850 млн. рубли (около 10 млн. евро) от едно от
големите агро-индустриални предприятия – Колос-Д.
Бомбените атентати и убийствата не са новост в Донбас.
Ликвидирането на Захарченко е последното от серия атентати срещу
високопоставени фигури сред редиците на бунтовническия елит. В
началото на 2015 г. Александър Беднов е убит в Луганск след като
оказва съпротива при арест. През октомври 2016 г. друг сепаратистки
командир - Арсен „Моторола“ Павлов - е взривен в асансьор в сградата
където живее.
Четири месеца след Павлов е ликвидиран и изключително популярният
Михаил „Гиви“ Толстих, чиито офис е взривен с ракета. Към тези
убийства може би трябва да бъде прибавено и това на Алексей
Мозговой, който през 2015 г. загива при засада край село в Луганск.

КОЙ БЕ АЛЕКСАНДЪР ЗАХАРЧЕНКО?
Роден и израснал в Донецк започва кариерата си като техник в минната
индустрия, а след това стартира свой частен бизнес. През 2010 г. става
председател на донецкия клон на неправителствената организация
„Оплот“. Самото НПО бързо изгражда солидни позиции в Източна
Украйна, извършвайки социална дейност сред руско езичното
население, както и различни културно-исторически активности,
свързани най-вече с грижа за паметниците на Червената армия и
издирване на останки от загинали войници.
Създаден е също така и спортен клуб за бойни спортове, който в
началото на 2014 г., в контекста на ситуацията в Украйна, бързо
прераства във въоръжена милиция. Именно Захарченко е избран за
командир на батальон „Оплот“.
В рамките на няколко месеца той има важна роля при завземането на
властта от правителството в областта, издигайки се до чин генералмайор. Два пъти е раняван по време на военни действия срещу
украинската армия, а позициите и действията му спечелват
признанието „Герой на Донецката народна република“. През август
2014 г., с подкрепата на Русия, е избран от новосъздадения парламент
за президент на самообявената република. От тогава до смъртта си той
остава на този пост, като през 2015 г. участва в преговорите и
подписването на споразуменията от Минск.

КАКВИ СА ТЕОРИИТЕ?
Към момента съществуват три основни версии относно причините, по
които би могъл да бъде ликвидиран Захарченко според руския
журналист от „Новая Газета“ Павел Канигин. Първата разбира се, е
официалната руска, според която украинските тайни служби са
отговорни за покушението.
Втората възможност е свързана с пари и уреждане на сметки с
милиардера Сергей Курченко, който през 2014 г. бяга в Русия и
поддържа бизнес в Крим и Донбас. Докато е на власт Захарченко
заедно със своя приближен Тимофеев до голяма степен налагат
контрол върху доходоносни бизнеси в минната индустрия и търговията

с горива и лекарства. Особено доходоносна е търговията с цигари и
въглища. Според непотвърдените информации съществува схема,
според която Донецк изнася въглища към Русия, които след това се
импортират обратно като руски внос.
Това води то повишаване на цената и търсенето на въглища в Донецк
и налага нуждата от включване на посредници, близки до Курченко.
Според Канигин, Захарченко и Томофеев са се надявали да увеличат
своите дялове от печалбите в схемата, което би могло да е принудило
Курченко да потърси начин да се отърве от своите партньори.
Третата теория е политическа. Александър Захарченко никога не е бил
отговорен за вземането на важни решения относно войната и външната
политика. Тези решения се взимат от Москва, а хора като Захарченко
са просто пионки. В същото време, той все пак е лице и един от
символите на сепаратизма.
През 2015 г. той подписва споразуменията в Минск и поне формално
той остава отговорен за тяхното изпълнение. До този момент обаче,
умишлено или не, нито една клауза от договора не остава напълно
изпълнена. Факт, който притеснява както Киев, така и САЩ и ЕС.
Премахването на фигура като Захарченко, свързван с провала на
споразуменията, би могло да бъде знак към Запада, който да даде
възможност на рестарт на преговорите за бъдещето на Донбас и
възможност за облекчаване на санкциите.

КАКВО СЛЕДВА?
Непосредствено след смъртта на Захарченко, силите на Донецката
република бяха поставени в бойна готовност. Ескалация обаче е
твърде малко вероятна. Фронтовите линии остават спокойни с малки
постоянни нарушения на примирието, както е било през последните три
години. Като цяло нито Русия, нито Украйна може да има изгода от
подновяване на военните действия.
Към момента, като временно изпълняващ длъжността президент,
действа Денис Пушилин, който е и председател на парламента.
Вероятно е Пушилин да се задържи на поста и след насрочените за
ноември избори. Изглежда като приемлив вариант и човек, с когото
Киев може да води преговори. Без военно минало и без роля в

нарушението на интегритета на Украйна. Всичко зависи от това какво
решение ще бъде взето в Москва. От техния избор за президент на
Донецката република, ще стане ясно и какъв ще бъде бъдещият ход на
отношенията с Украйна.

НОВИЯТ „НИЗОВОЙ КОРПУС “
Преди точно 304 години, на каспийския бряг на днешен Дагестан
стъпват първите руски полкове, преминавали южно от р. Терек. Те са
докарани там от новопостроената астраханска ескадра, специално
създадена за целта от Петър I (1682-1725 г, император от 1721 г.)
Руските войски наброяват около 50 000 души, водят със себе си оръдия,
припаси и муниции.1
Идването им е очаквано – месеци по-рано, молдовският княз в изгнание
Димитрие Кантемир, е написал възвание до народите в Кавказ, в което
на няколко езика се обявява, че руските войски идват като
освободители и гаранти за запазване на легитимното правителство на
шах Тахмасп II. Руснаците се обявяват за закрилници на свободата,
пазители на мира и блюстители на установения политически ред.
Когато руските войски се разполагат на лагер, техните палатки веднага
стават обект на първите посрещачи – набързо сформиран контингент
от местни проститутки, търговци, занаятчии и това, което днес бихме
нарекли 'фиксъри'.
Така започва историята на първата руска интервенция в Близкия Изток
– Персийската кампания (1722-1724 г.) и продължилия десет години
период на руска военно-административна окупация, в рамките на който
се формира т.нар Низовой („долен“ в смисъл на южен) корпус. През
него преминават над 70 000 войници, от които близо половината умират
от болести, натравяне и непоносимост към местния климат. Разходите
по поддръжката на корпуса възлизат на над 60% от целия годишен
военен бюджет на Русия (който от своя страна представлява от 80 до
110% от общите годишни разходи на Руската империя).2
В хода на Персийската кампания, Русия се превръща в една от първите
европейски сили, използвала цяла, редовна армия извън територията
на Стария континент. Походът на Петър поставя основите и на руската
близкоизточна политика, която Петербург и Москва ще градят с
1 Стоянов, А – Руско-турските войни 1569-1878 г., Сиела, София, 2018
2 Курукин, И – Персидский поход Петра Великого. Низовой корпус на берегах Каспия (1722-1735г.), МГУ

прецизна последователност през следващите три столетия. Русия
извлича много и ценни уроци от своите политически взаимоотношения
(или както руснаците ги наричат – сношения) с народите в Кавказ,
Леванта и Средна Азия.3
Днес, тези политически уроци отново намират приложение в рамките
на агресивната и активна стратегия на Кремъл за възстановяване на
руското политическо и военно присъствие в Западна Азия.
На 1 септември, 2015 г., Русия активизира своите преименувани
наскоро Въздушно-космически войски и започна една интервенция,
която завинаги промени историята на Сирийската гражданска война. В
последствие, Москва изпрати на терен и редовен сухопътен контингент,
който достигна своя най-разширен състав през 2017 г., когато на терен
имаше ок. 4 300 военнослужещи и между 2000 и 3000 души от военнополицейски подразделения, най-вече от Чечня.4
В сянката на редовните контингенти, в Сирия се появиха и няколко
наемнически корпуса, сред които най-много популярност получи ЧВК
Вагнер, които поддържат персонал от поне 3000 бойци на терен.5 Освен
тях още няколко руски наемнически компании се отчетоха с малко
подразделения, а на терен се сформира и руско-сирийското звено
„Ловци на ИДИЛ“, които официално бяха представени като сирийска
правителствена структура, но в действителност се явяват пряко
продължение на руските наемнически сили.
Преди около месец, Кремъл публикува официален отчет, според който
на ротационна служба през новият „Низовой корпус“ са преминали над
63 000 редовни военнослужещи – почти толкова, колкото и през „ретро
варианта“ от 1722-33 г.6 За разлика от преди, сега руснаците успяха да
запазят ограничен размера на загубите си в жива сила – смята се, че
ок. 90 военнослужещи са загинали в хода на вече три годишната
мисия.7 Няма обаче официални данни за броя на убитите наемници.
3 Стоянов, А – Русия в Близкия изток: 300 години войни, политика и нефт,
4 Isachenkov, V – Key moments in Russia's campaign, involvement in the Syrian civil war, ABC news
5 Според други оценки, броят на „вагнеровците“ е около 6000 към лятото на 2018 г.
6
7 Различни източници дават различни данни през различните етапи. Срещат все всякакви цифри от 47 до
над 100. Официална статистика няма, но най-вероятно става дума за 93 или 97 убити.

Със сигурност се знае, че поне 500 са загинали от 2013 г. (когато в
Сирия се появи руския „Славянски корпус“, предшестващ Вагнер) до
сега. Причината за високата смъртност сред наемниците е фактът, че
те редовно се използват като „острие“ в атаките на правителствените
сили срещу различни бунтовнически и джихадистки позиции.
Разходите по поддръжка на руския контингент на терен са значителни
Предвид големия брой летателна техника (над 120 машини от различен
тип) и военноморски сили (поне 17 съда), разходите по поддръжка на
Руския военен контингент в Сирия са значителни. До ноември, 2015 г.,
дневните разходи на Русия възлизат на 4 милиона долара на ден. Тази
сума достига 8 милиона през 2016 г. и вероятно е от порядъка на 11-12
милиона в момента.8
През 1722 г., Петър I нахлува в Персия с няколко основни цели – да
блокира проникването на Османската империя в региона; да сложи
ръка на ценните търговски суровини – най-вече памук, коприна и
мрамор; да установи сигурен и кратък път за руските търговци към
Индийския океан; да подчини местната арменска търговска диаспора
на руските интереси. Петър смята, че персийската авантюра ще се
отплати многократно, засилвайки руската икономика и превръщайки
Русия в непреодолим фактор при вноса на стоки от Азия към Европа.
Днес, Кремъл също прави сериозни сметки. Журналисти от в.
„Комерсант“ изчисляват през 2016 г., Русия очаква около $7 000 000 000
доходи само от продажбата на оръжия и оръжейни системи за Сирия.9
Отделно от това, от 2016 г. насам, Москва е основен снабдител на
Сирия с жито, което се изнася в порядъка на над 1 000 000 тона
годишно.10 Отделно от това, руски фирми получиха правото да добиват
нефт, газ и полезни изкопаеми при изключително изгодни условия.
Москва получи и правото за десетилетия на пред да ползва бази в
Тартус и Латакия, без рестрикции или право на митнически контрол от
страна на сирийските власти.11
Паралелно с това, Русия изгради още няколко свои бази и летища на
територията на Сирия, които правителството в Дамаск също отдава
8
9
10
11

безвъзмездно. Като цяло, в сравнение с Персийската кампания, която
се оказва финансово фиаско, днес Кремъл е далеч по-практичен в
начина, по който заменя своята военна подкрепа срещу придобивки от
икономически, политически и военен характер.
Любопитна подробност е, че и сега, както през 1722 г., руското военно
присъствие представлява изненадващ стимул за местната икономика.
И днес, руските военни контингенти събират около себе си
„последователи“- проститутки, търговци и фиксъри. В големите
градове, където има руски части се появяват и цели пазарни улици с
магазини, в които вместо на арабски, стоките и цените са с руски
табели. Отделно от тези легални части, в Сирия прониква и „сивия“
сектор в лицето на руската мафия и олигархия – нелегална търговия с
оръжия, дрога и антики, както и внос и износ на хора.
Не бива да се забравя и нерегламентираният добив на нефт и газ от
платформи, които официално не съществуват или се намират в
територии, които би следвало да са бунтовнически или на Ислямска
държава. С разширяването на правителствената зона на влияние,
последната графа „рафинерии“ се превърна в бележка под линия
нефтената политика на Москва в Сирия, за която почти не се говори.
Един относително пренебрегван от коментаторите въпрос, е
засилването на руското военно присъствие в Каспийско море. През
последните три години, Русия неколкократно използва своя Каспийски
флот за изстрелване на ракети с голям обсег срещу различни цели в
Северна Сирия.
Демонстрацията привлече доста внимание, но докато повечето очи се
взираха в самата Сирия, мнозина пропуснаха да забележат, че тази
демонстрация касае не толкова каузата на Асад, колкото страните от
Каспийския регион, на които бе напомнено, че Русия е единствена
господарка на най-голямото вътрешно море в света. В тази насока се
развиха и инициираните от Иран преговори за прокарване на
териториални води в Каспийско море, които от Москва побързаха да
бламират.
Ролята на новият „Низовой корпус“ тепърва ще си проличи в развоя на
събитията в Сирия и Леванта. През XVIII век е необходимо десетилетие

докато руското военно присъствие в Близкия Изток достигне своя
логичен завършек. Русия вече изкара три години в Сирия и по всичко
личи, че евентуален десетилетен престой не е в никакъв случай
невъзможен.
Кремъл е научил добре уроците от три века интервенции – Русия няма
полза от големи териториални зони, а единствено от концентриран
контрол над стратегически обекти – пристанища, ключови ВВС бази и
инфраструктурни и енергийни проекти. Под зоркото око на Путин,
Москва строи, макар и не без грешки, една наистина поетапна,
премерена и практична политика в Сирия, която поне на този етап се
отплаща. Въпросът за в бъдеще е до кога близкоизточните партньори
и опоненти на Русия ще толерират нейния политически триумф.

ЗНАЧИМОСТТА НА ПРОТЕСТИТЕ В БАСРА

Иракският град Басра е относително спокоен. Но само до преди дни
беше свидетел на спорадични протести и насилие. Докато някои
обясняват протестите, извели хиляди по улиците на града с религиозни
причини, реалните причини за недоволството са ширещата се
корупция, слабото местно управление и недостатъчните основни
услуги. Към това се добавя липсата на чиста питейна вода насред

горещото лято и натискът на Иран заради спиране на част от
електроенергията.
Протестите вероятно ще спрат опитите на премиера Хайдар ал Абади
за втори мандат, като в момента има сериозни политически разговори
между партиите. В Басра бяха подпалени офисите на всички основни
политически сили, което е ясен сигнал за местните власти, че нещата
не вървят на добре. Демонстрациите в Басра са продължение на
месеците на протести в Южен Ирак, който досега беше бастион на
правителството в Багдад. След това лято нещата са различни, а
доверието на хората е минимално.
Недоволството от неадекватното управление на местно ниво, се оказа
обединяващ фактор между различните съсловия в Ирак. Иракското
правителство се оказва неподготвено да достави дори базови услуги,
като липсата на чиста питейна вода в Басра, е само един от
симптомите.
Нарастващото напрежение изби в месеци на недоволство и вълна от
насилие в Басра. Градът е икономически важен и е основно пристанище
на страната, а провинцията има огромни петролни залежи. Сегашната
пауза в протестите не е сигурно докога ще продължи. Неслучайно
демонстрантите скандираха срещу Иран и атакуваха консулството в
Басра – Техеран е основен играч в местната политика и основен
търговски партньор, което поставя местната икономика в зависимост от
Иран. През последните седмици под ирански натиск беше създадена
местна структура по подобие на Хизбулла, което вероятно ще се
приеме лошо от жителите на Южен Ирак.
Заради атаките по правителствени сгради и партийни офиси, проиранските милиции Хашд ал Шааби, които се явиха и на изборите в
Ирак това лято, обвиниха протестиращите в съюз със САЩ. Въпреки че
няма нито сигнали, нито доказателства за връзка с Вашингтон,
обвинения хвърлят сянка върху Абади, който има поддръжката на САЩ.
САЩ желаят Абади да получи втори мандат, но засега това изглежда
слабо вероятно. Подкрепата за премиера дори и преди събитията в
Басра беше отслабнала и ще продължи да пада след протестите.
Управителят на Басра, Асаад ал Айдани, има желание да замени
Абади, който все още е премиер четири месеца след изборите, заради

невъзможността да се състави правителство. Основните партии така и
не могат да намерят консенсус в намирането на нов премиер.
На 10 септември аятолах Али ал Систани, който все още голямо
влияние сред шиитското население на Ирак, заяви, че няма да
подкрепи никой бивш премиер за още един мандат, с което беше
отправено послание не само към Абади, но и към неговият
предшественик и главен виновник за надигането на Ислямска държава,
Нури ал Малики. Малики се надява, че може да се върне начело на
Ирак, но Систани е поддръжник на протестите в Басра и това ще
изиграе лоша роля за Малики, който пък застана срещу
демонстрациите.
Провалът на Багдад и управителите на провинциите да предоставят
основни услуги е много по-важно за местното население, отколкото
религията или регионалната политика. Единствената възможно на
политиците в Ирак да не загубят изцяло подкрепата на хората и да не
предизвикат още по-сериозни демонстрации и насилие, е да работят
реално за подобряване на условията на живот – и трябва да го
направят възможно по-скоро.

ЛИБИЯ ОСТАВА НЕСТАБИЛНА

Ситуацията в Либия продължава да е силно нестабилна. От 26 август
избухнаха сражения в Триполи, които възпламениха стари вражди
между борещите се за влияние групировки в рамките на града и на
Западна Либия като цяло.

Признатото от ООН правителство, водено от Сераж, обяви извънредно
положение заради ситуацията, която може да излезе извън контрол, ако
продължат престрелките между групите. ООН също обнови своите
документи, свързани с Либия и обяви страната за нестабилна,
препоръчвайки бежанци и мигранти да не бъдат връщани в Либия, тъй
като съществува опасност част от мигрантите не само да бъдат убити,
но и да бъдат включени в редиците на враждуващите фракции.
Сраженията причиниха смъртта на десетки, а над 100 са тежко ранени
– повечето жертви са цивилни. На 3 септември пък от затвора Айн Зара
в Триполи избягаха над 400 затворници заради сблъсъците.
В сблъсъците участваха предимно сили на Седма бригада, чиято
крепост е град Тархуна на 40 км. от Триполи, които се сражават срещу
Революционните бригади на Триполи и бригадата Науаси. Въпреки
това, в престрелките участват и други групи.
Италия и Франция изпратиха делегации, за да успокоят положението,
но се предполага, че едва ли ще имат голям успех. Италия и Франция
имат желанието да стабилизират Либия колкото се може повече и
колкото се може по-скоро, тъй като считат Либия за важна за
националната си сигурност.
За Италия от първостепенна важност е да подсигури крайбрежната част
на страната, участвайки в преговори с многобройните милиции в
Западна Либия. Участието на Италия в източните райони е минимално
и е свързано по-скоро с провеждане на разузнавателни мисии. Няма
данни за близки контакти с Хафтар, дори напротив – Италия иска да
прави база в Южна Либия, която да наблюдава целия район, а това
беше посрещнато остро от Хафтар, който счита действието за
нарушаване на националния суверенитет.
За Франция Либия също е важна и затова се намесва в търсенето на
политическо напрежение както в сегашните размирици, така и като цяло
за Либия. Париж има желанието да участва политически и финансово
в стабилизацията, защото това е начин да увеличи влиянието си в
региона. За Франция е въпрос както на престиж да участва в мирния
процес, така и на военна важност предвид факта, че Либия
представлява убежище за някои от групировките, с които Франция се

сражава в Сахел като Ал Кайда. За разлика от Италия, Франция имат
контакти с Хафтар, като той дори се лекува в Париж наскоро.

Дали ще има успешна мирна конференция и съответно референдум за
нова конституция засега изглежда песимистично. Предвид постоянната
несигурност и ескалация между милициите, не е реалистично да се
очаква стабилизация до края на тази година, още по-малко да бъде
приета конституция.
В същото време, Ал Кайда в Ислямския Магреб има присъствие в
южния град Убари, където се възползва от липсата на логистика,
свързаност с останалите райони на Либия и липсата на силна власт.
Джихадистите използват каналите за снабдяване през пустинята и
слабоохраняваните райони около границата с Алжир. Ислямска
държава също има присъствие в Южна Либия, но също и в Централна
около град Сирт.

СИТУАЦИЯТА В АФГАНИСТАН СЕ ВЛОШАВА ОЩЕ
ПОВЕЧЕ

Продължават тежките атаки на талибаните, които през лятото отнеха
живота на десетки цивилни. Местните власти и съюзниците им не могат
да се справят и предприемат единични мерки за възпиране на
талибаните провинция по провинция.
Атаките стават по-големи, по-чести и на все по-голяма територия. На
10 август талибаните влязоха в Газни – един от най-стратегически
важните градове, стоящ на магистралата към Кабул. Афганистанската
армия с помощта на САЩ успяха да изтласкат талибаните, но
несигурността остава. В района на града все още има спорадични
престрелки. На 15 май талибаните пък успяха да влязат в главния град
на провинция Фарах в Западен Афганистан.

Въпреки че немалко бойци на талибаните бяха убити или ранени, тези
атаки имат огромна пропагандна стойност за движението, което
увеличава и броя на новите бойци. При всяка една атака те успяват да
вземат оръжия и боеприпаси, както и военна техника от
афганистанските войници. На много места, заради липсата на военна
сила или лоша координация, войниците трябва да се справят сами
срещу числено превъзхождащ ги враг.
Големи части от провинциите Хелманд и Кандахар, където има и
български части, са под контрола на талибаните. В същото време,
цивилните жертви са особено големи. 10 000 цивилни са загинали или
ранени през 2017, а за 2018 се очаква този брой да е двоен.
Въпреки че както САЩ, така и правителството в Кабул обявиха нови
стратегии за справяне с талибаните, тези усилия се провалиха засега.
Военният натиск забави напредването на бойците, но движението успя
да задържи територия и да върне операционния си капацитет, за да
може да извършва кървави атаки из страната. От друга страна,
въздушните удари са силно критикувани, заради цивилните жертви.
Въпреки ударите по бизнеса с опиум, талибаните не показват, че са
изправени пред финансова криза. Дори напротив, според последните
данни, техните постъпления са се увеличили. Това стана и не без
помощта на Иран. Техеран подсилва отделни формации в състава на
талибаните с идеята да има влияние по границата си с Афганистан и
да упражнява натиск върху американските сили.
Руснаците предприеха отделно стъпки, като поканиха тази есен
делегация на талибаните в Москва, с която ще бъдат обсъдени
условията за евентуален мирен процес. По този начин, обаче, Москва
дава дипломатически статут на талибаните и засилва тежестта им.
На фона на напрежението в Афганистан, провеждането на така
нужните избори, е трудно начинание. Отлагани повече от три години, те
са насрочени за 20 октомври. Насилието предполага, че е възможно
ново отлагане и манипулация на вота. Не е ясно и колко
представителен ще бъде следващият парламент, тъй като голяма част
от страната е под контрола на талибаните и няма да се проведат избори
в много от селищата. Президентските избори, насрочени за април
следващата година, ще бъдат още по-тежко предизвикателство.

ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ЙЕМЕН СЕ ПРОВАЛИХА

Хуманитарната ситуация в Йемен продължа да се влошава, докато
подкрепените от ООН преговори се провалиха. Сраженията за
контрола над важното пристанище Ходейда бяха подновени, а в града
се намират стотици хиляди цивилни, чиято съдба не е ясна.
Водената от Саудитска Арабия коалиция атакува позициите на хутите
и завзе стратегически важен път от Ходейда към столицата Санаа, като
по този начин отслабиха позициите на хутите да контролират
хуманитарната помощ в страната.
Коалицията поднови офанзивата си в Ходейда, след като седмица порано преговорите в Женева се провалиха. Делегацията на хутите дори
не се появи в последния ден като протест, че исканията им не са били
чути.
Засега не е ясно как военната коалиция, която е съставена от сили на
ОАЕ, Саудитска Арабия, Судан и местни йеменски милиции и
правителствените сили, планират да влязат в Ходейда. Сраженията
продължават и в посока град Таиз.

СИТУАЦИЯТА В СОМАЛИЯ

