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НИГЕРИЯ Е ВАЖНА НЕ САМО 

ЗА АФРИКА, НО И ЗА СВЕТА. 

ОБАЧЕ… 

Когато чуваме Нигерия, ние се сещаме предимно за Боко Харам, екстремизъм и 

непреодолими африкански проблеми. Не е изненада – новинарските емисии 

пишат или споменават държавата и като цяло Африка предимно, когато става 

дума за нещо лошо. Но съществува и друга страна.  

На фона на всички проблеми, с които се сблъсква страната, 

икономическото бъдеще на Нигерия остава оптимистично. Според 

проучвания през 2015 година, държавата се очаква да бъде сред десетте най-

бързо развиващи се икономики в света. Много важно в поддържането на ръста е 

наличието на стабилност, честни избори и намаляване ролята на армията. 

Фактори, които все още са далеч от желания резултат. 

Въпреки многобройните призиви, международната общност се забави в 

подпомагане на нигерийското правителство в борбата срещу Боко Харам. СС на 

ООН едва наскоро призна този конфликт. САЩ, Франция и Великобритания 

предложиха някаква подкрепа, но не достатъчно, за да повлияе на крайния 

резултат. Мнозина анализатори твърдят, че Нигерия се забавя с отговор на 

кризата. Но Боко Харам е глобален проблем, не само на Нигерия. Решението 

на Африканския съюз да изпрати през 2015 близо 8700 войници да се сражават 

с екстремистите, подчертава международния характер на кризата.  

Нигерийците трябва да поемат водеща роля в борбата срещу тази заплаха. Но 

отвъд загубата на човешкия живот и страданието, насилието и нестабилността 

застрашават перспективите за икономически растеж на Нигерия. Страната 

направи опити да диверсифицира своята икономика от петрола и да инвестира 

в селското стопанство, производството и услугите. Усилието си заслужава, още 

повече с клатушкащите се цени на петрола в глобален план.  

Нигерия е най-голямата икономика в Африка и 26-та в света. БВП на 

страната възлиза на 510 милиарда долара с огромен потенциал за растеж. Една 

стабилна и спокойна Нигерия би могла да допринесе за интеграцията и 

покачването на африканската икономика по отношение на световната. Заради 

вътрешния конфликт и други фактори, Нигерия внася близо 70% от горивата за 

собствени нужди при условие, че има свои залежи на петрол. Впрочем, 

http://ruslantrad.com/2016/03/28/na-koi-atentati-obrashtame-vnimanie/
http://ruslantrad.com/2016/03/28/na-koi-atentati-obrashtame-vnimanie/
http://ruslantrad.com/2015/01/16/dve-tragedii-po-edno-i-sashto-vreme-i-kontrastat-v-mediynoto-im-otrazyavane/
http://ruslantrad.com/2015/01/16/dve-tragedii-po-edno-i-sashto-vreme-i-kontrastat-v-mediynoto-im-otrazyavane/
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България също има стари отношения с Нигерия. От 1964 насам, когато се 

установяват официално отношенията между двете държави, София изнася 

всякаква продукция – от цимент до хранителни продукти – като през 2009, 

въпреки спада в отношенията, страната ни има стокообмен за 38 милиона 

долара с Нигерия. Български фирми са участвали в 70 инфраструктурни и 

граждански обекти в различни части на страната, включително и в новата 

столица Абуджа. Но това е нищо на фона на много по-засиленият стокообмен с 

Русия или европейски държави. Една от причините, освен политиката на самата 

България, е липсата на стабилност. Една нестабилна държава, в застой и в 

конфликт, би била заплаха не само за Африка, но и за глобалната стабилност, а 

също и би стопила голяма част от външния внос.  

През 2014 президентът на САЩ Барак Обама бе домакин на африкански лидери 

на среща на върха във Вашингтон. Един от акцентите беше въпросът с 

осигуряването на възможности за развитие не само в петролния бранш, но и в 

развиване и износ на природни ресурси, подобряването на инфраструктурата, 

технологиите, потребителски стоки, агробизнес – фактори, които биха могли да 

създадат нови работни места и растеж на личните доходи.  

За съжаление, корупцията е особено силна в Нигерия и главна причина за 

нестабилност в държавата. Нигерия има потенциал да бъде ключов износител 

на селскостопанска продукция – страната разполага с 84 милиона хектара 

обработваема земя, но заради вътрешните проблеми само 40% се 

обработва. Нигерия разполага с обилни валежи и работна сила, които могат да 

увеличат производството, но заради конфликта с Боко Харам и нездравата роля 

на армията в живота на страната, Нигерия не може да извърши нужните 

реформи. Северните части на страната, където Боко Харам намира 

поддръжници, продължават да бъдат запуснати, изоставени от правителството, 

а местните често са репресирани и оставяни без достъп до основни услуги. 

Именно от това печели радикалната група, започнала съществуването си като 

антивоенно студентско движение. За съжаление, през 2016 година ситуацията 

продължава да бъде същата, а правителствените сили предпочитат да наказват 

населението, пред това да осигурят алтернативи.   

Политическият и военен елит на страната трябва да гарантира свободно 

гласуване и сигурност. Макар и с някои стъпки напред, все още това е 

непостижима цел. Въпреки ясната основна роля на страната заради огромните 

си размери, голямото си население и наличие на природни ресурси, 

нигерийските власти продължават да допускат стари грешки, а натискът на 

международната общност е минимален. 

 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/20504/new_harvest.html
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Кои са Боко Харам?* 
 

Комбинацията от корупция на всички държавни нива, крайна бедност, липса на 

образование и грамотност, както и значително социално недоволство извеждат 

на преден план разделението и конфликтите между множеството етнически и 

религиозни групи в обществото в Нигерия.  

През последните 15 години, хиляди цивилни граждани стават 

жертва на различни племенни или религиозни конфликти 

между християни и мюсюлмани. Слабата и нестабилна 

политическа власт се оказва неспособна да се справи с 

етно- религиозното напрежение, като хаосът и насилието 

стават ежедневие в определени райони на Нигерия. 

Именно в условията на едно силно разделено общество, проядено от бедност, 

корупция и неграмотност, се създава идеалната социална среда за появата на 

радикален ислям. Точно в този контекст се ражда и радикалната групировка 

Боко Харам. 

Организацията, чието официално име е „Народ отдаден на ученията на Пророка 

и разпространението на джихад“, е създадена в североизточния щат Борно през 

2002 г. от религиозния лидер Мохамед Юсуф. Юсуф установява джамия и 

религиозно училище, които привличат стотици бедни семейства от цяла Нигерия 

и съседните държави. Ученията на религиозния проповедник отхвърлят 

образованието и западната култура, и проповядват нуждата от създаване на 

ислямски халифат, управляван според строгите принципи на Шариата.  

С времето влиянието на Юсуф се увеличава, като неговият религиозно-

образователен комплекс се превръща в център за рекрутиране на джихадисти. 

Първоначално дейността на организацията се ограничава основно до това. 

Нарастването обаче на напрежението между християни и мюсюлмани, както и 

неадекватната реакция на държавата спрямо тях, провокират Боко Харам да 

разшири своята активност. 

През 2009 г. масирани антиправителствени протести в столицата 

Абуджа дават началото на въоръжени бунтове из цялата 

територия на населената основно с мюсюлмани северна част на 

Нигерия. Бунтовете са потушени с цената на повече от 800 жертви, 

повечето привърженици и членове на Боко Харам, а лидерът на 

протестите Мохамед Юсуф е арестуван и в последствие публично 

екзекутиран без съд и присъда. 
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След смъртта на Юсуф, лидерството на Боко Харам е поето от неговата дясна 

ръка Абубакар Шекау. Под ръководството на Шекау ислямистката групировка се 

милитаризира и радикализира. За последните 7 години Боко Харам поема 

отговорността за десетки терористични атаки срещу цивилни обекти 

включително убийството на 65 студенти от щата Йобе през 2013, самоубийствен  

бомбен атентат на автобусна спирка в Абуджа, отнел живота на около от 100 

души през април 2014 г., както и отвличането на повече от 270 ученички от град 

Чибок.  

 

 

Идеология и цели 
 

В основата на идеологическата парадигма на Боко Харам стои 

фундаменталисткото течение на сунитския ислям – салафизъм. Според 

радикалната форма на салафизма, който се изповядва от последователите на 

Боко Харам, всички елементи привнесени в исляма от външни вероизповедания 

трябва да бъдат премахнати и самата религия да бъде върната към своите 

корени от времето на пророка Мохамед. За да бъде възстановен ислямът в 

неговата изначална форма, Нигерия (като начална точка) трябва да бъде 

прочистена чрез джихад от всички западни политически и религиозни 

доктрини, които корумпират и покваряват обикновения човек. Идеята е, че 

само чрез връщането към корените на исляма, хората ще могат да възстановят 

своето културно и социално единство.  

За врагове се считат не само всички, които не изповядват 

ислям, но и всички, които изповядват умерени форми на 

ислям. По този начин всички умерени мюсюлмани 

автоматично се превръщат в цели на джихад, а убийството 

им се превръща в задължение за всеки джихадист.  
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В своята реторика лидерите на Боко Харам активно използват богатата 

предколониална история на Нигерия, когато ислямската империя Канем-Борну в 

продължение на стотици години е водещ фактор в Западна Африка. Идването 

на християнския Запад през 19 в. в лицето на Великобритания води до упадък на 

ислямската култура и цивилизация и до приемането на фалшиви догми и 

ценности, които са чужди за местното население. Като основен преносител на 

тези фалшиви западни ценности в наши дни се привижда нигерийското 

правителство, което фаворизира християнското население и концентрира 

богатствата на Нигерия единствено в християнската общност. В тази логика 

Абубакар Шекау привежда Боко Харам като единствена алтернатива на 

неефективното федерално управление и като единствен инструмент за връщане 

на Нигерия по пътя на прогреса чрез средствата на ислямския 

фундаментализъм. 

Структура 
 

Както всяка една радикална организация, Боко Харам пази в строга тайна своята 

организационна структура и самоличността на водачите си. 

Лидер на групировката е Абубакар Шекау. Това, което се знае за него е, че е 

роден между 1965 г. и 1975 г, както и че е част от племенната група Канури. Шекау 

е едновременно военен  и религиозен лидер на Боко Харам. 

Структурата на Боко Харам е силно децентрализирана, като организацията е 

разделена на множество клетки и подструктури, които имат пълна автономия на 

действие. Всяка местна структура е разделена на различни звена, отговарящи 

за дейности като бомбени атентати, отвличания, разузнаване. Съществуват и 

помощни звена, натоварени със социална дейност като грижа за пострадали 

семейства, оказване на медицинска помощ, образование , както и пропагандни 

центрове. Обикновено различните клетки не са наясно с действията на 

останалите или пък с общата стратегия. Целта на това е опазване на 

сигурността на организацията, като се смята, че дори Шекау не поддържа личен 

контакт с най-близките си сътрудници. 

Сложността и обхвата на дейност на Боко Харам изискват спазването на строга 

дисциплина и религиозна отдаденост. Всяко нарушение се наказва сурово, като 

обикновено наказанията означават сигурна смърт. Заради силно 

децентрализираният характер на Боко Харам  е много трудно да бъде 

определена числеността на нейните членове.  

 



10 | P a g e  

 

Смята се, че ядрото около лидерът Шекау наброява 

няколкостотин души, а с различните звена действащи на 

територията на Нигерия и Камерун, вероятно числеността 

може да достигне до 9 000-10 000 души. 

Във военно отношение Боко Харам използва основно партизански и 

терористични тактики. След като Шекау поема командването през 2009 г. 

организацията започва да прави редовни атаки с леко въоръжение срещу 

полицейски управления, патрули и затвори, считайки ги за символи на 

държавната власт. От началото на 2011 г. организацията започва да 

организира и самоубийствени бомбени атентати срещу предимно цивилни 

цели. С нарастването на силата на Боко Харам, нараства и разнообразието от 

използвани методи, както и мащабът на оперативна дейност. Към настоящия 

момент (2016) Боко Харам има възможност да организира партизански  

подразделения от по 200 души, които да атакуват силноохранявани цели, дори в 

контекста на офанзивите на нигерийската армия и съюзническите сили срещу 

джихадистите, започнали през 2015. Макар и със значително повишен военен 

потенциал, ислямистите все още избягват директна конфронтация с 

нигерийската армия, като се разчита основно на изненадващи нападения, засади 

и терористични атаки. 

Финансиране 
 

Няма данни и доказателства за това с какъв ресурс разполага Боко Харам. 

Ясно, е че организацията няма централно финансиране, а всяка подструктура 

сама организира своя бюджет. Някои от източниците на финансиране със 

сигурност са обири на банки , изнудвания, трафик на наркотици и жени,  както и 

отвличания за откуп. През 2012 г. Боко Харам освобождава 14 френски 

заложника срещу откуп от 3.15 млн. долара. 

Друг основен източник на приходи за Боко Харам са финансирания чрез своята 

мрежа от съюзи с други ислямистки организации в региона. Връзките на 

организацията с Ал Кайда в Ислямски Магреб, осигуряват на Боко Харам достъп 

до източници от Персийския Залив. 

За основен съюзник на Боко Харам може да бъде считана Ал Кайда, чрез 

своя клон в Алжир – Ал Кайда в Ислямски Магреб. През годините двете 

организации устойчиво сътрудничат помежду си чрез финансиране, обмяна на 

опит, обучения и съвместна дейност. Боко Харам има  връзки и с други 

ислямистки организации като Ал Шабаб от Сомалия, Ансару и Ансар ал-Дин от 

Мали.  
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През юли 2014 г. Абубакар Шекау публикува видео обръщение, в което изразява 

своята подкрепа към лидерът на „Ислямска държава“ Абу Бакър ал-Багдади, 

водачът на Ал Кайда – Айман ал-Зауахири, както и към предводителят на 

талибаните в Афганистан – Молла Омар. 

Към настоящия момент групировката Боко Харам упражнява 

ефективен контрол върху територия от почти 20 000 

квадратни мили в североизточната част на Нигерия по 

границата с Камерун и Чад, чието население е 1.7 млн. души.  

В управляваните от Боко Харам територии е установено стриктно спазване на 

Шариата, а всички държавни институции са ликвидирани. Въпреки обявеното 

военно положение и намесата на армията от май 2013 г. насам, правителството 

на президента Гуудлък Джонатан, а от 2015 и на Мухаммаду Бухари, се оказва 

абсолютно безпомощно срещу ислямистката заплаха.  

Смята се, че Боко Харам е една от най-кървавите терористични 

организации в историята. Само при една от офанзивите на групировката в 

началото на 2015, загиват 2000 души, а 16 селища са напълно унищожени. 

 

 

* Автор на текста е Венцислав Божев. Текстът е публикуван първоначално в 

брой 13 на списание „Военна история“, а в De Re Militari е публикуван с 

разрешение на автора и обновен като данни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amnestyusa.org/news/press-releases/nigeria-massacre-possibly-deadliest-in-boko-haram-s-history
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СИТУАЦИЯТА В СИРИЯ 

 

 

Северен сектор 
 

Както и през миналата седмица, основните сражения се водеха между силите на 

Даеш („Ислямска държава“) и Свободната сирийска армия (ССА) в района на 

Дудиян. Бунтовниците все още успяват да задържат бойците на Даеш от 

директен пробив по линията на границата с Турция, но е все по-очевидно, че ССА 

няма нито хората, нито огневата мощ да изтласка Даеш от предните им позиции 
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и да намали напрежението върху притиснатите погранични звена. Макар и да 

успяха за четвърти пореден път в рамките на 3 седмици да отвоюват Дудиян от 

Даеш, бойците на сирийската опозиция няма да смогнат още дълго да поддържат 

тази напрегната игра, която води до честа смяна на няколко селища с подчертана 

тенденция за победа на Даеш. 

На югозапад от Халеб (Алепо) протече втората основна завръзка по 

фронтовете на Северна Сирия. Бойците на Ан Нусра и сирийски опозиционни 

сили влязоха в ожесточена конфронтация около населеното предимно с 

туркмени селище Хан Туман, което контролира подстъпите към пътя, свързващ 

Идлиб и Халеб. Опозиционните сили успяха да завземат Хан Туман на 6 май и 

оттогава двете страни си разменят контрола над ключови обекти в неговата 

околност, но опозицията успява да задържи основните пунктове и засега отбива 

всички атаки на правителствените сили, въпреки че сирийската арабска армия 

(САА) концентрира бронирана техника и значително увеличи мащаба на 

артилерийските подготовки преди атаките на бунтовническите позиции.  

Към ключовата военна зона бяха прехвърлени ирански части от Републиканската 

гвардия, както и части на Хизбула. От страна на бунтовниците, основните 

действащи звена са Туркестанската ислямска партия, Ан Нусра, Джунд ал Акса 

и Джаиш ал Фатах. До момента в боевете около Хан Туман са загинали 173 бойци 

и 300 са ранени (общо от двете страни), сред убитите са  35 туркмени (сред 

бунтовниците) и 44 иранци, афгани, иракчани и ливанци (за правителствените 

сили). След неколкодневни боеве, засега победител не се очертава и ситуацията 

все повече напомня на зоната около Ел Еис. На 12 май сирийската армия се 

изтегли от зоната около Хандарат, Алепо, след провален опит да бъде завзет. 

Южен сектор 
 

Боевете в южната част на страната бяха концентрирани основно около Палмира 

и прилежащите зони, и бяха свързани с масирана контраофанзива на Даеш, 

която започна в района на рафинерията Шаер и продължи  под формата на 

сърповидно обкръжение към Палмира, което към 11 май беше на път да изолира 

правителствените сили и техните съюзници в Палмира от три страни.  

Появи се информация и че Даеш са сложили ръка на пътя, свързващ Хомс с 

Палмира, който е и основно снабдително звено за силите на Асад. Към момента 

ситуацията между Таяс и Хомс остава неясна и контролът върху ключовия пътен 

възел е оспорван. Около рафинерията Шаер САА стартира контраофанзива, 

която се стреми да изтласка джихадистите на север и да отвоюва ключовото 

находище. По на изток, край Арак, атаката на правителствените сили е 
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окончателно поставена в застой от упоритата съпротива на Даеш, които още 

миналата седмица прекратиха отстъплението си в региона и заеха твърди 

отбранителни позиции.  

Докладите за употреба на все по-брутална фронтова наказателна политика (43 

бойци на Даеш бяха заровени живи в Ирак заради дезертьорство) напомнят на 

червеноармейските практики от критичната 1942г. Изглежда, за момента тези 

драконовски мерки дават резултат и джихадистите остават на място, като 

решителната им отбрана тушира опитите на САА и съюзниците им от Хизбула, 

Иран и милициите да постигнат пробив.  

Друг изключително важен момент от развитието на Палмирския фронт бе 

началото на строеж на трета руска военна база на територията на Сирия в 

близост до Палмира. Защитниците на путиновата близкоизточна политика 

заговориха за нуждата от подсигуряване на Палмира като ключово пътно звено, 

но подобни повърхностни догадки звучат доста наивно на фона на 

многопластовата руска политика в региона.  

Създаването на стабилна руска позиция в сектора означава, че има далеч 

по-широки цели. На първо място, използването на бойно летище в Палмира ще 

даде шанс на руската авиация да оперира върху цялата територия на Сирия, 

увеличавайки още повече ефективността на ударите, нанасяни както срещу 

Даеш, така и срещу основните врагове на Асад. Циментирането на руската 

позиция в страната има и сериозен политически отзвук, който идва да 

покаже, че Русия недвусмислено планира да присъства в сирийския политически 

живот без значение от това кой ще излезе победител от гражданската война. 

Базата може да се възприема и като умел шахматен ход срещу Турция, чието 

влияние в Сирия ще бъде контрирано още веднъж чрез фиксирането на руското 

присъствие. От друга страна, базата в Палмира завършва окончателно южния 

периметър на руската бойна оперативна зона, която поставя Турция в клещите 

между руските звена в Сирия и онези, разположени в самата Русия. Припомняме, 

че Армения също е елемент от руското военно присъствие в региона, действайки 

като стабилен стратегически партньор на Москва. 

И докато основното медийно внимание се концентрира около Палмира, 

Даеш доказа още веднъж своите фениксови способности по отношение на 

провеждане на нови офанзиви. Едновременно удряйки на север и на юг, 

бойците на Даеш успяха да изтласкат Сирийските демократични сили нагоре по 

течението на Ефрат и едновременно с това да прогонят Джаиш ал Джадид от Ат 

Танф, слагайки ръка и на ключовото ГКПП Танф, с което групировката 

възстанови пълния си контрол върху южния и централния сектор на сирийско-

иракската граница. 
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СИТУАЦИЯТА В ИРАК 

 

 

Изминалата седмица се оказа динамична и за Ирак. Правителствените сили в 

района на Хараиб и Харабардан най-сетне успяха да установят своя стабилна 

позиция срещу силите на Даеш, защитаващи пътя от ал Худжаил през Хадж 

Али и Акуба към Мосул.  
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От друга страна, няколкото атаки, проведени с половинчат успех доказаха, че за 

стиковка между американските сили, кюрдските бойци, иракската армия и 

шиитските милиции все още е рано да се говори. Малко по на север, пешмерга 

успяха да сложат ръка върху позицията на Даеш при Ан Наср и Салихия, които 

около месец се изплъзваха от ръцете на иракската армия. 

За да намали напрежението върху южния сектор на пътя Мосул-Тикрит, Даеш 

започна контраофанзива срещу позициите на пешмерга при Абу Джардан и 

Ширая.  

Атаката бе изненадваща и постигна успех, пробивайки кюрдския фронт в 

дълбочина от няколко километра. Ислямистите успяха да заемат четири основни 

селища и в момента (12 май) водят боеве с кюрдските бойци за селището Абзах. 

Именно в хода на тази офанзива, на 11 май излязоха докладите за заравянето 

на 43 бойци, погребани живи заради опит да избягат от бойното поле по време 

на битките с кюрдите. Този ход на ислямистите издава мащабите на 

деморазлизацията в техните редици и показва, че бойците на Даеш са на ръба 

на колапс, който ако се случи, може да се окаже фатален за развоя на тяхната 

кампания в целия сектор, коствайки им пътя за Мосул. Командирите им, 

изглежда, са осъзнали този факт и са прибягнали до практики, характерни за 

боевете на Източния фронт през Втората Световна война.  

До кога подобен подход ще може да крепи фронтовите линии на Даеш е въпрос 

на време. Факт е, обаче, че в момента липсата на единство в анти-джихадистката 

коалиция може да доведе до пропускането на изгоден момент за разгром на 

Даеш в този жизнено важен за оцеляването им регион. 

През изминалата седмица Даеш също така подновиха тактиката с използване 

на коли-бомби срещу цивилни райони. Само в Багдад загинаха 34 души при 

атака в Садър Сити, което повиши напрежението на фона на политическата 

криза в страната, разтърсваща Ирак от началото на април. Също така, 

привържениците на Муктада Садър влязоха в противоречия с про-иранските 

милиции заради позициите си срещу влиянието на Иран в Ирак.  
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СИТУАЦИЯТА В ЛИБИЯ 

 

И ако в Сирия и Ирак съществуването на Даеш е подложено на изпитание по 

всички фронтове, в Либия техните сили преживяват същински ренесанс.  

След дълго затишие, продължило повече от месец, бойците на Даеш започнаха 

пълномащабна офанзива на юг, атакувайки позициите на триполитанската 

„Зора“ при градовете Хун и Уадан, както и по на юг край Факаха. Евентуален 

пробив на ислямистите ще доведе до колапс на силите на ислямисткото 

правителство в Триполи. Пътят през Хун е единствената връзка между 
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изобилните газови и нефтени находища под контрола на „Зора“ разположени 

южно от Рас Лануф и останалата част от териториите им в западна Либия.  

Едновременно с атаките срещу Хун и Уадан, джихадистите поеха на север, 

атакувайки основните позиции на бригадите в Мисрата, които контролират пътя 

от Сирт към Триполи и държат ключовите крайбрежни градове Хомс, Мисрата и 

Злитан.  

Засилването на позициите на Даеш е неминуемо свързано с увеличения поток 

от доброволци, който се стича към тях от Алжир, Мали и Нигерия (Боко Харам 

изпратиха над 300 бойци в Либия от края на 2015 насам). Изтеглянето на 

джихадистите от Дерна и Сабрата вероятно също е спомогнало за увеличаване 

на личния състав в рамките на основната зона на ислямистки контрол. В 

противовес на наплива на бойци от Магреба, тунизийската армия продължава 

със своите успешни операции по границата, в които десетки бойци бяха заловени 

и отклонени от фронтовете в Либия.  

Силите на „Зора“ загубиха и още две ключови позиции – градовете Дирдж и 

Таруна, които в момента се намират под контрола на местни милиции, които 

отхвърлят влиянието на правителството в Триполи. Това отдалечаване на част 

от амазигите (бербери) в Северозападна Либия е свързано със сериозните 

политически трусове, които доведоха до разцепление между ислямското 

духовенство и по-крайните политически субекти, подкрепящи ислямистката 

политическа линия и онези по-умерени среди, които търсят пътя на помирението 

чрез признаване и налагане на договореното през пролетта компромисно 

правителство. 
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СИТУАЦИЯТА В ЙЕМЕН 

 

Фронтовите линии в Йемен останаха повече или по-малко непроменени.  

Ал Кайда продължава да пази позициите си около Аден и за пореден път успя 

да изпрати бойци в самия град, предизвиквайки силите, верни на президента 

Хади и подкрепяни от панарабската коалиция, сформирана от Саудитска Арабия. 

Същевременно, силите на Хади не успяха да развият успеха си след 

превземането на Мукала и бойците им са блокирани в позиционни боеве с Ал 

Кайда. 


