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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, magister cum laude и настоящ докторант 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 тези две седмици, фронтовете в Северен Ирак останаха повече или по-

малко непроменени. Упоритата съпротива на Ислямска държава (ИД) в Западен 

Мосул не позволи на иракските сили (ISF) да реализира някакъв значителен 

напредък в рамките на града. Освободени от джихадистите бяха няколко малки 

сегмента на Стария град, разположени в поредица от малки улици, за които се 

водиха кървави и изключително ожесточени боеве.  

Американски генерал, надзираващ ISF на терен заяви, че за около 30 години 

военна служба, никога не е ставал свидетел на толкова жестока борба между 

две противникови сили. Ислямска държава продължи да прилага ежедневни 

самоубийствени атаки и да бомбардира позициите на иракските сили чрез 

самоделни дронове. Снайперистите на ИД много спомагат за забавянето на 

правителствените сили, както и употребата на мини и IED, които джихадистите 

залагат по къщите и по улиците. 
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Паралелно с боевете в Мосул, Хашд ал Шааби на няколко пъти отразяваха 

офанзиви на джихадистите в района на Тел Афар. ИД продължава с опитите си 

да прекъсне блокадата на града и да отвори пътищата, свързващи Северен Ирак 

със Сирия. 

Извън Мосул, ИД разгърна широкомащабна кампания от 

самоубийствени атаки по поречието на р. Тигър, в 

столицата Багдад и по разположените на р. Ефрат 

градове Фалуджа и Рамади и техните околности.  

Атаките бяха насочени най-вече към военни и полицейски постове и отнеха 

живота на десетки. Най-сериозната атака за периода бе извършена на 6 април, 

когато седмина бойци-самоубийци на ИД атакуваха позиция на военните в 

Тикрит. След като откриха огън, джихадистите се самовзривиха. В мелето 

загинаха поне 37 иракски военнослужещи, както и всички бойци на ИД. От 

останалите атентати най-кървав бе този, извършен в Багдад на 30 март, при 

който над 30 загинаха след взрив на цистерна за вода, напълнена с експлозиви. 

Докато ИД водят своята кървава кампания, която сериозно разколеба 

командването както на ISF, така и на Хашд ал Шааби, между Ирак и Иракски 

Кюрдистан се разигра сериозен спор, свързан с издигането на кюрдски флаг пред 

правителствени сгради в Киркук. Градът е под съвместен контрол на про-

правителствени милиции и пешмерга и съдбата му е да се превърне в препъни 

камък пред бъдещото договаряне между Ербил и Багдад.  

Същевременно, на преден план отново излезе въпроса за 

провеждане на референдум за независимост на 

Кюрдистан, което беше посрещнато остро както от 

Багдад, така и от Анкара.  

За да засилят позициите си сред местното население, кюрдите обявиха 

създаването на туркменска бригада в редиците на пешмергите, с цел да 

привлекат голямото туркменско малцинство, населяващо земите северно от 

Мосул. 

Спорове възникнаха и между самите кюрдски фракции - Барзани постави 

изискване към PKK и YPG да напуснат района на Синджар и да се изтеглят в 

Сирия. Напрежението между сирийските и иракските кюрди може да се превърне 

в сериозен проблем пред омиротворяването на региона при евентуална 

решителна победа срещу Ислямска държава. 
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СИТУАЦИЯТА В СИРИЯ 
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Фронтът при Ракка 
24 март 

Въпреки появилата се ден по-рано информация, че частите на Сирийски 

демократични сили (SDF) са завзели напълно бента на язовир “Асад”, стана ясно, 

че той все още е до голяма степен под контрола на Ислямска държава. През 

целият ден се водиха сражения за ключовата позиция, но SDF така и не успяха 

да изтласкат джихадистите от нея. 

Междувременно операция “Гневът на Ефрат” върви с пълна сила и в източния 

сектор на фронта, където SDF завзеха град Карама на северния бряг на р. Ефрат 

и само на 20 км. от Ракка. 

25 март 

SDF продължиха своя натиск в посока град Табка, заемайки ключовия кръстопът 

южно от града, свързващ пътищата между Алепо и Ракка, както и между Табка и 

Хомс. С това частите от “Гневът на Ефрат се доближиха непосредствено и до 

военното летище в района. 

27 март 

След тежки сражения през целия ден, в крайна сметка авиобаза “Табка” бе 

окончателно завзета от SDF. В последствие бе установен контрол и над селцето 

Ал Аджал, намиращо се в близост до базата. 

Междувременно продължиха и сблъсъците в района на язовирната стена, която 

понася значителни поражения, застрашаващи нейната цялост.  

1 април 

Докато частите на SDF продължаваха своята операция с цел обкръжаване на 

град Табка, джихадистите от Ислямска държава проведоха две изненадващи 

атаки. Проведените по едно и също време нападения нанесоха сериозни 

поражения на SDF в района на авиобаза Табка и намиращото се на запад от там 

село Мишрафа. 

5 април 

Продължават сблъсъците  между SDF и Ислямска държава в района на град 

Табка. В последните дни основният акцент е върху селището Сафсаха където 

джихадистите оказват яростна съпротива. Самото село представлява 

последният опорен пункт, чието превземане би затворило обръча плътно около 

Табка и би поставило града под пълна обсада. Само за един ден SDF загубиха 

16 бойци в следствие на самоубиствена атака с кола-бомба в района на 

Сафсафа. 
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Фронтът при Ал Баб и източните райони на 

провинция Алепо 
 

25 март 

Проправителстените сили поставиха Дейр Хафар под плътна обсада и 

продължиха настъплението си в източна посока по главния път между Алепо и 

Ракка, заемайки три нови селища. По всяка вероятност следващата 

непосредствена цел ще бъде авиобаза Джира, намираща се в близост до р. 

Ефрат. 

Междувременно правителствената армия се изтегли от южното предградие на 

Ал Баб, Тадиф и го предадоха под контрола на подкрепените от Турция части на 

Свободната сирийска армия. 

27 март 

Проправителствените сили продължиха своя напредък на изток, установявайки 

контрол над селището Расм ал-Хамис ал-Гарби. 

28 март 

Нови пет села бяха завзети от Ислямска държава през този ден. По този начин 

практически бе затворен източният подстъп към авиобаза “Джирах”. 

29 март 

Елитната проправителствена милиция, известна като "Тигрите" установи 

окончателен контрол над Дейр Хафар. 

Стратегическият град, намиращ се на главния път между Алепо и Ракка, бе 

подложен на пълна обсада през последната седмица и реално бе един от 

последните бастиони на Ислямска държава в провинция Алепо. 

В същото време, турският премиер Бинали Йълдъръм обяви края на операция 

“Щитът на Ефрат”. Според неговото изявление, всички цели са постигнати, а 

бъдещите операции на Турция ще се провеждат с друго име. 

3 април 

След близо едноседмично затишие, проправителствените сили продължиха 

своя напредък в Източно Алепо, изтласквайки бойците на Ислямска държава от 

две селища северно от авиобаза Джира. 

5 април 
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Части от елитната проправителствена милиция на “Тигрите” зае ново селище в 

непосредствена близост до Джира.  

През последните няколко седмици Ислямска държава значително укрепи 

позициите си в района на авиобазата в очакване на щурм към нея. Все пак, ако 

тя бъде успешно обградена и изолирана от всички страни, е възможно да бъде 

завзета без сериозни усилия, както се случи с Дейр Хафар. 

Фронтът при Хама 
 

24 март 

Бунтовническите групировки в района на Хама продължиха масирания натиск 

срещу правителствената армия и съюзните й милиции. През целия ден се водиха 

изключително тежки сражения в град Кумхана, намиращ се само на няколко 

километра от Хама и считан за една от “портите” към провинциалната столица. 

В същото време, въпреки непрекъснатите атаки от страна на джихадистите от 

Хаят Тахрир ал-Шам, които използваха и бронирана техника, все пак 

правителствените сили успяха да удържат позициите си в ключовия град. По 

време на сблъсъците бе убит един от командирите на свързаната с Ал Кайда 

групировка, познат като Абу Ахед. 

На североизток, от там части от 11-а дивизия опитаха да си възвърнат загубения 

два дни по-рано град Каукаб, но атаката им бе отблъсната с цената на много 

жертви. 

25 март 

Иракски милиции и правителствени сили, подкрепени по въздух от руски 

самолети, съумяха да си върнат Каукаб, нанасяйки значителни щети в жива сила 

и техника на бойците от Хаят Тахрир ал-Шам. 

В района на Кумхана, продължиха тежките сблъсъци, като правителствената 

армия успя да отблъсне нова ожесточена атака от страна на бунтовниците от 

една страна и на Тахрир ал Шам, от друга. 

27 март 

Трети ден продължиха сблъсъците в района на Кумхана. Въпреки ожесточените 

атаки от страна на бунтовниците, които разчитаха на сериозна артилерийска 

поддръжка от тежки 122 - милиметрови гаубици, все пак правителствената армия 

успя да удържи, не и без подкрепата на пристигналите подкрепления от иракски 

шиитски милиции, ирански части и руските ВВС. Стана ясно, че в боевете е 

загинал и офицерът от висшето командване на Хизбула, Билал ал-Зибауи. 
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На изток от там сирийската армия, подпомогната от подразделения на “Тигрите” 

успяха да си възвърнат контрола над Маарзех. 

28 март 

През целия ден се водиха тежки сблъсъци за селищата Карамита и Тал Джадида, 

намиращи се на северния бряг на р. Оронт и на североизток от важния град 

Махарда. До обяд части от Ахрар ал-Шам, Файлак ал-Шам и Джайш ал-Изза 

(ССА) успяха да изтласкат сирийската армия от двете села, заемайки голямо 

количество боеприпаси. Все пак правителствените сили успяха да организират 

контраатака и да си възвърнат контрола над селищата. 

В рамките на целия ден, сирийската армия загуби поне три танка в боевете с 

бунтовниците в района около Хама. 

29 март 

Проправителствената милиция на “Тигрите”, заедно с 11-та бронирана дивизия, 

стартираха контраофанзива в два от ключовите пункта на фронта при Хама. 

Североизточно от Кумхана бе атакуван стратегически важният Чекпойнт 50, 

заедно с възвишенията Тал Шихах и Тал Бизам. Въпреки първоначалния си 

успех, все пак в края на деня правителствените сили бяха изтласкани обратно 

към своите изходни позиции. 

В същото време, поне 30 правителствени войници загинаха при бунтовническа 

засада около селището Маждал. 

Единственият успех, който бе постигнат през този ден се оказа възвръщането на 

контрола върху Арзех и хълмът Шейха, намиращи се северно от военното 

летище на Хама. 

30 март 

Въпреки неуспехите от предишния ден, все пак правителствената армия 

продължи своя натиск в района на Кумхана, заемайки Чекпойнт 50, заедно със 

селищата Хирбат Наджама, Бахсин, Кусая и Заур Балах. Следващата цел бе 

градчето Хатаб, намиращо се на левия бряг на р. Оронт, като битката за него 

продължи до ранните часове на следващия ден. 

31 март 

В крайна сметка Хатаб бе овладян напълно от проправителствените сили, като 

в последствие части на Хизбула успяха да си възвърнат контрола и върху Заур 

ал-Джадид и Зур Маслик. 
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В районът на Мухардан, сирийската армия също съумя да осъществи успешни 

настъпателни действия, заемайки няколко стратегически пункта в околностите 

на града.  

1 април 

През целия ден руските ВВС извършваха масирани бомбардировки над град 

Суран и намиращото се в съседство градче Тайбат ал-Имам. По всяка 

вероятност това ще бъдат и следващите цели на правителствената 

контраофанзива. 

1 април 

През този ден се водиха тежки сражения източно и южно от град Мухардан. Без 

обаче да бъде осъществена съществена промяна на фронтовата линия. В 

същото време, руската армия разположи голям брой военна полиция, 

подкрепена от снайперистки звена в Мухардан. 

3 април 

Правителствените войски, подкрепени от ирански и руски части, успяха да си 

възвърнат контрола над Маардес и Искендерия, които бяха загубени в началото 

на бунтовническата офанзива преди две седмици. По този начин реално бяха 

подсигурени добри изходни позиции за атака и срещу  стратегически 

разположения град Суран. 

4 април 

Бунтовническо-ислямистките групировки извършиха успешна контраатака и 

съумяха да си възвърнат контрола над Маардес след близо девет часова битка. 

Въпреки, че през предишния ден части от подразделението на “Тигрите” 

достигнаха и дори навлязоха в съседния Суран, все пак те бяха принудени да 

отстъпят към Искендерия и Ард Маардес след агресивната атака, водена от Хаят 

Тахрир ал-Шам. Проправителствените сили загубиха поне 50 войници и два 

танка. 

5 април 

Бунтовническата контраатака в района на Маардас продължи уверено, 

изтласквайки проправителствените части и от Искендерия. Хаят Тахрир ал-Шам 

и Джайш ал-Наср си възвърнаха контрола върху всички загубени няколко часа 

по-рано пунктове южно от Халфая, в района около Мухардан. 
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Фронтът при Палмира 
 

Макар и с по-ниска интензивност, продължиха и военните действия в района на 

Палмира и източните райони на провинция Хомс.  

Части от Пети корпус, подкрепени по въздух от Русия, успяха да завземат 

няколко важни пункта в района по главния път между Палмира и Сукна, както и 

стратегически разположената верига от хълмове Ал Мазбад. По този начин 

правителствената армия се доближи непосредствено до петролното поле Арак. 

Междувременно Ислямска държава подсили своето присъствие в района, 

очаквайки неминуемата офанзива към Арак. 

Междувременно, в Източен Каламун опозиционните 

фракции успяха да завземат целия район, изтласквайки 

силите на Ислямска държава към пустинята.  
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СИТУАЦИЯТА В ЙЕМЕН 

 

Взривно устройство, заложено от бунтовниците хути, порази конвой на 

правителствените сили, верни на президента Абд Раббу Мансур Хади в близост 

до лагера Сахн ал Джен, провинция Мариб. Най-малко 4 души са загинали при 

атаката, включително командира на 203-та бригада на йеменската армия, 

генерал Мохаммад ал Шауиш.  

В същото време, САЩ извършиха атаки с дронове върху позиции на Ал Кайда в 

Централен и Южен Йемен. При тях загина братовчедът на бившия лидер на 

радикалите в Йемен, Насер ал Уахайши.  

Нападатели застреляха командира на про-правителствената милиция Западен 

фронт, Маруан Шамири, което засили вътрешните борби между милициите в 

град Таиз.  

Йемен навлиза в сериозна хуманитарна катастрофа, като гладът и 

болестите, причинени от гладуване, се увеличават драстично. 

Саудитска Арабия продължава да извършва въздушни удари по 

цивилна инфраструктура с цел да накара хутите да спрат 

сраженията, но това увеличава цивилните жертви.  
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СИТУАЦИЯТА В 

АФГАНИСТАН 

 

Тази седмица стана ясно, че Афганистан ще проведе парламентарни избори 

през 2018 година, въпреки сраженията с талибаните в страната и политическото 

напрежение.  

В същото време, Кабул призова Пакистан да спре изграждането на планирана по 

границата стена, заплашвайки, че ще има военна намеса, ако дипломацията се 

провали. Пакистанската армия строи стена от края на март, включително 

фортификации по дългата 2600 км. граница с Афганистан. Напрежението се 

покачи още повече, когато стана ясно, че руски представители са посетили 

заедно с пакистански военни лагери на талибаните за вероятни преговори, които 

се приемат както от Афганистан, така и от САЩ, за опасни и нежелани.  

Междувременно, афганистански въздушен удар уби най-малко 22 талибани в 

тренировъчен лагер в Шамулзай, провинция Забул. 


