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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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ИНФОГРАФИКА: СИРИЯ И ИРАК 
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СИТУАЦИЯТА В АРСАЛ, ЛИВАН 

21 юли 

Още в късните часове на предишния ден, отряди на Хизбула, подкрепени от 

части на Републиканската гвардия стартираха офанзива срещу Хаят Тахрир ал-

Шам (Ал Кайда) в планинския район на Западен Каламун по границата между 

Ливан и Сирия в непосредствена близост до град Арсал.  

Макар и с цената на доста жертви (според информации на опозиционни 

източници от Свободната сирийска армия около 30 души от Хизбула), 

офанзивата имаше успешен първи ден. Подкрепени от сирийска авиация, 

Хизбула успяха да овладеят няколко важни стратегически хълма и местности от 

двете страни на границата, включително възвишението Дахрет ал-Хауех, 

намиращо се в непосредствена близост до граничния пункт в областта. 

23 юли 

След като през предишния ден бе проведен неуспешен опит за договаряне на 

примирие и сделка, включваща безопасно изтегляне на джихадистите, боевете 

отново продължиха. Частите на Хизбула успяха да овладеят местността Джуруд 

Флита. 

24 юли 

Почти всички отряди на Тахрир ал-Шам, намиращи се от сирийската страна на 

границата се оттеглиха от позициите си и отстъпиха на север към контролирана 

от Ислямска държава територия. 

В същото време на запад от там в Ливан, боевете продължиха с пълна сила, като 

частите на Хизбула загубиха поне един танк. 

25 юли  

Хизбула, подкрепени от части на ливанската армия, успя да наложи контрол над 

местността Флита и да напредне на север към долината Уади Хамид, която през 

последните няколко дни бива подлагана на масиран артилерийски обстрел. 

26 юли 

Отрядите на Хизбула, получаващи солидна въздушна поддръжка от сирийската 

бойна авиация, действаща над Ливан, атакуваха последните позиции на Тахрир 

ал-Шам в района на хълмовете около Уади Хамид. Завземането на 

стратегическите височини би поставило в критична ситуация джихадистите, 

разположени в долината. 

 



 

 5 

В същото време, местни източници потвърдиха разполагането на сериозен 

контингент ливанска войска на изток от Баалбек в долината Бекаа. Струпването 

на голямо количество пехота и бронирана техника би означавало, че в най-скоро 

време може да бъде очаквано началото на операция срещу територията на 

Ислямска държава по границата между Ливан и Сирия. 

На 27 юли беше постигнато споразумение: 5000 бежанци от град Арсал ще 

бъдат прехвърлени към Сирия, бойците на Тахрир ал Шам ще напуснат в посока 

Идлиб, а местната бригада от Свободната сирийска армия (Сарая Ахл ал Шам), 

ще се изтегли към Източен Каламун на сирийска територия.  

 

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ:  

 Ливанската армия и Хизбулла продължават офанзивата си в Арсал 
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СИТУАЦИЯТА В РАККА 

 

 

 

22 юли 

След близо 48-часово затишие на бойните действия в Ракка, което бе използвано 

от Сирийските демократични сили за прегрупиране, в ранните часове на деня 

офанзивата бе подновена с пълна сила. В югозападната част на града, отряди 

на Военният съвет на Манбидж успяха да изтласкат Ислямска държава от 

няколко сгради в квартал Таяр. По този начин, настъпващите от изток и запад 

отряди на SDF се доближиха на по-малко от 2 км. 

24 юли 

Най-малко 11 бойци на Сирийските демократични сили загинаха при взрив на 

кола-бомба в южните райони на Ракка. 

Това е поредната подобна атака на Ислямска държава през последните няколко 

дни, в резултат на които загинаха няколко десетки бойци и членове на кюрдски 

милиции. 

В навечерието на 50-я ден от началото на битката за Ракка, равносметката е 

около 430 ликвидирани джихадисти в следствие на операциите на прокюрдските 

сили и коалиционните бомбардировки. Към жертвите на офанзивата трябва да 

бъдат прибавени и 302 цивилни граждани, включително минимум 50 деца и 32 

жени. 
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До този момент, отрядите участващи в операция “Гневът на Ефрат” са успели да 

наложат контрол над 41 % от Ракка. Даеш бе напълно изтласкан последователно 

от кварталите Ал Сабахия, Ал Романия, Хатийн, Ал Кадисия и Ярмук в западната 

част на града. На изток бяха овладяни Машлаб, Ал Батани, Ал Синаа, както и 

части от Хишам бин Абдул Малик, Стария град, Ал Рауда и Ал Румайла. По 

южния бряг на р. Ефрат бе установен контрол над предградията Касрат Фарадж, 

Шейх ал-Джимал, Ал Кумб, Мустаджит Накиб и Касрат Джимаат. 

В рамките на седем седмици е документирана смъртта на 198 бойци от “Гневът 

на Ефрат”. 

25 юли 

Частите на SDF успяха да отблъснат масирана контраатака на джихадистите в 

района на Хишам бин Абдул Малик. По непотвърдени информации в хода на 

атаката са загинали 35 бойци на ИД, включително и висшият офицер от 

командването, познат като Абу Осама ал-Туниси. 

26 юли 

Въпреки опитите за атака с четири бронирани коли-бомби (VBIED) и 

изключително агресивната съпротива, все пак отряди на YPG успяха да 

овладеят джамията Мустафа в квартал Низал Шихада в югозападната част на 

фронта. 
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СИТУАЦИЯТА В ДЕЙР ЕЗ ЗОР – РАККА 

 

22 юли 

Елитната проправителствена милиция на “Тигрите” продължи своето 

настъпление в изненадваща посока. След като през изминалата седмица, успяха 

да наложат под свой контрол всички петролни и газови полета, намиращи се 

южно от Ресафа, те подновиха своята офанзива срещу ИД в посока изток. Без 

особени проблеми, проправителствените части изминаха близо 30 км, 

достигайки почти до брега на р. Ефрат, където са разположени позициите на 

SDF. 

По този начин, към момента пред “Тигрите” се разкриват поне две опции. 

Първата е да продължат на изток през провинция Дейр ез-Зор, успоредно на 

реката и SDF, достигайки до южния завой на Ефрат. Така те биха отрязали пътя 

на кюрдите за настъпление на юг към Дейр ез-Зор и в същото време биха открили 

възможност пред себе си за директен заход към обградената провинциална 

столица. 

Втората опция е свързана е директно придвижване на юг през територията на 

ИД в провинция Хомс в посока Ал Сухна, успоредно на пътя свързващ града с 

Табка. Така те биха могли да окажат подкрепа на частите на Пети корпус, които 

вече са разположени на по-малко от 10 км. от последната укрепена позиция на 

ИД в Хомс. 

23 юли 

В районът на Ал Сухна, правителствената армия овладя последната верига от 

хълмове, намиращи се преди града. 

В същото време проправителствените сили достигнаха до границата с 

провинция Дейр ез-Зор, на около 50 км. северозападно от провинциалната 

столица. 

24 юли 

“Тигрите” и техни местни племенни съюзници завладяха село Ал Салаам 

Алайкум, намиращо се на няколко километра югоизточно от Сабкауи. 

Малко по-рано бе договорено и изграждането на съвместен координационен 

център между представители на САА, SDF и Русия, чиято цел е да бъдат 

предотвратени инциденти по общия фронт. 
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25 юли 

Проправителствените части изтласкаха ИД от селищата Хуаджат Синан и Абар 

ал-Джераих, осигурявайки по този начин контрол над част от главния път М4, 

свързващ Ракка с Дейр ез-Зор. 

26 юли 

С оглед започналата в ранните часове на деня операция срещу Ал Сухна, по 

всичко изглежда, че “Тигрите” и техните племенни съюзници ще продължат 

своята офанзива в направление изток-югоизток към Дейр ез-Зор. Най-вероятно 

следващата им непосредствена цел ще бъде серията от фермерски селища по 

южния бряг на р. Ефрат. 
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СИТУАЦИЯТА В ЛИБИЯ 

 

През последната седмица беше постигнато споразумение между правителството 

на Сераж и силите на Халифа Хафтар. Посредник в преговорите е френският 

президент Емануел Макрон, а разговорите се водеха в Париж. 

Според споразумението, военните действия трябва да спрат и да се подготви 

страната за общи избори в началото на 2018 година. Много от милициите, обаче, 

намиращи се в западните части на Либия, не са съгласни със споразумението и 

посредничеството на Франция.  

Споразумението включва 10 точки, подкрепени от двете страни, като най-

важните са: спиране на огъня, да не се използва военна сила по никаква причина, 

изграждане на върховенство на правото, с което да се запълни вакуумът, създал 

се след падането на Кадафи. Сред темите на преговорите е и миграцията – 

основен проблем за Либия, където мнозина от африканските мигранти намират 
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подслон преди пътя им през Средиземно море. Както Франция, така и Италия 

имат желанието да спрат този поток от хора, за което финансово подкрепят 

различни фракции в Либия. 

Самият Сераж няма реална власт върху тези милиции и не е ясно как ще им 

наложи волята на споразумението. Без разовъоражаване на милициите на 

запад, Хафтар може да счете парижкото споразумение за невалидно и войната 

да продължи. Също така, Халифа Хафтар още не е убедил правителството в 

Тобрук, на което е подчинен все още, че трябва да се признае споразумението. 

С факта, че правителството в Тобрук контролира две-трети от страната и 

основни петролни полета, малко е вероятно да се признае от тяхна страна 

споразумението.   

Италия реагира с неодобрение на опитите на Франция да поеме преговорите за 

Либия, тъй като Рим счита територията за своя зона на влияние и последните 

събития предизвикват напрежение между европейските държави.  
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СИТУАЦИЯТА В АФГАНИСТАН 

 

През изминалата седмица талибаните продължават офанзивата си в различни 

части на страната, завземайки нови селища в Хелманд и Пактика. 

България ще увеличи контингента си в Афганистан с 50 души, заради влошената 

ситуация в страната и сраженията с талибаните. 

Междувременно, най-малко 50 войници са загинали при щурм на талибаните над 

позиция на афганистанската армия в Кандахар. Според местни източници, броят 

на загиналите е близо 100. Именно в тази провинция се намира и главната част 

от българските сили. 

На 24 юли поне 24 души загинаха, а други 42 са ранени, след като атентатор-

самоубиец взриви кола-бомба в Кабул. 
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СИТУАЦИЯТА В ЙЕМЕН 

 

Продължава да се задълбочава хуманитарната криза в Йемен, заради военните 

действия, въздушните удари на водената от Саудитска Арабия коалиция срещу 

бунтовниците хути и блокадата над пристанищата на страната. 

Холерата също продължава да заразява нови и нови граждани на страната, като 

общият им брой вече надхвърля 300 000 души. 600 000 деца страдат от 

недохранване заради спирането на помощи. Според последните данни, излезли 

през тази седмица, 80% от населението на Йемен се нуждае спешно от 

хуманитарна помощ.  


