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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. 

 

 

 

 

 

 

 



СИТУАЦИЯТА В СИРИЯ 

 

 

И през изминалата седмица, Северна Сирия беше свидетел на жестоки 

сражения, а градовете под обсада бяха притиснати повече от про-

правителствените сили, които увеличиха броя на бомбардировките и обстрела с 

артилерия.  

Източните райони на град Алепо, държани в момента от разнообразни 

опозиционни сили, официално са поставени под обсада на сирийската армия, 

Хизбулла и ирански подкрепящи части. През изминалия уикенд силите на 

сирийския президент Башар Асад отрязаха пътя за снабдяване за бунтовниците 

в Алепо по т.нар. Път Кастело, който попадна по ударите на армията още от 7 

юли. 



Провизиите от храна и доставките на гориво 

доближават критични ниски нива в обсадените райони. 

ООН няма достъп от месец насам (в брой 17 

обобщихме хуманитарната ситуация в Алепо).  
 

Напредването на сирийското правителство в Алепо и сраженията с опозиционни 

части, станаха причина 955 цивилни да загубят живота си през последните 

седмици. Сред загиналите са 219 деца, а общият брой на ранените е 6000, по 

данни на Сирийската обсерватория за правата на човека.  

„Бомбардировките са постоянни, всекидневни. 

Насилието заплашва живота на стотици хиляди хора“, 

заяви през изминалата седмица Червения кръст в 

изявление за ситуацията в Алепо.  
 

 

 

В северните части на провинция Алепо по протежение на турската граница, 

подкрепените от САЩ Сирийски демократически сили (СДС) продължават 

офанзивата си срещу Даеш („Ислямска държава“), окопали се в град Манбидж. 

Кюрдско-арабските сили на СДС опитват да изтласкат Даеш от града от май 

месец насам, но едва през изминалата седмица осъществиха напредване. СДС 



успяха да завземат офисите на Даеш в града, разположени в местна болница. 

През изминалия уикенд беше обявен ултиматум, според който Даеш имаха 48 

часа да напуснат града. Джихадистите не се съобразиха с крайния срок. 

Опозиционните сили на юг, западно от столицата Дамаск, нямаха същия успех 

като в Манбидж. Силите, лоялни на Асад започнаха офанзива през изминалата 

седмица към държания от бунтовници град Дарая, който от години вече е под 

обсада на армията 

През изминалия месец Дарая получи първите си 

хуманитарни доставки от 4 години насам, но 

опозиционните сили заявиха, че офанзивата на 

правителството заплашва тези доставки за цивилните в 

града. От началото на юли, над 700 варелни бомби бяха 

хвърлени над Дарая.   
 

БОМБАРДИРАНЕТО НА БОЛНИЦИ КАТО ОРЪЖИЕ НА  

ВОЙНАТА  

В началото на седмицата дузина въздушни удари поразиха цели в град Атареб, 

провинция Алепо. Общо 26 удара удариха държания от бунтовници град, 

убивайки 17 цивилни. След въздушните удари са поразени болница и клиники за 

първа помощ, като само болницата е ударена 4 пъти.  

Клиниките и болницата предоставяха грижи за вътрешноразселени сирийци, 

загубили домовете си при сражения и бомбардировки. През изминалия месец в 

Алепо също бяха ударени няколко болници в бунтовническите райони. 

Годините на въздушни удари сринаха почти изцяло болничната инфраструктура 

в най-големия сирийски град, Алепо. 5 от 8 болнични заведения в 

бунтовническите райони на града са затворени след като станаха 

неизползваеми.  

Последните атаки върху болници и клиники бяха на 23 

юли, когато руски и сирийски самолети поразиха 5 

болнични заведения и банка за кръв в рамките на 24 

часа.  
 



Квартал „Ал Шаар“, намиращ се на 2 километра североизточно от историческата 

цитадела на Алепо, е контролиран от Джабхат ал Нусра и съюзниците им от 

Ахрар ал Шам. Няколко болници в района обслужват ранените при сражения 

бунтовнически сили. За съжаление, жените и децата също се превръщат в цел. 

По-рано този месец, силите на сирийското правителство и съюзнически милиции 

прекъснаха пътя към и от източните райони на Алепо, превръщайки 64 района, 

държани от бунтовниците в най-голямата обсада в гражданската война в Сирия 

до сега. Над 300 000 цивилни продължават да живеят в тези части на града.  

За последните 3 месеца всяка болница в Алепо е била 

ударена поне веднъж. Това показват данните от терен, 

представени от „Лекари без граници“, Червеният кръст 

и медицински работници в Гражданска защита.  
 

Две от градските болници са пред затваряне, тъй като сградите им могат да се 

сринат всеки момент. 5 от болничните заведения могат да изпълняват само 

основни функции и трябва да пренасочват пациенти до 3 други болници, които 

все още могат да извършват операции и по-сложни медицински процедури. 

Процесът на пренасяне на пациентите също е опасен, поради ежедневните 

удари и сражения. 

При последните въздушни атаки, болницата „Ал Баян“, 

намираща се на улица „Ал Хаким“, е сериозно 

ударена – напълно унижени са операционните и 

централния асансьор.  
 

Сирийските правителствени власти отказват коментари за тези въздушни удари. 

Нито една от ударените на 23 юли болници не се намира на активна фронтова 

линия, а в цивилни зони.  

След като бунтовническите сили завзеха редица райони на Алепо в източните 

му части в началото на 2012 година, сирийските военновъздушни сили започнаха 

кампания на бомбардировки над града, като ударите често поразяват цивилни 

цели, включително болници и клиники.  

Между юни 2012 и април 2016, правителствените сили и техните съюзници са 

извършили 50 въздушни нападения срещу болнични заведения в самия град 

Алепо.  



За същият период, опозиционните групи са атакували 3 

болници в държаните от правителството райони в 

Алепо.  
 

След като силите на Асад обсадиха напълно Източно Алепо на 7 юли, 

бунтовническите части започнаха обстрел на жилищни райони в държаните от 

армията квартали в Западно Алепо и в контролирания от кюрдските части 

квартал „Шейх Максуд“. При тези атаки загинаха дузина цивилни.  

От 2012 насам, когато започват първите правителствени обсади на 

бунтовнически селища и градове, властите в Сирия използват възможността да 

ударят цивилна инфраструктура в опит да принудят местните да се съгласят на 

предложения на правителството за предаване.  

Режимът на Асад, бунтовническите милиции и Даеш 

(„Ислямска държава“) използват обсадите и обстрела 

по цивилни райони като оръжие и средство за натиск в 

сирийската гражданска война.  
 

Режимът, обаче, има преимущество и технологично предимство, както и 

допълнителни сили от съюзниците си Иран и Русия. Поради тези причини 

армията успява да наложи редица мащабни обсади, в които се намират близо 1 

милион цивилни към юли 2016.  

Стратегията на изтощаването, която режимът открито нарича „коленичи или 

гладувай“, се прилага вече и в Алепо, като резултатите са тежки. В момента има 

30 доктори, останали да практикуват в държаните от бунтовници райони на 

града. С всички въздушни удари, да се предложи медицинска помощ става все 

по-невъзможно.  

 

 

 

 

 

 

 



ХАОСЪТ И АПАТИЯТА В ЮЖНА СИРИЯ  

ПРОДЪЛЖАВАТ  

 

 

Джабхат ан Нусра изтегли част от силите си от сраженията, които водеше в опит 

да изтласка Даеш („Ислямска държава“) от южните части на Сирия. За това 

съобщават бунтовнически и цивилни източници.  

Изтеглянето през последните 2 седмици се случва след 4 месеца на битки в 

Югозападна Дараа, в които Джабхат ан Нусра, Ахрар ал Шам и подкрепената от 

САЩ бунтовническа формация Южен фронт се сражават отделно срещу Даеш и 

техни съюзнически милиции в близост до границите с Йордания и Израел. 

Нусра не пуснаха официални изявления, за да обявят и потвърдят изтеглянето 

си, но бунтовнически командири от Свободната сирийска армия потвърждават 

за това движение.  

През март тази година, бригадата Шухада ал Ярмук, свързана с Даеш, започна 

изненадваща офанзива от своята база в Югозападна Дараа. Бяха атакувани 

позиции и градове, държани от Южния фронт и ислямистки формации като Нусра 



и Ахрар ал Шам. Скоро след това Шухада ал Ярмук успя да завземе 7 км. и да 

свърже териториите си с тези, контролирани от съюзниците им от Харакат ал 

Мутанна (и двете групи са свързани с Даеш, а ситуацията в Южна Сирия сме 

разглеждали вече в предишни броеве на De Re Militari). 

През май отслабената след контраофанзиви бригада Шухада ал Ярмук обедини 

силите си с други съюзнически бригади в Югозападна Дараа и Кунейтра, за да 

формира Джайш Халед бил ал-Уалид.  След месеци на сражения, стотици убити 

бойци и цивилни, и хиляди разселени, битките са без кой знае какво движение 

или напредък.  

Сега, изглежда Нусра губи интерес към сраженията и 

изтегля част от бойците си. Засега Ахрар ал Шам 

продължава да присъства на терен.  
 

Защо Нусра започват да изтеглят сили от сраженията с Шухада ал Ярмук? 

Тъй като няма официално изявление от Нусра, не е възможно да разберем със 

сигурност защо групировката изтегля частите си. Според ръководителите на 

Южния фронт, Нусра вероятно ще отварят нови фронтове срещу сирийското 

правителство в провинция Дараа в опит да увеличи влиянието си на терен.   

Месеците на сражения в Дараа, серия от убийства и преместването на 

лидерството на Нусра в Северна Сирия по-рано тази година, намали 

възможностите на организацията, която загуби немалко от местните си бойци.  

Южният фронт и ислямистките формации в Южна Сирия получиха редица 

критики през последните месеци, идващи от цивилни и духовници, които 

настояват сраженията да се водят и срещу режима на Асад, а не само срещу 

Даеш. 

Преди 2 седмици, новосформираната група от религиозни хардлайнери, 

включително духовникът от Нусра, Абу Мария ал Кахтани и саудитецът Абдалла 

ал Мухайсини, издадоха изявление, призоваващи бунтовниците в Дараа да 

започнат битки с режима, за да се ангажират правителствените сили извън 

Северна Сирия, където те са в офанзива срещу опозиционните райони.  

Заплатите и оръжията, доставяни на Южния фронт се координират от тайния, 

базиран в Йордания Команден център, ръководен от местни и международни 

сили, включително САЩ. През последните два месеца Командният център 

разпореди на бунтовническите фракции в Южния фронт да атакува Даеш, но не 

и правителствените сили на Асад. 



Сега, Нусра се изтегля от битката с Даеш, за да насочи силите си към Асад. Ако 

започне битка срещу правителството в тази част на Сирия, мнозина местни 

вероятно ще подкрепят организацията и Нусра ще придобие още авторитет за 

сметка на бунтовническите сили.  

Апатията и липсата на развитие, както и лошите условия, принудиха бойци от 

Южния фронт да дезертират в полза на ислямистките формации през 

последните 2 седмици.  

Около 200 души от Южния фронт в момента се сражават в редиците на Нусра и 

Ахрар ал Шам в Южна Сирия. Мнозина от бойците в Свободната сирийска армия 

не са получавали заплати от 3 месеца насам. Повечето от тях имат семейства и 

деца и ще се присъединят към онзи, който предлага по-изгодни условия, въпреки 

идеологията и борбата срещу режима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СИТУАЦИЯТА В ИРАК 

 

 

Домовете на обвинени във връзки с Даеш („Ислямска държава“) ще бъдат 

разрушавани, а техните семейства прогонени. Това е ново предложение на 

съвета на иракската провинция Бабил.  

Одобрено от властите в Хилла, градският център на провинцията, решението ще 

се прилага към терористи, които са изчерпали всички възможни за оспорване на 

обвиненията срещу тях. Същите правила ще се прилагат и към всеки, който 



нападне иракските сили за сигурност по един или друг начин. Според съвета на 

Бабил, обвинените в тероризъм трябва да бъдат екзекутирани публично. 

Напрежението и натискът срещу правителството в Багдад се увеличиха след 

терористичните нападения в Карада в централните части на иракската столица, 

когато загинаха близо 300 души. Иракчаните продължават да обвиняват 

властите в липса на адекватни действия срещу екстремистите и за възползване 

от обществото за политически цели. За да успокои малко недоволството, Багдад 

екзекутира 5 души няколко дни след атаките в Карада.  

В същото време, на 27 юли самоубиец атентатор уби 6 души на полицейски пункт 

южно от Багдад. Той е взривил своя експлозивен колан на входа на квартал 

„Шула“. 3 от убитите са цивилни, а 15 са ранени.  


