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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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ЗАЩО БУКСУВА
ОФАНЗИВАТА НА „ЩИТА НА
ЕФРАТ“ ПРИ АЛ БАБ?*
*Да се има предвид, че обзорът не включва последните събития от 9
февруари вечерта, когато започнаха сблъсъци между части на „Щита на
Ефрат“ и сирийските правителствени сили.

Битката за град Ал Баб започна на 6 ноември 2016 г. и продължава вече над три
месеца, без бойците на Ислямска държава (ИД) да бъдат окончателно
разгромени, въпреки че частите на Свободната сирийска армия (ССА) и други
фракции, подкрепяни от Турция, успяха да завземат относително големи части
от земите, контролирани от ИД през есента на миналата година.
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Непрекъснатият въздушен обстрел, артилерийски баражи и сухопътни операции,
не успяха да пречупят гръбнака на джихадистите и те все още отстояват
позициите си в самия град Ал Баб и близките позиции в Кабасин и Базаа.
Поредицата провалени операции и сериозните загуби както в жива сила, така и
откъм техника, са сериозен удар по престижа на Турция като военна сила и на
претенцията й да е сред най-силните и способни във военно отношение членки
на НАТО. Забавянето на Турция и нейните съюзници на терен даде шанс на
съюза на кюрдските части от кантона Африн и правителствените сили, да
започнат своя собствена офанзива, която затвърди позициите на двете фракции
в северните части на провинция Алепо и доведе до разполагане на сирийската
армия в непосредствена близост до самия Ал Баб.

Кои са основните фактори, които пречат на
успеха на „Щита на Ефрат“ (ЩЕ):
• Подценяване на отбранителния капацитет на ИД. Турското командване
сериозно подцени възможността на Ислямска държава да противодейства
ефективно на настъплението на ЩЕ. Джихадистите са добре подготвени за
борба както с полу-редовните части на ССА и техните съюзници от различните
милиции, така и с модерната бронирана техника на Турция. Джихадистите
разполагат с необходимите оръжия, с които да се справят с танковете и другите
бронирани машини на своите противници, а нестандартните им полеви тактики
остават загадка за командването на местните милиции, които все още не са
постигали по-значителна, решителна победа срещу ИД. Подцени се и броя на
бойците, с които разполага ИД.
Докато ЩЕ ангажира около 3500 бойци, от които около 2000 са местни, ИД
разполага с поне толкова, но по други източници силите им стигат до 5000 души.
Способността на ИД да поставя ясни приоритети при дислоцирането на силите
си и пестенето им чрез изтегляне от безсмислени сражения, остава
незабелязано, особено на фона на подправените новини, разпространявани и от
Сирия и от Турция, които сериозно завишават броя на убитите джихадисти.
• Надценяване на собствените възможности. Командването на „Щита на
Ефрат“ ясно показа, че няма ясна представа за своите възможности и за
реалната ефективност на полевите си компоненти. Сирийските бойци,
сражаващи се за ЩЕ са с недостатъчен боен опит, липсва достатъчно
координираност и единомислие в действията им, както и адекватно въоръжение,
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което се попълва в движение, но все още е недостатъчно, за да компенсира
ниската бойна ефективност.
От своя страна, турският контингент, макар и достатъчно трениран, не е участвал
до сега в реални бойни действия и турските военни тепърва ще оценяват
разликата между фронтова линия и тренировъчни маневри. Значителните
загуби, които ИД нанесе на турската армия – и като унищожена техника и като
убити войници - показват, че силите на Анкара тепърва ще трябва да учат
горчивите уроци, усвоени от САЩ и Русия. Предоверяването в модерната
конвенционална техника показва, че генералният щаб на Турция тепърва ще
трябва да преработва своите доктрини по отношение употребата на
бронетанкови части в хода на асиметричната война срещу тероризма. Не на
последно място заслужава да отбележим и липсата на реална оценка за
ефективността на употребата на ВВС в хода на операцията срещу Ал Баб.
От една страна, ИД вече са достатъчно опитни в отбягването на въздушни атаки.
От друга – сриването на инфраструктурата в град Ал Баб и другите обсадени
селища по-скоро помага на отбраняващите се джихадисти, отколкото на
напредващите части на ЩЕ. Този урок е ясно изведен още по време на
Сталинградската битка, но, изглежда, Турция ще трябва да го научи от първа
ръка.
• Недостатъчно грамотна тактическа и стратегическа инициатива.
Командването на ЩЕ показа, че освен горепосочените проблеми, неумението за
прецизно координиране на офанзивните действия в услуга на тактическите и
стратегическите цели на операцията, е още един бич за ефективността на ЩЕ.
Липсва ясна идея за това как предварително наложените планове да бъдат
модифицирани и адаптирани според измененията в реалната фронтова
обстановка. В момента, в който дадена предварително планирана атака удари
на камък, силите на ЩЕ изпадат в ступор, което говори за мудност,
нерешителност и липса на опит на ниво планиране и координиране.
Подобна оперативна тромавост е пагубна за операциите в хода на кой да е
конфликт и пълният провал на операцията не настъпва поради простия факт, че
ИД не разполага с достатъчно сили за своя собствена контраатака, за което
спомага и безпрепятствената офанзива на сирийската армия, която принуждава
джихадистите непрекъснато да изтеглят силите си от района на Ал Баб, за да
избегнат обкръжение.
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***
За разлика от своите опоненти от ЩЕ, ИД демонстрират за пореден път своята
висока тактическа и стратегическа грамотност.
Джихадистите използват оптимално своите ограничени сили, пред които стоят
поредица задачи – от бавенето на напредването на САА до задържане на турскобунтовническата офанзива в самия Ал Баб. Употребата на дронове,
самоубийствени атаки, сложната система от тунели и успешното укрепяване на
позициите говорят за сериозна адаптивна способност и значителен
професионализъм от страна на бойците на ИД. Употребата на качествени
оръжия и противотанкови системи, набавени в годините на възход на
групировката дава своите плодове днес. Значителните складове с боеприпаси
осигуряват възможност на ограничен брой бойци да се сражава ефективно
значително по-дълго време и да причинява по-сериозни щети на опонентите. ИД
са доста успешни и в пленяването и утилизирането на вражеска техника, както
стана известно в края на декември 2016 и през януари 2017 година.

***
В крайна сметка, ЩЕ най-вероятно ще се наложи над ИД и Ал Баб ще бъде
завладян. Това, обаче, ще стане с цената на тежки жертви, твърде дълго
забавяне във времето и създаване на сложна локална обстановка, в която всеки
следващ ход на Турция ще я води все по-близо до възможно конфронтиране с
подкрепяната от Русия и Иран сирийска правителствена армия*. Загубата на Ал
Баб може, в такъв случай, да се окаже за ИД стратегическа победа с цената на
тактическа загуба.
*Тази конфронтация започна на 9 февруари вечерта и вероятно ще се
засили.

Обзор
2 февруари
През целия ден ССА, подкрепена от турски части води безуспешни тежки
сражения из улиците на Базаа.
3 февруари
Части на ССА превзеха Шамауия, докато само на няколко километра в източна
посока правителствените сили изтласкаха Ислямска държава от Аран.
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4 февруари
След двудневни непрекъснати тежки сблъсъци, бойците участващи в операция
“Щитът на Ефрат” в крайна сметка съумяха да установят контрол над Базаа.
5 февруари
Мощна контраатака на Ислямска държава съумя да изтласка бойците на ССА от
западната част на градчето Базаа.
По това време сирийската армия продължи своето настъпление в посока северсевероизток, овладявайки Уайшия. По този начин, чрез заемането на височините
в покрайнините на селото, бе наложен стратегически контрол над пътищата
свързващи Ал Баб с Ар Ракка и Дейр ез Зор. Това реално постави силите на
Ислямска държава в района на Ал Баб в състояние на почти пълно обкръжение.
6 февруари
Бойците на Ислямска държава в източната част на Базаа отблъснаха четири
атаки от страна на ССА и турските части.
7 февруари
Сирийската армия превзе селищата Тел ал-Хауара и Бират ал-Баб, намиращи
се само на 3 км. южно от Тадиф.
8 февруари
В ранните часове на деня, бригадите на ССА, подкрепени от турската армия
стартираха може би най-масираната офанзива към Ал Баб до сега,
мобилизирайки над 1500 души и голямо количество техника. За разлика от
предишните няколко седмици, този път ударът бе координиран от три страни
едновременно. В западния и северния сектор, Ислямска държава съумя да
отблъсне залъгващите атаки при Кабасин и Бизаа.
Основният удар обаче, бе насочен към източната част на Ал Баб и по-точно
стратегическият хълм Акил и болницата. Както обикновено, офанзивата срещна
организирана и яростна съпротива от страна на Ислямска държава, но все пак
джихадистите бяха изтласкани от позициите си и принудени да отстъпят към
вътрешността на града, където сраженията продължиха до вечерта.
През този ден, бойците на ССА успяха да заемат и друга стратегическа позиция,
намираща се в близост до хълма Акил, а именно младежките общежития.
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И докато бунтовниците и турската армия осъществиха така чакания пробив в Ал
Баб, на няколко километра южно от града, правителствените сили завзеха
селата Туман и Дайр Дак.
9 февруари
Руската авиация нанесе въздушен удар по турски части. Според турският щаб са
загинали 3 войници, а други 11 са били ранени. От руското командване
побързаха да обявят атаката за инцидент, а лично президентът Путин е изказал
своите съболезнования на турския си колега.
По същото време части на сирийската армия влязоха в открит сблъсък с бойци
от бригада Самарканд на ССА край селището Гуз. Няма данни за жертви от двете
страни.

Фронтът при Ар Ракка
4 февруари
Сирийските демократични сили (SDF) даде началото на трета фаза от операция
“Гневът на Ефрат” с цел изолиране и обкръжение на Ракка. През този ден бе
осъществен пробив в посока селищата Бир Саид и Дукхан, северно от Ракка.
5 февруари
Успехът от предишния ден бе развит със завладяването на четири нови села.
6 февруари
SDF овладяха Бир Саид и обкръжиха Мишрафа на 23 км. северно от Ракка.
7 февруари
И през този ден настъплението на SDF продължи уверено на юг. Този път бяха
освободени пет села от контрола на Ислямска държава.
8 февруари
Бойците от “Гневът на Ефрат” установиха контрол над ключовото селище
Мезила по пътя към Ракка.
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Фронтът при Палмира

4 февруари
Части на правителствената армия успяха да завземат без особена съпротива
газовото поле Хаян, намиращо се на 40 км. от Палмира.
5 февруари
Напредъкът на изток продължи в овладяването на местността Маджбал по пътя
между Палмира и Таяс.
6 февруари
Сирийската армия съумя да отблъсне мощна контраатака в района на Хаян,
макар и с цената на две загубени бронирани машини и един танк.
9 февруари
Ислямска държава успя да осъществи успешна контраатака и да изтласка
правителствените сили позициите им в района на Джихар и Хаян.
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Фронтът при Хама

Интересни събития се случиха в края на седмицата, когато екстремистката
фракция Джунд ал Акса започна атаки по силите на Свободната сирийска армия
в северните части на провинция Хама.
Предполага се, че Джунд ал Акса действа от името на Джабхат Фатах ал Шам
(Нусра), които са притиснати в провинция Идлиб от сирийските бунтовници.
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ФРОНТЪТ ПРИ МОСУЛ

Ден 111-117 (2-9 февруари)
Втора поредна седмица, в която иракските сили не предприеха никакви
решителни действия в района на Мосул.
Държавните медии продължиха да разпространяват новини за предстояща
офанзива в Западен Мосул, чиято цел, очевидно, е да дезинформират и объркат
бойците на Ислямска държава относно предстоящите действия на
правителството.

Междувременно, джихадистите зачестиха своите атаки с
дронове, атакувайки позиции на иракската армия с бомби,
както и със снаряди с отровен газ.
Получиха се данни за производство на иприт в стъкмени лаборатории на ИД в
Западен Мосул, а групировката разпространи и наръчник с инструкции за това
как един цивилен дрон може да бъде модифициран за военни цели.
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В опит да задържат стабилността в своите сектори, Ислямска държава публично
екзекутираха няколко цивилни, опитали се да напуснат Западен Мосул.
В по-широка перспектива, иракските сили и Хашд ал Шааби продължават да
водят локални боеве в районите на Синджар, Тел Афар и Хадита в опит да
изтласкат ИД по-навътре в пустинните райони, но въпреки нанесените
поражения в жива сила, ИД продължават да запазват своето засилено
присъствие и да държат подстъпите към пътищата свързващи техните позиции
в Ирак с териториите им в Сирия.
Междувременно, различните международни партньори на Ирак в операцията
срещу Даеш заявиха че ще продължат и разширят операцията. Американското
командване смята, че в рамките на 6 месеца, Ислямска държава ще бъде
изтласкана от Ар Ракка в Сирия и Мосул в Ирак.
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