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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 МОСУЛ

След кратко прегрупираха силите си, иракските части подновиха своето
настъпление срещу Ислямска държава на 5 ти март с атака на елитните звена от
силите за бързо реагиране и полицейските спец части.
Иракските сили напредваха улица по улица, сблъсквайки се с ожесточена
съпротива на Ислямска държава, съпроводена с постоянни самоубийствени
атаки и безпощаден снайперистки обстрел от опитните единаци на
джихадистите.
До 7 март беше окончателно овладян правителственият комплекс Ниневия, а в
последствие силите на иракската армия продължиха да настъпват на север
покрай бреговете на река Тигър, докато по на запад от тях, колегите им срещнаха
сериозен отпор по време на прочистването на кварталите ал Мансур и
Муалимийн.
Въпреки ожесточената съпротива, Ислямска държава бяха принудени да
отстъпят от двата квартала и да изтеглят позициите си на север. Към 9 март,
иракска армия напредва в рамките на Стария град, насочвайки се към ключовото
минаре Алхадба.

3

Западно от Мосул, бойците на 9-та танкова дивизия продължиха да напредват
към завоя на р. Тигър при Бадуш. Самият Бадуш и циментовата фабрика край
него се отбраняваха ожесточено от бойци на ИД и едва на 9 март, иракските сили
успяха да навлязат в селището и да овладеят фабриката.
Други части на 9-та дивизия напреднаха на запад от Бадуш, следвайки
Сирийският път и завзеха селищата Рамания и Тала, а в последствие и ас
Сабуния. Към края на 9 март, иракската армия напредва по пътя между селищата
Сабуния и ал Маули, а други техни части разчистват Бадуш и околностите.

Цялостната иракска стратегия към момента говори за опит за
създаване на два "чувала" - един по-малък около Западен
Мосул и още един по-широк около Тел Афар, превръщайки
двата анклава на ИД в напълно откъснати един от друг сектори,
между които да бъде невъзможен обменът на бойци, оръжие и
припаси.
Фактът, че водещи фигури от командването на ИД вече са напуснали Мосул
потвърждава, че ИД разбират тази стратегия и към момента не намират начин
да я контрират по какъвто и да е начин.
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С оглед действията на 9-та дивизия в Бадуш, можем скоро да очакваме
напредване на 16-та дивизия срещу течението на р. Тигър по северния бряг, с
цел превземане на Кара Коюнли и Карят Джафр ал Мил, с което окончателно да
се прекъсне северния коридор извън Мосул и да се търси съединяване на двата
армейски корпуса, които в последствие да развърнат офанзива от северозапад
към оставащите владения на Ислямска държава в Мосул, приклещвайки
джихадистите между чука и наковалнята (в случая полицейските части,
опериращи от юг.
Същевременно, Хашд ал Шааби ще търсят вариант за създаване на нов чувал
около самия Тел Афар, захождайки от север през Аядия и да потърсят
прекъсване на пътя Тал Афар-Ашик. Тази стратегия на раздробяване на
вражеската територия на малки обкръжения беше успешно приложена от
иракската армия в началото на офанзивата срещу Мосул, когато по сходен начин
бяха изолирани селищата източно от р. Тигър.

5

СИТУАЦИЯТА ПО
ФРОНТОВИТЕ ЛИНИИ В
СИРИЯ
Ал Баб и източните райони на провинция
Алепо

4 март
Въпреки, че командването на Сирийските демократични сили (SDF) официално
предаде територията западно от град Манбидж на контрола на сирийската
армия, правителствени сили така и не навлязоха в нея. Вместо това продължиха
тежките сблъсъци между части от Свободната сирийска армия (ССА) и SDF в
района на селата Джуб ал-Хамир, Кара и Тал Турим.
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Междувременно в Манбидж пристигнаха американски подкрепления с цел
укрепване на позициите около града. Освен това пристигна и руски хуманитарен
конвой, заедно с руски войници.
На юг от там, сирийската армия, водена от елитните “Тигри”, продължи своята
офанзива в посока важния град по пътя между Алепо и Ракка - Дейр Хафир.
5 март
В крайна сметка, Военният съвет на Манбидж обяви в официално изявление, че
няма да прехвърли контрола над цялата територия западно от града на
сирийската армия, а само охраната по фронтовата зона с бунтовниците и
турските сили.
6 март
Части от Ахрар ал-Шам и бригадата “Султан Мурад”, подкрепени от турски
войници завзеха селата Улашли и Ал Бугаз, западно от Манбидж.
В същото време сирийската армия навлезе в 20 селища между Ал баб и
Манбидж, намиращи се на фронтовата линия между SDF и ССА. По всяка
вероятност сделката с въпросните селища е обвързана с руската хуманитарна
помощ получена в Манбидж и рязкото забавяне на офанзивата срещу Ракка.
На юг от там правителствените сили, подкрепени от руските ВВС продължиха
без особени проблеми своята офанзива заемайки нови шест села от Ислямска
Държава. По този начин те се доближиха само на няколко километра от авиобаза
Ал Джира, която се намира под джихадистки контрол от 2013 г.
7 март
След дълъг ден на тежки сражения, сирийската армия успя да заеме нова
поредица от селища и в крайна сметка да достигне до западния бряг на р. Ефрат.
Джихадистите от ИД оказаха особено ожесточена съпротива при селището Ал
Кафса където се намира и важната помпена станция, захранваща Алепо с вода
от язовир “Асад”.
С достигането на реката, правителствената армия практически прекъсна
всякаква възможност за напредък на юг от страна на операция “Щитът на Ефрат”
или SDF. Турската армия и техните съюзници за момента практически остават
приклещени между кюрдските територии от изток и запад и от сирийската армия
- на юг.
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8 март
Правителствените сили заеха граничните села в западен Манбидж, следвайки
споразумението между Военния съвет в Манбидж и сирийската армия.
Късно вечерта турската артилерия откри огън срещу селищата Абу Хаидж и Джуб
ал-Хамир, убивайки 8 сирийски войници.
9 март
Сблъсъците в района на селищата около Ал Арима продължиха и през този ден.
Сирийски войници и части на SDF съвместно отблъснаха атака срещу Ал Бугаз.

Относно американските сили, пристигнали в Северна Сирия:
Американската армия разположи в района северно от Ар Ракка
400 рейнджъри от 75-и пехотен полк със специално предназначение.
Те ще се включат към операция “Гневът на Ефрат” и ще подпомогнат
силите на SDF в офанзивата към главния град на Ислямска държава
в Сирия.
Новите части пристигнаха в Кувейт от Джибути и пътуват за Сирия. С
тях има и гаубици M777 с 155 мм снаряди, които ще служат за
създаването на артилерийска база срещу позициите на Ислямска
държава край Ар Ракка.
Късно вечерта на 9 март американска артилерия премина през
град Камишли в посока Ар Ракка. Прави впечатление, че Камишли
е предимно под контрола на сирийските проправителствени сили.

Палмира
4 март
Сирийската армия съумя окончателно да прочисти всички гнезда на съпротива в
района на летището на Палмира. Частите на Пети корпус и 18-та танкова дивизия
успешно изтласкаха бойците на Ислямска държава на позиции на 2 км. източно
от Палмира.
5 март
След като правителствените сили окончателно прочистиха Палмира от
присъствие на бойци от Ислямска държава, усилията през този ден се насочиха
към петролното поле Джазал, северозападно от града. Въпреки очакванията за
ожесточена съпротива, се оказа че джихадистите са се изтеглили напълно от
Джазал в посока съседното поле Мазрур и височините на планината Джабал алДжазал.
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7 март
Сирийската армия, подкрепена от руски бойни хеликоптери и самолети, успя да
установи контрол над планината Амирия, североизточно от Палмира. Чрез
заемането на стратегическите възвишения бе наложен и траен огневи контрол
над последната укрепена позиция на ИД в района - житните силози, намиращи
на няколко километра източно от града.
9 март
Руската армия разположи подразделение на специалните части в района на
Палмира. Техните функции ще бъдат свързани с разузнаване, охрана и
набелязване на цели за авиацията.

Ар Ракка
5 март
След кратко прекъсване, свързано с офанзивата на ССА към Манбидж, все пак
силите участващи в “Гневът на Ефрат” продължиха своя напредък, достигайки
до пътя между Ракка и Дейр ез-Зор в района в близост до Маадан.
6 март
SDF съумяха да установят контрол над военната база Ал Кибар, както и над
важния мост в близост до нея на р. Ефрат. С това окончателно бе пресечен пътят
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между Ракка и Дейр ез-Зор. Все пак Главен път 4, преминаващ южно от реката
остава отворен.
8 март
Частите на SDF заеха позиции на възвишението Ал Мункар на 19 км. източно от
Ракка.
9 март
Командването на САЩ разположи в района северно от Ракка 400 рейнджъри от
75-и пехотен полк със специално предназначение. Те ще се включат към
операция “Гневът на Ефрат” и ще подпомогнат силите на SDF в офанзивата към
сърцето на Ислямска държава в Сирия.
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Дараа
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И през тази седмица, фронтовите линии в провинция Дараа до
голяма степен останаха непроменени. В източната част, силите на
Ислямска държава (лилаво) на няколко пъти влязоха в сблъсъци с
части от Ахрар ал-Шам и Южния Фронт (зелено). Въпреки, че
сраженията се оказаха особено кървави за всички участващи страни,
все пак не бе извлечена някаква полза от тях.
Междувременно правителствената армия (червено) опита
ограничена офанзива, насочена към квартал Ал Билал в Дараа.
Макар и трудно все пак бяха заети няколко сгради. През останалото
време ситуацията в града през тази седмица се ограничи основно до
отделни престрелки и чести бомбардировки от страна на сирийските
ВВС.
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ЛИБИЯ

През последните няколко дни, Бригадите за защита на Бенгази (БЗБ)
консолидираха своя контрол върху важните крайбрежни градове и
центрове на нефтодобива - Бин Джауад, Рас Лануф и Сидра. БЗБ са
организация, създадена през 2016 г. като клон на Съветите Шура ислямистки структури, тясно свързани с Ал Кайда в Магреба.

БЗБ изникнаха от своите бази в пустинята, разположени в провинция
Джуфра, която номинално, се намира под контрола на
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правителството в Тобрук. В действителност, пустинните области са
ничия земя, подвластна единствено на местните пустинни кланове,
които са част от нелегалните търговски пътища, доминирани от Ал
Кайда.
АТАКАТА НА БЗБ НАД ПОЗИЦИИТЕ, КОИТО ХАФТАР
ОВЛАДЯ В КРАЯ НА 2016 Г. Е СЕРИОЗЕН УДАР ЗА
ПРАВИТЕЛСТВОТО В ТОБРУК, А СЪЩО ТАКА И Е
СПЪНКА В ПРОЦЕСА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ
ТОБРУКСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО И РУСИЯ.
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АФГАНИСТАН

На 8 март специален екип от бойци на Ислямска държава атакува военната
болница в Кабул, Сардар Дауд Хан. Тя се намира в силно охранявана зона,
където има множество посолства и военни обекти. Атаката е извършена
прецизно.
Атаката над болницата съвпада и със засилването на ИД в Северозападен
Афганистан (на картата сме отбелязали новото присъствие на ИД в
северозападния ъгъл на страната при Куш Тепе и Дарзаб).
Т.нар. Уилаят Хорасан или Провинция Хорасан в състава на провинциалното
разделение на териториите на ИД, развива база в афганския северозапад.
Бивши членове на талибаните оперират под флага на ИД и екзекутираха
хуманитарни работници в началото на 2017 година, докато държат други в плен
в провинция Джузджан .
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