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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
Ден 153-159 (17-23 март)
През изминалата седмица, частите на Ислямска държава в и извън град Мосул
успяха сериозно да спрат инерцията на иракските сили и милициите Хашд ал
Шааби.
Въпреки масираната артилерийска и ВВС подготовка, джихадистите успяха да
контрират повечето настъпателни действия на иракските сили и сведоха
завоеванията им в Мосул до няколко пресечки. Въпреки че иракските полицейски
части завзеха знаковото наклонено минаре Хадба, медийният шум, който проправителствените медии вдигнаха около събитието, не може да прикрие факта,
че офанзивата в града боксува, а самоубийствените атаки на ИД продължават
да тормозят иракските полицейски части.

Извън град Мосул, частите на 9-та и 16-та дивизии, подкрепяни от милициите
Хашд ал Шааби, успяха окончателно да циментират своя контрол в района на
Бадуш.
Направени бяха и първи стъпки към отваряне на втори, северозападен фронт
към обсадените позиции на Ислямска държава. На 20-21 март завзеха всички
селища западно от Мосул, подсигурявайки стабилен фронт за по-нататъшно
настъпление. Частите на Хашд ал Шааби се разположиха по покрайнините на
града и вероятно ще действат като тил при настъплението на основните иракски
сили.
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Големият проблем за тях е, че само полицейските звена са специално обучени
да действат в градска среда, докато армейските дивизии би следвало да се
разгръщат за офанзиви в провинцията около Мосул.

Ожесточената ВВС кампания срещу Ислямска държава доведе до сериозно
увеличение в броя на цивилните жертви.

Само за сутринта на 23 март, въздушни удари в Западен Мосул
доведоха до смъртта на поне 230 цивилни. Тази агресивна
кампания може да се окаже нож с две остриета за
коалиционните сили, тъй като значителните цивилни жертви
провокират сериозна подкрепа за каузата на Ислямска
държава.
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СИТУАЦИЯТА В СИРИЯ
ОТ ЕКИПА НА DE RE MILITARI: КАРТИТЕ, КАКТО И
СИТУАЦИОННИТЕ ОБЗОРИ ЗА ФРОНТОВИТЕ ЛИНИИ
В СИРИЯ, СА АКТУАЛНИ КЪМ 23 МАРТ, 15:00
БЪЛГАРСКО ВРЕМЕ. УТОЧНЕНИЕТО Е НУЖНО
ПРЕДВИД ДИНАМИКАТА НА ФРОНТОВЕТЕ В СИРИЯ И
МНОЖЕСТВОТО ПОСЛЕДНИ СЪБИТИЯ В РАЗЛИЧНИ
ЧАСТИ НА СТРАНАТА.
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Провинция Хама
В средата на тази седмица, няколко бригади на Свободната сирийска армия
(Джайш ал-Изза, Джайш ал-Наср, Аджнад ал-Шам и Свободната армия на
Идлиб), заедно с подкрепления от части на Хаят Тахрир ал-Шам и техни
съюзници, стартираха изненадваща офанзива срещу правителствената армия в
района на град Хама.

Атаката стартира в сутринта на 21 март с две мощни нападения с коли-бомби
срещу градчетo Суран. В следващите по-малко от 48 часа Суран, Маардес и
селището Искендерия, попаднаха под контрола на Тахрир ал-Шам и Джайш ал
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Изза. И трите селища са със стратегическо значение, намиращи се на
магистрала М5 свързваща градовете Хама и Алепо. Селището Каукаб също бе
завзето.
На югоизток от там, частите на ССА завзеха важните селища Марзаф, Маджал и
Хатаб (водят се сражения за Кумхана, като до 15:00 часа българско време
бунтовническите сили превзеха първата защитна линия). Всички те,
намиращи се в непосредствена близост до северните квартали на Хама, както и
военното летище на града, което се очертава като приоритетна цел за
бунтовниците, понасяйки солиден артилерийски обстрел.
В източния сектор на офанзивата, ССА успяха да прекъснат връзката на
Махарде с Хама на юг и Сукайлабия на североизток. По всяка вероятност,
заселеният с предимно християнско население Махарде, ще бъде обкръжен.

Офанзивата като цяло свари неподготвена защитата на 11-а
бронирана дивизия, чиято отбранителна линия около Суран се
разпадна още в първите часове на офанзивата.
В рамките на два дни сирийската армия понесе значителни жертви в жива сила,
като впечатление прави и голямото количество бронирана техника (включително
и поне един хеликоптер), което бе унищожено. Към настоящия момент (23.03.)
правителствените сили в района на Хама се намират в изключително тежко
положение, трудно удържайки линията на отбрана. Все пак в най-скоро време се
очакват подкрепления от фронтовете при Палмира и Деир Хафар.
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Ал Баб и източните райони на провинция
Алепо

18 март
Проправителствените сили завзеха нови три села в околностите на Дейр Хафар,
стеснявайки обръча около важния град на пътя между Алепо и Ракка.
19 март
Милицията “Тигри”, подкрепени от местни племенни бойци продължиха уверено
настъплението си, южно от Дейр Хафар. Практически успяха да блокират
напълно града от юг, като в същото време успяват да поддържат натиск и от към
западните и северозападните подстъпи към града.
20 март
Проправителствените сили завзеха нови две селища южно от Дейр Хафар. С
това те се доближиха само на няколко километра от главния път между Алепо и
Дейр ез-Зор.
22 март
Дейр Хафар бе окончателно обкръжен, след като проправителствените сили
завзеха и последните шест селища в околностите на града, който бе подложен и
на ожесточена бомбардировка.
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Междувременно бунтовническата офанзива в Хама наложи голяма част от
елитните “Тигри” да бъде прехвърлена в тази посока с оглед укрепване на
фронта и подкрепа на сирийската армия, намираща се в тежко положение.

Район Каламун и Дамаск

В средата на миналата седмица няколко бунтовнически фракции стартираха нов
етап от своята офанзива в планинския район на Източен Каламун, на около 150
км. североизточно от столицата Дамаск и в близост до границата с Ливан.

След като осъществиха значителен пробив в началото на тази
година бойците на Джайш ал-Ислам и Свободната сирийска
армия (бригадите Ахмад ал-Абдо и Файлак ал-Рахман)
подновиха действията си срещу Ислямска държава.
Още в началото на офанзивата бе подсигурен контрол над стратегически
пунктове по възвишенията Накаб, както и по планинската верига Ал Афай. В
края на първата фаза бяха овладени общо 25 кв. км., включително и бивш военен
изследователски център.
След като прегрупираха силите си в продължение на няколко дни, частите на
Джайш ал-Ислам и ССА дадоха началото на втората фаза от своята офанзива с
цел пълно прочистване на района от присъствието на Ислямска държава.
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В същото време, когато започна офанзивата срещу Ислямска държава в Източен
Каламун, бунтовнически фракции стартираха нова атака по правителствените
сили в самата столица Дамаск откъм предградията Кабун и Джобар. С тези
действия те реално прекратиха наложената правителствена блокада над Кабун.

Бунтовническите сили от Файлак ал Рахман (ССА) в района на Абасийн в
Централен Дамаск завършиха първата фаза от атаката и започнаха втора фаза.
Те върнаха всички позиции, които на 20 март сирийските правителствени сили
атакуваха и завзеха за кратко.

Към 23 март продължават сраженията в района на автогарата
при
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Панорамата
на

булевард

за
„6

октомври“ и „Фарес ал Хури“.
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Фронтът при Ар Ракка
18 март
Командването на YPG обяви, че щурмът срещу Ракка е насрочен за началото на
месец април. В същото време силите на SDF отблъснаха масирана атака на
Ислямска държава срещу наскоро завзетите селища Хас Хибал, Хас Аджел и
Хамад Асаф.
19 март
Силите на SDF успяха да наложат контрол над 80 % от територията на градчето
Карама, намиращо се на 20 км. източно от Ракка на брега на р. Ефрат.
Джихадистите от Ислямска държава оказаха ожесточена съпротива,
ликвидирайки петима кюрдски войници.
20 март
Бойците от “Гневът на Ефрат” напълно овладяха Карама, както и намиращата се
в близост ж.п. гара. В същото време, на изток от там, те успяха да прочистят от
джихадистко присъствие и помпената станция Мухамадия, само на 15 км. от
Ракка.
21 март
Според информация на опозиционната и антиислямистка неправителствена
организация “Raqqa is Being Slaughtered Silently”, базирана в Ракка, за
последните 12 дни са загинали 101 цивилни граждани в следствие на 123
въздушни удари на американските ВВС. Също така, в град Ракка не са останали
действащи болници, заради ударите, освен една, която оперира само за бойци
на Ислямска държава.
22 март
Бойци от "Гневът на Ефрат", заедно с близо 100 американски командоси,
извършиха изненадваща атака в западната част на провинция Ракка. Частите на
SDF бяха прехвърлени с лодки през язовир "Асад", подсигурявайки плацдарм по
южния бряг в близост до град Табка. В същото време, американските специални
части бяха разтоварени с хеликоптери в района на магистралата между Алепо и
Ракка, прекъсвайки връзката между двата града.

И докато тази операция беше в ход, бойците от SDF нанесоха и
втори изненадващ удар, който свари напълно неподготвена
отбраната на Ислямска държава.
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Възползвайки се от шока на ислямистите в следствие на десанта през езерото,
SDF без особени усилия съумяха да овладеят и язовирната стена.
Всичко това се случи под прикритието на масирана артилерийска и въздушна
поддръжка от страна на коалиционните сили, водени от САЩ. Следващата цел
при всички положения ще бъде самият град Табка, който се очаква да бъде
обкръжен в близките няколко дни.

Палмира
Военната операция за разширяване на периметъра около Палмира през тази
седмица продължи с напредък в североизточна посока, където частите на Пети
корпус установиха контрол над планинската верига Талил.
В края на седмицата обаче, проправителствените сили бяха принудени да
ограничат активността си в района и да прехвърлят сили към фронта в Хама.
От това опитаха да се възползват джихадистите от Ислямска държава, които на
няколко пъти атакуваха в района на газовото поле Джабал ал-Мазар и зърнените
силози в източната част на Палмира. В сблъсъците загинаха 9 сирийски войници,
но джихадистите така и не успяха да осъществят някакъв пробив.
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СИТУАЦИЯТА В
АФГАНИСТАН

За втори път за последните две седмици обновяваме картата на Афганистан
поради активност на талибаните и Ислямска държава.
Тази седмица талибаните завзеха също и стратегическия град Сангин в
провинция Хелманд, което представлява голяма загуба както за
афганистанските сили, така и за международните сили, включително
българските. Също през тази седмица, от провинция Фарияб талибаните
обявиха началото на пролетната си офанзива.
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ЧЕРВЕНА ЛАМПА ЗА
ИРАН

Публикуваме карта на малцинствените райони в Иран с фокус върху кюрдските
селища, които през последните месеци са свидетели както на активна
репресивна дейност от страна на иранските власти, така и на преминаване на
бойци на местния клон на ПКК.
Смятаме, че Северозападен Иран тепърва ще се превърне в нестабилна зона,
свързана с кюрдското движение за автономия и нежеланието на Иран да даде
гласност на проблема.
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