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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 181-187 (14 – 20 април)
През изминалата седмица, ожесточените боеве в района на Стария град в Мосул
продължиха с нови ескалации. Ислямска държава продължава да провежда по
няколко самоубийствени атаки на ден, които костват живота на мнозина бойци
от Иракските сили за сигурност (ISF). ИД публикуваха две инфографики,
свързани с битката за Мосул. Едната е посветена на обзор на всички загуби,
нанесени от ИД на Ирак и съюзниците им от началото на кампанията, а другата
е свързана с пораженията, които джихадистите претендират, че са нанесли само
за последния месец.

Единствените относително достоверни данни в случая са броя на извършените
самоубийствени атентати - 32 за последния един месец и 401 от началото на
кампанията за овладяване на Мосул. Тези цифри показват, че ИД сериозно са
разширили своя капацитет за нанасяне на самоубийствени атаки, тъй като през
октомври, подготвените атентатори самоубийци се оценяваха на 250, докато
данните на терен подсказват, че това число вероятно е двойно по-голямо.
Макар и броя на унищожените правителствени машини съвсем да не е така
значителен, както подсказват инфографиките, със сигурност иракската армия
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загуби огромен брой бронирана техника - танкове, хъмвита и специализирани
булдозери, използвани при офанзивните действия. Само на 19 април, ИД
унищожиха 15 машини, използвани от ISF.

Поради

засекретяването

на

данните

от

иракското

правителство, няма реални цифри, с които да се обори
пропагандата на ИД, което само подсилва образа на
джихадистите сред потенциалните им симпатизанти.

Но дори и без преувеличенията на ИД е очевидно, че завземането на Мосул
излиза твърде скъпо за ISF и тече в изключително бавни темпове, поради
сложността на бойните задачи и, трябва да признаем, високото бойно ниво,
демонстрирано от джихадистите, които продават скъпо всяка отстъпена пряка.

На 20 април, иракските сили обявиха, че са завзели квартал Ат Таура
разположен южно от завоя на жп линията, пресичаща Западен Мосул в посока
Сирия (на използваната от нас карта е отбелязана по-голямата зона Абу
Таммам).

4

Иракските сили продължават с опитите да сломят съпротивата на ИД в Стария
град, но джихадистите не дават признаци за пречупване, въпреки, че техните
медикаменти изглежда привършват, след като на 18 април стана ясно, че ранени
бойци, страдащи от гангрена, са били екзекутирани от други бойци на ИД.

Освен множеството взривни устройства, използвани чрез
самоубийци или залагане в сгради и по улиците, ИД
отново прибягнаха до употреба на произведено от самите
тях химическо оръжие.

Извън Мосул, ИД продължиха с атентати срещу военни и полицейски позиции в
района на Рамади и Багдад. Междувременно, иракската армия заедно с
племенни сили от провинция Анбар, започна нова офанзива срещу позициите на
Ислямска държава северозападно от язовир Хадита на р. Ефрат. В офанзивата
ще се включат и 560 американски войници, изпратени в Ирак на 19 април именно
с тази цел. С това дислоциране, общият брой на американските редовни части в
Ирак достигна 5 000. Припомняме, че освен тях, на терен оперират и няколко
хиляди наемници, финансирани от Вашингтон.
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СИТУА ЦИЯТА В СИРИЯ
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(данните за териториалния контрол са на изследователската
група Оmran, а картата е пригодена за целите на журнала от екипа
на De Re Militari)

Фронтът при Дараа
15 април
След близо едномесечно затишие, частите на Южния фронт (ССА) подновиха
своята офанзива в град Дараа. Завземайки почти напълно важния квартал Ал
Маншия. При масираната атака започнала в началото на деня загинаха 47
войници и членове на проправителствени милиции. Бунтовническият натиск
реално изтласка проправителствените сили към защитни позиции в квартал
Саджнах, който се явява и последната укрепена позиция по южния бряг на р.
Дараа.
16 април
И през този ден се водиха тежки сражения в района на Ал Маншия и Саджнах,
без обаче да бъде осъществен нов пробив от бунтовниците. Голямо влияние
оказаха и сирийските ВВС, които през целия ден бомбардираха техните позиции
в южната част на града.
17 април
Частите на Южния фронт подновиха своята активност срещу Джайш Халид бин
Уалид (Ислямска държава) в района на град Тасил. Според информация на
джихадистите, неуспешната офанзива в същия сектор от предишната седмица,
е коствала живота на 52 души от ССА.
18 април
Сирийската армия стартира контраофанзива в опит да си възвърне загубения
няколко дни по-рано квартал Ал Маншия в провинциалната столица Дараа. Все
пак въпреки въздушната подкрепа от руската авиация, съществен напредък не
бе осъществен, а фронтът до голяма степен остана непроменен.
19 април
И през този ден продължиха сблъсъците в Дараа между сирийската армия и
бунтовниците. Този път части на Хаят Тахрир ал-Шам опитаха да изтласкат
правителствените сили от контролния пункт Аршадия в квартал Ал Манишия.
Въпреки няколкото поредни опита, все пак офанзивата бе отблъсната, макар и с
цената на един унищожен танк на сирийската армия.
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Към момента, практически почти цялата територия на Ал Манишия е под
контрола на бунтовниците, с изключение на един тесен коридор в
северозападната част по южния бряг на реката.

Фронтът при Ракка
15 април
Сирийските демократични сили (SDF) пробиха отбраната на Ислямска държава
и успяха да навлязат в град Табка, поемайки контрола над квартал Александрия
и близкото село Айд ал Сагир, разположено западно от града. В хода на
операцията загинаха около 50 джихадисти.
16 април
SDF завзеха три селища североизточно от Ракка.
17 април
Продължиха и ожесточените боеве в градската част на Табка. SDF успяха да
напреднат по 500 м. в източната и западната част на града, ликвидирайки 20
бойци от Ислямска държава.
18 април
Коалиционните сили нанесоха множество въздушни удари над позиции на
Ислямска държава в района на Табка. В същото време SDF успяха да завземат
сградата на радиото в западната част на града.
19 април
Обградените части на Ислямска държава опитаха да пробият обсадата в района
на Айд ал-Кабир и Александрия, но въпреки първоначалният си успех, в крайна
сметка те бяха изтласкани обратно към изходните си позиции. В хода на
сражението бяха ликвидирани поне 15 джихадисти.
Междувременно SDF отвориха нов фронт, северно от Ракка, завземайки три
селища в долината Джелаб. По този начин, всички части на Ислямска държава,
намиращи на север от линията Уиндех - Руваян, се оказа заплашени от
обкръжение.
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Фронтът при Хама
16 април
След като през предишните няколко дни проправителствените сили успяха да
превземат град Маардес, в неделя вниманието бе почти изцяло насочено към
съседния Суран. Водена от “Тигрите”, подкрепени от 4-та механизирана дивизия,
офанзивата постигна пълен успех, въпреки ожесточената съпротива на
бунтовниците.
В същото време руските ВВС оказаха солидна въздушна подкрепа и
бомбардираха градовете Латамина, Кафр Зита и Мурак.
В централната част на фронта, бунтовници от Джайш ал-Наср (ССА) успяха да
бомбардират военното летище на Хама, нанасяйки значителни материални
щети.
17 април
След като бе установен контрол над Суран, проправителствените сили
стартираха атака и срещу Тайбат ал-Имам. Все пак, въпреки въздушната
подкрепа от руските ВВС и непрекъснатите бомбардировки, атаката бе
отблъсната, а градът остана обграден от три страни.
18 април
Проправителствените сили отново не успяха да изтласкат бунтовниците от
Тайбат ал-Имам и да установят контрол над града.
В същото време двама руски войници загинаха в района на Хатаб, след като
позицията им бе атакувана с противотанкова ракета тип TOW.
19 април
Като цяло фронтът остана тих, с известни изключения в района на Маждал
където бунтовници от Джайш ал-Изза (ССА) атакуваха проправителствен конвой,
унищожавайки един пикап.
По по-различен начин стояха нещата по отношение на въздушните удари. През
целия ден и през нощта, руски и сирийски самолети от базите Хмеймим и Шайрат
бомбардираха Тайбат ал-Имам, Халфая, Кафр Зита и Ал Латамина.
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ЮЖЕН СУДАН И СУДАН ЗА
ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА
Судан, април 2016
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Судан, април 2017
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Южен Судан, април 2016

Южен Судан, април 2017
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СИТУАЦИЯТА В СОМАЛИЯ

Важно е да се спомене, че за първи път от 1990-те години, САЩ разполагат свои
военни части в столицата Могадишу.
Също така, през последните седмици има рязко засилване на Ал Шабаб (Ал
Кайда) и Ислямска държава, които удариха позиции на сомалийските сили в
самата столица и района Пунтланд.

13








На 19 април Ал Шабаб взривиха конвой с официални лица от
сомалийското правителство, които пътуват с хуманитарни работници
около Могадишу. В конвоя са участвали и членове на Червения полумесец
на Обединените арабски емирства, както и членове на Сомалийския
комитет за борба със засушаването. Ал Шабаб са срещу присъствието на
хуманитарни агенции в Сомалия, тъй като по този начин може да бъде
попречено на влиянието им.
На 16 април Ал Шабаб взриви конвой на ООН, превозващ храна и
хуманитарна помощ.
Сомалия ще приеме промени, засягащи сигурността в страната и
засилването на националната армия. Ще има структурни промени във
военновъздушните сили, военноморските сили и наземните части, както и
сомалийската армия да достигне 18 000 войници до края на 2017 година.
Беше създаден нов Национален съвет за сигурност, който ще се ръководи
от президента Мохамед Абдуллахи Фармаджо.
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