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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, доктор, а преди това и 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

Обща карта на Ирак

След като военните части на 9-та танкова дивизия подсигуриха земеделските
зони западно от Мосул, иракското командване (ISF) направи ново
предислоциране на силите и фронтовите зони срещу позициите на Ислямска
държава бяха поети от полицейските части и Антитерористичните звена,
подсилени с бронирана техника и поддържани от армейските артилерийски и
танкови части.
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Разчитайки на бронираните машини и бързия напредък от последните три дни,
иракските специални части започнаха атака на широк фронт от двете страни на
т.нар. „Сирийски път“, атакувайки позициите на ИД при гробището край квартал
Уади Акаб, както и около газовата централа Нинауа, която бе завзета в ранните
часове на деня. Според данни на иракските сили, джихадистите са се изтеглили
бързо от предните позиции, а ISF претендират, че са ликвидирали най-малко 23ма бойци на ИД.

Изборът за направление на новата атака не бива да ни изненадва.
Както писахме преди месеци в De Re Militari, влаковата линия от Мосул за Сирия
и прилежащите и земеделски зони и гробищна част, са идеален коридор, през
който бойци на ИД могат да се опитат да пробият блокадата и да се изтеглят към
осеяната с хълмове провинция западно от големия град, откъдето да се насочат
към контролираните от джихадистите зони около Тел Афар.
Иракското командване правилно е оценило риска от подобно развитие на
обстоятелствата и е взело необходимите мерки. В допълнение, самата ЖП
линия представлява по-сериозно за форсиране препятствие и една фронтална
атака от юг би довела до още по-сериозни загуби сред иракските сили.

4

Обхождането на основните отбранителни позиции на ИД във фланг, би
застрашило силите им, охраняващи линията. Това означава, че за да избегнат
обкръжение, при една бъдеща координирана атака на ISF, бойците на ИД ще
бъдат принудени да изоставят позициите си около стратегическата ЖП линия и
да се изтеглят още по-навътре в Западен Мосул.
Извън Мосул, в района на Рутба, силите на иракската армия, подкрепяни от
местни сунитски милиции продължават да отразяват постоянни атаки на
Ислямска държава от пустинята на Анбар към важния път, свързващ Рутба и
Хадита, който е и главната връзка между Багдад и Йордания, както и между
разположените по долината на Ефрат американски части и техния контингент по
границата със Сирия.
Ден 203-204 (06-07 май 2017 г.)
След като на 5 май започна офанзива на полицейските сили по протежение на
"Сирийския път", ISF напреднаха срещу постоянно изтеглящите се сили на
Ислямска държава. Иракските части завзеха голямото гробище край квартал
Уади Акаб, както и самия Уади Акаб и части от квартал Хармат, като техните
части достигнаха по-гъсто застроените зони на Северозападен Мосул в квартал
17-ти Тамуз.
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В подкрепа на действията на полицейските звена и 9-та дивизия, иракската 16та дивизия форсира р. Тигър при завоя й в Северен Мосул и установи
предмостие, откъдето да се разгърне нов, трети лъч на финалната офанзива
срещу джихадистите.
Извън Мосул, ИД атакуваха базата Киуан, разположена южно от гр. Киркук,
където са разположени части на САЩ и Ирак, макар зоната да е под кюрдски
контрол. Няма сигурна информация за точния брой пострадали от атаката.
Ден 205-206 (8-9 май 2017 г.)
След като атакуваха индустриалната зона на Западен Мосул и гробищата на
Уади Акаб, иракските специални части започнаха операция срещу квартал 17-ти
Тамуз и завзеха последните части от индустриалната зона.

Продължават сраженията и в Стария град на Западен Мосул, където ИД
продължават да оказват ожесточена съпротива на иракските части.
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Ден 207-208 (10-11 май 2017 г.)
След като поставиха целия индустриален квартал Уади Акаб под свой контрол,
ISF продължиха да напредват по протежение на „Сирийския път“ и завзеха
квартал Ал Харамат. В късния следобед на 10 май, ISF започнаха да щурмуват
квартал Ал Исла аз Зарай (Асла ал Зарай). Паралелно с това продължават
тежките сражения в 17ти Тамуз.

И докато иракските сили изтласкват бойците на ИД от запад (джихадистите се
изтеглиха от района на влаковата линия за да избегнат обкръжение точно както
предвидихме преди няколко дни), ИД проведе контраатака в района на Стария
град. Според непотвърдена информация, джихадистите са успели да пробият
предните линии на иракските части и са си възвърнали контрола над няколко
пресечки в района Ал Хауи.

7

СИТУАЦИЯТА В СИРИЯ
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Фронтът в Хама
6 май
Части от Четвърта механизирана дивизия и Пети корпус, подкрепени от
проправителствени милиции на Националните сили за отбрана атакуваха
позициите на Джайш ал-Изза (ССА) и Централната дивизия (ССА) в района на
градчето Залакият, северно от Халфая. След две мощни атаки, бунтовническите
сили бяха изтласкани за кратко от селището и близкият до него хълм. В края на
денят обаче, комбинирана контраофанзива на бойци от Джайш ал-Изза,
Централната дивизия, Ахрар ал-Шам и Джайш ал-Наср (ССА) успя да върне
проправителствените сили на изходни позиции.
7 май
Подкрепени от солидна артилерийска поддръжка, както и от въздушна подкрепа
подсигурена от руските ВВС, правителствените сили все пак в крайна сметка
успяха да заемат Залакият. Това ги постави в отлични изходни позиции за щурм
срещу Латамина, намиращ се само на няколко километра северно от там.
9 май
Руската и сирийската бойна авиация продължиха съвместната си въздушна
кампания срещу Латамина и Кафр Зита. Двата града са последните останали
укрепени бунтовнически пунктове в провинция Хама.

Фронтът в Ар Ракка
7 май
След като през предишната седмица силите на Сирийските демократични сили
(SDF) успяха да пробият решително джихадистката отбрана в Табка, заемайки
почти 90% от града, ожесточените боеве продължиха и през следващите дни.
Все пак, въпреки съпротивата на бойците от Ислямска държава, настъплението
върви успешно, макар и бавно и с цената на много жертви. Изолирани в три
малки квартала в северната част на града, джихадистите бяха изтласкани от
единия от тях и притиснати в района непосредствено до бента на язовир “Асад”.
9 май
Ръководството на YPG публикува информация за броя на кюрдските жертви през
месец април. Според тяхната информация в боеве са загинали 55 души, като 20
от тях са били граждани на Турция.
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Междувременно силите на SDF успяха да установят контрол над спортния
комплекс на Табка, намиращ се в южната част на обсадената северна зона на
града.
10 май
След близо двумесечни тежки сражения в градски условия и дадени множество
жертви, SDF подкрепени от американските ВВС, в крайна сметка успяха да
завладеят напълно град Табка, както и бентът на язовир "Асад". Установяването
на контрол над изключително деликатната зона около язовирната стена, дава
възможност за операция "Гневът на Ефрат" да премине към своята четвърта
фаза, а именно настъпление към Ар Ракка.
11 май
Частите на SDF напреднаха на юг в посока Ракка, завземайки три села,
намиращи се на около 10 км. от провинциалната столица.
В същото време, след като загубиха контрол над Табка, джихадистите от
Ислямска държава опитаха локална контраофанзива в района югозападно от
града, започнала още в ранните часове на деня. Основния натиск бе по оста Айд
Кабир - Ал Машрифа, където отрядите на SDF бяха поставени под изключителен
натиск.
Все пак, подкрепени от американските ВВС, прокюрдските части съумяха да
удържат своите позиции. В хода на сражението са загинали 26 джихадисти,
докато жертвите от страна на SDF са неясни.
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Фронтовете при Палмира и Източен Хомс
6 май
Проправителствените сили завзеха няколко селища, намиращи се
североизточно от авиобаза Тайфур (Т4) и напреднаха решително в района на
планината Шумария.
В същото време, части на Свободната сирийска армия извършиха изненадващ
пробив срещу силите на Ислямска държава в пустинния район на Бадия, 70 км.
южно от Палмира. Ако бунтовниците продължат своето настъпление на север и
достигнат до правителствените позиции около главен път 90, това би поставило
в обкръжение всички джихадистки съединения на Ислямска държава, намиращи
се източно от Ал Карятаин. В същото време тези позиции предоставят и добра
възможност за настъпление към блокираните части на Свободната сирийска
армия в Източен Каламун.
7 май
Очевидно притеснени от напредъка на Свободната сирийска армия през
предишния ден, частите на правителственият Пети корпус разположени в района
около авиобаза Ал Сийн, стартираха офанзива по дължината на магистралата
между Дамаск и Багдад. Правителствените сили напреднаха бързо без да
срещнат особена съпротива от ССА, заемайки обширната местност Бияр Саба,
както и част от Бадия. Основната цел е преди всичко блокиране на
потенциалното настъпление на ССА към Източен Каламун.
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СИТУАЦИЯТА В МАЛИ

Картата използва за основа данни на FDD`s LWJ и е пригодена за
целите на De Re Militari.

Алиансът на групи, свързани с Ал Кайда в Западна Африка, Група за подкрепа
на исляма и мюсюлманите, нанесе кървава атака със специално обучен екип от
атентатори върху военна база на малийската армия в близост до северния град
Гао. Атаката остави най-малко 7 убити войници, 17 ранени, а 16 се водят
безследно изчезнали. Това е втората атака с атентатори в района на Гао от
началото на годината.
В De Re Militari следим отблизо ситуацията в Мали. През изминалата година шест
пъти атентатори нападаха Гао, който е търговски център и е с население от над
90 000 души.
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Градът беше държан от Ансар Дин (които са част от алианса на Ал Кайда) през
2012 година за близо 10 месеца, преди да бъде върнат от френските сили през
януари 2013 година.
Алиансът на Ал Кайда също пое отговорност за атака в близост до Нампала в
южната част на страната. Тогава военен конвой беше поразен с импровизиран
взрив. Загинаха най-малко 8 войници.
В Мали като част от европейската мисия, водена от Франция, участва и малък
български контингент.

Вижте още:




Ал Кайда отново атакува военна база в Мали
Ал Кайда се намесва в местни сблъсъци в Мали, застрашавайки
сигурността в целия район
Ал Кайда увеличава атаките си срещу чуждестранните сили в Мали
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СИТУАЦИЯТА В АФГАНИСТАН

На 6 и 7 май бойци на талибаните завзеха градския център на Кала Зал, с което
направиха още една крачка към установяване на по-голям контрол над важния
град Кундуз, Северен Афганистан. Провинцията е важна за талибаните, които от
две години се опитват да я превземат.
Също така, стана ясно, че лидерът на Ислямска държава в Афганистан
(Провинция Хурасан), Абдул Хасиб, е бил убит по време на операция в източната
провинция Нангархар на 27 април. Това става ясно от съобщение на
американските сили в Афганистан, публикувано на 7 май.

Виж още:




Лидерът на Ислямска държава в Афганистан е бил убит при специална
операция
Талибаните напредват в провинция Кундуз, Северен Афганистан
Талибаните обявиха нова военна офанзива в Афганистан
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