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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 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
Иракската армия (ISF) продължи своето настъпление в рамките на Мосул.
Комбинирана атака на части на 16-та дивизия, 9-та бронирана дивизия и
Антитерористичните звена, доведе до изтласкване на бойците на Ислямска
държава (ИД) от Исла аз Зарай и 17-ти Тамуз. След като тези два квартала бяха
прочистени на 13 и 14 май, ISF започнаха операции по консолидиране на
новозавзетите зони и настъплението бе преустановено в късните часове на 14ти май с цел прочистване на новите позиции от остатъци от ИД. Сраженията в
Стария град също стихнаха, след като отчаяната атака на ИД от 10-11-ти май бе
отразена. В следобеда на 15 май, ISF подновиха офанзивата си и превзеха
квартал Ал Уараби, разположен между Аз Зрай и Тамуз.

Извън Мосул, силите на Хашд ал Шааби предприеха широка офанзива западно
от Тел Афар с цел да се обкръжи и превземе другия по-голям град под контрола
на ИД в този сектор - Кайрауан. Офанзивата започна привечер на 12-ти май и
продължава и до момента, като десетки села са отнети от ИД и поставени под
контрола на шиитските милиции.
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Хашд напреднаха паралелно в опит да обкръжат Кайрауан с флангови атаки от
север и юг. Въпреки постигнатите успехи, фактът че Кайрауан все още не е
обкръжен означава, че ИД ще имат достатъчно време, за да изтеглят основните
си сили от тази позиция и да се прегрупират по-близо до сирийската граница,
докато самият Кайрауан бъде превърнат в поредната обсадена крепост, в която
джихадистите ще се опитат да продадат скъпо главите си на милициите.
Ден 213-214 (16-17 май 2017 г.)
След като изтласкаха ИД от Исла аз Зарай, ISF продължиха да завземат
предните позиции на ИД в южните части на 17-ти Тамуз и Урайбия (Хаят ар
Раби). Привечер на 16-ти бяха завзети джамията Мюфти и електростанцията в
Тамуз, а на 17-ти продължава настъплението към голямата "детелина"
свързваща основния път Мосул-Багдад със "Сирийския път" източно от квартал
Хаят ар Раби.

Извън Мосул, Хашд ал Шааби продължиха да настъпват към Кайрауан от три
страни, опитвайки се да затворят обръча около основната позиция на ИД. Над
20 селища бяха завзети в рамките на пет дни, като освен ключовия Кайрауан,
Хашд се насочиха и към базата Сал-Синджар, която беше завзета на 18 май.
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СИТУАЦИЯТА В СИРИЯ
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Източно Алепо
12 май
Проправителствените сили, начело с елитното подразделение на "Тигрите",
завзе важната и стратегически разположена авиобаза Джира, намираща се в
непосредствена близост до главния път свързващ Алепо с Ракка.
След кратко сражение, джихадистите от Ислямска държава бяха принудени да
се оттеглят в югоизточна посока към нови защитни позиции в района на град
Маскана.
13 май
Проправителствените сили успяха да отблъснат контраатака срещу летище
Джира и в последствие уверено продължиха настъплението си, завземайки
последния хълм, застрашаващ сигурността на авиобазата.
16 май
Елитните части на “Тигрите”, подкрепени от местни доброволци от племето Ал
Бакир, продължиха настъплението си на юг от авиобаза “Джира” по западното
крайбрежие на езерото “Асад”. В рамките на 48 часа те успяха да завземат
селищата Джара Сагир, Махдума и Байлона.
17 май
Проправителствените сили заеха позиции в непосредствена близост до град
Маскана, явяващ се последния сериозен укрепен пункт на Ислямска държава
преди кюрдските позиции край Табка.

Палмира и Югоизточен Хомс
12 май
Части от Пети корпус, подкрепени по въздух от руската бойна авиация подновиха
бойните действия в района на изток от Палмира, заемайки района около Талила,
заедно с важния кръстопът по главния път между Палмира и Дейр ез-Зор. По
този начин се откриха отлични изходни позиции за напредване към град Сукна,
както и в югоизточна посока към укрепената помпена станция Т3.
Значителен напредък бе осъществен и на юг от там, където правителствените
сили продължиха настъплението си към иракската граница и граничния пункт Ал
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Танф/Ал Уалид. Бе установен контрол над стратегическата връзка между
магистралата Дамаск - Багдад и пътят идващ на север от Хомс.
14 май
Отряд от американски и британски специални части навлязоха в югоизточната
част на провинция Хомс през сирийско-иракската граница при пункта Ал Танф.
По непотвърдени данни числеността им е около 150 души, които почти веднага
се включиха в подкрепа на Свободната сирийска армия в сражение срещу
Ислямска държава.
18 май
Американската авиация атакува проправителствен конвой, най-вероятно
съставен от иракски милиции, навлязъл в територията около Ал Танф, намираща
се под контрол на Свободната сирийска армия. По информация на Пентагона,
навлизането в зоната на Ал Танф е станало въпреки опитите на Русия да спре
напредъка на проправителствените сили, които са продължили и след
американско предупреждение. В резултат на това са били унищожени 4 танка и
8 пикапа.

Ар Ракка
13 май
Частите на SDF навлязоха в четвърта фаза на операция “Гневът на Ефрат” след
като през предишната седмица бе завзет важния град Табка, както и бентът на
язовир “Асад”. Увереното настъпление бе насочено към няколко селища,
намиращи се северно от Ракка, както и срещу фабрика за памук и затвор на
Ислямска държава. Последните два пункта бяха окончателно овладяни в събота
следобед, което доближи офанзивата само на 4 км. от първите квартали на
провинциалната столица.
15 май
Настъплението към Ракка продължи в две основни направления: от североизток
и от северозапад, като очевидно идеята е градът да бъде изолиран от три страни
по северния бряг на р. Ефрат. В първата ос на офанзивата бе завзето градчето
Шанина, заедно с прилежащите му две села и 12 ферми - общо 47 кв. км.
територия. На запад от там, бе установен контрол над село Ал Кубра, а пет други
села бяха поставени под обсада.
16 май
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В източния сектор на фронта при Ракка, SDF достигнаха до ж.п. линията
свързваща Алепо с Дейр ез-Зор, завладявайки селището Бадр. В същото време,
на запад от там бе установен контрол върху нови три селища.
18 май
Подкрепената от САЩ операция “Гневът на Ефрат” достигна до Раккат ас-Самра
на три километра източно от Ракка, затваряйки почти плътно източния фланг на
офанзивата.

Хама
Възползвайки се от относителното затишие на бойните действия в Северна Хама
през последната седмица, в средата на тази, Ислямска държава стартира своя
офанзива. Основният удар бе насочен към проправителствените позиции в
селата на изток от Саламия по главния път, свързващ Хама и Хомс с Ракка.
Защитата на Националните сили за отбрана бе сварена от първоначалния
устрем на джихадистите, които успяха да завземат селището Акариб ал-Сафи.
Въпреки това, проправителствените милиции получиха подкрепления от
Саламия и в крайна сметка успяха да изтласкат бойците на Ислямска държава
от Акариб. В хода на непрекъснатите 12-часови сражения са загинали над 20
джихадисти, докато жертвите от правителствена страна се оценяват на над 50,
включително и множество цивилни.
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СИТУАЦИЯТА В АФГАНИСТАН

На 17 май специално обучен екип на бойци на Ислямска държава щурмува
офисите на Националното радио и телевизия на Афганистан (RTA) в главния
град на провинция Нангархар, град Джалалабад. Най-малко 7 журналисти и
служители на телевизията са загинали, а двама се водят изчезнали.
Въпреки че територията им намалява, Провинция Хурасан организира няколко
големи атаки в Афганистан.
Виж още:


Ислямска държава атакува националната телевизия на Афганистан
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СИТУАЦИЯТА В ЛИБИЯ

На 18 май, въпреки съществуващото спиране на огъня, милиции от Мисрата
атакуваха позиции във военната база на Брак ел Шати в Южна Либия. При
атаката са загинали близо 70 души, повечето от тях приближени на Халифа
Хафтар.
Брак ел Шати беше отстъпен на Либийската национална армия на Хафтар.
Според докладите от града, цивилни са екзекутирани на улицата. Възможна е
ескалация на напрежението и война в Южна Либия заради станалото.
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