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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
В рамките на Мосул, иракските сили за сигурност (ISF) разгърнаха своето
настъпление срещу кварталите 17-ти Тамуз, Наджар и Ар Рафай и след
неколкодневни боеве, трите квартала бяха окончателно овладени на 21 май.

Извън Мосул, милициите Хашд ал Шааби продължиха настъплението си около
селището Кайрауан. Въпреки че успяха да завземат ВВС базата Сал Синджар на
18 май, техните сили започнаха да губят инерция в атаките си и десет дни след
началото на офанзивата срещу Кайрауан, Хашд все още не са успели да го
обкръжат напълно.
Междувременно, Ислямска държава успяха да предприемат своя собствена
поредица набези, насочени срещу язидски селища под контрола на кюрдското
правителство в Ербил в района на Синджар (Шингал).
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Сините граници показват фронтовете на 17 май, 2017г. В червено
е отбелязано настъплението на Хашд ал Шааби в периода 18-21
май, 2017 г.

Ден 219 - 220 (22-23 май 2017 г.)
След значителните успехи, постигнати в Мосул в края на миналата седмица, ISF
забавиха темпото на настъпление и се заеха да прочистят новозавзетите
сектори в града.
Същевременно, иракската 16-та дивизия построи голям понтонен мост в зоната
на първоначалното си форсиране на р. Тигър и към момента това е единственият
действащ път за свръзка между Източен и Западен Мосул, което го прави и
потенциална мишена за атака от страна на Ислямска държава, които, вероятно
ще потърсят начин да поразят моста било чрез самоубийствена атака, било
посредством някой от новите големи дронове-камикадзета, които ИД сглобява в
останалите си цехове в Западен Мосул.
Сраженията се водят най-вече в рамките на Стария град, където съпротивата на
джихадистите остава все така непреодолима за иракските сили. В отговор на
правителствените закани да се превземе Мосул до 19 май, ИД пуснаха нова
инфографика, в която претендират, че са унищожили и повредили над 240
машини за един месец и са убили 750 вражески войници, 296 от които чрез
снайперисти. Общо, групировката претендира за извършени 44 самоубийствени
атаки за периода 17 април- 18 май 2017 г.
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Извън Мосул, в нощта на 22 срещу 23 май, Хашд ал Шааби, подкрепяни от два
батальона на 11-та иракска дивизия предприеха широкомащабна операция, в
която завзеха град Кайрауан и околните селища, ликвидирайки "джобът", който
ИД контролираше в края на миналата седмица. След постигнатия успех,
шиитските милиции започнаха да прочистват сектора от бойци на ИД.
В района на Хадита, поредната операция на иракската армия и племенните
милиции претендират да са обезвредили 70 самоделни взривни устройства (IED)
и да са ликвидирали 43-ма бойци-самоубийци на ИД, като последната цифра
изглежда доста неправдоподобна с оглед тактиката, прилагана от ИД през
последните месеци. Идеята за групиране на 43-ма самоубийци в един сектор,
където няма голямо населено място и където самоубийствената тактика на
открит терен е обречена на неуспех, не звучи като нещо, което ИД биха
направили.
Ден 221-222 (24-25 май 2017 г.)
След като поставиха Кайрауан под свой контрол, Хашд ал Шааби разгърнаха
офанзивата си в западна посока с цел да завземат максимално голяма част от
провинция Синджар, както и да напреднат към следващото по-значително
селище под контрола на ИД - Ал Бадж. В рамките на 24 часа, Хашд завзеха
селищата Кауджу (Коджо), Арфи, Куба ал Уаби, Кахира, Тал Ум Амр, Хунайси и
Тал Касаб.

В Мосул, правителствените сили продължават да консолидират позициите,
завзети през последната седмица. Атаките в Стария град все така не успяват да
пробият защитата на ИД.
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СИТУАЦИЯТА ПО ФРОНТОВИТЕ
ЛИНИИ В СИРИЯ
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Източен Каламун, Хомс
21 май
Проправителствените сили продължиха настъплението си в югоизточна посока
срещу подкрепените от САЩ отряди на Свободната сирийска армия (ССА),
разположени в района около границата с Ирак и Йордания.
22 май
Части от републиканската гвардия, подкрепени от руски специални части и
местни отряди на друзи, овладяха напълно местността Ал Рахбах, намираща се
северно от язовир Зулуф в южната част на провинция Риф Дамаск (провинция
Дамаск).
През последната седмица проправителствените сили без особени усилия
завзеха от Свободната сирийска армия близо 70 км . територия по границата с
Йордания в провинция Суейда и Риф Дамаск. В същото време частите на ССА
са концентрирали своите усилия в сражения срещу Ислямска държава на изток
от там в района, северно от Ал Танф.
23 май
Ислямска държава отстъпи от своите позиции в сирийската пустиня около
Източен Каламун, което позволи на правителствената армия да навлезе в
обширната територия в зоната между Палмира и Ал Карятаин. Те наложиха
контрол над пунктове като язовир Карятаин и ж.п. гара по линията между Ал
Карятаин и Ас Сауана. При условие, че САА довърши успешно операциите си в
Каламун, те ще изолират напълно частите на бунтовниците в Думаир от
основните им сили в пустинната зона (Бадия аш Шам) около Ат Танф.
Същевременно, на юг иракските шиитски милиции от бригадата “Имам Али” и
“Нуджаба” напреднаха шест километра южно от наскоро завзетия от ССА
военно-научен център.
24 май
Правителствената армия завзеха местността Ал Бардех, на изток от Ал
Карятаин.
В районът около Палмира, части от Пети корпус се разположиха на хълмовете
около газовото поле Арак, като по този начин вече имат възможност да
обстрелват с артилерия позициите на Ислямска държава.
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25 май
Проправителствените сили напреднаха едновременно от север и юг и без
особени усилия завзеха цялата територия, която бе под контрола на Ислямска
държава в района на Източен Каламун. По този начин, сирийската армия и
нейните съюзници успяха напълно да обградят частите на ССА, разположени в
джобовете около Думаир и също така да наложат пълен контрол над
магистралата между Дамаск и Палмира.
Само за 48 часа джихадистите от Ислямска държава бяха принудени да отстъпят
близо 3000 кв. км. територия и напълно изтласкани от провинция Хомс. По време
на отстъплението си към Ракка, техен конвой от над 35 превозни средства бе
почти напълно унищожен от сирийската авиация.
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Фронтът при Ар Ракка

21 май
След като през предишната седмица успяха окончателно да подсигурят и
овладеят град Табка, бойците от (Сирийски демократични сили) SDF продължиха
уверено настъпателните си действия към Ракка. Те напреднаха от изток и запад,
обграждайки почти напълно провинциалната столица и прилежащата й околност
по северния бряг на р. Ефрат.
22 май
Прокюрдските отряди завзеха две нови селища на 20 км. източно от Ракка. По
този начин те напълно изолираха цялата територия, намираща се под контрола
на Ислямска държава в 18-километровата зона между язовирите “Асад” и “Баас”.
23 май
След петдневни боеве бойците от SDF завзеха Хамрат Насир и Ал Балсам,
намиращи се на 5 км. източно от Ракка.
25 май
Язовирната стена на “Баас” бе напълно изолирана от северната страна на р.
Ефрат след като бе завзето селището Гидеран. По време на битката загинаха 10
бойци на Ислямска държава.
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Източно Алепо
21 май
Проправителствените сили, начело с елитното подразделение на “Тигрите”
продължи настъпателните си действия в района на юг от авиобаза Джира по
главния път свързващ Алепо с Ракка. След като овладява напълно селищата Ал
Самладжия, Абидан и Казиат, По този начин те се доближиха до последния
солиден укрепен пункт на Ислямска държава в провинция Алепо - град Маскана.
22 май
“Тигрите”, подкрепени от руската бойна авиация заеха позиции около захарната
фабрика в района на Рас ал-Аин.
23 май
Проправителственото настъпление продължи с овладяването на местността
Ажузия, на 6 км. северно от Маскана.
24 май
Нови пет селища на изток от Ажузия бяха завзети от Ислямска държава през този
ден. По всичко изглежда, че проправителствените сили ще направят опит да
обходят Маскана и напълно да обградят града, както бе сторено с Деир Хафар
преди два месеца.
25 май
Елитното подразделение на “Тигрите” напредна в южна посока заемайки няколко
селища и ферми и достигна позиции на 3 км. югозападно от Маскана.
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В РАЗВИТИЕ: СИТУАЦИЯТА
ВЪВ ФИЛИПИНИТЕ

Картата показва актуалната ситуация към 26 май 12 на обяд българско време.
Филипинската армия изпрати подкрепления към град Марави, където бойците на
свързаните с Ислямска държава бойци от движението Мауте, успяха да подпалят
полицейски участък, заедно с бронираната техника в него.

През последната седмица, бойци от движението Мауте
нахлуха в населения с 200 000 души град Марави на
остров Минданао. Големи части от града са под техен
контрол, като получиха и подкрепления от друга свързана
с ИД група, оперираща във Филипините – Абу Саяф.
Президентът Дутерте обяви извънредно положение в Минданао за 60 дни, но е
възможно то да бъде увеличено за година в цялата страна. Към 26 май
загиналите в Марави заради боевете са близо 30. Проследяваме отблизо
ситуацията в Марави на нашата Фейсбук страница.
Виж още:


Група, свързана с Ислямска държава, атакува основен град във
Филипините
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