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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.

СИТУАЦИЯТА В МОСУЛ
Точно когато изглеждаше, че битката за Мосул наближава своята отдавна
очаквана развръзка, Ислямска държава (ИД) за пореден път извади скрити
козове от ръкава си.
След ожесточени боеве в Стария град на 23 и 24 юни, джихадистите подготвяха
отдавна замислен ход, който хвана иракската армия напълно неподготвена.
Задействайки свои "спящи клетки" и използвайки инфилтрирани през
правителствените редици сили, ИД атакуваха няколко части на по-големия
квартал Ярмук и завзеха солидна част от града в зони, които бяха наскоро
освободени и прочистени още в края на април и началото на май тази година.
Противно на разпространяваните до момента сведения, тези квартали не са
били обхождани редовно от патрули на иракските сили. Според местни
източници, в Ярмук не е имало организирано присъствие на ISF от двадесет дни.
В крайна сметка се разигра сценарий, който екипа на De Re Militari описа още
през октомври 2016 г. - използвайки своята добре внедрена мрежа от местни
звена, която е отлично адаптирана да минава "под радара" в случай на военен
провал.

В крайна сметка, оценките за броя на джихадистите, които
ISF тръбяха - между 500 и 1000 души останали в Стария град
- са очевидно недействителни. Реално, ИД все още
разполага с далеч повече хора в Мосул - вероятно около
1500-2000 души, като немалко от тях не са в редиците на
джихадистите, а са скрити, изчакващи момента да
нанесат поредния изненадващ удар.

В късните часове на 25 юни се появи информация, че ситуацията е овладяна, но
докладите през целия ден на 26 юни остават противоречиви и е по-вероятно
квартал Ярмук и неговите отделни звена все още да са арена на активни бойни
действия, а ИД да не са ефективно прочистени от сектора. Същевременно, в
иракските сили (ISF) започна разследване, което цели да установи причините за
получения пробив. Тези причини са повече от очевидни:
- Изключително намален числен състав на иракските специални
части, които изнесоха на гърба си най-тежкото бреме на операциите
в Мосул.
- Неефективна координация между армейските сили и силите за
борба с тероризма.
- Подранило изтегляне на частите на 9-та дивизия от Западен Мосул,
без на тяхно място да бъдат разположени други армейски
подразделения.
- Липса на ефективен способ за изкореняване на местните
паравоенни звена на ИД
- Подценяване на числеността на ИД в Западен Мосул

Всичко това логично доведе до наблюдавания колапс и усложнения в
операцията за овладяване на Мосул.
Съдейки по досегашния опит, завземането на Ярмук отново ще погълне ресурси
и човешка сила, които ISF трудно биха могли да си позволят. Същевременно, ИД
увеличиха интензитета на боевете в Стария град (на 26 юни, бе свален още един
хеликоптер на ISF) и иракското командване е принудено да разделя и без това
поизтънелите си сили с цел да се бори с два джихадистки анклава
едновременно.
Възможно е да се появи и трети анклав на ИД. Припомняме, че ISF са понесли
около 23 000 души убити и ранени от началото на операцията срещу Мосул, като
общата численост на пряко ангажираните сили не надвишава 35 000 души. Това
означава, че около 2/3 от числения състав на фронтовите сили е изваден от
строя. Самите ИД са загубили над 6000 от първоначалните 11 000 бойци, но
колко точно са останали активни е въпрос на догадки. Според нашата оценка, ИД
все още биха могли да активизират до 2000 души в Мосул.
Развитието на ситуацията в Мосул е изключително тревожно - бойните действия
навлязоха в своя 254 ден без да има реална възможност за фиксиране на
някаква дата на окончателен успех. Това, което преди пет дни изглеждаше като
предрешена, макар и скъпо струваща победа, започва да се очертава като битка,
която, в един мрачен сценарий, би могла да се проточи и отвъд своя 365-ти ден.
Ден 254 (27 юни 2017 г.)
След фиаското в Ярмук, ИД поднесе нова неприятна изненада на ISF.
Джихадистки отряд е преминал през фронтовите линии на иракските сили и е
завзел част от медицинския център в квартал Шифа. Там се водят ожесточени
боеве.

В Източен Мосул също са проникнали джихадисти. Двама от тях са открили огън
по полицаи, но са били заловени и убити от местни жители, които изглежда скоро
ще поемат сигурността си в свои ръце.
Към обяд се получи информация, че ISF са успели да напреднат в Стария град
и да завземат квартал Фарук и джамията ал Зеуани. Коалиционните сили
заявиха, че в Мосул са останали едва 300 бойци на ИД, което рязко се разминава
с реалностите на фронтовите линии и подсказва за нова порция подценяване на
джихадистите.

Ден 255-256 (28-29 юни 2017 г.)
След понесените изненадващи удари, иракските сили успяха да стабилизират
своите позиции и да преминат в контранастъпление в Стария град, както и да
ограничат оперативните възможности на ИД в техните по-малки анклави в Ярмук
и Шифа.

Иракските сили прехвърлиха два батальона (около 600-700 души), за да се
справят с терористите в Ярмук. По данни на ISF, там действат около 70 бойци на
ИД, но количеството изпратени войници подсказва, че става дума за повече
джихадисти.
Същевременно, в Източен Мосул бяха осуетени няколко последователни опита
за инфилтриране на бойци на ИД, преоблечени като местни полицейски и военни
части. Двама от обезвредените терористи носеха самоубийствени жилетки.
В квартал Шифа, поне 9 бойци на ISF загинаха при въздушен удар на
Коалиционните сили, зададен върху погрешна локация. Боевете в медицинската
зона се водят в голяма близост, върху малка площ и това сериозно намалява
възможността за адекватна военновъздушна подкрепа.

ФРОНТОВИТЕ ЛИНИИ В
СИРИЯ

Ракка

23 юни
След като през последните няколко дни, джихадистите от ИД извършиха
успешна контраатака, възвръщайки си контрола над част от квартал Синаа, в
петък частите на SDF съумяха да се прегрупират и да възстановят позициите си
в източната част на Ракка.
Междувременно местни източници публикуваха информация, според която за
периода 23 май - 23 юни са загинали близо 500 цивилни в следствие на
коалиционните въздушни удари.
24 юни
Прокюрдските милиции овладяваха квартал Мустаджиб Накиб, намиращ се на
южния бряг на р. Ефрат. По този начин градът бе напълно обграден от всички
страни, а във вътрешността му остават изолирани около 2000 джихадисти от ИД.
Междувременно продължиха и тежките сблъсъци в северната част на Ракка в
кварталите Ал Барид, Кадисия, Хатин, Ярмук и Ал Нахда.
25 юни
Силите на SDF напълно изтласкаха ИД от квартал Кадисия, въпреки
изключително ожесточената джихадистка съпротива.

26 юни
До края на този ден и последните два квартала на Ракка, на юг от реката,
попаднаха в ръцете на IDF.
28 юни
В западната част на Ракка, опитните бойци от YPG напълно изтласкаха ИД от
квартал Хатин и успяха да наложат контрол над кръстовището, свързващо
главен път №6 с основната пътна артерия, водеща на запад от града.
Според данни на ООН, в рамките на месец юни са загинали поне 171 цивилни
граждани в следствие на коалиционните въздушни удари и сухопътните
операции.

Югоизточно Алепо

25 юни
Верните на Асад милиции, начело с “Тигрите” продължиха своята офанзива по
оста Итрия - Русафа, завземайки селцето Хирбат ал-Байда. Основната цел е
свързване на отрядите в областта на Итрия с тези в района на Русафа, както и
пълно обкръжение на всички джихадисти, намиращи се между магистралата
Итрия - Табка на юг и езерото Джабул - на север.
28 юни
На север от там, отряди на Републиканската гвардия напреднаха срещу ИД
източно от Ханасер в посока селищата в района около езерото Джабул. През

този ден, правителствените сили овладяха селата Ал Старима и Ал Ашнах, както
и две стратегически височини.
Не се знае с какъв потенциал разполага ИД в тази зона, тъй като на юг от там
коридорът, пресичащ пътя между Итрия и Табка все още остава отворен и
вероятността джихадистите до голяма степен да са се изтеглили, е твърде
голяма.

Кунайтра и Голански възвишения
24 юни
Най-малко двама сирийски войници загинаха, а два танка и една система за ПВО
отбрана бяха унищожени след въздушен удар, извършен от израелската авиация
в района на Голанските възвишения. Атаката се е случила в отговор на
артилерийски обстрел от сирийска територия срещу зона, контролирана от IDF.
Възползвайки се от удара срещу САА, отряди на Южния фронт (Свободна
сирийска армия) и Хаят Тахрир ал-Шам (Ал Кайда) подновиха независимо един
от друг своята активност срещу правителствени позиции в района на град Ал
Баас. По този начин те съумяха да заемат местността Маждал ал-Зохор и да
заплашат провинциалната столица.
25 юни
Правителствените сили, разположени в Ал Баас успяха да се прегрупират и да
организират успешна контраофанзива срещу бунтовниците, възвръщайки си
почти всички загубени през предишния ден позиции.
26 юни
Части от 7-а и 90-а бригада от състава на САА попаднаха в засада в района южно
от Ал Баас. В разразилото се сражение загинаха 11 правителствени войници, а
други 25 бяха ранени.
28 юни
Правителствената армия продължи своята контраофанзива в посока югоизток от
Ал Баас, успявайки да си възвърне и последните четири позиции, които бяха
загубени през предишния уикенд.
В същото време, за втори път в рамките на една седмица, снаряд изстрелян от
сирийска територия, попадна в района на Рамат Хаголан в зоната на Голанските
възвишения, намираща се под контрола на израелската армия. Няма данни за
жертви или щети.

Малко след това, IDF нанесоха въздушен удар срещу правителствената позиция,
от където е бил изстрелян снарядът.

Бадия (пустинни области, Източна Сирия)
22 юни
След близо едноседмично затишие, правителствените сили
подновиха своето настъпление през провинция Хомс в посока Ал
Сухна и Дейр ез-Зор. Водени от Пети корпус, подкрепен от Хизбула,
Лиуа ал-Кудс и Фатамиюн, правителствените сили овладява
местността Захр Абах, намираща се на около 10 км. източно от
селището Арак. По този начин те почти достигнаха до основната
станция на газовото поле Арак.
23 юни
Проправителствените шиитски милиции, които преди две седмици
достигнаха до сирийско-иракската граница, подновиха своето
настъпление в посока север по протежение на границата с цел
достигане до град Ал Букамал на р. Ефрат и магистралата,
свързваща Дейр ез-Зор с Багдад.
25 юни
Малко по-на север, верните на Асад отряди овладяха местността Бир
Булаят. В същото време конвой с членове на иракската шиитската
милиция Ан Нуджаба, премина по протежение на границата между
Сирия и Ирак, отправяйки послание, че тя трябва да бъде
премахната.
Междувременно местни източници съобщиха за смъртта на бригаден
генерал Фуад Кадур, командващ 18-та механизирана дивизия в
областта на Източен Хомс. Според информацията, той е загинал по
време на сблъсъци с ИД в близост до Арак.
26 юни

Проправителствените
части
продължиха
уверено
своите
настъпателни действия успоредно на границата с Ирак, достигайки в
непосредствена близост до авиобаза Т2.
Отрядите на Пети корпус, Хизбула, Хашд ал-Шааби и Лиуа Фатамеюн
атакуваха позициите на ИД в местността Залият, където след кратък
сблъсък, джихадистите бяха принудени да се оттеглят.
27 юни
Проправителствените милиции, напредващи към Ал Букамал и Дейр
ез-Зор се обединиха при местностите Бир ал-Джалиф и Бир алБуайда в Югоизточен Хомс. През този ден заеха близо 70 кв. км.
територия от ИД, успявайки да се доближат на 100 км. от Дейр ез-Зор
и Ал Букамал.
28 юни
Верните на Асад сили напреднаха 10 км. в посока изток от Арак по
пътя Арак - Ал Хиел.

СИТУАЦИЯТА В ЙЕМЕН

През изминалите дни, йеменската национална армия (сили на президента Абд
Раббу Мансур Хади), продължиха своята офанзива в източната провинция
Маариб.
Специални части от армията успяха да завземат крепости на бунтовниците хути
в Сарауах, Маариб. При сражения беше убит един от командирите на хутите в
района, генерал Хюсейн Касим ал Саккаф.
Армията успя да установи пълен контрол и върху района Мухаддара – отново в
провинция Маариб.

Междувременно, епидемията на холера следствие на
военните действия и саудитските удари, продължава да се
развива с още няколко хиляди заразени само за седмица.
Съвсем скоро, общият брой на заразени може да
достигне 200 000.

