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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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АНБАР – АХИЛЕСОВАТА ПЕТА НА ИРАК

На 27-ми септември, в утринните часове на деня, град Рамади - столица на
провинция Анбар - е разтърсен от взривове и стрелба. Градът, който вече повече
от година се намира в ръцете на иракските сили (ISF), е хвърлен в шок.
Ударен отряд на Ислямска държава атакува централните части на града.
Въоръжени с автомати, снайпери и миномети, джихадистите атакуват
изненаданите сили за сигурност. Атаката, по традиция на ИД, се води от колабомба. В рамките на минути, бойците на ИД, които отлично познават града,
пробиват вътрешния периметър на силите за сигурност и започват да заемат
сгради и позиции в района на университета – мястото, където преди повече от
година дадоха най-сериозен отпор на ISF. Формирани са снайперистки гнезда,
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заемат се и позиции в различни ключови обекти. Онези войници и полицаи, които
не се изтеглят или не са убити, попадат в плен на ИД.
Иракските сили реагират достатъчно бързо – всички налични части в града са
мобилизирани и хвърлени срещу джихадистите, преди последните да успеят да
се окопаят и да разгърнат отбранителен периметър. В рамките на ранния
следобед, иракските сили успяват да изтласкат частите на ИД извън града.
Джихадистите се изтеглят като призраци – в добър ред, без да има данни за
жертви от тяхна страна. След себе си оставят 7 убити войници и още 16 ранени.
Неколцина са взети в плен, а скоро след това пленниците са заснети в специален
клип, излъчен по каналите на ИД.
АКЦИЯТА Е ОБРАЗЦОВА, ОЧЕВИДНО Е ДОБРЕ ПЛАНИРАНА И Е ИМАЛА КОНКРЕТНА ЦЕЛ –
ВСЯВАНЕ НА ПАНИКА И СТРАХ ОТ ЗАВРЪЩАНЕТО НА ИД. ЧАСЪТ НЕ МОЖЕ ДА Е ПОПОДХОДЯЩ – НАЙ-БОЕСПОСОБНИТЕ ИРАКСКИ ЧАСТИ СА ДАЛЕЧ НА СЕВЕРОИЗТОК В
ХАУИДЖА, А ПРАВИТЕЛСТВОТО В БАГДАД Е НА ПРАГА НА ВОЙНА СРЕЩУ КЮРДИТЕ,
КОИТО САМО ПРЕДИ ДНИ ПРОВЕДОХА РЕФЕРЕНДУМ ЗА НЕЗАВИСИМ ИРАКСКИ
КЮРДИСТАН.

Когато преди четиринадесет месеца иракските сили разчистиха основната пътна
артерия Фалуджа-Рамади-Хит-Хадита, екипът на Де Ре Милитари предупреди,
че Ислямска държава е далеч от изтласкана от Анбар. Това се потвърди още
през юли 2016, когато завзеха няколко селища северно от Хит. Джихадистите
бяха изтласкани едва няколко месеца по-късно след съвместни прочистващи
операции на Ирак, САЩ и местни племенни милиции. Офанзивите около Хадита
и Рутба затвърдиха впечатлението, че ИД съвсем не са изолирани по течението
на Ефрат около Каим, Ана и Хусайба. Джихадистите продължават да оперират
както от свои скрити бази в пустинята, така и чрез своите „подземни“ клетки във
вече освободените градове.
През октомври 2016 г. Де Ре Милитари публикува подробна информация за
структурите на джихадистките клетки, оставащи в градовете, които вече не са
под техен контрол. Всички заключения в изнесената информация се потвърдиха
в рамките на следващата календарна година. Атаката в Рамади е поредното
доказателство, че иракските власти не са научили правилно уроците си.
Действията на джихадистите ясно подсказват координация между сили извън
Рамади и звена в града. Очевидно са използвани подземни тунели и черни
пътища, чрез които джихадистите са заобиколили външния отбранителен
периметър на Рамади. Отлично запознати с плановете на града, бойците на ИД
лесно са намерили път обратно към своите позиции. Това означава, че иракските
сили нямат възможност, по една или друга причина, да покрият адекватно
вътрешния периметър на Рамади. Това се дължи колкото на неопитността на
голяма част от тиловите части, толкова и на липсата на такива. Доклади на
наблюдатели неколкократно разкриха, че Багдад е изтеглил прекалено много
бойци от освободените зони в Анбар, за да воюва на север в Мосул, Тал Афар и
Хауиджа.
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САЩ НА НЯКОЛКО ПЪТИ ИЗРАЗИХА ОПАСЕНИЯТА СИ, ЧЕ ДОЛИНАТА НА ЕФРАТ Е
ОСТАВЕНА ОПАСНО НЕПОДСИГУРЕНА. ОПАСЕНИЯТА СЕ ОКАЗАХА ОСНОВАТЕЛНИ.

Подобно на режима в Дамаск, правителството в Багдад изпитва сериозен
недостиг както на опитни кадри, така и на кадри въобще. Информация от 28-ми
септември, публикувана от американското командване в Ирак показва, че
тренировъчните звена на международната коалиция са обучили около 117 000
иракски бойци от 2014 насам.
С оглед значителните загуби в Мосул и съпровождащите кампании, това
означава, че Багдад разполага с по-малко от 100 000 бойци, преминали някаква
форма на по-адекватна военна подготовка. Същевременно, също както в Сирия,
правителството разчита твърде много на шиитските, про-ирански милиции Хашд
ал Шааби, които наброяват между 120 000 и 150 000 души според различни
изчисления. Проблемът с ХаШ е, че техните бойци не са добре дошли в
суинитски Анбар и дислоцирането им там крие опасността от отчуждаване на
местното население, което отново да се обърне към ИД, както стана в миналото.
Освен това, ХаШ са вече сериозно ангажирани в боевете около Хауиджа, в
охрана на Синджар, Тал Афар и останалите пустинни зони западно от Мосул,
както и в операцията срещу ИД в района на Акашат и иракско-сирийската
граница. Самите правителствени сили са сериозно заети с опазването на
сигурността в Багдад, както и в операцията срещу Хауиджа, където има над 40
000 правителствени бойци – военни и полицаи. Значителни контингенти се
държат и в южен Ирак – Кербала, Басра и другите големи градове.
Всичко това означава, че долината на р. Ефрат между Хадита и Фалуджа, е
изложена на сериозен риск от флангови атаки на ИД. Макар вече да не
притежават потенциала за широко мащабна офанзива, джихадистите са повече
от способни да използват малки, ударни групи за нанасяне на максимални
поражения.
ПОСТОЯННО СЕ ТЕРОРИЗИРА И МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ, КОЕТО И БЕЗ ТОВА ИМА МАЛКО
ДОВЕРИЕ В СПОСОБНОСТТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ЗАЩИТИ ИНТЕРЕСИТЕ НА
СУНИТИТЕ.

Създаването на сериозно напрежение между правителството и кюрдите в
района на Туз Хормату и Киркук означава, че Багдад скоро няма да има
възможност да пренасочва свои части на запад, тъй като кризата между
иракските власти и Ербил ще се изостри чувствително в следващите напрегнати
седмици. Възможността за война е напълно реална, а един подобен конфликт е
добре дошъл за ИД, които ще получат отлична възможност да възкресят своите
агресивни кампании и своята реторика, насочена в „защита“ на сунитите и
заклеймяване на шиитските власти и кюрдите като врагове на сунитското,
арабско население. Историята вече е доказала, че за подобна реторика в Анбар
има твърде много уши.
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КАКВО НИ КАЗВАТ УСПЕХИТЕ НА СИРИЙСКИЯ
РЕЖИМ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СИРИЙСКАТА
АРАБСКА АРМИЯ
В рамките на последните три месеца, силите, верни на Башар Асад, удвоиха
територията под свой контрол в Сирия. Това стана благодарение на успешните
настъпления в източните части на провинциите Дамаск, Хомс и Хама, както и на
мащабно настъпление в югоизточните части на провинция Алепо и югозападните
части на провинция Ракка.
През септември тази година, сирийските правителствени сили напреднаха на
широк фронт и в провинция Дейр ез Зор. Блокадата на провинциалната столица,
продължила от 2014 г. до сега, бе вдигната, а силите на Асад достигнаха
бреговете на р. Ефрат и дори я форсираха, заемайки позиции и по левия й бряг.
Всички тези успехи доведоха до там, че правителството в Дамаск вече
контролира около 60% от територията на Сирия, излизайки на преден план като
най-силната локална фракция.
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИЯТ НАПРЕДЪК НА ПРО-ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ СИЛИ СЕ ПРЕВЪРНА В
ПОВОД ЗА РАДОСТ И ДОРИ САМОДОВОЛСТВО СРЕД ОНЕЗИ ОБЩЕСТВЕНИ КРЪГОВЕ,
СИМПАТИЗИРАЩИ НА РУСКАТА ПОЛИТИКА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК.

Бързо се появиха коментари за краят на войната в Сирия и за неминуемата
победа на Асад. Тонът на тези странични групи бе подет и от силите участващи
на терен – лидерът на терористичната организация Хизбула – Хасан Насрала –
заяви, че войната в Сирия е свършила, а всички оставащи битки са просто
разпръснати, временни стълкновения, които не могат да изменят предрешения
ход на събитията.
За разлика от подобни приповдигнати позиции хората, които наистина имат
понятие от съвременно военно дело, са доста далеч от мисълта за скорошен
край на войната в Сирия. Това важи както за експертите в САЩ и Европа, така и
за специалистите в Москва.
Противно на своите поддръжници зад граница, руските лидери – военни и
политически – демонстрират доста ясна преценка за реалните възможности на
своите съюзници в Сирия. Кремъл води доста премерена и последователна
политика, която е насочена в няколко направления и цели първо замразяване на
конфликта в Сирия след изтласкването на Ислямска държава от контролираните
от тях територии и второ – подготвяне на почвата за стабилизиране на сирийския
режим и едновременно с това разграничаване на руското участие от намесата
на Хизбула, Иран и техните съмнителни разклонения на терен, за които Москва
няма твърде добро мнение. В тази напрегната ситуация, за Русия е повече от
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ясно, че Сирийската арабска армия (САА) има сериозни проблеми, които Москва
трябва да реши, ако иска режимът на Асад да може да застане на някаква
стабилна основа, от която да се реализира общата програма на Дамаск и
Кремъл.

ЗА КАКВИ ПРОБЛЕМИ СТАВА ДУМА?
Преди девет месеца, сирийското правителство обяви създаването на „пети
корпус“ на сирийската арабска армия. Още тогава, екипът ни посочи основните
проблеми, които формирането на този корпус сигнализира. Накратко,
формирането на V корпус на САА означава, че останалите четири са в голяма
степен нефункционални. Другият проблем, който стана явен от появили се кадри
на зачислените в новия корпус бойци, е очевидната липса на човешки ресурс от
страна на САА.
ПРИ ПОСТОЯНЕН СПАД Н А НАСЕЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА, ПРАВИТЕЛСТВОТ О В
ДАМАСК МОЖЕ ДА РАЗЧИТА ВСЕ ПО-МАЛКО И ПО-МАЛКО НА СОБСТВЕНОТО СИ
НАСЕЛЕНИЕ.

Около 6 милиона души вече напуснаха Сирия, което означава, че в страната
живеят не повече от 14 милиона. Около 600 000 души са убитите в хода на
конфликта, като поне ½ от тях са мъже. Допълнително, правителството не
контролира всички гъсто населени зони на страната, а в голяма част от земите
под юрисдикцията на режима, наборът е невъзможен.
Големите градове като Хама, Хомс и Халеб (Алепо) са извън списъка с възможни
места за набиране на войници по ред причини. Това важи и за други зони в южна
Сирия, където правителството се стреми да не закача местното население, което
още през 2011 г. се разграничи от революцията и спазва особен неутралитет.
Проблем е и наборът на алауити от провинциите Тартус и Латакия – най-верните
на Асад граждани. Местните кланове са основен фундамент за режима и тяхното
„незакачане“ е ключов прийом за опазване на верността на богатите родове в
Северозападна Сирия.
Всичко това означава, че от около 8-10 милиона население, силите на режима
могат да разчитат на не повече от 2 милиона души, от които да набират нови
войници за армията. Самата тя наброява около 150 000 (но според някои
изчисления не надхвърля 120 хиляди) и е разпръсната по различни сектори с цел
придаване на легитимност на военните операции, провеждани най-често от
финансирани от Иран и Русия милиции. Така, за формирането на V корпус,
властите в Дамаск прибегнаха до насилствена мобилизация на населението в
провинциите Дамаск и Суайда. В крайна сметка, голяма част от новото армейско
звено е съставено от мъже, които са или твърде стари или твърде млади по
обичайните стандарти за военна служба. Незадоволително кратко протече и
военното им обучение – още през февруари новобранците вече бяха хвърлени
в боевете около Хама, Итрия и Палмира, понасяйки значителни загуби.
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За да компенсират този недостиг на хора, властите в Дамаск трябваше да
разширят своята зависимост от местни милиции и наемнически контингенти,
финансирани най-вече с пари от Иран и в доста по-малка степен от Русия.
Тези милиции наброяват около 150 000 души общо и по-голямата част от тях е
съставена от иракчани, афганистанци и пакистанци, въоръжени и издържани със
средства от Техеран. В по-малка степен, про-правителствените милиции
ангажират хора от Палестина, Йордания, Йемен и други части на мюсюлманския
свят. За разлика от правителствените войски, милициите са на практика
автономни звена, върху които може да се упражнява ограничен контрол.
Освен чисто военните си задачи, милициите са тясно свързани с развитието на
сивата икономика в правителствените зони. Лидерите на подобни структури са
замесени в канали за трафик на оръжия, хора, антики, дрога и гориво. Те
използват своите бойни части, за да налагат рекет и изнудване върху и без това
смазаните от войната местни икономически предприятия.
В много части на Сирия, подобни милиции блокират пътища и изискват такси от
преминаващи граждани и търговци. Ситуацията с тях се влоши до толкова, че
повечето чуждестранни милиции, които съставляваха около 80% от силите,
завзели Алепо през декември 2016 г., бяха изгонени от града от руската военна
полиция и бяха прехвърлени на изток, по границата с кюрдските зони в Манбидж
или за участие в операциите в Ракка и Дейр ез Зор.
Именно в тези офанзиви, за които стана дума още в началото на текста, си
проличава и втората сериозна слабост на фактическата правителствена армия.
С изключение на настъплението около Укайрибат, сирийската арабска армия на
практика не е провела нито една друга настъпателна операция от месец март
2017 г. до сега. Всички бойни действия, водени след повторното връщане на
Палмира през пролетта на 2017 г., се водят единствено и само от проправителствени милиции – било то сирийските Национални сили за отбрана
(НСО) или от директно финансираните от Иран шиитски милиции и части на
Хизбула.
Както нашите обзори на настъпателните операции са показвали неколкократно,
огромните територии, завладени от режима в периода юни-септември 2017 г., са
изцяло подчинени благодарение на пара военни структури. Това си пролича ясно
и в операцията за деблокиране на Дейр ез Зор.
Градът бе завзет от милицията „Тигрите“, които в последствие поведоха
настъпление на север в посока Маадан, завзет на 23-ти септември. Друга
милиция – „Ловците на ИДИЛ“ – съставена най-вече от руски бойци, организира
форсирането на р. Ефрат южно от Дейр ез Зор и в момента се сражава с
предните части на ИД по левия бряг на реката.
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ПРОПРАВИТЕЛСТВЕНИ МИЛИЦИИ В СИРИЯ:

Чуждестранни милиции изнесоха и настъплението на правителствените сили по
границата с Ирак и Йордания. По-голямата част от тях са иракски части,
производни на милициите Хашд ал Шааби, пряко финансирани от Техеран и
опериращи на територията на Ирак. Именно те изтласкаха ИД от граничната зона
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южно от ал Букамал и отново те притиснаха бунтовническите фракции „Магауер
ал Таура“ и „Мъчениците на Ахмад Абдо“ да се изтеглят от Залаф и Източен
Каламун в посока ат Танф.
Освен невъзможността да атакува, сирийската арабска армия неколкократно
демонстрира и своята неспособност да отбранява териториите, контролирани от
режима. Пролетната офанзива на бунтовническите фракции северно от град
Хама прекърши всички налични подразделения на САА, а бунтовниците
достигнаха на по-малко от 20 км. от самата провинциална столица, като дори
успяха да обстрелват едно от главните военни летища. Едва след
прехвърлянето на Хизбула, части на иранската Революционна гвардия, руски
наемници от корпорацията „Вагнер“, както и елитни про-правителствени
милиции, ситуацията бе овладяна, а фронтът – стабилизиран.
В КРАЙНА СМЕТКА, ПО ДАННИ НА МЕСТНИ ИЗТО ЧНИЦИ, СЛЕД ЮНИ, 2017 Г.,
ЕДВА 1/3 ОТ СИЛИТЕ, ОХРАНЯВАЩИ ФРОНТЪТ В ХАМА СА ВСЪЩНОСТ ОТ
СЪСТАВА НА САА.

Тази статистика се потвърди и от един скорошен списък на убити проправителствени бойци в хода на офанзива на Хаят Тахрир ал Шам (Ал Кайда) от
средата на септември. От 22-ма загинали, само 6-ма са членове на сирийската
армия – 47-ма бригада на 11-та дивизия. Всички останали убити, са посочени
единствено с имената и своите градове на месторождение. Това ги поставя в
редиците на множеството милиции, натоварени с охрана на сектора, докато
основните паравоенни части – като „Тигрите“ например – се включиха в
офанзивите в Дейр ез Зор.
Подобна е и картината в новоосвободени части на страната като Алепо, който е
под фактически руски и ирански контрол, както и пограничната зона между Сирия
и Ливан, която е под прякото управление на Хизбула, държащи цялата територия
от Кунейтра до Кусаир. Под контрола на паравоенни части се намира и
ключовият правителствен анклав около град Камишли. Вече споменахме и че
всички зони северно и източно от Палмира, с изключение на смия Дейр ез Зор са
де факто контролирани от милиции или Хизбула.
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ЧУЖДЕСТРАННИ ПРОПРАВИТЕЛСТВЕНИ МИЛИЦИИ В СИРИЯ:

Сирийската арабска армия демонстрира подчертана неспособност да се
възстанови от пораженията, понесени в периода 2012-2015 г.
Опитите на Дамаск да преструктурира и попълни загубите в редовната
правителствена армия, отново и отново претърпяват сериозен неуспех поради
невъзможността на режима да гарантира достатъчно време за обучение и
подготовка на кадрите.
Адекватното въоръжаване и финансиране също остава сериозен проблем. С
оглед на напрегнатата ситуация по фронтовете и необходимостта от постоянно
ангажиране на сили, разполагащи със значителен военен опит, режимът в
Дамаск и неговите покровители от Иран и Русия предпочитат да разчитат на
наемнически милиции, формирани вътре или вън от Сирия на базата на широк
диапазон от чуждестранни и местни бойци. Именно тези подразделения се
превръщат в притегателен център за бивши бойци от САА, които дезертират от
армията за да се присъединят към бригадите, в които заплащането е в пъти по-
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високо, а възможността за дообогатяване посредством нелегални дейности са
лесно изкушение за хора, загубили своите домове, препитание и семейства.
Вместо да се бори с разрастващото се ниво на дезертиране и безконтролното
увеличение на автономните, паравоенни структури, режимът в Дамаск избира да
си затвори очите за тежкото положение на собствената си армия и за постоянно
свиващите се възможности за налагане на правителствен авторитет в
контролираните в името на режима територии.
Практиките от минали войни и епохи показват, че очевидната неспособност на
Дамаск да контролира и демобилизира тези сили, заплашва с разрастване на
сирийския конфликт напред във времето. Дори САА и съюзниците й да успеят да
унищожат ИД, бунтовниците бригади и ислямистките сили, Дамаск ще се окаже
изправен пред нова война – този път срещу доскорошните милиции, които ще
откажат да сложат оръжие и да се задоволят с връщане към някакъв стандартен,
следвоенен начин на живот.
Опитите на режима да инкорпорира милициите в структурите на армията, се
провалят както заради невъзможността за заплащане на нарасналия брой бойци
адекватно, така и поради превръщането на милициите във военно-мафиотска
прослойка, която няма как да бъде превърната в интегрална част от едно
нормално общество, каквото президентът Асад и неговите подчинени
претендират да създават в Сирия.
Още:
ОТ ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ НА РУСКОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБР АНАТА СТАНА
ЯСНО, ЧЕ ГЕНЕРАЛ ВАЛ ЕРИ АСАПОВ, КОЙТО ДО 2016 Г. СЛУЖИ КАТ О
НАЧАЛНИК-ЩАБ НА РУСКИТЕ СИЛИ В СИРИЯ, Е БИЛ НАЗНА ЧЕН ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ
2016Г. ЗА КОМАНДИР НА НОВОСФОРМИРАНИЯ V КОРПУС НА САА, ЗА КО ЙТО
ПИСАХМЕ НАСКОРО.
ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ КО РПУСЪТ, ОПРЕДЕЛЯН ОТ ПОДДРЪЖНИЦИТЕ НА
РЕЖИМА КАТО ЗНАК ЗА ВЪЗРАЖДАНЕТО НА САА, ФАКТИЧЕСКИ СЕ Е НАМИРАЛ
ПОД РУСКИ, А НЕ ПОД ПРАВИТЕЛСТВЕН КОНТРО Л.
ИНФОРМАЦИЯТА САМО ПО ТВЪРЖДАВА, ЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯТА ЗА РАЗПАДА В САА,
КОИТО ИЗЛОЖИХМЕ СА ВЕРНИ И СИРИЙСКОТО ПР АВИТЕЛСТВО ИМА ВСЕ ПООГРАНИЧЕНО РЕАЛНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В СВОЯ ЛАГЕ Р.
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СИТУАЦИЯТА В СИРИЯ
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РАККА, СЕВЕРНА СИРИЯ

23 септември
Прокюрдските отряди завладяха напълно квартал Ал Фирдус в централната част
на Ракка, достигайки до градския стадион. Малко по на север от там, в района на
наскоро завзетата база на 17 - та дивизия, бяха обградени 17 джихадисти.
24 септември
И през този ден продължиха тежките сблъсъци в района около стадиона и
булевард Ал Наим. Смята се, че най-малко 19 джихадисти са били ликвидирани,
докато прокюрдските загуби се оценяват на пет души.
25 септември
Според информации на местни източници, за последните няколко дни са
загинали най-малко 11 цивилни поради пълна липса на медицински запаси.
28 септември
Най-малко 29 цивилни загинаха след бомбен удар в района на парка Байда. В
същото време, частите на SDF завзеха джамията “Имам Науауи”.
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ИЗТОЧНА ХАМА, ХОМС, ЦЕНТРАЛНА СИРИЯ
23 септември
Информациите за възможна сделка между ИД и правителството за изтегляне на
обкръжените джихадисти в района на Източна Хама, се оказаха неверни. В опит
да разкъсат блокадата и да потърсят спасение към контролираната от
бунтовници част на провинция Идлиб, няколко джихадистки отряда бяха
отблъснати при село Уади Аузаиб.
24 септември
Части от проправителствената милиция Сили за отбрана на Каламун успяха да
завладеят няколко села в южната част на “джоба”.
25 септември
Нови две селища бяха завзети през този ден - Ум ал-Ариш и Расм ал-Хаках.
26 септември
В рамките на 12 часа, проправителствените сили успяха да изтласкат ИД от
седем селища в северен Хомс. По този начин те се доближиха на няколко
километра от петролното поле Билаас, което е и най-голямото в провинцията.

ДЕЙР ЕЗ ЗОР, ИЗТОЧНА СИРИЯ
23 септември
Елитната проправителствена милиция позната като "Тигрите" днес успя да
завладее град Маадан в провинция Дейр ез-Зор. През последната седмица те
осъществиха успешна офанзива в посока северозапад, следвайки западния бряг
на р. Ефрат. Те овладяха над 2000 кв. километра територия, включително 48
селища, лагери и военни складове.
Очакваше се Маадан да се окаже солидно укрепен, а джихадистите от ИД да
окажат сериозна съпротива. Вместо това, обаче, те предпочетоха да предадат
практически без бой града. Предполага се, че по-голямата част от тях са се
разпръснали в слабо заселената пустиня на юг от Маадан.
В същото време, в района на юг от магистралата между Дейр ез-Зор и Ал Суар,
частите на SDF завзеха газовата електроцентрала, както и намиращите се в
непосредствена близост няколко газови полета.
24 септември
Един от висшите командири на Русия в Сирия - генерал - лейтенант Валери
Асапов - бе убит заедно с още двама полковници при минометен обстрел в Дейр
ез-Зор.
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25 септември
Руските ВВС нанесоха поредица от удари по позиции на кюрдските сили в
близост до газовата станция на Коноко, източно от Дейр ез-Зор. Най-малко
шестима души бяха ранени в следствие на атаките.
В същото време, частите на SDF достигнаха до град Ал Суар, завземайки
зърнените силози, западно от селището.
26 септември
Прокюрдските сили стартираха операция за пълното изтласкване на ИД от Ал
Суар. Градът е от важно стратегическо значение, тъй като се намира на важен
кръстопът, свързващ Дейр ез-Зор с Хасака от една страна на север и от друга с
всички градове на юг от там по източния бряг на р. Хабур.
27 септември
Офанзивата в Ал Суар върви успешно, като близо 50% от града мина под
контрола на SDF.
28 септември
Силите на ИД стартираха широкомащабна офанзива в района на магистрала М7
между Дейр ез-Зор и Палмира. Според информация от проправителствени
източници, джихадистите са успели да си върнат контрола над селищата Бир
Кабаджиб и Ал Шула, както и да застрашат Ал Сухна, заемайки стратегически
височини в околностите на града.
Офанзивата практически прекъсна основната пътна артерия, която свързва
правителствената армия и нейните съюзници в Дейр ез-Зор с Централна и
Западна Сирия.
Джихадистите атакуваха правителствените позиции и в района на самата
провинциална столица Дейр ез-Зор. По левия бряг на Ефрат те си върнаха
контрола над село Абу Амар, докато на на изток от там нападнаха Мазлум и
Хушам.
В същото време, прокюрдските сили успяха да овладеят напълно Ал Суар, както
и да напреднат на в южна посока към село Ал Тахат.
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ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА ОТНОВО СЕ ПОЯВИ В
ЛИБИЯ
В Де Ре Милитари редовно следим ситуацията в Либия, която представлява
значителна тема за нашият ежеседмичен журнал. Ето защо, особено важно за
нас е да наблюдаваме присъствието на различни групи в Либия, възползващи се
от враждуването между различните фракции, които в момента опитват да седнат
на масата за преговори и да прекратят гражданската война помежду си. Появата
на Ислямска държава повторно, след като бяха изтласкани от либийската си
крепост, град Сирт, е тревожна новина и за района, и за Европа.
На 22 септември американските сили в Африка (АФРИКОМ) поразиха лагер на
Ислямска държава в Либия. Според наличните данни, загинали са 17 бойци, а
три превозни средства са унищожени в лагер, разположен в пустинята на около
240 километра югоизточно от Сирт. В този лагер джихадистите са се запасявали
с оръжия и са подготвяли нови бойци, които да извършват атаки из страната.
Подобна операция срещу лагер на ИД е първата от януари тази година. ИД
загуби контрола над Сирт в края на миналата година след месеци на ожесточени
сражения. В пика на своето влияние в Либия, групировката контролираше поне
три големи града, които по значимост бяха единствено под Ракка в Сирия и
Мосул в Ирак.
Между 1 август и 19 декември 2016 АФРИКОМ извърши 495 въздушни удара като
част от Операция Светлината на Одисей. Тя беше проведена съвместно с
Либийското правителство на националното единство и успя да прогони ИД от
Сирт, след седем месеца на сражения. Победата, обаче, излезе пирова за
либийските сили, които загубиха над 700 бойци, а хиляди бяха ранени. При общо
население от 5 милиона и около 3 милиона, останали в Либия след бежанската
вълна, тази бройка е значителна.
ПРЕЗ ЯНУАРИ 2017, САЩ БОМБАРДИРА ДВА ЛАГ ЕРА НА ИД ЮЖНО ОТ
СИРТ. СПОРЕД РАЗУЗНА ВАТЕЛНИТЕ ДАННИ, ИМЕННО ТУК СА
ТРЕНИРАНИ И ИНСТРУКТ ИРАНИ АТАКИТЕ В БЕРЛИН НА 19 ДЕКЕМВРИ И
НАЙ-ВЕРОЯТНО В МАНЧЕСТЪР АРЕНА НА 22 МАЙ.

След като загуби Сирт, Ислямска държава опитва постоянно да се прегрупира
във вътрешността на Либия, за което споменаваме неведнъж в нашия журнал.
Въпреки загубите си, ИД изглежда се завръща бавно в пустинните райони на
Либия. Особено важно е, че на 24 септември либийският клон на организацията
публикува ново видео – за първи път от близо година. Видеото е дълго 17 минути
и „рекламира“ дейността на организацията и присъствието й. Кадрите съдържат
сцени от чекпойнтове, както и извършване на операции. Видеото категорично
доказва, че в момента Ислямска държава развива своя мрежа от лагери в

17

пустинните райони на Либия и вероятно опитва да се прегрупира – ако вече не е
станало.
По-рано този месец, ИД призова чужди бойци да се присъединят към клоновете
на организацията в Йемен, Либия и Афганистан. Този призив беше повторен в
началото на тази седмица.
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АЛ КАЙДА АТАКУВА ОТНОВО В МАЛИ
На 23 септември, обединената коалиция на джихадистки групи близки до Ал
Кайда в Ислямския Магреб (Група за подкрепа на мюсюлманите и исляма, JNIM)
обяви, че носи отговорност за атака върху силите на ООН в северния малийски
град Кидал. Според групировката, атаката е нанесла щети на силите на ООН с
обстрел с ракети и миномети.
Това, което джихадистите заявиха, потвърждава в голяма степен казаното и от
мисията на ООН, според която лагерът в Кидал е бил нападнат при комплексна
атака. Впоследствие, за да се защити района, са били разположени специални
части на малийската армия.
В специално видео за нападението, джихадистите могат да бъдат видени как
стрелят по позиции на ООН с миномети, ракети, леко оръжие и картечници. Наймалко едно превозно средство е било взривено.
ПОСЛЕДНАТА ПОЯВА НА ГРУПИРОВКАТА Е ОТ 31 ЮЛИ, КОГАТО НЕЙНИ
БОЙЦИ РАНИХА ФРЕНСКИ ВОЙНИЦИ С ИМРОВИЗИРА НО ВЗРИВНО
УСТРОЙСТВО В БЛИЗОСТ ДО ТЕСАЛИТ В РАЙОНА НА КИДАЛ.
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