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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, 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.

СИТУАЦИЯТА В МОСУЛ
Ден 104-110 (27 януари – 02 февруари)

Изминалата седмица беше една от най-тихите в хода на операцията в Мосул.
Освен локални престрелки и няколко самоубийствени атаки в района на
Шурайхан, ситуацията в Мосул остава непроменена. Иракската армия обяви, че
след като завърши процеса на прочистване на новозавзетите от нея територии,
ще поднови офанзивата в посока Западен Мосул.
В района на Тел Афар, Хашд ал Шааби отразиха няколко опита за атаки на
Ислямска държава, а през последните два дни (първи и втори февруари)
милициите се заеха да прочистят предните позиции на ИД около пътя Тел-Афар
Синджар и окончателно да блокират всякакви опити на джихадистите да
прекарват свои части през блокадата, наложена от шиитските бойци и
разположените насреща им кюрдски сили пешмерга.

СИТУАЦИЯТА В СИРИЯ
Фронтът при Ал Баб
28 януари
Сирийската армия, водена от части на елитното подразделение на “Тигрите”,
продължиха своя напредък в района на изток от Алепо и в посока север към Ал
Баб. С превземането на Айн ал-Джихаш, правителствените сили реално се
доближиха на 10 км. от Ал Баб.
29 януари
Части на Свободната сирийска армия (ССА) овладяха два стратегически хълма
преди Бизаа, по пътя между Ал Баб и Манбидж.
На юг от там, правителствените сили установиха контрол върху селата Туман и
Мушайрафа. За последните две седмици сирийската армия е освободила от
Ислямска държава 25 села в района на източните райони на провинция Алепо.
1 февруари
ССА и турски части превзеха няколко села на десетина километра югоизточно от
Ал Баб.
В същото време бойци на Ислямска държава извършиха успешна контраатака с
кола-бомба срещу правителствените сили при Серхан и успяха да ги изтласкат
от селото.
2 февруари
Части на “Тигрите” извършиха успешна контраатака при Серхан и отново
завладяха селото, намиращо се в непосредствена близост до авиобаза Куайрес.
През този ден и ССА имаше известни успехи, овладявайки четири махали около
Бизаа в подготовка за атака срещу селището. В югоизточния сектор, пък бе
овладяно село Гуз, намиращо се на главния път между Ал Баб и Алепо.

Фронтът при Ар Ракка
30 януари
През последните няколко дни фронтът в района на язовир “Асад” остана тих. По
всяка вероятност силите на Сирийски демократични сили (SDF) подготвят
паралелна офанзива на изток с цел прекъсване на връзката между Дейр ез-Зор
и Ракка.
1 февруари
Ръководството на SDF обяви, че съвсем скоро ще стартира трета фаза на
операция “Гневът на Ефрат”. Както се предполагаше, усилията ще бъдат
насочени към изолиране на Ракка и установяване на пълен контрол над язовир
“Асад”.
2 февруари
Въздушни удари унищожиха двата моста над р. Ефрат, свързващи северната и
южната част на Ракка.

Фронтът при Палмира и Дейр ез Зор

30 януари
Агресивната и организирана съпротива на отрядите на Ислямска държава успя
да забави прогресът на правителствените сили през последните няколко дни.
1 февруари
Пробив в южния фланг на отбраната на Ислямска държава при Таяс даде
възможност на сирийската армия да завладее средновековната умаядска
крепост Каср ал-Хайр.
2 февруари
Правителствените сили установиха контрол над ключовото кръстовище Джихар,
даващо път към газовото поле Хаян.
В отговор на това Ислямска държава изгори останалата част от
инфраструктурата на находището, което подсказва за вероятно отстъпление от
областта Джихар - Хаян.
Припомняме, че преди около месец джихадистите взривиха помпената станция
Хаян, прекъсвайки по този начин притока на природен газ към Дамаск.

В Дейр ез Зор продължават престрелките между сирийските правителствени
сили и Ислямска държава.
Джихадистите продължават да прехвърлят сили от Ирак към Сирия, затягайки
натиска си върху Дейр ез Зор. Прави впечатление, че джихадистите извършват
същите действия, които досега бяха често срещани в Ирак, но не и в Сирия –
използване в големи мащаби на самоубийствени атаки с натъпкани с експлозиви
превозни средства (SVBIED), саботажи и прокопаване на тунели, с които частите
на ИД излизат зад гърба на противника си.

СИТУАЦИЯТА В
АФГАНИСТАН

Талибаните затягат своя натиск върху афганистанските сили за сигурност и
чуждестранните сили с повече атаки в южните, централни и източни райони на
страната.
Също така, сравнение с края на 2016 година, талибаните са увеличили своята
територия с 15% за сметка на правителството в Кабул. Към този момент 133
района в Афганистан са оспорвани.
Талибаните затягат и своя контрол върху селски райони, които използват за
тренировъчни лагери и набиране на нови попълнения.

СИТУАЦИЯТА В ЙЕМЕН

В Йемен, правителствените сили на президента Абд Раббу Мансур Хади
продължават да оспорват територии с бунтовническите сили на хутите и техните
съюзници – лоялистите на сваления президент Али Абдула Салех. Активните
фронтови линии сме обозначили в червено.
Също така, Ал Кайда засилва своето влияние в пустинните южни и източни
райони на Йемен. През изминалата седмица администрацията на новия
американски президент Доналд Тръмп, нанесе атака върху позиции на Ал Кайда,
при която загинаха над 15 цивилни, включително 8-годишната дъщеря на
радикалния лидер, убит преди години от американски удар, Ануар ал Алаки.
Въпреки тази атака, Ал Кайда успя да завземе три села, с което да окопае
позициите си.

