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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 СИРИЯ
И през тази седмица продължиха тежките въздушни удари на
сирийската и руската армия върху държаните от бунтовници
предградия на Дамаск в района Източна Гута. Само за ден загинаха
60 души в безпрецедентна ескалация на ударите върху град Дума.
Освен цивилни жертви, има сериозни инфраструктурни поражения.
Още 75 души загинаха между 8 и 9 февруари. Въздушни удари и
артилерийски обсрел удариха градовете Ербин, Джисрийн, Хамурия,
Дума, Масраба, Сакба, Хаза, Хараста, Замалка, Мадира, Бейт Сауан,
Айн Тарма и Мардж. Само в Хараста има извършени 20 удара.

Още една ескалация имаше през тази седмица. В Източна Сирия
САЩ причиниха смъртта на близо 100 души от проправителствените
сили, след като около 500 бойци и войници, подкрепени от танкове,
стартираха атака върху щаба на бунтовници и части на Сирийските
демократични сили (SDF) в Кушам.
Въздушни удари и артилерийски обстрел последваха след атаката на
войниците. Според информацията е ранен един боец от SDF. Между
20 и 30 артилерийски и танкови снаряди са изстреляни в района на
щаба, който е подкрепен от американски сили. В щаба има и
американски сили, а също и цивилен персонал.
Откакто Ислямска държава беше изтласкана от SDF миналия
септември, проправителствените сили опитват да завземат тези
райони в Източна Сирия, които са богати на петрол, особено Кушам.
Американските сили са предупредили руските официални лица, че в
Кушам има сили на SDF по силата на споразумението с Москва.
Руските сили са уверили САЩ, че няма да се намесват в сегашната
ескалация.
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ЦЕНТРАЛНА СИРИЯ
Бойци от Джайш ал-Наср (Свободна сирийска армия, ССА) свалиха
руски Су-25 над околностите на град Саракиб в провинция Идлиб.
Пилотът е катапултирал, но в последствие е бил убит. По
информации на източници от руското министерство на отбраната,
загиналият е майор Роман Филипов, служил в украинската армия до
анексията на Крим. Непосредствено след свалянето на самолета,
руските ВВС нанесоха поредица от въздушни удари в района.
В същото време, сирийската армия и частите на Националните сили
за отбрана изтласкаха Ислямска държава (ИД) от няколко селища в
Североизточна Хама. В пустинната зона на границите между
провинциите Идлиб, Алепо и Хама изолирани и обкръжени все още
оперират между 500 и 1000 бойци на Ислямска държава.
Припомняме, че те отново възстановиха присъствието си в района за
сметка на Хаят Тахрир ал-Шам, възползвайки се от
правителствената офанзива към Абу ал-Духур.
На 4 февруари беше извършена химическа атака в град Саракеб в
провинция Идлиб. Пациентите показват признаци на задушаване,
характерни при вдишване на хлор. Най-малко петима души са
пострадали.
На 5 февруари турската армия изпрати военен конвой до Ал Ейс в
южните части на провинция Алепо. Там те ще установят няколко
пункта за наблюдение на договорената с Русия зона за деескалация.
В предишните седмици на два пъти турските части не успяваха да
стигнат Ал Ейс, заради обстрел, идващ от териториите под контрола
на сирийските правителствени сили, което беше нарушение на
зоната за деескалация.
И този път те бяха посрещнати от артилерийски обстрел. Според
информация на турското министерство на отбраната е загинал един
войник, а други 6 са били ранени.
В същото време на юг от там в зоната между Хадер и Абу ал-Духур,
силите на Хаят Тахрир ал-Шам и Туркестанската ислямска партия
изненадващо извършиха мощна атака срещу правителствени
позиции при Тал Султан. Това е в второ подобно нападение в
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рамките на два дни, като този път ислямистките формации съумяха
напълно да изтласкат правителствените сили от селището.
Още по на юг от там, в района на Североизточна Хама, елитното
подразделение на “Тигрите” постигна успех срещу отрядите на
Ислямска държава. В рамките на 24 часа джихадистите бяха
отхвърлени от не по-малко от 10 селища в района.
На 6 февруари правителствените и проправителствените сили
продължиха своето настъпление срещу Ислямска държава. Те
успяха да наложат контрол над 25 селища в рамките на един ден.
Скоростта, с която те напредват означава, че джихадистките отряди
в района масово се изтеглят от селищата в посока пустинните
местности.
В района на Източен Идлиб бунтовническо-ислямистките формации
също имаха известен успех, изтласквайки сирийската армия от три
селища, на няколко километра западно от Абу ал-Духур.
Ден по-късно - 7 февруари - нови 41 селища попаднаха под контрола
на правителствената армия и техните съюзници в Североизточна
Хама. По този начин ИД реално отстъпи без особена съпротива
повече от 50% от територията си в района.
Не толкова гладко вървяха операциите на правителствената армия
северозападно от там, където силите верни на президента Асад все
още бяха принудени да се отбраняват. Части на Ахрар ал-Шам и ХТШ
за кратко успяха да завладеят Аджаз, на 17 км. от Абу ал-Духур, но
след правителствена контраатака бяха принудени да отстъпят. С
доста усилия бе отблъсната атака и срещу Тал Калбан,
непосредствено до Тал Султан. В хода на сражението е загинал Али
Сакур, водещ командир от милицията на “Тигрите”.
На 8 февруари правителствените сили продължиха уверено и без
съществени проблеми своето настъпление срещу ИД, налагайки
контрол върху повече от 80 % от територията на джихадистите. Тази
офанзива и начинът, по който силите на ИД отстъпват изключително
много напомня за сблъсъкът между двете страни в същата
провинция само преди няколко месеца. Припомняме, че през есента
на миналата година по абсолютно сходен начин правителствената
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армия и техните съюзници ликвидираха присъствието на ИД в Хама,
само, за да може същите джихадистки отряди да се появяват
изненадващо на сегашните си позиции в контекста на офанзивата на
Сирийската арабска армия срещу Хаят Тахрир ал-Шам.

ОПЕРАЦИЯ „МАСЛИНОВА КЛОНКА“
На 3 февруари, турската армия загуби един танк, унищожен в района
на хълма Хоруз на изток от Булбул. Според информацията петима
турски войници са загинали. До късните часове на деня продължиха
сблъсъците за контрол над стратегическото възвишение.
С различен интензитет продължиха сблъсъците и в другите части на
кантона Африн. Най-вече на изток около селището Халил и на запад
при
хълма
Бирсая,
където
кюрдските
сили
атакуваха
бунтовническите позиции.
На 4 февруари частите, участващи в операция “Маслинова клонка”
успяха да изтласкат YPG и Силите за отбрана от Сурках в района на
град Ражу. Продължиха и сблъсъците около Хоруз.
Ден по-късно – на 5 февруари - протурските бунтовници овладяха
хълма Саркая заедно със село Дикма Даш по североизточната част
от границата между Африн и Турция.
Малко по-късно през деня в столицата на кантона пристигна конвой с
кюрдски подкрепления от Манбидж и Източна Сирия. Колоната е
преминала през територии, контролирани от правителствената
армия.
На 6 февруари турската армия загуби една бронирана машина в
югозападната част на Африн в района на Жандарис.
На 7 февруари бунтовническите сили, подкрепени от Турция,
извършиха важен пробив в района на Булбул. След няколкодневни
непрекъснати сражения и с цената на доста жертви, в крайна сметка
съумяха да изтласкат SDF от хълма Хоруз, както и от селищата Шейх
Хорус Фауани, Шейх Хориз Уастани и Шейх Хоруз Тахтани.
В същото време, турската армия отблъсна нападение на YPG срещу
село Али Бекки в западната част на фронта.
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На 8 февруари отряди на YPG отблъснаха атака срещу Халил Кулку
в района на Шейх ал-Хадид. Според прокюрдски източници е загинал
един боец на ССА и е била унищожена една бронирана машина.
Като цяло, до този момент би могло да бъде обобщено, че в рамките
на първите 20 дни от своето начало, операция “Маслинова клонка”
прогресира бавно и трудно. Частите на турската армия и
бунтовническите групировки срещат сериозна и организирана
съпротива както от SDF, така и от местното кюрдско, арабско и
арменско население, което е откровено враждебно настроено срещу
турската офанзива.
Кюрдските сили избягват откритите сблъсъци, като вместо това
предпочитат да използват комбинирана тактика, включваща
нападения, набези и засади, последвани от бързо изтегляне към
солидни укрепени пунктове, свързани помежду си с подземни тунели.
При всички положения те умело се възползват от факта, че се бият
на свой терен, както и от географията на региона, която предлага
отлични условия за воденето на асиметрична война срещу
превъзхождащ противник.
В тази връзка, командването на турската операция действа
предпазливо, залагайки на своя пълен контрол над небето над
Африн, както и на превъзходството си по отношение на бронирана
техника и артилерия.
Въпреки всичко, обаче, жертвите и от двете страни прогресивно
растат. До този момент турската армия е загубила 22 войници, а
жертвите сред подкрепените от нея бунтовнически групи се равняват
на 127. От своя страна SDF (основно YPG) са загубили 123 от своите
бойци, а много други са попаднали в плен.
В същото време, само за периода между 31 януари и 8 февруари, в
следствие на непрекъснатите турски бомбардировки над цялата
територия на Африн, са загинали 68 цивилни, включително 21 деца.
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