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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 изминалата седмица имаше ожесточени бомбардировки на
руската и сирийската авиация над държаните от бунтовници
предградия на столицата Дамаск в района Източна Гута.
Бунтовниците този път обстреляха и правителствени квартали, което
доведе до раняването на цивилни.
За първи път от месеци насам хуманитарен конвой успя да навлезе
в Източна Гута, доставяйки храна и медикаменти за 7200 души. Общо
400 000 души са под обсада на правителството, наложена още през
2012 година.
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ЦЕНТРАЛНА СИРИЯ
Близо няколкостотин бойци на Ислямска държава (ИД) изненадващо
се появиха в контактната зона между правителствената армия и
силите на Хаят Тахрир ал-Шам (ХТШ) и Свободната сирийска армия
(ССА) южно от авиобаза Абу ал - Духур. Това се случи точно на
мястото където през последните няколко дни бунтовническоислямистките сили извършват успешна офанзива срещу позициите
на сирийската армия (САА). В рамките само на няколко часа,
джихадистите от ИД успяха да изтласкат ХТШ от поредица селища,
установявайки солидно присъствие по границата между провинциите
Идлиб и Хама.
Появата на Ислямска държава в този сектор се случва в същия ден,
в който правителствената армия установи контрол над територията,
която до скоро бе под властта на джихадистите в Североизточна
Хама. През последната седмица силите на ИД отстъпиха над 80
селища в този район, предоставяйки ги без съпротива на САА.
Достигането до текущите позиции би могло да се случи единствено
чрез преминаването през силно охранявани зони, контролирани от
сирийската армия. По всичко изглежда, че за втори път в рамките на
една година правителството президента Асад се договаря с ИД за
съвместни действия срещу Хаят Тахрир ал-Шам и Свободната
сирийска армия. Подобен случай имаше през есента на 2017 г.,
когато по абсолютно сходен начин правителствената армия и техните
съюзници ликвидираха присъствието на ИД източно от Саламия,
само за да може същите джихадистки отряди да се появяват на
сегашните си позиции в контекста на офанзивата на САА срещу Хаят
Тахрир ал-Шам.
На 11 февруари бунтовническо-ислямистките сили на ХТШ и ССА
спряха настъплението на Ислямска държава при селището Ум алХалакил, където се концентрираха основните бойни действия през
предишните два дни. Самото село се явява мини кръстопътен център
с важно локално значение. Контролът над него би позволил
затвърждаване на присъствието на ИД в района.
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На 12 февруари най-малко четирима души от ИД загинаха след
пореден ден на опити да бъде завладян Ум ал-Халакил. Тежки
сблъсъци имаше и в намиращите се на юг от там съседни две села
Куайн ал-Кабир и Ард ал-Зурузур. Първоначално и двете попаднаха
в ръцете на ИД, но след успешна контраатака, частите на ХТШ успяха
да си възстановят позициите.
Ден по-късно – на 13 февруари - на четвъртия ден след достигането
си до териториите на Хаят Тахрир ал-Шам и Свободната сирийска
армия и след понесени 47 жертви, в крайна сметка силите на
Ислямска държава се предадоха. Между 300 и 400 души,
включително техните семейства, предадоха своите оръжия в Куайн
ал-Кабир.
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ОПЕРАЦИЯ „МАСЛИНОВА КЛОНКА“

Подкрепените от Турция части на Свободната сирийска армия
овладяха селищата Хамам, Искан Гарби, Нисрия и Дукам западно от
град Жандарис. Жандарис е един от най-големите градове в кантона
Африн и важен отбранителен център за Сирийските демократични
сили (SDF). На север от там, също в граничния район между Турция
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и Африн, Сирийските демократични сили бяха изтласкани от Джукали
Фаукани и Солдуджук.
На 10 февруари кюрдски бойци успяха да свалят турски боен
хеликоптер Т - 129 в западната част на кантона Африн. Машината се
е разбила на турска територия в провинция Хатай, като и двамата
пилоти са загинали.
На терен силите на Свободната сирийска армия продължиха
настъплението си към град Жандарис, завземайки Дайр Балут. По
този начин те успяха да свържат контролираната от тях територия в
Африн с тази в провинция Идлиб.
На 11 февруари частите, участващи в “Маслинова клонка” завзеха
село Хадж Искандер и по този начин достигнаха само на няколко
километра от Жандарис. В добавка към това те успяха да наложат
контрол и над Саранджик в района на Ражо.
Ден по-късно – на 12 февруари - турската армия и частите на ССА
завзеха Махмудия и хълма Амарах, южно от Жандарис. По-рано през
деня пък, бойци на YPG успяха да свалят турски дрон над
територията на Африн.
На 13 февруари в северната част на кантона, части на Файлак алШам и Асуд ал-Шаркия завзеха Аршли и Омар Сило. И докато
бунтовниците напреднаха на терен, турската авиация продължи
своята почти денонощна и непрекъсната кампания, удряйки град
Африн, както и цели около Ражо и Жандарис.
Междувременно, в района на Жандарис през турска територия
пристигнаха нови подкрепления, включително бронирана техника,
която трябва да се включи в предстоящия щурм на града.
На 15 февруари протурските бунтовници отвориха път, свързвайки
своите позиции около Ражо и Шейх ал-Хадид, северозападно от
Африн. Това се случи, след като бе наложен контрол над Кари,
Шарбанли, Кара Сулуч, Шадиа и Джакла Тахтани.
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СИТУАЦИЯТА В ЛИБИЯ

Ситуацията на терен в Либия продължава да е усложнена. Милиции
на запад и юг имат полицейски сили, които патрулират в селищата,
но малко от тях имат по-голям регионален контрол. Единственото
изключение продължава да е Източна Либия, която се намира под
контрола на силите на Халифа Хафтар.
През последните дни, обаче, Хафтар изпитва трудности с това да
убеди международните сили, които го подкрепят, че наистина е
ангажиран с постигането на мир в Либия.

DE RE MILITARI LXXXIII | БРОЙ 83

Повод за тези притеснения даде един от командирите в състава на
силите на Хафтар – Махмуд Мустафа Бусеф ал Уерфали.
На 15 август 2017 година, Международният наказателен съд издаде
заповед за арест на Уерфали, който е и лидер на бригадата ал Сайка.
Обвинението към него е, че е отговорен за екзекуцията на 33 души
без присъда. Няколко месеца по-късно, Уерфали беше арестуван от
силите на Хафтар, но беше пуснат след няколко дни. Той убива още
15 души.
В началото на февруари отново се заговори за Уерфали, след като
на 6 февруари той се предаде сам на полицията в Бенгази. Видео,
което показва убийството на 10 души с екзекуция стана причина
отново да бъде пусната заповед за арест. Според неговите
привърженици, убийствата са на джихадисти като отмъщение за
атентата ден по-рано в Бенгази, убил 33 души. Срещу убитите от
Уерфали, обаче, няма никакви доказателства за участие. След като
беше вкаран в ареста, избухнаха бунтове в Бенгази в негова
подкрепа.
Уерфали е един от най-важните за Хафтар командири. Той е лидер
на салафистката бригада Ал Сайка, която е изключително лоялна
към Хафтар.
Последните терористични атаки в Бенгази показват, че има слабости
в контрола на Хафтар – противно на онова, което той показва пред
силите отвън. Бързото пускане на Уерфали на два пъти, показва, че
Хафтар е готов на компромиси с морала и дисциплината, и най-вече
силите, които подкрепят Хафтар започнаха да се усъмняват дали
наистина иска стабилност.
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