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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
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СИТУАЦИЯТА В ИДЛИБ
От началото на годината, Хаят Тахрир ал Шам (ХТШ) стартира
кампания за завземане на територии в провинция Идлиб и западните
райони на провинция Алепо. В рамките на кампанията свързваната с
Ал Кайда формация започна сражения с един от старите си партньори
– бунтовническата група Нур ал Дин ал Занки. ХТШ напредна срещу
Занки в Северна Сирия, завземайки по-голямата част от територията
на движението.
Операцията на ХТШ беше наречена „Подбуждане на вярващите“ и
сигнали за настоящата офанзива се виждаха от миналия октомври,
когато се включиха още няколко джихадистки групи, опериращи
независимо от ХТШ. Основните групи включват Хуррас ал Дин, Фронт
Ансар ал Дин и Ансар ал Ислям.
С кратко изявление, публикувано онлайн на 7 януари, лидерството на
операцията заплаши „международния заговор“, който се готви „срещу
сунитското население на Сирия“ и има за цел да „унищожи джихада и
революцията“. ХТШ призова също всички фракции в бунтовническите
райони да премахнат различията си чрез шерията и да се постигне
споразумение. „Подбуждането на вярващите“ призова също всички
теолози, студенти и муджахедини да приемат инициативата за своя и
да я приложат. Само в рамките на няколко часа, няколко висопоставени
джихадистки духовници в Сирия направиха именно това.
Абдулла ал Мухайсини, саудитски духовник, който САЩ определя за
терорист и шейх Муслих ал Улияни, издадоха изявления в подкрепа на
инициативата. Техните думи бяха разпространени през канали в
Телеграм и като цяло социалните мрежи.
Други духовници, които подкрепиха инициативата са Абу Мохаммад
Садик и Абдул Раззак ал Махди. Заедно с Мухайсини и Улияни, двама
се присъединиха към ХТШ в началото му през 2017, но след това
напуснаха групата.
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След даването на подкрепа от различни духовници с важно място сред
крайните фракции, кампанията на ХТШ започна ударно и само за
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няколко дни фракцията завзе територии в провинция Идлиб и Алепо.
Движението Занки фактически престана да съществува.
На 10 януари ХТШ подписа споразумение за спиране на огъня, което
поставя групата на водещо място в Идлиб и дава възможност да
установи своя територия под шапката на т.нар. Правителство на
спасението – институция на ХТШ.
Сделката между враждуващите фракции беше разпространена онлайн
и показва, че е постигнато спиране на огъня между ХТШ и Националния
фронт за освобождение (НФО) – бунтовнически алианс, подкрепен от
Турция и създаден в средата на 2018 с идеята да възпира ХТШ и други
радикали. В момента влиянието на ХТШ и техният директен контрол се
разпростира от райони в провинция Идлиб до части от провинциите
Алепо и Хама. Получилите подкрепа от Анкара групи Ахрар ал Шам и
Сукур ал Шам решиха да оставят териториите си под контрола на
Правителството на спасението на ХТШ. Подобна администрация ще
бъде установена и в известните бунтовнически градове Маарат ан
Нуман и Ариха, които традиционно застават срещу ХТШ.
Сблъсъците между ХТШ и НФО в Идлиб причини смъртта на близо 150
души, предимно бойци.
Събитията в Идлиб хвърлят сянка върху споразумението между Анкара
и Москва за установяване на демилитаризирана зона около Идлиб.
Съгласно споразумението, трябва да се установи буферна зона без
тежки оръжия, но тази сделка изключва радикални фракции като ХТШ.
Присъствието на групата може да послужи за претекст за силите на
Асад да нахлуят в Идлиб, както планираха в края на миналата година,
но през октомври бяха възпрени по силата на сделката между Русия и
Турция.
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СИТУАЦИЯТА В ИЗТОЧНА СИРИЯ

Продължават сблъсъците между Сирийските демократични сили (СДС,
SDF) и Ислямска държава (ИД) по поречието на река Ефрат. През
последните няколко дни СДС успяха наново да превземат важния град
Ал Шафа от ИД.
СДС успяха да изтласкат силите на ИД в района на града, след като
атакуваха ударно защитните линии на джихадистите.
Ислямска държава успя за малко да си върне Ал Шафа, след като
извърши контраатака, убивайки над 30 бойци на СДС.
След като Ал Шафа беше превзет, СДС ще могат да продължат
офанзивата си към сърцето на територията на ИД около река Ефрат –
Ал Суса.
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СИТУАЦИЯТА В НИГЕРИЯ

Нигерийската армия изпрати подкрепления в района на езерото Чад,
след като Боко Харам принудиха десетки хиляди цивилни да напуснат
домовете си.
В края на миналия месец, бойци от Ислямска държава в Западна
Африка (както се нарича Боко Харам след включването си в ИД),
превзеха военна база и други сгради от местните правителствени сили
около Бага.
ООН заяви, че близо 30 000 души са разселени от тогава насам и са
потърсили убежище в град Монгуно и столицата на щата Борно,
Майдугури. В момента Нигерия подготвя военна офанзива срещу ИД.
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