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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 СИРИЯ

Фронтовите линии около Ал Баб
17 декември
Шитът на Ефрат насочи своя основен удар в посока болницата на Ал Баб, която
се явява и важна стратегическа позиция за целия град.
18 декември
Подкрепените от Турция бунтовници успешно завършиха операцията по
завземането на ключовата болница. За последните няколко дни битката за Ал
Баб е коствала живота на близо 100 души от Шитът на Ефрат и турската армия.

20 декември
Части от ССА напреднаха в посока югозапад от Ал Баб, заемайки позиции над
ключово кръстовище на главните пътища М4 и 212. По този начин бе прекъсната
директната връзка между Ал Баб и околностите на Алепо, които са под контрола
на ИД.
До ранните часове на следващия ден окончателно бе завзет и районът около
гробницата на шейх Акил заедно със стратегическата височина на хълма Акил.
21 декември
Тежките сражения продължиха през целия ден. ИД съумяха да прегрупират
силите си и да организират масирана контраатака, използвайки коли-бомби. В
края на деня бойците на ИД си възвърнаха контрола върху хълма Акил и
болницата на Ал Баб в западната част на града.
Според непотвърдена информация на агенция Амак, Щитът на Ефрат през този
ден е загубил 50 души наред с много бойна техника. В същото време турската
армия съобщи за 14 загинали и 33 ранени войници в следствие на
самоубисйтвените атаки с коли-бомби.
22 декември
Ал Баб остава обкръжен от три страни. Въпреки масираните бомбардировки и
значителното числено превъзходство, турската армия и бунтовниците от ССА
все още не могат да осъществят пробив в линиите на Даеш и да напреднат към
центъра на града. Не само това. Ислямистите успяха да се похвалят, че след
вчерашната успешна контратака в западната част на града, са пленили два
турски танка Леопард II.

Офанзивата към Табка
След провала на офанзивата южно от Айн Иса, която успя да донесе не по-вече
от 20 км. пробив в дълбочина за силите на Сирийските демократични сили (СДС,
алианс от кюрди и бойци на ССА), командването реши да пренасочи силите си
към настъпление по бреговете на язовир Асад, разположен по течението на р.
Ефрат. Офанзивата започна на 13-ти декември и се разгърна в няколко етапа.
На 13 декември, СДС завзеха селищата Бир Джабир, ал Рамла и ал Ахмадия по
протежение на основния път между Сарин и Табка. Допълнително направление
на офанзивата сложи ръка на селищата Маджибана и Кирбат ал Бакара.
На 14 декември, СДС продължиха настъплението си, разширявайки своя пробив
в източно направление. Завзети бяха селата Абу ал Радани, Кирбат Чихиса, Бир
абу Шааф.
На 15 декември, СДС завзеха град Машуд и селището ал Хафи.
На 16 декември, силите на СДС смениха направлението на своята атака и
завиха на юг към язовир Асад. Завзети бяха селищата Духан, Таяса, ал Баур и
Дайбер.

На 17 декември, СДС разгърнаха своята офанзива в две посоки – по главния
път Табка-Сарин и по протежение брега на язовир Асад. Бяха завзети няколко
селища – Бир Санджар Шамали, Бир Санджар Джануби, Шахиба, Абу Джалат,
Хаджи Сулайман, Бир Хазум и Хасан Хаджи.
На 18 декември, СДС продължиха настъплението по крайбрежието на язовир
Асад и завзеха селищата Тихана, Илджарния, Бир Заяд, Хания, Бир Захир, Уаста
и Карауан.
На 19 декември, Ислямска държава започна контраофанзива северно от пътя
Сарин-Табка и си върна четири селища – , Бир Джабир, Кирбат ал Джаша,
Маджибина и Кирбат ал Бакара. По протежение на язовир Асад, СДС завзеха ал
Шахра и Кирбат Тауи.
На 20 декември нямаше промяна във фронтовите линии.
На 21 декември, СДС стартира контранастъпление срещу ИД в района на Бир
Джабир, отнемайки селищата ал Джуб и Мизра Ризгар от джихадистите. По
протежение на езерото Асад, СДС завзеха град Джабар, заедно със
средновековната му крепост.

Ситуацията около Палмира

17 декември
Ден след като сирийският президент Башар Асад заяви, че атаката на ИД срещу
Палмира не би могла да се случи “без да бъде забелязана от американските
сателити и дронове и без американска подкрепа”, водената от САЩ коалиция

нанесе поредица от въздушни удари в района. Според данните са унищожени 14
танка.
Станаха ясни и имената на двама ирански офицери, загинали при сраженията в
района на Палмира. Това са бриг. ген. Хасан Акбари и капитан Ахмад Хасаб. И
двамата - офицери в афганската шиитска бригада Фатемаюн.
18 декември
Позицията на САА в района Таяс остана обкръжена от три страни от страна на
ИД. Все пак, правителствените сили успяха да получат нови подкрепления и да
започнат действия за изтласкване на ИД от района.
19 декември
ИД успяха да свалят руски военен хеликоптер в района на Таяс. По всяка
вероятност няма оцелели от екипажа.
21 декември
Сирийската армия продължи своята операция срещу Ислямска държава в
околностите на Таяс. В същото време 12 войници загинаха, а един танк бе
унищожен при атака на ИД срещу правителствени позиции източно от базата Т4.
22 декември
Таяс и военновъздушната база Т4 остават обкръжени от три страни.
Правителствените сили са успели да отблъснат нова атака срещу позициите
около селището.

СИТУАЦИЯТА В МОСУЛ

Ден 62 (16 декември)
Иракските сили за сигурност отразиха атаките на Ислямска държава в Тамим. По
данни на иракчаните, джихадистите са загубили над 100 бойци, а 5 коли-бомби
са били прихванати и унищожени.
Ден 63 (17 декември)
През този ден не се водиха никакви по-значими сражения. Атентатор-самоубиец
на ИД се взриви в позиции на иракската армия в Тамим, но без да нанесе
сериозни щети.
Ден 64 (18 декември)
Иракската армия започна да завзема пътя, свързващ Хадита с Байджи с цел да
изолира позициите на Ислямска държава източно от езерото Тертар.
В Мосул, иракските сили започнаха нова офанзива срещу ИД, но без да
постигнат някакви решителни успехи в рамките на този ден.

Ден 65 (19 декември)
Сблъсъци между правителствените сили и Ислямска държава в Мосул кварталите Уахида и Тамим.
Ислямска държава извърши две атаки с коли-бомби - една в Багдад, при която
загинаха 2-ма души, а други трима бяха ранени и още една в Халабса, източно
от Фалуджа, при която загинаха 4-ма, а други 6-ма бяха ранени.
Ден 66 (20 декември)
През този ден нямаше никакви по-сериозни военни действия в Ирак.
Ден 67 (21 декември)
Иракските сили за сигурност са ликвидирали двама атентатори-самоубийци,
преди да успеят да проникнат във военна база в югозападен Багдад.
Иракското правителство обяви, че ще дислоцира нови, добре тренирани
подразделения, които да допълнят дейността на опериращите на терен спец
части в Мосул. Това трябва да стане в рамките на следващите два дни.
Ден 68 (22 декември)
Три коли бомби на Ислямска държава са се взривили в градчето Коджали
(Годжали) източно от Мосул. Според първоначалните данни, поне 25 цивилни са
загинали. ИД претендират да са убили 20 иракски войници и че са унищожили 10
хъмвита. Иракската армия наложи вечерен час в Коджали.
Иракската армия обяви, че прекратява всички активни операции в Мосул
до второ нареждане.

СИТУАЦИЯТА В ЛИБИЯ

Либийската национална петролна компания обяви на 20 декември, че доставките
по тръбите от западните полета в Шарара и Ел Фийл ще бъда отворени отново
след две години на блокада върху тях. Според компания, очаква се продукцията
да се вдигне до 270 000 барела за следващите три месеца.
И докато Сирт вече е прочистен официално от силите на Ислямска държава, то
страната продължава да е обект на атаки. Най-малко 7 души загинаха, а 8 са
ранени при самоубийствено нападение в Бенгази. Отговорност пое Ислямска
държава. Организацията все още има клетки в Източна Либия и по-специално в
района на Бенгази.

СИТУАЦИЯТА В ЙЕМЕН

Йеменският външен министър Абдул Малик ал Михлафи заяви на 21 декември,
че правителството на Абд Раббу Мансур Хади изявява желание да участва в
предложените от ООН преговори в Йордания за спиране на огъня. В призива за
спиране на огъня се включиха САЩ, Великобритания, Саудитска Арабия,
Обединените арабски емирства и Оман.
Правителството на Хади обяви, че няма да се съгласи относно политическия
процес, докато алиансът на бунтовниците хути и хората на сваления президент
Али Абдула Салех, не предадат тежките си оръжия на трета страна, не се
изтеглят от териториите, които завзеха и не върнат контрола на държавните
институции.

