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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.
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СИТУАЦИЯТА В МОСУЛ
Ден 69 (23 декември 2016) - Ден 78 (01 януари 2017)
Докато иракската армия продължи да трупа подкрепления в контролираните от
нея зони на Мосул, Ислямска държава извърши поредица от атаки срещу
позициите на правителствените сили.
На 26 декември, кола-бомба уби 7 и рани други 4-ма иракски войници в Интишар.
На следващия ден, нова атака с кола бомба в Бауиза унищожи един булдозер и
едно хъмви.
В нощта на 28 срещу 29 декември, иракската армия, подкрепяна от контингенти
на армията на САЩ и другите коалиционни сили (между 500 и 1000 души),
започна втория основен етап от операцията за завземане на Мосул.
Правителствените сили предприеха офанзива по всички фронтове. Основните
сражения се водиха в Кудс, Интишар, Караба, Макбара, Мухандисийн, Шукр и
Митани. Паралелно с атаката в града, иракската армия завзе няколко селища на
североизток от Мосул, разположени между Тел Кепе и Гогджали.
Настъплението продължи и на 30 декември, когато иракската армия успя да
завземе квартал Кудс и да напредне в Шумар и Саха. Ислямска държава
отговори на офанзивата с нова поредица самоубийствени атаки както в Мосул,
така и в Багдад.
На 31 декември, настъплението забави своята инерция и по-сериозни боеве се
водиха единствено в квартал Карамла.
На 1 януари, Ислямска държава извърши две самоубийствени атаки в Мосул,
които отнеха живота на 27 военни и полицаи, и още една атака с кола бомба в
Багдад, при която загинаха 17 души, а други 34 бяха ранени.
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Ден 79 (02 януари 2017)
Ислямска държава стартира контраофанзива срещу Байджи и околните селища
в опит да прекъсне основния път за снабдяване между позициите на иракската
армия около Мосул и столицата Багдад. Бойците от Хашд ал Шааби и армията
успяха да отразят атаките.
Същевременно, три последователни атаки с коли бомби в Багдад отнеха живота
на 100 души, а други 100 са ранени.
Ден 80 (03 януари)
Иракските специални части започнаха мащабна офанзива срещу позиции на ИД
в кварталите Карама, ал Митак и Шаймаа.
ИД отговориха с атака на две коли-бомби в североизточен Мосул, при които има
поне 14 убити. Друга атака на джихадистите в района на Рамади отне живота на
2 души, а други 8 са ранени.
Ден 81 (04 януари)
След като завзеха квартал Митак и по-голямата част от прилежащата
индустриална зона, иракските специални части продължават настъплението си
към квартал Уахда, където се водят тежки боеве. Междувременно, ИД

4

извършиха самоубийствен атентат в новозавзетия квартал Митак, при който
загинаха 7 иракски войници.

Ден 82 (05 януари)
Иракските сили използваха деня за да се прегрупират в новозавзетите си
позиции. Ислямска държава извърши пореден самоубийствен атентат в ал
Уахда, при който загинаха 7 бойци от правителствените сили.
В района на град Хадита (провинция Анбар), иракски части, подкрепяни от
американски спец-отряд и местни племенни милиции, стартираха офанзива,
чиято цел е да изтласка силите на ИД от долината на р. Ефрат и да достигне
град Ал Каим.
В Багдад, при атака с кола-бомба в квартал Убайди загинаха 12 души, а други 17
бяха ранени. ИД поеха отговорност за атентата. До края на деня бяха извършени
още две самоубийствени атаки.
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Ден 83 (06 януари)
Иракските спецчасти форсираха река ал Хаусар и превзеха части от квартал ал
Мутана в ранните часове на деня.

Паралелно с тази офанзива, иракските племенни и правителствени сили са
освободили седем селища от ИД западно от Хадита, като продължение на
започналата предишния ден офанзива в Анбар.
В района на Ад Даур (по поречието на р. Тигър между Самара и Тикрит), силите
на Хашд ал Шааби и правителството са отразили атака на бойци от Ислямска
държава. Това е поредната от няколко подобни атаки, които джихадистите
предприеха срещу градовете Тикрит и Самара от Нова година насам.
Ден 84-85 (7 и 8 януари)
След като разгърнаха офанзивата си в Мосул в петък и прегрупираха силите си
в централните сектори на настъплението, иракската армия извърши решителен
пробив в неделя, който изведе правителствените сили на брега на Тигър.
Привечер на 8 януари специалните части завзеха 4-тия мост на Тигър.
Настъплението продължи и на север, където бяха завзети части от Ал Сукр и
целия квартал Баладият. Ислямска държава отвърна с поредица от
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самоубийствени атаки, в които, по данни на джихадистите, са загинали около 30
иракски войници.

Ден 86 (09 януари)
След масираната офанзива предишния ден, иракската армия се зае да
консолидира кварталите под свой контрол и да ликвидира останалите
вклинявания на ИД в правителствените фронтове. Около обяд, иракските спецчасти и армия завзеха квартал Палестина, както и остатъците от кварталите
Шукр и Баладиат, които все още бяха в ръцете на джихадистите.
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Ден 87-88 (10 и 11 януари)
Иракската армия и антитерористични звена продължиха да развиват
настъплението си от предишните дни и завзеха кварталите Шумер, Йеримря
(югоизточен Мосул), Малия, ал Тубат (около р. Тигър), ас Садийк и последните
гнезда на съпротива на ИД в Шукр (Североизточен Мосул)

8

9

СИТУАЦИЯТА В АЛ БАБ,
ПАЛМИРА И АР РАККА

Ал Баб
23 декември 2016
ССА, подкрепена от турската армия, успя след цял ден на тежки боеве да
овладее наново болницата на Ал Баб и хълма Акил.
24 декември 2016
След като подсигуриха напълно цялата западна част на Ал Баб, бойците от ССА
напреднаха към центъра на града.
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25 декември 2016
Бойците на ИД наново прегрупираха силите си и стартираха нова контратака в
ранните часове на деня. Първоначалната атака с кола-бомба се оказа успешна
и ислямистите успяха до обяд да изтласкат напълно ССА и турските сили от
болницата. В следващите часове ислямистите се насочиха към хълма Акил като
съумяха да принудят турската армия да се изтегли и от там.
В същото време, с оглед на все по-затруднената ситуация в района на Ал Баб и
липсата на прогрес вече втората седмица, турското командване изпрати нов
контингент от 500 души от специалните части, подкрепени с едрокалибрени
гаубици.
26 декември 2016
Няколко руски Су 24 и Су 34 нанесоха въздушни удари по позиции на Ислямска
държава в Ал Баб. Това е първият случай в Сирия, при който руската авиация
оказва директна помощ на турската армия.
29 декември 2016
Тежките сблъсъци в западните покрайнини на Ал Баб продължиха и през този
ден. Докато руската авиация подкрепяше турската армия и ССА по въздух, на
терен бойците на ИД успяха да се похвалят с нова придобивка - пленена
бронирана машина “Кобра”, вероятно изоставена от турската армия при
сражение в някой от предишните дни.
02 януари 2017
Според данни на базираната в Ковънтри, Великобритания Сирийска мрежа за
човешките права, от началото на операция “Щитът на Ефрат” на 26.08.2016 г. до
началото на тази година, са загинали общо 277 цивилни граждани. Тези цифри
включват 65 деца и 38 жени.
В същото време, информационната агенция на ИД, “Амак”, публикува свое
обобщение за фронта при Ал Баб. Според техните данни, турската армия е
нанесла над 300 въздушни удара и е провела повече от 600 ракетни атаки, които
са довели до 392 цивилни жертви.
04 януари
Изненадваща атака на ислямистите от ИД в западната част на града доведе до
смъртта на един турски войник, а четири други бяха ранени.
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05 януари
Tурската армия завзе ключова радарна станция западно от Ал Баб край
селището ал-Шаалах. Освен, че е важен военен обект, станцията потенциално
блокира и пътя за настъпление на кюрдите към Ал Баб.
06 януари
Турското командване съобщи за 32 убити ислямисти в следствие на
бомбардировките над Ал Баб през предишните дни.
07 януари
ССА и турската армия стартираха нова офанзива към Ал Баб. Този път ударът
бе насочен към позициите на ИД около градчетата Бизаа и Кабасин в източните
и североизточните околности на Ал Баб.
Офанзивата бе започната с масирани бомбардировки, а до късния следобяд
бойци от ССА установиха контрол над хълма Макри в близост до градчето Бизаа,
на три километра източно от Ал Баб.
08 януари
Въпреки първоначалният успех от предишния ден в източните околности на Ал
Баб, настъплението на “Щитът на Ефрат” бе прекъснато при селището Бизаа.
През целият ден бойците от ССА, подкрепени по въздух от Турция опитваха да
осъществят пробив и при градчето Кабасин, североизточно от Ал Баб, но и там
бяха отблъснати с цената на много жертви.
09 януари
Трети пореден ден тежки сблъсъци в района източно от Ал Баб. Този път ССА и
турската армия бяха отблъснати при Сулфания.
10 януари
В ранните часове на деня, турската армия предприе нов опит за овладяване на
Сулфания и Кабасин. Въпреки масираната подкрепа по въздух и през този ден
настъплението бе отблъснато.
12 януари
Масирани бомбардировки и въздушни удари в продължение на повече от 12 часа
подготвиха Ал Баб за вероятна скорошна нова мащабна офанзива срещу града.
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Палмира
27 декември 2016
25 бойци на ИД загинаха след поредно неуспешно нападение срещу
правителствените позиции край Таяс.
29 декември 2016
Части от елитното подразделение на сирийската армия, познато като “тигрите”
бяха прехвърлени от Алепо към Таяс.
30 декември 2016
Отряди на САА, подкрепени от бойци от Хизбулла, успяха да си възвърнат
контрола върху селцето Шарифа, няколко километра източно от авиобазата Т4.
02 януари 2017
Няколко изтребителя “Рафал” на френските ВВС нанесоха удари по позиции на
ИД в Палмира. В същото време, САА загуби един танк след сблъсъци край
селището Шарифа.
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05 януари
През последните две седмици фронтът около Палмира като цяло остана тих.
Въпреки, че селището Таяс и авиобазата Т4 са все още обкръжени от три страни,
устремът на ИД бе прекъснат. Ислямистите понесоха много жертви в опитите си
да превземат позициите на сирийската армия, като в същото време бяха
принудени и да прехвърлят част от своите бойци към фронта при Ракка, където
кюрдите разгръщат своята офанзива “Гневът на Ефрат”. Към момента
правителствените сили струпват жива сила и техника в района на източен Хомс,
което означава, че в близките седмици трябва да бъде очакван стартът на
кампания за възвръщане на Палмира.
08 януари
Ислямистите от ИД взривиха газовата станция “Хаян”, намираща се западно от
Палмира. Тя бе с важно значение, тъй като осигуряваше газ за отопление през
зимата на стотици хиляди сирийци.
10 януари
Според информация на проправителствената медия Ал Масдар, част от
обкръжените войници в Т4, са извършили успешен набег срещу позициите на ИД
в района на помпената станция на авиобазата. Според източниците на медията,
при нападението са загинали 15 ислямисти и е бил унищожен един БТР.
11 януари
Правителствените сили проведоха нова успешна нощна операция. Този път
целта е бе прочистване от ислямистко присъствие на пустинята южно от Т4. При
сблъсъците са загинали 11 бойци на ИД.
На югозапад от там САА атакува и укрепена позиция на ИД в близост до Ал
Карятаин, унищожавайки три бронирани машини.

Ар Ракка
06 януари
Сирийските демократични сили (SDF) продължават агресивно своята офанзива
към Ракка, позната още и като операция “Гневът на Ефрат”.
До обяд кюрдски бойци от YPG овладяха напълно средновековната крепост
Джабар, която се намира на язовир Асад, западно от Ракка. По врене на атаката
са загинали 22 души от ИД. По-късно през деня бе завладяно и селището
Махмудли.
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По същото време, на североизток от там, SDF успаха да прочистят от ислямистко
присъствие 8 села в района на Aин Иса.
07 януари
SDF установиха контрол над селището Сувайдия, което е последното населено
място преди бентът на язовир Асад. Очаква се скоро да бъде проведена битката
за най-големия воден резервоар в Сирия.
08 януари
SDF завзеха от ИД още няколко малки села в района на Аин Иса. В същото
време, поне 20 ислямисти загинаха при неуспешна контратака срещу Тaл Семен.
10 януари
Бойците на ИД опитаха да осъществят контраатака при Джабар, но бяха
отблъснати и от там.
11 януари
Двата ръкава на настъплението на “Гневът на Ефрат” се съединиха при
селището Аюж. По този начин всички сили на ИД, намиращи се на изток от Аин
Иса, бяха поставени под пълно обкръжение.
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СИТУАЦИЯТА В
АФГАНИСТАН

5 дипломати на Обединените арабски емирства са сред убитите при бомбена
атака срещу приемна на областния управител на Кандахар на 10 януари.
Посланикът на ОАЕ е сред ранените, включително и самият областен управител.
16 са ранените.
Нито една групировка не пое отговорност, а в сайта си „Гласът на джихада“,
талибаните отрекоха каквато и да е връзка с нападението. Съветникът по
национална сигурност Мохамад Атмар съобщи, че нападението е дошло „отвън“.
Малко по-рано, атака на талибаните пък погуби над 30 души в столицата Кабул.
Талибаните продължават офанзивата си в Афганистан.
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СИТУАЦИЯТА В ЙЕМЕН

33 полицейска бригада, подкрепени от силите за сигурност Хизам премахнаха
няколко пропускателни пункта на местни милиции в ал Дале, Южен Йемен. 33
бригада е лоялна на президента Абд Раббу Мансур Хади.
Правителствените сили атакуваха позиции на хутите и Салех в Дубаб и ал Уазия
в област Таиз. Силите на Хади завзеха планината Мунайм ал Рубай, западно от
Таиз.
Междувременно, пратеникът на ООН в Йемен, Улд Шейх Ахмад пристигна в
Йемен на 9 януари, за да опита да поднови преговорите между правителството
на Хади и силите на Салех и хутите. Улд Ахмад посети Сана и Аден, фокусирайки
усилията си върху деескалацията на насилието в Йемен и постигането на
примирие.
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