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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 89-90 (12-13 януари)
Иракските специални части продължиха настъплението си в района на
областната управа на провинция Ниневия и Градския съвет на Мосул. И двете
сгради бяха овладени около обяд местно време на 13 януари. Паралелно с тази
офанзива, иракските спечасти, опериращи по на север завзеха целия кампус на
Университета на Мосул.

В района на ал Тал, Хашд ал Шааби разгърнаха нова офанзива, завземайки три
селища на юг от града - ал Хаяния, Ал Джалаф и Тал ал Джануби.
Основната част от 15-та дивизия на иракската армия беше прехвърлена към Тал
Афар, където започва операция за обкръжаване на града заедно със силите на
Хашд ал Шааби.
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Ден 91-92 (14-15 януари)
Иракските специални анти-терористични звена завършиха овладяването на
кампуса на Мосулския университет и продължиха настъплението си, следвайки
основните пътни артерии в посока бреговете на р. Тигър. Южно от тях, други
елементи от спец-частите успяха да достигнат вливането на р. Хаусар в р. Тигър
и стабилизираха своя контрол върху три от основните мостове (т.нар. 1ви, 2ри и
4ти) на р. Тигър. В най-южния сектор, силите на 9-та дивизия завзеха Яримджа,
с което поставиха целия ляв бряг на р. Тигър под свой контрол. В ръцете на ИД
остана само селищата Кариат Шамсат и Кариат Киз Фахна, които се намират на
няколко километра южно от Мосул.

ИД отговориха с две самоубийствени атаки - едната в Багдад, където загинаха
поне 2 души, а други 9 бяха ранени и една в Дияла, североизточно от столицата,
при която загинаха 9, а други 20 бяха ранени. Опити за атаки срещу
напредващите иракски сили в Мосул бяха отразени от правителствените части.
На 15 януари, възползвайки се от лошото време в града и невъзможността за
активно действие на правителствените ВВС, ИД опитаха няколко локални
контраофанзиви за забавяне на иракската офанзива.
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Ден 93-94 (16-17 януари)

Иракските специални части продължиха да развиват настъплението си от
вчерашните дни. Битката с ИД продължава и в ранния следобед на 17 януари.
Около 14:00 българско време, иракските власти обявиха, че напълно са
освободили кварталите Джазар, Дарказилия и Мухандисин. Остатъците от
силите на ИД в Източен Мосул се оттеглиха в квартал аз Зарай и руините на
древна Ниневия, където се намират в състояние на пълно обкръжение. Боевете
продължават и в района на 3-тия мост, който иракските сили завзеха на 16
януари, след като беше взривен от ИД. По на север, спецчастите и джихадистите
се сражават за Мосулския парк.
Привечер на 17 януари, иракските власти обявиха, че са завзели военната база
ал Кинди, както и квартал аз Зирай. Стана ясно, че САЩ са започнали да
разполагат свои военни постове в част от мосулските квартали - Кудс, Гогджали,
и Зохур. По данни на наблюдатели, иракските сили са ликвидирали голям брой
джихадисти, като само в боевете в централната част са загинали 40-60 души.
Междувременно, ИД организираха поредния си атентат в Багдад - 7 души
загинаха, а други 20 бяха ранени при взрив на паркирала кола в квартал Абу
Дишийр в южната част на иракската столица.
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Ден 95 (18 януари)
Иракските антитерористични звена завзеха последните гнезда на съпротива на
ИД в Източен Мосул. Скоростта на успеха навежда на мисълта, че по-голямата
част от бойците на ИД са успели да евакуират позициите си през тайни проходи
и тунели, без да жертват излишна част от стопяващите си се сили.
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Ден 96 (19 януари)
Иракските антитерористични части поставиха под своя пълен контрол големия
Мосулски парк, разположен при завоя на р. Тигър, с което окончателно
подсигуриха левия бряг на реката. Девета бригада в състава на 16та дивизия
напредна в пределите на квартал Бауира и достигна до джамията Такирийн в
близост до двореца ар Рема.
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Северно от Мосул, иракската армия навлезе в Тел Каиф (Тал Кепе) и завзе поголямата част от селището.
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СИТУАЦИЯТА В СИРИЯ
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Фронтът при Ар Ракка

14 януари
“Чувалът”, намиращ се източно от Айн Иса, окончателно бе затворен.
16 януари
Командването на Сирийските демократични сили (SDF) публикува обобщение на
своята офанзива срещу Ислямска държава, според което от началото на
операция “Гневът на Ефрат”, са освободени общо 3 200 квадратни километра
площ. В тази територия са включени 236 села и десетки ферми.
Убити са 260 джихадисти, а 18 са заловени живи. В същото време SDF са
загубили 42 души, включително трима доброволци от Канада, Великобритания и
САЩ.
17 януари
Стартира следващата фаза на операция “Гневът на Ефрат”, а именно атака
срещу бента на язовир Асад. През целия ден се водиха тежки сражения в
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околностите на Суайдия ал-Кабира. В същото време SDF отби контраудар на
Ислямска държава в североизточния сектор на офанзивата при Тал Семен.
19 януари
Агресивната отбрана на Ислямска Държава спря настъплението на SDF и вече
трети ден доминираната от кюрдите коалиция води тежки сражения в Сувайдия
ал-Кабира.

Фронтът при Ал Баб
14 януари
Поредната офанзива на Свободната сирийска армия (ССА) и турската армия,
стартира в ранните часове на деня с мощна атака срещу Сулфания, източно от
Ал Баб. Бунтовниците за кратко успяха да изтласкат бойците на ИД от селището,
но след решителна контраатака, ислямистите отново си възвърнаха контрола
над него.
17 януари
Сирийските военновъздушни сили (ВВС) нанесоха няколко въздушни удара над
позициите на Ислямска държава. Това бе първият въздушен рейд на
правителствените сили над Ал Баб от началото на операция “Щитът на Ефрат”.
Освен сирийските ВВС, стана ясно, че въздушни удари над Ал Баб са нанесени
и от британските и американските военновъздушни сили.
19 януари
Части от ССА през целия ден оперираха срещу Ислямска държава в района
около Сулфания. През това време турските ВВС атакуваха кюрдски позиции край
селата Кауикли и Арима, западно от град Манбидж.

Фронтът при Палмира
14 януари
В късните часове на предишния ден стартира дългоочакваната офанзива на
сирийската армия (САА) с цел възвръщане на Палмира. След като в предходните
няколко дни районът около авиобаза Т4 до голяма степен бе прочистен от
джихадистко присъствие, правителствените сили структурираха своите усилия в
две фази: през първата трябва да бъде установен контрол над газовото поле Ал
Махр и планината Джазал, докато втората фаза ще включва директен подход
срещу Палмира.
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15 януари
Правителствените сили, подкрепени от части на Хизбулла, продължиха своя
напредък на изток от Таяс. Бе установен контрол над ключов кръстопът по
магистрала М20 на 40 км. западно от Палмира. Кръстовището отваря пътя за
настъпление в посока газовото поле Джихар и планината Джазал. В същото
време бе осъществен напредък и северно от Таяс в посока газовото поле Ал
Махр.

16 януари
Засилена джихадистка съпротива забави настъплението на правителствените
сили и Хизбулла. Според информация от източниците на Ислямска държава,
през този ден са загинали 10 бойци на САА, а един танк е бил повреден.
17 януари
В авиобазата Т4 пристигнаха подкрепления от наскоро формирания 5-ти корпус
на сирийската армия. В същото време бронирани машини от 11-та танкова
дивизия успешно отбиха
няколко опита за атаки с коли-бомби срещу
поделението.
18 януари
Правителствените сили успяха да отблъснат нова атака, този път насочена
срещу селището Шарифа.
19 януари
Правителствените сили продължиха своя напредък след като успяха през
предишните два дни да отблъснат няколко атаки на Ислямска държава в района
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на Т4. Части от националната гвардия и отряд “Шахин” на елитното
подразделение на “Тигрите” прочистиха от джихадистко присъствие района
южно от Таяс и военната база.
В същото време терористите от Ислямска държава екзекутираха публично 12
души в Палмира. Сред убитите е имало учители, правителствени войници, както
и пленници от други бунтовнически групировки.

Фронтът при Дейр ез Зор

Ислямска държава успя да разцепи на две правителствените сили в град Дейр
ез Зор по време на масирана офанзива. Атаките се извършват от опитни бойци,
вкарани от Ирак, което говори, че ИД успява да движи свои части през границата
на Сирия и Ирак.
Ислямска държава ще опита да завземе целия град, засега обаче сирийската
армия и нейните съюзни милиции удържат фронтовата линия. Градът е
бомбардиран от руската авиация, но това довежда до цивилни жертви.
Последните атаки на ИД са в района на гробището в Дейр ез Зор, като засега
няма напредък, но сраженията са ожесточени и вече има отстъпване на
правителствените сили.
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Фронтът при Уади Барада

Едно от основните събития през изминалата седмица са сраженията в района
Уади Барада, разположен северозападно от столицата Дамаск и представлява
основен източник на питейна вода.
От началото на 2012 има постигнато дългосрочно споразумение между местните
бунтовнически части и сирийския режим относно защитата на източниците на
питейна вода. От тогава потокът на вода не е спирал към Дамаск.
На 20 декември 2016 година силите на Хизбулла започнаха офанзива в района
на Уади Барада. За ливанската организация това е важен район от стратегическо
значение, граничещ с Ливан и разположен в близост до Дамаск. Силите на
Хизбулла получават подкрепа по въздух от сирийски самолети.
В Уади Барада има няколко бунтовнически групи: Сайф ал Шам, Лиуа Кадисия,
Тахрир ал Шам (дивизии в Свободната сирийска армия), Военен съвет на Уади
Барада и части на Ахрар ал Шам.
Всички местни бунтовници в момента са обединени в обща операция Уади
Барада, заради офанзивата на Хизбулла. Сблъсъците се ожесточиха след
убийството на Ахмад ал Гадбан – местен висш военен от сирийската армия,
оттеглил се преди години и уважаван както от режима, така и от бунтовническите
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фракции в района. Неговото убийство предизвика хаос и нова вълна от
сражения.
Двете страни се обвиняват взаимно за смъртта на Гадбан.
С посредничеството на Германия беше постигнато временно примирие в Уади
Барада, област Дамаск. Опозиционните групи потвърдиха, че въздушните удари
са спрели и екипите за поправка на помпената станция, поразена от въздушен
удар, ще успеят да достигнат до нея. Ударът върху помпената станция
предизвика криза с питейната вода в Дамаск.
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АКТИВНИ ФРОНТОВИ
ЛИНИИ В ЙЕМЕН
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