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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

Изминалата седмица беше напрегната на дипломатическия фронт
около Сирия. След като в нарушение на споразумението за зоните за
деескалация силите на Асад напреднаха в Северна Хама и Южен
Идлиб, Турция привика посланиците на Иран и Русия за консултации.
Според постигнатите договорки в Астана между трите държави,
зоните за деескалация обхващат и провинция Идлиб и точно това
нарушава сирийското правителство с офанзивата си. Така се стигна
до гневни реакции между съюзниците – Турция, Иран и Русия –
докато турски военен конвой попадна под обстрел в провинция
Идлиб, извършен от незнаен нападател. Впоследствие, Турция
изпрати допълнителен конвой и оръжие за бунтовническите сили в
провинцията.
Силни дискусии предизвикаха и две атаки по руски позиции във
военната база Хмеймим на сирийското крайбрежие. Според
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различните версии, атаките са извършени от бунтовнически части
или от американски сили (версията, подкрепена от руското
Министерство на отбраната). При една от атаките са използвани
бойни дронове. В района на крайбрежието оперират няколко
бунтовнически формации и ислямистки групи, които биха могли да
извършат обстрел върху базата.
През последната седмица като цяло фронтът по източния бряг на р.
Ефрат остана тих. Изключение правят няколко сблъсъци и атаки на
Ислямска държава срещу кюрдски позиции в района на Харидж.
Според информация на джихадистката медия Амак, при едно от тези
нападения са загинали 20 бойци на SDF. За момента командването
на SDF все още се въздържа от атака срещу Хаджи, който се явява
последното значително селище, което е все още под контрола на ИД
в тази част на Сирия.

ЦЕНТРАЛНА СИРИЯ
През последната седмица проправителствените сили проникнаха в
дълбочина сред контролираните от бунтовниците и ислямистите зони
в провинция Идлиб. Сирийската армия (САА) и милициите
прекъснаха ключовия път Синджар - Марат ал Нуман, по който Хаят
Тахрир ал Шам (ХТШ) пращаше части от Идлиб към Абу ал-Дахур.
Сирийските проправителствени сили, водени от елитното
подразделение на “Тигрите”, търсят разкъсване на бунтовническия
анклав по протежение на ж.п. линията от Дамаск през Хама за Алепо.
Бунтовническо-ислямистките отряди успяха за кратко да си върнат
контрола над четири села южно от Синджар. Заедно с тях действат и
местни отряди от клана Ал Муали. До края на деня
проправителствените части изтласкаха силите на Хаят Тахрир алШам от тях.
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На 6 януари “Тигрите” заеха позиции в няколко селища на изток и
запад от Синджар в опит да обградят селището.
Ден по-късно - на 7 януари - проправителствените сили овладяха
стратегическият град Синджар заедно с няколкото села, намиращи се
в неговата околност. По този начин бе наложен контрол над
последното голямо селище по пътя към Абу ал-Дахур.
На 8 януари милициите, верни на Асад, разшириха буферната зона
около Синджар и ж.п. линията, овладявайки 12 селища. В същото
време те съумяха да достигнат на по-малко от 10 км от Абу ал-Дахур.
През това време, бойците на ИД се възползваха от напредъка на
проправителствените сили, изтласквайки ХТШ от 12 села в северната
част на провинция Хама по границата с Идлиб.
На другия ден, бунтовническо-ислямистките сили се изтеглиха от
нови две села, южно от Абу ал-Дахур, оставяйки ги в ръцете на
проправителствените милиции, начело с “Тигрите”. Завзето бе и
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селището Джалбан, като по този начин бе прекъсната връзката по
пътя, свързващ Абу ал-Духур с Маарат ал-Нуман на запад.
На 10 януари отрядите на ХТШ отъпиха и последните селища около
военната база. В същото време, те стартираха и пълно изтегляне от
цялата територия на изток от там. По този начин единствените сили
оказващи все още съпротива срещу проправителстената армия са
отрядите на Свободната армия на Идлиб, Легионът Шам, Армията на
победата и Втора армия. Всички те от състава на Свободната
сирийска армия (ССА).
Възползвайки се от хаоса и неразбирателството между ХТШ и
останалите бунтовническо-ислямистки формации в района, силите
верни на Асад напреднаха западно от Ханасер, както и на север през
южната граница на провинция Идлиб.
На 11 януари частите на Националните сили за отбрана продължиха
необезпокоявани своя напредък на запад от Ханасер, завземайки
нови девет селища. В същото време техните съюзници успяха да
отблъснат мащабна бунтовническа офанзива по линията Атшан Мушарифа.
Първоначалният устрем се оказа успешен, като бунтовниците успяха
да овладеят поне 12 селища и ферми, ликвидирайки най-малко 12
противници и пленявайки около 20 други. В последвалата
контраатака проправителствените отряди, подкрепени от руска
бойна авиация, успяха да си възвърнат по-голямата част от
загубените позиции, включително Атшан, Тал Марак, Зурзур и Ум алХалхил.
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ИЗТОЧНА ГУТА, ПРОВИНЦИЯ ДАМАСК,
ЮЖНА СИРИЯ

Правителствените сили продължиха своите безуспешни опити да
пробият обкръжението на военната база в района на предградието
Хараста. В същото време, цивилни загинаха след бомбардировка на
руските военновъздушни сили.
На 7 януари, след близо 24-часови непрекъснати сблъсъци, в крайна
сметка части от Републиканската гвардия и Четвърта механизирана
дивизия успяха да достигнат до поделението в Хараста и да пробият
блокадата.
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На 8 януари части на Хаят Тахрир ал-Шам и Файлак ал-Рахман
организираха атака в опит отново да бъде затворен пътят към
военната база. Без да постигнат успех обаче, те бяха принудени да
отстъпят към изходните си позиции.
По-късно вечерта, силите на Асад опитаха изненадваща атака в
района на Джобар и Айн Тарма, но бяха отблъснати от отрядите на
ССА разположени там.
Ден по-късно, на 9 януари, опозиционни медийни източници
съобщиха, че в периода след 1 януари са загинали не по-малко от
170 цивилни в следствие на руски бомбардировки над Източна Гута.
На 11 януари правителствената армия завзе няколко позиции около
полицейския участък в Хараста. В същото време бе осъществен и
скромен напредък в северната част на Дума където бе овладяна една
ферма.
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