
De afgørende slags tid

1 Slaget om Rabia

Efter �ere dages kampe erobrede det syriske 
regime og libanesiske Hizbollah-krigere i 
løbet af weekenden byen Rabia i den nord-
lige del af Latakia-provinsen. O�ensiven 
mod byen, der har været under de syriske 
oprøreres kontrol siden 2012, fandt sted 
under massivt russisk bombardement og 
anses for at være en strategisk vinding for 
præsident Bashar al-Assads regime. 
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2 Slaget om Deir Ezzor

I løbet af de seneste dage er en o�ensiv fra 
Islamisk Stat i den nordøstlige by, Deir Ezzor, 
blevet mødt med en modo�ensiv fra det 
syriske regime og russiske kamp�y. Islamisk 
Stat har kontrolleret størstedelen af byen i 
mere end et år og har indledt angreb mod 
det syriske regimes stillinger i området. 
Tabstallet i løbet af de seneste dage anslås 
at være mindst 500. Inklusive civile. 

3 Slaget om al-Bab

I et forsøg på at afskære Islamisk Stat og 
andre islamiske grupper fra forsyningsruter 
har det syriske regime, Hizbollah, og ifølge 
Syrian Observatory for Human Rights også 
russiske o�cerer, indledt en militær o�ensiv, 
der har til mål at bane vej til den nordlige by 
al-Bab. Byen ligger tæt på den tyrkiske 
grænse og er vigtig i regimets overordnede 
plan om at generobre storbyen Aleppo. 

4 Slaget om Aleppo

I løbet af de seneste måneder har det syriske 
regimes hær, Hizbollah, shiamilitser fra Irak 
og iranske soldater forberedt en større 
o�ensiv mod Syriens største by Aleppo, der 
kontrolleres af en række forskellige oppositi-
onsgrupper. Sammen med regimets kamp�y 
bomber russiske kamp�y dagligt mål i 
Aleppo som led i forberedelserne på byens 
erobring. For regimets vedkommende vil en 
sejr i Aleppo være den hidtil største vinding i 
kampen mod det oprør, der startede for 
snart fem år siden.

5 Zabadani-slaget

I juli 2015 indledte regimets hær og Hizbollah 
en omfattende o�ensiv mod Zabadani, der 
ligger ved den syrisk-libanesiske grænse. Efter 
mere end �re måneders kampe og hundred-
vis af dødsofre indgik regimet og oprørerne 
en aftale om, at de resterende lommer af 
væbnede oprørere kunne få »fri passage« til 
byen Idlib. Sejren i Zabadani har ført til belej-
ringen af Madaya og muliggjort, at Hizbollah-
krigere og regimesoldater kan �yttes til andre 
 opgaver i de nordlige dele af landet.

Territorial kontrol, 7. januar.
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Fra at være på tærsklen til kollaps for et halvt 
år siden er det syriske regime nu, med 
hjælp fra Rusland og Iran, blevet 
initiativtager i en række af
krigens større slag.


