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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 ИРАК: КАРТА
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СИТУАЦИЯТА В СИРИЯ

През изминалата седмица се появиха още данни, свързани със
сделки, правени с Ислямска държава, позволяващи в резултат
групировката да прегрупира силите си.
Разследване на BBC показва, че около 250 бойци на ИД са получили
коридор за изтегляне от Ракка в замяна на предаване на контрола
над града. Сделката е извършена от Сирийските демократични сили
под погледите на САЩ и Великобритания, докато Франция е била
против заради възможността да се изтеглят чуждестранни бойци.
Така или иначе, бойците на ИД се изтеглят заедно със семействата
си – общо 4000 души – в конвой, дълъг 7 км. и съставен от 50 камиона,
13 автобуси и близо 100 превозни средства на групировката.
Тази сделка е третата подобна за ИД след споразумението с
Хизбулла в Ливан през август и иракските сили в Мосул от миналата
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година. Общо около 600 бойци на ИД успяха да се измъкнат по този
начин и в момента не се знае къде биха могли да се намират.
ПРОВИНЦИЯ ДЕЙР ЕЗ ЗОР, ИЗТОЧНА СИРИЯ

Ислямска държава успя да си възвърне напълно контрола над Ал
Букамал. Джихадистката организация напълно изтласка от
предградието Ал Джелаа и южната част на града частите на Хизбула,
Иранската революционна гвардия и иракската милиция Хашд алШааби.
12 ноември
Проправителствената милиция позната като “Тигрите” стартира
офанзива на юг от Ал Маядин по протежение на главния път между
Дейр ез-Зор и Ал Букамал. Въпреки първоначалния напредък от 15
километра, настъплението бе спряно от агресивна контраатака на ИД
в района на село Ашара. Действията на дхихадистите принуди
проправителтените сили да се изтеглят почти до изходните си
позиции.
13 ноември
Части на сирийската армия и техните съюзници окончателно
прочистиха района по границата с Ирак между Ал Букамал и Ал Танф.
14 ноември
През последните няколко дни ситуацията около почти обкръжения Ал
Букамал остана относително спокойна. Проправителствените сили
струпват подкрепления в подготовка за окончателен щурм към града.
В същото време сирийската и руската бойна авиация нанасят
непрекъснати въздушни удари по джихадистките позиции, в резултат
на които има и множество цивилни жертви.
16 ноември
Отряди на “Тигрите” и Хизбула, подкрепени от иранската
революционна гвардия завладяха авиобаза Хамдан, северно от Ал
Букамал. По този начин те достигнаха до левия бряг на Ефрат,
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прекъсвайки всички комуникационни и снабдителни връзка на вече
напълно обкръжените джихадисти.

На 12 ноември Сирийските демократични сили (SDF) установиха
пълен контрол над град Ал Бусайра, намиращ се в зоната, където
река Хабур се влива в река Ефрат. По този начин бе ликвидирано
напълно присъствието на ИД северно от град Ал Курая.
14 ноември
Частите на SDF напреднаха на юг от Ал Бусайра по десния бряг на
Ефрат, завземайки от ИД село Шахил. Според проправителствени
източници в хода на боевете са били неутрализирани 11 джихадисти.
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15 ноември
Кюрдските сили напреднаха източно от ж.п линията между Абу Хасан
и Дейр ез-Зор достигайки до околностите на градчето Абу Хамам. Те
успяха да заемат позиции край кръстовището Ал Кахауи, прекъсвайки
връзката в направление север-юг по магистралата свързваща Ал
Букамал с Дейр ез-Зор по десния бряг на Ефрат.
16 ноември
Според информации на прокюрдски медийни източници, SDF
напреднаха четири километра на изток от град Ал Суар в посока
границата с Ирак.
В същото време, на юг от там те атакува джихадистките позиции в
района на Дибан, като до края на денят все още не бяха приключили
сблъсъците за контрол над селището.

ЦЕНТРАЛНА СИРИЯ
На 12 ноември проправителствената милиция Щитът на Каламун,
оперираща срещу Хаят Тахрир ал-Шам (Ал Кайда) в района на
североизточната част на провинция Хама, овладя селището Абу Гар
заедно с хълмовете около него.
13 ноември
Илите верни на режимът на Асад продължиха своето настъпление от
предишния ден, изтласквайки ХТШ от селището Сарха Каблия.
14 ноември
Западно от боевете през предишния ден, проправителствените сили
също продължиха настъплението си в района по границата между
провинциите Хама и Идлиб. Те успяха да напреднат на север
овладявайки селищата Дума и Каср ал-Шауи.
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15 ноември
Частите на Хаят Тахрир ал-Шам бяха принудени да се изтеглят от
нови три села в близост до границата с провинция Идлиб. В хода на
боевете проправителствените сили загубиха най-малко един танк.
16 ноември
Бойци от Щитът на Каламун развиха настъплението от предишния
ден, овладявайки село Каср Али.

ЮЖНА СИРИЯ

В провинция Дараа бунтовнически части продължават сраженията
срещу Ислямска държава и местният й клон Джайш Халед бин Уалид,
базиран в района на град Тасил.
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Израелската армия е също нащрек, заради активността на Хаят
Тахрир ал Шам в района на Голанските възвишения.
Има вероятност сирийските правителствените сили да стартират
нова офанзива срещу бунтовниците, докато те са ангажирани с
Ислямска държава.

В района на столицата Дамаск, ситуацията също остана напрегната
през последните дни. Там, в южните предградия на града около
Джобар и Айн Тарма, се водят отново ожесточени сражения между
правителствените сили и бунтовническите части от ССА. Засега
правителството продължава да не успява да пробие защитите,
въпреки извършването на въздушни удари.
В Ярмук също продължават спорадичните престрелки между
бунтовници и местния клон на Ислямска държава. Кварталът е
изолиран, а единственият чекпойнт, през който влизат доставки, е
затворен.
В град Дума бяха извършени въздушни удари и обстрел с артилерия,
което доведе до цивилни жертви, но не и до напредване на
правителствените сили.
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ВЛИЯНИЕТО НА ИРАН: КАРТА

Към момента, под прякото финансиране на Иран в Сирия и Ирак
служат около 200 000 бойци - поне 120 000 в Хашд ал Шааби, 40 000
афганистанци в Сирия, около 10-12 000 бойци на Хизбула, немалка
част от сирийските "Национални сили за отбрана", около 7-10 000
ирански войници, най-вече от бригадите Ал Кудс.
Иран харчи около 8 до 10 милиона долара на ден за осъществяване
на своите военно-политически цели в Сирия и Ирак. Отделно от тези
разходи, Техеран насочва средства и за издръжка и въоръжаване на
хутите в Йемен.
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Десетки милиарди долари са отпуснати на Сирия под формата на
стабилизиращи банкови заеми към сирийската национална банка,
както и за възраждане и разширяване на енергийната инфрструктура.
В МОМЕНТА ИРАН РАБОТ И ПО М АЩАБЕН ПРОЕК Т ЗА СЪЕДИНЯВАНЕ НА СВОЯТА
ЕНЕРГИЙНА МРЕЖ А С ТАЗИ НА ИРАК, СИРИ Я И ЛИВАН.

Основната локална политическа цел на Техеран в Ирак и Сирия сега
е неутрализиране на кюрдските автономии, тъй като те са маяк за над
4 000 000 кюрди, живеещи в Иран, в състояние на политически и
социален натиск.
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