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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

Иракската армия и сили от Хашд ал Шааби завзеха от Ислямска
държава региона ал Малиха, разположен в близост до град Байджи.
В офанзивата участваха 2-ра бригада от Хашд ал Шааби и 9-та
бронирана бригада на иракската армия. Офанзивата е насочена към
изтласкване на ИД от последните им територии в провинциите
Нинауа, Анбар и Салах ад Дин.
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СИТУАЦИЯТА В СИРИЯ
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ПРОВИНЦИЯ ДЕЙР ЕЗ ЗОР, ИЗТОЧНА СИРИЯ

Проправителствените сили опитаха неуспешно да пробият отбраната
на Ислямска държава в Ал Букамал. В офанзивата участват части на
Хизбула, иранската Революционна гвардия, афганистанската
милиция “Фатемаюн”, иракските милиции Хашд ал-Шааби и Нуджаба,
както и бригадата позната като “Тигрите”.
Въпреки че градът е напълно обграден и непрекъснато бомбардиран
от руски и сирийски бойни самолети, джихадистите продължават да
оказват решителна съпротива без да губят позиции във
вътрешността на Ал Букамал.
В същото време, проправителствени източници съобщиха за мощна
атака срещу летището на Дейр ез-Зор. Отряд на ИД е проникнал с
SVBIED в базата, успявайки да го взриви вътре. В последвалата
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престрелка и в следствие на експлозията, са загинали 58 сирийски
войници и 5 руснаци. Унищожени са също така 3 самолета и два
хеликоптера.
Това е втора подобна атака в рамките на 10 дни. На 12 ноември,
отряд от 8 джихадисти отново атакува по подобен начин авиобазата.
18 ноември
Части на проправителстената милиция на “Тигрите” напреднаха на
юг от Ал Маядин, достигайки до град Ал Салихия. По този начин те
успяха да обкръжат всички отряди на ИД в града, както и тези
намиращи се в цялата зона между Ал Салихия и Ал Маядин по брега
на Ефрат.
В същото време, правителствената офанзива успя да пробие и в Ал
Букамал, където джихадистите бяха принудени да отстъпят от цялата
западна част на града. Според проправителствени медийни
източници, частите на ИД са започнали изтегляне през реката в
посока провинция Ниневия в Ирак.
19 ноември
Частите на ИД извършиха успешно своето изтегляне от Ал Букамал,
с което окончателно предадоха контрола от последния им останал
град на територията на Сирия. За последните четири дни на боеве
проправителствените сили загубиха 43 души, включително 28 бойци
от Иран, Ливан и Ирак. Сред жертвите е и един от близките съветници
на генерал Касим Сюлеймани, а именно Харалах Самади.
От своя страна страна жертвите на ИД се изчисляват на най-малко
60 души, включително поне десетима атентатори-самоубийци.
21 ноември
След овладяването на Ал Букамал, проправителствените сили
стартираха операция за изтласкване на ИД от последните им позиции
по източния бряг на Ефрат в района между Ал Маядин и Ал Букамал.
22 ноември
Отрядите на “Тигрите” овладяха поредица от селища в сектора
между Ал Маядин и Дибан, включително последното, с което
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обкръжиха въпросната зона и изолираха няколкото малки селища
намиращи се в нея.
23 ноември
“Тигрите” продължиха напредъка си от предишния ден завземайки
Махкан, Ал Курая и Ал Ашара. По този начин, проправителствените
сили наложиха пълен контрол над 40-километровата зона между Ал
Маядин и Ал Кишмах. Доближиха се и на около 10 км. от позициите
на Хизбула край Салихия. Ако двата фронта се съединят, това би
означавало пълно обкръжение за силите на ИД, намиращи се в
пустинята между Салихия и Ал Сухна.
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ПРОВИНЦИЯ ХАМА, ЦЕНТРАЛНА СИРИЯ

Проправителствените сили продължиха своето настъпление на
север в посока границата с провинция Хама завземайки от Хаят
Тахрир ал-Шам (Ал Кайда) селищата Сарха Кабила и Сарха
Шамалия.
19 ноември
Части от Националните сили за отбрана овладяха нови две селища
в северната и североизточната част на провинция Хама. Това бяха
Билал Халил и Шахтир. В същото време продължиха и
бомбардировките от страна на сирийските и руските ВВС.
21 ноември
Сирийските правителствени сили и части на Ислямска държава
проведоха едновременни офанзиви срещу позиции на Хаят Тахрир
ал-Шам в североизточната част на провинция Хама. Джихадистите от
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ИД използват територии, контролирани от верните на Асад сили като
плацдарм за своя офанзива срещу бунтовниците и Ал Кайда за втори
път в рамките на един месец.
22 ноември
В рамките на последните 48 часа частите на ИД успяха да овладеят
над 10 селища и да изтласкат от там силите на ХТШ.
В същото време проправителствени медийни източници съобщиха за
началото на правителствена офанзива с цел завземането на летище
Абу Духур, намиращо се по границата между провинциите Идлиб и
Алепо. За тази цел, в района на изток от Ханасер в провинция Алепо
бяха струпани сили на Четвърта механизирана дивизия и
Републиканската гвардия.
Офанзивата много вероятно ще бъде координирана с действията на
проправителствените милиции в Хама, които напредват на север.
Идеята е освен превземане на летището, също така да бъде наложен
контрол над магистралата между Хама и Алепо, с което да бъде
възстановена директната връзка между двете провинциални
столици.

ЗА ОЩЕ ИНФОРМ АЦИЯ, НОВИНИ И КАРТИ, ПОСЕТЕТЕ НАШАТА

СТРАНИЦА

И

ФЕЙСБУК

БЛОГА НИ .
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