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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

През последните дни на хоризонта в Ирак се появи нова военна
формация, наречена Освободителна армия. Тя е съставена
предимно от дезертирали бойци от пешмерга – силите на Иракски
Кюрдистан - несъгласни с падането на провинция Киркук под
контрола на Хашд ал Шааби.
Към момента тази нова армия действа предимно на изток от Туз
Хурмато. През изминалата седмица най-малко един боец на Хашд е
бил убит от Освободителната армия. Според свидетелства на бойци,
новата формация е създадена след многобройните новини за

3

грабежи и палежи на кюрдски името от страна на Хашд ал Шааби.
Според наличната информация, щабът на Освободителната армия
се намира в селището Зинана, разположено на изток от Туз Хурмато.
Те заплашиха вече, че ако ситуацията продължава да е така
напрегната като в момента, те ще атакуват самия град Туз Хурмато.
Това е втората формация, създадена в хаоса на последвалото
завземане на Киркук от иракските правителствени сили и
ненадейното изтегляне на пешмерга. По-рано през ноември, група от
около 500 бойци се разположи в планинския район между Кифри и
Туз Хурмато. Все още не се знае кои са, как наричат себе си и кой
седи зад тях. Според някои данни, те са или останки от Ислямска
държава или сунити, недоволни от правителството в Багдад.
Междувременно, иракската армия отрече информацията на кюрдски
медии, че американски сили са били разположени в базата К-1 в
близост до Киркук. Самите коалиционни сили нито отричат, нито
коментират излязлата информация.
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СИТУАЦИЯТА В СИРИЯ

Започнаха общите избори за градски и провинциални съвети в
териториите, контролирани от сирийските кюрдски милиции.
Следващата фаза на изборите ще е за парламент, които ще се
извършат в началото на следващата година. Свързаните с ПКК групи
в Рожава затвърждават присъствието и контрола си.
Изборите се провеждат в кантоните Африн, Ефрат и Джазира.
Доставени са около 400 000 бюлетини. Междувременно, сирийският
режим заяви, че не признава изборите и самопровъзгласилата се
Демократична федерална система на Северна Сирия (Рожава).
На изборите присъстват и представители на Иракски Кюрдистан,
поканени от сирийските кюрдски милиции. Най-голямата
опозиционна партия в Рожава – Кюрдският национален съвет –
бойкотира изборите.
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Междувременно, Сирийските демократични сили (SDF) напреднаха
40 км. на юг от петролното поле Ал Танак и достигнаха до границата
с Ирак в близост до Ал Букамал.
По този начин те реално отрязаха пътя за евентуално настъпление
на проправителствените сили на североизток по границата. С тази
маневра прокюрдските сили съумяха да обкръжат и всички части на
ИД, намиращи се в зоната между Ал Танак и Ал Букамал по десния
бряг на Ефрат.

ПРОВИНЦИЯ ДЕЙР ЕЗ ЗОР, ИЗТОЧНА СИРИЯ

Проправителствената милиция “Тигрите” продължи настъплението
си на юг по левия бряг на Ефрат в посока своите шиитски съюзници
разположени в района на Салихия. Те успяха да завземат Даблан и
Тал ал-Тафран.
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В същото време обаче, силите на ИД извършиха успешна
контраатака северно от там, възвръщайки си контрола над Гариба,
Ал Курия и Ал Ашара.
26 ноември
“Тигрите” прегрупираха своите сили и осъществиха контраатака
срещу загубените два дни по-рано позиции. Те успяха отново да
изтласкат частите на ИД от Гариба.
27 ноември
Според информации на Сирийската обсерватория за човешки права,
в следствие на руските бомбардировки над селище държано от ИД
на източния бряг на р. Ефрат, са загинали 53 цивилни, включително
21 деца.
28 ноември
След като в края на миналата седмица ИД извърши успешна
контраатака в района между Ал Маядин и Ал Букамал,
проправителствените сили и техните съюзници отново успяха да си
възвърнат контрола над няколкото загубени селища. Те напреднаха
северозападно от Гариба и изтласкаха джихадистките бойци от Ал
Ашара и Ал Курия.
Междувременно продължават и бомбардировките на юг от там, в
района на изток от Ал Букамал.
Опозиционни източници съобщават за нарастване на броя на
цивилните жертви като според тях за последните 24 часа са загинали
84 души.
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ПРОВИНЦИЯ ХАМА, ЦЕНТРАЛНА СИРИЯ

След като през последните два дни изненадващо атакуваха позициите на Хаят
Тахрир ал-Шам (Ал Кайда) по линията на контакт с проправителствените сили,
частите на ИД продължиха своето настъпление на североизток. Те успяха да
овладеят Туал Дабагин, Джунах и Суарнах в североизточната част на провинция
Хама.
25 ноември
Проправителствени медийни източници съобщиха за нов напредък на ИД срещу
Ал Кайда. Силите на ИД са завзели нови пет селища, разширявайки своя “джоб”
в северозападна посока.
27 ноември
Силите на ИД извършиха изненадващо нападение с кола-бомба в района на Ал
Сухна. Те атакуваха правителствената армия, разположена южно от града.
Според различни източници нападението е било отблъснато като джихадистите
са загубили 6 бойци. В следствие на атаката обаче, са загинали най-малко и 5
сирийски войници, а други 10 са били ранени.
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В същото време, на фронта в Североизточна Хама проправителствените отряди
завзеха от ХТШ селището Мустариха и се разположиха само на няколко
километра южно от Ум Маял.
28 ноември
Правителствената армия в лицето на Пети корпус и Четвърта механизирана
дивизия продължи своето настъпление на запад през провинция Алепо в посока
авиобаза Абу Духур в провинция Идлиб.
Сирийските сили концентрираха своя устрем срещу частите на Хаят Тахрир алШам и Свободната сирийска армия, разположени на югозапад от Ханасер,
успявайки да завземат редица малки селища.
В същото време проправителствената милиция “Щитът на Каламун” напредна на
север през провинция Хама, заемайки позиции в Тал Хазан.
29 ноември
След като през последните няколко дни частите на Хаят Тахрир ал-Шам
разположени в района на Южно Алепо и Североизточна Хама бяха принудени да
отстъпят, понасяйки много жертви, те успяха да прегрупират силите си и да
организират контраатака. В северната част на фронта те насочиха усилията си
срещу Ал Рамлех и Абисан. Натискът на джихадистите се оказа успешен и те
изтласкаха правителствените сили на изток.
На юг от там отрядите на ХТШ спряха настъплението на ИД и преминаха от своя
страна в контранастъпление, връщайки си контрола над Абу Аджуах.

ЗА ОЩЕ НОВИНИ, КОМЕНТАРИ И КАРТИ, ПОСЕТЕ ТЕ

СТРАНИЦАТА НИ ВЪВ

ФЕЙСБУК И НАШИЯ БЛОГ .
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