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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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КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ СЛЕД СРЕЩАТА 

МЕЖДУ САЩ И КНДР В СИНГАПУР? 

 

 

През тази седмица американският президент Доналд Тръмп и 

севернокорейският върховен лидер Ким Чен Ун се срещнаха в 

Сингапур в първата по рода си историческа среща на върха между 

лидери на двете държави. Самата тя бе дълго подготвяна и чакана с 

огромно нетърпение в цял свят, а анализатори и специалисти не 

знаеха какво точно биха могли да очакват като резултат поради 

непредсказуемия и нестандартен начин, по който действат Тръмп и 

Ким. 

В крайна сметка двамата лидери се видяха очи в очи в позитивна 

обстановка, демонстрирайки добро настроение и дори приятелско 

отношение. Всичко започна с ръкостискане и усмивки и приключи с 

обща декларация, която акцентира върху четири точки. А именно: 

 Съединените американски щати и Корейската народно-

демократична република (КНДР) се ангажират да установят 
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нови двустранни отношения помежду си в съответствие с 

желанията на народите на двете държави за мир и просперитет; 

 Съединените американски щати и КНДР ще обединят своите 

усилия в процеса на изграждане на устойчив мир на Корейския 

полуостров; 

 Потвърждавайки декларацията от Панумджом от 27 април 2018 

г, КНДР се ангажира да работи в посока пълна денуклеризация 

на Корейския полуостров; 

 Съединените американски щати и КНДР се ангажират за 

връщане на всички останки на загинали по време на военни 

действия или пленници, включително и репатрация на вече 

идентифицирани.1 

Цялата декларация сама по себе си е формално необвързваща и 

като цяло изглежда доста „постна“ от към конкретика и реални 

ангажименти. Не се споменават цифри и дати, няма споразумение за 

инспекции или за това, че севернокорейците трябва да открият 

своите съоръжения свързани с ядрената програма. Не се споменава 

и дума за унищожение на натрупания до този момент ядрен арсенал. 

Самият текст всъщност до голяма степен само потвърждава вече 

договоренaта в края на месец април „пълна денуклеризация“ между 

Ким Чен Ун и южнокорейския президент Мун Дже Ин. При това в 

същия неясен стил, който е твърде далеч от американските 

настоявания за „пълно, проверимо и необратимо разоръжаване“ на 

севернокорейския ядрен арсенал. 

Нека не се забравя и фактът, че това не е първият път, при който 

Пхенян поема ангажимент за денуклеризация. Не е дори вторият или 

третият. Реално погледнато тази карта се използва всеки път когато 

режимът се почувства под сериозен натиск. Съществува установен 

модел, при който севернокорейците се съгласяват да прекратят или 

забавят своята ядрена програма, но в последствие не се придържат 

към поетия ангажимент. Или казано с други думи: просто лъжат. 

Подобни сценарии се разиграват последователно през 1985 г, 1992 

г, 1994 г, 2005 г, 2007 г. и 2012 г. 

                                                                 
1 Последната точка се отнася за останките на загинали американски и южнокорейски войници по време 
и след войната от 1950 г. 
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Не само това. В замяна на твърде неясно поетия ангажимент от 

страна на Ким, президента Тръмп изненадващо обяви, че временно 

ще преустанови всички военни учения, които до този момент се 

провеждаха съвместно с южнокорейската армия. Ход, който съдейки 

по последвалите реакции, не е бил съгласуван с Пентагона и още по-

малко със съюзниците в Сеул, поставяйки последните в една твърде 

неудобна и деликатна позиция.  За това и след срещата между Тръмп 

и Ким, държавният секретар Майк Помпео трябваше да остане в 

Южна Корея за да уверява своите партньори, че САЩ остават верни 

на всичките поети ангажименти към Южна Корея. 

Като цяло, би могло да бъде обобщено, че Ким успя да постигне 

няколко много важни цели за себе си. На първо място той като лидер 

на брутален и репресивен тоталитарен режим, незачитащ човешките 

права, се срещна като равен с равен с лидера на вероятно най-

могъщата държава в света към момента. На второ място Тръмп се 

ангажира да осигури гаранции за сигурността на Северна Корея (чрез 

декларацията). Третото е задържането на съвместните военни 

учения между САЩ и Северна Корея (които бяха определени от 

Тръмп като твърде „скъпи“ и „провокативни“). И разбира се на 

четвърто място остава „времето“. Ким Чен Ун съумя да си спечели 

ценно време след като поне за  момента прекъсна американската 

политика за оказване на „максимален натиск“. 

И все пак. Свидетели сме на исторически процес. Само до преди 

шест месеца изглеждаше абсолютно немислимо американски 

президент и севернокорейски върховен лидер да се срещнат очи в 

очи. В това отношение агресивната политика на Тръмп даде своите 

плодове. Може да се каже, че неговата администрация за по-малко 

от две години постигна много повече, от колкото всички останали 

успяха за последните 20 г. 

Нека припомним, че все пак Северна Корея не е провеждала ядрен 

тест от септември 2017 г. както и тест на балистична ракета от 

ноември 2017 г. Освен това само преди месец пред очите на западни 

журналисти бяха взривени тунелите на ядрения полигон „Пунгери“, а 

след срещата си с Ким президентът Тръмп заяви, че е получил лично 

уверение, че като знак на добра воля севернокорейците ще 
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преустановят дейността на един от своите центрове за тестове на 

балистични ракети. 

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ БИВА ДА СЕ ПРОПУСКА И РОЛЯТА НА 

КИТАЙ В ЦЯЛОТО УРАВНЕНИЕ. 

Севернокорейската икономика до такава степен е зависима от 

китайските стоки, хуманитарна помощ и енергийни ресурси, че 

режимът в Пхенян много трудно би се задържал за дълго без 

подкрепата на Пекин. Всъщност, самото съществуване на Северна 

Корея като държава винаги се е използвало като удобен инструмент: 

буферна зона между Китай и американското военно присъствие в 

региона, както разбира се и лост за оказване на влияние и натиск. Да, 

двете държави често имат трудни отношения, но въпреки 

спорадичните разногласия и вероятното затопляне на отношенията 

със САЩ, все пак в дългосрочен план Северна Корея ще си остане в 

китайската орбита на влияние. 

В тази връзка какъвто и да е диалог с Пхенян няма как да мине без 

посредничеството на Пекин. И именно поради тази причина Ким Чен 

Ун направи две пътувания до Китай за консултации с президента Си 

Дзинпин, преди срещите си с Мун Дже Ин и Доналд Тръмп. 

Поне към момента изглежда, че от китайска страна изглеждат 

доволни от развоя на събитията. Военните учения в Южна Корея ще 

бъдат преустановени, а пък севернокорейците вероятно ще замразят 

поне за известно време своята ядрена програма. Освен това, 

успокояването на ситуацията на Корейския полуостров, ще позволи 

на Пекин да концентрира вниманието си към други стратегически 

важни зони в региона. Може би неслучайно още в средата на месец 

май стана ясно, че Китай вече има възможност успешно да разполага 

стратегически бомбардировачи Xian H-6 на остров Уди – най-

големият от архипелага Парасел. Това е четвъртият остров в 

Южнокитайско море с възможност за приемане на подобен тип 

бомбардировачи след Суби, Мисчийф и рифът Фиъри Крос от 

архипелага Спратли. По този начин, китайските ВВС реално вече 

имат капацитет да достигнат почти всяка точка на Югоизточна Азия 

от своите бази по островите в оспорваното Южнокитайско море. 
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От тук насетне би могло да се каже, че съществуват най-общо два 

възможни варианта за развитие след срещата между Тръмп и Ким. 

Първият е песимистичен и би означавал, че поетите от Северна 

Корея ангажименти са просто поредната лъжа, а дебатът за 

денуклеризация отново се използва като разменна монета 

единствено и само за печелене на време и облекчаване на 

санкциите. 

Оптимистичният вариант би означавал, че срещата в Сингапур е 

първата  малка крачка в посока евентуално трайно и устойчиво 

нормализиране на отношенията на Корейския полуостров. Това 

включва разбира се установяване на конкретни срокове за 

денуклеаризация, както и адекватен режим за контрол на процеса. 

Той от своя страна трябва да бъде обвързан със съответното 

облекчаване на санкции единствено и само след видими резултати. 

Едва след това би могло да се говори за мирен договор между 

Северна и Южна Корея. 

В никакъв случай не бива да бъде правен компромис и по отношение 

на диалога за човешките права. Той ще бъде особено труден, поради 

факта че репресията е един от основните стълбове върху, които се 

крепи режима на Пхенян. Въпреки това основата на каквато и да е 

окончателна сделка задължително трябва да бъде обвързана с ясни 

гаранции за подобряване на човешките права и качеството на живота 

в Северна Корея. 
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СИТУАЦИЯТА В СИРИЯ 

 

През последните дни сирийската армия и съюзни милиции започнаха 

офанзива в пустинните райони на провинция Суайда, за да изтласкат 

силите на Ислямска държава от района. ИД намери възможност да 

установи временен контрол в тази част на Сирия, изненадващо за 

правителствените части. При първите дни те понесоха големи загуби, 

заради самоубийствените атаки на джихадистите, и операцията беше 

спряна. Очаква се през следващите дни офанзивата да продължи, 

след като пристигнат още подкрепления от Националните сили за 

отбрана.  

В Източна Сирия ИД също се активизира в Маядин и Абу Камал, 

нанасяйки щети на правителствените сили. Водят се боеве и със 

Сирийските демократични сили. 
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НЕ СЕ ВИЖДА СКОРОШЕН КРАЙ НА 

ВОЙНАТА В СИРИЯ 
 

Успехите на бойното поле не означават сигурност и спокойствие. 

Режимът в Сирия тепърва ще трябва да се изправи пред тази 

реалност и да намери начин как да се справи с това 

предизвикателство, ако иска да изпълни обещанията си към вече 

изморените от години на война симпатизанти. Както Асад, така и 

подкрепящите го държави – Иран и Русия – смятат, че войната в 

Сирия е пред своя край, но няколко причини показват, че намирането 

на решение за излизане от конфликта ще бъде по-трудно от 

очакваното.  

Първо, по искане на Русия, сирийският режим замрази 

дейността на две от про-правителствените милиции в 

централната провинция Хама.  

На 8 юни силите за сигурност иззеха специалните пропуски на 

военния командир Ахмад Даруиш, а складовете на неговата милиция 

бяха опразнени. Даруиш е един от видните командири сред 

правителствените сили. Същите действия бяха приложени и към Али 

ал Шили – лидер на една от силните милиции в провинция Хама, 

който лично докладва на водача на елитната военна формация 

„Тигри“, Сухайл ал Хасан.  

Според информацията от сирийски медии, двамата командири, чиито 

милиции ще бъдат разпуснати, са обвинени в кражби на военни 

превозни средства и натиск върху цивилното население. Две 

седмици по-рано, части на руската Военна полиция пък арестуваха 

група сирийски войници, докато те изнясали вещи от домовете на 

изселени цивилни от Южен Дамаск.   

Действията срещу правителствени паравоенни структури не са 

изолиран случай, а част от новата стратегия на Русия за 

нормализиране на ситуацията в Сирия и търсене на преговори с 

опозицията.   
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Т.нар. шабиха – както са известни сред местното население 

правителствените паравоенни формации – съществуват още от 

управлението на бащата на сегашния президент на Сирия, Хафез 

Асад. Но след 2011 година, когато избухва бунтът срещу 

управлението на Башар Асад, тези групи стават особено важни за 

правителството в опитите му да задържи под свой контрол части от 

Сирия, подложени на натиск от бунтовническите и опозиционни сили. 

От 2012 насам, паравоенните структури се превръщат в гръбнак на 

властите, но на тежка цена за имиджа и властта на самия режим.  

Благодарение предоставените им правомощия, лидерите на тези 

групи често извършват набези срещу цивилното население, без 

значение дали хората подкрепят правителството на Асад или не. 

Провинция Хама е считана за бастион на тези милиции, където по 

улиците на самия град Хама патрулират не сили на правителствената 

армия, а бойци, сражаващи се под командването на местни военни 

лидери, получи финансова и политическа подкрепа от режима. Хама 

е също така дом на една от най-важните военни бази в Сирия, 

охраната на която беше поверена отново на местни 

проправителствени структури.  

Заради мерките на Русия, добрите времена за тези милиции 

вероятно са към своя край. През последните седмици, сирийското 

правителство е подложено на натиск от Москва да разпусне 

многобройните си паравоенни структури с идеята те да бъдат 

вкарани в състава на сирийската армия. Според оценки на 

изследователи на сирийската гражданска война, през годините броят 

на подобни милиции е нараснал на близо 120. Някои анализатори 

виждат в тези действия на Русия опит да се привлече на масата за 

преговори опозицията срещу Асад, която от началото на конфликта 

критикува използването на паравоенни структури за разделение и 

натиск върху население и тяхното разпускане е едно от условията за 

намиране на политическо решение на конфликта в Сирия.   

Досега Асад отказваше да притисне командирите на тези формации, 

тъй като те се оказаха особено ефективни срещу опозиционните и 

бунтовнически сили. За Москва, обаче, милициите са 

дестабилизиращ фактор, който пречи на желанието им за търсене на 

мирно споразумение с опозицията.  
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Ударите по милициите не са единственият сигнал за промяна в 

политиката на Москва в посока преговори.  

В синхрон с разпускането на някои военни формации, 

правителството на Асад реши да започне премахването на 

пропускателни пунктове в Дамаск и област Дамаск. Според 

информация от сирийски медии, 267 пункта ще бъдат премахнати, 

включително около международната магистрала Дамаск-Хомс. 

Решението за това идва след като правителствените сили завзеха 

напълно бунтовническите райони в столицата, което причини 

изселването на стотици хиляди цивилни към северните райони на 

страната, където бунтовниците все още имат контрол.  

Не трябва да се очаква, обаче, че всички милиции ще потънат в 

забвение и ще позволят да бъдат разформировани без последствия. 

Очаква се командири на по-големите групи да реагират остро, ако ги 

притиснат да предадат оръжието си и позициите, които защитават 

вече няколко години, и от които печелят пари заради събирането на 

такси сред местното население. Вероятно ще се наложи руските сили 

да се намесят като гарант за сигурността и на мястото на милициите 

да бъдат разположени части на Военна полиция.  

Второ, ситуацията в Северна Сирия подсказва, че там още има 

редица нерешени проблеми, които тепърва ще застрашават 

сигурността.  

През изминалите дни беше постигната сделка между САЩ и Турция, 

която задължава частите на сирийския клон на ПКК да напусне 

ключовият стратегически град Манбидж, разположен в провинция 

Алепо. Макар от близо две години да има неформално споразумение, 

че градът трябва да бъде управляван от бунтовнически сили под 

протекцията на Турция, такова споразумение не беше 

официализирано до момента.  

Дълго време Анкара беше критична към Вашингтон заради 

включването на силите на ПКК като партньор на САЩ в Сирия. За 

Турция Кюрдската работническа партия е считана за „терористична 

група“, която води бунт срещу турската държава вече близо 40 

години.  
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Сделката за Манбидж се разглежда като стъпка за избягване на 

конфронтация между турските и американските сили. По-рано тази 

година Анкара извърши интервенция в Сирия, за да предотвратят 

консолидирането на контрол в ръцете на кюрдските сили, след като 

град Манбидж и района му попаднаха в ръцете на подкрепените от 

САЩ Сирийски демократични сили, значителна част от които са 

бойци на ПКК. Манбидж служи като мост – за кюрдите между техните 

западни и източни територии, а за сирийските бунтовници е достъп 

до река Ефрат и Североизточна Сирия.  

Значимостта на Манбидж подсказваше, че рано или късно градът ще 

послужи за политическа разменна монета. САЩ изпълняват 

желанието на Турция, а в замяна Анкара ще стане по сговорчива. 

Какво обаче ще се случи тепърва никой не знае. Например, няма ясна 

идея кой ще отговаря за сигурността в района и кои сили ще бъдат 

разположени там след изтеглянето на Сирийските демократични 

сили. Единият обсъждат вариант е в кюрдските части да се създадат 

комитети от Кюрдския национален съвет – опозиционна на ПКК 

формация. 

Не е ясно и как САЩ смятат да се справят с трупащото се 

недоволство сред силите на ПКК, които отговарят за сигурността в 

Източна Сирия. През изминалите седмици САЩ започнаха отново 

офанзивата към последните позиции на Ислямска държава, след 

като военните действия бяха прекъснати веднъж заради 

пренасочването на кюрдски сили към Африн заради интервенцията 

на Турция.  

Сделката между САЩ и Турция засили опитите на ПКК да търси 

режимът на Асад за преговори. Това е опасен момент за Щатите, 

които не смятат да отстъпват от позициите си в богатата на газови и 

фосфатни залежи Източна Сирия. През последните дни се появиха 

новини в сирийската преса, че представители на ПКК са провели 

срещи с висши лица от сирийското правителство. 

Трето, офанзивата в Южна Сирия, която Асад искаше да започне 

преди месец, все още буксува заради дипломатическите совалки 

между Москва и Тел Авив.  
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Сирийският президент обеща на симпатизантите си да „изтръгне 

терористите от Дараа“, имайки предвид бунтовниците разположени в 

Южна Сирия и най-вече провинция Дараа, но без помощта на 

иранските сили и частите на Хизбулла, това бе било трудна 

офанзива. От седмици вече сирийските правителствени части се 

струпват към Южна Сирия, но засега се ограничават с някой и друг 

артилерийски обстрел, изчаквайки евентуално споразумение между 

Русия и Иран.  

Анализаторите обаче са единодушни, че Русия има малко влияние 

върху действията на Иран и не е ясно как иранците ще се съгласят 

да се изтеглят от Южна Сирия още повече, ако това е желанието на 

израелците. И иранците нямат намерение да се изтеглят. Материал 

на The Wall Street Journal посочва, че иранците се връщат в Южна 

Сирия с униформи на сирийската армия и използват казармите й за 

бази. Ако от своя страна Израел потвърди тази информация, може да 

се стигне до удари по сирийски правителствени обекти – нещо, което 

Русия иска да избегне на всяка цена, тъй като това ще застраши 

властта на клиента им Башар Асад.  

И на четвърто място, но не по-малко важно за ситуацията в 

Сирия, е напрежението между бунтовническите сили и тяхната 

вътрешна война в провинция Идлиб.  

През последните дни се засилиха политическите убийства в град 

Идлиб – единствения голям град, който е все още държан от 

бунтовници. Само за седмица бяха извършени няколко отвличания 

на членове на воюващи помежду си група, а най-малко 6 души – 

командири и висши членове на формации – бяха убити при 

тайнствени обстоятелства.  

Присъствието в Идлиб на крайната формация Хаят Тахрир ал Шам 

(ХТШ) създава напрежение в пренаселената провинция. Идлиб стана 

дом на милиони разселени сирийци от други райони на страната и 

според ООН скоро може да се очаква хуманитарен проблем, заради 

невъзможността да се намери подслон за всеки. Бунтовническите 

групи отдавна водят битка с ХТШ и хаосът, който избива в 

провинцията, предоставя възможност за нови сблъсъци. Помежду им 
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редица групи също не се разбират – наскоро пристигналите от 

Дамаск бойци оспорват влияние с местните групи.  

Междувременно, Идлиб е застрашен от възможна офанзива на 

силите на Асад. Северозападна Сирия е сред териториите, които 

продължават да остават извън контрола на правителството. 

Единственият гарант за бунтовническите сили е Турция и вероятно 

това възпира правителствените сили за момента. Но напрежението 

и възможността за атака на режима, създава безпокойство и 

различните групи бързат да консолидират контрол и да подготвят 

отбраната на Идлиб.  

Макар правителствените сили да постигнаха важни победи, 

конфликтът в Сирия не е пред своя край заради множеството 

проблеми, които изникват тепърва. Подсигуряването на сигурността 

във върнатите под контрола на режима територии е един от 

проблемите. Липсата на консенсус между Русия и Иран за бъдещето 

на Сирия е също важен фактор. Речите на Асад може би са 

вдъхновяващи, но хората, които години наред се сражаваха за 

неговото правителство, вече искат да видят край на войната – нещо, 

което сирийският президент не може да постигне в близко време. 
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ЙЕМЕН: БИТКАТА ЗА ХОДЕЙДА ЗАПОЧНА 

 

Макар Йемен да не влиза толкова често в новинарския поток, както 

Сирия или Северна Корея, военните сблъсъци там имат отражение в 

един от най-важните райони в света. Около Аденския залив и на 

Арабския полуостров е съсредоточено голямо количество от 

световния добив на петрол и морска търговия.  

През последните пет години Йемен, покрай чиито брегове 

преминават важни търговски пътища, се намира в гражданска война, 

а след 2014 година е поделен между бунтовническите части на 

хутите, подкрепени от Иран, и правителствените сили, подкрепени от 

Емирствата и Саудитска Арабия. Хутите контролират големи райони 

от страната, включително столицата Сана и пристанището Ходейда, 

което е стратегически важно за цялата страна.  

Днес войната достига критична точка. В края на май разнообразни 

местни сили, подкрепени от Емирствата, извършиха успешна 
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офанзива по брега на Червено море, достигайки на 10 км от Ходейда. 

До средата на юни стана ясно, че ОАЕ ще извършат атака върху 

града, въпреки международния натиск, включително от САЩ да се 

търси не военно, а политически решение с посредничеството на 

ООН.  

През годините всички участващи страни в конфликта, показваха 

нежелание за търсене на мирно решение на войната, която вече 

причини смъртта на хиляди цивилни. Тази тенденция продължава и 

в случая с Ходайда и това според анализите, ще причини още по-

дълбока криза в Йемен.  

Скоро след като хутите превзеха Сана през 2014 година с помощта 

на сваления в Арабската пролет президент Али Абдула Салех, 

техните сили опитаха да завземат цял Йемен. През октомври 2014, 

алиансът между Салех и хутите подсигури контрола над Ходайда. 

Градът е най-голямото пристанище в страната в момента.  

Исторически, Йемен вкарва 80%-90% от нужните си запази от храна, 

петрол и медицински пособия през Ходейда. Всички пристанища, 

включително Салееф и Аден са важни за нуждите на цивилното 

население, но Ходейда е с особена важност заради капацитета и 

големината си, и над 80% от тези продукти влизат именно през това 

пристанище. 

По данни на ООН, хуманитарната криза в Йемен се превърна в най-

тежката в света. За разлика от Сирия, където също имаме тежка 

ситуация, Йемен е по-слабо развита страна, със слаба 

инфраструктура и недостиг на питейна вода. Около 23 милиона 

йеменци се нуждаят от хуманитарна помощ. Когато водената от 

Саудитска Арабия коалиция срещу хутите затвори пристанището 

през ноември 2017, хуманитарните организации съобщиха, че цените 

на храната и най-важните продукти, са скочили със 100%.  

Ходейда е важен район и за местната търговия, която беше силно 

засегната през последните десетилетия заради непрестанните 

конфликти. В района има добив на памук и заводи за производство 

на напитки. Местното летище извършва полети до столицата и 

другите големи градове – Таиз и Аден – като по този начин служи за 
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свързващо звено между северните и южни територии на страната, 

разделени географски от планински масиви.  

За Саудитска Арабия и Емирствата, хутите са йеменския вариант на 

Хизбулла и за тях е немислимо те да контролират подобен важен 

град, който може да застраши търговията и икономиката в 

саудитските гранични райони. През 2016 година, например, силите на 

Салех и хутите, атакуваха редовно морски съдове на Саудитска 

Арабия и Емирствата покрай брега на Червено море.  

Според данни на саудитската армия и САЩ, хутите получават 

доставки от Иран през Ходейда, включително на ракети и оръжия. 

През 2015 година, когато Саудитска Арабия стартира коалицията 

срещу хутите, първите действия бяха насочени към прекъсване на 

дейността на пристанището и блокирането на достъпа до него.  

Тези действия доведоха до хуманитарна криза във вътрешността на 

Йемен. Под натиска на правозащитни групи и международната 

общност, беше постигнато споразумение за използване на 

пристанището при строг режим на достъп, като предимство имат 

доставките на помощи.  

Заради опасността за морската търговия и сигурността, през 2016 

година Емирствата предоставиха план за превземане на Ходейда по 

военен път. Критична точка бяха събитията от декември 2017, когато 

се разпадна съюзът между хутите и Салех, който в последствие беше 

убит от бившите си съюзници заедно с членове на партията му. Това 

подейства като „зелена светлина“ за ОАЕ и Саудитска Арабия да 

задействат офанзивата си към пристанищния град.  

От началото на тази година, военните действия вървят добре за 

арабската коалиция и йеменските правителствени сили. Те 

изтласкаха хутите от редица райони около крайбрежието. Рано 

сутринта на 13 юни започна и самата операция за превземане на 

Ходейда. Хутите прибраха силите си в града, отстъпвайки от 

околните селища и залагайки мини, за да забавят напредването. 

Малко по-късно, коалиционните сили атакуваха в посока 

магистралата Сана-Ходейда и летището на града.  
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От своя страна, хутите имат силни укрепления в Ходайда. Те виждат 

сраженията като възможност да ударят саудитската коалиция и САЩ, 

които дадоха съгласието си за провеждането на операцията. 

Непосредствено преди офанзивата, хутите започнаха да събират 

подкрепления и блокираха пътя за бягство на местните жители.  

Преди стартирането на операцията, ОАЕ поискаха от САЩ подкрепа, 

за да може градът да падне по-бързо. Но според правозащитни 

организации, превземането на Ходейда ще коства хиляди човешки 

животи без значение какъв план бъде изготвен. Значимостта на 

битката е толкова голяма, че анализатори я нарекоха „Битката за 

йеменския Мосул“.  

За момента, саудитската коалиция има желанието да доведе войната 

до по-скорошен край, като придобиването на контрол над Ходейда е 

ключов момент от тази стратегия. Но битката може да продължи 

дълго, предвид ситуацията на терен, което ще означава, че милиони 

йеменци ще останат без достъп до гориво, храна и други 

жизненоважни продукти.  
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Какво е нужно да се направи? Според анализатори, САЩ не трябва 

да участват в сраженията и дори трябва да притиснат ОАЕ и 

Саудитска Арабия да прекратят офанзивата, тъй като това освен до 

хуманитарна криза, ще доведе и до дипломатическа криза и липса на 

политическо решение за войната.  

Въпреки че Йемен не е така интересен за международните 

наблюдатели в момента, както Северна Корея, страната има особено 

важно разположение за международната търговия и производството 

на петрол. Също така, хуманитарната криза в Йемен засяга и Източна 

Африка, предизвиквайки вълни от бежанци към вътрешността на 

континента и Европа. Всяка военна операция трябва да потвърди 

ангажимента към предоставяне на достъп до основни продукти.  

Превземането на Ходейда може да бъде възможност за спиране на 

войната в Йемен, но ако саудитската коалиция не успее, светът ще 

се изправи пред още по-задълбочен военен конфликт в една от най-

тревожните части на света. 
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СИТУАЦИЯТА В ЛИБИЯ 
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През последния месец силите на Халифа Хафтар извършват 

операции в Дерна, но според някои източници, голяма част от 

населението е цивилно, а не част от милиции. Около 120 000 души 

са блокирани в града, над който има наложена блокада. 

Първоначално се смяташе, че силите на Хафтар са влезли и 

контролират града, но се оказа, че под техен контрол са районите 

откъм сушата, но крайбрежните квартали са още в ръцете на 

местните бригади.   

Дерна се отбранява от Сили за отбрана на Дерна, които имат връзки 

със Съвета на Муджахедините, а те от своя страна с Катар, Турция и 

правителството в Триполи. Кадрите показват, обаче, че има много 

цивилни, върху които са използвани артилерия и въздушни удари. 

Подобни тактики могат да доведат до още повече съпротива срещу 

Хафтар.  

Има раздвижване и сред милициите, които Хафтар прогони от 

Бенгази, когато завзе града. Вероятно е тези милиции да намерят 

подкрепа сред мощните военни структури на запад и най-вече в 

Мисрата. Ако това се случи, може да се очаква нова ескалация.  

Смята се, че след Дерна силите на Хафтар искат да започнат 

офанзива към Мисрата и Сабха – два града, които са съюзни на 

правителството в Триполи. Това може да доведе до сериозна 

ескалация и отлагане на мирния процес, а също и провеждането на 

изборите, които се очакват в края на тази година. 


