НАТО издига щит пред
източноевропейските
съюзници

На среща в Брюксел през февруари т. г. министрите на отбраната
на страните от НАТО решиха в Източна Европа и в балтийските
държави да бъдат разположени войскови контингенти на Алианса.
Както съобщава британският в. Телеграф”, в Естония, Латвия,
Литва, Полша, Румъния и България педстои да бъдат
предислоциран по един батальон с личен състав от 500 до 1 000
военнослужещи от САЩ, Великобритания и Германия. Според
плановете, британски подразделения ще бъдат разположени по
протежение на границата на посочените държави
с Русия.
Подразделенията ще пребивават в съюзните страни на ротационен
принцип. Въоръжението им ще включва зенитни ракети „земявъздух”, хеликоптери и самолети за подкрепа на сухопътни войски.
НАТО засилва военното си мощ в невралгичната зона поради
„хибридните” атаки и вероятността от „широкомащабна окупация” от
страна на Русия. Целта на операцията е да подскаже на Москва, че
„интервенция в украински стил” ще срещне незабавен отпор от
НАТО.

По-рано бе съобщено, че британските въоръжени сили тренират
прехвърляне на бронетанкови съединения в Източна Европа при
евентуален конфликт с Руската федерация (РФ). В рамките на
учението „Шамал Сторм” (Shamal Storm) в Йордания бяха
прехвърлени 300 единици бойна техника и 1 600 военнослужещи.
Изрично бе подчертано, че учението не е за подготовка срещу
„ислямска държава”, въпреки че Йордания граничи със Сирия.
„Учението не е предназначено за борба срещу ИДИЛ. Всъщност се
готвим да се присъединим към войските на САЩ в Украйна, а не в
Сирия”, заяви един от събеседниците на „Телеграф”. Използван е
друг вид бойна техника, а не онази, която е необходима за „война
срещу шайката джихадисти”, смята офицерът.
В официално комюнике на британското министерство на отбраната
се казва, че целта на учението в Йордания е да осигури пълна
бойна готовност за „разгръщане и осигуряване на въоръжени сили в
състав до 30 000 души във всяка точка на света”.
В края на януари т. г. Европейското командване на въоръжените
сили на САЩ публикува обновена европейска военна стратегия.
Документът съдържа шест приоритетни задачи за близките няколко
години. На първо място е изписана мисията „да бъде сдържана
руската агресия”.
Другите приоритетни направления включват подобряване на
взаимодействието със съюзниците, запазване на стратегическите
партньорства на САЩ, противодействие срещу международните
заплахи, осигуряване бойната готовност на въоръжените сили и
съсредоточаване на сили и средства на ключовите направления.
Според главнокомандващия войските на НАТО в Европа генерал
Филип Бридлав, обновената стратегия е насочена да осигури
европейското бъдеще като „единно, мирно и свободно”.
НАТО - Русия: кой колко „тежи”?
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Русия използва бежанската криза като оръжие
срещу Европa

Главнокомандващият обединените сили на НАТО в Европа
ген. Филип Брийдлав предупреди американските депутати,

че Русия помага на сирийския президент Башар Асад да
превърне бежанската криза "в оръжие" срещу Запада,
предаде "Франс прес".
Огромният бежански поток от разкъсваната от военен
конфликт
Сирия
действа
дестабилизиращо
за
европейските страни и това работи в полза на Москва.
"Заедно Русия и режимът на Асад използват мигрантската
криза като оръжие в опит да смажат европейските
структури", обясни Брийдлав пред комисията за
въоръжени сили в американския Сенат. Според него
Москва и сирийският президент преднамерено работят за
увеличаване на масовото изселване на сирийци, тъй като
не може да си обясни по друг начин безразборното
използване на оръжие от сирийския режим и липсата на
прецизност в руските въздушни удари. Брийдлав смята, че
това създава объркване сред западните сили, тъй като те
трябва да насочат усилията си към овладяване на
бежанския поток и не могат да се съсредоточат върху
изкореняване на причината за него.
Кризата с мигрантите се усложнява допълнително и от
факта, че все повече от т. нар. "чуждестранни бойци" в
Сирия се завръщат в родните си страни, получили нови
умения и в някои случаи придобили екстремистки
възгледи.
Миналия
месец
НАТО
започна
безпрецедентна
военноморска операция в Егейско море, за да се бори с
трафикантите на хора, които осигуряват превоза на
бежанците и имигрантите от Турция към Гърция.
В обръщението си към комисията Брийдлав обвини Русия,
че се превръща във все по-голяма заплаха за САЩ. "Русия
избра да ни бъде противник и представлява дългосрочна
заплаха за Съединените щати и нашите европейски
патньори.
Москва
е
нетърпелива
да
упражнява
неограничено влияние върху съседните си страни... тя
използва военна сила, за да наруши суверенитета и
териториалната цялост на Украйна, Грузия и други като
Молдова".
Брийдлав допълни, че миналата седмица американският
посланик в Киев е получил информация за 450 атаки в
източната част на Украйна, където проруски сепаратисти
се борят срещу войските на прозападното правителство.
Повече от 9 000 души са загинали от началото на
въоръжения конфликт.

Главнокомандващият на НАТО обвини Кремъл и заради
"безотговорното му поведение" спрямо ядрените оръжия.
"За мен Русия е реална заплаха. Тази страна притежава
хиляди ядрени оръжия и непрекъснато говори как би ги
използвала", обобщи Брийдлав.
Руският вицепремиер реагира на обвиненията на НАТО и
написа в профила си във "Фейсбук", че Брийдлав е
"специалист по бомбардировки на афганистански сватби"
и "не би следвало да коментира прецизността на руските
въздушни удари".
В края на февруари руското министерство на отбраната
обвини Брийдлав в русофобия.

САЩ прехвърлят в Европа
изтребители Ф-22

САЩ ще разположат в Европа още четири изтребителя Ф-22
"Раптор" в изпълнение на инициативата за подобряване на
сигурността на съюзниците от НАТО във връзка със ситуацията в
Украйна. Това заяви американският министър на военновъздушните
сили Дебора Джеймс, цитирана от Ройтерс. Тя не уточни кога ще
пристигнат самолетите, нито къде ще бъдат разположени. Така ще
бъде изпълнена заповед на министъра на отбраната Аштън Картър
за силен и балансиран подход към Русия. Подобни изтребители се
използват във военновъздушната операция срещу "Ислямска
държава" в Ирак и Сирия.
Разполагането им в Европа се смята за ход, който цели да намали
тревогата сред съюзниците от руска военна агресия, отбелязва
Ройтерс. Изтребителите от пето поколение Ф-22 са на въоръжение

във ВВС на САЩ от 2005 г., но не и в други армии, тъй като
Конгресът забрани износа им въпреки силния интерес, проявен от
редица държави.
Освен това в Европа ще бъдат изпратени и 12 щурмови самолета А10 Тъндърболт („Гръмотевица”), които в САЩ ще бъдат заменени с
бомбардировачи Б-1 и изтребители Ф-35.

