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BIAŁORUŚ UJAWNIA SCENARIUSZ ZAPAD-2021
Jak donosi agencja BelTA, Ministerstwo Obrony Republiki Białorusi opublikowało oﬁcjalny scenariusz
białorusko-rosyjskich strategicznych ćwiczeń wojskowych "Zapad-2021". Ma on opierać się na
scenariuszu agresji na jedno z państw członkowskich Związku Rosji i Białorusi.
Informację tą przekazał wiceminister obrony Republiki Białorusi Wiktor Gulewicz, a koncepcja ćwiczeń
miała być opracowana wspólnymi siłami przez Sztaby Generalne Sił Zbrojnych Białorusi i Rosji. Ma ona
mieć wedle deklaracji białoruskiego resoru obrony charakter "defensywny". Przy jej opracowaniu
uwzględniono także najnowsze wyniki doświadczeń z ostatnich konﬂiktów zbrojnych, a także
procedury i zasady użycia wojsk obu państw w rozwinięciu operacyjnym.
Czytaj też: Armia 2021: Rusza Biathlon Czołgowy
Jednym z kluczowych opcji rozwoju sytuacji polityczno-wojskowej jest zaostrzenie napięć
międzynarodowych, które miałoby doprowadzić do destabilizacji w regionie, a następnie obcej agresji
na Białoruś lub Rosję. Towarzyszyć miałyby temu powstanie i eskalacja konﬂiktu związanego ze
wzrostem aktywności nielegalnych grup zbrojnych, separatystycznych i terrorystycznych, które
dodatkowo miałyby otrzymywać wsparcie zewnętrzne. Terytoria walczących stron i granice państw są
z kolei tutaj określane warunkowo.
Czytaj też: Armia 2021: Sześć stępek na rozkaz Putina. Korwety i okręty podwodne
Wymienia się tutaj stronę "północną" w postaci Państwa Związkowego Republiki Polesia i Federacji
Centralnej oraz "zachodnią" w postaci koalicji państw Wilii, Pomorza i Republiki Polarnej oraz
międzynarodowe organizacje terrorystyczne. Główną przyczyną pogorszenia się relacji pomiędzy
oboma obozami było dążenie strony "zachodniej" do destabilizacji sytuacji w Republice Polesia i
pogorszenia stosunków pomiędzy podmiotami Państwa Związkowego, a także zmiany przywództwa
politycznego w Republice Polesia oraz przyłączenie jej zachodnich regionów do państwa Willa.
Czytaj też: Rosja: wielka mobilizacja rezerwistów we wrześniu
Działania strony "zachodniej" miały nie przynieść jednak oczekiwanych rezultatów jakim miała być
wojna domowa w Republice Polesia. W związku, z czym przeciwnik podjął próbę wdrożenia najbardziej
radykalnych środków, w efekcie czego rozpoczął agresję przeciwko temu państwu. Federacja
Centralna wsparła Republikę Polesia oraz zdecydowała się podjąć działania mające zapewnić
stabilność w regionie, które opierają się na normach prawa międzynarodowego oraz zachowaniu
integralności terytorialnej i niezależności swojego sojusznika. W tym celu oba Państwa Związkowe

zdecydowały się na użycie zestawów środków mających na celu zakończenie walk na ich warunkach
oraz dostosowanych do poziomu zagrożenia ze strony przeciwnika.
W praktyce może to oznaczać - co zresztą nie jest zaskoczeniem - ćwiczenie scenariusza konﬂiktu
przeciwko krajom bałtyckim i Polsce, oczywiście formalnie "odpierania" rzekomej "agresji" z ich
strony. Warto tutaj odnotować, że scenariusz ćwiczenia mówi też o stopniowaniu zaangażowania
wojskowego - od konﬂiktu hybrydowego ("destabilizacji") do zakładającego zastosowanie szerokiego
spektrum środków wojskowych. Można więc domniemywać, że tego rodzaju zdolności budują Moskwa
i Mińsk.
Czytaj też: Białoruś: manewry Zapad-2021 mają potencjał do incydentów
Jeśli chodzi o sam temat ćwiczeń wojskowych Zapad-2021 to jest nim "Wykorzystanie zgrupowań
wojsk (sił) w interesie zapewnienia bezpieczeństwa militarnego Państwa Związkowego". Wszystkie
przewidziane w jego ramach działania mają odbyć się w dniach 10-16 września na terytorium całej
Białorusi, a także dziewięciu wybranych poligonach w Rosji. Co warte podkreślenia działania te mają
być ostatnim etapem działań realizowanych w ramach połączonego systemu szkolenia białoruskiej i
rosyjskiej armii w bieżącym roku.
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