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ЗАЩО НЕ СЕ ПРЕЧУПВА
“ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА“?
Това, вероятно, е въпрос, който мнозина си задават, наблюдавайки
непрекъсната поредица от широко тиражирани офанзиви, всяка от които
обещава да сложи край на Даеш („Ислямска държава“) и да „излекува Сирия и
Ирак от тумора на джихадизма“.
Точно преди един месец - в края на май - иракската армия, подкрепяна от
финансираните от Иран шиитски милиции и получавайки сериозна въздушна
подкрепа от САЩ, коалиционните сили в рамките на операцията Inherent Resolve
и собствената си авиация, започна решителна офанзива срещу Фалуджа, която
трябваше да освободи града от джихадистите и да циментира освобождението
на провинция Анбар от Даеш след като преди това армията успя да си върне
град Рутба. След завземането на град Рамади, което отне седмици, Иракската
армия сякаш бе научила урока си – задължително сближаване с местните
племена, премерена, планомерна и поетапна офанзива, която да подчини всички
подстъпи към града, преди той да бъде атакуван директно, сдържане на
шиитските „милиционери“ с цел да не се антагонизира местното население...

Както се оказа, теорията и практиката рязко се
разминаха.
Щурмът на Фалуджа започна без градът да е напълно отрязан от снабдителните
линии нагоре по течението на река Ефрат1; околните ключови предградия не
бяха подсигурени преди да се щурмува центърът в резултат на което бойците на
Даеш успяха с помощта на сложна и добре замислена мрежа от тунели да
предприемат излази, които сериозно уязвиха силите на иракското правителство;
шиитските милиции продължиха да тероризират цивилното население, което
хвърли сянка върху цялостната кауза за освобождаване на Анбар от терора2 .
Ситуацията стана толкова критична, че иракската администрация се видя
принудена да започне съдебни дела срещу няколко бойци от милициите, уличени
в злоупотреба с позицията си.

1
2

Виж картите в предишните броеве – 12,11,10, 9
Виж темата за Ирак в брой 12 - тук
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Резултатът е, че след месец ожесточени боеве, иракската армия е все още далеч
от крайната си цел – подчиняване на Фалуджа и околностите, и прочистването
им от бойците на Даеш. Предвид сложната обстановка на терен – огромен брой
цивилни, затворени във Фалуджа, проблемът с постоянните атаки на
джихадистите по фланговете и продължаващото снабдяване на Даеш от
северозапад, окончателния успех на кампанията остава отложен във времето.

Подобна ситуация се разиграва и в Сирия.
Там основният тласък срещу Даеш идва от две направления – от една страна
сирийската армия (СА) и нейните съюзници – Хизбула, Националните сили за
отбрана, иранската Революционна гвардия и руските части, от друга страна
кюрдските сили на Роджава (YPG, YPJ) и бригадите на Свободната сирийска
армия (ССА), съюзени с тях – т.нар. Сирийски демократични сили, подкрепяни от
САЩ, Франция и Великобритания, както и от местни милиции, организирани
както от сирийските селища, така и от асирийските християни в северните части
на провинция Хасаке.
Правителствените сили насочиха усилията си в две направления – овладяване
на възловия път Итрия-Табка, който е сегмент от по-голямото трасе ХамаРакка и настъпване източно от Палмира в посока Арак с неговите петролни
полета и по на север към Сабура. За целта Дамаск организира две ударни звена,
в които съсредоточи най-опитните си бригади - „Леопардите“ и „Ястребите“, а
към тях бяха прикрепени ветераните на Хизбула, ирански войници и проправителствените милиции3. Русия трябваше да подсигури подкрепата по
въздух, което и стори в координация със сирийските ВВС. В резултат от
планирани около половин месец операции, чието провеждане отне около 5 дни
за всяка, силите на СА и съюзническите им части успяха да завземат Арак и
няколко околни петролни полета, а на север достигнаха до кръстопътя Табка
(макар някои сведения да ги поставяха на кръстопътя Расафех). В края на
миналата седмица (17 – 19 юни), нещата изглеждаха чудесно, а сякаш нищо не
стоеше на пътя на СА към Табка и стратегически важната военна база край
града.

Едновременно местни сирийски и такива, формирани от доброволци, осигурени
основно от Иран, Ирак и Афганистан.
3
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Какво се провали?
На първо място, сирийската армия за пореден път допусна да се окаже в
ситуация, в която освен тези две ключови офанзиви, стартира още няколко
паралелни – срещу бунтовниците в предградието на Дамаск, Дума; срещу
бунтовниците и джихадистите от Нусра и ислямистите от Джайш ал Фатах около
Хан Туман; срещу бунтовниците и туркмените в Латакия; офанзива срещу
бунтовниците в северните предградия и квартали на Алепо. Същевременно,
ресурси се насочиха и за поддръжка на обкръжените сили в Дейр ез Зор, а
руската авиация отдели доста повече време да бомбардира жилищни квартали
в Алепо и Идлиб, отколкото в атаки срещу позициите на Даеш около Арак и по
пътя за Табка.
Подобно разпиляване на силите се оказа фатално за необходимостта от
съсредоточаване и нанасяне на концентриран удар срещу джихадистите от
Даеш.
За да се влошат нещата за СА и съюзниците им още повече, бунтовниците в
Алепо и силите на Нусра и Джайш ал Фатах около Хан Туман не просто отразиха
офанзивите, водени най-вече от ирански части, бойци на Хизбула и милиции от
Националните сили за отбрана, но и преминаха в решителни
контранастъпления, които изискаха след успехите около Табка и Арак елитни
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сирийски части да се прехвърлят на запад, за да закрепят лабилните позиции
около Алепо.
Това отслаби „клиновете“ на про-Асад силите на изток и логично даде шанс
на добре организирани и светкавично проведени контраофанзиви, изпълнени
най-вече през нощта, да изтласкат частите на правителството и да ги върнат в
изходна позиция, проваляйки седмици на разчети, планиране и надежди за
успех. Джихадистите успяха да напреднат още на запад на 22 и 23 юни.
Успоредно с военните неуспехи, предимно шиитските сили на СА ще имат
сериозен проблем да убедят местното сунитско население, че няма да последва
съдбата на своите братя по религия в провинция Анбар. Това изключително
много ще затрудни всяко по-нататъшно проникване към сърцето на Даеш,
особено с оглед на факта, че за разлика от правителството в Багдад,
правителството в Дамаск не полага сериозни усилия за привличане на
бедуинските кланове в пустинните райони на Дейр ез Зор.

По-успешно се разви офанзивата на Сирийските
демократични Сили на север, в района на Манбидж.
След добре проведена медийна война, която заблуди успешно Даеш в
намерението на Турция да вкара свои сили в Сирия, коалиционните сили,
координирани от САЩ, успяха да проведат добре замислена и реализирана
офанзива, комбинирайки няколко едновременни удара, чиято цел бе да оформят
клещи около джихадисктката твърдина Манбидж и да я обкръжат в маньовър,
напомнящ класическите стратегически прийоми, наблюдавани в Европа по
време на Втората световна война и доизбистрени в хода на Студената.
Клещите успяха да постигнат това, което в Ирак не се случи – пълно
отрязване на Манбидж от другите позиции на Даеш и то в дълбочина, която да
гарантира, че пробив във фронта няма да бъде постигнат така, както стана при
Фалуджа. Изглежда американското командване бързо си взе поуки от иракския
фронт и реши да не допуска подопечните им местни сили да се провалят по един
и същи начин отново.
Постигнато бе локално превъзходство, което е на лице и до днес (23 юни), но
дори и в тази ситуация, бойците на Даеш успяха да задържат контрола върху
някои периферни стратегически обекта около Манбидж, а контраатаките за
деблокиране на града започнаха от няколко посоки, като засега найзначителната доведе до изтласкването на Демократичните сили от град Арима,
разположен на магистралата Ал Баб - Манбидж. Паралелни атаки от север и юг
се впиват под формата на малки клинове в периметъра на Демократичните сили,
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търсейки слабо звено в защитата, през което да пробият и да се съединят с
обкръжените си събратя.

Към момента (23 юни), Демократичните сили успяват да
стабилизират фронтовата линия и да изолират отделните атаки
на джихадистите.
Въпреки това, планомерният подход, прилаган от Сирийските демократични
сили означава и повече загубено в настъпление време, което дава шанс на Даеш
да прегрупира силите си и да търси варианти за прехвърляне на подкрепления.
Освен тези главни офанзиви, територията, контролирана от Даеш, е подложена
на още няколко по-малки по мащаб атаки, които се стремят да се възползват
максимално от разпръснатото на твърде много фронтове внимание на
джихадистите. В района на Махмур в Ирак, бойците на иракската армия и
подкрепящите ги шиитски милиции се опитват вече повече от месец и половина
да постигнат решителен пробив срещу позициите на Даеш по пътя БайджиМосул в района на Кайяра, но без особен резултат, въпреки значителната
концентрация на пехота и артилерия, бронирана техника и значителна
поддръжка по въздуха. Подобна е и ситуацията в района на ат Танф в Сирия,
където Новата сирийска армия (Джаиш ал Джадид) успя да изтласка частите на
Даеш от стратегически важния граничен пункт и да сложи ръка между основния
път, свързващ Южен Ирак и Централна Сирия. Въпреки това, НСА не успя да
разгърне успеха си в посока север, към ядрото на Даеш по поречието на Ефрат4,
а на няколко пъти бунтовническите части бяха сериозно притиснати от
джихадистите, като дори временно бяха изгонени от Танф в края на май. По
подобен начин се развиха и опитите на бунтовниците и Ан Нусра в провинция
Дараа да атакуват позициите на Даеш, разположени по протежение на
демаркационната зона с контролираните от Израел Голански възвишения. През
последната седмица бунтовници и ислямисти се опитваха безрезултатно да
прогонят Даеш от градчето Тасил. Всичките им атаки бяха отбити със
значителни за мащабите на местните бригади загуби.

4

Градовете Букамал, Джалаа и Хаджин.
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На какво се дължат провалите на тези второстепенни
операции?
Факторите са няколко. На първо място, липсата на опит и достатъчна
подготовка сред атакуващите части. Немалък брой от тях са новобранци или
ентусиасти, преминали недостатъчно адекватно военно обучение. Тези хора
нямат достатъчно оръжие, не умеят да координират атаките си и демонстрират
изключителен лаицизъм на тактическо ниво, организирайки атаките си по
подобие на начинаещ играч в модерна стратегическа игра.
Вторият проблем е, че частите на Даеш имаха предостатъчно време да укрепят
позициите си във всички тези сектори, които до преди два-три месеца оставаха
относително неангажирани във военните действия. Даеш вече демонстрира
изключителни умения в изграждането на добре замислени и отлично подготвени
отбранителни позиции, които се оказаха кошмар както за нередовните, така и за
редовните военни подразделения, които ги щурмуват. Не бива да подценяваме
и нивото на подготовка на бойците на Даеш, както и на въоръжението им,
подсигурено от значителните финансови авоари на джихадистите. Тези мъже са
изпитани ветерани, преминали далеч по-качествено обучение, подсигурено от
бивши военни и дори членове на спец части, които се зачислиха в ранговете на
Даеш срещу солидно заплащане. За разлика от повече или по-малко
безразборното снабдяване с оръжие и муниции на бунтовниците и бойците от
милициите, джихадистите разполагат с ясно структурирана логистика,
складовете им са претъпкани с грижливо подсигурени муниции, а моралът и
нивото на бойците прави нуждата от осигуряване на значително преимущество
в жива сила condicio sine qua non за всяка операция, насочена срещу Даеш. Както
виждаме във Фалуджа, макар и трудно, бойците на Даеш все още се справят с
атакуващите ги иракски части и милиции, въпреки, че съотношението на силите
е над 5:1 в полза на Багдад.
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Последният ключов фактор за издръжливостта на джихадистите и неуспехите
на техните опоненти, е липсата на кохерентност между коалиционните сили.
Разнородните по произход части, чийто цели и идеологии нерядко се
разминават, са почти неспособни да координират действията си на терен. Това
се вижда в Ирак, където милициите и армията често влизат в сериозни
противоречия. Вижда се и в Сирия, където голяма част от най-боеспособните
сили, поддържащи Асад не са под командването на сирийския генерален щаб, а
са на разположение на Хизбула, Иран или Русия. Същото е положението и сред
Демократичните сили, както и сред бунтовническо-ислямистките части,
сражаващи се край Алепо, Идлиб, Азаз, в северна Латакия, около Хомс, южно от
Морек, в района на Дараа, в предградията на Дамаск и т.н.

Противно на всеобщото схващане Свободната сирийска
армия с нейните клонове и подразделения, ислямистите и проислямистките фракции в Ислямски фронт (ИФ), и
джихадистите от Ан Нусра и техните производни, не са едно
монолитно цяло, нито пък техните виждания – и политически и
военни - съвпадат.
На практика, Ан Нусра се възползва ловко от отслабването на ССА и ИФ
вследствие на офанзивите на правителството и Даеш през последните три
години, и завзе редица ключови позиции, изтиквайки бунтовниците или
разполагайки и свои подразделения в стратегически важни населени места и
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пътни възли, като например Морек или базата Абу Дахур. По този начин, в
редиците на бунтовниците се създава едно понякога латентно, а понякога и явно
напрежение, което се явява сериозна пречка пред провеждането на каквато и да
е координирана военна дейност. Нещо повече, за различните фракции в
опозицията, определени звена се явяват врагове, докато за други, същите тези
врагове са възприемани като приятели.
В рязък контраст с многоликите си опоненти, Даеш демонстрира уникална за
конфликтите в Сирия и Ирак цялост. Организацията не допуска в себе си отделни
бригади или клонове, а залага на пълното инкорпориране на всички
присъединили се бойци в повече или по-малко единна структура. Това не
означава, че около отделни местни лидери не се формират неформални
фракции, както стана във Фалуджа, но със сигурност организацията се стреми да
изкорени или поне да потисне подобни тенденции в редиците си.
Единството и високото ниво на координация, както и високата, на фона на
повечето опоненти, стратегическа и тактическа грамотност, демонстрирана от
джихадистите, ги отличават от повечето им опоненти и допринасят значително
за понякога неочакваната им способност да се възстановяват от понесени удари.
Даеш са изключително успешни в това да не допускат вражеските офанзиви да
се разгръщат по начин, който би довел до колапс на джихадиските позиции в
даден сектор. Те умеят да изтеглят бойците си организирано, без да се дават
твърде големи загуби. Тези прегрупирани сили в последствие се използват в
изключително успешни контраатаки, които неведнъж са проваляли замисъла на
не една коалиционна офанзива през последните години.

***
Няма съмнение, че от средата на 2015г., Даеш навлезе в период на упадък,
свързан с постоянната загуба на територии, понасянето на сериозни финансови
щети следствие на ударите върху трафика на петрол, както и в следствие на постриктния граничен контрол, наложен от Турция, Йордания и Саудитска Арабия.
Значителният обем военно-техническа помощ, осигурен от Русия и САЩ за
отделните фракции, както и присъствието на значителен брой руски и западни
инструктори на терен, определено донесе качествена промяна в съотношението
на силите. Демократичните сили, ССА и иракската армия изглеждат далеч повнушителни и действат с по-голяма ефективност спрямо същото време през
миналата година.
Въпреки това, в анти-Даеш коалициите все още съществуват множество
слабости, явни или латентни, които пречат за пълното разгръщане на
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потенциала им. Липсата на достатъчна тактическа грамотност на терен,
неуспеха за създаване на координирана стратегия за действие на широк фронт,
както и противоречията между отделните звена в различните фракции
демонстрират, че за постигане на необходимото ниво на координация е нужно
да се свърши още много работа.
Разминаването в целите на намесените „Велики сили“ също изиграва своя
негативен ефект в борбата с Даеш. САЩ вече пета година се лутат в нуждата от
откриване на подходящ за политическата им платформа съюзник. Вашингтон
вече неколкократно се опари жестоко, раздавайки пари и оръжие на различни
бунтовнически фракции, които в крайна сметка се обърнаха срещу политиката
на Белия дом, а някои дори станаха част от Нусра и Даеш. Това означава, че
спрямо Демократичните сили ще се води една предпазлива, премерена
политика, свързана с бавно печелене и създаване на взаимно доверие. Това,
разбира се, е правилен подход, но той ще означава допълнително отлагане на
решителните действия срещу сърцето на Даеш.
В другия лагер, Русия демонстрира своята готовност да се бори с Даеш, но
реално обслужва основно военните интереси на Дамаск по отношение борбата
с бунтовническите фракции. В Москва правилно са преценили, че пътят към мира
в Сирия е осеян с мини и бодлива тел и че най-добрият начин тяхното протеже
да изплува на повърхността, е като му подсигурят контрола върху максимално
много от големите градове в страната. Тъй като в тези точки противник са
бунтовниците и ислямистите, а не Даеш, Русия побърза да използва медийните
си ресурси за да уеднакви тези фракции с джихадистите. Тактиката работи
отлично и руската страна заслужава адмирации за постоянството и
решителността, с която успява да наложи тезите си не само в Изтока, но и на
Запад, където - най-вече в Англия - руските трактовки звучат все по-лесни за
възприемане.
Истината, разбира се, е съвсем друга, но няма как да виним една велика сила че
лъже и изкривява фактите в своя полза – все пак, това не е запазен руски прийом.

Проблемът в стратегията на Москва е, че носи след себе си
смъртта на немалко цивилни, които стават косвена жертва на
атаките, насочени срещу предимно градски центрове с висока
концентрация на мирни жители.
Основният негативен ефект, отделно от жертвите, разбира се, е
радикализирането на местните бунтовнически и про-ислямистки бригади, които
постепенно се вливат в състава на Даеш или Нусра, или пък създават свои
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собствени радикални структури, заемащи крайния диапазон в религиознополитическия спектър на по-широките ислямистки структури като Ислямски
фронт например. Тази тенденция задълбочава сериозно кризата в Сирия и
спомага за удължаването на конфликта напред във времето. Дори Даеш да
рухне, от пепелта й ще се надигнат множество радикални, ислямистки или
джихадистки структури, които да се борят срещу правителството или срещу продемократичните и по-либерални опозиционни сили. Не бива да пропускаме и
вината на кюрдите и тяхната мечта за независима Роджава, широко
пропагандирана от YPG. Смяната на имена на населени места, прогонването на
арабски семейства от домовете им и изключителната подозрителност, с която
кюрдите третират освободените от Даеш зони, създават едно все още латентно,
напрежение, което постепенно ескалира. Поражда се определен антагонизъм на
етническа основа между кюрди и араби, който не вещае нищо добро в бъдеще и
може да се окаже изключително сериозна пречка пред реализирането на
съвместната анти-джихадискта кампания, започнала още в края на 2014г.
Кога точно ще бъде победена Ислямска държава остава въпрос без ясен
отговор.
Това, което ситуацията в момента ни казва, е че тази победа няма да дойде нито
бързо, нито лесно, нито на ниска цена. Групировката е оцелявала с личен състав
от под 100 души, а в Сирия и Ирак все още се сражават хиляди, към които всеки
ден се присъединяват нови бойци, подгонени от падащите над домовете им
бомби или провокирани от безогледното отмъщение на финансираните от Иран
милиции от двете страни на границата, както и не без помощта на новата
етническа политика, промотирана от кюрдите - както в Сирия, така и в Ирак.
Притиснати между религиозното потискане от страна на правителствата в
Дамаск и Багдад от една страна и на етническия натиск от страна както на
кюрдите, така и на новопоявилите се шиитски малцинства, чието заселване в
Сирия се финансира от Иран, сунитите в Леванта ще стават все по-отчаяни в
търсенето на спасение за себе си. С оглед липсата на ясна подкрепа от другите
сунитски страни в региона – Йордания, Турция, Египет и в по-малка степен
Саудитска Арабия и Емирствата, за сунитите-араби в земите между Ливанските
планини и река Тигър ще става все по-просто да търсят спасение в сянката на
черното знаме, в чийто бял център е изписан основният принцип на Исляма думи, който съвременния джихадизъм успя да превърне в проклятие, от което да
се бои целият свят.
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В ЮЖНА СИРИЯ
ОПЦИИТЕ СА МАЛКО
Накратко:
 През последната седмица насилието между правителствените сили и
опозицията в Алепо, Идлиб и Латакия се увеличи, докато подкрепените
от САЩ Демократични сили навлязоха в държания от Даеш град Манбидж.
 На дипломатическия фронт се увеличава натиска и критиката към
Башар Асад и Русия за незачитане на договорки за спиране на огъня.
 За втори път от март месец насам хуманитарен конвой достигна до
държан от опозицията град, подложен на обсада. В Град Хула,
провинция Хомс, получиха помощи на 18 юни по данни на Червения кръст.
Доставките идват дни след помощите, достигнали обсадения от 2012
насам град Дарая в провинция Дамаск. Сирийското правителство обяви,
че ще позволи хуманитарни помощи да достигнат до 19 обсадени цивилни
зони. Въпреки това, конвоите не достигат всяка от целите си, заради
интензивни сражения и въздушни удари, както е например град Алепо,
достъпът до който, е блокиран.
 51 официални лица от Държавния департамент на САЩ подписаха
документ, призоваващ Белият дом да започне въздушни удари срещу
режима на Башар Асад. Според подписалите се, ако САЩ не започне
акция срещу Асад заради всички нарушения, които правителството му
извършва, положението на терен в Сирия ще продължи до достигането на
пълна хуманитарна катастрофа и срив в дипломатическите среди.
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Миналата седмица, 51 официални лица от Държавния департамент на САЩ
подписаха вътрешен документ, призоваващ за намеса на Белия дом в Сирия.
Дипломати заявиха, че режимът на Башар Асад няма да има причина да се
придържа към споразуменията за прекратяване на огъня и да преговаря за
своето управление. Документът също така заявява, че правителствените сили
са виновни за повечето цивилни жертви в сирийския граждански конфликт.
Призивът идва на фона на отчаяната ситуация на силите на Свободната
сирийска армия, обединени във формацията Южен фронт, разположени найвече в провинция Дараа до границата с Йордания. Районът, в който може би
американците се справиха най-добре. Но фокусирането върху сраженията с
джихадистите от Даеш за сметка на атаките срещу позиции на Асад, доведе до
ерозия на успехите.
Дали бунтовническата коалиция ще оцелее този конфликт, ще зависи от това
доколко дипломатите се вслушат в съветите, които им се дават.
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Като жизнеспособна бойна сила, състояща се основно от бунтовници с
националистическо чувство, съсредоточени предимно в един район, Южният
фронт често е показван като най-успешното звено в състава на Свободната
сирийска армия. За разлика от по-хаотичния Север, джихадистите не успяват
да пробият в Южна Сирия, където срещат добра организирана и способна бойна
сила.
Неотдавна, обаче, бунтовническите сили в южните части на Сирия, бяха
подложени на натиск от четири страни, което може да доведе до смъртта на
тази формация.
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Бунтовниците са под натиск от формирания от САЩ Команден център,
базиран в йорданската столица Аман, да се сражават срещу Даеш в Дараа.
Центърът спря доставките на муниции и заплати за бойците от седмица насам.
Дали потоците ще потекат отново, зависи от това дали частите се сражават
срещу Даеш.
Проблемът с доставките и неразбирателството с Командния център е придружен
от критики към Южния фронт от страна на опозиционните сили. На 18 и 19
юни беше разпространен документ, подписан от 50 влиятелни членове на
опозицията, включително военни командири, активисти и религиозни лица, който
настоява Южният фронт да спре бездействието си, докато останалата част от
Сирия е бомбардирана от силите на правителството и неговите съюзници.
Критиките идват от усещането сред опозиционните сили, че Южният фронт е
марионетка на чужди сили. Документът, подписан в Държавния департамент
правилно потвърждава виждането, че сирийците продължават да виждат
режима на Асад като техен основен враг. Има убеждение в Сирия, че на
бунтовниците в Южния фронт е забранено да действат срещу бази на режима в
близост до столицата Дамаск. Доверието във формация вече е поставено под
въпрос в цяла Сирия и натискът от страна на Командния център, както и
заплахите, че ще бъдат спрени доставките, допълнително наливат масло в
огъня.

С натиска си върху Южния фронт да се сражава единствено
срещу Даеш, САЩ правят лоша услуга на формацията
подсилвайки редиците на Даеш.
В документа на официалните лица от Държавния департамент се казва
правилно, че неспособността да се спрат злоупотребите на режима в Дамаск,
дава допълнителни козове за призивите на джихадистките формации. Този факт
трябва да се признае, особено сега, когато Южният фронт е изправен пред
коалиция от три местни формации в провинция Дараа, застанали на страната на
Даеш.
Несигурното положение на Южния фронт е явно. Ако до преди няколко
месеца тази формация беше една от най-добре структурираните и боеспособни
части от Свободната сирийска армия, то днес натискът от страна на Командния
център довежда до това тази коалиция да бъде виждана като слаба и
нелегитимна от останалите бунтовнически части, които се сражават всеки ден в
Северна Сирия.
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Тези събития подсилват със сигурност Даеш. С призива да се водят битки
главно срещу джихадистите, но не и срещу Асад, Центърът в Аман прави лоша
услуга на бунтовниците, които са разглеждани донякъде като предатели. От
друга страна, фокусът се измества отново единствено към Даеш за сметка на
престъпленията, извършвани от правителствените сили. Още нещо –
джихадистите се опитват отдавна да стъпят здраво в Южна Сирия, привличайки
на своя страна лидери на местни родове и племенни общности.
Политиката срещу Даеш в Дараа определено има много пропуски и засега
върви в грешна посока. Щатите се обръщат често към местни сили, които за
обикновените хора изглеждат подозрително. В Южна Сирия няма други сили
извън Южния фронт, с които Вашингтон може да работи срещу Даеш, освен ако
не иска сътрудничество с Башар Асад.
Като се тегли чертата, определено опциите в Южна Сирия са малко.
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