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УВОД  
 
 
 
 
Тероризам (од латинское речи terror — страх, ужас) не 

представља некакав нови феномен. Познат је од времена ан-
тичке Грчке и старог Рима. Организоване групе људи бавиле 
су се тероризмом као средством политичке борбе у секулар-
ном и религиозном животу. Широко је коришћен у периодима 
транзиције социјалног и политичког развоја друштва и држа-
ве. 

Прва извесна сведочења о 
коришћењу терористичких мето-
да на територији савременог Бли-
ског истока датирају из I века 
нoве ере. Ради се о радикалном 
огранак верске секте Сикарија 
(од латинске речи sica — кратак 
закривљен бодеж који је у складу 
са ритуалом коришћен за убијање 
противника). Сикарији су током 
66-73. године нове ере били ак-
тивни у римској провинцији 
Јудеји (Јужна Палестина), борили 
су се против римске владавине и представника јеврејске 
аристократије, који су сарађивали са освајачима. Током праз-
ника, мешајући се са гомилом, Сикарији су убијали неподобне 
и затим се скривали, користећи се изазваном паником1. 

 

Извор: http://nic-pnb.ru

У средњем веку, на територији Палестине терористичке 
методе су активно користили Асасини и мноштво митова и 
легенди створено је у вези са њима. У њихову листу је 

                                                            
1 Н.А. Черњађева. Међународни тероризам. Порекло, еволуција, актуелна 

питања правне борбе. Монографија. 2016. С. 10. 
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укључено неколико десетина убистава виших политичких 
функционера, верских званичника, као и осам владара2. Таква 
убиства данас се могу квалификовати као политичка убиства, 
која извршавају терористи, спремни да се суоче са смрћу због 
идеје.  

У XIX веку терористичке методе масовно су почели да 
користе анархисти и неке националистичке организације. У 
XX веку тероризам је већ постао светски проблем. Од друге 
половине прошлог века терористи су почели да усвајају 
најновија научна и технолошка достигнућа, активно користе 
медије, а са појавом интернета и сајберпростора. 

У протеклих неколико 
деценија Блиски исток је 
један од најнестабилнијих 
региона у свету. Ту је при-
сутан палестински про-
блем, као и нерешени 
територијални проблеми, 
гранични спорови који не-
прекидно трају, погоршање 
проблема водних ресурса, 
висок прираст становниш-

тва и немогућност власти да обезбеди посао радно способ-
ном становништву. Ово проузрокује раст радикалних ставо-
ва у друштву, које терористичке групе вешто користе, 
изједначавајући се на тај начин са активним актерима поли-
тичких процеса. 

 
Извор: http://www.tvc.ru 

Почетак тзв. «Арапског пролећа» је очигледна 
манифестација наведеног. Протести, одржани у децембру 
2010. године у Тунису и праћени захтевима за побољшањем 
социјално-економске ситуације становништва, претворили су 
се у народне револуције у многим арапским земљама Север-

                                                            
2 Н.А. Черњађева. Међународни тероризам. Порекло, еволуција, актуелна 

питања правне борбе. Монографија. 2016. С. 10. 

  4



не Африке и Блиског истока са циљем политичких рефор-
ми и промене режима. Међутим, веома брзо народно 
незадовољство су «приграбиле» терористичке организације и 
потчиниле га својим циљевима. 

Као резултат наведеног, најпре је ослабила способност 
државних структура да пруже отпор нападима терориста, а 
затим је започео процес распарчавања одређеног броја земаља 
у региону3, 4, 5. На Блиском истоку највеће губитке претрпеле 
су Сирија, Ирак и Јемен. У Северној Африци — Либија. 

Савремене терористич-
ке организације које делују 
на Блиском истоку више 
нису мање групе лоше на-
оружаних и слабо снабде-
вених људи, опседнутих 
неком идејом. То су добро 
организоване структуре, са 
разгранатим међународним 
везама, вишемилионским 
приходима, унутрашњом 
поделом одговорности и 
подручја деловања, со-
пственим системом регрутације и усавршавања, камповима за 
обуку, складиштима, радионицама, медицинским установама, 
разноврсним лабораторијама за израду оружја, експлозива и 
експлозивних направа, хемијског оружја и отрова, сопстве-
ним средствима комуникације и транспорта итд. 

Извор: life-pics.ru

                                                            
3 Souad Mekhennet. The terrorists fighting us now? We just finished training them // 

The Washington Post. 2014. August 18. — https://www.washingtonpost.com 
4 Brian Katulis, Peter Juul. U.S. Middle East Policy at a Time of Regional Fragmen-

tation and Competition. Center for American Progress. 2014. June. — 
www.americanprogress.org 

5 Fragmented visions of Middle East prevail on the last day of the Munich Security 
Conference. 2017. February 19. — https://www.dw.com 
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У својим активностима терористичке организације непре-
кидно траже нове форме, методе и технике деловања, које им 
омогућавају да вршепаде огромних размера и одјека. Оне уче 
једне од других, размењују искуства и труде се да не 
понављају грешке претходника. Лидери међународних теро-
ристичких структура научили су да веома ефикасно управљају 
карикама својих терористичких мрежа, често лоцираних дале-
ко од региона Блиског истока, користећи у те сврхе сва распо-
ложива средства комуникације: од агената за везу до сателит-
ских комуникационих система и глобалног интернета6.  

 
 
 
 

                                                            
6 Уводна реч директора ФСБ Русије, председника Националног антитерори-

стичког комитета А.В.Бортникова на XV заседању руководилаца специјалних 
служби, безбедносних органа за спровођење закона. Гласник Националног антите-
рористичког комитета РФ бр. 2{15} 2016. С. 11. — http://nac.gov.ru 
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ГЛАВНЕ ТЕРОРИСТИЧКЕ ГРУПЕ 

 
 
 
 

Главни недржавни субјекти, који користе терор за 
постизање својих циљева на Блиском истоку и који су одигра-
ли / настављају да играју значајну улогу у радикалној 
трансформацији региона су: 

– «Џабхат Ал Нусра» («Фронт Ал 
Нусра»), други назив «Џабхат Ал Нусра ил 
Ахл ал Шам» (Фронт подршке за народ 
Леванта) — огранак Ал Каиде у Сирији (од 
јула 2016. године — «Џабхат Фатех ал 
Шам»; 28. јануара 2017. објављено је стварање нове кишоб-
ранске структуре «Хаjат Тахрир ал Шам», која је ујединила 
борце терористичких групација «Џабхат Фатех ал Шам», «Ли-
ва ал-Хак», «Џејш ал-Суна» и низ других, укупно више од 70 
групација); 

– «Исламска држава» (ИД, други на-
зиви — «Исламска држава Ирака и 
Сирије», «Исламска држава Ирака и Ле-
ванта», «Исламска држава Ирака и Ша-
ма»); 

На јединственом федералном списку организација које су 
судови Руске Федерације прогласили терористичким налазе се 
и «Муслиманска браћа» («Al ihvan al muslim»); и «Исламски 
џихад»7.  

Исламистичка групација «Џабхад Ал Нусра» формирана је 
у децембру 2011. године у Сирији као огранак Ал Каиде у овој 
земљи. Оснивачи су били: Абу Мохамед ал Џулани 
(држављанин Сирије), Абдулмухсен Абдула Ибрахим ал Са-
                                                            

7 Сајт НАК РФ. — http://nac.gov.ru 
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рик (држављанин Саудијске Арабије и рођак Осаме Бин Ладе-
на), Хамид Хамад Хамид ал Али (држављанин Кувајта са ди-
пломом доктора наука са Универзитета у Единбургу у 
Шкотској) и Абу Јусуф ал Турки (он је дошао у Сирију из гра-
да Бурсе у Турској). Ал Нусра је 20. јуна 2012. објавила своју 
оснивачку повељу на интернету. Главни прокламовани циљ је 
успостављање владавине Алаха у Леванту8.  

Лидер «Џабхат Ал Нусре» је Абу Мухамед ел Џулани (пра-
во име Усама ал Хадави). Студирао је медицину на државном 
универзитету у Дамаску. Студије је прекинуо 2005. године и 
отишао у Ирак, где је постао члан Ал Каиде и близак пријатељ 
Абу Бакр Ел Багдадија, будућег самопроглашеног калифа Ис-
ламске државе. Америчке снаге у Ираку су ухапсиле Ал 
Џуланија 2007. године и држале га у затвору до 2008. Он се 
вратио у Сирију из Ирака 2011. године по налогу лидера Ис-
ламске државе Абу Бакра ел Багдадија како би организовао 
оружану борбу против режима Башара ел Асада. Ал Џулани је 
убрзо основао Ал Нусру. 

Ал Џулани се 2011. године заветовао на лојалност лидеру 
Ал Каиде Ајману Завахирију и тиме је «Џабхат ал Нусра» по-
стала формална испостава Ал Каиде у Сирији9.  

Лидери Ал Каиде изјавили су да је главни циљ ове 
организације у Сирији свргавање легитимне владе земље и 

стварање «исламског емирата» 
на њеној територији. За ту сврху 
одабране су терористичке методе 
и оружана борба. Мете напада 
биле су државне институције, 
државни симболи и државна гра-
ница. Етничко и верско чишћење 
постало је уобичајена појава. Ус-
тав и закони земље су престали 

 
Извор: © AP Photo

                                                            
8 Sami Moubayed. «Under The Black Flag» / I.B. Tauris & Co. Ltd. London. 2015. 
9 Ибид. 
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да важе у зони операција јединица «Џабхат Ал Нусре». Тер-
мини као што су легитимитет, ред, државна граница и њен 
режим били су поптуно замагљени. 

У почетку, «Џабхат Ал Нусра» је била фокусирана на ору-
жану борбу против режима. Приликом заузимања нових 
територија она се уздржавала од успостављања контроле над 
локалном самоуправом и потпуне контроле над становниш-
твом. Према мишљењу неких западних стручњака, то је 
учињено како би се спречило 
оштро одбацивање идеја «Џабхат 
Ал Нусре» од стране других опо-
зиционих група и локалног ста-
новништва. 

Међутим, већ у јулу 2014. го-
дине група је на територији, коју 
је држала под својом контролом, 
успоставила некакве органе власти, који су преузели на себе 
решавање војних, хуманитарних, верских, финансијских, по-
средничких и других питања. На бројним местима појавили су 
се шеријатски судови, верска полиција, затвори. Као резултат 
формирана је тзв. «Управа ослобођених подручја» (Idarat al-
Manateg al-Muharara) у својству руководеће структуре у 
насељима на територијама, које су насилно преузете од 
сиријске владе. Нарочито у Идлибу и околним градовима 
(Ариха и Џиср ел Шугур) напори власти, које је формирала 
«Џабхат Ал Нусра», били су усмерени на организацију 
снабдевања струјом, водом, на уклањање смећа. Такође су 
опорезивали локално становништво10.  

Тачан број формација «Џабхат Ал Нусре» није познат. 
Према неким подацима до августа 2017. године број бораца, 
који су деловали унутар те формације, достигао је 25 хиљада и 
они су били активни у више од 70 наоружаних група. Према 

                                                            
10 Charles Lister. Profing Jabhat al-Nusra / Brookings Institution. 2016. — 

https://www.brookings.edu 
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подацима Генералштаба Оружаних снага Руске Федерације за 
август 2017. године, њени редови у том моменту бројали су 
око 15 хиљада људи. У њима су поред сиријских држављана 
били активни и страни борци из око 80 земаља. Према 
тврдњама лидера групације Абу Мухамеда ал Џуланија, број 
странаца достигао је 30–50% од укупног броја формације. 

Ал Нусра је од свог почетка била огранак и лојалан члан 
Ал Каиде. У јулу 2016. Ал Каида је дала дозволу Ал Нусри 
да званично прекине ту везу (прогласи своју независност) 

ради остваривања виших 
циљева. Ал Џулани је након тога 
објавио прекид веза са Ал Каи-
дом и промену имена Ал Нусре у 
Џабхат Фатех ал Шам. Циљ је 
био да се Ал Нусра представи 
као легитимна побуњеничка гру-
па и на тај начин стекне подршку 

локалног становништва и обезбеди несметано финансирање 
од стране заинтересованих земаља Залива. Ипак, покушај са 
променом имена није успео и Ал Нусра је и под новим име-
ном остала међународна терористичка организација повезана 
са Ал Каидом. 

 
Извор: ReutersTV

Исламистичка терористичка организација «Исламска 
држава» (ИД) формирана је у фебруару 2006. године као ре-
зултат спајања неколико радикалних сунитских формација 
под вођством огранка «Ал Каиде» у Ираку. Тадашњи назив је 
био «Исламска држава Ирака» (ИДИ), а први вођа је био 
Јорданац Ал Заркави. Истовремено усвојен је такозвани ус-
тав — «Саопштење за човечанство о рођењу Исламске држа-
ве». ИДИ је поставила себи циљ да заузме сунитски део Ирака 
и претвори га у милитаризовану исламску државу.  

Абу Бакр Ел Багдади (право име Ибрахим Авад Ибрахим ал 
Бадри, сунит из Ирака), један од лидера Ал Каиде у Ираку, по-
стао је 2010. командант ИДИ. Ел Багдади је студирао исламске 
студије на државном универзитету у Багдаду и стекао звање 
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доктора наука. Био је заробљен од стране америчке војске у 
јануару 2004. и био је у затвору до децембра исте године. 

У априлу 2013. године спајањем огранака «Ал Каиде» у 
Ираку и Сирији, «Исламске државе Ирака» и «Џабхат Ал 
Нусре» створена је «Исламска држава Ирака и Леванта» 
(ИДИЛ) под вођством Ел Багдадија. Циљ ове организације 
било је стварање исламског емирата на територији Ирака, 
Сирије и Либана. Међутим, ал Џулани је тада објавио да 
«Џабхат Ал Нусра» не признаје 
вођство Ел Багдадија, већ да 
остаје лојална лидеру Ал Каиде 
Ајману ел Завахирију и након 
тога Ал Нусра је наставила да 
делује самостално. Истовремено 
је Ал Завахири објавио да ИДИЛ 
не представља огранак Ал Каи-
де, што је довело до цепања 
џихадистичког покрета у Сирији 
на две групације, које су често 
биле у међусобном оружаном сукобу све до сусрета Ал 
Џуланија и Ел Багдадија у новембру 2014. године, када је по-
стигнут договор о прекиду непријатељства. ИДИЛ је наста-
вила да делује на територији Ирака и Сирије. 

 
Извор: Beta/AP

У јуну 2014. године терористи ИДИЛ покренули су масовну 
офанзиву у Ираку и преузели контролу над неколико нафтних 
поља на подручју градова Мосул и Киркук. Неколико дивизија 
ирачке војске са бројним стањем од 30.000 људи разбежало се 
пред бројно инфериорнијим терористима (према подацима из 
западних извора — није било више од 1000 терориста), предали 
су оружје које су добили од Американаца, укључујући тешко 
наоружање — тенкове, артиљерију, оклопна борбена возила, 
противавионско оружје и огромне залихе муниције. 

ИДИЛ је 29. јуна 2014. године објавила стварање «Ислам-
ског калифата» на окупираним територијама Ирака и Сирије, а 
вођа организације Абу Бакр ел Багдади проглашен је за кали-
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фа. Истовремено донета је одлука о преименовњу групације у 
«Исламску државу». Овај чин, који је Ал Каида осудила, 
представљао је коначни разлаз између ове организације и 
ИДИЛ-а, као и почетак њихове борбе за примат у 
џихадистичком покрету. 

Између Ал Каиде и ИДИЛ-а постоје значајне разлике у 
тактици. Ал Каида је дала предност виртуелном рату на 
глобалној сцени против удаљених непријатеља, док ИДИЛ 
води прави рат на терену, фокусирајући се на унутрашње 
непријатеље, пре свега Шиите, Алавите и друге, по мишљењу 
џихадиста, «невернике». У идеолошком смислу Ал Каида је 
највише под утицајем идеолога «Муслиманске Браће» попут 
Сајед Кутба и Абдала Азиза, док је ИДИЛ следбеник фунда-
менталистичког вахабистичког покрета, чији су најзначајнији 
верски идеолози Ахмад ибн Ханбал (VIII век), Ахмад ибн 
Тамија (XIII век), Мохамед ибн Абд ал Вахаб (XVIII век), по 
коме је ова идеологија добила назив. 

Према проценама ЦИА, 
бројно стање ИДИЛ у периоду 
њеног успона износило је око 30 
хиљада људи, док су ирачке вла-
сти изјављивале да се ради о 
цифри од 200 хиљада. Према 
проценама министарства одбра-
не Руске Федерације за децембар 

2015. године, ИДИЛ је бројила 60 хиљада људи. У то време у 
терористичким редовима борили су се држављани више од 80 
земаља, укључујући и око 2.000 држављана Руске Федерације. 

 

Извор: Reuters 

Према подацима за јануар 2018. године, укупно бројно 
стање ИДИЛ-оваца у Сирији и Ираку крело се од 20 до 30 
хиљада људи, равномерно распоређених на територији обе 
државе, укључујући неколико хиљада страних бораца11.  

                                                            
11 UN report on ISIL, AQ and associated groups. 2018. July. — 

http://undocs.org/s/2018/705 
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СТАТИСТИКА ЕКСТРЕМИЗМА 

 
 
 
 

Учешће страних плаћеника у војним операцијама на стра-
ни различитих терористичких група један је од разлога 
дугогодишњих грађанских ратова на територији Сирије и Ира-
ка, као и многобројних жртава цивилног становништва. 

 

 
 

Извор: Conflict News, 28 ноября 2014. 

 
За разлику од месних бораца у овим терористичким 

организацијама, који настојe да спрече уништавање локалних 
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насеља, у којима живе њихови рођаци и пријатељи и који су у 
почетку избегавали да учествују у јавним погубљењима, стра-
не плаћенике ништа не може зауставити. Према признању не-
ких бораца, који су дошли у Сирију из земаља Западног Бал-
кана они су више пута били сведоци жестоке суровости 
страних плаћеника, са којом се нису суочавали чак ни током 
крвавих грађанских ратова на простору бивше Југославије12. 
Егзекутори, који су пред камерама одсецали главе својих 
жртава, били су углавном држављани страних држава. 

Први страни борци појавили су се у Сирији 2012. године, а 
у Ираку — много раније. Према западним изворима, за јун 
2014, само у Сирији у различитим екстремистичким групама 
већ је било око 12 хиљада страних држављана из 81 земље, а 
почетком 2016. године — око 31 хиљада страних држављана 
из 86 земаља. 

 

 
 

Извор: https://www.middleeasteye.net, 13 января 2016. 

 
                                                            

12 Jovo Martinovic. Balkan Jihadis Return, Disillusioned with ISIS «Caliphate» / 
Balkan Insight. 2017. August 11. — www.balkaninsight.com 
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Број страних бораца у Сирији и Ираку варира из године 
у годину. Тако су током лета 2014. године готово половину 
од њих чинили појединци, који су дошли на Блиски исток 
из Француске, Велике Британије, Белгије и Немачке. 
Маргинализација локалних имигрантских заједница, посебно 
из северноафричких земаља, одиграла је велику улогу у 
радикализацији младих људи и утицала на њихову одлуку да 
се придруже џихаду у Сирији и Ираку.  

Што се тиче опасности од бораца повратника, неопходно је 
поменути да они имају богато ратно искуство, између осталог 
у прављењу и производњу ручних експлозивних направа, као 
и сталне контакте са терористичким организацијама. Ова 
категорија активно користи свој «имиџ» бораца против невер-
ника и постаје језгро радикализације. 

Посебан проблем, за који још увек није пронађено коначно 
решење, су деца која су отишла у Сирију са родитељима или 
су рођена тамо. Тако, на пример, према подацима за јесен 
2018, тамо је било око 80 деце са Косова и Метохије, од којих 
је 30 рођено у камповима џихадиста13. 

Од страних бораца из земаља Северне Африке и Блиског 
истока држављани Туниса су чинили највећи контингент, 
за њима следе Саудијци и 
Јорданци. Било је пуно 
држављана Турске, као и 
значајан број бораца из Ма-
рока, Либана и Египта. Из 
земаља Југоисточне Азије 
најзаступљенији били су 
држављани Индонезије и 
Малезије. 

Ујгурски борци у Сирији 
су углавном чланови оружа-

 
Извор: https://www.pravmir.ru

                                                            
13 Serbeze Haxhiaj, Elvis Nabolli. Parents of Albanian ISIS «Martyrs» Abandoned 

to Grief / Balkan Insight. 2018. January 15. — www.balkaninsight.com 
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не групе «Исламски покрет Источног Туркестана». Њихово 
тачно бројно стање није познато. Процењуje се да их je од 
2.000 до 5.000 бораца. За разлику од других страних бораца, 
који су се придружили Ал Нусри или ИДИЛ-у, Ујгури су об-
разавали своје формације. Они су деловали одвојено од оста-
лих група, али су блиско сарађивали са другим терористичким 
и антивладиним формацијама. На пример, у Алепу формација 

«Лива Туркестан» борила 
се на страни Ал Каиде. У 
борбама, које су се водиле у 
овом граду, Ујгури су изгу-
били око 300 бораца. 
Њихово држављанство и 
земље порекла нису пре-
цизно утврђени. Према 
тврдњама сиријске умерене 
опозиције, међу њима се 

налазе Ујгури, који су држављани НР Кине, као и Ујгури из 
бројне дијаспоре. Према изјавама тих истих представника 
сиријске умерене опозиције, у провинцији Идлиб постоје мес-
та, у којима живе породице бораца из редова Ујгура. 

 
Извор: http://anna-news.info 

Почев од 2014. године појачан је прилив бораца из Русије, 
Азербејџана, Грузије, Казахстана, Киргистана, Таџикистана, 
Туркменистана и Узбекистана.  

Број страних бораца из Русије значајно је мањи у поређењу 
са европским земљама и многим муслиманским земљама, 
укључујући и постсовјетске. Крајем септембра 2015. године 
наступањем активне фазе операција ваздушно-космичких сна-
га Русије у Сирији и превентивног деловања руских 
специјалних служби, број бораца са руским пасошима у 
Сирији и Ираку почео је драстично да опада. 

У почетку су углавном млади људи долазили у Сирију и 
Ирак како би учествовали у војним операцијама на страни 
различитих екстремистичких формација, а касније су долазиле 
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и целе породице14. Према подацима Евроазијског аналитичког 
клуба, главне мреже за врбовање у Узбекистану, Киргистану и 
јужном Казахстану су групе «Катибат ал-Имам Букхари» и 
«Жанат Ошиклари». Оне су деловале у интересу «Мирамша-
ске талибанске суре» (са седиштем у северном Пакистану) и 
«Џабхат Ал Нусре» (Сирија). 

Према наводима Генералног тужилаштва Таџикистана, 
током првих месеци 2016. године око 1.000 држављана ове 
земље било је у редовима екстремистичких група у Сирији 
и Ираку. Међу њима је и бивши шеф специјалних јединица 
републичке полиције 
(ОМОН) Гулмурод Ха-
лимов. 

Према подацима које 
доноси публикација «Ка-
раван-сарај», бележи се 
отприлике исто такво 
бројно стање исељеника 
из Узбекистана. Један од 
њих, Абдулкадир Маша-
рипов, је 1. јануара 2017. године у ноћном клубу у Истанбулу 
убио 39 и ранио више од 70 цивила. У јуну 2016. године током 
терористичког напада на аеродрому у Истанбулу, погинуло је 
више од 40 људи. Од три нападача један је био исељеник из 
Узбекистана. 

 
Гулмурод Халимов / извор: akhbor-rus.com

Према званичним подацима, из Киргистана је око 600 
људи отишло у Сирију и Ирак. Од 2010. до 2016. године само 
из Ошке области 431 становник се придружио терористима.  

Према подацима за почетак јануара 2017. године, у 
провинцији Идлиб се налазила формација, коју су чинили 
искључиво Киргистанци. Они су били добро наоружани, 

                                                            
14 Међународни семинар «Борба против ИДИЛ: ослањање на традицију и нове 

омладинске иницијативе» : материјали Центра за научно аналитичке информације 
ИВ РАН. — Оренбург, 2016. 
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између осталог и оружјем са пригушивачима, возили су се у 
џиповима јапанске производње, на којима су били постављени 
митраљези великог калибра. Ова формација је била део 
«Џебхат Фатех ал Шам» (раније «Ал Нусра»), која је у то вре-

ме још једном променила 
име у «Хајат Тахрир ал 
Шам». У циљу попуњавања 
својих редова лидери ид-
либске киргиске групе ак-
тивно користе друштвене 
мреже и видео-хостинг You 
Tube. 

Од 2014. године знатно 
је порастао број жена, које 

су врбоване у редове терористичких група. Сходно томе, пре-
ма подацима из 2015. године, од око 500 држављана Казахста-
на, који су отишли на Блиски исток, једну трећину чиниле су 
жене, углавном удовице и разведене жене, које су остале саме 
са својим проблемима. Притом, њих нису користили само у 
структурама подршке, већ и као снајперисте и бомбаше. За 
разлику од мушкараца, женама је било лакше да се представе 
као цивили. 

 
Извор: kavkazr.com 

Према стању за 1. јул 2018. године, у Сирији и Ираку било 
је 120 мушкараца из Казахстана, више од 250 жена и 500 ма-
лолетне деце. Многи од њих су погинули, а њихове жене су са 
децом остале у сиријско-ирачкој зони и налазе се у веома 
тешким условима у затвореним камповима и затворима15.  

На основу података Европског института за безбедносне 
студије (ЕUISS), подручја са значајним процентом муслиман-
ског становништва на Западном Балкану, као што су Босна и 
Херцеговина (БиХ), Албанија и јужна српска покрајина Косо-
во и Метохија (КиМ), спадају у првих пет «извозника страних 

                                                            
15 Да ли ће жене и деца казашких ИДИЛ-оваца бити враћени кући. 2018. 25. 

септембар. — https://www.zakon.kz 
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бораца на Блиски исток»16. 
Према наводима истог из-
вора, око 1 000 лица са 
територија Западног Балка-
на нашло се у редовима 
разних оружаних групација 
у Сирији и Ираку, превас-
ходно у ИД и групација, 
које следе идеологију 
«Ал Каиде». «Балкански 
џихадисти» су већином не-
запослени млади људи 
између 20 и 35 година старости, пореклом из руралних 
подручја. 

 
Бораца са Балкану у Сирији /

 извор: www.senica.ru

Анализа Е. Полакове са Колеџа за међународне безбеднос-
не студије Националног универзитета одбране из Вашингтона, 
у вези са факторима и мотивима, који су утицали на одлуку 33 
815 страних бораца из 103 земље да оду у другу државу да 
ратују, сведочи да су претходно наведене карактеристике 
заједничке за све њих17.  

Специфичност Западног Балкана огледа се у томе да се пре 
свега ради о припадницима маргинализованих група у 
подељеном друштву, уз примере страних бораца, који су 
1990–их година долазили са других простора на територију 
Западног Балкана, превасходно у БиХ и на КиМ, како би се 
борили против власти у Београду18. Ово укључује борце из 
Авганистана и неких арапских земаља који су ратовали у Ав-
ганистану током 1980-их година. Већи број их се и даље нала-
                                                            

16 Beslin J. (2017), Balkan foreign fighters: from Syria to Ukraine. — Vol 20, 
EUISS. 

17 Elena Pokalova. Driving Factors behind Foreign Fighters in Syria and Iraq. 2017. 
September 18. — https://doi.org 

18 Andrea de Guttry, Christophe Paulussen, Francesca Capone. Foreign Fighters 
under International Law and Beyond. 2016. January. С. 5. 

Andrea G. And others (2016), Foreign Fighters under International Law and Be-
yond, T.M.C. Asser press, The Hague, The Netherlands (page No 5). 
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зи на територији бивших југословенских република, пре свега 
у БиХ и Македонији, као и у Албанији19. 

Од 1 000 бораца, који су у периоду од 2011. до 2016. отиш-
ли на Блиски исток из региона Западног Балкана, већина је са 
територије КиМ (359 лица) и БиХ (323 лица), што је највећи 
проценат по глави становника на глобалном нивоу20. На при-
мер, у истом периоду са територије СР Немачке регистровано 
је око 400 страних бораца21. После КиМ и БиХ следе 
Македонија (155 бораца), Албанија (144), Црна Гора (23)22. 
Један део оних, који су отишли, је погинуо, други део се вра-
тио кући, а неки су се, према подацима за крај 2018. године, 
налазили у провинцији Идлиб у редовима Хајат Тахрир ал 
Шам (Ал Нусра).  

Према подацима курдских Одреда народне самоодбране, 
након борби за град Рака и уништења одреда «Исламске 
државе» на тој територији, они су успели да заробе борце-
досељенике из неких балканских земаља. То су углавном Ал-
банци са Косова и Метохије, а такође има и бораца из Босне и 
Херцеговине.  

Узимајући у обзир претходно наведене специфичности, у 
којима се одвијала радикализација на простору бивших 
југословенских република, као и контекст дешавања, може се 
претпоставити да су управо те специфичности допринеле 
повећању процента страних бораца по глави становника из 
поменутих региона Западног Балкана. Осим тога, око 40% 
страних бораца са Косова и Метохије има претходни крими-

                                                            
19 Jelena Beslin, Marija Ignjatijevic. Balkan foreign fighters: from Syria to Ukraine / 

European Union Institute for Security Studies (EUISS). 2017. June. — 
https://www.iss.europa.eu 

20 Dusica Tomovic. Montenegro Opens Probes into ISIS Fighters, Recruiters / Bal-
kan Insight. 2018. May 16. — www.balkaninsight.com 

21 Sean Reynolds, Mohammed Hafez. Social Network Analysis of German Foreign 
Fighters in Syria and Iraq /Terrorism and Political Violence. 2017. February 14. 

22 Black Banners in the Western Balkans: Jihadis in Serbia, Bosnia, Albania, 
Kosovo and Macedonia / Migration-Research Institute. 2018. January 25. — 
https://www.migraciokutato.hu 
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нални досије, што је такође највећи проценат међу страним 
борцима, и може представљати додатни мотив за одлазак у 
циљу избегавања кривичне одговорности23. 

Према подацима словачког Института за стратегијску по-
литику, међу 5.600 страних бораца, који су се вратили у ма-
тичне државе, налази се и 250 лица са простора Западног Бал-
кана24. Одређени број лица из 
земаља Западног Балкана се 
још увек налази на Блиском 
истоку. То потврђују  
сиријски партнери Института 
за оријенталне студије РАН. 
Крајем 2018. забележено је присуство држављана земаља За-
падног Балкана у саставу одреда непомирљиве сиријске 
опозиције у провинцији Идлиб и на територији, која је под 
контролом курдског Одреда народне самоодбране. Међу њима 
је око 80 деце са Косова и Метохије, од којих је 30 рођено у 
Сирији. Према још непотврђеним подацима, почетком 2018. 
године, у логорима на тромеђи Сирије, Ирака и Турске нала-
зило се више од десеторо жена и деце, чланова породица 
страних бораца који су отишли у Сирију са подручја Рашке 
области у Србији. 

и

                                                           

У складу са измењеном законском регулативом у већини 
земаља Западног Балкана, борци-повратници са страних ра-
тишта подлежу кривичној одговорности и категоришу се као 
терористи. То није био случај са борцима, који су се раније 
вратили. Међутим, пракса доказује да је изузетно тешко дока-
зати учешће у рату, имајући у виду да су сви потенцијални 
учесници путовали у земље Блиског истока у оквиру разних 
радних или образовних аранжмана. Другим речима, значајан 

 
23 Jelena Beslin, Marija Ignjatijevic. Balkan foreign fighters: from Syria to Ukraine / 

European Union Institute for Security Studies (EUISS). 2017. June. —
https://www.iss.europa.eu 

24 Asya Metodieva. Balkan Foreign Fighters Are Coming Back: What Should Be 
Done? / STRAT.POL. 2018. February 10. — stratpol.sk. 
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број повратника са ратишта се и даље налази ван домашаја 
правосудних или рехабилитационих институција државног 
система. Додатни проблем представљају чланови породица 
који су често и против своје воље одвођени, јер су били у 
потпуној економској и свакој другој зависности од оних, који 
су одлазили. Члановима породица, посебно деци, је потребна 
подршка пре свега у организацији повратка. Такође потребно 
је пружати подршку лицима, која су се вратила, јер у супрот-
ном, они могу представљати језгро будуће радикализације. 

Фокусирање само на примену законодавне регулативе 
према повратницима, без адекватне или недовољне бриге о 
онима, који се нису својом вољом нашли у ратном подручју, 
уз одсуство политике дерадикализације и рехабилитације, као 

и ширења економских пра-
ва и могућности, може 
представљати основу за 
озбиљне безбедносне иза-
зове у будућности. У скла-
ду са наведеним, неопходна 
је снажнија сарадња између 
држава, као и међу држав-
ним институцијама које се 
баве питањима безбедно-

сти, социјалне подршке и заштите, а такође шира сарадња са 
локалним и међународним организацијама цивилног друштва 
и религијским институцијама.  

Извор: http://rusnext.ru 
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РАЗЛОЗИ РАДИКАЛИЗАЦИЈЕ 

 
 
 
 

 Узроци радикализације варирају од земље до земље. 
Према проценама експерата, у земљама ЗНД и Западног Бал-
кана углавном су присутни следећи фактори: незапосленост 
младих; корупција, која је присутна у органима власти, као и у 
органима за спровођење реда и закона; раслојавање друштва 
на богате и сиромашне (избогтога озлојеђене) људе. Све ово је 
плодно тло за појаву радикалних идеја о реорганизацији 
друштва, које су старе колико и сам свет: «отимати оно што су 
претходно други отимали» 
и «све одузети и поделити». 

Озлојеђени људи су до-
бар материјал за оне који 
их (делујући из сенке), под 
изговором заштите ислама, 
користе за постизање лич-
них себичних циљева, како 
би стекли неограничену 
моћ ради извлачења макси-
малне добити. Ово се одно-
си не само на Сирију, Ирак, Либију, већ и на Косово и 
Метохију, Чеченију и друге регионе света. 

 
Извор: vestikavkaza.ru

Тамо, где су државни органи ослабљени или не делују 
уопште, лакше је остваривати разне «рђаве послове» — 
производњу и продају наркотика, трговину људима (модерно 
ропство) и људским органима, пљачкање културних спомени-
ка и продају археолошких артефаката, илегалну трговину 
нафтом. Промет таквог бизниса, који се води над проливеном 
крвљу у Сирији и Ираку, достиже астрономске суме. Ал Нус-
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ра је, например, у децембру 2013. отела 13 калуђерица из 
једног манастира у древном хришћанском граду Малула у 
централној Сирији и за њихов откуп и пуштање на слободу је, 
под посредством Катара, према неким извештајима, добила 
16 милиона долара. 

Наравно, екстремисти се о себи изјашњавају веома пози-
тивно. Њихови регрутатори делују користећи традиционалне 
методе, као и средства јавног информисања, блогосфере и 
друштвене мреже. Истовремено, припадници екстремистич-
ких идеологија јасно следе принцип агитатора Хитлерове Не-
мачке: што је лаж монструознија, лакше је у њу поверовати. 
Њихов поредак ствари подразумева супротстављање очиглед-
ним чињеницама — инсистирање на томе да је црно бело, а 
бело црно. 

Терористима је интернет постао најважнији инструмент 
за формирање ултраекстремистичког погледа на свет. Ак-
тивни су сајтови готово свих међународних терористичких 
организација, а материјали терористичке и екстремистичке 
оријентације објављују се на више од 40 језика. Терористи 
активно користе нове технологије и софтверске производе, 
који им омогућавају да кодирају комуникацију и пренос 

информација и на тај на-
чин осигуравају себи 
анонимност. 

Мотиви људи који 
желе да се придруже 
екстремистима у Сирији 
и Ираку су различити: 
идеолошка и верска 
индоктринација, лична 
корист (као примарни 
мотив), или жеља за 

авантуром (постоје они, који не схватајући суштину онога што 
се дешава, долазе на Блиски исток као романтичари и, ако 
имају довољно среће да остану живи, одлазе као гангстери, 

 
 

Извор: vestikavkaza.ru 
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убице, које су осетиле мирис људске крви, у вери да ће остати 
некажњени). Међу онима, којима је циљ одлазак у Сирију и 
Ирак, много је злочинаца, патолошких убица, неспособних да 
нормално живе без окрутности и насиља над другима. 

Терористичке нападе у западној Европи су последњих 
година изводиле углавном особе са криминалним досијеом, 
које су у затворима биле подвргнуте процесу исламске 
радикализације. То је случај са нападачем на јеврејску школу 
у француском граду Тулузу 2012, једним од нападача у Пари-
зу 2015, терористом, који је извршио напад на Божићној 
пијаци у Берлину 2016, као и са терористом, који је одговоран 
за напад на Божићни вашар у Стразбуру 2018. 

Према сведочењу једног борца из Македоније, који је 
имао довољно среће да се врати жив из Сирије, основни мо-
тив његове регрутације 
у редове «Ал Нусре» и 
одласка на Блиски ис-
ток био је новац. Он је 
имао искуства у борба-
ма на територији бив-
ше Југославије и стога 
му је било обећано 
2 хиљаде долара ме-
сечно, као и плен од 
пљачке цивилног ста-
новништва. Највише 
новца зарадио је од 
кријумчарења културних артефаката из Сирије, које је про-
давао у Турској. У његовом одреду су углавном били 
држављани земаља Западног Балкана и региона Кавказа. 
Њихов основни циљ је био идентичан — зарадити што више 
новца25. 

 
Извор: Dabiq/ZUMA Wire/GlobalLook Press 

                                                            
25 Jovo Martinovic. Balkan Jihadis Return, Disillusioned with ISIS «Caliphate» / 

Balkan Insight. 2017. August 11. — www.balkaninsight.com 
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Америчка војна академија Вест Поинт спровела је 
истраживање постављајући питање: да ли је религија основни 
мотив одласка страних бораца у редове различитих терори-
стичких организација? Испитано је 1.200 људи из многих 
земаља, који су били на Блискoм истоку или су спремни да 
иду тамо. Огромна већина је одговорила да религија није ос-
новни мотив, који је утицао на њихов избор. Лидери терори-
стичких организација, напротив, више воле оне, који имају о 
религији врло нејасну идеју. 

Значајан део страних бораца чине они, који су због неког 
разлога увређени у својој домовини од стране корумпираних 
званичника или изгубили смернице у животу, те су поверова-
ли у правду и једнаке могућности, које им екстремисти 
обећавају. 

Странци се најчешће користе као «топовско месо». Може 
се навести много таквих примера. Лидери Исламске државе и 
команданти на терену из структура Ал Каиде у Сирији немају 
превише милости према придошлим страним борцима, посеб-

но Ујгурима и онима, 
који су дошли из земаља 
Централне Азије и За-
падног Балкана. Очигле-
дан пример: током борбе 
за сиријски град Кобани 
у лето 2014, новопри-
дошли досељеници из 
ЗНД су од стране терен-
ских команданата били 
гоњени у првим таласи-

ма као овце за клање. Резултат: десетине мртвих. За идеоло-
ге-екстремисте тзв. пешадија, између осталог и досељеници 
из ЗНД и са Западног Балкана, представља обичан потрош-
ни материјал. Нажалост, то не разумеју они који одлазе на 
Блиски исток да се боре за туђе интересе. 

 
 
Извор: aranews.org / Aranews
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Оне, који почињу да схватају да су искоришћени и 
покушавају да изађу из игре, екстремисти подвргавају де-
монстративним погубљењима (укључујући и масовна), 
проглашавајући их издајницима и агентима страних 
специјалних служби. Кажњавали су људе одсецањем гла-
ве, руку, ногу, палили су их и гушили. Притом, то су ра-
дили не само у «Исламској држави», већ и у групацијама 
које су следиле идеологију Ал Каиде. У Сирији су у 
јавним погубљењима активно учествовали терористи ом-
ражених група, као што су «Џебхат Фатех ал Шам», «Ах-
рар аш Шам» и многе друге.  
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ИЗВОРИ ПРИХОДА ЏИХАДИСТИЧКИХ ГРУПА 

 
 
 
 

Финансијска и ло-
гистичка подршка за 
формирање «Џабхат 
Ал Нусре» првобитно 
је вршена преко ИД26. 
Након раскида ИД, Ал 
Нусра је обезбеђивала 
значајна финансијска 
средства од пореза, 
царина и новчаних 
казни наметнутих ло-
калном становниш-
тву, од донација из 

иностранства, првенствено из земаља Залива, од продаје наф-
те, одузимања имовине верских мањинских група, као и од 
пљачке, отмица и кријумчарења. Наметнула је и порез другим 
побуњеничким групама из Слободне војске Сирије (СВС), 
који се наплаћивао у оружју и муницији. Верује се да је на 
овај начин Ал Нусра присвојила приближно половину 
муниције и оружја упућене СВС у северној Сирији од стране 
неких западних и заливских земаља. 

Извор: tengrinews.kz 

Део новца је пребачен на посреднике у Турској, који су ку-
повали оружје буквално широм света. Испоруке су вршене на 

                                                            
26 Charles Lister. Profing Jabhat al-Nusra / Brookings Institution. 2016. — 

https://www.brookings.edu 
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оним пунктовима турско-сиријске границе који су већ номи-
нално постојали27, 28, 29. 

За разлику од ИД «Џабхат Ал Нусра» се више ослањала на 
спољне изворе финансирања и донације од стране разних 
спонзора, који су пружали финансијску подршку њених ак-
тивности. Главни приливи финансија долазили су од богатих 
спонзора из неких земаља Персијског залива, пре свега из 
Саудијске Арабије, Кувајта и Катара, као и из Турске. 

Други начин обезбеђивања финансијских средстава 
«Џабхат Ал Нусре» био је новац од откупа талаца, међу 
којима је било и странаца. На тај начин обезбеђено је на десе-
тине милиона долара. Према неким информацијама, Катар је 
имао посредничку улогу у операцијама откупа талаца. 

Трећу компоненту финансирања «Џабхат Ал Нусре» чини-
ло је опорезивање локалног становништва и убирање такси од 
комерцијалног превоза преко контролних пунктова на грани-
ци са Турском (кон-
тролни пункт «Баб ал-
Кхава»). Додатни извор 
прихода било је давање 
дозволе другим невла-
диним групама да кори-
сте под контролом Ал 
Нусре граничне прелазе 
из Турске за транспорт 
оружја и муниције. 

Према неким за-
падним истраживачи-
ма, лидери «Џабхат 

 
Извор: http://www.topnews.ru

                                                            
27 Belal Durani. Who is funding al-Nusra front in Syria? // Quora. 2015. September 

12. — https://www.quora.com 
28 Nusra Front (Jabhat fateh al-Sham). Counter Extremism Project. — 

https://www.counterextremism.com 
29 Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра». Досье. 2017. 4 октября. 

— http://tass.ru/info/1678156 
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Ал Нусре» су у почетку покушали да постигну војну и поли-
тичку доминацију, а не потпуну територијалну контролу, као 
што је случај са «Исламском државом». Успостављање потпу-
не контроле над територијом је био дугорочни циљ. У сваком 
случају, територије, које су заузеле јединице Ал Нусре нашле 
су се ван надлежности легитимних органа власти Сирије, што 
је довело до нарушавања територијалног интегритета земље, 
њене индустрије, пољопривреде, банкарског система и систе-
ма опорезивања. 

Нелегална трговина нафтом постала је основни извор при-
хода ИД. На територијама, које су се налазиле под контролом 
џихадиста, ИД је имала монопол над производњом и испору-
ком нафте. Експерти истичу висок ниво организације нафтног 
бизниса. Такозвани полицијски одреди који су били формира-
ни од бораца вршили су контролу налазишта. Значајан део ре-
сурса добијан је у источном делу Сирије. Производња је дос-
тизала 20 до 40 хиљада барела на дан. Цена добијене сировине 
је износила 20–45 долара за барел нафте. Приходи од продаје 
нафте достизали су и до неколико милиона долара дневно. 

Значајан извор прихода за ИД било је кријумчарење драго-
цених историјских предмета и културних артефаката. Терори-
сти су наплаћивали и тзв. «рекет», пљачкали, убирали «ислам-
ски порез» (порез за одбијање прихватања сунитске струје 
ислама). Према неким извештајима, ИД је добијала новац и од 

приватних спонзора из 
земаља Персијског зали-
ва, који подржавају бор-
бу против режима Баша-
ра Асада. Такође се 
појављују информације 
о умешаности ИД у 
кријумчарење хероина 
из Авганистана у Евро-
пу, производњу синте-
тичких дрога (нарочито 

 
 

Фото: tengrinews.kz 
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каптагона) на територијама које контролишу џихадисти, и 
трговину људским органима. 

Важна ставка прихода ИД била је пљачка банака и узимање 
талаца у циљу откупа. Тако је само из банкарских трезора у 
Мосулу отето око 500 милиона долара у готовини. Други ус-
пешни подухвати пљачке банака донели су организацији, према 
разним проценама, од 900 милиона до 2 милијарде долара. У 
организацији узимања талаца, ИД је светски лидер, који је на 
томе зарадио преко 45 милиона долара. 

Учешће у спровођењу илегалних миграција из земаља Бли-
ског истока у земље Европске уније такође је донело значајан 
приход ИД. Одређени број избеглица је, уз помоћ ИД и 
џихадиста, обезбедило себи пут у Европу. Заједно са људима, 
који су тражили склониште од рата, мигрирали су такође и 
борци са задатком преноса терористичких операција ван гра-
ница територије псеудо-калифата и стварања такозваних 
спавајућих ћелија у земљама ЕУ30, 31. 

Према истраживању, које су спровели стручњаци надзорне 
групе Савета Безбедности ОУН и независних невладиних 
организација, Исламска држава је на годишњем нивоу прода-
вала нафту и гас у износу, 
који је достигао 950 ми-
лиона долара, пшеницу и 
раж за 200 милиона, це-
мент за 100 милиона, па-
мук за 20 милиона долара, 
а такође је активно трго-
вала фосфатима, сумпор-
ном и фосфорном кисе-
лином.  

Извор: www.sknews.ru 
                                                            

30 Duaa Binzafran. The Effect of Non-State Actors on Middle East Politics. 2016. — 
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31 Abdul Basit. Foreign Fighters in Iraq and Syria – Why So Many? Counter Terror-
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За разлику од Ал Каиде, Исламска држава је успела да 
створи неку врсту квази државе. Под контролом џихадиста 
нашло се 127 градова и насеља на великом делу територије 
Ирака и Сирије, важни објекти — војне базе, опремљени ае-
родроми, бране на рекама Тигар и Еуфрат и хидроцентрале 
(што је омогућило диктирање услова шиитима у Ираку и Кур-
дима у Сирији), гранични прелази. На тај начин је био 
омогућен приступ природним ресурсима, индустрији за 
производњу и прераду нафте, што је Исламској држави дало 
могућност стицања значајних финансијских средстава са 
циљем увећања улагања у терористичке активности32, 33. У 
планове њеног руководства улазило је и успостављање псе-
удо-суверенитета на заузетим територијма. Да су џихадисти 
успели да спроведу ову идеју, то би значило почетак брисања 
постојећих државних граница међу земљама Блиског истока и 
комплетну реконфигурацију региона. 

Снаге, које стоје иза терористичких група, планирале су да 
у складу са етно-конфесионалним принципом изврше 

прекрајање постојећих 
државних граница на 
Блиском истоку. Према 
њиховим плановима, би-
ло је неопходно да се на 
западу Сирије формира 
енклава Алавита, у цен-
тру земље — сунитски 
регион под контролом 
исламистичких група и 
џихадиста, на североис-
току — енклаву Курда. 

 
 

Извор: politpuzzle.ru 
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2017. September. — https://www.europarl.europa.eu 
33 Saran Almukhtar, Troy Griggs, K. K. Rebecca Lal, Tim Wallace. The Islamic 

state: From insurgency to Rogue State and Back. 2017. October 22. — 
https://www.nytimes.com 
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Ираку је била намењена иста судбина, одноосно да буде 
подељен на шиитски, сунитски и курдски део34. 

Исламска држава је створила сопствену глобалну 
финансијску мрежу. Она је коришћена за набавку оружја и 
муниције, врбовање добровољаца широм света, плаћање свих 
врста финансијских операција, које је спроводила ИД, као и 
финансирање терористичких напада, који су извршавани из-
ван граница Блиског истока35. 

Победа над ИД и Ал Каидом у Сирији и Ираку не значи да 
је претња од таквих врста џихадистичких групација у овим 
земљама потпуно елиминисана. Према тврдњама многих 
стручњака, с падом исламистичког псеудо-калифата створеног 
на Блиском истоку, претња од џихадиста се не умањује, али ће 
означити крај једне и почетак друге фазе борбе са овом 
појавом36. 

Према извештају Уједињених нација за август 2018. годи-
не, у Ираку и Сирији остало је између 20.000 и 30.000 бораца 
Исламске државе, укључујући и велики број странаца37. Рено-
мирани аналитичар HIS Markit-а Колумб Страк (Columb 
Strack) сматра да организација мења тактику и прелази на нове 
облике и начине деловања, као и да ће мрежа ИД преживети и 
наставити да делује под новим идентитетом38.  

  

                                                            
34 Kathy Cilsinan. The Confused Person’s Guide to the Syrian Civil War // The At-

lantic. 2015. October 29. — https://www.theatlantic.com 
35 Coalition forces kill financial facilitator in Syria. 2017. June 23. — 

https//frontnews.eu 
36 Lidia Khalit, Rodger Shanahan. Foreign Fighters in Syria and Iraq: the Day After. 

Lowy Institute. 2016. September 13. — https//www. lowyinstitute.org 
37 IS conflict: Up to 30,000 fighters in Syria and Iraq – UN. 2018. August 14. — 

https://www.bbc.com 
38 Saran Almukhtar, Troy Griggs, K. K. Rebecca Lal, Tim Wallace. The Islamic 

state: From insurgency to Rogue State and Back. 2017. October 22. — 
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СПОЉНИ СПОНЗОРИ 

 
 
 
 
Активност терористичких структура у Сирији и Ираку не 

би била тако ефикасна без мешања и подршке споља. Од са-
мог почетка сукоба одређене спољне снаге су сматрале да 

све оружане групације, 
без изузетка, које воде 
рат против легитимне 
власти, могу допринети 
остваривању њихових 
геополитичких циљева. 
Министар иностраних 
послова Катара је још 
2012. године у говору на 
Међународном инсти-
туту за безбедносне 
студије истакао да је он 
против тога да се у овој 

фази било која групација искључи (из програма помоћи) и 
идентификује са Ал Каидом. Читав низ држава је пружао ди-
ректну помоћ одређеним побуњеничким групама, док неке 
друге државе нису давале директну помоћ, али су допуштале 
пружање финансијске, логистичке и друге врсте помоћи од 
стране својих држављана, као и регрутовање и трансфер стра-
них бораца.  

 
 

Извор: ruwikipedia 

Владе земаља Залива, посебно Саудијска Арабија и Катар, 
су од самог почетка отворено наоружавале антивладине групе, 
а неке од њих су давале директну помоћ исламистичким 
групацијама. Саудијска Арабија је пружала огромну помоћ 
свим исламистичким оружаним групацијама, које су прихва-
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тиле пуритански вахабистички Ислам (на пр. Џаеш ал Ис-
лам — Војска Ислама). Катар и Турска су првенствено пома-
гале «Муслиманску браћу» и неке друге исламистичке оружа-
не групе. Територија Турске је постала својеврсна база за 
распоређивање активности са циљем рушења владе Башара ел 
Асада. 

У јуну 2014. године власти Ирака су званично оптужиле 
Саудијску Арабију за финансирање ИДИЛ, која је у претход-
ном периоду већ заузела огромну територију на северу и запа-
ду Ирака. Багдад је окривио и позвао на одговорност 
саудијске власти за масовна убиства, која су терористи врши-
ли над становништвом Ирака.  

Према многим изворима, САД и њихови савезници из 
неких земаља Европске уније и са Блиског истока, су 
одређеним побуњеничким групама, за које су сматрали да 
представљају прихватљиву оружану опозицију, пружали 
финансијску и логистичку 
подршку, куповали оружје 
и муницију и организовали 
њихову испоруку, вршили 
обуку бораца, давали им 
обавештајне податке, пру-
жали им медицинску помоћ 
и омогућавали лечење 
рањеника у здравственим 
установама у Турској, Из-
раелу и другим земљама 
региона, финансирали и омогућавали пропагандне активно-
сти. Међутим, та помоћ и обучени борци веома често су зав-
ршавали у рукама и редовима терористичких групација. 

 
Извор: Hamid Khatib / Reuters

Потпредседник САД Џозеф Бајден (Joseph Biden) је прили-
ком обраћања студентима на Харварду 2014. године изазвао 
велику полемику својом изјавом о ситуацији у Сирији. Посеб-
но је истакао да највећи проблем за САД представљају «наши 
савезници… Турци… Саудијци, Емирати итд. Шта су они ра-
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дили? Они су били одлучни да свргну (председника Сирије 
Башара) Асада и изазову посреднички рат између Сунита и 
Шиита и шта су урадили? Они су засули са стотинама милио-
на долара и хиљадама тона наоружања свакога ко је био спре-
ман да се бори против Асада — али све то је завршило у ру-
кама Ал Нусре и Ал Каиде, као и екстремистичких структура 
међу џихадистима, који су дошли из других делова света». 

Истом приликом Бајден је рекао да му је турски председ-
ник Реџеп Таџип Ердоган признао да је Турска погрешила кад 
је допустила да страни борци уђу у Сирију преко турске гра-
нице. 

Бајден је накнадно објаснио да он не мисли да су амерички 
савезници намерно доприносили јачању ИД и других екстре-
мистичких организација у Сирији. 

По налогу председника Обаме, ЦИА је спроводила тајни 
план обуке бораца Слободне сиријске војске од почетка 2013. 
године, који је по наводима Вашингтон Поста коштао скоро 
милијарду долара годишње и укључивао обуку, достављање 
новца у кешу, обавештајних података и одређене врсте 
оружја. Пентагон и Стејт Департмент су паралелно спроводи-
ли своје програме обуке и подршке оружаној сиријској 
опозицији. 

Потребно је споменути случај бораца Слободне сиријска 
војска под командом пуковника Недим Хасана, дезертера из 
Војске Сирије, које су обучили и наоружали инструктори 
војске САД и ВБ у Јордану и Турској. Група од 100 бораца је 
убачена у Сирију из Јордана крајем јуна 2015, а група од 54 
борца је убачена из Турске 12. јула 2015. После неколико 
недеља Ал Нусра је напала кампове ових група и поставила на 
друштвене мреже фотографије америчког оружја и опреме, 
које су запленили. 

У септембру исте године у Сирију је са турске територије 
убачено 75 сиријских бораца обучених и наоружаних од стра-
не војске САД. Практично истог дана они су добровољно пре-
дали нова возила, оружје и муницију борцима Ал Нусре. 
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Поверљиве америчке обавештајне податке из 2012, са 
којих је 2015. године делимично скинута ознака тајности, 
откривју да су америчке обавештајне службе још 2012. пред-
виделе јачање Ал Каиде и ИДИЛ. 

У извештају се посебно наводи: «Салафисти, Муслиман-
ска браћа и Ал Каида су најјаче снаге, које предводе оружану 
побуну у Сирији… Запад, земље Залива и Турска подржавају 
сиријску опозицију…постоји могућност да се у источној 
Сирији (провинције Хасака и Дер ел Зур) формално или 
de facto успостави салафистичка власт и то је тачно оно што 
желе силе, које подржавају опозицију у циљу да се изолује 
сиријски режим…» Ова предвиђања су се обистинила две го-
дине касније када је ИДИЛ насилно успоставио исламску са-
лафистичку власт управо на тој територији.  

Према подацима, које износе западни експерти, куповина 
оружја за оружане опозиционе группе, које су сматране 
прихватљивим, била је организована у земљама источне Ев-
ропе. У Босни и Херцеговини, Бугарској, Хрватској, Чешкој, 
Црној Гори, Словачкој и Румунији, са новцем из земаља 
Залива током неколико 
година куповали су се ау-
томати, снајперске пушке, 
митраљези калибра 7,62 и 
12,7 мм, противтенковско 
оружје, тенкови Т-55 и 
Т-72, муниција, укључујући 
артиљерију и вишецевни 
бацач ракета «Град». 
Трансакције су износиле 
преко 1,2 милијарде ев-
ра39. 

 

Мај 2017. Моторни брод Hanne Danica 
доставља оружје из Бургаса. На броду 
су два БТР. Фотографију је направио 

турски блогер приликом проласка брода 
кроз Босфор (twitter.com)

                                                            
39 Ivan Angelovski, Miranda Patrucic, Lawrence Marzouk. Revealed: the £1bn of 

weapons flowing from Europe to Middle East // The Guardian. 2016. July 27. — 
https://www.theguardian.com 

  37

https://www/


У Бугарској је, на пример, у фабрикама оружја, где су 
вршене поруџбине за рат у Сирији, забележен пораст броја 
запослених. Њихова просечна плата је увећана два и по пута, 
на 837 долара, дакле — један и по пут виша од националног 
просека40.  

Оружје је испоручивано ваздушним и морским путем из 
лука у Бугарској и Румунији у неке земље Залива и земље су-
седне Сирији. Одатле је преусмеравано у Сирију, Ирак, Јемен 
и Либију41. 

Најобимнији послови су обављени 2015. године, управо у 
јеку борбе, када се практично решавала судбина Дамаска. Не-
ке земље су негирале наводе о продаји оружја, упркос бројним 
доказима, који су се појавили у блогосфери. Хрватска је по-
себно истицала своју неумешаност. Међутим, бивши амбаса-
дор САД у Сирији (у периоду од 2011. до 2014) Роберт Форд 

је изјавио да је, према 
његовим подацима, Загреб 
2012. године постигао та-
кав договор, добивши од 
Саудијске Арабије новац за 
оружје. Према речима ам-
басадора, оружје које су уз 
помоћ ЦИА- САД купили 
Саудијци, Турци, Јорданци 

и УАЕ, достављено је у два оперативна командна штаба 
(Military Operations Commandposts — МОС) у Јордану и 
Турској, а одатле је испоручивано сиријским опозиционим 
групама, које су сматране прихватљивим42. 

Извор: https://www.sana.sy 

                                                            
40 Bulgaria’s Plants Prosper due to Arms Shipments to Terrorists in Syria // South 

Front. 2017. March 11. — https://www.sothfront.org 
41 Ivan Angelovski, Miranda Patrucic, Lawrence Marzouk. Revealed: the £1bn of 

weapons flowing from Europe to Middle East // The Guardian. 2016. July 27. — 
https://www.theguardian.com 

42 Eastern Europe and the lucrative Middle East arms trade // DW. 2016. August 9. 
— http://www.dw.com 
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У интервјуу, који је пуковник Слободне сиријске војске 
(која је савезник Запада у борби против режима Башада Аса-
да), Малек ел Кудри дао дописници новина «Бугарски рад», 
Диљани Гаитанџијевој (Dilyana Gaitandzieva), изјавио је да 
Саудијска Арабија заједно са специјалним службама 15 
земаља испоручује оружје борцима у Сирији. Сагласно 
тврдњама Малека ел Кудрија, на челу тих операција се налазе 
специјалне службе САД, Велике Британије, Француске и 
земаља Персијског залива (Саудијска Арабија, Катар)43. 

У децембру 2016. го-
дине, Д. Гаитанџиејва је 
посетила Алепо, где је у 
делу града, који је био 
ослобођен од террориста, 
открила складишта са сан-
дуцима оружја и муниције 
произведених у Бугарској. 
Међу њима су биле и ра-
кете од 122 мм МЛРС 

«Град». Фотографије тих ракета и другог оружја произведе-
не у фабрикама војно-индустријског комплекса земаља ис-
точне Европе, ова новинарка је објавила у бугарским нови-
нама и на својој страници 
«Жив часопис». 

 
Д. Гаитанџиејва / Извор: https://trud.bg

Испоруке оружја из ис-
точноевропских земаља се 
настављају. Брод за расуте 
терете Stade регистрован у 
Холандији, а под заставом 
Антигве и Барбуде, је 29. 
децембра 2018. превезао у 
саудијску луку Џеда на 

Извор:
 https://imp-navigator.livejournal.com

                                                            
43 Tracing Bulgarian Arms Shipments to Syrian Islamists // South Front. 2017. 

April 25. — https://www.sothfront.org 
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Црвеном мору још једну количину оружја и муниције за 
сиријске антивладине снаге44. 

Међу разним врстама наоружања, које је ЦИА у оквиру свог 
програма испоручивала Слободној Сиријској војсци и другим 
опозиционим групама преко Саудијске Арабије, Јордана и Тур-
ске, били су противтенковски ракетни системи ТОW. Ови сис-
теми постали су важан адут за опозиционе групе, будући да оне 
немају ваздухопловну подршку и оклопна возила попут оних, 
којима Дамаск располаже. TOW системи могу ефикасно униш-
тити разне оклопне мете на ратишту. За разлику од другог про-
тивтенковског оружја, а нарочито РПГ-а, пројектили ТOW могу 
деловати на значајним растојањима. Управо такав оружани 
систем је у новембру уништио 2015, руски хеликоптер МИ-8, 
упућен на акцију спасавања посаде руског бомбардера Су-24, 
који је оборен ловачким авионом ратног ваздухопловства Тур-
ске. 

Према наводима сиријског блогера Хасана Мустафе 
(Hasan Mustаfa), најмање 42 сиријске антивладине групе 
снабдеване су противтенковским ракетним системима 
(ПТРК) ТОW из Саудијске Арабије, у коју су достављани из 
САД45. Ови ракетни системи су доспели у Сирију преко тур-

                                                            
44 Партию болгарского оружия для боевиков Сирии доставили в Саудовскую 

Аравию // EurAsia Daily. 2018. 30 декабря. — https://eadaily.com 
45 «Форкат 13», «Форкат 101 Машаа», «Лива Фурсаналь-Хакк», «Лива Суко-

раль-Джабаль», «Таджамуу Сукор аль-Кхаб», «Форкат Авваль аль-Сахли», «Таджа 
aмму аль-Изза», «Аль-Форкат аль-Васти», «Форкат 46», «Лив Султан Мурад», 
«Харакат Нур аль-Дин аль-Зeнки», «Джейш аль-Муджахиддин», «Ката’эб Сувар 
аль-Шам», «Аль Фауж аль-Авваль», «Кувват аль-Шахид Ахмат аль-Абдо», «Фай-
лак аль-Рахман», «Лива Шухада аль-Ислам», «Джейш аль-Ярмук», «Форкат Усуд 
аль-Сунна», «Форкат 18 Адхар», «Лива Таухид аль-Джануб», «Форкат аль-Хамза», 
«Аль-Фауж аль-Авв аль-Мадфаа», «Джабхат Сувар Сурийя», «Файлак аль-
Авваль», «Форкат Фаджр аль-Таухид», «Форкат Салах аль-Дин», «Таджаамму Ал-
вийят аль-Омари», «Лива Таухид Катаэб Хоран», «Лива Шаббаб аль-Сунна», «Ли-
ва Моатаз Билла», «Алвият Саиф аль-Шам», «Форкат Фаджр аль-Ислам», «Лива 
Ансар аль-Сунна», «Форкат Амоуд Хоран», «Лива Мухаджирин аль-Ансар», «Во-
енный Совет в Кунейтре и Голанах», «Джабхат аль-Шам Муавахидда», «Форкат 69 
Куавват аль-Кхасса», «Форкат 11 Куавват аль-Кхасса», «Джабхат Ансар аль-
Ислам», «Алвийят аль-Фуркан». 
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ских и јорданских оперативних командних штабова, који 
сарађују са западним и месним обавештајним службама46. 

Саудијска Арабија није могла да преда побуњеницима 
амерички ПТРК (TOW) без претходне дозволе ЦИА. Опози-
циони одреди морали су да подносе захтев за добијање про-
тивтенковских ракетних система. Након тога су испоручивани 
у малим серијама. 

Да би се испоруке оружја наставиле, группе, које је кон-
тролисала ЦИА, снимале су њихову употребу на видео, 
враћали празне канистере за лансирање најближем оператив-
ном командном штабу како би потврдили да ракетни системи 
нису продати, нити дељени са групама, које нису под контро-
лом Американаца. Ова процедура је гарантовала да ће сви 
противтенковски ракетни системи остати на располагању 
оним формацијама, које контролише ЦИА (не рачунајући оне 
ПТРК, које могу да отму конкурентне групе). Део таквих сни-
мака је касније доспео на интернет. 

Политика и однос САД, ВБ, Француске и других западних 
земаља су се променили након што су Ал Каида и ИДИЛ из-
вели низ терористичких напада у тим земљама и када су 
џихадисти почели ритуално да одрубљују главе западним тао-
цима, а затим да то приказују на друштвеним мрежама. Земље 
Залива су такође у одређеној мери промениле своју политику 
и однос према ИДИЛ-у након што је ИДИЛ успоставио кон-
тролу и власт на територији Ирака и Сирије и постао директна 
претња монархистичким режимима у Заливу. 

                                                            
46 Hasan Mustafa. The Moderate Rebels: A Growing List of Vetted Groups 

Fielding BGM-71 Tow Anti-Tank Guided Missiles. 2015. May 8. — 
https://www.hasanmustafas.wordpress.com 
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ТЕРРОРИСТИ СЕ ВРАЋАЈУ 

 
 
 
 

Велику опас-
ност представљају 
преживели страни 
борци, који се на-
кон стеченог рат-
ног искуства у 
Сирији и Ираку 
враћају, често са 
конкретним упут-
ствима како би 
обновили терори-
стичке активности 
на територијама 
својих земаља. 
Борци се враћају 
са измењеним на-

чином мишљења, услед чега сада почињу да сматрају и 
своју земљу непријатељском територијом47. 

Извор: https://www.washingtonpost.com 

С почетком операција ваздушно-космичких снага Русије у 
Сирији прилив страних добровољаца значајно је опао. Око 18 
хиљада њих је погинуло, а неки су успели да побегну. Неки од 
њих су пребачени у друге земље Блиског и Средњег истока — 
Либију, Јемен, Авганистан. Неки су се населили у транзитне 
земље, очигледно очекујући да добију нове «понуде». Ипак, 
систем врбовања нових добровољаца, у чију организацију је 
уложен огроман новац, и даље функционише. 

                                                            
47 Daniel Buman. Frustrated foreign fighters // Brookings. 2017. Jily 13. —

https://www.brookings.edu 
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Тако су током лета 2016. године у Турској ухапшена два 
држављанина Киргизије, која су у овој земљи организовала 
канал илегалних миграција за стране држављане уз 
коришћење фалсификованих киргиских пасоша. Њихову 
кријумчарску мрежу су открили у мају 2016. године на ае-
родрому у Истанбулу 98 кинеских након задржавања 
држављана, који су имали лажне пасоше Киргиске Републи-
ке. Планирали су да лете у Џеду (Саудијска Арабија). 

Током 2016. године Државни комитет за националну без-
бедност Киргистана је више пута извештавао о задржавању 
држављана своје земље, који су на Блиском истоку прошли 
обуку за диверзионо-терористичке нападе, а затим учествова-
ли у војним акцијама у Сирији у саставу екстремистичких 
формација. Током саслушања приведени су признавали да су 
се вратили кући са задацима да у Киргистану створе подземне 
ћелије са циљем извршавања терористичких акција у својој 
земљи. 

Како наводе израелски извори, у јануару 2017. године 
лидери Исламске државе издали су поверљиву директиву. 
Према једној од њених тачака, око 6,5 хиљада страних бо-
раца (првенствено држављана европских земаља) добило је 
дозволу да се врати кући из Сирије и Ирака. Лидери 
џихадиста су преузели на себе плаћање путних трошкова за 
повратак. По повратку кући борцима је саветовано да почну 
да врше терористичке нападе и диверзије на местима ма-
совног окупљања људи, у објектима саобраћајне инфра-
структуре, користећи терористичку стратегију и тактику, 
које је развила Ал Каида, а «усавршила» ИД. На пример, 
појединци, који су се борили у Сирији у редовима различи-
тих терористичких група, у последње време, само према 
званичним подацима, у Француској су фигурирали у више 
од 80 терористичких акција. 

Међу терористичким нападима, које су извршили терори-
сти са искуством стеченим у Сирији и Ираку, потребно је 
истаћи трагичнне догађаје у Белгији, Француској, Великој 
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Британији, Либији, Турској, Пакистану, Тајланду, Индонезији. 
Од тероризма као глобалне претње нису заштићене ни 
развијене земље, нити земље у развоју, ни немуслиманске, 
нити муслиманске земље. Поред терористичких напада, 
џихадисти, који се враћају кући промовишу екстремизам и 
верски радикализам, регрутују нове борце, користећи раз-
личите финансијске подстицаје. 

Терористичким нападима, ширењем тероризма и екстре-
мизма баве се не само борци-повратници, већ и они, који су се 
нашли под њиховим утицајем или пропагандом. Управо такав 
је профил људи, који су извршили терористичке нападе, 
користећи теретна возила у Француској (Ница) и Немачкој 
(Берлин). 

Према проценама неких експерата, само током 2018. годи-
не у европске земље се вратило око 550 бивших бораца «Ис-
ламске државе»48. 

Дакле, питање повратка страних бораца представља 
претњу у краткорочној перспективи и истовремено дугорочни 
изазов. Мало је вероватно да ће сукоби у Сирији и Ираку бити 
решени у блиској будућности. Постоји опасност да ће екстре-
мистичке структуре преживети, прилагодити се новим усло-
вима усвајајући савршеније методе тероризма, укључујући 
употребу оружја за масовно уништење и бактериолошког 
оружја у насељеним местима. 

 
 

                                                            
48 Jalal Zainedine. Where Are ISIS Fighters Following Its Military Defeat? 2018. 

November. — https://syria.chathamhouse.org 
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ЗАКЉУЧАК  
 
 
 
 
Власти Руске Федерације и Републике Србије имају 

прилично објективан и комплетан став о томе, на који на-
чин држављани њихових 
земаља доспевају у редове 
екстремистичких и терори-
стичких група у Сирији и 
Ираку. Према званичним 
саопштењима органа за на-
ционалну безбедност, ре-
довно се спроводе свеобух-

ватне мере за сузбијање финансирања тероризма, врше се 
циљане акције у борби против ширења терористичке пропа-
ганде, спроводи се дискредитација терористичке идеологије и 
спречавање увлачења у људи из осетљивих друштвених 
категорија терористичке активности. Органи за националну 
безбедност штите информациони простор својих земаља од 
продирања идеја, које оправдавају терористичке активности. 

На пример, 2017. године мере, које су спровели Роском-
надзор (Федерална служба за надзор у области веза, информа-
ционих технологија и масовних комуникација), министарство 
унутрашњих послова и Федерална служба за безбедност 
Русије, омогућиле су блокирање и уклањање противзаконитих 
садржаја са 61,7 хиљада сајтова. На основу судских одлука, у 
Јединствени регистар интернет ресурса, који садржи 
информације забрањене за дистрибуцију, уписано је око 10 
хиљада интернет страница и домена интернет сајтова са теро-
ристичким и екстремистичким садржајима. Међу њима су 
они, преко којих су агенти међународних терористичких 
организација за логистичку подршку вршили врбовање.  

  45

http://gazeta-medvedkovo-juzhnoe.ru/wp-content/uploads/2016/02/tgQLpuFMiU-556x714.jpg�


Ове и друге мере омогућавају превентивно деловање у 
циљу спречавања терористичих злочина већ у фази њихове 
припреме. Ипак, није довољно уздати се само у рад 
специјалних служби. Оне никада неће заменити институције 
цивилног друштва, нити свештенство, ни средства јавног 
информисања. 

Нико не сме да остане сам са својом несрећом, проблемом. 
Сваки грађанин треба да има посебну пажњу шефа локалне 
управе, окружног полицајца, социјалног радника, старешине 
сеоске цркве или имама 
сеоске џамије. Посебну 
пажњу треба посветити 
младим људима и непотпу-
ним породицама, првенст-
вено оним у којима је жена 
приморана да преузме на 
себе комплетну бригу о де-
ци, као и лицима, која су 
најподложнија утицају те-
рористичке идеологије. 

 
 

Извор: http://cherepovets-eparhia.ru 

Ради се о људима, који су лишени слободе или су се вра-
тили са подручја, где су били лишени слободе, присталицама 
радикалних верских покрета. Индивидуални рад са њима од 
стране представника локалних власти, полиције и свештенства 
омогућиће да се у случају потребе предузму превентивне ме-
ре, које подразумевају пружање помоћи и подршке. 

Уколико човек има посао, онда је осигурана његова лична 
безбедност, као и безбедност његове породице и ближњих. 
Ако постоји могућност добијања бесплатне медицинске 
помоћи, образовања (које свако заслужује), достојне 
будућности за децу, могућност да у тешким моментима може 
некоме да се обрати и бар исприча о сопственим проблемима, 
у том случају, нико никада неће загристи мамац, нити упасти 
у било какве замке или подлећи наговарањима екстремиста.  
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Тероризам не настаје у вакууму, него у ширем контексту 
културе екстремизма. Због тога држава у сарадњи са верским 
и утицајним јавним личностима треба да усвоји и спроведе 
опсежан план акције за сузбијање и превенцију не само теро-
ризма, већ и радикализма и екстремизма међу младима и чла-
новима одређених угрожених заједница. 

Никако се не сме дозволити да се на појаве исламског ек-
стремизма одговори неким другим екстремизмом, па је стога 
важно да се што више подржава и подстие присуство уваже-
них верских лидера исламске заједнице у Србији и Русији у 
медијима и државним институцијама, што треба да буде глав-
на препрека ширењу екстремистичких идеја и радикализацији 
омладине. 
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