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БЛИСКИ ИСТОК КАО ПОЛИГОН ЗА 
ГЕОСТРАТЕШКО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ 

ВЕЛИКИХ СИЛА И ПОНОВНО  
УКЉУЧИВАЊЕ РУСИЈЕ У БОРБУ  

ЗА РЕГИОНАЛНУ ПРЕВЛАСТ 

Зоран Б. Обрадовић 
Министарство одбране Републике Србије 

Горан M. Вукадиновић 
Војска Србије, РВ и ПВО 

 
 овом раду извршена је анализа стања безбедности на Бли-
ском истоку који је у последњих неколико година постао поли-

гон за геостратешко позиционирање великих сила али и простор на 
коме се примећује поновно укључивање Руске Федерације у борбу за 
регионалну превласт са циљем успостављања равнотеже безбедно-
сног утицаја са НАТО, односно Сједињеним Америчким Државама. 

Кључне речи: Блиски исток, стратегија, Руска Федерација, САД, 
НАТО, безбедност 

Увод 
 

егион Блиског истока у 20. веку постепено, у складу са нарастањем амбици-
ја светских сила према њему и његовим природним ресурсима, пре свега, 

постао средиште њихове борбе за превласт у региону али уједно и за глобалну 
превласт у целини. Историја Блиског истока памти стабилност и избегавање сукоба 
за време освајања и постојања једне од највећих империјалистичких сила тог под-
ручја – Отоманског царства. Поред тога што је ширење империје захтевало крваве 
ратове и сталне сукобе, она је донела мир у регион Блиског истока уз поробљава-
ње других народа и окупацију која је на појединим територијама трајала и неколико 
векова. Вазалан однос је донео обавезе али је на тај начин купован мир и какав, та-
кав развој друштва. Ослобађајући се отоманске власти народи Блиског истока, 
углавном, ући ће у зачарани круг револуција, крвавих ратова и сталног страдања. 
Ипак, све тегобе и недаће неће им донети жеља за слободом, већ нафта.  

Природни ресурс који је откривен почетком 20. века биће кључни покретач сао-
браћајне и транспортне револуције, омогућавајући скраћење времена путовања и 
промета роба увећавати профите привредника неколико пута. Нафта ће омогућити 
многе проналаске и наћи многе друге примене али покретање мотора остаће основ-
ни вид примене и употребе те уједно и кључни ресурс за покретање многих светских 
економија. Јефтина нафта или прилика да се нафта уопште и купи постаће разлог 
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избијања ратова и сукоба које подједнако финансирају, како светске Владе, тако и 
војни савези али и нафтне мултинационалне компаније које прерађују овај природни 
ресурс и остварују профит. Уколико се анализирају простори на којима су вођени су-
коби након Другог светског рата врло је једноставно закључити да је 20. век био век 
рата за нафту. Предвиђало се да ће 21. век бити век рата за воду, ипак, мораћемо 
још да сачекамо на остварење тих предвиђања јер почетак 21. века, такође је обеле-
жен ратовима за нафтоносна поља. Колика је заблуда оних који предвиђају преста-
нак ратова око и у вези нафте или контроле његових токова говори и податак да је 
човечанство до сада, исцрпело само 10% откривених залиха нафте те да предвиђа-
ња о нестанку нафте у наредних пар деценија, једноставно не стоје. Вероватније из-
гледа предвиђање да ће се ратови и даље водити око нафте и њених нафтних поља. 
„Период владавине великих европских колонијалних сила доста се разликује од реги-
она до региона. У југоисточној Азији и Индији владали су вековима, док су Арапским 
земљама Блиског истока, управљали током релативно кратког периода“.1  

Некако се тај почетак поклапа са светским интересовањем за ресурс нафте и 
њено експлоатисање. „Почетак англо-француског колонијализма у арапском свету 
означава долазак Француза у Алжир 1830. године. Наставио се британском окупа-
цијом Египта 1882. године, проширењем француске колоније на Тунис 1881. године 
и Мароко 1911. године, а британске на земље Персијског залива. Европски импери-
јализам у исламским земљама прошао је најпре кроз фазу економске експанзије. У 
овој фази Британија и Француска су експлоатисале не само сировине својих коло-
нија, већ и радну снагу, а служиле су им и као тржиште, што је можда још важније, 
с обзиром на оскудност природних богатстава ових простора“.2 Колонијална инте-
ресовања, у самом почетку, за овај простор, дакле, нису била изазвана богатством 
природних ресурса, већ пре географским и војним положајем, односно близином 
Европе.3 Због мале географске удаљености најпре су освојене земље северне 
Африке, док за Авганистан, који је веома удаљен и највећи део Арабијског полуо-
стрва, који заузима пустиње, европске метрополе никада нису показале интересо-
вање. Поред Саудијске Арабије и Авганистана, земље Блиског истока које су задр-
жале своју политичку независност су Турска и Иран, као старе цивилизације, разви-
јена друштва и богате земље, пре свега.  

Кључни фокус Запада на Блиском истоку била је економија и прва фаза освајања. 
Друга фаза била је оружана инвазија и освајање, путем којих су европске силе успоста-
виле ефикасну доминацију над битним областима исламског света. Један од аспеката 
колонијалне владавине европских сила одразио се веома негативно на каснију стабил-
ност региона. „Ради се веома компликованој политичко-географској подели региона. 
Делови Блиског истока су преобликовани у смислу утврђивања граница, подршке одре-
ђеним монархијама, диктаторима и другим лидерима које је Запад видео као погодне 
марионете преко којих остварује своју политику и интересе“.4  
                              

1 Ј. Матовић, Ж. Петровић, „Оружје, енергетика и Трећи светски рат“, Војна књига, Београд, 1998. 
2 Прво откриће нафте на овим просторима било је у Саудијској Арабији тек 1930-тих година. Током ко-

лонијалних освајања, нафта није имала значајнију примену. 
3 Ширина Гибралтара који раздваја Европу од Африке је само 13 километара. 
4 Оливер Потежица, „Исламска република Имама Хомеинија“, Филип Вишњић, Београд, 2006. 
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Вековима су различите снаге на Блиском истоку подржавале бројне контраверз-
не режиме у борби за успостављањем политичке моћи и контроле ресурса којима 
овај регион обилује. Домаћем становништву овакви утицаји су често представљани 
као „ослобођење“, „стабилизовање“ и слично. Када су европске силе почеле да 
слабе, нарочито у периоду након Првог светског рата, већина земаља које су биле 
под империјалном колонијалном владавином неке од европских сила, видело је 
своју шансу за ослобођење. Код многих арапских народа јавља се тежња за неза-
висношћу и постављењем граница између колонија. У том смислу пуно је помогао 
и „Покрет несврстаних“ који се просто нудио земљама по империјалном влашћу а 
посебно земљама „Трећег света“, слабо развијеним земљама које су желеле само-
сталност и слободу у вођењу државе. Највећи број земаља Блиског истока биле су 
чланице „Покрета несврстаних“ а Египат, на пример, један од стубова покрета (чу-
вена три лидера, Тито/Југославија, Нехру/Индија и Насер/Египат).5  

 

 
Слика 1 – Распоред колонија после 1945. године (Станојевић, 2008:6)  

 
Откриће и почетак експлоатације нафте у региону 1930-тих година имали су 

пресудан утицај на судбину земаља на Блиском истоку у новијој историји. Инду-
стријализација, нагли привредни и економски развој Европе и Сједињених Америч-
                              

5 Национални, револуционарни и покрети за независност почели су да дејствују, а Европа је имала 
смањене могућности да успостави контролу над њима. Неке од земаља у региону препознале су чак 
остварење својих циљева кроз сарадњу са силама осовине за време Другог светског рата, Италијом и 
Немачком. Друге су, опет, сарађивале са Британијом надајући се да ће њихово савезништво бити награ-
ђено независношћу после завршетка рата. 
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ких Држава који је уследио након Другог светског рата повећао је тражњу за енер-
гентима и самим тим утицао је на даљи пораст интересовања великих светских си-
ла за простор Блиског истока. Овај регион све више почиње да долази у фокус ве-
ликих колонијалних сила, првенствено као потенцијални извор јефтиних енергена-
та и ово интересовање није јењавало до данашњих дана.  
 

 Држава Резерве
109 барел

Резерве
109 m3 

Производња 

106 барел/дан
Производња

103 m3/дан 
Размера 

резерве/производ. 
у години 

1. 
 

Саудијска 
Арабија 

265,4 42,20 8,9 1.410 81 

2.  
Иран 151,2 24,04 4,1 650 101 

3.  
Ирак 143,1 22,75 2,4 380 163 

4. 
 

Уједињени 
арапски емирати 

136,7 21,73 2,4 380 156 

5.  
Кувајт 101,5 16,14 2,3 370 121 

6.  
Либија 47,0 7,50 1,7 270 76 

7.  
Алжир 13,4 2,13 1,7 270 22 

Слика 3 – Потврђене резерве нафте на Блиском истоку у 2018. години (OPEC, 2010:24) 
 

Укупне резерве нафте на Блиском истоку су можда и највеће на свету, док по-
себно треба нагласити квалитет блискоисточне нафте који је веома висок а држав-
на структура држава на којима се те резерве налазе омогућава, уплитање интереса 
бројних компанија, утицај страних Влада и других субјеката од интереса. 

Савремени односи на Блиском истоку 
Да бисмо могли приказати модерну политичку слику Блиског истока морамо се 

донекле вратити у прошлост. Иако корени те приче иду уназад и преко сто година, 
за почетак је довољно вратити се у 1978/1979. годину када се одиграла Иранска 
револуција. Револуција је започела почетком 1978. године када су Иранци незадо-
вољни страховладом монарха Шаха Резе Пахлавија (Mohammad Reza Shah Pahla-
vi) покренули низ протеста против њега самога али и монархије генерално. Пахла-
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ви је на власт дошао 1953. године када су америчке и британске тајне службе сврг-
нуле демократски изабраног председника Ирана Мохамеда Мосадега.6 Од тада је 
Пахлави владао Ираном као монарх, док је његова тајна полиција „SAVAK“ немили-
це мучила и убијала неподобне Иранце. 

Супротно општеприхваћеном мишљењу, Иранска револуција није од почетка била 
исламистичког карактера. Током годину дана унутар које се одвијала, осим исламиста 
у побуни су учествовали и либералне демократе. Тек након протеривања Пахлавија 
из државе и победе револуције, најбројнија групација предвођена Ајатолахом Хомеи-
нијем (Ayatollah Khomeini) започела је са систематском елиминацијом конкуренције. 
Под утицајем новог таласа Иран је 1979. године постао Исламска Република Иран, 
предвођена шитским вођом, а јавност је била уверена да је са власти збачен велики 
савезник запада. Регион је добио велику самосталну силу другачије верске оријента-
ције од већински сунитског остатка Блиског истока, а запад је добио непријатеља.  

 

 
Слика 2 – Транспаренти из Иранске револуције  

 
Мало источније и нешто раније од Иранске револуције почели су проблеми у Ав-

ганистану који ће такође дефинисати регион у наредних неколико деценија. Касних 
седамдесетих у Авганистану је власт преотела марксистичка Народна Демократска 
Странка Авганистана (PDPA). PDPA је истовремено одлучила да нагло cпроведе еко-
номске и идеолошке мере модернизације у тада изразито руралном и већински рели-
гиозном Авганистану, упркос саветима СССР-а да реформе спроведе постепено, 
кроз дуже време, док је истовремено горела у унутрашњем међуфракцијском сукобу. 
                              

6 Мосадег је склоњен првенствено због његове иницијативе за национализацијом иранских извора 
нафте и гаса који су тада били у власништву „British Petroleum“, тада под именом AIOC. 
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Заузетост PDPA унутарстраначким борбама одразила се на спровођење мера које су 
без потребног надзора партијског централног комитета биле спровођене грубо и без 
икаквог обзира према локалном становништву. То је проузроковало оружане побуне 
у руралним подручјима, које су биле усмерене против секуларне власти. Побуне су у 
кратком времену нарасле до те мере да PDPA није могла самостално да контролише 
целу територију Авганистана, па је у помоћ пристигао СССР. Ситуацију су искористи-
ле САД да посредством пакистанске тајне службе ISI започну наоружавање авгани-
станских побуњеника, Муџахедина. Основни циљ ове операције САД-а био је да ве-
ликом такмацу пруже њихов властити Вијетнам и у томе су и успели. Након 8 година 
борбе, совјетска војска се повукла из Авганистана недовршена посла. Њихов високи 
представник у Авганистану издржао је још коју годину док се СССР није распао. Убр-
зо је и новчана помоћ пресушила па је Авганистан потпао под власт Муџахедина који 
су врло брзо започели грађански рат.  

Муџахедински екстремизам трајао је све док кроз Авганистан нису протутњали 
Талибани, производ пакистанских медреса, ригидних верских школа.7 Велики број 
младића индоктринирани су у медресама до те мере да су ментално били потпуно 
спремни и решени за одлазак у рат, због чега их је оберучке прихватио суседни Па-
кистан, који је даље наставио да их обучава и наоружава, слично као што је наору-
жавао Муџахедине током осамдесетих година 20. века. И Муџахедини као и Тали-
бани били су оружје пакистанске спољне политике. Муџахедине је Пакистан подр-
жавао јер су ратовали против СССР-а, пошто су се прибојавали да би Совјети, ка-
да се једном укопају у Авганистану, могли окренути према Пакистану, у циљу изла-
ска на топло море. Касније, када су се Муџахедини међусобно сукобили у грађан-
ском рату, Пакистан је проценио да је Авганистану неопходна стабилност. Ова ста-
билност би гарантовала и стабилност северног Пакистана препуног Паштуна, те су 
се понадали да би им Талибани то могли пружити. Били су у праву, неколико годи-
на током којих је Авганистан био под влашћу Талибана, замрли су ратови и ратни 
покољи осим повремених сукоба са остацима Муџахедина на североистоку земље 
и ма колико год репулзивни били остали аспекти талибанске власти, пружили су 
оно што је Пакистану, у датом моменту, било потребно.  

Талибани су на власт дошли 1996. године и прогласили Исламски Емират Авга-
нистан. Та држава је била призната од свега три остале државе – Пакистана, Сау-
дијске Арабије и Уједињених Арапских Емирата. Талибани су дали заштиту и Бин 
                              

7 Школство у Пакистану одувек је било на лошем нивоу. Разни председници (генерали) нису никада 
претерано држали до школства па су родитељи своју децу често слали у медресе које би за време 
образовања то дете васпитавале, храниле и осигуравале смештај. Родитељи би бесплатно детету омо-
гућили образовање и истовремено себи смањили финансијски терет и обавезу. У медресама су Паки-
станци, као и авганистанске избеглице учили о Исламу, поготово његовој деобандијској варијанти те с 
обзиром да су били већином Паштуни, у то су уплели и своје обичаје зване Паштунвали. Паштунвали је 
стари, предисламски сет обичаја Паштуна међу којима су и обичаји верности породици и племену, хра-
брости у одбрани породице, крвне освете за неправде учињене према члану породице или племена које 
немају рок истека трајања и обичај очувања части жена. Географска испресецаност паштунске домови-
не у јужном Авганистану и северном Пакистану погодовала је развоју малих заједница темељених на 
породичној и племенској припадности. Паштунско друштво изразито је традиционално и патријархално 
те је добар део талибанске екстремистичке идеологије дошао од инфузије Паштунвалија у њихову ин-
терпретацију деобандијског Ислама. 
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Ладену и простор из којег је могао деловати са својом терористичком мрежом Ал 
Каида. То је био један од разлога због којих су САД напале Авганистан крајем 2001. 
године, иако су се Талибани претходно били јасно изјаснили да су вољни да прего-
варају о изручењу терористе. Тадашњи амерички председник Џорџ Буш ( одбио је 
понуду талибанског режима, чиме је поткрепио сумњу јавности у званично прокла-
мовани разлог интервенције. 

Утицај Ал Каиде је у годинама након напада једанаестог септембра на „New 
York“ и „Washington“ био велики те је она била поприлично снажна у почетним годи-
нама након америчке илегалне инвазије Ирака. Након пада режима Садама Хусеи-
на (Saddam Hussein) у Ираку долази до поступног пребацивања власти са сунита 
на шиите. Сунити су генерално били изразито негативно расположени према окупа-
ционој сили, иако је противљења окупацији било и међу шиитима, поготово у пред-
грађима Багдада где је моћ држао шиитски клерик Моктада ал Садр.  

У трагичној историји модерног Блиског истока Ирак је једно дугачко и крваво по-
главље. Основан као британски протекторат након Првог светског рата према грани-
цама исцртанима у Сајкс-Пикотовoм (Sykes-Picot) договору, Ирак је спој три османске 
провинције: Басре, Багдада и Мосула, које су пре колонијалистичког пројекта функци-
онисале одвојено, свака са својом већинском етнорелигијском групом - сунитима, ши-
итима и Курдима. Нова држава прошла је кроз различите фазе британске окупације, 
инсталиране хашемитске монархије и државних удара да би 1968. године власт угра-
била странка БАСР (Bаath), на чије чело је 1979. дошао Садам Хусеин.  

Након Иранске револуције и Хомеинијевих обећања да ће се исламска револу-
ција проширити и на секуларни Ирак, Садам је одлучио да нападне Иран. Рат изме-
ђу двe државe трајао је од 1980. до 1988. године, што је резултирао несташицом 
нафте на светском нивоу, као и повећаним ценама енергената. За државе које су 
изразито зависиле од индустрије, као што је била Југославија а која је имала добре 
међудржавне и трговачке односе с Ираком, те су године биле изузетно тешке у еко-
номском смислу. Током рата, Садам је подршку добио од стране САД-а. Иран се 
САД-у страшно замерио свргнућем Пахлавија и талачком кризом америчких дипло-
мата у Техерану па су САД отворено подржавале Ирак током рата, пружајућу му 
помоћ у наоружању. Када су Иранци умирали под хемијским нападима, САД су 
оправдавале те нападе. Када је Садам кренуо с покољем Курда, финансијери и на-
вијачи су ћутајући стајали на маргинама геополитичке позорнице и гледали покољ 
као нешто што није било вредно помена. Веће су ствари биле на коцки од живота 
готово 100.000 Курда. Рат се завршио без икаквих територијалних добитака за 
иједну страну, готово 2.000.000 живота било је изгубљено а економски губици су 
износили преко 1,2 милијарди долара (Копли, 2004:53).  

Ирак се за време рата задужио код монархија Персијског залива, примарно код 
Кувајта и Саудијске Арабије. Када је 1990. године наводно установио да Кувајт цр-
пи њихове залихе нафте из заједничког нафтног поља на међудржавној граници, 
Ирак је извео инвазију и анексију Кувајта. До данашњег дана околности неспоразу-
ма нису разјашњене а поједини стручњаци тврде да Кувајт никада није црпио ирач-
ке залихе, већ да је то само искоришћено као повод за напад. Додатну маглу на 
кризу бацила је америчка дипломаткиња у Ираку, Април Гласпие (April Catherine 
Glaspie) која је у разговору са Садамом Хусеином изјавила да САД немају став по 
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питању растуће војне напетости између Ирака и Кувајта те да се неће мешати у су-
кобе између арапских земаља.8 Сасвим је могуће да је Садам те ставове схватио 
као допуштење САД-а да наметне своју вољу Кувајту, па је без превише разми-
шљања извршио инвазију.  

Арапско пролеће и рат у Сирији 
Током 2011. године кренули су протести против власти у Сирији, као и у остатку 

арапског света. Протести су се углавном показивали маршевима по сиријским гра-
довима и захтевима за реформама у земљи. Уместо да Башар Ал Асад, председ-
ник Сирије9 пусти да се протести угасе сами од себе, одлучио је да употреби силу и 
разрачуна се са демонстрантима. Ни дан данас није потпуно јасно да ли је оваква 
одлука била проузрокована његовом паранојом, неискуством, диктаторским скло-
ностима или је последица неугодних искустава из дана власти његовог оца Хафе-
за10 (Hafez al-Assad). Имајући у виду такву прошлост, можда не треба да чуди уко-
лико се млађи Асад одлучио да превентивно делује и брутално угуши устанак у кр-
ви, на сличан начин као некада његов отац.  

Међутим, на његову несрећу није му успело да проблем сасече у корену. У до-
гађаје су се врло брзо укључиле Сједињене Америчке Држава, као и монархије 
Персијског залива, а недуго након њих и земље ЕУ, финансирајући групације уну-
тар побуњеника. Протестанти су веома брзо постали побуњеници. Сједињене Аме-
ричке Државе су још за време рата у Ираку планирале да делују против Сирије бу-
дући да су и Сирија и Иран финансирали шиитске паравојске у Ираку које су се бо-
риле против САД-а. Антагонизам монархија, поготово Катара и Саудијске Арабије 
није се задржао само на политичко-верској разлици између сунитских и шиитских 
режима него је попримио и економске размере када је Сирија одбила понуду Ката-
ра за изградњом гасовода који би кретао из њиховог гасног поља у Персијском за-
ливу (Мијалковски, 2004:87). Уместо тога, Сирија је потписала уговор са својим ду-
гогодишњим савезником Ираном за гасовод из њиховог поља које се граничи са ка-
тарским. Тиме је Сирија учврстила везу са Ираном и истовремено пружила осигу-
рање свом другом великом савезнику Русији да, барем преко њих, катарски гас не-
ће лакше доћи на европско тржиште на којем је Русија доминирала. Катар је пак 
склопио уговор са Пакистаном у којем се Пакистан обавезао да ће куповати катар-
ски гас наредних 15 година тако ударајући, уз америчку свесрдну дипломатску по-
моћ, шамар Ирану чији гас би Пакистанцима био ближи и јефтинији. Но, геополи-
тички императиви чине своје. Тако је Сирија, већински сунитска земља, али са вла-
дајућом алавитском мањином11 подупрта Ираном и Русијом, ушла у сукоб са побу-
                              

8 Оливер Потежица, „Исламска република Имама Хомеинија“, Филип Вишњић, Београд, 2006. 
9 Позицију председника наследио је од свог оца Хафеза 
10 Године 1982. у Сирији је грана египатског Муслиманског братства у савезништву с радикалнијим су-

нитима започела устанак у граду Хами, на који је Хафез одговорио темељним бомбардовањем како би 
исламистичку побуну угушио у настајању. Хаму је сравнио са земљом, масакрирајући десетине хиљада 
људи и тако угушио устанак. 

11 Алавити су једна од шиитских секти. 
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њеницима који су делимично били сунитски радикали, а делимично секуларне сна-
ге попут FSA које су финансирали САД, ЕУ укључујући и Хрватску која је слала сво-
је оружје у заливске монархије.  

Побуњеници су у почетку напредовали да би тек касније, након пар година за-
стали. У рат се на страну режима укључио либански Хезболах, што међу њиховим 
симпатизерима у Либану није било прихваћено баш најбоље. Наиме, Хезболах је у 
осамдесетим и деведесетим годинама 20. века израстао из герилске групе која се 
борила против израелске окупације јужног Либана за време и након грађанског ра-
та у Либану, у политичку странку са војним крилом које се сада сматра јачом и спо-
собнијом од либанске националне војске. Но Хезболахов имиџ који су они узгајали 
је првенствено тај да они служе као одбрана Либана од Израела док је уплитање у 
сукобе који их се не тичу директно својеврсно „скретање с пута“.  

САД и њени геостратешки интереси на Блиском истоку 
Блиски исток је простор на коме су се најдиректније сукобили интереси некада-

шњег СССР и Сједињених Америчких Држава. Обе силе су у почетку биле веома 
заинтересоване за овај регион првенствено због веома повољног стратешког, вој-
ног положаја. Појава нафте само је поспешила њихово интересовања за простор 
Блиског истока, који је постао њихова мета у циљу задовољења потреба за јефти-
нијим енергентима, можда чак и бесплатним.  

Економски, политички и културни утицај СССР је био толико велики да би без 
противљења САД и Хладног рата, довео до успостављања совјетског модела др-
жаве, а арапски свет би имао судбину Источне Европе. Независни развој арапских 
земаља који је подстакнут од стране СССР претио је губитком моћи, утицаја и јеф-
тиних сировина за најмоћније нације. То би значило велико скретање уобичајеног 
тока ресурса од глобалног Југа ка светским империјалним центрима капитала, што 
је за њих представљало озбиљну претњу. Још већа опасност од независног разво-
ја ових земаља по Западни свет било би удруживање или успостављање домина-
ције СССР-а над овим простором. Ресурси би тада били склоњени ван домашаја 
утицаја и контроле Запада: „Стара совјетска империја има дугачку границу са Бли-
ским истоком. Очајнички напори Запада да контролише овај регион потичу од веро-
ватноће да се ова два региона удруже. Уколико до тога дође, Блиски исток би имао 
оружје да заштити своје ресурсе. Ресурси СССР-а и Блиског истока заједно, могли 
би да се пореде са укупним ресурсима Западног света. Фактички, скоро сва светска 
нафта би се налазила у овој области, што би им омогућило потпуну контролу цена 
нафте. Добар део Западног богатства би се преместио на Исток, упркос огромним 
војним издацима Запада за успостављање контроле над регионом“.12 

После слома СССР-а, као једина светска суперсила остале су Сједињене Аме-
ричке Државе, које су се наметнуле као најутицајнији фактор у питањима рата и 
мира на Блиском истоку. Давно дефинисани циљеви САД на Блиском истоку опре-
делили су и средства за њихово остваривање, која су данас најважнији узрок не-
пријатељства арапских народа према Сједињеним Америчким Државама.  
                              

12 World's Wasted Wealth II, J.W. Smith, Institute for Economic Democracy, 1994), pp. 294-295. 
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Америка је осујетила већину покушаја народа Блиског истока да самостално 
управљају сопственим ресурсима, обезбедила опстанак на власти многих од најсу-
ровијих арапских лидера, наоружавала диктаторе, изазивала и подржавала међу-
собне ратове. Поред тога, једна је од најзаслужнијих сила за формирање и опста-
нак јеврејске државе на арапском простору. Израел је увек био веома осетљиво 
подручје, због сталних тензија и сукоба између арапског и јеврејског становништва. 
Израел је друга земља по количини примљене војне помоћи на свету, а скоро сво 
то оружје обезбедиле су САД. Хладни рат, као и борба против комунизма, чак и та-
мо где га није било, обезбедили су адекватан изговор за акције13 Запада широм 
света. Многе народе су Американци, Британци и други касније дестабилизовали, 
под оптужбом да учествују у овој совјетској претњи, иако у већини случајева, није 
било никакве совјетске умешаности. У већини случајева, радило се о покушају не-
зависног развоја. У многим земљама региона угњетавање од стране ауторитарних 
вођа потиче од подршке коју они имају од Запада, посебно од САД. Поједини режи-
ми који имају пријатељске односе са САД, на најгоре начине, и данас крше људска 
права сопственог народа. Режими који су првобитно били наклоњени САД били су 
подржани из геополитичких разлога, без обзира на начин њихове владавине и од-
носа према народу. Саудијска Арабија и Ирак су типични примери.  

Још пре тридесет година амерички стратези су увели појам „Велики Блиски Исток“ 
којим је означен простор од Магреба до Бангладеша, а ту огромну територију они су 
прогласили за зону приоритетних интереса САД. Године 2006. тај програм америчке 
доминације је обновљен и конкретизован: Кондолиза Рајс, тадашњи амерички држав-
ни секретар, увела је термин „Нови Блиски Исток“, који је означио прекрајање граница 
Блиског Истока од Либана до Сирије, Ирака, Ирана и све до Авганистана. То је назва-
но стратегијом „конструктивног хаоса“. Исте године је у америчком магазину „Armed 
Forses Journal“ објављена карта „Новог Блиског Истока“, коју је направио пуковник 
Ралф Петерс и која је почела да циркулише државним, политичким, војним па и ши-
рим круговима, што је јавност припремило за предстојеће промене на Блиском Истоку.  

Ирачко-ирански рат показао је колико су сукоби у нафтом богатој регији Блиског 
истока штетни за глобалне цене нафтних прерађевина те су амерички стратези 
проценили да уколико се ратови прошире и на арапске земље Персијског залива, 
да би ствари могле измаћи контроли. Управо према таквом сценарију је водила 
ирачка инвазија Кувајта те су САД основале коалицију за ослобођење Кувајта и вој-
но реаговао. База операције била је у Саудијској Арабији што је САД одговарало, 
јер су тако добиле базу на Блиском истоку коју ће наставити да користе и након ра-
та како би штитиле своје интересе у регији, а Саудијска Арабија је добила војну 
снагу која ће је јој пружити заштиту. Ирачке снаге су у коалицијском нападу, опера-
цији „Пустињска олуја“ биле потучене до ногу, а током самог рата, САД су преко ра-
дио преноса позивале противнике Садамовог режима да се побуне. Када су се љу-
ди, углавном шиити на југу Ирака, Курди на северу те левичари широм земље заи-
ста и побунили, 1991. године, ирачка војска направила је покољ и у неколико неде-
ља убила око 230.000 људи, те прогнала око 2.000.000 људи. САД које су хушкале 
Ирачане на побуну нису реаговале и у кључном тренутку су их оставиле на цедилу. 
                              

13 Све велике војне кампање Западних сила предводиле су САД. 
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Политика САД на Блиском истоку од 1990. године па надаље била је обележена 
готово константним директним војним уплитањем у односе региона, тачније на кон-
тролисање тих односа првенствено. Као што је горе споменуто, Иранско-ирачки рат 
отворио је перспективу ширег регионалног сукоба у који би могле бити директно 
уплетене заливске монархије, тиме пореметивши нафтно тржиште. То је такође би-
ло време када се распао СССР и САД је била потребна нова спољно-политичка 
тактика. Тако се 1992. године родила „Wolfowitzeva доктрина“ у којој је Пол Волфо-
вић (Paul Wolfowitz), тадашњи заменик секретара америчког министарства одбране 
изнео црте водиље према којој се америчка спољна политика треба одвијати у 
постхладноратовском раздобљу. Битне одреднице су се дотицале чувања америч-
ког статуса као „једине преостале суперсиле“, спречавање других земаља да доби-
ју такав статус, одговарање других држава од идеје да претерано утичу на спољну 
политику те успостављање идеје превентивног напада „у којем САД не желе да 
следе интернационалне механизме за решавање светских проблема и дају за 
право да превентивно делују војном силом, било где на свету уколико је то у њи-
ховом интересу“. Волфовић експлицитно спомиње Блиски исток као регион у којој 
„САД морају остати доминантна спољна сила како би сачувале доступност ло-
калних нафтних извора, како за себе, тако и за цели Запад“ с додатном опаском 
да „САД морају спречити локалног хегемона или коалицију снага да завладају ре-
гијом“ (Еванс, 2004:114). Добар део Волфовићеве доктрине наставио се и у Бушо-
вој доктрини у 21. веку. 

Волфовићева доктрина имплементирана је одмах након њеног писања, а прве 
последице су се одразиле на Ирак. Тамо је САД након пропале народне побуне 
увела зоне забрањеног летења на северу и југу Ирака, а УН је Ираку увео санкције. 
Ирак се под теретом санкција распадао, улицама Багдада текао је отпад а болнице 
нису могле да обављају свој посао. Када је Лесли Штахл (Lesley Stahl), америчка 
новинарка, на телевизији упитала Медлин Олбрајт (Madeleine Albright), тадашњу 
америчку амбасадорку у УН-у мисли ли да је смрт 500.000 деце цена коју је вољна 
платити за покушај обуздавања Ирака, Олбрајтова је хладнокрвно одвратила „да 
јесте“.14 Ирак је тако умирао под периодичним бомбардовањима и константним 
санкцијама, све до 2003. године када је започео прави рат. Американци су након 
Авганистана бацили око на Ирак, а Буш и његова свита су производили разлоге за 
агресију на Ирак као на покретној траци. Први разлог је била наводна несарадња 
са УН-овим инспекторима по питању уништавања ирачког оружја за масовно уни-
штење. Када су инспектори јавили да Ирак сарађује по плану, Американци су твр-
дили да њихове обавештајне службе имају податке да Ирак производи оружје за 
масовно уништење у тајности. Обавештајне службе су касније потврдиле да је ад-
министрација „криво интерпретирала податке“. Резултат те хајке је био да ника-
ква оружја масовног уништења нису била нађена или произвођена. Онда су САД 
пребациле причу на „ирачко пружање склоништа терористима“ што је била, како 
се с временом испоставило, лажна оптужба,15 те наравно на увођење демокрације 
у земљу која стење под јармом ужасног диктатора.  
                              

14 Ибидем. 
15 Бин Ладен и сарадници су боравили у Авганистану, Пакистану, на свим другим местима али не и у Ираку. 
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Прави разлози за инвазију су били много прозаичнији. Ирак је био трн у америч-
ком оку у регији, чак и онако ослабљен од санкција имао је релативно снажну војску и 
САД нису желеле да пролонгирају причу са Садамом, уједно рескирајући потенцијал-
не сукобе у суседним државама. Осим тога, ирачке залихе нафте биле су зреле за 
експлоатацију од стране приватних, западних, компанија. Једина два министарства, 
такође, једине две зграде које је САД осигурао од нереда након што су ушли у Багдад 
биле су зграде Министарства унутрашњих послова и Министарства нафте. Ирачка 
прича је уосталом, ипак нафтна прича - увек била и увек ће бити. Није за занемарити 
ни то да су САД засигурно мислиле да ће, препустивши власт шиитској већини у Ира-
ку, придобити њихову наклоност и тиме их удаљити од иранског утицаја.  

Почетком „Арапског пролећа“ САД су прешле на геополитичко престројавање ре-
гиона када се, природно, поставило и питање Израела и од тада то питање стоји 
отворено. Какав год облик да има, оно је увек једнострано усмерено тако да се Изра-
ел прикаже као жртва. Тако су у пролеће 2011. године, у јеку рата против Либије, ка-
да је Палестинска аутономија поставила питање свог пријема у УН, светски медији 
истовремено заграјали о издаји Вашингтона јер је он јеврејску државу „издаје“ исла-
мистима. Данас, када је апсурд такве тврдње постао потпуно очигледан, акценат се 
ставља на то да најтежа претња Израелу долази од Ирана, и та се тврдња појачава 
онако како се заоштравала ситуација у Сирији16. При том стоји у сенци или се једно-
ставно само прећуткује оно најважније, а то је најјачи могући интерес Израела да се 
ситуација у земљама арапско-муслиманског света које га окружују потпуно дестаби-
лизује као и да се рат у Сирији распламса што је могуће јаче и дуже.  

РФ и њени геостратешки интереси на Блиском истоку 
Руски Интерес за Блиски исток је старији од СССР-а и царска Русија је већ била 

умешана у Блискоисточну геополитику. У више наврата, Русија, касније Совјетски 
Савез, агресивно је испољавала своје империјалистичке амбиције. Најпре у два ру-
ско-иранска рата (1804-1813), (1826-1828), затим у Азербејџану и Авганистану. Цар-
ска Русија је окупирала део иранске покрајине Азербејџан и касније претворила у 
своју републику. Током Другог светског рата СССР је окупирао Иран да би обезбедио 
комуникациону линију за заједничку употребу. После рата Британија се повукла, а 
СССР је остао. Намера је била да се остатак Азербејџана припоји СССР-у, што је из-
бегнуто тако што су Иранци расформирали комунистичку марионетску државу и по-
вратили власт иранске владе над тим територијама. Турска и Иран су ушли у запад-
не савезе, али је остатак арапског света био доследан у подршци СССР-у.  

Велики ударац арапским интересима била је улога СССР у процесу стварања 
Израела, када је СССР обезбедио већину при гласању Генералне скупштине УН за 
стварање јеврејске државе у Палестини и потом одмах „de jure“ признао израелску 
државу. Следећи пример совјетске империјалне политике је била инвазија Авгани-
стана 1979. године, у коме је СССР поставио марионетску владу, али је реакција 
арапског света изостала. Чак и када је Генерална скупштина УН донела резолуци-
                              

16 https://jihadology.net/category/the-islamic-state 
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ју17 поводом овог догађаја арапске земље је нису усвојиле. Сирија и Алжир су биле 
уздржане, Јемен је гласао против, Либија није била присутна, а представник ПЛО 
(без права гласа) одржао говор у коме је бранио совјетску акцију. Очигледне случа-
јеве империјалистичке агресије и издају њихових интереса, арапски свет није дожи-
вео као такве. Без обзира на све, СССР је одржао чврсту позицију у арапском све-
ту. Према Русима није постојало и не постоји непријатељство као према Западним 
силама, посебно САД. Попут њихових европских претходника, СССР је контролу 
над овим простором постизао економским и културним продирањем, војним база-
ма, залихама оружја и војном сарадњом у виду различитих саветовања. Дакле, по 
много чему је совјетски утицај био сличан утицају западних сила, али ипак није иза-
звао непријатељство арапског народа, које је према Западу веома наглашено. За 
то је заслужан одређен сплет околности и неколико посебних разлога. После Дру-
гог светског рата социјализам је деловао као талас будућности и многе државе на 
Блиском истоку су га лако прихватиле. СССР као пример самосталног развоја, по-
будио је наду арапским земљама да би га и оне могле остварити. Позитивна иску-
става Кине и Индије су, такође, подстакле арапске земље да усвоје друштвено-по-
литичке и економске постулате социјализма. Развој и самосталност су вредности 
које су се овим земљама до тада чиниле недостижним. Већ 1955. године Египат је 
потписао споразум о оружју са СССР, који је поздрављен у Сирији, Либану, чак и у 
Ираку18. Парламенти ових земаља су усвојили резолуције којима честитају египат-
ском председнику на споразуму и подржавају даље ширење арапско-совјетске са-
радње. Сарадња блискоисточних држава са Русијом је настављена у данашње 
време уз ограничење значаја утицаја Русије током хегемоније САД с краја 20. века 
и почетка 21. века. Русија и даље била свеприсутна у региону Блиског Истока, по-
себно у Сирији, Либији и Египту. Свакако да је „арапско пролеће“ покренуло по-
требна или тражена геополитичка престројавања која ће натерати Русију да брани 
последње позиције у региону и активно се, на крају, умеша, чак и војно у сукоб у 
Сирији. Сва је прилика да је Русија успела да одбрани како Асадов режим тако и 
своје спољно-политичке интересе јер је амерички председник Доналд Трампа наја-
вио повлачење америчке војске из Сирије током 2019. године.  

Руска интервенција и борба против ИСИЛ 
Када је 30. 09. 2015. године представник РФ у Багдаду обавестио особље аме-

ричке амбасаде да би руски авиони могли почети са операцијама у Сирији и затра-
жио да амерички авиони избегавају сиријски ваздушни простор у току те акције, 
многи су остали зачуђени али и изненађени. Русија је почела да бомбардује поло-
жаје Исламске државе (ИД) у Сирији на позив савезника Москве, сиријског председ-
ника Башара ел Асада, који је тражио војну помоћ у рату са екстремистима. Мини-
старство одбране РФ потврдило је информацију да су отпочели ваздушни удари у 
близини града Хомса. „Бомбардери Руских ваздушних снага отпочели су ваздушне 
                              

17 У њој се чак и не спомиње СССР, већ само изражава жаљење због оружане интервенције. 
18 Приписује му се прозападна оријентација. 
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операције, укључујући ударе на положаје терориста Исламске државе у Сирији”, 
изјавио је тада представник за штампу Министарства одбране Игор Конашенков. 
Конашенков је додао да авијација гађа циљано – положаје, возила и складишта за 
која верују да припадају екстремистима. Међутим, амерички званичници су изјави-
ли за Си-Ен-Ен (CNN) да руски напади у близини Хомса „немају стратешки значај” у 
борби против Исламске државе, што по њима показује да Руси „нису кренули” на 
поменуте исламисте. Вашингтон је истакао да неће спречавати руске ударе, али је 
и додао да руски авиони нису примећени на простору где делују амерички бомбар-
дери. Истовремено је председник Русије Владимир Путин изјавио да ће интервен-
ција бити привремена и да је једини начин борбе против терориста у Сирији – пре-
венција. Објаснио је и да ће се тамо ангажовати само руске ваздухопловне снаге и 
да Кремљ неће упућивати копнене трупе у Сирију.  

Посматрајући из данашње перспективе можемо оценити да је Руска интервен-
ција у Сирији била успешна, јер је постигла свој примарни политички циљ и спаси-
ла сиријски режим, који се налазио у великим проблемима, и чак је одлучујуће до-
принела његовој извесној победи. Руске снаге су веома брзо зауставиле напредо-
вање побуњеничких снага још крајем 2015. године. Заузимањем Алепа током 2016. 
године осигурале су тежиште за сукоб и покретање кампање у источној пустињи, у 
циљу ослобађања ваздухопловне базе Деир Ел-Зор, која је тада била опкољена 
исламистима. Већ тада је било јасно да Башар Ал-Асад више не може изгубити 
рат. Наведени ратни успеси постигнути су ограниченим ресурсима, са око 4.000 до 
5.000 војника и 50-70 ваздухоплова, чија је дневна цена ангажовања износила 3 
милиона евра, што представља свега око једну четвртину или чак једну петину 
америчких трошкова у региону, на дневном нивоу. Француска операција у Леванту 
„Chammal“ ангажује 1.200 људи са око 15 ваздухоплова, трошећи милион евра 
дневно, а просечно изведе 6 ваздушних напада, за разлику од ОС Р. Федерације 
које на дневном нивоу у Сирији изводе просечно 33 ваздушне акције. Узимајући у 
обзир остварене резултате, јасно је да Руси имају већи оперативни учинак. Поре-
дећи однос уложених средстава и стратешких учинака, Руси су у Сирији постигли 
далеко више у односу на Американце или Французе.  

Руска кампања је била масовна и изненадна од самог почетка. Није јој претхо-
дила фаза најаве, нити је дозирано појачавана попут акције „америчке коалиције“, 
која је најпре упућивала бомбардере, затим ловачку авијацију, па нападала хели-
коптерима, артиљеријом итд. Сиријски конфликт се може описати као рат „мозаика“ 
и не укључује два табора, већ неколико, слично грађанском рату у Либану (1975-
1990). Све супротстављене снаге и њихови спонзори имају различите интересе, ко-
ји их воде у савезе или сукобе, што компликује целокупну ситуацију. Важно је напо-
менути да финансијери најважнијих актера, као што су РФ и САД не исказују наме-
ру за отвореним сукобом, већ исти избегавају како би ограничили ризик, што је по-
тврдила и ваздушна интервенција19 из прве половине 2018. године, коју је извела 
коалиција САД, Велике Британије и Француске. Поступајући по наведеној матрици 
заузимањем територије када једна страна заузме одређену територију аутоматски 
                              

19 Циљеви ваздушних удара су били веома пажљиво изабрани тако да интервенција није угрозила по-
зиције руских снага у Сирији.  
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значи да је интервенција друге стране на овој територији искључена. Оваква стра-
тегија, раније често коришћена у СССР-у, названа је стратегијом „неопрезног пеша-
ка“, који прелази улицу присиљавајући возаче да се зауставе.  

Од момента када су Руси забили своју заставицу у Сирији и заузели простор, 
нарочито ваздушни, ситуација за остале актере изненада је постала знатно ком-
пликованија. Један од првих корака руских снага било је размештање противвазду-
шне одбране, неколико пресретача, високо софистицираних јединица ПВО „земља-
ваздух“ и „копно-море“, а нарочито С-300 и С-400. То није било суочавање са прет-
њом из ваздуха од стране побуњеника, која реално није постојала, већ наметање 
зоне забране лета за друге актере, посебно САД, којима су Руси, на овај начин, пр-
ви пут након „хладног рата“, отежали војне операције. САД су то могле онемогућити 
са копна или дејством тактичких јединица али се ипак нису усудиле. Сав успех РФ 
постигнут је мешовитим снагама, иако њихов обим никада није премашио 70 вазду-
хоплова, што је реално мали број, као и релативно мали број војника (око 2.000). 

 Као кључни елеменат руске доктрине коришћена је комбинација операција. Руси 
су настојали заузети и контролисати кључне тачке, дислоцирати непријатељске поло-
жаје, и разбити њихове снаге на више фракција са којима је могуће преговарати. То-
ком 2016. године догодила се значајна промена руског начина деловања стварањем 
„Центра за помирење“. Акценат са војних пребачен је на цивилне операције и ратну 
дипломатију. „Центар за помирење“ постигао је нарочити ефекат услед перфидног 
преласка са „тврде“ на „меку“ силу, што је довело до смањивања цивилних жртава. 
Према интернет страници „Airwars“ у првих пет месеци руске присутности погинуло је 
више од 2.000 цивила, међутим, цивилне жртве нагло су се смањиле због флуктоације 
ангажовања, искуства пилота и употребе високо софистициране технике. Кампања у 
2016. и 2017. години, доказ је умешности у организацији комбинованих операција.  

 На руској страни је службено 17 жртава, док их је вероватно негде између 36 и 
4820, што је и даље веома мало. Што се тиче жртава бораца који делују преко при-
ватних агенција ситуација је далеко драстичнија. Боље обавештеним круговима је 
познато да су Руси у Сирији само за један дан изгубили читав батаљон из састава 
приватне агенције „Вагнер“, док су појединачне жртве постале уобичајене. Међу-
тим, оно што свакако иде на руку званичном Кремљу је да се ради о незваничним 
снагама, чије деловање у Сирији они никада нису званично ни потврдили, па самим 
тим имају могућност и да лицитирају са бројем жртава.  

Главно изненађење је недостатак копнених јединица у борби, чиме је Русија ве-
роватно хтела ограничити трошкове и ризике. Поред тога, Русија је Сирији масовно 
тестирала нову опрему и методе борбе. Операција је била погодна за нападе на 
великим даљинама које је спровела морнарица, нарочито 7. октобра 2015. године, 
када су четири брода Каспијске флоте лансирала 26 крстарећих пројектила „Кали-
бар 3М14“ од којих је 22 погодило циљ. Коришћени су и бомбардери Ту-95 и Ту-
160, након чега се стратешка авијација редовно користила. Ова прва руска кампа-
ња стратешке авијације је пре свега усмерена на тестирање бројних савремених 
оружја и опреме, али и како би се одређена средства приказала. Интервенција је 
очито била прилика да руске снаге експериментишу са изворним концептима.  
                              

20 https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Руска_интервенција_у_Сирији 



ВОЈНО ДЕЛО, 4/2019 
 

 112  

 

Закључна разматрања 
Руска интервенција у Сирији недвосмислено је најавила почетак прекомпоновања 

снага на светском нивоу и ново геополитичко позиционирање након завршетка „хладног 
рата“. Простор Блиског истока дошао је у први план као полигон на коме су се, у изразито 
великом обиму, индиректно озбиљно сукобили велики играчи први пут након завршетка 
„хладног рата“ у борби за што бољу геостратешку позицију у циљу остваривања светске 
превласти. Први пут су „интервенисали“ у истој земљи, војним снагама пуног капацитета.  

Колико је интервенција Руске Федерације у Украјини била очекивана и из њихове 
перспективе апсолутно нужна са аспекта отклањања директне војне претње са својих 
граница, непосредно уплитање у сукоб у Сирији можемо ценити као поновно оживља-
вање вековне империјалистичке амбиције царске Русије и касније СССР-а према про-
стору Блиског истока. Напомињемо да у Украјини није званично употребљена друга 
војске сем украјинске и побуњеника. Нити НАТО, САД или Руска Федерација нису при-
знале употребу својих званичних снага у Украјини. Недвосмислено је јасно да је сукоб 
интереса великих сила у Сирији борба за контролом енергетских ресурса, те да су на-
водна заштита демократије, спречавање хуманитарне катастрофе и слични разлози 
само изговори намењени светској јавности и правдању сопствених поступака.  

Уплитање Руске Федерације у сиријску кризу убрзало је трансформацију међународ-
ног поретка од униполаризма ка мултиполаризму и чини се да САД и НАТО по први пут 
имају озбиљног такмаца још од распада СССР-а и блоковске поделе. Невероватан еко-
номски развој Кине који је очекивано праћен јачањем њених војних потенцијала и међу-
народног утицаја додатно је усложио међународне односе и учинио да САД не буде та-
ко доминантна као раније. Међутим, без обзира на изразито преклапање интереса и че-
сто сусретање снага на терену, чини се да до директног сукоба између САД и РФ неће 
доћи, првенствено због међусобне могућности за употребу нуклеарног наоружања. 

Оружане снаге РФ, нарочито ваздухопловне,21 стекле су непроцењиво ратно ис-
куство у Сирији и колико толико ухватиле прикључак са јединицама НАТО које су 
своје борбено искуство стицале на ратиштима широм света у последње две деце-
није (Авганистан, Република Српска, Југославија, Либија и друге земље). Руска Фе-
дерација се у копненим операцијама ослањала са употребу приватних агенција, ко-
је су први пут биле коришћене у Украјини а њихово ангажовање се показало као 
пун погодак и у Сирији, упркос бројним губицима у људству. Тактику употребе при-
ватних агенција на светским ратиштима Руска Федерација је преузела управо од 
САД и на овај начин још увек успева да делимично обмане домаћу и светску јав-
ност о наводном не коришћењу својих копнених снага на терену. 

Још један веома значајан аспект сиријске кризе јесте ескалација миграционе кризе 
и повећавање броја миграната који пристижу у земље Европске уније. За почетак ху-
манитарне катастрофе и масовних миграција су свакако одговорне интервенције коа-
лиционих снага у земљама Блиског истока а улазак Руске Федерације у сиријски сукоб 
само је закомпликовало и увећало проблем. Још увек није могуће дати прецизан одго-
вор на питање о томе колико је присуство ОС Руске Федерације у Сирији утицало на 
хуманитарну катастрофу и миграције али свакако да негативан утицај постоји.  
                              

21 Став војног руководства ОС Р. Федерације био је такав да што већи број пилота буде ангажован на 
борбеним задацима у Сирији. 
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