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ПРИМЕНА НА ОПЕРАТИВНАТА ВЕШТИНА И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОПЕРАТИВЕН

ДИЗАЈН ВО БОРБАТА ПРОТИВ СОВРЕМЕНИОТ ТЕРОРИЗАМ

Краток извадок: Одолговлекувањето на војната против тероризмот сугерира

дека се работи за комплексен безбедносен проблем за чие решавање е

неопходна примена на методологија која има холистички пристап, системско

размислување и интегративна моќ на мултидисциплинарни знаења. Во иднина

ефикасноста на борбата против современиот тероризам ќе зависи исклучиво

од примената на оперативна вештина, која подразбира обединување на

целите, средствата и методите на сите инструменти на национална моќ на

државите. Истовремено, само преку длабока анализа на терористички

организации со елементите на оперативен дизајн може да се открие нивната

оперативна вештина т.е. како тие ги обединуваат средствата и методите за

остварување на целите. За разлика од тероризмот во минатиот век кога не-

државни актери, групи и организации поставуваа релативно ограничени цели,

денешниот тероризам има карактеристики на бунтовништво. За да се применат

вистинските средства и методи, неопходно е правилно идентификување на

проблемот на поедини терористички групи и организации, сфаќање на

оперативното опкружување во кое дејствуваат, односите на сите инволвирани

актери, распределување на државни ресурси и синхронизација на напорите и

безбедносните политики. Тероризмот не е феномен кој се јавува како

аномалија во современите конфликти туку тактика на екстремна употреба на

насилство која се јавува при секое нерегуларно војување. Постои очигледна

потреба од нов начин на кој се гледа и разбира тероризмот како форма на

војување и за таа цел примена на ново, сеопфатно решение за успешно

спротивставување. Оперативната вештина нуди интелектуални алатки за

спроведување на безбедносни политики во рамки на националната одбранбена

стратегија со цел заштита на националните интереси на државата. Елементите

на оперативен дизајн овозможуваат подлабоко разбирање на причинско-

последичната врска во борбата против современиот тероризам кој има

карактеристики на бунтовништво. Оперативниот дизајн нуди можности за

подлабоко проучување на изворните причини за тероризмот и овозможува

преку анализа на терористичката организација како систем, да се

идентификуваат неговите потсистеми и нивните елементи кои потоа стануваат



цели кои треба да се постигнат. Преку анализа на пет терористички

организации, една локална (Хамас), две регионални (ПКК и Хезболах) и две

глобални (Ал Каеда и ДАЕШ), се демонстрира соодветноста на предложената

методологија и потребата да се гледа борбата против тероризмот низ призмата

на противбунтовничка доктрина.

Клучни зборови: безбедност, политика, бунтовништво, војна,

стратегија.

APPLICATION OF THE OPERATIONAL ART AND THE ELEMENTS OF
OPERATIONAL DESIGN IN COMBATING MODERN TERRORISM

Abstract: Continuous war on terror suggests that it is a complex security problem

that needs the application of a methodology that uses a holistic approach, system

thinking and integrative power of multidisciplinary knowledge. In the future, the

effectiveness of combating modern terrorism will depend exclusively on the

application of operational art, which implies integration of ends, ways, and means of

all instruments of national power. At the same time, only through a profound analysis

of terrorist organizations with the elements of operational design their operational art

could be revealed, or, how they manage to unite their means and ways to achieve

their goals. Contrary to terrorism in the past century, when the non-state actors,

groups, and organizations set relatively limited objectives, today's modern terrorism

has characteristics of an insurgency. In order to apply the right ways and means, it is

necessary to identify the true problem of different terrorist groups and organizations,

understand the operational environment in which they act, the relationships of all

involved actors, allocate state resources, and synchronize efforts and security

policies. Terrorism is not a phenomenon that appears as an anomaly in

contemporary conflicts, but a tactic of extreme use of violence that occurs during any

irregular warfare. There is an obvious necessity for a new way of seeing and

understanding terrorism as a form of warfare and we need to apply a new,

comprehensive solution to successfully suppress it. The operational art offers an

intellectual tool for implementing security policies within a national defense strategy

to protect national interests of the state. The elements of operational design can

provide a profound understanding of the causal link in combating modern terrorism



that has characteristics of an insurgency. The operational design offers a better

understanding of the root causes of terrorism and allows thorough analysis of the

terrorist organization as a system to identify its subsystems and their elements,

which become objectives that need to be achieved. Through the analysis of five

terrorist organizations, one local (Hamas), two regional (PKK and Hezbollah) and

two global (al Qaeda and DAESH), the author demonstrates the suitability of the

proposed methodology and the necessity to observe combating terrorism through

the prism of the counterinsurgency doctrine.

Keywords: security, politics, insurgency, war, strategy.



СОДРЖИНА

Глава 1
ВОВЕД .................................................................................................................... 1

1.1. Дефинирање на тероризмот .................................................................. 1

1.2. Карактеристики на современиот тероризам ......................................... 4

1.3. Карактеристики на бунтовништво .......................................................... 8

1.4. Закана за националната и меѓународната безбедност....................... 12

1.5. Потреба од глобална стратегија за борба против тероризмот .......... 16

Глава 2
ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА ............................................................................ 19

Глава 3
ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО ................................................................................ 22

3.1. Предмет на истражување - хипотези .................................................... 22

3.2. Преглед на досегашни сознанија .......................................................... 24

3.3. Претпоставки .......................................................................................... 26

3.4. Обем на истражувањето ........................................................................ 28

3.5. Ограничувања ......................................................................................... 28

3.6. Значење на истрaжувањето .................................................................. 29

Глава 4
МЕТОДИ НА ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА ....................................................... 31

4.1. Оперативна вештина .............................................................................. 31

4.2. Оперативен дизајн .................................................................................. 34

4.2.1.   Крајна цел ...................................................................................... 35

4.2.2.   Состојба и услови .......................................................................... 37

4.2.3.   Центар на гравитација .................................................................. 39

4.2.4.   Оперативен пристап ..................................................................... 43

4.3.5.   Одлучувачки моменти ................................................................... 45

4.2.6.   Линии на операции и напор .......................................................... 47

4.2.7.   Оперативен досег .......................................................................... 48

4.2.8.   Темпо ............................................................................................. 50

4.2.9.   Симултаност и длабочина ............................................................ 51

4.2.10. Фази и транзиција .......................................................................... 52

4.2.11. Кулминација ................................................................................... 54



4.2.12. Ризик .............................................................................................. 55

4.2.13. Оперативна пауза ......................................................................... 56

4.2.14. Очекување ..................................................................................... 56

4.2.15. Престанок на војната .................................................................... 57

Глава 5
РЕЗУЛТАТИ ........................................................................................................... 58

5.1. Релевантност на методологијата .......................................................... 58

5.2. Анализа на случаи со елементите на оперативен дизајн ................... 60

5.1.1. „Хамас“.............................................................................................. 60

5.1.2. „Хезболах“......................................................................................... 70

5.1.3. „Ал Каеда“......................................................................................... 78

5.1.4. ДАЕШ ............................................................................................... 85

5.1.5. ПКК ................................................................................................... 94

5.3. Анализа на постоечките стратегии на ЕУ и НАТО ............................. 102

Глава 6
ДИСКУСИЈА ......................................................................................................... 105

6.1. Споредба на резултатите .................................................................... 105

6.2. Евалуација на досегашната борба против тероризмот .................... 116

6.2.1. Израел против „Хамас“.................................................................. 117

6.2.2. Израел против „Хезболах“............................................................. 118

6.2.3. Коалицијата на САД, НАТО против „Ал Каеда“........................... 119

6.2.4. Коалиција на САД, НАТО, Русија и арапските влади против ДАЕШ

....................................................................................................................120

6.2.5. Турција против ПКК ....................................................................... 121

6.3. Аспекти на глобалното бунтовништво ................................................ 123

6.4. Глобализација на борбата против тероризмот .................................. 125

Глава 7
ЗАКЛУЧОК ............................................................................................................ 128

7.1. Општи заклучоци ................................................................................ 128

7.2. Специфични заклучоци и препораки ................................................ 129

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА ............................................................................... 130



1

Глава 1
ВОВЕД

1.1. Дефинирање на тероризмот

Тероризмот денес е еден од најкомплексните безбедносни предизвици за

општествата низ светот. Иако е релативно нов термин кој за првпат почнал да

се користи за време на Јакобинската диктатура во Франција како „владеење на

теророт“1, тоа не е нова појава за да се принуди противникот да се покори

преку страв. Концепт на остварување на политички цели преку застрашување е

стар колку и самата војна и политика. Главната причина поради која

тероризмот тешко може да се дефинира е неговата субјективност, сведена на

перцепција на различни гледачи во различен период од историјата2.

Меѓународната заедница го дискредитира тероризмот како нелегитимна

доктрина бидејќи нема морални граници. Поради ова, државите имаат

тенденција да ги идентификуваат сите насилни недржавни актери како

терористи. Тоа е најсигурен начин да се делегитимира нивната кауза и да се

поткопаат евентуалните симпатии кај населението, а во исто време државата

да стекне право да употреби вооружено насилство против нив. Сепак, низ

дефинициите за тероризмот постои шаблон кој се повторува во повеќето од

нив: терористот не е борец туку криминалец, ги употребува сите форми на

насилство неселективно, со единствена цел преку предизвикување страв да

добие внимание, заради наметнување политичка или идеолошка агенда врз

владите.

Генералното собрание на Обединетите нации (ОН) во Резолуцијата

51/210 го дефинира тероризмот како „сите оние кривични дела кои се наменети

или предвидени заради политички цели да предизвикаат состојба на терор

меѓу јавноста, на група или одредени лица, а кои под никакви околности не се

оправдани, без оглед на причините од политичка, филозофска, идеолошка,

расна, етничка, верска или каква било друга природа на која може да се

1 Durschmied, Erik. (2002). Blood of Revolution: From the Reign of Terror to the Rise of Khomeini.
Vol.1964. Arcade Publishing.
2 Cronin, Audrey Kurth. (2009). How terrorism ends: Understanding the decline and demise of terrorist
campaigns. Princeton University Press, 7
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повикаат за да ги оправдаат“3.

Советот за безбедност на ОН го дефинира тероризмот како „криминални

акти, вклучувајќи ги и оние против цивили, кои се вршат со намера да се

предизвика смрт или сериозна телесна повреда, или земање заложници, со

цел да се предизвика состојба на терор меѓу јавноста, на група или одредени

лица, заплашување на населението или принудување на некоја влада или

меѓународна организација да направи или да се воздржи од правење на

одреден чин, а кои претставуваат кривични дела во рамките на, и како што е

дефинирано со меѓународните конвенции и протоколи, во врска со тероризмот

и под никакви околности не се оправдани со политичка, филозофска,

идеолошка, расна, етничка, верска или друга слична природа“4.

Северноатлантската алијанса (НАТО) го дефинира тероризмот како

„незаконско користење или закана од употреба на сила или насилство против

лица или имот, во обид да се принудат или заплашат влади или општества

заради остварување на политички, религиозни или идеолошки цели"5.

Дефиницијата на Европската унија за тероризмот е „намерно дејство кое

може сериозно да ѝ наштети на држава или меѓународна организација, а кое е

извршено со цел: сериозно да се заплаши населението; или прекумерен

притисок врз влада или меѓународна организација да изврши или да се

воздржи од извршување на одреден чин; или предизвикува сериозна

дестабилизација или уништување на основните политички, уставни, економски

или социјални структури на една земја или меѓународна организација“6.

Федералното истражно биро на САД го дефинира тероризмот како

„незаконска употреба на сила или насилство против лица или имот заради

заплашување или присилување на владата, цивилното население, или на кој

било сегмент од истите, со цел остварување на политички или општествени

цели “7.

Со Член 51(2) од Дополнителниот протокол I и член 13(2) од

3 The United Nations (UN) General Assembly Resolution, A/RES/51/210 (17 December 1996).
4 The United Nations (UN) Security Council Resolution 1566 (8 October 2004).
5 NATO Glossary of Terms and Definitions. (2014). AAP-06.
6 Decision, has adopted this framework. (2002). Council Framework Decision of 13 June 2002 on
combating terrorism (Official Journal L 164), 3.
7 Chase, Eric. (2013). Defining Terrorism: A Strategic Imperative. Small Wars Journal, Jan 24.
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Дополнителниот протокол II на Женевските конвенции од 12 август 1949

година, се забрануваат сите „акти или закани од насилство чија примарна цел е

да шират терор кај цивилното население“8. Според ова, не би требало да

постои двосмисленост во дефинирањето дали некој акт на насилство е

тероризмот или не доколку е насочен врз цивилното население со цел нивно

убивање или повредување заради ширење на страв9.

Фактот што во меѓународното право сѐ уште нема универзално

прифатлива дефиниција за тероризмот10 е воедно фрустрирачки и

предизвикувачки. Честа заблуда е дека тероризмот е феномен кој се јавува

како аномалија во современите конфликти. Историски, тоа е честа тактика на

екстремна употреба на насилство која се јавува при нерегуларно војување11.

Покрај бројните дефиниции, во однос на начинот на војување, тактики и

техники во борба, сѐ уште е предизвик да се направи разлика меѓу тероризам,

бунтовништво, востание, бунтови или војни за национално ослободување.12

Според ова, тероризмот е повеќе дејство отколку појава, т.е. тоа е средство за

остварување на целите, а не цел сама за себе. Иако постојат многу примери на

државен терор, денес тероризмот претежно го користат недржавните актери,

кога немаат друг избор како да им се спротивстават на државите.

Тероризмот е неприфатлив начин на употреба на сила бидејќи драстично

отстапува од Повелбата на ОН. Тероризмот ги занемарува основните човекови

права, законите на државите, хуманитарното право и правилата на војување и

директно ги повредува договорените гаранции за заштита на цивилното

население во мир и војна13.

Во присуство на толку многу дефиниции, а отсуство на универзално

8 International Committee of the Red Cross. (2010). Protocols additional to the Geneva Conventions
of 12 August 1949. International Committee of the Red Cross. Geneva, 37, 90.
9 Cryer, Robert. (2008). An Overview of the Law on Terrorism. In Legal Aspects of Combating
Terrorism ed. Centre of Excellence Defence Against Terrorism, Vol.47, IOS Press, 20.
10 Kulesza, Joanna. (2016). Due Diligence in International Law. Brill, 281.
11 Shultz, Richard H., & Andrea J. Dew. (2006). Insurgents, terrorists, and militias: the warriors of
contemporary combat. Columbia University Press.
12 Benest, David. (2009). British leaders and irregular warfare. In The Moral Dimension of
Asymmetrical Warfare. Brill, 169-178.
13 Kfir, Isaac. (2008). The United Nations and the Challenge of Combating International Terrorism. In
Legal Aspects of Combating Terrorism ed. Centre of Excellence Defence Against Terrorism, Vol.47,
IOS Press, 32.
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прифатлива, повеќе автори се сомневаат дали воопшто е возможно да се

дефинира тероризмот14. Проблемот со дефинирање на тероризмот постои

поради ексклузивност на моќта на државите во одбрана на нивните

национални интереси.

Најлесно се дефинираат оние терористички групи и организации кои јасно

покажуваат дека се стремат да ги остварат своите политички и идеолошки

мотивирани цели преку насилство врз цивили. Пример за очигледен тероризам

е „Ал Каеда“ која издаде фатва на 23 февруари 1998 година, повикувајќи ги

следбениците „да убиваат Американци и нивни сојузници, цивили и

војници...“15.

Во суштина, војната е насилен политички конфликт каде важен дел од

борбата е докажување на легитимност за употреба на вооружено насилство.

Бидејќи државите имаат далеку поголема моќ во однос на недржавните актери,

тие полесно може да наметнат етикета на одредено политичко однесување.

Затоа, обично, кога се зборува за тероризам, случаите на државен терор се

игнорираат во однос на теророт кој го предизвикуваат недржавни актери16. Кое

дејство ќе се назначи како тероризам често зависи од политиките на државите

и потребата за делегитимирање на противникот.

1.2. Карактеристики на современиот тероризам

Доколку се анализира тероризмот од 70-тите години од минатиот век

наваму, се забележуваат неколку промени во однесувањето и

карактеристиките на терористите. Од мали групи со ограничени цели, тие

прераснаа во големи организации со неограничени цели, а тероризмот почнува

да наликува на тотална војна. Прва промена на парадигмата на тероризмот, од

изолиран криминален акт во организирано насилство како алатка во војна, се

случи во текот на 80-тите години од минатиот век на Блискиот Исток.

Со терористичките напади во Бејрут настапи ерата на „новиот“ тероризам

кој се карактеризираше со самоубиствени напади со цел предизвикување на

14 Neumann, Peter R., & Michael Lawrence Rowan Smith. (2007). The strategy of terrorism: How it
works, and why it fails. Routledge, 7.
15 Al-Qaeda: Declarations & Acts of War. The Heritage Foundation. Accessed on 30 Nov 2016.
http://www.heritage.org/research/projects/enemy-detention/al-qaeda-declarations.
16 Neumann & Michael, 7.
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масовни жртви како нов тренд17. Токму оваа тактика на самоубиствени напади

го одвлече вниманието на теоретичарите од сфаќање на вистинскиот мотив на

терористите на сметка на перцепцијата дека тероризмот е психопатски,

нерационален акт на насилство18. За разлика од тероризмот во 70-тите години

кога терористичките организации беа мотивирани претежно од политичка

идеологија, „новиот“ тероризам беше под влијание на религиозниот

екстремизам.

Следна промена во однесувањето на терористите се забележува во текот

на 90-тите години кога тероризмот не е насочен само против владите на

државите и нивните безбедносни структури, туку на општеството во целина.

Новите терористи се претворија во транснационални организации кои не се

врзани за географски граници. За таа цел, терористички мрежи со

организациска структура на хиерархиско поставени ќелии се трансформираа во

децентрализирана мрежа во форма на „хидра“. Наместо еден лидер,

терористичките организации како „Ал Каеда“, добија повеќе лидери кои

дејствуваат независно во рамки на идеолошката борба. Новите можности кои

ги нуди глобализацијата, како полесна комуникација и транспорт, особено

компјутерската технологија и интернетот, овозможија спроведување на

глобални терористички операции.

Следна промена и почеток на војната против тероризмот започна со

нападите на 11 септември 2001 година во САД каде очигледно терористите ја

сменија тактиката од убивање малку луѓе за да се исплашат многу, во убивање

на што е можно повеќе луѓе. Ова беше најава за нова стратегија на

терористите да нанесат масовни жртви, што подразбира потенцијална закана

за критичната инфраструктура на државите како посебно вредна цел19. Од 11

септември наваму, на Запад се зголеми и стравот дека терористите без

двоумење би употребиле оружје за масовно уништување доколку дојдат до

17 Moghadam, Assaf. (2006). The roots of suicide terrorism: a multi-causal approach. In Pedahzur,
Ami, ed. Root causes of suicide terrorism: the globalization of martyrdom. Routledge, 81.
18 Posen, Barry R. (2002), The Struggle against Terrorism: Grand Strategy, Strategy and Tactics.
International Security. 26(3), 39−55.
19 Radvanovsky, Robert S., & Allan McDougall. (2009). Critical infrastructure: homeland security and
emergency preparedness. CRC Press, 6.
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него20, а со сигурност е потврдено дека досега имало бројни обиди да се

изработат импровизирани валкани бомби21.

Последната голема промена во тероризмот настана со појавата на ДАЕШ

(ИСИЛ, ИСИС или ИД),22 кога тероризмот доби сосема ново лице. Од

терористичка организација, ДАЕШ прерасна во терористичка армија со неколку

десетици илјади борци. Тие се појавија на боиштето со конвенционални

капацитети и можности, воспоставија контрола на територија на две држави и

проектираа глобални политички амбиции за воспоставување на нов светски

поредок. ДАЕШ воспостави власт и политички систем на териториите кои ги

окупира, го организира животот на луѓето и вршеше самофинансирање со

продавање на нафта. Во еден момент се сметаа за најбогата терористичка

организација. Успешно привлекоа огромен број на странски борци од целиот

свет, во текот на 2014 и 2015 година околу 30.000 од преку 100 држави23.

ДАЕШ успешно регрутираше искусни поранешни војници, што ја намали

потребата од класични кампови за обука. Нивната идеологија се темели на

религиозен екстремизам, конкретно суни ислам. Карактеристика која е

невообичаена за претходните парадигми на тероризмот беа масовни јавни

егзекуции, етничко чистење и никакво пројавување на желба за преговарање.

За разлика од порано, самоубиствените напади на ДАЕШ вклучија жени и деца.

Дури и „Ал Каеда“ изрази јавни критики за бруталноста на методите на ДАЕШ24.

За разлика од терористите во минатиот век, денес тие засилено ја

користат напредната технологија и модерното вооружување, се прилагодуваат

на контрамерките на државите, учат и се информираат. Особено се успешни во

користење на компјутерите, интернетот и социјалните мрежи. Сајбер просторот

20 Cole, Benjamin. (2010). The Changing Face of Terrorism: How Real is the Threat from Biological,
Chemical and Nuclear Weapons?. IB Tauris, 60.
21 Veljovski, Gjorgji & Dojchinovski, Metodija. (2016). Аssessment of threat to national security from
CBRN terrorism. Contemporary Macedonian Defense/Современа македонска одбрана, 16(30), 126.
22 ДАЕШ е кратенка на арапски јазик за терористичката организација која прогласи Исламска
држава на Ирак и Левантот (ИСИЛ). Организацијата самата се нарекува и Исламска држава во
Ирак и Сирија (ИСИС) или само Исламска држава (ИД) и ја смета кратенката ДАЕШ за навреда,
бидејќи ја делигитимира идејата за „држава“. Низ текстот ќе биде користена кратенката ДАЕШ.
23 Barrett, Richard, Jack Berger, Lila Ghosh, Daniel Schoenfeld, Mohamed el Shawesh, Patrick M.
Skinner, Susan Sim, & Ali Soufan. (2015). Foreign fighters: An updated assessment of the flow of
foreign fighters into Syria and Iraq. The Soufan Group 4, 5.
24 Daftari, Lisa. (2016). Al Qaeda criticizes ISIS’ use of women in attacks. The Foreign Desk,
September 14. Accessed on 15 Jan 2017. http://www.foreigndesknews.com/world/middle-east/al-
qaeda-criticizes-isis-use-women-attacks/.
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ги мултиплицира ефектите на тероризмот во сите делови на планирање,

организирање, обука и лидерство25. Појавата на ДАЕШ покажа висок степен на

приспособливост на компјутерската технологија и препознавање на нејзиниот

придонес за поефикасна борба.

Поради пренесување на насилството на тлото на Европа, психолошкиот

ефект на современиот тероризам е многу поголем од оној во минатото.

Терористите користат креативни методи за терор, како употреба на возила во

Ница и Берлин, или напади со ладно оружје на случајни минувачи во повеќе

европски метрополи. Децентрализацијата станува силно оружје на

современиот тероризам, бидејќи извршителите на напади се самоорганизираат

без посебни насоки и планови од центарот, дејствуваат како осамени волци,

често се радикализираат брзо, незабележливо и неочекувано.

Важна карактеристика на современиот тероризмот е што неговата

експанзија, наспроти ставовите дека ќе биде изолиран, ги убеди државите дека

тероризмот е сепак стратегија. Прифаќање на тероризмот како смислена

стратегија е прв чекор за да се пристапи кон негово анализирање низ

парадигмата на Клаузевиц за војната, каде тоа не е аномалија туку само една

од формите на примена на насилство за остварување на политичките цели26.

Ако до периодот на т.н. „долга војна“ тероризмот се сметаше како

конфликт од низок интензитет, последните две децении и борбата на ДАЕШ со

комбинирање на конвенционални средства сугерираат дека тероризмот

еволуира во конфликт од висок интензитет27. Главна карактеристика на

современиот тероризам е голема сличност со бунтовништвото и ескалација во

воена наспроти криминална закана.

Во 2007 година врз основа на дотогашните трендови на терористичките

организации, Neuman и Smith го отфрлија ставот дека тероризмот треба да се

поистовети со конфликтите од низок интензитет и герилското (нерегуларно)

војување. Овие автори сметале дека на оние групи кои користат тероризам им

недостигаат два клучни елементи на герилското војување: мотивирање на

25 Thomas, Timothy L. (2003). Al Qaeda and the Internet: The danger of cyberplanning. Parameters,
33(1), 112.
26 Neumann & Michael, 30.
27 Jovanovski, Zoran, & Gjorgji Veljovski. (2016). The role of the militaries in fighting modern terrorism.
Facta Universitatis - Law and Politics, 14(3), 480.
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масите и стекнување на конвенционални капацитети, т.е. се потпираат само на

симболично користење на насилство како доволно за да ги остварат

политичките цели28.

Појавата на ДАЕШ демонстрира драстична промена во однесувањето и

нова парадигма на тероризмот која, наспроти констатацијата на Neuman и

Smith, го доближува тероризмот поблиску до герилското војување. ДАЕШ

демонстрира способност да користи конвенционални капацитети стекнати од

ирачката и сириската војска и го препозна тој начин на борба како суштински да

освојува и држи под контрола поголема територија. ДАЕШ беше првата

терористичка организација со амбиција да создаде држава.

1.3. Карактеристики на бунтовништво

НАТО го дефинира бунтовништвото како „активности на организирана,

често идеолошки мотивирана група или движење кое има за цел да влијае или

спречи политичка промена на власта во одреден регион, преку убедување или

присилување на населението со употреба на насилство и субверзија.”29

Вооружените сили на САД имаат поедноставна дефиниција која истакнува

дека бунтовниците постигнуваат политички цели преку присилување на

населението: „организирана употреба на субверзија и насилство за да се

преземе, поништи или предизвика политичката контрола во одреден регион”30.

Двете дефиниции истакнуваат дека бунтовништвото користи субверзија за

постигнување на политички цели. Иако нема универзално прифатлива

дефиниција за субверзија,31 повеќето истакнуваат дека целта е „да се поткопа

владеењето на авторитетите,“32 што сугерира на најверојатно незаконска

употреба на сила, т.е. криминален акт. Ако значењето на „присилување на

населението“ во дефиницијата на НАТО се толкува како „застрашување на

населението“, тогаш единствена вистинска разлика помеѓу тероризмот и

бунтовништвото е дали причината за бунт е праведна или неправедна, но дури

28 Neumann & Michael, 31.
29 NATO. (2011, February). Allied Joint Doctrine for Counterinsurgency (COIN) – AJP-3.4.4.
30 Department of Defense. (2010 November as amended through 15 February 2016). Dictionary of
Military and Associated Terms, Joint Publication 1-02, 8.
31 Rosenau, William. (2007). Subversion and insurgency. Vol.2, Rand Corporation, 4-5.
32 Department of Defense, Joint Publication 1-02.
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и тогаш целта не смее да ги оправдува средствата.

Бидејќи бунтовништвата обично во историски контекст се претставени

како народни востанија или борба за национално ослободување, државите се

воздржуваат да го користат терминот „бунтовништво“, за да не се сфати во

очите на меѓународната заедница дека бунтот е „праведна борба“ против

државата33. Истовремено, бунтовниците тежнеат да докажат дека водат

„праведна борба“ и оттаму често повторуваното клише дека „за еден е

терорист, за друг е борец за човекови права “34.

Главната стратегиска разлика помеѓу тероризмот и бунтовништвото е

борбата за „срцата и умовите“ на населението или јавното мислење. Според

ова, бунтовниците за разлика од терористите обично немаат за цел

заплашување и присилување на населението. Според ова, намерното убивање

на цивили е јасен показател за тероризам и делегитимирање на оној кој го

прави тоа.

Често повторувана грешка на државите е кога поради етикетирање на

бунтовниците како терористи, ја исклучуваат можноста за помирување преку

дијалог и преговори35 и со тоа го ескалираат конфликтот. Исто така постојат

бројни историски примери каде државите иако во почетокот ги прогласиле

бунтовниците за терористи, подоцна сепак се одлучуваат да преговараат со

нив36.

Меѓу другите обиди да се направи разлика меѓу бунтовништвото и

тероризмот, Mueller и Stewart предлагаат дека тие всушност не се разликуваат,

освен во фреквенцијата на насилство37. Според нив, многу меѓународно

признаени бунтовништва во 20-тиот век применувале „масакри, насилство,

атентати, лажна пропаганда, саботажи, заседи, тортура, силување, етничко

чистење, погубување дури и геноцид ... но едноставно не биле нарекувани

33 Smit, Wim. (2005). Just war and terrorism: the end of the just war concept?. Peeters
Publishers,126.
34 Weinberg, Leonard. (2009). Global terrorism. The Rosen Publishing Group, 8.
35 Faure, Guy Olivier, & I. William Zartman. (2010). Negotiating with Terrorists: Strategy. Tactics and
Politics, 197.
36 Reuveny, Rafael, & William R. Thompson. (2010).Coping with Terrorism: Origins, Escalation,
Counterstrategies, and Responses. Suny Press, 247-250.
37 Mueller, John, & Mark Stewart. (2016). Conflating Terrorism and Insurgency. Lawfare Blog, 28
February.



10

терористи “38.

Државите реагираат на заканата поинаку во зависност дали е тоа

тероризам или бунт. Во првиот случај се користи правната рамка на кривичниот

закон на државата, а во вториот случај меѓународното хуманитарно право. Се

верува дека ако државата прогласи борба против тероризам, ќе ја поништи

надворешната поддршка на групата, бидејќи тие би биле етикетирани како

криминалци, насилници, екстремисти и убијци кои предизвикуваат неоправдано

и неограничено насилство. Но ако државата признае дека се соочува со бунт,

ризикува меѓународната заедница да го препознае проблемот како вооружен

конфликт и бунтовниците како борци, каде што се применува законот за

вооружени конфликти39.

Кога државите ги прогласуваат бунтовниците за терористичка

организација, тоа влијае не само на јавното мислење, туку и на менталниот

склоп на безбедносните сили40. Ова најчесто се прави намерно за да се

делегитимира противникот, но контраефектот може да биде донесување на

погрешни одлуки за методите и средствата кои државата ќе ги примени за да

се спротивстави. Неточни претпоставки водат кон нереално идентификување

на противникот и генерирање на несоодветни решенија. Рефлексно

прогласување на бунтовништвото за тероризам е политичко безбедносна замка

за државата и може да предизвика повеќе штета отколку добро. Во најголемиот

број на случаи државите брзаат да прогласат борба против тероризмот кога се

соочуваат со бунтовништво од повеќе причини:

Прво, тоа е одбранбен механизам да се негира неподготвеноста на

одбранбено-безбедносниот систем да се справи со бунтовништвото

превентивно, бидејќи за разлика од него тероризмот се смета за непредвидлив

и потежок за спречување.

Второ, тврдење дека државата има проблем со тероризам нуди повеќе

можности да се обезбеди морална поддршка од меѓународната заедница за

легитимна употреба на вооружена сила, бидејќи тероризмот се смета за

38 Mueller & Mark.
39 Crawford, Emily. (2010). The treatment of combatants and insurgents under the law of armed
conflict. Oxford University Press, 128.
40 Gjorgji, Veljovski. (2010). The Effectiveness of the Counterinsurgency Operations During the
Macedonian Conflict in 2001. Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth KS, 80.
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глобална безбедносна закана.

Четврто, државите одбираат да го етикетираат бунтовништвото за

тероризам за да им го одземат правото на преговарање како легитимна страна

во судир. Бројни бунтовништва имаат за цел сецесија од државата. Ова е

всушност најсилна причина зошто државите имаат тенденција да ги

претставуваат бунтовниците како терористи.

Петто, државите често сметаат дека е понижувачки да имаат проблем со

бунтовништво. Постоење на бунтовништвото сугерира можност дека државата

има угнетувачки политики кон одредена група на луѓе, бидејќи бунтот обично

има за цел уривање на власт, промена на политички систем или

редистрибуција на центрите на моќ меѓу етно-религиските групи.

Борбата против тероризмот ги обединува демократиите и им дава

морална сила против неморалноста на методите кои терористите ги

употребуваат. Сите држави бараат и очекуваат недвосмислена меѓународна

поддршка во борбата против тероризмот. Според ова, доколку државата

декларира борба против бунтовништво, ризикува отворање на низа прашања

бидејќи вистинските демократии не би требало да имаат проблем со

внатрешни вооружени бунтови.

Постои значителна разлика во користењето на безбедносните сили

против бунтовништво или против тероризам. Поради перцепција на заканата

како тероризам, државата може да примени погрешни методи и средства во

борба против de facto бунтовништво. Покрај ова, ако еднаш државата објави

војна против тероризам, подоцна е тешко да се убеди сопственото население

дека заканата е всушност бунтовништво.

Стратегиски предизвик во случај на бунтовништво е границата на

толеранција и прифатливата висина на штета што групите може да ја направат

една на друга. Доколку ескалираат, внатрешните конфликти најчесто стануваат

екстремно насилни. Затоа меѓу другите политики, од клучно значење е да не се

толкува бунтот како тероризам и обратно41.

41 Smith, Haviland. (2008). Defining terrorism: it shouldn't be confused with insurgency. American
Diplomacy. Accessed on 20 Dec 2017.
http://www.unc.edu/depts/diplomat/item/2008/1012/comm/smith_defining.html.
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1.4. Закана за националната и меѓународна безбедност

Во период од 2006 до 2015 година, како резултат на тероризам во светот

загинале преку 190.000 луѓе42, или преку 19.000 годишно. Бројот на загинати

варира, а во овој период најмалку имало во 2012 година, околу 11.000 загинати

додека бројот на повредени е далеку поголем.

Во последните 16 години, од 2000 година наваму, најмногу загинати како

последица на тероризам е забележано во 2004 година, вкупно 196 од кои 191

во напaдите на железницата во Мадрид, и во 2015 година, вкупно 175 од кои

148 во нападите во Франција43. Во 2016 година, во Европа најмногу

терористички напади претрпеа Франција, Турција, Белгија и Германија44, со

најголем број на жртви во последната деценија45.

Иако најмногу жртви како последица на тероризам имало во 70-тите

години, многу повеќе од периодот помеѓу 2000-2015 година, ова не значи дека

заканата од тероризмот во Европа опаѓа46. Констатацијата на Adrian Gallagher

дека Западна Европа е многу побезбедна од тероризам во однос на минатиот

век47 не ги зема предвид мотивот, методите и целите на современите

терористи во однос на нивните претходници. Тероризмот на европско тло во

70-тите и 80-тите години се должи на нападите на сепаратистичките

организации ИРА во Британија и ЕТА во Шпанија48, кои дејстувуваа како

бунтовништва и користеа терористички методи.

42 Statista. Number of casualties due to terrorism worldwide between 2006 and 2016. Accessed on 30
Mar 2017. https://www.statista.com/statistics/202871/number-of-fatalities-by-terrorist-attacks-
worldwide/.
43 Datagraver. (2016). People killed by terrorism per year in Western Europe 1970-2015. 22 March.
Accessed on 7 Nov 2016. http://www.datagraver.com/case/people-killed-by-terrorism-per-year-in-
western-europe-1970-2015.
44 Batchelor, Tom. (2016). Terror in Europe MAPPED - Shocking number of deaths and injuries from
attacks in 2016. Sunday Express, Jul 27. Accessed on 25 Nov 2016.
http://www.express.co.uk/news/world/693954/Terror-in-Europe-map-deaths-injuries-attacks-2016.
45 Kroet, Cynthia. (2016). Terror deaths in Western Europe in 2016 highest in over a decade: report.
Politico, 19 Aug. Accessed on 27 Nov 2016. http://www.politico.eu/article/terror-deaths-in-western-
europe-in-2016-highest-in-over-decade-report-terrorism/.
46 Luxton, Emma. (2016). Is terrorism in Europe at a historical high? World economic forum, 24
March. Accessed on 30 Nov 2016. https://www.weforum.org/agenda/2016/03/terrorism-in-europe-at-
historical-high/.
47 York, Chris. (2015). Islamic State Terrorism Is Serious But We've Faced Even Deadlier Threats In
The Past. The Huffington Post UK, 29 Nov. Accessed on 28 Nov 2016.
http://www.huffingtonpost.co.uk/2015/11/28/islamic-state-terrorism-threat_n_8670458.html.
48 Kroet.
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Тероризмот на организации како ИРА и ЕТА се вбројува во внатрешен или

домашен тероризам како резултат на политичка идеологија и сецесионизам,

додека современиот тероризам има покомплексна природа, се базира на

религиски екстремизам и неговата идеологија е увезена од надвор. Жртвите на

тероризмот во Европа денес се последица на глобален тероризам т.е.

претставува прелевање на насилствата од други кризни жаришта во светот.

Обидот да се убијат што е можно повеќе луѓе со еден напад, како во Мадрид,

Париз, Ница, Лондон, Брисел и Берлин, не беше својствен за ИРА и ЕТА.

Современиот тероризам е далеку пофанатичен и побрутален, а статистички

помалиот број на жртви се должи на сериозните противтерористички мерки кои

државите ги развија во последните две децении.

Во однос на мерките за безбедност кои се применуваат денес и во

минатиот век, фактот што денес терористите сепак успеваат да извршат

напади со масовни жртви покажува дека современиот тероризам е далеку

поголема закана. Додека ИРА и ЕТА биле закана за матичните држави

Британија и Шпанија како национални терористички организации, денешните

терористи како ДАЕШ и „Ал Каеда“ се транснационални терористички

организации кои се закана за многу држави.

Надвор од Европа, во период од 2001 до 2014 година, најмногу

терористички напади во светот се случиле во Ирак, Авганистан, Пакистан и

Нигерија49. Ова се должи на терористички организации кои се појавија со

ерупција на религиозниот екстремизам на Блискиот Исток во 80-тите години.

Како најголем терористички напад со најмногу жртви во еден ден остануваат

нападите во САД на 11 септември 2001 година50.

Според глобалниот индекс за тероризам, една четвртина од државите во

светот во последната деценија се редовни жртви на некаков вид на

терористички напади51. Може да се смета дека тероризмот се претвори во

транснационална, меѓународна закана со фатвите на „Ал Каеда“ во 1996 и

1998 година со кои Бин Ладен објави војна не само на САД, туку и на сите

49 York.
50 Max Roser, Mohamed Nagdy & Hannah Ritchie. (2018). Terrorism. Our World in Data. Accessed
on 28 Jan 2018. https://ourworldindata.org/terrorism.
51 Worldatlas. The Global Terrorism Index. Accessed on 25 Nov 2017.
http://www.worldatlas.com/articles/the-global-terrorism-index-countries-most-affected-by-terrorist-
attacks.html.
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нивни сојузници насекаде низ светот52. Заклучно со 2018 година, САД на

листата на држави кои го спонзорираат тероризмот сѐ уште ги имаат Сирија,

Иран и Судан53, а од 2017 година повторно е додадена и Северна Кореја54.

Современиот тероризам е сериозна закана за националната безбедност

на државите поради неговите пореметувачки ефекти. Современите општества

се комплексни, со поврзани и зависни елементи каде отсуството на безбедност

има големо влијание врз останатите инструменти на национална моќ, како на

политиката, економијата, дипломатијата и безбедносните системи. Самата цел

на тероризмот е создавање на состојба на несигурност и страв во општеството.

Пореметувачките ефекти на тероризмот се забележуваат особено во

демократските држави, кои за да се заштитат веќе почнаа да ја балансираат

безбедноста на сметка на слободата, бидејќи зголемување на безбедноста

наметнува ограничување на слободите и правата на граѓаните. Особено

негативни ефекти како реакција на тероризмот се оние од социјална природа,

како јакнење на десничарски движења, национализам, расизам и ксенофобија.

Покрај терористички групи и организации за кои безбедносните служби на

државите имаат информации, дополнителна закана денес е трендот на крајно

непредвидливи терористи кои дејствуват самостојно или т.н. „осамени волци“55.

Осамените волци се всушност најкреативните терористи, кои во САД на

пример се одговорни за првиот напад со автомобил-бомба во 1920 година,

првата експлозија во патнички авион во 1955 година и киднапирање во 1961

година, првото труење на храна во 1982 година и испраќање на писма со

антракс во 2001 година56. Можностите кои ги нуди интернетот во смисла на

стекнување информации и учење како да се направат импровизирани оружја во

иднина ќе придонесе осамените волци да бидат уште поголема закана.

52 Mohamedou, Mohammad-Mahmoud Ould. (2007). Understanding Al Qaeda: the transformation of
war. Pluto Press London, 51.
53 US Department of State. State Sponsors of Terrorism. Accessed on 30 Nov 2016.
https://www.state.gov/j/ct/list/c14151.htm.
54 Shear, Michael D. & David E. Sanger. (2017). Trump Returns North Korea to List of State Sponsors
of Terrorism. The New York Times, 20 Nov. Accessed on 28 Jan 2018.
https://www.nytimes.com/2017/11/20/us/politics/north-korea-trump-terror.html.
55 Richards, Julian. (2012). A guide to national security: Threats, responses and strategies. Oxford
University Press, 36.
56 Simon, Jeffrey. (2015). Lone Wolf Terrorism: Understanding the Growing Threat. In Lone Actors -
An Emerging Security Threat. Richman, Aaron, & Yair Sharan (eds). 123, IOS Press, 3.
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Тероризмот како закана влијае пореметувачки и на меѓународните односи.

Конвенционалните безбедносни закани имаат тенденција да ги обединат

демократиите во заеднички сојуз, како за време на двете светски војни.

Меѓутоа, недостатокот на универзално прифатлива дефиниција за тероризмот,

спротивставените национални интереси и различни безбедносни приоритети

направија поделба меѓу традиционалните сојузници57. Несогласувањето е

евидентно на сите нивоа и придонесува за недостаток на заедничка стратегија

за борба против тероризмот.

За разлика од националниот тероризам, меѓународниот тероризам е

потешко да се спречи. Една од причините е погрешно фокусирање на

противтерористичките напори врз државите кои се сметаат за нестабилни или

т.н. „пропаднати“ држави. Повеќе анализи покажале дека терористите всушност

не доаѓаат од „пропаднати“ држави. Оваа перцепција се должи на јакнењето на

„Ал Каеда“ откако Талибанците му дозволија на Осама бин Ладен престој во

Авганистан58.

Странските борци во Сирија претежно доаѓаат од држави кои не се

пропаднати. На пример, најмногу странски борци имаат потекло од Тунис,

околу 6.00059, која според индексот на слобода за 2016 година е единствена

арапска држава која се смета за „слободна“60. Од европските држави, најмногу

странски борци, кои се воедно потенцијални терористи, всушност потекнуваат

од најразвиените држави: Франција, Велика Британија, Германија, Белгија,

Шведска и Холандија61. Иако ова е поврзано со демографската структура на

населението, сепак не го исклучува фактот дека современиот тероризам се

генерира во богатите држави.

57 Fitzgerald, Amy L. (2007). Terrorism and national security. Nova Publishers, 47.
58 Simons, Anna, & David Tucker. (2007). The misleading problem of failed states: a ‘socio-
geography’of terrorism in the post-9/11 era. Third World Quarterly, 28(2), 387.
59 Barrett et al., 5.
60 Freedom House. Freedom in the World 2016. Anxious Dictators, Wavering Democracies: Global
Freedom under Pressure. Washington, DC. Accessed on 16 March.
http://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/Russia.
61 Barrett et al., 9.
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1.5. Потреба од глобална стратегија за борба против тероризмот

Глобалната стратегија против тероризмот започна по терористичките

напади во САД на 11 септември 2001 година, кога 136 држави во светот ги

поддржаа САД во намерата да се уништи „Ал Каеда“ не само со морална

поддршка туку и физичка, со дозволи за прелет и користење на

инфраструктура до упатување на воени сили во борбата против тероризмот62.

Иако следуваше меѓународна операција во борбата против Талибан во

Авганистан, отпорот не само што не се намали туку се засили, што укажува

дека пристапот во борбата против тероризмот не е така едноставен како што

учи конвенционалната доктрина.

Стратегијата на САД и западните држави за сузбивање и обесхрабрување

на тероризмот е да ги придобијат или присилат државите кои се потенцијални

спонзори на терористи да се откажат од тоа. Во однос на религиозниот

екстремизам, ова подразбира поддршка на владите на муслиманските држави.

Заканата во овие земји доаѓа од радикални структури, кои во обидот да

обезбедат цврста подлога за нивната идеологија и идни операции, како

приоритетна задача пред напади на западните држави им е уривањето на

прогресивни, прозападни или секуларни влади. Бидејќи терористите најдобро

се снаоѓаат во т.н. „пропаднати“ држави63, Западот се  стреми да ги

идентификува потенцијалните држави со нестабилни или слаби влади кои

немаат целосна контрола на територијата.

За време на интервенцијата на САД во Ирак, се сметаше дека трендот на

тероризмот е фрагментација на оваа појава, или создавање на сè повеќе мали

организации кои, иако поврзани меѓу себе, нема да дејствуваат како една

кохезиона сила. Меѓутоа, уште од самото формирање на „Ал Каеда“ беше јасно

дека тоа не е обична терористичка организација со ограничени цели туку

идеолошко движење. Погрешните проценки за фрагментација на тероризмот се

потврдија во 2014 година со офанзивата на ДАЕШ, првата терористичка

организација која има за цел формирање на сопствена држава. Појавата на

ДАЕШ, која ја надмина „Ал Каеда“ во начинот на организација и интензитет на

насилството е доказ дека тероризмот се менува и еволуира.

62 Perl, Raphael F. (2007). International Terrorism: Threat, Policy, and Response. CRS Report for
Congress, January 3, 1.
63 Perl., 4.
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Трендот на глобализацијата, зголемувањето на економската размена и

слободниот проток на информации им оди во прилог на терористичките

организации и тие успешно го користат тоа во своја полза64. Заканата од

глобалниот тероризам денес, еден ден ќе се смета за пресвртница во

светската историја, но во која насока ќе се одвива зависи од политиките на

Западот и владите во муслиманските држави65. Појавата на ДАЕШ како нова

парадигма на терористичка организација со глобални амбиции која самостојно

се финансира, делумно се должи на фактот што меѓународната заедница

многу лесно и одлучно се мобилизира против режими кои го спонзорираат

тероризмот и таа опција станува сè понедостапна.

Важен елемент на глобалната стратегија за борба против тероризмот се

економските санкции против државите кои го спонзорираат тероризмот. По

нападите на 11 септември, како нов метод за уништување на финансиската моќ

на терористите започна да се применува замрзнување на сметки на лица и

организации за кои постојат докази дека се поврзани со спонзорирање на

терористички организации66. Ова се покажа како релативно успешно бидејќи

терористичките организации започнаа да обезбедуваат средства преку мрежа

на спонзори за да избегнат нивна детекција. Денешната технологија им

овозможува на државите да ги следат трансакциите на сомнителни сметки и на

тој начин се утврдува каде завршуваат парите.

Организацијата на ОН е посебно значајно тело за глобална стратегија

против тероризмот. Поради бројот на членки, ОН е гломазна и бавна

организација, но одлуките кои се донесуваат сепак на крај имаат голема

тежина во меѓународната политика и единствен начин да се обезбеди

легитимност за употреба на сила. САД и Европа често ја користат ОН за

наметнување на сопствените противтерористички политики, за разлика од

други кои не успеаваат во тоа, како на пример неуспехот за договарање на

„сеопфатна конвенција за меѓународен тероризам“, предложена во 1996 година

64 Perl., 10.
65 Gjorgji Veljovski, Nenad Taneski & Metodija Dojchinovski. (2016). The Militant Ideology as a Center
of Gravity of the Religious Militant Organizations. International Journal of Humanities Social Sciences
and Education, 3(8), 21.
66 Perl., 14.
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од Индија и Алжир67.

Развојот на глобална противтерористичка стратегија е бавен и тежок

процес поради спротивставените национални интереси, пред сè на големите

актери. САД и европските држави се лидери во глобалната борба против

тероризмот и очекуваат од своите партнери да ги прифатат нивните методи

без значителни модификации68. Иако како доминантни држави почесто и

полесно успеваат да ја убедат ОН да прогласи санкции против држави кои го

спонзорираат тероризмот, поради недостиг на заеднички прифатлива

дефиниција и сивата зона меѓу тероризмот и бунтовништвото, генерално САД и

Европа не секогаш успеваат да најдат заеднички јазик со останатите членки69.

Најефикасна алатка за борба против тероризмот е употребата на воена

сила. Ефикасноста е докажана, меѓутоа во последните две децении реакцијата

на оваа акција предизвика и негативни последици бидејќи редовите на

терористи се зголемија со инволвирање на Западот, особено САД, во војни

каде е тешко да се избегне колатерална штета. Секоја грешка е потенцијален

генератор на нови терористи кои поради револт и утеха на жртвите

застануваат на страна на идеологијата на терористичката организација.

Практиката покажа дека во војните во Ирак и Авганистан голем дел од

населението кое претходно во конфликтот било неопределено, подоцна

стануваат симпатизери на терористите или нивни помошници, дури и учесници

во извршување на напади против коалициските сили. Факторот религија

придонесува ова да се радикализира уште повеќе бидејќи грешките се

перципираат како напад врз религијата.

Глобалните противтерористички политики предводени од САД опфаќаат

долгорочна стратегија за победа на сите фронтови: да се забави ширењето на

терористичките организации, да се идентификуваат и нападнат основните

причини за тероризам, да се спречи создавање на нова генерација терористи,

истовремено дејствувајќи во запоставените општества со толеранција,

модернизација, образование, градење на демократски принципи, поддршка на

прогресивни влади кои ќе воспостават контрола на целата територија.

67 Rees, Wyn. (2007). Transatlantic counter-terrorism cooperation: the new imperative. Routledge,
130.
68 Rees, 129.
69 Rees., 131.
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Главниот предизвик е што во држави со некомпатибилна култура во однос на

западната, ова се толкува како насилно наметнување на западните вредности

и наидува на отпор на сите нивоа.

Глава 2
ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА

За изработка на овој труд користени се сознанија, податоци и информации

од 125 различни извори: книги, поглавја од книги, зборници на научни трудови,

списанија и магазини, презентации од конференции и научни собири, дневен

печат и веб-страници. Изворите во текстот се цитирани во 186 фусноти. Во

Табела бр.1 е прикажан прегледот на литературата според изворите по три

области од интерес: теорија и практика на современиот тероризам, оперативна

вештина и дизајн и истражување и анализа на случаите.

Извори

Област на интерес

Теорија и

практика на

современиот

тероризам

Оперативна

вештина и

дизајн

Истражување и

анализа на

случаите

Книги, поглавја од

книги и зборници
66 29 28 9

Списанија и магазини 13 6 5 2

Презентациja од

конференциja или

научен собир

5 2 1 2

Дневен печат и веб-

страници
41 15 3 23

Вкупно 125 52 37 36

Табела 1. Преглед на литературата според изворите и области на интерес.
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1. За првата област од интерес на темата, најмногу сознанија, податоци и

информации се добиени од книги, поглавја на книги и зборници на научни

трудови. Користената литература овозможи сфаќање на современиот

тероризам преку согледување на различни аспекти: корени и историја на

тероризмот, еволуција, мутација и негова иднина; стратегија и тактика на

терористите, транснационалност, аспекти на бунтовништво, влијание врз

националната и меѓународна безбедност; резолуции на ОН, Женевски

конвенции и протоколи; одговор на државите, легални аспекти, законски

одредби, противтерористички политики и стратегии.

Списанијата и магазините кои се користени како литература овозможија

дополнително согледување на теоретските аспекти и нивно досегашно

тестирање во практика: ефикасноста на државите да се спротивстават, нивните

национални политики и стратегиски императив, меѓународна соработка,

неконзистентност во борбата, несогласување меѓу партнерите, проблем со

тероризмот во нестабилни и пропаднати држави.

Дневениот печат и веб-страниците се богат извор на сознанија, податоци

и информации кои обезбедија: преглед на терористички организации, групи и

осамени волци, статистики за терористички напади, број на жртви, шаблони и

трендови на тактики; кризни држави според глобален индекс, локации на

моменталните закани, активности на држави спонзори на тероризмот,

поврзаност и влијанија, степен на закана и ризик.

2. За областа од методологијата која се користи, оперативна вештина и

дизајн, најмногу сознанија, податоци и информации се добиени од книги,

учебници, доктринарни прирачници и правила. Користената литература

овозможи: сфаќање на методологијата низ призмата на теорија за војната и

војувањето, западниот начин на војување, негова примена во 21 век и

прилагодување за неконвенционална борба; детаљно проучување на

оперативниот дизајн, како се применува за концептуално планирање на

операции и кампањи, примери за негова примена во современите конфликти;

вклопување на методологијата во современата доктрина, стратегија и тактика и

нејзина примена во контекст на бунтовништво и тероризам.

Останатите извори на литература се цитирани од списанија и магазини и

дневен печат и веб-страници. Тие послужија за согледување на: досегашната

примена на оперативниот дизајн, примери за практична употреба за
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одредување на центар на гравитација и останати елементи; тестирање на

теоријата, проблеми кои се јавуваат со прилагодување на дизајнот во

нерегуларно војување; критика на досегашната противтерористичка стратегија

и препознавање на потребноста од длабока анализа на проблемот со нови

методи.

Фактот што изворите од конференции и научни собири од областа на

оперативниот дизајн се оскудни укажуваат на тоа дека оваа методологија сè

уште не доминира во научните кругови. Оттука се гледа неопходноста од

нејзино тестирање во практиката против закана (тероризам) за која

традиционалните методи не даваат резултати.

3. За потребите на самото истражување и анализата на случаи за да се

провери применливоста на оперативниот дизајн, најмногу се користени извори

од дневен печат и веб-страници. Ова се должи на потребата од суштински

сознанија, податоци и информации поврзани за активностите на петте

терористички организации кои се анализираат во трудот („Хамас“, „Хезболах“,

ПКК, ДАЕШ и „Ал Каеда“).

Електронските медиуми не само што брзо ги пренесуваат информациите,

туку се во доволно голем број за истите да може да се проверат дали се точни

и релевантни. За потребите на анализата, собрани се неопходни факти и

различни статистички податоци: како дејствуваат организациите, нивните цели,

методи и средства, напади и жртви; регрутација и финансирање, капацитети и

способности; одговори на државите и нивни мерки, активности, постапки,

политики и стратегии, дејство на коалиции и сојузи против тероризмот,

меѓународни односи, врски и влијанија во насока на негово сузбивање.

Информациите кои се добиени од книги, поглавја на книги и зборници на

научни трудови во врска со терористичките организации од интерес на трудот,

претежно се однесуваат на: историјата на нивно формирање и идеологија;

радикализација, развој, еволуција и нивна структура; влијание на религијата и

социоекономските услови како карактеристика за современите терористички

организации; теоретски обид да се сфати зошто го бираат тероризмот за

остварување на нивните политички и идеолошки цели, проценки, перспективи и

предлози за нивно сузбивање. Од петте терористички организации, во

литературата без оглед на изворот, најмногу е застапена „Ал Каеда“. Ова се

должи на посебниот интерес на САД како доминантна западна сила, кои
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сметаат, а анализата од истражувањето тоа го потврдува, дека „Ал Каеда“

останува да биде најопасната терористичка организација во светот.

Глава 3
ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

3.1. Предмет на истражување - хипотези

Општа цел на ова истражување е демонстрација на полезноста од

примена на оперативната вештина и оперативниот дизајн за изнаоѓање на

практични решенија во борбата против современиот тероризам како важен

сегмент за подобрување на националната и меѓународна безбедност. Ова се

постигнува преку анализа на оперативната вештина на пет терористички

организации со идентификување на елементите на оперативен дизајн. Со

вакво сфаќање на противникот, може да се согледа ефикасноста на

оперативната вештина на државите, т.е. колку тие правилно ги насочуваат

елементите на национална моќ во форма на безбедносни политики за борба

против тероризмот.

Истражувањето има три посебни цели:

1. Прилагодување на оперативната вештина и оперативниот дизајн од

примарно војнички, во алатки за поширока намена при решавање на

проблемот со тероризам во националната и меѓународна

безбедност.

2. Формулирање на проблемската рамка на современиот тероризам

преку идентификување на елементите на оперативен дизајн врз

основа на критичка анализа на неколку терористички организации.

3. Истакнување на важноста од критичко, креативно и системско

размислување на индивидуи, организации и институции инволвирани

во борбата против современиот тероризам.

Генералната (општа) хипотеза на овој труд е дека досегашниот неуспех

на западните демократии да се справат со современиот тероризам и неговиот

подем како нова светска парадигма е комплексен безбедносен проблем за чие

решавање е неопходна примена на оперативна вештина и оперативен дизајн

како методологија која има сеопфатен пристап, системско размислување и
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интегративна моќ на мултидисциплинарни знаења.

За потребите на истражувањето се поставени четири посебни хипотези:

1. Современиот тероризам како глобална безбедносна закана е еден од

главните предизвици за националната и меѓународна безбедност,

воедно има интегрирачка моќ да ги обедини државите во заедничка

борба за негово искоренување.

2. За да се започне со примена на ефикасни политики за ефикасна

борба против современиот тероризам, неопходно е постигнување на

консензус меѓу партнерите при идентификување на проблемот и

формулирање на проблемската рамка.

3. Оперативната вештина како алатка се покажа успешна во

конвенционалната доктрина, но одолговлекувањето на војната

против тероризмот сугерира потреба од нејзино прилагодување за

потребите на неконвенционално војување.

4. Анализите на повеќе терористички организации со елементите на

оперативен дизајн ќе покажат потреба од интеграција на

противбунтовничка доктрина, бидејќи современиот тероризам според

карактеристиките сè повеќе наликува на бунтовништво.

Како независни варијабли за потребите на ова истражување и вршење на

сеопфатна анализа, се земаат предвид:

1. заканите, ризиците и предизвиците од современиот тероризам

претставуваат сериозно нарушување на националната и

меѓународна безбедност;

2. неуспехот на западните демократии да ги сузбијат терористичките

организации надвор од сопственото опкружување на поголема

далечина, придонесе терористите да ја донесат борбата на европско

тло;

3. примената на правилни безбедносни политики на државно,

регионално и глобално ниво и заедничкиот напор се суштински за

трајно решавање на проблемот со современиот тероризам.

Во однос на ова, како зависни варијабли во текот на истражувањето се

идентификува дека:

1. ефикасноста на борбата против современиот тероризам зависи од

интензитетот на примена на оперативна вештина на државите за
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обединување на целите, средствата и методите;

2. оперативното опкружување, меѓународните политики, интереси и

односи постојано се менуваат и директно влијаат врз ефикасната

борба против современиот тероризам;

3. без соодветен притисок на државите со инструментите на

национална моќ, терористичките организации преживуваат, се

прилагодуваат, мутираат и се развиваат;

4. со елементите на оперативен дизајн се открива оперативната

вештина на терористичките организации и како тие ги обединуваат

целите, средствата и методите, неопходно за критичка анализа и

нудење на практични решенија за ефикасна борба против нив.

3.2. Преглед на досегашни сознанија

Во изминатиот век државите, со некои исклучоци, генерално се бореа

против тероризмот како со криминална појава, потпирајќи се на полициските

сили како главен носител на борбата со нивните тактики, техники и процедури.

Промена на оваа парадигма настана по нападите на 11 септември и

интервеницијата на САД и западните сојузници во Авганистан. Во т.н. „војна

против теророт“, државите започнаа се повеќе да ја инволвираат воената

вештина, бидејќи глобалниот тероризам започна да наликува на глобално

бунтовништво.

Неуспехот да се победи тероризмот со полициски методи е евидентен, но

исто така и воените методи се покажаа како несоодветни, со голем степен на

колатерална штета и пореметувачки ефекти врз населението и општествата

зафатени од конфликтот. Ова наметна потреба од сеопфатен пристап во

борбата против тероризмот. Заканата од современите терористички групи и

организации е премногу комплексна за да се очекува победа со примена на

едноставни решенија. Современиот тероризам е истовремено и воена и

криминална закана, што сугерира потреба од интегрирана стратегија која може

да се прилагодува.

Современата оперативна вештина се развива во правец на хибридна

употреба на сите инструменти на национална моќ, што значи дека сè поголем

акцент ќе се посвети на здружени и комбинирани дејствија низ целиот спектар

на војување, но и заеднички дипломатски, економски и информациски напори
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на државите кои се партнери. Ако досега меѓународните односи гледаа на

нерегуларното војување како на аномалија, поради трендот на бунтовничките

движења и тероризам тие веќе не се третираат како исклучоци и „специјални“

случаи туку стануваат дел од нормалното безбедносно опкружување.

Оперативната вештина налага јасно дефинирање и идентификување на

низа на оперативни цели кои треба да се исполнат за да се исполни крајната

посакувана стратегиска цел. Без сфаќање на суштината на тероризмот и

неговите мотиви, желби и цели, нема да може да се согледа вистинскиот

проблем т.е. против што всушност државите треба да се борат. Прифаќање на

фактот дека постои поврзаност на терористичките напади и сфаќање на светот

како глобално војувалиште, е почеток на синхронизирана и координирана

заедничка борба на државите против заедничката закана.

Оперативната вештина претставува толкување на стратегиските насоки на

политичкиот врв и нивно преведување во тактички задачи (мерки, активности и

постапки) заради остварување на стратегиските цели и обратно,

прилагодување и синхронизирање на тактичките успеси заради вклопување во

стратегиската „голема слика“. Оперативниот дизајн е интелектуална алатка која

научно ја оправдува потребата од употреба на сила. Обединувањето на

елементите на оперативниот дизајн овозможуваат подлабоко разбирање на

причинско-последичната врска во борбата против тероризмот.

Методологијата на оперативниот дизајн е зачната во Вооружените сили на

САД кон крајот на 90-тите години од минатиот век во тесна соработка меѓу

кадарот на Школото за напредни воени студии во Форт Левенворт и

поранешниот израелски генерал Shimon Naveh70. Идејата за суштинска анализа

на стратегијата заради идентификување на вистинскиот проблем и пронаоѓање

правилни решенија со користење на нелинеарно и креативно размислување се

продлабочила како „оперативен дизајн“. Од 2005 година оваа методологија се

изучува и развива како важен дел од оперативната вештина на вооружените

сили на САД со потенцијал да стане примарна концептуална алатка во НАТО.

70 Elkus, Adam, & Crispin Burke. (2010). Operational design: Promise and problems. Small Wars
Journal, 1-21.
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3.3. Претпоставки

Комплексноста на истражувачкиот пристап и условеноста помеѓу

варијаблите овозможуваат создавање на повеќе индикатори:

- Глобализација на тероризмот е современ феномен. Иако тероризмот

е појава која не е нова, може да се заклучи дека сè до 90-тите години

претставува претежно национален проблем, насочен кон влада на одредена

држава со ограничени цели. Самата глобализација и поврзаноста на државите

предизвика терористичките организации да ги прошират своите цели, да

дејствуваат на поголема далечина и да се претворат во глобални организации

кои ѝ се закануваат на глобалната безбедност.

- Комплексност на современиот тероризмот поради негово

поттикнување на основа на религиски екстремизам. Некои автори

аргументираат дека религискиот фанатизам е својствен за тероризмот уште од

времето на Зилотите. За современ тероризам се смета подемот на шиитски и

сунитски екстремизам на Блискиот Исток во 80-тите години од минатиот век.

Овој тренд го засилија „Ал Каеда“ и особено ДАЕШ, поради што како стереотип

за глобална безбедносна закана произлезе милитантниот исламизам.

- Недостиг на универзално прифатлива дефиниција за тероризмот и

преклопување со дефинициите за бунтовништво. Ова е национален и

меѓународен проблем особено за помалите држави околу легитимноста за

употребата на сила во борбата против тероризмот и стекнување на поддршка

од меѓународната заедница. Постојат бројни примери на двојни стандарди во

поглед на тероризмот кои ги комплицираат меѓународните односи.

- Еволуција на тероризмот од мали групи со ограничени цели во

транснационални организации со глобални амбиции. Во споредба со ДАЕШ и

„Ал Каеда“, ПКК, „Хамас“ и „Хезболах“ имаат ограничени, дури и јасно

одредени цели. Глобалниот тероризам има глобални цели. ДАЕШ на пример,

прерасна во терористичка армија која во одредени моменти достигна до 40 000

борци.

- Потреба од глобална стратегија за борба против тероризмот на

државите на ЕУ, НАТО и партнерите. Уште пред појавата на ДАЕШ како

терористичка држава, Западот сфати дека за уништување на „Ал Каеда“ е

потребна глобална стратегија, или синхронизирано и координирано дејство на

повеќе влади во светот. Појавата на ДАЕШ само придонесе ова да прерасне во
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современ и иден пристап во борбата против тероризмот.

- Несогласување околу перцепција на тероризмот помеѓу

традиционалните противници Западот и Русија. Случувањата во Кавказ и

Блискиот Исток се предмет на несогласување околу пристапот во борбата

против тероризмот. САД и нивните западни сојузници веќе утврдија дека

воените методи против тероризмот не може да бидат апсолутни бидејќи тоа ги

комплицира работите во постконфликтната фаза на операциите.

- Продлабочување и прелевање на сирискиот конфликт и можна нова

студена војна поради судир на интереси. Со потиснување на ДАЕШ од Ирак, а

потоа и од Сирија, може да се предизвика прелевање на насилствата во

соседниот Јордан или пошироко. Дури и во случај кога ДАЕШ не може да се

задржи на боиштето како конвенционален актер, нејзините борци, од кои 30.000

странци, може да ја продолжат борбата глобално и во матичните држави.

- Тренд на домашен тероризам во Европа поттикнат од неуспехот на

Западот навремено да се справи со тероризмот на далечина. Од нападите во

Париз во 2015 година наваму, заканата од домашни терористи кои се

идеолошки поттикнати од далечина преку онлајн радикализација е сè

поголема.

- Појава на терористи „осамени волци“ кои дејствуваат идеолошки без

да се поврзани со терористичка организација. Оваа закана за Европа се должи

на растечкиот тренд на онлајн радикализација на неинтегрирани емигранти, а

во случајот на Anders Breivik во Норвешка и како ултра десничарски одговор на

заканата од истите.

- Тренд на голем број странски борци во конфликтите на Блискиот

Исток и закана од борците повратници. Преку 6.000 борци во Сирија

потекнуваат од Европа. По завршување на конфликтот, тие ќе бидат

безбедносен предизвик за матичните држави.

- Поттикнување на бегалска криза и закани од инфилтрација на

терористи на европско тло. Поврзаноста на граѓанската војната во Сирија,

појавата на ДАЕШ во Сирија и Ирак и интервенцијата на Русија е очигледна.

Терористите може да се инфилтрираат во Европа како бегалци и имигранти.

- Опасноста од радикализација на потенцијално ранливи групи во

Европа. Некои европски влади веќе го прогласија мултикултурализмот како

пропаднат проект, наместо да инвестираат во интеграција на втора и трета
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генерација имигранти кои живеат во гета во главните градови во Европа. Овие

групи се најчеста мета на регрутерите и статистиката покажува дека странските

борци доаѓаат токму од Западна Европа.

- Будење на десничарски тренд во Европа поради радикализација на

емигранти и терористички напади, ксенофобија и етноцентризам. Ова е голем

проблем кој долгорочно социјално ги нарушува општествените односи во

државите во Европа. Појавата на анимозитет кон странците и на Европјаните

од неевропско потекло се зајакнува со секој нов терористички напад.

- Користење на сајбер-просторот како олеснувач на терористичките

организации за регрутација, обука и извршување на напади. Ова е растечки

тренд во последните 15 години и најтежок, ако не и невозможен да се сузбие.

Онлајн радикализацијата е директно одговорна за регрутација на странски

борци, поттикнување на „осамени волци“ и објавување на глобална војна

против Западот.

3.4. Обем на истражувањето

За да се потврдат хипотезите на ова истражувањето ќе се изврши анализа

на случаи со помош на елементите на оперативен дизајн на пет терористички

организации кои се актуелни и релевантни во денешното оперативно

опкружување: „Хамас“, „Хезболах“, „Ал Каеда“, ДАЕШ и ПКК.

Временскиот период во кој ќе се разгледуваат терористичките

организации ќе го опфати периодот од нивното создавање, но самата анализа

со оперативен дизајн е порелевантна доколку се земат предвид нивните

активности во последните 15 години или периодот на „војна против

тероризмот“.

3.5. Ограничувања

Поради геостратегиската положба на Република Македонија и

интеграцијата на државата во евроатлантските структури како стратегиска

определба, прифаќањето на западниот начин на војување и борбата против

тероризмот е императив за победа. Анализата во овој труд се темели на

постоечките противтерористички стратегии на САД и НАТО.
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Други терористички организации од листата на преку стотина во светот71,

нема да бидат подложени на анализа. Истражувањето се ограничува на

терористички организации кои се во непосредно регионално опкружување на

Југоисточна Европа – Блискиот Исток и Турција, бидејќи имаат директно и

индиректно влијание врз европската безбедност.

3.6. Значење на истрaжувањето

Во последните две децении тероризмот стана глобална безбедносна

закана. Според глобалниот индекс за тероризам од 2014 година, во најмалку 50

држави или една четвртина од Светот имало некаков вид терористички напади.

Нема причина да не се претпостави дека тероризмот како тренд ќе доминира и

во иднина, со оглед на тоа што се покажа како ефикасен метод на борба на не-

државните актери.

Поради промени во интензитетот, распространетост, целите, методите и

средствата кои ги користи, современиот тероризам се разликува од тероризмот

во изминатиот век. За разлика од тероризмот во 70-тите и 80-тите години, каде

недржавни актери, групи и организации поставуваа релативно ограничени

цели, денешните терористички групи и организации имаат глобални аспирации.

Почнувајќи од двете фатви на „Ал Каеда“ во 1996 и 1998 година и амбицијата

на ДАЕШ за формирање на држава, тероризмот доби карактеристики на

глобално бунтовништво.

Совремниот тероризам е комплексен проблем за чие решавање е

потребен подлабок научен пристап. Создавањето на комплексни организации

ја олеснува работата, но доколку не се менаџираат правилно, може само да

придонесат за зголемување на хаосот. Пример за ова е паралелната командна

структура во Авганистан на НАТО и Вооружените сили на САД која во многу

наврати беше критикувана. Дури и меѓу сојузници може да постои разидување

во стратегиите, доктрините и крајните цели на војната против тероризмот.

Последните искуства во борбата против тероризмот покажаа дека

кинетичките методи сами по себе не се доволни, и постојат повеќе аспекти во

71 Freedman, Benjamin. (2010). Officially Blacklisted Extremist/Terrorist (Support) Organizations: a
Comparison of Lists from six Countries and two International Organizations. Perspectives on
terrorism, 4(2). Accessed on 28 Jan 2018.
www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/download/99/202.
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борбата против тероризмот на кои мора соодветно да се одговори. За да се

применат вистинските методи, неопходно е правилно идентификување на

проблемот, сфаќање на оперативното опкружување и сите инволвирани

актери, распоредување на државни ресурси и синхронизација на напорите.

Истражувањето е од интерес за националната, регионалната и

глобалната безбедност, со осврт и анализа на употребата на оперативната

вештина и методологијата на оперативен дизајн за борба против современиот

тероризам, кој сè повеќе наликува на бунтовништво. Резултатите од

истражувањето на оваа тема би овозможиле согледување на вистинските

мерки, активности и постапки кои државите треба да ги преземат за

практикување на соодветна оперативна вештина. Ова би подразбирало

користење на соодветни инструменти на национална моќ за обединување на

целите, средствата и методите не само на државно туку и на регионално и на

глобално ниво.

Научната оправданост на трудот произлегува од фактот што иако е јасно

дека современиот тероризам добива транснационален, глобален карактер и

сите се согласуваат дека е една од најголемите закани за националната,

регионалната и светската безбедност, нема голем напредок во неговото

сузбивање и потребен е поинаков пристап.

Стручната оправданост на трудот лежи во обидот да се надминат

несогласувањата околу перцепција на современиот тероризам, да се истакне

потребата од сеопфатен пристап за негово сузбивање и синхронизација на

заеднички напор на државите заради поефикасна борба.

Општествената оправданост на истражувањето е обид да се даде

придонес во безбедносната наука за решавање на проблемот со современиот

тероризам како комплексна појава која и понатаму ќе доминира како критична

закана за националната и меѓународната безбедност.

Неуспехот на САД, НАТО и партнерите после 15 години да ја намалат

заканата од тероризам и сè почестите напади на европско тло го отвора

прашањето за поинаков пристап во борбата против тероризмот. Очигледна е

потребата од нов начин на кој се гледа и разбира тероризмот како форма на

војување. Иако првенствено развиени како воени алатки, оперативната

вештина и оперативниот дизајн можат да понудат сеопфатни решенија на

државите успешно да му се спротивстават на тероризмот.
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Глава 4
МЕТОДИ НА ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА

4.1. Оперативна вештина

Борбата против современиот тероризам не опфаќа само ангажирање на

безбедносните сили, туку примена на многу поширок спектар на мерки,

активности и постапки на сите останати државни капацитети. За таа цел,

оперативната вештина овозможува сеопфатен пристап за координација на сите

инструменти на националната моќ и сегменти во општеството кои може да се

применат на државно, регионално и на глобално ниво.

Според американската доктрина во JP 5-0, оперативната вештина е

„примена на креативноста на командантите и штабовите врз основа на

вештина, знаење и искуство заради планирање на стратегии, кампањи и главни

операции во кои се интегрираат целите, методите и средствата низ сите нивоа

на војување“72. Слично на ова, во FM 1-02 се вели дека оперативната вештина

е „преведување на стратегијата во тактички акции преку оперативен дизајн, т.е.

примена на воена сила заради постигнување на стратегиски и/или оперативни

цели преку спроведување на стратегии, кампањи, главни операции и битки“73.

Британското дефинирање на оперативната вештина е „преведување на

стратегиските директиви во тактичко извршување и претставува диригирање на

поголема кампања во која се вклучени и други државни институции, со цел

претворање на тие директиви во тактички акции и на крајот примена на силите

заради постигнување на очекуваниот исход. Вештината треба да биде сфатена

од страна на оние кои работат на тактичко ниво бидејќи им обезбедува

концептуален приказ за суштината на намерата, а нејзините планирачки

концепти обезбедуваат целосна рамка за разбирање што треба да се вклучи во

планирањето и извршувањето на тактичко ниво“74.

Оперативната вештина нуди интелектуални алатки за спроведување на

72 Staff, Joint. (2011). J-7. Planner’s Handbook for Operational Design. Version 1.0., Joint and
Coalition Warfighting. Suffolk Virginia, 3-1.
73 Army, U.S. (2004). FM 1-02: Operational Terms and Graphics. Washington DC: TRADOC, 1-138.
74 Army, British. (2010). Army Doctrine Publication: Operations. Development, Concepts and Doctrine
Centre (DCDC), Shrivenham: 6-5, 7-2.
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безбедносни политики во рамки на националната одбранбена стратегија со цел

заштита на националните интереси на државата. Таа претставува врска помеѓу

стратегијата и тактиката која е неопходно да се примени во современото

оперативно опкружување. Тоа е вештина на толкување на стратегиските насоки

на политичкиот врв и нивно преведување во тактички задачи заради

остварување на стратегиските цели. Истовремено, оперативната вештина

треба да се практикува и наназад, т.е. да се врши прилагодување и

синхронизирање на тактичките успеси заради вклопување во стратегиската

„голема слика“.

Оперативната вештина во иднина ќе има големо значење поради

карактерот на модерното војување. Денес исчезнува унилатералното учество

во војна бидејќи никој повеќе не војува сам. Модерните операции ќе бидат

мултинационални и ќе се одвиваат на регионално и глобално ниво, во рамки на

голема операција и кампања. Распоредувањето на вооружени сили и средства

од повеќе држави во една заедничка кампања или операција е премногу

комплексен проблем и затоа ќе има потреба од примена на оперативна

вештина. Во борбата против тероризмот, комплексноста во мултинационални

операции дополнително ќе ја усложнуваат невоените извори на моќ,

политиката и дипломатијата, меѓународните организации, цивилното

население итн.

Оперативната вештина е комплексна гранка на воената наука која се

потпира не само на општествените, туку и на природните науки. Иако војните

постојат од почетокот на историјата, оперативната вештина de facto постои од

почетокот на 19-от век, а de jure се развива текот на 20-от век. Историски

гледано, различни држави развиле различен стил на оперативна вештина врз

основа на нивното разбирање на концептот за војна и војување. Суштински

елементи за ефикасно практикување на оперативната вештина за борба

против тероризам е јасно дефинирана против терористичка доктрина и

организирање на сили и средства со специфични капацитети и можности.

Културата е прв фактор кој влијае врз начинот на кој нацијата се подготвува и

води војна. Различни општества развиваат различни вооружени сили со свои

уникатни вредности, стандарди и норми, базирано на нивните традиции и

искуства.

Научените лекции од минатите војни и колективната меморија на нацијата
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одредуваат како таа ќе се подготвува за идната војна. Постојат случаи кога

поради лоша интерпретација на минатите настани или селективно и

пристрасно учење, државите доаѓаат до погрешни заклучоци, што резултира со

неадекватни стратегии, тактики, механизми за победа и политики на

менаџирање со ресурсите. Ова претставува сериозен недостаток на

оперативната вештина.

Вистинската стратегија треба да ја прифати војната само како еден аспект

на социјално-политичкиот натпревар и тековна интеракција која нема крај75.

Бидејќи стратегијата е врската помеѓу практикувањето на војна и намерата на

политиките, во борбата против современиот тероризам таа треба да ги

обликува и насочува сите државни капацитети. Оттука, оперативната вештина

никогаш не смее да биде инертна, туку флексибилна и прилагодлива,

фокусирана на постојани промени и изненадувања во однос на заканите од

тероризмот.

Во основа, оперативната вештина е врската која овозможува стратегијата

да се спроведе на дело, и обратно, врската која треба тактичките успеси на

теренот да ги насочи и интегрира за реализација на една единствена

стратегиската цел. Иако претежно големите држави во светот, а во практична

смисла само САД ја применуваат оперативната вештина, „долгата војна“

против тероризмот покажа дека борбата се глобализира. Оперативната

вештина ќе треба да ја прилагодат и помалите држави бидејќи главна

карактеристика на современото војување станаа здружените операции на

коалиции, сојузи и партнери.

Кога станува збор за синхронизација и координација на активностите кон

заедничка стратегиска цел, сериозен предизвик е постоење на дигресија на

концептите помеѓу државите-членки на НАТО и партнерите. Обично, сојузнички

војски иако влегуват во војна со различни доктрини и стратегии, на крај

успеваат да се координираат и синхронизираат во успешни здружени

операции.

На регионално и на глобално ниво, оперативната вештина ја вклучува и

стратегиската историја која овозможува разбирање на односите меѓу

75 Dolman, Everett. (2004). Pure Strategy: Power and Principle in the Space and Information Age.
Routledge.
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партнерите и ја зема предвид комплексноста на меѓународната политика и

односи. Независните национални интереси секогаш ќе останат приоритет во

меѓудржавните односи и често разликите помеѓу националните стратегии и

политики и здруженото воено планирање ќе доведат до несогласување. Една

од задачите на оперативната вештина е да се воспостави баланс помеѓу

националните насоки и коалициската стратегија во заедничката операција.

4.2. Оперативен дизајн

Современото општество е непредвидлив и комплексен отворен систем во

кој технологијата и брзиот проток на информации директно влијаат на

безбедноста. Денешните конфликти многу потешко се контролираат бидејќи

монополот на силата не само што не е во рацете на војските како порано, туку

не е ни ексклузивно во рацете на државите. Заканата од тероризам е далеку

покомплексна од порано, и за решавање на овој предизвик е потребен

подлабок научен пристап – интеграција на оперативниот дизајн во

оперативната вештина како алатка за поврзување концептуалното и деталното

планирање76.

Оваа методологија денес се смета за врв на воената научна мисла.

Конечно практичарите не ја исмејуваат теоријата бидејќи таа навистина помага

борбата да биде максимално ефикасна. Во борбата против современиот

тероризам, оперативниот дизајн нуди алатки кои може да ја идентификуваат

„Ахиловата петица“ на тероризмот преку анализа на неговите критични

фактори.

Оперативниот дизајн претставува методологија за концептуално

планирање на комплексни воени (но и невоени) операции преку сфаќање на

врската меѓу оперативното опкружување, проблемот и решението77. Целта на

оперативниот дизајн е решавање на комплексни и лошо структурирани

проблеми преку разбирање на средината и проблемот, развивање на

оперативен пристап и нивна визуелизација78.

76 Staff, Joint. (2011). J-7., VII-8.
77 US Air University. Methods of Operational Design. Curtis E. Lemay Center. Accessed on 28
January 2018. http://www.doctrine.af.mil/Portals/61/documents/Annex_3-0/3-0-D14-OPS-Elements-
Ops-Design.pdf.
78 Staff, Joint. (2011). J-7, II-1.
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Обединување на елементите на оперативен дизајн му овозможуваат на

оперативниот планер подлабоко разбирање на причинско-последичната врска

на војната, кампањите и операциите. Основни елементите на оперативен

дизајн се: крајна цел, состојба и услови на оперативното опкружување, центар

на гравитација, оперативен пристап, одлучувачки моменти, линии на

операции/напор, оперативен досег, темпо, симултаност и длабочина, фази и

транзиција, кулминација и ризик, но тие не се конечни и некои планери ги

надополнуваат и со прекин на операциите, очекување, сили и функции итн.

Суштината на оперативниот дизајн е примена на системско размислување

кое се занимава со процесите во еден систем, или анализа како деловите се

поврзани меѓу себе во целина79. Целта на системското размислување е да не

се повторуваат истите грешки или да се применуваат неуспешни решенија,

како што е случај во борбата против тероризмот.

Оперативниот дизајн како методологија во оперативната вештина

најверојатно ќе доминира во воената научната мисла во наредната декада.

Притоа, за да се сфати вештината на концептуално планирање на идните

војни, неопходна е суптилна анализа на минатите војни и конфликти, каде

обединувањето на елементите на оперативниот дизајн го нуди токму тоа. Со

оваа алатка може да се направи сеопфатна анализа која овозможува поголемо

разбирање за тоа што води кон победа, а што кон пораз.

4.2.1. Крајна цел

Без дефинирање на јасна и прецизна крајна цел, невозможно е правилно

да се насочат силите и средствата во борбата против тероризмот. Крајната

воена цел произлегува од националната стратегиска крајна цел, а се дава во

форма на изјава во која се опишуваат посакуваните услови и состојби кои

безбедносните сили на државата треба да ги постигнат80.

Таа се одредува како прв елемент на оперативниот дизајн како суштински

дел од концептуалниот план кој понатаму се преточува во детален план од

каде произлегуваат мерки, активности и постапки за ефикасна борба против

тероризмот. Изјавата за крајна воена цел опфаќа конкретни критериуми со кои

79 Staff, Joint. (2011). J-7, II-4.
80 Staff, Joint. (2011). J-7, V-4.
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се дефинираат успесите во борбата против тероризмот, а треба да се

задоволат за лидерите на безбедносните сили да прогласат нејзино

исполнување. Иако овој збир на состојби и услови во најголема мера опфаќа

дејство на полицска и воена сила, тој не е ограничено само на употреба на

сила.

Кога се планира операција или кампања за борба против тероризам,

практичарите кои го користат методот на оперативен дизајн ја земаат  предвид

крајната политичка цел која треба да служи како главен водич како да се

планира војната. Тоа е национална стратегиска цел која во демократско

општество ја задаваат цивилните лидери. Предизвикот е што оваа стратегиска

цел најчесто не е конкретна и содржи потцели кои можат да бидат

двосмислени и општи81. Причината за ова е слободата во политичкиот процес

заради создавање можност за прилагодување на промените во оперативното

опкружување, но и политичка коректност. Лидерството на безбедносните сили

ја толкуваат националната стратегиска цел и одредуваат крајната воена цел за

да се исполни намерата на цивилното лидерство82.

Во борбата против тероризмот каде општеството формално не е во војна,

постигнување на крајната воена цел ќе биде временски ограничено од

цивилното лидерство бидејќи употребата на воената сила во современите

политички односи секогаш е под влијание на меѓународната заедница. Обично

се задаваат рокови до кога треба да се постигне крајната воена цел, со тоа што

тоа не значи и престанок на операциите за борба против тероризмот.

Заради остварување на крајната воена, оперативниот дизајн вклучува и

одредување на повеќе потцели кои во текот на операцијата можат да бидат

тактички, оперативни или стратегиски. Во борбата против тероризмот, овие

цели се однесуваат на повеќе социјални и борбени аспекти на тероризмот кои

поради карактерот, значењето, локација или функцијата доколку целосно или

делумно се спречат, ефикасно ќе придонесат за успех.

Во борбата против тероризмот центарот на гравитација не е цел сама по

себе бидејќи е преголема. Правилното одредување на потцелите и нивно

напаѓање со кинетички и некинетички методи ќе овозможи услови за

81 School of Advanced Military Studies. Art of Design. Student Text, Version 2.0., 29.
82 Reilly, Jeffrey M. (2012). Operational Design: Distilling Clarity from Complexity for Decisive Action.
Air Command and Staff Coll Maxwell AFB AL, 35.



37

уништување на центарот на гравитација на терористите, каде во збирот на

посакувани состојби и услови спаѓаат политички, економски, информациски,

социјални и други услови. Со обезбедување на крајната воена цел ќе се

овозможуваат и останатите, бидејќи секогаш е потребно прво да постои

физичка безбедност.

Во борбата против тероризмот, тешко е да се предвиди дали сите

борбени постапки ќе придонесат за остварување на политичката цел. Додека

некои борбени постапки имаат конкретна цел, други се прават за индиректно да

се создадат услови кои ќе доведат до целта. Воените цели може да се

замислат во рамки на остварливи критериуми, додека стратегиските цели се

замислуваат апстрактно, без конкретни критериуми. За стратегиска крајна цел,

како на пример „стабилен Ирак“, многу е тешко да се предложат конкретни

мерки и постапки што треба да се направат. Тргнувајќи од јасно одредување на

крајната воена цел, оперативната вештина треба да открие што точно треба да

се направи за да се исполни таа цел83.

При употребата на воена сила во борба против тероризмот, денес е

очигледно дека резултатите не ги задоволуваат очекувањата. Крајната воена

цел може да се менува во границите меѓу најприфатливиот и најостварливиот

исход. Но доколку излегува надвор од возможното или е неприфатливо, или

треба да се смени воениот план, или треба да се прилагоди стратегиската цел

во рамки на реалноста. Крајната воена цел треба да се дефинира како збир на

услови после кои нема веќе потреба од понатамошна употреба на воена

сила84. Доколку ова не овозможува постигнување на крајната стратегиска цел,

тоа значи дека воената крајна цел не е правилно поставена или употребата на

воената сила била погрешна.

4.2.2. Состојба и услови

Овој елемент на оперативниот дизајн во борбата против современиот

тероризам значи дефинирање и сфаќање на состојбата и условите во

националното, регионалното и глобалното оперативно опкружување. Со оглед

на тоа што тероризмот е глобален проблем, неопходно е утврдување на

83 Staff, Joint. (2011). Joint Operation Planning. Joint Publication 5-0, III-1.
84 Staff, Joint. (2011). J-7, V-6.
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поврзаноста на состојбите и условите на сите три нивоа. Модерното војување е

динамично и состојбите и условите брзо се менуваат во текот на извршување

на операциите, кои може истовремено и да се прилагодуваат и да го

обликуваат опкружувањето. Сфаќање на состојбите и условите е клучно за да

се дефинира проблемот во контекст на целта.

Условите и влијанијата во опкружувањето директно ја обликуваат

можноста за примена на воена или невоена сила. Таквите услови се мошне

динамични и постојано се менуваат на теренот, што влијае не само врз

процесот на донесување на одлука, туку и врз самиот оперативен концепт.

Оперативното опкружување е исполнето со вкрстени интереси од етничка,

религиска, идеолошка, економска и политичка природа. Состојбите и условите

на безбедносен план се анализираат преку промените во државата, регионот,

сè до целосно пореметување на глобалната геополитичка сцена.

Денес државите не се единствени актери на боиштето. Во светската

безбедносна арена се појавија многу недржавни актери, дури и

транснационални, кои сè повеќе доминираат. Карактерот на современиот

тероризам е формирање на транснационална, глобална мрежа.

Природата на оперативното опкружување во светски рамки, според

американската доктрина, е обликувана од повеќе варијабли: физичка средина,

стабилност на државата, воени капацитети, технологија, информација,

надворешни организации, демографија, регионални и глобални односи, волјата

на нацијата, време и економија. Овие варијабли се менливи и зависно

поврзани меѓу себе. Според теоријата за системско размислување, колку

повеќе варијабли постојат, толку потешко се идентификува вистинскиот

проблем, потешко се изнаоѓаат вистински решенија и помала е веројатноста за

решавање на безбедносниот предизвик. Суштинското сфаќање бара длабоко,

критично и креативно размислување.

Кога се набљудува и анализира состојбата на едно оперативно

опкружување, тоа никогаш не смее да се набљудува како затворен систем.

Промена на еднo опкружување може да влијае врз балансот на силите во

друго, особено ако се засегнати исти актери. Концептот на хибридна војна како

најново објаснување да се опишат сите можни закани, со еден збор, станува

критичен за да се објасни врската меѓу промените и состојбите во

оперативното опкружување.
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4.2.3. Центар на гравитација

Во борбата против тероризмот, особено значаен елемент на

оперативниот дизајн за да се сфати што точно му ја дава силата на

противникот и што треба да се уништи за да му се одземе истата, е

идентификување на центарот на гравитација. Откако Карл фон Клаузевиц (Carl

von Clausewitz) го дефинирал центарот на гравитација како нешто „кое доколку

се уништи, најверојатно ќе придонесе за одлучувачка победа“, тој стана важен

фактор за војување кој е релеванен и во современата доктрина85. Центарот на

гравитација е извор на физичка и морална сила која е неопходна за да се

победи или изгуби во војна86, тоа е „стожер на сета моќ од која сѐ зависи“87.

Во современото општество моќта не произлегува само од воената сила,

туку е дел од многу покомплексен систем на политички, дипломатски,

економски и информациски односи. Воената сила е физичка моќ која лежи на

оперативно и на тактичко ниво, додека на стратегиско ниво центар на

гравитација е секогаш лидерството и населението88.

Иако центарот на гравитација Клаузевиц примарно го дефинирал како

точка во која е концентрирана масата од силите на противникот89, во

денешните конфликти постојат повеќе центри на гравитација кои не се

постојани туку променливи во различни фази од војната. И самиот Клаузевиц

не го ограничил центарот на гравитација во конвенционална смисла и оставил

простор за негово толкување во случај на нерегуларна војна. Тој го опишал

центарот на гравитација и во многу поширока смисла, како елемент на

национално или стратегиско наспроти оперативно и тактичко ниво. Според

Клаузевиц, на стратегиско ниво противничките сили се само еден од повеќето

центри на гравитација, кои немаат секогаш физичка форма, на пример „во

земји со внатрешен конфликт, центарот на гравитација е главниот град ... кога

85 Echevarria II, Antulio J. (2007). Clausewitz and contemporary war. Oxford University Press, 177-
179.
86 FM 3.0. (2008). Operations: Field Manual 3-0. Headquarters, Department of the Army, Washington
DC. 27 February, 6-8.
87 Brodie, Bernard. (1984). A Guide to the Reading of On War. In Michael Howard & Peter Paret
(eds). Carl von Clausewitz On War. Princeton University Press, 703.
88 Strange, Joe, & Colonel Richard Iron. (2005). Understanding Centers of Gravity and Critical
Vulnerabilities. Part 2: The CG-CC-CR-CV Construct: A Useful Tool to Understand and Analyze the
Relationship between Centers of gravity and their Critical Vulnerabilities. Article on-line, 7.
89 Clausewitz, Carl von. (1976). On War. Michael Howard & Peter Paret (trans), 485-486.



40

малите земји зависат од помошта на големите, тоа е обично војската на

нивниот заштитник ... меѓу сојузници, центар на гравитација се заедничките

интереси, а во востанија тоа е личноста на лидерите и јавното мислење“90.

Особено последното е важно и може да се примени во контекст на

современиот тероризам кој не отстапува многу од принципите на

бунтовништво, каде примарен центар на гравитација кој им дава силата на

бунтовниците е лидерството. Лидерите ги мотивираат, организираат и водат

терористите. Но во последните две децении и долгата војна против

тероризмот, како секундарен центар на гравитација сè повеќе се идентификува

дел од населението кое не само што е извор на генерирање на нови борци,

туку овозможува логистичка поддршка за терористите.

Бидејќи центарот на гравитација на современиот тероризам е тешко да се

уништи директно, оперативната вештина идентификува уште три елементи за

негово слабеење: критични можности, критични побарувања и критични

ранливости. Според Joe Strange и Richard Iron, оваа методологија може да се

примени во кој било вид војна91. Анализата на центарот на гравитација ја

проучува длабоко самата структура на конфликтот, т.е. преку сеопфатен

пристап овозможува одредување на специфични, конкретни делови на

проблемот. Со помош на оваа методологија се откриваат крајните цели на

тероризмот, неговиот фокус, што е неопходно за да биде успешен, каков

пристап користи и кои се неговите ранливости.

Критични можности се сите оние активности и ефекти што го прават

центарот на гравитација релевантен, или она што тој може да го прави, а е од

особено значење за негов успех. Во борбата против современиот тероризам,

значајно е правилно да се препознаат овие можности, бидејќи тоа помага да се

открие вистинската сила на центарот на гравитација и со тоа да се

идентификуваат соодветни противтерористички механизми92.

Критични побарувања се одредени услови, методи и ресурси кои му се

неопходни на центарот на гравитација за да ги обезбеди критичните

90 Clausewitz, 596.
91 Strange & Iron, 18.
92 Echevarria II, Antulio J. (2002). Clausewitz's Center of Gravity: Changing Our Warfighting Doctrine -
Again! Strategic Studies Institute. September, 5.
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можности93. Постојат побарувања кои не може да се предвидат и контролираат,

но оние кои може е важно да се откријат за да се нападне и ослабне центарот

на гравитација.

Критичните ранливости се најслабите елементи во одбранбениот систем

на противникот94. Во борбата против тероризмот, идејата е да се искористат

слабостите на терористичката организација со минимален ризик од употреба

на голема воена сила. Во комплексно оперативно опкружување со социјални и

политички предизвици каде вирее тероризмот, може да се идентификуваат

повеќе ранливости.

Долгата војна против тероризмот покажа дека центарот на гравитација на

тероризмот тешко може да се уништи директно. Затоа очигледна е потребата

од индиректни методи, како на пример одземање на критичните побарувања на

терористите со идентификување и уништување на нивните ранливости95. Со

губење на критичните можности, им се одзема поддршката која ги прави

ефикасни и со тоа нивниот центар на гравитација станува нерелевантен96.

На проблемот со тероризам треба да се гледа како на сеопфатен систем,

т.е како збир на елементи кои постојано продуцираат нови особини. Центарот

на гравитација не е ништо друго туку најважниот, критичен елемент на

терористичката организација. Таа може да функционира без некои свои

делови, полесно или потешко, но не без центарот на гравитација.

Постојат повеќе начини да се пронајде центарот на гравитација, а еден од

нив е методот на вкрстена анализа на целите, методите и средствата97 со

актери, односи, функции и тензии98 во еден систем. Според Dale Eikmeier,

суштината на откривање на центарот на гравитација е одредување на

критичните ранливости кои стануваат цели за напад.99 Анализата започнува со

одредување на критична способност на непријателот, кое треба да води кон

93 Angstrom, Jan, & Jerker J. Widén. (2015). Contemporary Military Theory: The Dynamics of War.
NY: Routledge, 62.
94 U.S. Marine Corps. (2007). Warfighting. Cosimo Inc., 45-47.
95 Vego, Milan N. (2007). Joint Operational Warfare: Theory and Practice, VII-32.
96 Strange & Iron, 6.
97 Eikmeier, Dale C. (2010). Redefining the center of gravity. National Defense Univ Washington DC.
98 Eikmeier, Dale C. (2013,1st quarter). Operational Design and the Center of Gravity, Two Steps
Forward, One Step Back. JFQ, (68).
99 Eikmeier, Dale C. (2004). Center of gravity analysis. Military Review, 84(4), 2-5.
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идентификување на неговиот извор, а кој е центар на гравитација. Потоа се

откриваат неговите критични побарувања и од нив се издвојуваат оние кои се

најранливи. Тие се примарна цел за напад за да се ослабне центарот на

гравитација и со тоа директно да му се одземат можностите.

Во анализата на случај на терористичка организација, прво се

идентификуваат сите можни актери во опкружувањето. Ова се секогаш именки

кои одговараат на прашањето „кој прави?“. Потоа се одредуваат односите и

врските помеѓу актерите, а одговараат на прашањето „на кого, со кого или

кому?“. Трето, се објаснуваат функциите на тие односи или што тие прават

помеѓу актерите. Функциите се секогаш глаголи и одговараат на прашањето

„што прави?“. Четвртиот елемент е тензијата која ја објаснува функцијата

квалитативно и квантитативно и секогаш е изразена како придавка, а одговара

на прашањето „колку или како?“. Доколку овие четири елементи се претстават

графички и со краток наратив, тие може да се поврзат меѓу себе во јасна шема

која ќе го открие центарот на гравитација на терористичката организација.

По идентификување на овие четири елементи, тие се анализираат низ

призмата на целите, методите и средствата на терористичката организација.

Затоа мора да се знае целта на терористите - центарот на гравитација е

секогаш логички поврзан со одговорот на прашањето „која е целта“ на актерот.

Потоа се идентификува кои методите терористичката организација ги користи

за да ја оствари целта, т.е. се бара одговор на прашањето „како сака да ја

оствари целта?“. Методите на терористите исто како и функциите се глаголи, и

со нивно дефинирање всушност се откриваат критичните капацитети кои им се

потребни за да ја остварат целта. На крај се дефинираат средствата, или

поточно се открива кој или што ги поседува тие критични капацитети за

терористичката организација да ја оствари целта.

Продуктот на оваа анализа вели дека актерот кој ги поседува критичните

можности е всушност центар на гравитација. За да се открие точно кој е

актерот, треба да се постават и одговорат многу прашања бидејќи во случајот

на тероризам центарот на гравитација не дејствува секогаш сам, туку е

заеднички напор на повеќе актери, некои се само помошници кои ги

обезбедуваат критичните побарувања на организацијата. Постојат случаи во

современиот тероризам каде центарот на гравитација може да не биде дел од

системот, туку надворешен фактор.
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4.2.4. Оперативен пристап

Оперативен пристап е суштински елемент на оперативниот дизајн со кој

се опишува начинот или методот со кој се напаѓа противничкиот центар на

гравитација100. Основен услов за да се одреди оперативниот пристап е

претходно одредување на центарот на гравитација. Оперативниот пристап

претставува практичен продукт на дизајнот, се развива во рамките кои ги

задаваат сите останати елементи и се менува во зависност од нивниот инпут.

Oперативниот пристап ги опфаќа севкупните активности кои државата ги

презема за да ја трансформира моменталната состојба во крајна посакувана

цел101. Оперативниот пристап започнува како концептуален дел на

планирањето со што се осмислува општиот пристап во однос на поставените

крајни цели. Тој ја добива извршната форма во фазата на детаљно планирање

кога се одговара на поставеното суштинско прашање, како да се постигнат

крајните цели? Оперативниот пристап се развива во однос на оперативното

опкружување, проблемот и посакуваната крајна цел102.

Во зависност од начинот на кој се напаѓа противникот во време и простор,

постојат директен и индиректен оперативен пристап103. Директниот оперативен

пристап подразбира напад на противничкиот центар на гравитација директно

во непосреден контакт со кинетичка, физичка сила. При индиректен пристап

центарот на гравитација не се напаѓа директно, туку се ослабнува со напади

врз неговите критични побарувања, ранливости и капацитети.

Фактори кои се земаат предвид при развој на оперативен пристап се

слабите и силните страни на сопствените и противничките сили, закани,

можности, услови и состојби на опкружувањето, населението и други влијанија

кои значајно придонесуваат за успех или неуспех. Фактите и претпоставките

играат значајна улога за одредување на повеќе критериуми при избор на

оперативниот пристап.

За правилно одредување на оперативен пристап, покрај одредување на

центарот на гравитација важно е препознавање на можните линии на операции

и напор кои се протегаат кон целите. Оперативниот пристап е директно врзан

100 Staff, Joint. (2011). J-7.
101 Staff, Joint. (2011). J-7, III-1
102 Staff, Joint. (2011). J-7, III-6.
103 Staff, Joint. (2011). J-7, III-31.
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за линиите на операции и се одвива со нивно поврзување бидејќи тие ги

поврзуваат и ги содржат одлучувачките моменти. Оперативниот пристап не

подразбира само исполнување на воените, туку и на политичките цели. Во

борбата против тероризмот, оперативниот пристап мора да го оправда ризикот

и потенцијалните загуби, да биде економичен, безбеден, а истовремено

најефикасен.

Оперативниот пристап се развива за да се произведат неколку клучни

продукти: прво, детален опис на оперативното опкружување со сите чинители

кои ги содржи, а кои на каков било начин може да влијаат врз операциите.

Потоа се дефинира проблемот, јасно и прецизно за да може да го сфати и

последниот елемент во системот на хиерархија. Јасното комуницирање на

визијата е предуслов за постигнување единство и здружен напор.

Оперативниот пристап има форма на повеќе јасни планирачки насоки за

пониските нивоа. Сите влезни параметри се подложени на влијание и цело

време менливи, не само од опкружувањето и противникот туку и од

сопствените стратегиски насоки кои може да се сменат.

Оперативниот пристап се одредува со комбинирање на логика,

каузалност, реалност и ризик. Во процесот на планирање при извршување на

здружени, комбинирани и мултинационални операции, доаѓањето до

оперативен пристап е далеку посложено. На ова му претходи консензус околу

повеќе предизвици меѓу партнерите, како што е центарот на гравитација,

природата на проблемот, сфаќањето на опкружувањето, но и разлики во

воената култура, националните интереси, правилата на војување,

националните ограничувања и воените доктрини. Обично, војските на сојузите

и алијансите имаат расчистено околу овие предизвици, но практиката покажува

дека секогаш постои фрикција помеѓу планерите во мултинационалните

штабови околу формата на оперативниот пристап. Ова се должи претежно

поради воено - културолошките разлики во поглед на односот кон задачата,

победата и поразот во војна.

Во случај на современиот тероризам, противникот е распространет на

многу поголем простор, така што е невозможно да се одреди единствено

тежиште во кое терористите ќе се уништат со еден удар. Иако не е секогаш

возможно, идентификувањето на центарот на гравитација во раната фаза на

планирањето е важно за да се определи соодветен оперативен пристап. Еден
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клучен аспект на оперативниот дизајн е да се одреди дали противничкиот

центар на гравитација ќе се нападне директно или индиректно.

Оперативниот пристап ги зема предвид елементите кои ја даваат

борбената моќ на безбедносните сили: способност за маневар, лидерство,

огнена моќ, заштита на силите и информации и принципите на војната:

тежиште на силите, цел, офанзивност, изненадување, економичност на силите,

единствено командување, безбедност и едноставност. Секоја од нив има

посебно влијание во изборот на пристапот, но мора да се прифати дека за

некои ќе мора да се направи компромис бидејќи не постојат идеално подобни

состојби и услови за да ги задоволат сите фактори.

Клучно за развој на оперативниот пристап е сфаќање на фрикцијата

помеѓу моменталната состојба и посакуваната крајна цел. Потоа се

идентификуваат оние фактори во рамки на оперативното опкружување кои

влијаат врз операциите, а мора да се променат или насочат за да бидат

корисни. Согледување на можностите, условите и состојбите, ограничувањата

како и заканите кои претставуваат пречка за да се постигне посакуваната

состојба.

Во борбата против тероризмот речиси сите линии на напор спаѓаат во

категоријата на индиректен пристап бидејќи се создаваат поволни услови и

состојби за победа со некинетички методи. Од друга страна, колку и да се

фаворизира индиректниот пристап и да се истакнува неговата безбедна страна

за остварување на крајната стратегиска цел, директниот пристап и понатаму

останува релевантен. Дури и да не се применува, потенцијалните капацитети и

можности т.е. моќта да се употреби директен оперативен пристап игра голема

улога во борбата против тероризмот.

4.2.5. Одлучувачки моменти

Одлучувачки момент претставува географско место, одреден клучен

настан, критичен фактор или дејство што придонесува да се уништи

противничкиот центар на гравитација или да се заштити сопствениот104. Во

воена смисла одлучувачки моменти се одредуваат на оперативно и тактичко

ниво, а во борбата против тероризмот и на стратегиско ниво. Тие се

104 Staff, Joint. (2011). J-7, B-5.
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препознаваат по тоа што противникот секогаш ќе тежнее да ги контролира, но

не треба да се поистоветуваат со центарот на гравитација.

На тактичко ниво тоа се географски објекти и локации кои се

идентификуваат како „клучен терен“. Нивното запоседнување, уништување или

успешно бранење има големо значење за остварување на оперативната цел и

е суштински за текот на операциите105. На оперативно ниво е посложено да се

остварат, но може директно да придонесат за напад или бранење на центарот

на гравитација.

Кога еднаш ќе се добијат одлучувачките моменти не смеат да се изгубат.

Тие се географски ако се однесуваат на физичката сила, а политички ако се

однесуваат на моралната сила. Географски може да бидат градови, критична

инфраструктура, аеродроми и сл. Нефизичките одлучувачки моменти може да

бидат одредени постапки, одлуки или настани, како на пример мобилизација на

резервниот состав, формирање на воен сојуз, опремување со нови средства

или политички одлуки кои директно влијаат на исходот на операциите.

Кога постои двоумење да се сфати кои се точно одлучувачки моменти,

доволно е да се открие што сака противникот да нападне или контролира.

Оперативниот дизајн е метод која концептуално ги обединува стратегијата и

тактиката, што значи прво одредување на оперативни цели за да се исполни

стратегиската, а потоа тактички цели за да се исполнат оперативните. Во

борбата против тероризмот, потребно е да се одреди листа на примарни и

секундарни одлучувачки моменти кои ќе ги исполнат прво тактичките, а потоа и

оперативните цели.

Теренски ориентирани одлучувачки моменти можат да бидат географски

локации кои значително даваат предност доколку се контролира нивната

безбедност. Временски ориентираните одлучувачки моменти се однесуваат на

настани за кои е критично во кое време ќе се случат.

Во противбунтовничка или противтерористичка борба одлучувачките

моменти не се константни како во линеарна војна. Во случајот на бунтовништво

и тероризам, противничкиот центар на гравитација добива сила од повеќе

страни. Концептот на одлучувачки моменти е критичен за да се стекне

предност врз противникот, но досегашното искуство во борбата против

105 Staff, Joint. (2011). J-7, B-6.
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герилски, бунтовнички и терористички движења, покажува дека тие или не се

одредуваат правилно, или не се применуваат правилни мерки за нивна

контрола. Исто како и центарот на гравитација, се гледа но тешко се уништува.

Од друга страна, сопствените одлучувачки моменти на државите често се

видливи и изложени на терористички активности. Тие треба да се чуваат вон

дофат на терористите за да се зачува сопствениот центар на гравитација. Но

колку е државата посложена толку е поранлива, и тоа е клучната предност што

тероризмот им ја нуди на недржавните актери во современото општество.

4.2.6. Линии на операции и напор

Во борбата против тероризмот се земаат предвид многу фактори за

постигнување на крајните воени и политички цели, што е услов за

постигнување на престанок на војната. Важен елемент на оперативниот дизајн

се линиите на операции и линиите на напор кои го опишуваат текот на

операциите низ време и простор и служат за концептуално поврзување на

тактичките и оперативните цели кон остварување на крајната стратегиска

цел106.

Тоа се временски зависни, замислени линии во време и простор на кои се

насочуваат и протегаат сопствените сили во оперативното опкружување во

однос на противничките. Секоја линија на операција поврзува повеќе

одлучувачки моменти во време и простор кои треба да се исполнат за борбата

да се одвива непречено107. Постојат внатрешни и надворешни линии на

операции и напор108.

Надворешните линии просторно се протегаат и развиваат кон противникот

и се во непосреден контакт со него. Внатрешните линии не се во директен

контакт со противникот и се протегаат кон правците за одржување и

снабдување, линиите на комуникации и транспорт. Внатрешните и

надворешните линии се преклопуваат во сите случаи на противбунтовничка и

противтерористичка борба каде што не постои линија на фронт туку

противникот треба насекаде да се очекува. Затоа една од целите на

106 Staff, Joint. (2011). J-7, VI-3.
107 Reilly, 61.
108 Staff, Joint. (2011). J-7, III-27.
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бунтовничкото војување е пореметување и вознемирување на линиите на

комуникација, кои се всушност внатрешни линии на операциите.

За да нема прекин во линијата на операција, неопходно е исполнување на

повеќе активности и настани кои се дефинирани како линии на напор. Тие го

прикажуваат логичниот редослед на дејствијата во текот на операцијата, а

истовремено овозможуваат контрола и синхронизација на ресурсите и нивно

фокусирање кон извршување на крајната цел109. Додека линиите на операции

се физичка компонета на планот која може да се види на карта и терен,

линиите на напор се збир на мерки, активности и постапки кои треба да се

преземат за да се создадат поволни состојби и услови за постигнување не

само на воената, туку и на политичката цел.

Линиите на напор може да се сфатат и во политичка смисла, како

политики на цивилните лидери за употреба на инструментите на национална

моќ за постигнување на крајните цели. Линијата на напор поврзува повеќе

активности кои треба да се исполнат за да се овозможи ефикасна борба.

Задачите се обично каузално поврзани и мора да се исполнат последователно.

Тие се логично подредени според приоритет и значење, а нивно

неисполнување може да се одрази врз различни аспекти на борбата.

Линиите на напор се особено важни при планирање на противбунтовнички

или противтерористички операции каде распоредувањето на силите не е толку

важно, колку правилниот избор на активности и политики кои треба да се

спроведат во војувалиштето110. Во борбата против тероризмот линиите на

напор вклучуваат голем број на невоени методи.

Овој елемент на оперативниот дизајн се покажа особено корисен во

долгата војна против тероризмот, каде преку јасно дефинирање на линиите се

постигнува здружен напор на силите во мултинационални операции, како и

синергија со напорите на цивилните институции во постконфликтното градење

на мир.

4.2.7. Оперативен досег

Оперативниот досег за прв пат се појавува во доктрината на здружени

109 Staff, Joint. (2011). J-7, III-28.
110 Staff, Joint. (2011). J-7, III-29.
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операции на вооружените сили на САД од 1995 година во делот на оперативна

вештина111, a од јуни 2001 година влегува во армиските „Операции“112.

Оперативниот досег е карактеристика на западниот начин на војување кој по

својата природа е офанзивен.

Во борбата против тероризмот, оперативен досег е должината во

просторот и времето до која елементите на национална моќ (кинетички и

некинетички) може успешно да дејствуваат. Оперативниот досег е поврзан со

точката на кулминација, или моментот во просторот и времето после која

државните капацитети не може повеќе успешно да влијаат.

Должината на оперативниот досег во простор и време зависи од повеќе

фактори, а пред сè од големината, видот и капацитетот на воената единица,

логистичката моќ и начинот на сервисна поддршка, географските

карактеристики на теренот, сообраќајната инфраструктура, распоред и

големина на урбаните средини, па дури и временскиот период и прилики

(клима) во зоната на операции.

Оперативниот досег може да биде зголемен (продолжен) доколку постојат

резервни сили, и формирање на повеќе распространети логистички и

оперативни бази кои ќе ги поврзуваат линиите на операции за да овозможат

брз транспорт на сили и средства. Како посебни фактори во современото

војување се издвојуваат располагање со специфични вооружувања и системи

со поголем дострел и капацитети за транспорт и снабдување од воздух.

Можноста за вертикален маневар ефикасно го зголемува оперативниот досег

Должината на оперативниот досег исто така зависи и од контрола на клучен

терен, линии на комуникација, одлучувачки моменти, располагање со резервни

капацитети и распространетост на силите113.

Врз основа на расположивите информации за сопствените капацитети и

можности, противникот и оперативното опкружување, прво се одредува до каде

е оперативниот досег на сопствените сили, за потоа да се пронајдат начини и

понудат решенија како да се зголеми. Овој елемент на дизајнот воедно

претставува мерило за успешна оперативна вештина, бидејќи покажува како да

111 Pub, Joint, 3-0. (1995). Doctrine for Joint Operations. Washington DC, Joint Chiefs of Staff.
112 Army, US. (2001). FM 3-0. Operations. Washington DC.
113 Pub, Joint, 3-0., III-16
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се применат државните капацитети во борбата против тероризмот за да бидат

најефикасни во дадени услови, време и простор. Посебно е значајно

одредување на вистинските одлучувачки моменти кои ќе го зголемат

оперативниот досег, како географски локации и како настани во оперативното

опкружување.

Оперативниот досег е рамката во која државата може ефикасно да ја

употреби воената сила, и природно ќе се стреми да се зголеми, доколку тоа е

возможно. Сукцесивното распоредување на нови оперативни бази и

поврзувањето на линиите на операции директно влијаат на оперативниот

досег. Ова е релевантно во борбата против тероризмот бидејќи значи

распоредување и присуство на поширок терен. Во нерегуларно војување,

против бунтовништво и против тероризам се тежнее оперативните бази да

бидат насекаде и во поголем број за максимално да се зголеми присуството.

Тоа е воедно и еден од поважните принципи на противбунтовништво бидејќи

сопствениот оперативен досег се преклопува со противничкиот и силите би

требало рамномерно да се распространети во целата зона на операции.

4.2.8. Темпо

Темпото е елемент на оперативниот дизајн кој ја опишува брзината на

дејствијата, ритам со кој се одвиваат активностите во однос на противникот114.

Бидејќи целта во борбата против тероризмот е да се доведе противникот до

кулминација, потребно е да се постигне и одржи високо темпо.

Од сите елементи на дизајнот ова е најрелативен и подложен на промени

бидејќи е невозможно да се предвидат сите варијабли. Темпото е само

идеално замислена временска рамка која треба да се планира заради

планирање на линиите на операции по фази.

Брзиот проток на информации, транспортните капацитети и модерното

вооружување овозможуваат високо темпо на сите активности во борбата

против тероризмот, не само со кинетички туку и со некинетички методи115.

Темпото зависи од капацитетите и можностите на инструментите на

национална моќ на државата за успешно да ги продолжат сите кинетички и

114 AJP-5. (2013, June). Allied Joint Doctrine for Operational-level Planning, 2-2.
115 AJP-5, 1-2.
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некинетички активности и од него зависи оперативниот досег. Контрола на

темпото е потребна за да се наметне и задржи иницијатива врз противникот116.

Темпото во борбата против тероризмот треба да биде реално и со

оправдан ризик, бидејќи прамбициозно темпо може да доведе до кулминација

на државните капацитети. Институциите обично трошат повеќе енергија кога

дејствуваат со високо темпо. Поради ова, со примена на оперативната вештина

понекогаш треба да се заобиколат некритични цели на сметка на одржување на

темпото и симултаност.

Темпото не значи секогаш и брзина. Тоа може намерно да биде и бавна,

контролирана употреба на кинетички и некинетички средства за да се зголеми

нивното дејство или да се исцрпи противникот117. Бунтовништвото, како и

тероризмот, отсекогаш интуитивно имале бавно темпо заради продолжување

на борбата во време и простор со цел долгорочно исцрпување на државните

капацитети. Без оглед на помалата брзина, бавното темпо може да значи

поголема контрола, штедење на силите и постигнување издржливост и

трајност.

4.2.9. Симултаност и длабочина

Способноста на оперативната вештина да се постигне симултаност и

длабочина значи способност да се продолжат борбените операции во време и

простор118. Смислата на овој елемент на оперативниот дизајн е да се прави

постојан притисок врз противникот. Со постигнување на симултаност и

длабочина на сопствените сили во однос на противникот, тој се става во

некомфорна зона и не му се дозволува да реагира. Во комбинација со високо

темпо, целта на симултаност на дејствијата е противникот да се парализира и

кулминира.

Во борбата против тероризмот, постигнување на симултаност и

длабочина значи државата да наметне иницијатива, т.е. преку пореметување

на циклусот на донесување на одлуки на терористите да им се одземе моќта да

се наметнат. Ефикасното синхронизирање на сите елементи на национална

116 Madden, Dan, et al. (2016). Toward Operational Art in Special Warfare. RAND Corporation. Arroyo
Center. Santa Monica, United States, 56.
117 Staff, Joint. (2011). J-7, III-36.
118 Pub, Joint., III-43.
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моќ овозможува голема предност, прилагодливост и флексибилност на

државата во борбата против тероризмот.

Концептот на симултаност важи за сите три нивоа. Истовремено додека на

стратегиско и оперативно ниво се тежнее кампањите и операциите да се

одвиваат континуирано, на тактичко ниво безбедносните сили го поддржуваат

севкупниот напор со симултаност на кинетичките активности. Сите три нивоа

треба идејно да се надополнуваат што значи дека ниту еден сегмент не би

требало да дејствува сам за себе туку во рамки на стратегискиот план.

За да се осуетат капацитетите и можностите на терористите пред да ги

употребат, потребно е дејство во неговата длабочина или протегање на

активностите во време, простор и ресурси на национално, регионално и

глобално ниво. Во борбата против современиот тероризам оперативното

опкружување практично е насекаде, затоа постигнувањето на длабочина

директно зависи од темпото на активностите и операциите.

Постои ризик државата да нема доволно капацитети да го одржи темпото

во длабочина, но доколку успее, добивката е голема: пореметување на

терористичката мрежа низ целото глобално боиште сигурно ќе го олесни

уништувањето на центарот на гравитација. Во некои случаи борбата по

длабочина е воедно оддалечување на тероризмот од сопствениот центар на

гравитација. Затоа е подобро борбата против тероризмот да се води подалеку

од сопствената територија.

Добра проценка за симултаност и длабочина која може да се постигне е

доказ за правилно разбирање и поврзување на средствата, методите и целите,

или практикување на оперативна вештина. Знак за недостиг на оперативна

вештина е кога државите се доведуваат во ризична длабочина вон можностите

да го одржат темпото.

4.2.10. Фази и транзиција

Борбата против современиот тероризам се карактеризира со поголем број

на тактички и оперативни цели кои треба да се исполнат за да се постигне

стратегиска победа. Таа е сочинета од комплексните операции кои мора да се

поделат на фази заради подобра синхронизација и координација на силите и

средствата. Делење на фази овозможува подобро планирање на текот на



53

целокупната кампања и операција по време, простор и ресурси119. За да се

разграничат фазите на операцијата, оперативниот дизајн дефинира кои цели и

услови треба да се исполнат за да се започне со следната фаза120. Тој период

се нарекува транзиција.

Американската доктрина идентификува шест фази во спектарот на воени

операции кои може да се применат во борбата против тероризмот: обликување

на оперативното опкружување, одвраќање на непријателот, преземање на

иницијатива, доминација врз непријателот, стабилизација на опкружувањето и

овозможување на цивилна контрола121.

Обликувањето на оперативното опкружување е појдовна точка во борбата

против тероризмот, без оглед дали е на сопствена територија или надвор од

државата. Разликата е во тоа дали напорот е државен или здружен, т.е.

коалициски. Во оваа фаза се вклучуваат сите државни капацитети, кинетички и

некинетички методи, за да се воспостават врски на сите актери и партнери.

Одвраќање на непријателот во конвенционална смисла подразбира

директно фокусирање на најголемата закана во опкружувањето, заради

осуетување на противничката иницијатива и иницијално запирање на

насилството заради транзиција во преземање на иницијатива. За да се

постигне ова против тероризмот, потребно е ангажирање на дополнителни

сили и средства и вклучување на повеќе државни ресори.

Преземањето на иницијатива е релативно полесно кога борбата против

тероризмот се води надвор од територијата на државата, бидејќи најмногу

зависи од кинетичката сила, т.е. ангажирање на вооружени сили против

терористите. На сопствена територија преземањето на иницијатива го прават

полициските сили, а во согласност со законите на државата и дополнителни

воени сили. Целта на оваа фаза е да се создадат услови за следната фаза.

Доминација врз непријателот значи постигнување на оперативните цели,

гонење и уништување на терористите и драстично намалување на нивните

капацитети да продолжат со борба. Ова многу потешко се постигнува кога

борбата против тероризмот се води на сопствена територија каде е ограничена

119 Reilly, 51.
120 Reilly, 52.
121 Staff, Joint. (2011). J-7, III-39.
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употребата на сите расположиви сили и средства на државата.

Стабилизација на опкружувањето е воспоставување на ред во претходно

завојуваната средина, реконструкција на инфраструктурата доколку е надвор

од територијата на државата, враќање на населението и подготовка за

следната фаза, овозможување на цивилна контрола.

Последната фаза се разликува значително доколку борбата против

тероризмот се води на сопствена територија каде основен носител на борбата

се полицијата и цивилните власти. Овозможување на цивилната контрола

подразбира враќање на легитимната власт во делови на територијата кои

претходно биле отуѓени или загрозени од тероризам до степен на губење на

институционалната моќ и владеење.

Глобалната борба против глобалниот тероризам е веќе во тек. Ова значи

дека треба да се идентификува во која фаза се наоѓа државата и кои услови

треба да се исполнат за да се премине во друга. Успешна транзиција

подразбира успешно завршена претходна фаза.

4.2.11. Кулминација

Кулминацијата се одредува во форма на критериуми со кои се

предвидуваат состојбите и условите после кои државните капацитети не можат

да продолжат со ефикасно дејство против тероризмот. Во воена смисла, кога

една единица кулминира, таа ја губи иницијативата и не може да продолжи

понатаму. Или мора да запре, или мора да премине во друг вид на дејство.

Доколку се постигне точката на кулминација, би требало да се застане и да се

премине во одбрана, а доколку се брани, би требало да се премине во

повлекување за да избегне уништување.

Во борбата против тероризмот, покрај државната, важно е да се процени и

терористичката точка на кулминација. Во суштина, борбата на бојното поле се

води за да се доведе противникот до кулминација122. Наједноставно

кулминираат тактичките единици, со заземање на клучен терен и остварување

на тактички цели. Но колку организацијата е поголема, тоа е потешко,

посложено и бара остварување на повеќе тактички и оперативни цели за да се

доведе до кулминација

122 Reilly, 49.
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Во борбата против тероризмот кулминација на оперативно ниво е особено

тешка и ретко се постигнува. Терористичките организации се прилагодливи,

флуидни и издржливи. Во противбунтовнички и противтерористички операции,

кулминацијата е предизвик дури и за најголемите држави. Иако оперативниот

досег се чини дека се преклопува со зоната на операции, точката на

кулминација не зависи само од досегот како во конвенционалното војување.

Современите војски стратегиски кулминирале поради бавно исцрпување и во

физичка и во морална смисла.

Тероризмот како современа закана се потпира на принципите на урбаното

герилско војување со намера да ги надживее вооружените сили на државите и

полека да ги исцрпува физички и морално. Ова станува стратегиски проблем за

западните демократии кои повеќе од 15 години се вовлечени во глобална војна

против терористички групи и организации, кои се чини не само што не

кулминираат, туку и зајакнуваат.

4.2.12. Ризик

Ризикот подразбира пресметлива веројатност од губење на сили,

средства, време и простор и е квалитативно и квантитативно мерлив123. Во

борбата против тероризмот, каде жртвите се најчесто цивили, проценката на

ризикот е неопходна во процесот на донесување на одлука заради избор на

правилниот курс на акција.

Ризикот има политичка димензија бидејќи борбата против современиот

тероризам има влијание врз сите аспекти на живот во општеството. Особено

кога борбата се води на сопствена територија, ризикот од употреба на сила

станува поголем. Државите ризикуваат да се претворат во полициски држави и

да ги ограничат правата и слободите на граѓаните. Голем ризик е генерирање

на нови терористи поради нуспојава на расизам, национализам, ксенофобија

поради профилот на современиот религиозен тероризам.

Проценка на ризикот е важна и кога борбата се води надвор од

територијата на државите, во здружена борба и коалиции против терористички

организации кои се транснационални. Легитимноста на борбата е секогаш

дискутабилна поради недостиг на универзално прифатлива дефиниција за

123 Pub, Joint., III-19.
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тероризам и примената на различни методи и средства.

4.2.13. Оперативна пауза

Оперативна пауза е планиран и намерен престанок на активностите

заради прегрупирање на силите и средствата, надополнување и снабдување,

чекање да се стави под контрола одреден одлучувачки момент и сè она што

може да го продолжи оперативниот досег за да се избегне кулминација.

Во борбата против тероризмот, државата не би требало да дозволи

преголема оперативна пауза бидејќи тоа им дава на терористите време за да

направат своја пауза, или да ја преземат иницијативата како ранлив момент за

нови напади. Планирањето на оперативна пауза зависи од оперативното темпо

и фазите на борбата.

Државите природно имаат поголеми капацитети од терористите и би

требало да го препознаат нивниот момент на оперативна пауза за да преминат

во уште поголема офанзива за нивно откривање, гонење и уништување.

Бидејќи тероризмот е глобална закана против која се формираат меѓународни

сојузи, оперативната пауза на терористите треба да биде сфатена како

предност од сите актери, додека не би требало да се дозволи на страна на

коалициите.

4.2.14. Очекување

Во борбата против тероризмот, покрај идентификување на факти

потребно е да се задаваат и претпоставки. Очекувањето е елемент на дизајнот

кој на оперативно ниво претставува претпоставка која треба да ги земе

предвид промените наметнати од оперативното опкружување, противникот и

дејството на сопствените сили124. Разликата меѓу претпоставките на тактичко

ниво и очекувањето на оперативно ниво е во излезната информација која може

да има драстично поголеми последици врз операциите и кампањата.

Очекувањето во оперативниот дизајн е постигнување на прилагодливост

на највиско ниво. За разлика од тактичко ниво каде актерите може да

реагираат на одредена промена во рамки на веќе зададените насоки од

оперативниот план, на оперативно ниво може да дојде до промена на самиот

124 Staff, Joint. (2011). J-7, VII-7.
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оперативен план125. Концептот на очекување ја зголемува флексибилноста на

гломазни, големи сили распространети на многу поголем простор.

За потребите на очекувањето во дизајнот, потребно е сфаќање на

организациската култура на терористите, анализа на нивното претходно

однесување, практичните навики и искуства. Очекувањето не е само реактивна

туку и проактивна алатка. Одредени промени може да влијаат на реевалуација

на целата стратегија за победа, т.е. оперативните планери треба да бидат

способни брзо да ги согледаат сите нови можности на боиштето во корист на

постигнување на победа надвор од оригиналниот план и да предложат нов

пристап во борбата.

4.2.15. Престанок на војната

Крајната воена цел во својата изјава ги содржи критериумите кои треба да

се исполнат за да се прогласи престанок на војната против тероризмот. Целиот

дизајн е всушност насочен кон исполнување на овие критериуми.

Противтерористичките мерки, активности и постапки ќе престанат кога

државните капацитети ќе ги постигнат сите цели кои се поврзани со

остварување на националната, стратегиска крајна цел.

Во принцип, до престанок може да се дојде на три начини, или со

наметнување на сила и поразениот нема друг избор, со преговарање и договор

или кога ќе се создадат услови противникот повеќе да не дава отпор поради

внатрешна ерозија126. Во случај на тероризам, постигнување на крајната воена

цел не значи и престанок на борбата. Критериумите за престанок на

операциите треба да поттикнат дефинирање на критериуми за конечен

престанок и на војната.

Престанокот значи одредување на услови и состојби кои треба да се

постигнат со комбинација на војнички и политички напори. Престанок на

операциите треба да се планира уште на самиот почеток на војната и во однос

на тие услови и состојби да се задаваат стратегиски и оперативни цели за да

125 Reilly, 27.
126 Pillar, Paul R. (2014). Negotiating peace: War termination as a bargaining process. Princeton
University Press, 160-167.
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бидат реални и остварливи127. Во борбата против тероризмот тоа е подолг

временски период во кој ќе се обезбеди терористите повеќе да не

претставуваат закана.

Во борбата против тероризмот, цивилните лидери мора да дадат насоки

за престанок на војната, или што сакаат да се постигне со употребата на воена

сила. Тие насоки би требало да опфатат: посакувана стратегиска крајна цел,

политички цели, услови и состојби за мир и на крајот временска рамка до кога

најдоцна ова треба да се постигне128. Планирање на престанок на војната е

важно за правилно да се надоврзе фазата на постконфликтни операции на

фазата на главни операции.

Во случај на терористички организации кои се организирани по принцип на

хидра, престанокот на војната е тешко да се постигне бидејќи секогаш се

појавуваат нови фракции кои продолжуваат со борба и покрај уништување на

јадрото. Улогата на безбедносните сили по завршување на главните операции

треба да се фокусира на елиминирање на можноста од создавање нови гранки.

Глава 5
РЕЗУЛТАТИ

5.1. Релевантност на методологијата

Современиот тероризам останува сериозна закана за националната и

меѓународна безбедност и има големо влијание врз меѓународните односи.

Неуспехот на западните демократии да ги сузбијат терористичките организации

со постоечките методи наметна потреба од изнаоѓање на нови решенија за

безбедносни политики на државно, регионално и глобално ниво.

Примената на оперативна вештината и оперативен дизајн успешно се

покажа во конвенционалната доктрина и со соодветно концептуално

прилагодување и во неконвенционално војување. Тука се вбројува и

современиот тероризам. Преку анализа на пет терористички организации со

127 Legier-Topp, Linda. (2009). War Termination: Setting Conditions for Peace. Army War Coll.
Carlisle Barracks PA.
128 Mason, David, et al. (2007). How Political Violence Ends: Paths to Conflict Deescalation and
Termination. APSA Task Force on Political Violence and Terrorism, Group 3.[en línea]. Annual
meeting of the American Political Science Association.
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елементите на оперативен дизајн (една локална, две регионални и две

глобални), ќе се демонстрира соодветноста на предложената методологија, и

потребата да се гледа борбата против тероризмот низ призмата на

противбунтовничка доктрина.

Оваа методологија ќе помогне да се сфатат оперативното опкружување,

меѓународните политики, интереси и односи кои постојано се менуваат и

директно влијаат врз борба против современиот тероризам. Во иднина,

ефикасноста на борбата ќе зависи исклучиво од примената на оперативна

вештина, т.е. обединување на целите, средствата и методите на сите

инструменти на национална моќ на државите. Истовремено, со анализа на

терористички организации со елементите на оперативен дизајн ќе се овозможи

откривање на нивната оперативна вештина, т.е. како тие ги обединуваат

средствата и методите за да ги остварат целите.

Како што уништувањето на противничките сили во случај на бунтовништво

не значи и постигнување на политичката цел129, истото важи и за борбата

против тероризмот. Физичкото уништување на терористите, дури и нивното

клучно лидерство, не е пресудно за победа во случај на противтероризам.

Убивањето на Осама бин Ладен и ликвидација на две третини од лидерството

на „Ал Каеда“, како и илјадници терористи во Ирак и Авганистан поврзани со

„Ал Каеда“, не значеше постигнување на победа. За разлика од можноста и

условите за престанок на војната против конвенционален противник или

државен актер, против терористите тоа тешко се постигнува. Флуидноста на

концептот оди во корист на терористите и борбата трае многу подолго.

Прво што треба да се земе предвид во борбата против современиот

тероризмот е што однапред треба да се прифати како долга и исцрпувачка,

особено откако доби форма на глобално бунтовништво. Клучна разлика меѓу

противбунтовништвото и противтероризмот е што првото не е само трка за

време130 туку и борба за срцата и умовите на населението. Ова се должи на

фактот што некои бунтови, иако утврдено во Глава 1 како нелегални, може да

имаат правична крајна цел. Меѓутоа, тероризмот a priori е неправичен според

начинот на кој терористите сакаат да ја постигнат целта, што значи државите

129 Reilly, 83.
130 Reilly, 84.
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немаат проблем со обезбедување на поддршка (освојување на срца и умови)

од населението. Напротив, граѓаните бараат државата побрзо да ги отстрани

заканите од тероризам.

Оперативниот дизајн нуди можности за подлабоко проучување на

изворните причини за тероризам доколку се користи слично како и за сфаќање

на комплексноста на бунтовништвото131. Терористичката организација е

комплексен систем кој се состои од повеќе потсистеми. Оперативниот дизајн

овозможува преку анализа на системот да се идентификуваат потсистемите и

нивните елементи кои потоа стануваат цели кои треба да се постигнат.

Во борбата против тероризмот, исто како и во противбунтовништвото, при

анализа се земаат предвид сите политички, економски, воени, социјални и

информациски аспекти на системот. За да се сфати целокупноста на

оперативното опкружување, дизајнот ги зема предвид сите можни влијанија врз

системот, како корупција, финансии, етничност, религија, култура и сл.132.

Бидејќи борбата против тероризмот може да се води на сопствен терен и

надвор на туѓа територија, постојат разлики на целите, средствата и методите

исто како при водење на противбунтовничка борба дома и надвор.

5.2. Анализа на случаи со елементите на оперативен дизајн

5.2.1. „Хамас“

Состојба и услови. „Хамас“ е палестинска, сунитска, исламистичка и

фундаменталистичка организација формирана во 1987 година под влијание на

муслиманското братство од Египет133. „Хамас“ е составена од политичко и

воено крило, кое повеќе западни држави го сметаат за терористичка

организација. Точниот број на военото крило варира од 15.000134 до 40.000

припадници135, од кои неколку стотици се борци, додека поголемиот број се

131 Reilly, 83.
132 Reilly, 86.
133 Abū ʻAmr, Ziyād. (1994). Islamic fundamentalism in the West Bank and Gaza: Muslim brotherhood
and Islamic jihad. Indiana University Press, 23-26.
134 Asser, Martin. (2009). Hamas ready for bitter urban battle. BBC News, 4 January. Accessed on 12
Dec 2016. http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7810506.stm.
135 Omer, Mohammed. (2014). Hamas growing in military stature, say analysts. Middle East Eye, 17
July. Accessed on 15 Dec 2016. http://www.middleeasteye.net/news/hamas-gains-credibility-fighting-
force-analysts-say-371780262.
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оперативци, помошници и поддржувачи на борците. Системот на финансирање

на „Хамас“ е многу комплексен и разновиден, истовремено легално преку

донации од повеќе западни и арапски земји, и нелегално преку различни

криминални активности. Откако ја освои власта во појасот Газа во 2007 година,

„Хамас“ започна да добива значителна финансиска помош од Иран136, држава

идентификувана како спонзор на тероризмот. Оваа поддршка престана кога

„Хамас“ застана на страната на сунитските бунтовници против шиитската власт

на Башар Ал Асад во граѓанската војна во Сирија. „Хамас“ продолжува да биде

безбедносна закана за Израел и има намера да води долга, исцрпна герилска

војна.

Крајна воена цел. Според Уставот на политичкото крило на „Хамас“, таа е

организација која има двојна етно-националистичка цел, прво ослободување на

Палестина и уништување на Израел, а потоа духовно и социјално будење на

Палестинците заради воспоставување на теократска држава согласно

исламските закони137. Военото крило на „Хамас“ го сочинуваат бригадите на Из

Ад-Дин Ал-Касам, со декларирана мисија: „придонес на напорите за

ослободување на Палестина и враќање на правата на палестинскиот народ

под закрила на светите исламски учења на Куранот, сунитските традиции на

пророкот Мухамед и традициите на муслиманските владетели и учители“138.

Единствен начин за остварување на стратегиска (национална) цел на „Хамас“ е

целосно уништување на Израел. За да се овозможи тоа, военото крило на

„Хамас“ мора да постигне целосна воена победа врз израелските одбранбени

сили.

Центар на гравитација. Физички центар на гравитација кој спроведува

вооруженото насилство е военото крило на „Хамас“, т.е. бригадите на Из Ад-

Дин Ал-Касам. Тие се директно одговорни за терористички напади и

предизвикување на цивилни жртви. Морален центар на гравитација е

политичкото крило на „Хамас“ кое нуди можност за преговарање и мирно

решавање на конфликтот. При обидот на политичкото крило во 2014 година да

136 Davis, Richard. (2016). Hamas, Popular Support and War in the Middle East: Insurgency in the
Holy Land. Routledge, 65.
137 Law, Randall D. (2009). Terrorism: A History. Polity, 309.
138 Ezzedeen Al-Qassam Brigades Information office. Accessed on 12 Fev 2017.
http://www.qassam.ps/aboutus.html.
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се прифати десетгодишно примирје со Израел, под услов израелските сили да

се повлечат на позициите пред 1967 година и да се дозволи враќање на

бегалците од 1948 година назад во Израел, военото крило тоа го не го

поддржа139.

„Хамас“

Елементи Прашање Одговор

1. Актери Кој прави?

- „Хамас“, составена од политичко и воено

крило;

- израелски одбранбени сили;

- израелско население;

- палестинско население;

- „Муслиманско братство“;

- „Хезболах“;

- арапски влади;

- западни влади;

- Квартет за блискиот исток (САД, ЕУ, ООН и

Русија).

2. Односи
На кого со кого

или кому прави?

- „Хамас“ е противник на Израел;

- политичкото крило на „Хамас“ нема

апсолутна контрола врз военото крило;

- повеќе западни влади го сметаат военото

крило на „Хамас“ за терористичка

организација;

- „Хамас“ застана на страната на суни

бунтовниците во Сирија и ја изгуби

поддршката од Сирија, Иран и „Хезболах“;

- египетската влада ги смета „Муслиманското

братство“ и „Хамас“ за терористи;

- ОАЕ, Саудиска Арабија, Судан и Јордан

139 Okbi,Yasser & Hashavua, Maariv. (2014). Report: Hamas proposes 10 year ceasefire in return for
conditions being met. The Jerusalem post, July 16. Accessed on 10 Okt 2016.
http://www.jpost.com/Operation-Protective-Edge/What-are-Hamass-conditions-for-a-cease-fire-
363011.
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одбиваат да дадат помош за „Хамас“, ги

поистоветуваат со „Муслиманското

братство“.

3. Функции Што се прави?

- политичкото крило на „Хамас“ се потпира

на фондови и донации со цел социјален

развој;

- военото крило врши напади врз

израелските одбранбени сили и цивилното

население во Израел;

- израелските одбранбени сили го напаѓаат

„Хамас“ и неговото лидерство;

- Израел наметнува економски санкции на

палестинската влада предводена од

„Хамас“;

- Квартетот прекинува финансиска помош на

влада предводена од „Хамас“;

- „Хамас“ е избркан од Либан и Сирија;

- „Муслиманското братство“ го помага

„Хамас“;

- египетската влада ја пореметува

поддршката за „Хамас“ од „Муслиманското

братство“.

4. Тензии
Колку и како се

прави?

- по 2005 намалени се нападите со бомбаши

– самоубијци;

- „Хамас“ се фокусира на лансирање

проектили врз Израел, преку 5000 од 2001-

2008;

- нападите врз израелските цивили се

оправдуваат како одмазда за

палестинските цивилни жртви;

- Израел секогаш одговара со далеку

помоќна сила.
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5. Цели
Која е целта на

актерот?

- уништување на Израел;

- формирање на палестинска исламска

држава.

6. Методи

Како актерот

сака да ја

оствари

целта?

- напади врз војници и цивили на Израел

заради заплашување;

- ракетни напади;

- самоубиствени напади;

- импровизирани експлозивни средства;

- киднапирање;

- герилско војување;

- долготрајна и исцрпувачка борба.

7. Средства

Кои се

расположиви

или потребни

средства за

реализација на

критичните

можности?

- финансиски средства;

- оружје и муниција;

- експлозивни направи;

- ракети од краток и голем дострел;

- самоубиствени појаси;

- безбедни зони;

- регрутирање, обука;

- лидерство;

- подземни тунели.

8. Центар на

гравитација

Кој ги поседува

КМ?
Бригадите на Из Ад-Дин Ал-Касам:

9.
Критични

можности
Што прави ЦГ?

- изработува мрежа на тунели;

- создава услови за долга и исцрпувачка

борба;

- врши ракетни напади врз населени

места во Израел;

- киднапира војници и цивили;

- има контрола на појасот Газа;

- регрутира нови борци.

10.
Критични

побарувања

Што му треба

на ЦГ?

- легитимност кај палестинското

население;
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- легитимност кај арапски влади;

- поддршка од политичкото крило;

- поддршка од други организации

(„Муслиманско братство“, „Хезболах“);

- финансиски средства;

- ракети од голем дострел;

- подземни тунели;

- регрутација на нови борци;

- одржување на борбен дух и

идеологија;

- проекција на релевантна закана за

Израел.

11.
Критични

ранливости

Кои средства

треба да се

пореметат за

ЦГ да ги изгуби

КМ?

- финансирање на нелегален начин;

- мрежа на подземни тунели;

- ракетни капацитети;

- регрутација на нови борци.

Табела 2. Откривање на ЦГ, КМ, КП и КР според моделот на Dale Eikmeier.

Оперативен пристап. Индиректен, со примена на тактики и техники на

герилско војување во мали групи. Во изминатите 15 години „Хамас“ набавува и

произведува ракетни и минофрлачки капацитети и врши напади врз Израел,

често врз населени места. Употребата на овие средства на голема далечина

имаат пореметувачка природа и е главна карактеристика на „Хамас“. Од 2001

година до денес, „Хамас“ лансира повеќе од 15.200 ракети и минофрлачки

мини врз цели во Израел140. Во појасот Газа и кон Израел од 2012 година

Хамас води т.н. „тунелска војна“. Постојано ја шири мрежата на тунели за

транспорт, комуникација, складирање на оружје и вршење напади. Бројни

известувања тврдат дека користат палестински цивили како жив штит или

вршат напади од густо населени локации, за кога ќе возвратат израелските

140 IDF blog. Facts and Figures: Rocket attacks toward Israel. Accessed on 14 Apr 2017.
https://www.idfblog.com/facts-figures/rocket-attacks-toward-israel/.
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одбранбени сили да предизвикаат колатерална штета. „Хамас“ е обвинет за

индоктринација и обука на малолетници, нивно користење за физичка работа

во тунелите и ангажирање во борбени зони како мамки и измама.

Одлучувачки моменти. Прв одлучувачки момент за „Хамас“ кој го направи

релевантен во очите на противниците на Израел е обезбедување на ракетни

капацитети за масовни напади врз населените места; втор одлучувачки момент

за успехот на „Хамас“ е воспоставување на власт во појасот Газа во 2007

година после конфликтот со соперниците „Фатах“; и трет одлучувачки момент е

војната во Газа во 2014 после која „Хамас“ уште позасилено продолжи со

изработка на подземна мрежа на тунели.

Линии на операции и напор. Мрежата од подземните тунели во појасот

Газа имаат стратегиско значење и претставуваат внатрешни, подземни линии

на операции. Ова му дава значителна предност на „Хамас“ и претставува

проблем за израелските безбедносни сили. Газа има површина од 365км2, што

значи дека изработката на подземни тунели кон Израел надвор од Газа е

продолжување на линиите на операции во длабочина на противникот.

Проширувањето на линиите на операции кон Сирија заради поддршка на

сунитските бунтовници имаше негативен ефект поради губење на поддршката

од Иран и „Хезболах“. „Хамас“ мора да ги одржува линиите на операции во

Газа за да ја одржи политичката контрола стекната во 2007 година. Линиите на

напор се политички и воени. Политичкото крило врши финансирање на

организацијата, обезбедува донации од меѓународни извори и овозможува

социјални пакети со што стекнува легитимност кај палестинското население.

Воените напори се состојат од регрутација на нови борци, нивна

индоктринација, обука, организирање и ангажирање во борба против

израелските одбранбени сили.

Оперативен досег. Во однос на големината на Израел, оперативниот

досег на „Хамас“ е релативно голем. Преку 5 милиони Израелци живеат во

досег на ракетите кои „Хамас“ ги лансира од појасот Газа. Максималниот

дострел на ракетите кои ги поседува „Хамас“ е 160км, доволно за да достигнат

до големите градови како Тел Авив и Ерусалим. Околу пола милион Израелци

имаат помалку од 60 секунди да се засолнат откако ќе се детектира проектил
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лансиран од Газа141. Оперативниот досег зависи од ракетните капацитети на

„Хамас“, поради што тие се идентификувани како критично побарување на

нивниот центар на гравитација. „Хамас“ се обидува да го зголеми оперативниот

досег со копање на подземни територии во длабочина на Израел и

приближување кон населените места.

Темпо. Стратегијата на „Хамас“ е долгорочна и исцрпувачка борба.

Темпото на ракетни напади има голем психолошки ефект и причина зошто

многу држави го идентификуваат „Хамас“ како терористичка организација. Од

2001 година до интервенцијата на Израел во 2014 година, „Хамас“ лансира во

просек по три проектили дневно142. Ракетните напади се главно средство на

„Хамас“ за да биде релевантна закана за Израел. Одржување на темпото

зависи од внатрешна и надворешна поддршка за изработка и набавка на

ракети. Израел ги користи ракетните напади како повод за интервенција во

појасот Газа. Според ова, секое зголемување на темпото резултира со ризик по

стратегијата на „Хамас“.

Симултаност и длабочина. „Хамас“ не е распространета глобално и не

спаѓа во глобални терористички организации. Политичките и воените целта се

ограничена како национални, или уништување на Израел и формирање на

палестинска држава. Според ова, „Хамас“ нема длабочина бидејќи дејствува на

крајно мала територија (појасот Газа). За да ја компензира оваа ранливост,

„Хамас“ се меша со населението и дејствува со ракетни и минофрлачки напади

од густо населени локации за да провоцира нанесување на цивилни жртви.

Симултаноста на нападите со ракети и минофрлачи е ограничена поради тоа

што Израел има најсовремен систем за рано предупредување и пресретнување

на проектилите. Нападите мора да бидат изненадувачки и кратки.

Симултаноста на „Хамас“ исто така е ограничена поради недостиг на

конвенционални капацитети и мал избор на алатки за војување. Сумултаност и

континуитет на борбата на „Хамас“ може да се сфати единствено во користење

на оперативната пауза за работа на подземната мрежа на тунели и

непрекината регрутација, обука, производство на ракети и подготовка за борба.

Фази и транзиција. За да стане „Хамас“ водечка сила на палестинската

141 IDF blog.
142 IDF blog.
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борба за државност, мора да ја победи соперничката партија „Фатах“. Додека

од 2007 година „Хамас“ управува со појасот Газа, „Фатах“ сѐ уште ја има власта

на Западниот Брег. Во политичката борба за власт, следна фаза на „Хамас“ е

преземање на власта на Западниот Брег од „Фатах“143, додека военото крило

на „Хамас“ ќе се обиде да ја засили борбата против израелските одбранбени

сили на Западниот Брег144 со најава за инфилтрација во израелските

населби145.

Кулминација. „Хамас“ дејствува врз Израел од појасот Газа населен со

палестинско население. Согласно принципите на бунтовништво, „Хамас“

дејствува на сопствена територија и гледа на израелските одбранбени сили

како на окупаторски. Палестинското население секоја активност против Израел

го доживува како ослободителна борба против окупаторска сила. „Хамас“ има

неисцрпен извор за регрутација на нови борци. Методот на ракетни напади и

развивање на подземна мрежа на тунели има стратегиско значење и нуди

визија за долгорочна борба. Дури и да ја изгуби политичката моќ во Газа во

корист на „Фатах“, како организација ќе остане релевантна бидејќи дава

резултати во борбата против Израел. Израелските одбранбени сили не можат

во потполност да ја уништат ниту физичката (лидерството и борците) ниту

моралната компонента (политичката структура и поддршка од дома и надвор)

на организација. Според ова, „Хамас“ е жилава организација која тешко може

да кулминира со насилни методи.

Ризик. Најголем ризик за „Хамас“ е доколку не обезбеди резултати во

поглед на контрола на безбедноста и социјални пакети за Палестинците во

Газа и ја изгуби власта во корист на соперничката организација „Фатах“. Секое

зголемување на темпото со ракетни напади е ризик да се испровоцира нова

операција на израелските одбранбени сили кои се далеку помоќни и

143
Fishman, Alex. (2016). Hamas set to take majority of West Bank cities in local elections. Ynet

news, 21 Aug. Accessed on 07 April 2017. https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-
4844196,00.html.
144 Adnan, Abu Amer. (2017). Is Hamas producing weapons in the West Bank?. Al Monitor, 9 January.
Accessed on 17 Jan 2017. https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/01/israel-arms-factory-
west-bank-hamas-palestinian-resistance.html.
145 Groisman, Maayan. (2016). Hamas: Infiltrations into Israeli settlements to manifest the next phase
of the 'intifada'. The Jerusalem Post, 4 March. Accessed on 20 Okt 2016. http://www.jpost.com/Arab-
Israeli-Conflict/Hamas-Infiltrations-into-Israeli-settlements-to-manifest-the-next-phase-of-the-intifada-
446905.
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нанесуваат значителна штета на имиџот на „Хамас“. Ризик кој го направи на

сметка на поддршка на сириската опозиција е губење на поддршка од Иран и

шиитската организација „Хезболах“. Со ова „Хамас“ изгуби значителна помош

од организација со слични цели во однос на заедничкиот противник Израел.

Поради вмешаност во сириската граѓанска војна, „Хамас“ ја ризикуваше

поддршката од повеќе арапски влади. Поради поврзаност со „Муслиманското

братство“, веќе ја изгуби поддршката од Египет, чија влада го прогласи „Хамас“

за терористичка организација во 2015 година.

Оперативна пауза. „Хамас“ привремено врши мали оперативни паузи

после секоја поголема интервенција на израелските безбедносни сили.

Оперативната пауза за „Хамас“ е контрапродуктивна бидејќи мора постојано да

покаже релевантност и резултати во борбата против израелските одбранбени

сили. Успехот на организацијата како водечка сила во Газа зависи од

одржување на високо темпо и постојани напади врз Израел. Во суштина,

оперативна пауза има само во борбена смисла, бидејќи работата на градење

подземна мрежа на тунели не престанува. Оперативната пауза се користи за

регрутација, обука, организација и подготовка за продолжување со нови

напади.

Очекување. Военото крило на „Хамас“ уште долго време ќе биде закана за

безбедноста на Израел. Иако е очигледно дека е невозможно да ја постигнат

нивната крајна воена цел, военото крило на „Хамас“ ќе остане релевантен

пореметувачки фактор на Блискиот Исток како една од алатките на

антисемитските политики во регионот. Мрежниот систем на тунели е

амбициозен проект кој во иднина би требало да им овозможи уште повеќе

ракетни и минофрлачки напади врз израелското население во градовите.

Поради ова, може да се очекува дека финансирањето на „Хамас“ од надвор ќе

продолжи во иднина, а со тоа нивната релевантност како политичка сила во

Газа.

Престанок на војната. Палестинците гледаат на Израел како на

нелегитимна држава и окупаторска сила. Мисијата и на политичкото и на

военото крило на „Хамас“ е уништување на Израел и формирање на исламска

палестинска држава на истата територија, вклучувајќи го Западниот Брег и

појасот Газа. За да се создадат услови за престанок на војната, „Хамас“ мора

или потполно да ги уништи на израелските одбранбени сили или да ги принуди
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да се повлечат од Израел. Ова е нереална цел според која престанок на

војната за „Хамас“ е тешко веројатна во блиска иднина и без поддршка од

надворешни државни актери. Израел има моќна воена машинерија и огромна

поддршка од САД. Бидејќи сите досегашни обиди за уништување на Израел со

конвенционални методи во четири арапско - израелски војни пропадна, дури и

со надворешна интервенција „Хамас“ нема да може да постигне престанок на

војната согласно својата крајна воена цел.

5.2.2. „Хезболах“

Состојба и услови. „Хезболах“ е формиран со спонзорство на Техеран

како продолжена рака на шиитските интереси (Иран) на Блискиот Исток и

заради спротивставување на израелските сили во окупираните делови на

Либан. Организацијата како најголем непријател го има идентификувано

Израел. Во последните три децении „Хезболах“ е најсериозен противник на

израелската војска. По повлекувањето на израелските сили од јужните делови

на Либан во 2000 година, „Хезболах“ стана важна политичка сила и влијае на

изградбата на училишта, болници и разновидна социјална помош на

населението. Во војната во 2006 година успешно се спротивстави со

комбинација на конвенционални и неконвенционални методи со што во

западната воена мисла се стекна со имиџот на хибридна закана. „Хезболах“

активно учествува во националната политика на Либан, иако повеќе западни

држави ја сметаат за терористичка организација. Организацијата воспоставува

меѓународни контакти и влијае врз надворешната политика на Либан. Се смета

дека военото крило на „Хезболах“ е помоќно од вооружените сили на Либан.

Активно се борат на страната на владата на Сирија против опозицијата и

„Исламска држава“146. Нивниот ангажман и понатаму е спонзориран од

шиитскиот Иран.

Крајна воена цел. Според Манифестот на „Хезболах“ од 1985 година,

организацијата е формирана со цел „трајно протерување на Американците,

Французите, нивните сојузници и кој било колонијален ентитет надвор од

Либан, потчинување на Евреите поради злосторствата против муслиманите и

146 Org. staff. (2014). Hezbollah Changes Battle Tactics to Fight Syrian Rebels. The Tower Magazine,
26 Nov. Accessed on 15 Jan 2017. http://www.thetower.org/1311-hezbollah-changes-battle-tactics-to-
fight-syrian-rebels/.
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христијаните и повикување на луѓето да изберат исламска власт“147. Додека

борбата против американското и израелското влијание во Либан претставува

воена цел на паравоената структура на „Хезболах“, политичкото крило има

долгорочна политичка цел да ги обедини муслиманите во Ума (заедница).

Политичката цел на „Хезболах“ која беше поттикната од Иранската револуција

во 1979 години за промовирање на шиитскиот ислам и формирање на

исламска држава денес е изменета, а организацијата како дел од владата на

Либан е фокусирана на социјална неправда148. Денес воената цел на

„Хезболах“ е и понатаму борба против Израел и поддршка на шиитската влада

во Сирија во борба против суни екстремизмот („Исламска држава“) и

противниците на Асад.

Центар на гравитација. Физичкиот центар на гравитација кој спроведува

вооруженото насилство е воено крило на „Хезболах“. Тие вршат терористички

напади и предизвикуваат цивилни жртви. Морален центар на гравитација е

политичко крило кое има важна улога во политичкиот живот на Либан.

„Хезболах“

Елементи Прашање Одговор

1. Актери Кој прави?

- „Хезболах“, составена од политичко и

воено крило;

- Израелски одбранбени сили;

- израелско население;

- либанско население;

- арапски влади;

- Владата на Сирија;

- сириската опозиција;

- Исламска држава;

- Иран;

- западни влади;

147 Rabinovich, Itamar, & Jehuda Reinharz. (2008). Israel in the Middle East: documents and readings
on society, politics, and foreign relations, pre-1948 to the present. Vol.5. UPNE.
148 Palestine facts. Accessed on 15 Jan 2017.
http://www.palestinefacts.org/pf_1991to_now_hezbollah.php.
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- „Хамас“.

2. Односи

На кого, со кого

или кому

прави?

- „Хезболах“ е противник на Израел;

- политичкото крило на „Хезболах“ има

голема улога во политиката на Либан;

- военото крило на „Хезболах“ е

повооружено и посилно од војската на

Либан;

- повеќе западни влади го сметаат

„Хезболах“ за терористичка организација;

- Иран го поддржува „Хезболах“;

- „Хезболах“ ја поддржува Владата на

Сирија.

3. Функции Што се прави?

- политичкото крило на „Хезболах“ има

високо развиена програма за социјален

развој;

- военото крило успешно војува со

Израелските одбранбени сили;

- воено крило војува против сириските

бунтовници;

- Израел го окупира и војува во јужен

Либан;

- Иран му дава огромна поддршка на

„Хезболах“;

- „Хезболах“ е важен политички фактор на

Блискиот Исток.

4. Тензии
Колку и како се

прави?

- „Хезболах“ се смета за успешна герилска

сила која го натера Израел да се повлече

од окупираните територии во 2000 година;

- по војната против Израел во 2006 година

„Хезболах“ станува симбол на хибридна

закана;

- располага со голем арсенал на ракети

земја-земја и земја-воздух;
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- засилено учество во Сириската граѓанска

војна на страна на сириската влада.

5. Цели
Која е целта на

актерот?

- крај на американско и израелско влијание

во Либан;

- обединување на муслиманите во Ума;

- социјална правда во Либан;

- заштита на шиитските интереси на

Блискиот Исток.

6. Методи

Како актерот

сака да ја

оствари целта?

- герилска војна против Израел во период

од1985-2000;

- хибридна војна против Израел во 2006

година;

- доминација во политичкиот живот на

Либан;

- учество во Сириската граѓанска војна;

- одржување на релевантност со

збогатување на арсеналот за водење

вооружена борба.

7. Средства

Кои се

расположиви

или потребни

средства за

реализација на

критичните

можности?

- финансиски средства;

- оружје и муниција;

- ракети од краток и голем дострел;

- кампови за обука;

- регрутирање;

- лидерство.

8.
Центар на

гравитација

Кој ги

поседува КМ?

- военото крило на „Хезболах“ (со 20. 000

борци во 2016 година, најмоќен недржавен

актер во Светот, со буџет од 1 милијарда

долари годишно149);

149 Nakhoul, Samia. (2013). Special Report: Hezbollah gambles all in Syria. Reuters, 26 September.
Accessed on 12 Mar 2017. https://www.reuters.com/article/us-syria-hezbollah-special-report/special-
report-hezbollah-gambles-all-in-syria-idUSBRE98P0AI20130926.
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9.
Критични

можности

Што прави

ЦГ?

- наметнува контрола во владата на Либан

со право на вето;

- може да војува конвенционално,

неконвенционално и комбинирано

(хибридно);

- учествува во војната во Сирија;

- врши ракетни напади врз населени места

во Израел;

- киднапира војници и цивили;

- има развиена моќна разузнавачка мрежа;

- регрутира нови борци.

10.
Критични

побарувања

Што му треба

на ЦГ?

- легитимност кај либанското население;

- поддршка од Иран;

- финансиски средства;

- ракети од голем дострел;

- регрутација на нови борци;

- одржување на борбен дух и идеологија;

- проекција на најголема закана за Израел.

11.
Критични

ранливости

Кои средства

треба да се

пореметат за

ЦГ да ги

изгуби КМ?

- финансирање од Иран;

- ракетни капацитети;

- регрутација на нови борци.

Табела 3. Откривање на ЦГ, КМ, КП и КР според моделот на Dale Eikmeier.

Оперативен пристап. Концептот на милитантен ислам и џихад го

воведоа претходниците и јадрото на „Хезболах“, организацијата „Исламски

џихад“, со вршење на самоубиствени напади во Бејрут150. „Хезболах“ досега

негира употреба на самоубиствена тактика за која е обвинет. Од 1982 до 1992

година „Хезболах“ применуваше тактика на киднапирање на лица од САД и

150 Moghadam, Assaf. (2005). The roots of suicide terrorism: a multi-causal approach, paper
presented for the Harrington workshop on the root causes of suicide terrorism, University of Texas at
Austin, May 12-13.
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Западна Европа. Од 1985 до 2000 година „Хезболах“ водеше успешна герилска

борба против израелските сили во јужен Либан. Во последните 15 години

развивива конвенционални можности, купува, произведува и складира ракети

со дострел да го гаѓа Тел Авив. Во последните неколку години користат

дронови. Комбинираат различни капацитети и можности во т.н. хибридно

војување. Дел од тактиката е киднапирање на израелски војници заради

размена на заробеници.

Одлучувачки моменти. Прв момент е повлекување на Израел од јужен

Либан по конфликтот 1985-2000 година. По ова, „Хезболах“ се смета за

победник и расте неговата популарност во Либан. Втор момент е војната во

2006 година во која „Хезболах“ исто така се смета за победник. Трет, учеството

во Граѓанската војна во Сирија на страна на сириската влада.

Линии на операции и напор. „Хезболах“ е формиран за да се одврати

израелската окупација на јужниот дел од Либан. Во војната од 1985 до 2000

година, како и војната во 2006 година, „Хезболах“ дејстува долж внатрешните

линии на операции. Во Сириската граѓанска војна ги продолжи линиите надвор

од територијата на Либан. Линиите на напор се долж либанските институции во

кои доминираат и имаат голема улога во политичкиот и социјалниот живот.

Можноста за ракетни напади и големиот арсенал на ракети (според некои

проценки и до 150.000 ракети)151.

Оперативен досег. „Хезболах“ негира какво било учество во операции

надвор од територијата на Либан и Израел пред 2008 година. Со ракетни

напади го зголеми досегот152, а учеството во Сириската граѓанска војна го

зголеми дејството на територија на Сирија. Моќта на „Хезболах“ произлегува

од концентрацијата на неговата воена сили на релативно мал простор. Со

секое разместување на поголема територија и проширување на оперативниот

досег, постои ризик од намалување на силата.

Темпо. Стратегијата на „Хезболах“ е да остане прикриена во намерите.

Целта е да наметне сопствено темпо на борба и да се подготви за долго

151 Lappin, Yaakov. (2016). Analysis: Ten years after war Hezbollah powerful but more stretched than
ever. The Jerusalem Post, 16 June. Accessed on 12 Dec 2017. http://www.jpost.com/Arab-Israeli-
Conflict/Analysis-Hezbollah-powerful-but-more-stretched-than-ever-457035.
152 Rubin, Uzi. (2006). Hizballah's Rocket Campaign Against Northern Israel: A Preliminary Report.
Jerusalem Issue Brief, 6(10). 31 August. Accessed on 12 Jan 2017. http://www.jcpa.org/brief/brief006-
10.htm.
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војување153. Фактот што „Хезболах“ после 15 години успеа да издејствува

повлекување на Израел од окупираните територии укажува на стратегијата на

исцрпување. Темпото го наметнува „Хезболах“ бидејќи се истакнува како

одбранбена милиција на Либан, свесен за далеку помоќниот Израел,

„Хезболах“ војува со бавно темпо и повремни големи ефекти со ракетни

напади.

Симултаност и длабочина. Симултаноста на дејствувањето на

„Хезболах“ се манифестира преку истовремено политичко и воено присуство во

политиката на Либан. „Хезболах“ ги користи воените победи врз израелските

сили за да ги зајакне позициите во политичката сфера. По 2008 година

„Хезболах“ стекна право на вето во либанската политика. Длабочината на

операции во период од формирањето до Сириската граѓанска војна се

ограничени на територијата на Либан и во длабочина на Израел со ракетни

напади. Со ескалирање на Сириската граѓанска војна, длабочината во која

оперира се зголемува на сириска територија. „Хезболах“ успешно ги

синхронизира воените напори да бидат во корист на остварување на

политичките цели.

Фази и транзиција. Од герилска сила, „Хезболах“ започна да акумулира

капацитети за конвенционална војна. Учеството во војната во Сирија е искуство

во урбано војување. Првата фаза е герилско војување сè до 2000 година.

„Хезболах“ сфати дека арапските земји никогаш не успеаја да го победат

Израел во конвенционален конфликт154. Изборот на герилска тактика започна

во првата фаза и продолжи понатаму. Во втората фаза доминира на либанска

територија. Во третата фаза „Хезболах“ стана значаен фактор во Сириската

граѓанска војна. Секогаш зајакнува после интервенциите на Израел. Во 2006

година, Израелските одбранбени сили наидоа на модерни бетонски бункери155,

што значи „Хезболах“ беше подготвен за конвенционална војна.

Кулминација. „Хезболах“ нема да кулминира во блиска иднина. Има

цврсти позиции во Либан и голема поддршка од Иран. Исто така има поддршка

153 McGregor, Andrew. (2006). Hezbollah’s Tactics and Capabilities in Southern Lebanon. The
Jamestown Foundation. Publication: Terrorism Focus, 3(30), 1 August. Accessed on 22 Dec 2017.
https://jamestown.org/program/hezbollahs-tactics-and-capabilities-in-southern-lebanon/.
154 McGregor.
155 McGregor.
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и го поддржува Асад во Сирија. Израел нема да може да го уништи „Хезболах“

бидејќи оперира на територија на Либан. „Хезболах“ се смета за највооружена

недржавна сила на Блискиот Исток.

Ризик. Провоцирањето на Израел не е секогаш ризик за „Хезболах“. После

војната во 2006 година, „Хезболах“ значително ја зголеми моќта бидејќи се

перципира како сериозна сила која може успешно да му се спротивстави на

Израел. Единствен ризик е доколку се прекинат врските со Техеран од каде

доаѓаат финасиските средства.

Оперативна пауза. Од формирањето на организацијата, „Хезболах“ има

две оперативни паузи. Од завршување на израелската окупација во 2000

година до војната во 2006 година и од 2006 година до учеството во Сириската

граѓанска војна. Во отсуство на Израел како противник „Хезболах“ го користи

времето да зајакне уште повеќе преку акумулација на повеќе илјади

разновидни ракети од различен дострел.

Очекување. „Хезболах“ е премногу вооружен и популарен во Либан за да

се откаже од воено-политичката моќ и улога во либанското општество. Ќе

остане како безбедносен фактор долго време. Улогата во сирискиот конфликт

уште повеќе ја зацврстува улогата на бранители на шиитскиот ислам на

Блискиот Исток. Истовремено, поради непријателствата против САД и Израел,

ќе остане уште долго на листата на терористички организации.

Бомбардирањето на зградата на американските маринци во Бејрут во 1983

година156 остава длабока трага и се смета за почеток на современиот

тероризам.

Престанок на војната. Со Резолуцијата на советот на безбедност на ОН

1559 од 2004 година, Израел и Сирија се повикаа да се повлечат од Либан, а

либанската влада да воспостави контрола врз целата територија и да го

разоружи „Хезболах“. Организацијата се спротивстави на ова и во 2006 година

повторно водеше војна против Израел. Владата на Либан во 2008 година

неуспешно се обиде да го разоружи „Хезболах“. Сè додека „Хезболах“ дава

резултати против Израел, а во граѓанската војна во Сирија и против суни

екстремистите и бунтовниците, организацијата ќе има поддршка од Иран и

156 Stephens, Bret. (2012). Iran's Unrequited War. The Wall Street Journal, October 22. Accessed on
6 January 2016. http://www.wsj.com/articles/SB10001424052970203630604578072452443447568.
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Сирија и ќе остане релевантна сила на Блискиот Исток.

5.2.3. „Ал Каеда“

Состојба и услови. „Ал Каеда“ е мултинационална мрежна терористичка

организација, базирана на сунитска исламистичка идеологија, формирана од

Осама бин Ладен во 1988 година. „Ал Каеда“ е прогласена за терористичка

организација од САД, ЕУ, Русија, НАТО, Советот за безбедност на ОН и др.

Врши недискриминирачки напади врз цивилни и воени цели, а како најважни се

сметаат нападите врз американските амбасади во 1998 година во Танзанија и

Кенија, нападите на Светскиот трговски центар и Пентагон на 11 септември

2001 година и нападот во Бали во 2002 година. Со нападите на 11 септември

2001 година на американско тло, „Ал Каеда“ иницира нова парадигма во

меѓународната политика, т.н. „војна против тероризмот“157. Десет години по

нападите на 11 септември, САД и НАТО успеаја да го ликвидираат

мнозинството од клучното лидерство, вклучувајќи го и Осама бин Ладен. Сепак,

„Ал Каеда“ продолжува да дејствува во мали групи и преку „осамени волци“158.

Иако во последните пет години фокусот на борбата против тероризмот е

насочен кон ДАЕШ, „Ал Каеда“ и понатаму се смета како идеолошки најопасна

терористичка организација во светот.

Крајна воена цел. Идеолошката цел на Ал Каеда е потполно отфрлање на

странското присуство од муслиманските земји и основање на нов калифат во

кој ќе се воспостави исламски политички систем159. Според нивните религиозни

убедувања, секоја територија која некогаш била владеена од исламот се смета

само за привремено изгубена и мора да се врати под контрола на

муслиманите. Оттука, политичката цел на „Ал Каеда“ е враќање на сите

изгубени територии од времето на стариот калифат. Воена крајна цел е победа

на сите странски војски присутни во муслиманските земји или нивните војски

доколку поддржуваат секуларна, прозападна влада која не го имплементира

исламскиот закон. „Ал Каеда“ се истакна како најамбициозна терористичка

157 Burke, Jason. (2004). Al-Qaeda: the true story of radical Islam. IB Tauris, 254-276.
158 Bakker, Edwin, & B. A. de Graaf. (2010). Lone wolves: How to prevent this phenomenon?. ICCT
The Hague, 4.
159 Blanchard, Christopher M. (2007). Al Qaeda: statements and evolving ideology. Library Of
Congress. Washington DC Congressional Research Service.
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организација бидејќи започна да ја остварува крајната воена цел индиректно со

напад во длабочина на противникот, надвор од муслимански територии.

Центар на гравитација. Во случајот на „Ал Каеда“, не постои физички

центар на гравитација бидејќи се работи за транснационална терористичка

група. Терористите на „Ал Каеда“ и нивните симпатизери и идеолошки

следбеници се распространети глобално. Единствено може да се дефинира

клучното лидерство како морален центар на гравитација160. Намалување на

влијанието на „Ал Каеда“ со убивањето на Осама бин Ладен и други клучни

лидери покажа колку е важно лидерството за опстанок и ефикасност на една

современа терористичка организација.

„Ал Каеда“

Елементи Прашање Одговор

1. Актери Кој прави?

- „Ал Каеда“;

- Саудиска Арабија;

- САД;

- ЕУ, НАТО;

- Талибан;

- Осама бин Ладен.

2. Односи

На кого, со кого

или кому

прави?

- талибанската влада во Авганистан и

овозможи на „Ал Каеда“ да се развие;

- „Ал Каеда“ објави војна на САД и

сојузниците;

- НАТО интервенира во Авганистан;

- САД води глобална војна против

тероризмот.

3. Функции Што се прави?

- „Ал Каеда“ дејствува глобално;

- идеолошки сродни организации низ светот

се поврзуваат со „Ал Каеда“ како нејзина

продолжена рака;

- напад врз цивилни и воени цели;

160 Riedel, B., (2007). Al Qaeda strikes back. Foreign Affairs, 24-40.
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- напад врз институции (амбасади,

Пентагон);

- најголем терористички напад на 11

септември 2001 година во САД;

- „Ал Каеда“ дејствува децентрализирано по

губење на лидерството.

4. Тензии
Колку и како се

прави?

- „Ал Каеда“ предизвика „војна против

глобалниот тероризам“;

- нова ера за САД;

- терористички напади на европско тло

(Мадрид, Лондон);

- употреба на самоубиствени напади;

- катастрофални напади со многу жртви;

- користење на сајбер-просторот за

пропаганда, регрутација, обука;

- амбиција да нападнат со оружје за

масовно уништување.

5. Цели
Која е целта на

актерот?

- потиснување на западното влијание од

муслиманските земји;

- враќање на изгубените територии;

- возобновување на калифатот;

- промена на секуларните и прозападни

влади во муслимански земји;

- воведување на исламскиот закон како

супериорен политички систем.

6. Методи

Како актерот

сака да ја

оствари целта?

- предизвикување катастрофални напади

врз цели во длабочина на противникот;

- нанесување големи жртви меѓу цивилно

население;

- создавање состојба на страв и

несигурност;

- глобализација на конфликтот со Западот;
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- развивање мрежа на организации со иста

идеологија, децентрализација на борбата;

- пропаганда, користење на технологијата,

медиуми, интернет за промовирање на

исламизам;

- поттикнување насилство во Европа со

емигранти од муслиманско потекло.

7. Средства

Кои се

расположиви

или потребни

средства за

реализација на

критичните

можности?

- талибанската власт во Авганистан како

база;

- финансиски средства;

- оружје и муниција и експлозвни направи;

- сајбер-технологија, интернет;

- кампови за обука;

- пропаганда, регрутирање низ западните

земји;

- лидерство;

- едукација на млади.

8.
Центар на

гравитација

Кој ги

поседува КМ?

- клучно лидерство (харизматичен како

Осама бин Ладен);

- лидери на гранките на „Ал Каеда“.

9.
Критични

можности

Што прави

ЦГ?

- идеолошка пропаганда;

- регрутација и обука на нови борци;

- планирање, организирање и извршување

на терористички напади;

- континуирана борба и присуство.

10.
Критични

побарувања

Што му треба

на ЦГ?

- нови борци;

- финансиска поддршка;

- морална поддршка меѓу муслиманите;

- безбедни зони за престој;

- кампови за обука.

11.
Критични

ранливости

Кои средства

треба да се

- милитантна идеологија;

- клучно лидерството (ликвидација на



82

пореметат за

ЦГ да ги

изгуби КМ?

Осама бин Ладен);

- одвраќање на млади кадри

(дерадикализација);

- пресретнување на финансиските канали;

- откривање и одземање на безбедни зони

за престој и кампови.

Табела 4. Откривање на ЦГ, КМ, КП и КР според моделот на Dale Eikmeier.

Оперативен пристап. „Ал Каеда“ од своето формирање е поставена како

глобална организација со централизирано одлучување и децентрализирано

извршување. Поради притисокот за време на долгата војна во Ирак и

Авганистан, Ал Каеда премина во идеолошки поттикнувачка организација на

далечина, со децентрализирано одлучување преку мотивација на ограноци и

симпатизери. По 11 септември 2001 година, „Ал Каеда“ добива форма на

организација која наликува на систем „хидра“161. Користи самоубиствени

напади кои тешко се спречуваат. Оперативниот пристап е променет по

уништување на мнозинството од клучното лидерство, особено мозокот на

организацијата Осама бин Ладен, но и потиснување од страна на

поекстремната суни организација ДАЕШ.

Одлучувачки моменти. Прв одлучувачки момент за „Ал Каеда“ се фатвите

во 1996 и 1998 година со кои се објави војна на САД и нивните сојузници162.

Втор одлучувачки момент се нападите врз американските амбасади во 1998

година со што демонстрира одлучност за глобален терор. Трет и најголем

одлучувачки момент се нападите на 11 септември 2001 година. Овој момент е

од историско значење и отвори нова ера во геополитичките односи во светот.

Линии на операции и напор. Идеолошки, милитантниот џихад кој го

промовира „Ал Каеда“ го дели светот на „куќа на исламот“ (каде владее

исламот или дар ал Ислам) и куќа на војната (каде не владее исламот или дар

ал Харб)163. Првично, лидерството на „Ал Каеда“ тежнееше кон надворешни

161 Kalic, Sean N. (2005). Combating a modern hydra: Al Qaeda and the global war on terrorism.
Vol.8. DIANE Publishing.
162 Mohammad-Mahmoud, 51.
163 Aslan, Reza. (2005). No God but God: The Origins. Evolution, and Future of Islam, New York, 84.
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линии на операции вршејќи напади во дар ал Харб или на територии каде не

владее исламот. Со интервенција на САД и НАТО во Авганистан, „Ал Каеда“ е

принудена да води борба во дар ал Ислам на сопствена територија, долж

внатрешните линии на операции. За да се одржи идеолошката конзистентност,

„Ал Каеда“ прави напори да се поврзе со слични групи и индивидуи на

далечина за да ги држи симултано надворешните линии на операции во дар ал

Харб – повикува на напади врз САД, Европа и нивните сојузници.

Оперативен досег. „Ал Каеда“ има ќелии низ цел свет. Нападите на 11

септември покажаа дека оперативниот досег им е глобален. Големата

далечина не само што никогаш не беше проблем за организацијата туку стана

нејзина препознатлива карактеристика. „Ал Каеда“ е вистинската

транснационална, меѓународна терористичка организација. Поради

независност на извршителите и групите кои идеолошки се поврзани, не и

организациски, „Ал Каеда“ немаше опасност од ефектот на „преголемо

растегнување“. Досегот денес е привидно намален заради губење на клучното

лидерство и доминација на ДАЕШ како нова приритетна закана на Блискиот

Исток.

Темпо. Генерално, организацијата има стратегија на долготрајна војна

против Запад т.е. води борба до исцрпување. За време на долгата војна „Ал

Каеда“ неколку пати го зголеми темпото и зачестеноста на нападите. Темпото е

секогаш повисоко кога терористите на „Ал Каеда“ се на сопствен терен. Ова е

очигледно во случаите на Ирак, Авганистан и земјите во Африка. Темпото

зависи од иницијативата на клучното лидерство. Со губење на Осама бин

Ладен, и појавата на ДАЕШ, темпото на „Ал Каеда“ драстично опадна.

Симултаност и длабочина. „Ал Каеда“ е вистинската глобална

терористичка организација со извршени напади на четири континенти. Една од

карактеристиките на „Ал Каеда“ е извршување на симултани напади на повеќе

цели одеднаш. Пример е симултаното бомбардирање на американските

амбасади во Дар ес Салам во Танзанија и Најроби во Кенија на 7 август 1998

година164 и нападите на 11 септември во Њујорк и Вашингтон. Симултаноста ја

следат и групите кои не се директно поврзани со „Ал Каеда“ но црпат

164 Forest, James JF. (2007). Countering terrorism and insurgency in the 21st century: international
perspectives. Vol.3. Greenwood Publishing Group, 103-104.
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идеолошка мотивација. Нападите во Мадрид 2004 и Лондон 2005 година се

извршени истовремено со повеќе бомби на различни локации.

Фази и транзиција. Останувањето на американските сили во Саудиска

Арабија и Кувајт по завршување на Првата заливска војна се смета за првична

провокација за „Ал Каеда“ да започне со борба против „западните сили во

муслиманските земји“. За прва фаза може да се смета периодот од првиот

напад на Светскиот трговски центар во 1993 година, до вториот напад на 11

септември 2001 година. Во оваа фаза „Ал Каеда“ се обиде да го пренесе

насилството на туѓа територија, надвор од „муслиманските земји“. Во втората

фаза, западните земји одлучно интервенираат и „Ал Каеда“ е принудена да

води борба на сопствена територија. Конзистентноста ја одржува идеолошки и

симпатизери и групи кои се идеолошки мотивирани од „Ал Каеда“ вршат

успешни напади во западните земји, примарно на европско тло. Со ликвидација

на Осама бин Ладен, „Ал Каеда“ губи значаен дел од центарот на гравитација и

влегува во третата фаза. Со појавата на ДАЕШ која, за разлика од „Ал Каеда“,

даде поголеми резултати, организацијата е во фаза на консолидирање на

силите и намалени активности.

Кулминација. Нападот на 11 септември 2001 година беше стратегиска

грешка на организацијата бидејќи лидерството ја потцени стратегиската

култура на Американците, кои историски секогаш после катастрофален напад

одговараат со сета сила сè до крајна победа. САД го ликвидира клучното

лидерство вклучувајќи го и Осама бин Ладен. Губење на лидерство значеше

неможност да се натпреварува со останатите терористички организации.

Појавата на ДАЕШ и нејзините конвенционални капацитети со можност да држи

територии под контрола, ја фрли во сенка „Ал Каеда“.

Ризик. Центар на гравитација на „Ал Каеда“ се нејзините оперативни

можности да нанесува голема штета на далечина. Ако не може да репродуцира

спектакуларни успеси слични на нападите на американските амбасади во 1998

година, нападите на 11 септември 2001 година или нападот во Бали во 2002

година, ја губи релевантноста бидејќи не е способна да ја постигне целта.

Најголем ризик за „Ал Каеда“ е губење на идеолошката доминација во светот

на милитантниот ислам на сметка на други организации, како на пример ДАЕШ.

Оној кој дава резултати и ги исполнува ветувањата ќе привлече повеќе

следбеници. Ризикот за „Ал Каеда“ е да ја изгуби популарноста како
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организација која може да го возобнови калифатот.

Оперативна пауза. Со ликвидација на Осама бин Ладен и доминација на

„Исламска држава“ како нов тренд кој им ветува на муслиманите калифат, на

„Ал Каеда“ ѝ се наметна оперативна пауза. Во овој период организацијата

може или да стане се помалку релевантна, или да изгради ново лидерство, да

ги зајакне врските со сестринските групи и да излезе уште посилна откако

ДАЕШ ќе престане да дава резултати. За време на оперативната пауза, клучно

за опстанок на „Ал Каеда“ е одржување на идеолошката конзистентност и

релевантност на меѓународната сцена.

Очекување. Со губење на клучното лидерство, од хиерархиски

командувана организација, „Ал Каеда“ ја продолжува борбата преку помали

групи – ограноци и симпатизери - осамени волци165. Иако приоритет за

глобалниот тероризам се чини дека е ДАЕШ, идеологијата на „Ал Каеда“ сѐ

уште останува како приоритетна закана за САД и нивните сојузници.

Престанок на војната. САД се одлучни дека „Ал Каеда“ мора да се

уништи. Организацијата која го изврши историски најкатастрофалниот напад на

американско тло ќе остане како примарен непријател и нејзиното физичко и

морално уништување е критериум за престанок на војната. За да го избегне

ова, „Ал Каеда“ не само што е принудена да се шири глобално, туку мора да

остане релевантна во однос на другите терористички организации.

5.2.4. ДАЕШ

Состојба и услови. ДАЕШ е терористичка организација која започна да

дејствува во 1999 година како идеолошки наклонета гранка на „Ал Каеда“.

ДАЕШ се темели на фундаментален суни ислам и промовирање на

вахабистичката доктрина. За време на американската интервенција во Ирак

зема активно учество во борбата против коалициските сили. ДАЕШ се појави

како нов актер во регионот со офанзива во Ирак и Сирија, заземање на повеќе

градови и прогласување на калифат во јуни 2014 година. Главен повод за

појава на ДАЕШ е безбедносната дупка во регионот која се појави со

повлекување на американските сили од Ирак. Како причина за појава на ваков

165 Hoffman, Bruce. (2004). The changing face of Al Qaeda and the global war on terrorism. Studies in
Conflict and Terrorism, 27(6), 549-560.
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суни екстремизам може да се идентификува трендот на шиитска експанзија во

Сирија и Ирак: во Граѓанската војна во Сирија доминација на шиитска

владејачка елита, а во Ирак повторна доминација на шиитите во власта во

Багдад. ДАЕШ ја замени „Ал Каеда“ како уште поекстремна терористичка

закана за арапските држави и запад. Самопрогласената исламска држава се

бори за опстанок откако против неа се борат повеќе НАТО држави предводени

од САД, арапски држави, Турција, Русија, Ирак, Иран, курдските сили, дури и

Хезболах. Во Нигерија, Боко Харам се приклучи на ДАЕШ во 2015 година.

ДАЕШ е активен и во Либија.

Крајна воена цел. Според документот објавен во јуни 2014 година,

политичката цел на ДАЕШ е формирање на суни исламска држава според

моделот на калифат, со лидерот ал Багдади како калиф. Крајната политичка

цел на ДАЕШ е објавена во 2015 година како екстремна глобална амбиција

калифат да се протега на целиот свет166. Според доктрината на ДАЕШ, сите

територии на кои не живеат муслимани мора да се освојат167 и секој кој не

верува во нивното толкување на Куранот мора да биде убиен, вклучувајќи ги и

муслиманите. За да ја оствари политичката цел, ДАЕШ прво мора да ги победи

војските на Ирак и Сирија, но и сите нивни коалициски партнери. Ова е

недостижна воена цел. За да ја оствари крајната политичка цел, формирање на

глобален калифат, ДАЕШ ќе мора да ги победи виртуелно сите противнички

војски на светот. Ова е невозможна крајна воена цел. Според ова, политичките

цели на ДАЕШ се преамбициозни, за лидерството да не знае дека се

невозможни да се постигнат. Заклучок е дека целите се сведуваат на метафора

на идеологијата која би требало да биде долгорочна, а потекнува уште од

доктрината на „Муслиманското братство“, засилена со успесите на „Ал Каеда“

да ја глобализираат војната против Запад.

Центар на гравитација. За разлика од „Ал Каеда“, ДАЕШ има физички

центар на гравитација бидејќи се обидува да дејствува конвенционално со

воени формации. Борците (терористите) на ДАЕШ во Сирија и Ирак се центар

166 Joscelyn, Thomas. (2015). US counterterrorism efforts in Syria: A winning strategy?. FDDs Long
war Journal, 29 September. Accessed on 17 Oct 2017.
http://www.longwarjournal.org/archives/2015/09/us-counterterrorism-efforts-in-syria-a-winning-
strategy.php.
167 Manne, Robert. (2016, June). The mind of the Islamic State”. The monthly. Accessed on 17 Oct
2017. https://www.themonthly.com.au/issue/2016/june/1464703200/robert-manne/mind-islamic-state.
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на гравитација и со нивно уништување се намалува силата на ДАЕШ. Морален

центар на гравитација е лидерството на ДАЕШ кои ги организира овие воени

формации и воспоставува власт на освоените територии.

ДАЕШ

Елементи Прашање Одговор

1. Актери Кој прави?

- ДАЕШ;

- коалиција на САД, Австралија, Канада,

Белгија, Данска, Шведска, Франција,

Германија, Италија, Турција, Холандија,

Јордан, Мароко, Велика Британија;

- коалиција на Русија, Сирија, Ирак, Иран и

„Хезболах“;

- Коалиција на Русија, Саудиска Арабија,

Бахраин, ОАЕ;

- коалиција на Египет и Либија (во Либија);

- коалиција на Нигерија, Камерун, Чад,

Нигер, Бурунди и САД (во Нигерија);

- Исламски воен сојуз;

- курдски сили во Ирак и Сирија;

- сириска опозиција;

- Алжир.

2. Односи

На кого, со кого

или кому

прави?

- сите се борат против ДАЕШ;

- сириската опозиција се бори против

сириската влада и коалицијата на Русија;

- САД ја поддржува сириската опозиција;

- Турција се бори против Курдите во Сирија и

Ирак;

- „Ал Каеда“ смета дека ДАЕШ користи

премногу екстремни методи.

3. Функции Што се прави?
- ДАЕШ се обидува да дејствува глобално;

- во Сирија и Ирак дејстува централизирано,



88

со конвенционални сили;

- во Европа дејствува децентрализирано, со

урбан тероризам, идеолошки сродни

организации низ светот се поврзуваат со

ДАЕШ како нејзина продолжена рака („Боко

Харам“);

- зачестени напади на Европско тло.

4. Тензии
Колку и како се

прави?

- напад врз цивилни и воени цели;

- препознатлива по видеа кои прикажуваат

обезглавување на војници и цивили,

новинари и работници;

- брутални масовни егзекуции;

- етничко чистење;

- пропаганда преку интернет, ширење терор;

- уништување на историски културни

споменици;

- во Европа зачестени напади со возила;

- симултани напади во Париз според

моделот на „Ал Каеда“.

5. Цели
Која е целта на

актерот?

- формирање на глобален калифат;

- воведување на исламскиот закон како

супериорен политички систем во цел свет.

6. Методи

Како актерот

сака да ја

оствари целта?

- заземање (освојување) на територии;

- убивање на сите неистомисленици;

- предизвикување катастрофални напади врз

цели во длабочина на противникот;

- нанесување големи жртви меѓу цивилно

население;

- создавање состојба на страв и несигурност;

- глобализација на борбата;

- пропаганда, користење на технологијата,

медиуми, интернет за промовирање на
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исламизам;

- поттикнување насилство во светот со

емигранти од муслиманско потекло.

7. Средства

Кои се

расположиви

или потребни

средства за

реализација на

критичните

можности?

- контрола на освоените територии (градови)

во Сирија и Ирак како база;

- идеологија;

- финансиски средства;

- тешко вооружување, муниција и

експлозивни направи;

- доминација во сајбер-просторот, интернет,

- пропаганда, регрутирање низ западните

земји;

- лидерство;

- едукација на млади.

8. Центар на

гравитација

Кој ги

поседува КМ?

- борците (терористите) на ДАЕШ;

- лидерство.

9.
Критични

можности

Што прави

ЦГ?

- формира држава (калифат);

- се шири и освојува територии;

- воспоставува контрола и владеење врз

населението;

- ги напаѓа арапските влади;

- масовни егзекуции, обезглавување,

- етничко чистење;

- самоубиствени напади, користи жени и

деца (за разлика од „Ал Каеда“);

- психолошки операции, проектира терор,

сензационални масакри;

- самофинансирање;

- употреба на технологија и сајбер-

просторот;

- врши напади на европско тло;
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- се поврзува со групи, развива гранки во

Африка и Азија;

- мотивира, регрутира странски борци.

10. Критични

побарувања

Што му треба

на ЦГ?

- финансиски средства;

- територија со население за да го владее;

- странски борци;

- конзистентност во идеологијата,

11. Критични

ранливости

Кои средства

треба да се

пореметат за

ЦГ да ги

изгуби КМ?

- финансиски средства;

- странски борци (популарност);

- сајбер-простор како главна алатка за

психолошки операции, регрутирање,

проекција на терор, релевантност на

идеологијата.

Табела 5. Откривање на ЦГ, КМ, КП и КР според моделот на Dale Eikmeier.

Оперативен пристап. ДАЕШ за многу кратко време зазема голема

територија со брз и ефикасен директен пристап. Во првите месеци од

офанзивата борците на ДАЕШ користеа мобилност и огнена моќ за да направат

длабок продор во Ирак и Сирија. Директниот пристап беше успешен во Ирак

поради неподготвеност и дезертирање на ирачката војска и постигнатото

изненадување, а во Сирија поради отсуство од контрола на сириската војска во

териториите каде доминираше сириската опозиција. На европско тло,

терористите кои потекнуваат од ДАЕШ или се идеолошки мотивирани од

организацијата, применуваат индиректни методи, т.е. разни форми на урбан

тероризам. Првиот голем напад во Париз во 2015 година168 вклучи употреба на

огнено оружје и експлозивни направи, за потоа нападите да се насочат со

примена на тактиката на забивање со возила. Овој вид на напади се екстремно

непредвидливи, а опасни бидејќи се нанесуваат масовни жртви без употреба

на оружје или експлозиви.

Одлучувачки моменти. Формирана за да ја поддржи екстремната суни

168CNN. (2017). 2015 Paris Terror Attacks Fast Facts. October 31. Accessed on 17 Oct 2017.
http://edition.cnn.com/2015/12/08/europe/2015-paris-terror-attacks-fast-facts/.
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идеологија на „Ал Каеда“, убивањето на бин Ладен и намалената улога на „Ал

Каеда“ како суни организација е првиот одлучувачки момент ДАЕШ да се појави

на сцената како заштитник на суни исламот. Втор одлучувачки момент за

ДАЕШ е искористен за постигнување на изненадување и офанзива во Ирак и

Сирија: во 2014 година поради граѓанската војна сириската влада нема

контрола врз источниот дел од земјата, а во Ирак има безбедносен вакуум по

повлекувањето на силите на САД од земјата. Третиот одлучувачки момент е

офанзивата на ирачката и сириската војска, засилена со интервенцијата на

коалициите против ДАЕШ. Посебно голема штета на ДАЕШ му нанесоа

воздушните напади на западната коалиција и Русија. Од тој момент започнува

да се намалува територијата на ДАЕШ што иницира напади на противничка

територија, т.е. поттикнување на терористички напади на европско тло.

Линии на операции и напор. ДАЕШ дејствува истовремено долж

внатрешни и надворешни линии на операции. Внатрешните линии се протегаат

во Сирија и Ирак, следејќи ги линиите на комуникации помеѓу поголемите

градови кои ги контролираат, а надворешните линии се протегаат во

глобалното војувалиште, примарно големите урбани центри во Европа каде

вршат терористички напади (Париз, Брисел, Ница, Лондон, Берлин).

Внатрешните линии на операции се ранливи и зависат од капацитетот да се

задржи територијата под контрола. Поради офанзивата на ирачката војска и

притисокот на коалициите против ДАЕШ, внатрешните линии се намалуваат.

Од друга страна, надворешните линии овозможуваат голема флексибилност,

слобода на маневар и можности за непредвидливи терористички напади. Со

губење на територии, напорите на ДАЕШ ќе се поместуваат од внатрешните

кон надворешните линии на операции.

Оперативен досег. ДАЕШ е глобална терористичка организација.

Зачестените напади во Европа и присуството на групи кои идеолошки ја следат

ДАЕШ во Африка (Либија и Нигерија) и Азија ги потврдуваат глобалните

амбиции на идеологијата за формирање на светски калифат. Разликата од

другите терористички организации е што ДАЕШ се обидува да воспостави

контрола врз териториите над кои воспоставува оперативен досег. Поради ова,

организацијата прифати конвенционална борба која не може да ја добие

против сите војски на светот. Досегот на операциите е овозможен од

прифаќањето на компјутерската технологија и интернетот како важен дел од
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стратегијата на ДАЕШ.

Темпо. ДАЕШ демонстрира највисоко темпо на операции кое некогаш е

постигнато од терористичка организација. Причината е што ДАЕШ е повеќе од

организација, тоа е терористичка армија со конвенционални капацитети за

водење на класична војна. Високото темпо во 2014 година овозможи

постигнување на целосно изненадување врз ирачката војска, но и врз

меѓународната заедница. Почетната офанзива на ДАЕШ наликуваше на блиц-

криг и претставува уникатен пример за една терористичка организација.

Високото темпо воедно беше искористено за пропаганда и регрутација на

голем број странски борци бидејќи организација која дава резултати е успешна

организација. Со запирање на офанзивата, темпото на офанзивни операции се

намали и ДАЕШ премина во дефанзивни операции за да ги зачува

териториите. Намалување на темпото е неизбежно кога ДАЕШ ќе ги изгуби

внатрешните линии на операции. Единствен начин да остане релевантна е

засилување на темпото на операции долж надворешните линии, во Европа,

Африка и Азија.

Симултаност и длабочина. Симултаноста на ДАЕШ се гледа на сите

нивоа: истовремено користење на конвенционални и неконвенционални методи

(хибридност), истоврeмено дејство во Сирија и Ирак и организирање на напади

во Европа, идеолошка поврзаност со веќе постоечки групи во Африка и Азија, и

симултаност на напорите во сајбер-просторот, самофинансирање, владеење

на териториите и зголемување на бројката на членови особено странски борци.

ДАЕШ за кратко време стана најорганизирана терористичка организација на

светот која практично ја формира, иако привремено, првата терористичка

држава. Длабочината на конвенционалните операции неизбежно ја губи поради

неможноста да војува со сите, но длабочината на операции за спроведување

терор ќе остане глобален.

Фази и транзиција. Дејството на ДАЕШ може да се подели на четири

фази. Прва фаза, конвенционална офанзива, заземање на територии и

формирање на квази држава – калифат, втора фаза е консолидација и премин

во одбрана по офанзивата на ирачката војска и коалициите предводени од

Русија, САД и арапските држави, трета фаза е повлекување и губење на

територии. Четвртата фаза е на повидок, кога ДАЕШ веќе нема да има

капацитети да владее со териториите и ќе ја изгуби квази државата. Во
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четвртата фаза калифатот ќе стане виртуелен и борбата ќе продолжи глобало

по примерот на „Ал Каеда“. Транзициите до третата фаза следуваат после

секоја фаза како логичен тек на дејствијата, но транзицијата во четвртата фаза

веќе е започната долж надворешните линии на операции. Организацијата веќе

има база да дејствува без териториите и исто како и „Ал Каеда“, ќе опстојува

идеолошки.

Кулминација. Точка на кулминација за ДАЕШ е неможноста да држи

територии и ефикасно да ги владее. Целата идеологија и стратегија се базира

на формирање на калифат. ДАЕШ се рашири територијално повеќе отколку

што имаше капацитетите ефикасно да владее и сили за да ги задржи

освоените територии. Кулминацијата е неизбежна бидејќи терористичка

организација која сака да се бори конвенционално не може да се бори против

цел свет.

Ризик. Со губење на територии и население, ДАЕШ не може да обезбеди

тоа што го ветува - калифат. Ризикот од губење на територии е ризик од

губење на политичката цел. Секој напад на европско тло го зголемува ризикот

да биде уште повеќе напаѓана. Постои ризик да ги изгуби странските борци.

Повеќе не е интересна за младите борци и ги губи следбениците.

Оперативна пауза. До сега ДАЕШ немаше време за оперативна пауза.

Високото темпо на операции беше пресудно во секоја фаза за да остане

релевантна и да ги задржи териториите кои ги освои. Оперативна пауза може

да следува или при преминување во четврта фаза на операции или откако ќе

премине. По губење на териториите, ДАЕШ најверојатно ќе навлезе во

оперативна пауза слично како и „Ал Каеда“ по губење на клучното лидерство.

Оваа пауза може да трае подолго време, но доколку сака да остане релевантна

и да не биде заменета со друга организација, како што таа ја замени „Ал

Каеда“, ќе мора да се врати во борба што поскоро и да даде ефекти во

глобалното војувалиште.

Очекување. ДАЕШ нема да може да се бори конвенционално уште долго

време. Откако ќе биде потисната од последниот град во Ирак или Сирија кој го

држи под контрола, ќе биде принудена да ја продолжи борбата на класичен

начин со тероризам. Како и многу други терористички групи и организации,

ДАЕШ ќе мора да пронајде прибежиште во нестабилни држави низ светот, како

Нигерија или Либија. Поради големиот број муслимански имигранти во Европа
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и илјадници борци на ДАЕШ кои се враќаат кон Европа, треба да се очекуваат

многу напади во иднина на европско тло. Иднината на религиозниот

екстремизам ќе биде во знакот на ДАЕШ, која или потполно ќе ја замени „Ал

Каеда“, или ќе се фузира како една заедничка екстремна суни организација со

глобална амбиција за светски калифат.

Престанок на војната. Според идеологијата на ДАЕШ, единствен начин

војната да престане е целиот свет да се покори пред нејзиниот калиф. За

остатокот од светот, престанок на војната со ДАЕШ како најекстремна

терористичка организација во историјата е потполно уништување на нејзиното

лидерство и сите нејзини борци. Војната против ДАЕШ е најблиску до

концептот на тотална војна и слично како и војната против фашизмот во

Втората светска војна, ќе се води до потполна победа и безусловна

капитулација на нивната фанатична идеологија.

5.2.5. ПКК

Состојба и услови. Курдската работничка партија (ПКК) е основана во

1978 година како крајно левичарска организација во време кога светот го

зафати тренд на комунистички револуции169. Главен основач на организацијата

и клучен лидер на ПКК е Абдула Оџалан, уапсен во 1999 година170. Идеолошки,

ПКК е комбинација на револуционерен социјализам и национализам. Од 1984

година ПКК се бори против турската власт за еднакви права и

самоопределување на Курдите во Турција. ПКК е идентификувана како

терористичка организација во Турција, НАТО, САД и ЕУ. Карактеристика на

ПКК е рамноправност на половите и во 90-тите дури една третина од

членовите биле жени. Се проценува дека во Турција моментално има околу

3.500 активни членови. Во јуни 2014 година ПКК зема активно учество во борба

против ДАЕШ во Сирија (помош на курдската милиција ЈПГ), а во август 2014

година и во северен Ирак. Учествува во многу офанзиви и е значаен дел од

коалицијата против ДАЕШ. Поради ова добива и американска поддршка што

влијае врз турско-американските односи. ПКК се самофинансира и добива

169 Özcan, Ali Kemal. (2012). Turkey's Kurds: a theoretical analysis of the PKK and Abdullah Ocalan.
Routledge, 18.
170 Marcus, Aliza. (2009). Blood and Belief: the PKK and the Kurdish Fight for Independence. NYU
Press, 269-284.
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помош преку легитимни бизниси во Турција, Ирак, Иран, западна Европа и

Русија.

Крајна воена цел. ПКК е пример за терористичка организација која со

текот на времето еволуира и се прилагодува на реалноста. Оригиналната

крајна политичка цел на ПКК е формирање на самостојна држава Курдистан со

марксистичко ленинистички политички систем. По апсењето на Оџалан во 1999

година оваа максималистичка цел е заменета со пореални барања за широка

автономија во рамки на Турција. Политичката цел на ПКК се трансформира во

постигнување на обединување на Курдите по принципот на „демократски

конфедеративен модел“. Врз промената на политичката цел покрај апсењето

на Оџалан, голема улога имаше и Втората заливска војна после која Курдите

во северен Ирак се стекнаа со автономен Курдски Регион.171 Промената на

политичката цел ја измени и воената цел на ПКК. Се до 1999 година, крајна

воена цел на ПКК беше победа врз турските безбедносни сили на териториите

каде живеат Курди и нивно протерување за да се воспостави de facto курдска

власт. Со измена на политичката цел, воената цел на ПКК е одржување на

темпото на борба против турските безбедносни сили заради изнудување

преговори за прифаќање на дел од барањата. Дополнителна воена цел на ПКК

е уништување на ДАЕШ во Ирак и поддршка на ЈПГ во Сирија. ДАЕШ

претставува егзистенцијална опасност за Kурдите (можно етничко чистење),

загрозување на автономниот Курдски Регион и остварување на крајната

политичка цел - обединување во демократски конфедеративен модел.

Центар на гравитација. Физички центар на гравитација на ПКК се

нејзините борци кои се борат како бунтовници и се организирани во воени

формации. Морален центар на гравитација е клучното лидерство, кое исто како

и кај Ал Каеда, покажа дека е исклучително важно за опстанок и ефикасност на

организацијата. ПКК е пример каде по апсењето на клучниот лидер Оџалан,

организацијата веднаш премина во оперативна пауза и мирување поради

недостиг на насоки и волја за продолжување на борбата.

171 Özcan, 212.
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ПКК

Елементи Прашање Одговор

1. Актери Кој прави?

- ППК,

- Турција, Сирија, Ирак,

- Курдски Регион,

- ЈПГ,

- ДАЕШ.

2. Односи

На кого, со кого

или кому

прави?

- ПКК се бори против турската власт,

- ПКК учествува во борбата против ДАЕШ,

- ПКК дава поддршка на Курдскиот Регион

во Ирак и ЈПГ во Сирија,

- ДАЕШ ги напаѓа Kурдите во Ирак и Сирија,

- САД ги поддржува Kурдите во Сирија и

Ирак како сојузници против ДАЕШ.

3. Функции Што се прави?

- ПКК дејствува регионално,

- врши терористички напади низ цела

Турција,

- ПКК користи кампови надвор од Турција,

- турските сили интервенираат во Ирак

против Kурдите,

- ПКК напаѓа цивилни и воени цели,

институции и владини објекти.

4. Тензии
Колку и како се

прави?

- заседи, саботажи, бунтови и протести

против турските власти,

- активна пропаганда врз населението,

- дејство во изолирани рурални предели,

- дејство во густо населени места,

- развиена мрежа на кампови за обука,

- зголемен интензитет против ДАЕШ,

развива директен пристап.

5. Цели Која е целта на - широка автономија во рамки на Турција,
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актерот? - обединување на Kурдите во регионот со

„демократски конфедеративен модел“.

6. Методи

Како актерот

сака да ја

оствари целта?

- одлучна, долготрајна и исцрпувачка

борба,

- терористички напади во Турција заради

принудување на власта да преговара,

- делегитимирање на турската власт на

територија населена со Kурди.

- обезбедување легитимитет во очите на

запад со земање учество во операциите

против ДАЕШ.

7. Средства

Кои се

расположливи

или потребни

средства за

реализација на

критичните

можности?

- борци на ПКК,

- лидерство,

- финансирање на движењето,

- поддршка од Курдскиот Регион во Ирак,

- модерно оружје и опрема за борба против

современите турски безбедносни сили

- распространети кампови за обука и бази

8. Центар на

гравитација

Кој ги поседува

КМ?
- борците и лидерите на ПКК

9. Критични

можности
Што прави ЦГ?

- заседи, препади, атентати,

- киднапирање и саботажи,

- бомбашки напади за масовни жртви,

- пропаганда и психолошки операции,

- директни акции против ДАЕШ,

- инфилтрација во турскиот систем,

10. Критични

побарувања

Што му треба на

ЦГ?

- борци, лидерство,

- легитимитет,

- финансии,

- поддршка од Kурдското население,

- поддршка од меѓународен фактор,
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- спектакуларни, ефективни (напади)

успеси.

11. Критични

ранливости

Кои средства

треба да се

пореметат за ЦГ

да ги изгуби КМ?

- лидерството е клучно и тоа го покажа

падот на ПКК (промена на целите) по

апсењето на Оџалан,

- борци кои го вршат дејството.

Табела 6. Откривање на ЦГ, КМ, КП и КР според моделот на Dale Eikmeier.

Оперативен пристап. Во првата и втората фаза, ПКК користеше

исклучиво индиректен пристап со класични терористички методи. Во 80те

години организацијата разви мрежа на кампови за обука во Турција, Ирак,

Сирија, Либан и Франција и со високо темпо вршеше бомбашки напади врз

турски владини објекти, воени цели и други државни институции. Во третата

фаза, ПКК започува да комбинира и директен пристап, со вршење на напади со

поголеми формации. За да избегне судир со поголеми формации на турските

безбедносни сили, ПКК дејствува или во изолирани, тешко пристапни рурални

предели или во густо населени урбани предели. Во двете ситуации

противбунтовничките сили на Турција имаат проблем со нивно пронаоѓање и

уништување, а особено планинските предели овозможуваат добро засолниште.

Во борбата против ДАЕШ во Ирак, ПКК се прилагоди и со надворешна помош

разви капацитети да дејствува со примена на директен пристап. Елементи на

ПКК користат директен пристап и против ДАЕШ во Сирија во поддршка на ЈПГ

(курдска милиција во Сирија).

Одлучувачки моменти. Губењето на клучниот лидер во 1999 година -

апсењето на Оџалан е одлучувачки момент за ПКК, после кој следува

тригодишна оперативна пауза и промена на политичките и воените цели на

организацијата.172 Втор одлучувачки момент а започнување на мировен процес

на барање на турските власти во 2013 година кога организацијата е најблиску

до постигнување на дел од политичките цели. Трет одлучувачки момент е

појавата на ДАЕШ во Сирија и Ирак и егзистенцијално загрозување на Kурдите

таму, по што ПКК се фокусира на нов противник и води паралелна борба на

172 Marcus, 286-300.
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повеќе фронтови. Третиот одлучувачки момент е можеби пресуден за ПКК

бидејќи иако идентификувани како терористичка организација, како сојузници

во војната против ДАЕШ, почнуваат да добиваат надворешна помош и

поддршка од САД.

Линии на операции и напор. Внатрешни линии на операции на ПКК се

териториите на кои живее курдско население во Турција. Надворешни линии на

операции се останатите турски градови каде повремено вршат напади, како и

северен Ирак и Сирија каде вршат поддршка на курдските сили во борбата

против ДАЕШ. Линиите на напор се протегаат вдолж внатрешните и

надворешните линии на операции, а приоритетен напор е одржување на

интересот кај Kурдите за идеолошките цели на ПКК, како и стекнување на

легитимитет во очите на меѓународната заедница од која се очекува да изврши

притисок на Турција за одново започнување со преговори.

Оперативен досег. Во текот на сите фази, ПКК води борба на целата

територија на Турција, а во првата фаза има обид да го продолжи

оперативниот досег на европско тло, со напади врз турски дипломати. Во

борбата против ДАЕШ, оперативниот досег на ПКК зависи од поддршката на

силите на Курдскиот Регион во Ирак и курдската милиција ЈПГ во Сирија.

Оперативниот досег зависи од поддршката на курдското население во разни

предели на Турција, од најголема на исток и помала кон запад. Нападите низ

цела Турција во 2016 година (Истамбул и Анкара)173 покажуваат дека ПКК

успешно го одржува оперативниот досег со повремени терористички напади.

Темпо. Втората фаза на борбата на ПКК бележи највисоко темпо на

притисок врз турската власт. Одржување на ова темпо трае релативно долго

време поради што апсењето на клучниот лидер Оџалан станува приоритет за

турските безбедносни сили. Третата фаза бележи намалено темпо, особено во

првите три години по апсењето на Оџалан кога ПКК практично е во оперативна

пауза и не презема никакви активности. Темпото на дејствување нагло расте по

нарушување на мировниот процес во 2015 година, воедно и поради заканата

од ДАЕШ против курдските интереси во Сирија и Ирак.

Симултаност и длабочина. ПКК ја следеше формулата за герилско

173 South Front. (2017). Kurdish Insurgency in Turkey in 2016. 20 January. Accessed on 31 January
2018). https://southfront.org/kurdish-insurgency-in-turkey-in-2016-infographics/.
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движење карактеристично за комунистичките бунтовнички движења, со добро

координирани и синхронизирани напади на целата територија на Турција.

Симултано се напаѓани и воени и цивилни цели, истовремено и во урбаните и

во руралните предели, за да се остави впечаток на општо востание од голем

интензитет. Примарно ПКК води борба на територии населени со Курди, но

дејствува и во длабочина сè до Истанбул на крајниот запад од земјата.

Идеолошки, ПКК се залага за обединување на сите Курди во регионот и тоа го

материјализира особено со појавата на ДАЕШ во Сирија и Ирак каде дејствува

во длабочина на соседни две држави на Турција. Иако ПКК во текот на

формирањето разви мрежа на кампови надвор од Турција, сепак тежиштето на

дејството е во Турција и териториите каде доминира курдско население.

Фази и транзиција. Прва фаза на ПКК е од 1978 до 1984 година, кога се

развива како популистичка организација за формирање на Курдистан.

Паралелно со напади на владини инсталации, заседи, саботажи, бунтови и

протести против турските власти, врши активна пропаганда за „освојување на

срцата и умови“ на Курдите во регионот. Втората фаза е во период од 1984 до

1999 година. Каде има најголем интензитет на борбите низ цела Турција, со

цел дестабилизација со долга и исцрпувачка борба. Се забележува високо

темпо на престрелки и бомбашки напади со турската полиција и војска во

малите населени места во руралните области. Поради киднапирање на

владини претставници и соработници со властите и напади на турски

дипломати во Западна Европа, ПКК е прогласена за терористичка

организација. Третата фаза на ПКК е во период од 1999 до 2013 година кога

организацијата ги менува политичките и воени цели и е во потрага по нов

харизматичен лидер.

Кулминација. Поради растресит распоред на силите и формирање на

повеќе бази – кампови низ целата територија, како и со de facto формирање на

автономна курдска држава во северен Ирак, ПКК тешко може да се доведе до

кулминација. Истовремено, ПКК не може да ги доведе турските безбедносни

сили до кулминација со оглед на нивната бројка и јачина (една од главните

сили во НАТО). ПКК ќе продолжи со водење на исцрпувачка долга борба

против Турција со надеж дека ќе обезбеди подобри позиции на преговарачката

маса. Ова за момент стана реалност за време на примирјето од 2012 до 2015

година. Турското прекинување на преговорите е сигнал дека ПКК сѐ уште не
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постигнува доволен притисок за да изнуди договорен мир.

Ризик. Секое отворено, директно предизвикување на моќните турски

безбедносни сили е ризик за ПКК. Борбата против ДАЕШ отвора нови опции за

ПКК да стекне некаков вид на легитимитет и можеби награда на преговарачка

маса за учеството против оваа заедничка закана за сите во регионот. Ризикот

во овој случај е губењето на поддршка од запад поради терористички напади

против цивилни цели во Турција. До сега Турција се воздржува од користење

на непропорционална сила за да го одржи судирот во низок интензитет и да не

му даде на ПКК значење на општо народно бунтовничко движење. Секој

терористички напад на цивилни цели, особено во Истанбул и Анкара, е ризик

Турција да преземе конечна одлучувачка воена акција за потполно уништување

на ПКК.

Оперативна пауза. По апсењето на Оџалан, од 2000 до 2003 година ПКК

е во првата оперативна пауза. Во овој период ПКК не презема никакви

активности и прави драстична промена на идеологијата и целите. Бидејќи ПКК

сфати дека Турција нема да дозволи независност на Курдите, политичката цел

е намалена во барање за широка автономија во рамки на Турција. Втората

оперативна пауза е во период од 2013 до 2015 година кога започна ефективен

мировен процес на барање на турските власти. Примирјето го гарантирал

затворениот Оџалан кој сѐ уште има моќ да влијае врз ПКК. Мировниот процес

заврши со интервенција на Турција против ДАЕШ во Ирак кога турските сили

одлучија да дејствуваат повторно против Курдите. Постои сомневање дека

одлуката се должи на можноста Курдите на турските парламентарни избори во

2015 година да остварат повеќе од 10% гласови потребни за учество во

Парламентот.

Очекување. ПКК ќе продолжи со сите активности долж внатрешните и

надворешните линии на операции за да остане релевантна. Мировниот процес

кој траеше две години покажаа дека постојат шанси ПКК да преговара за дел

од политичките цели на организацијата. Промена во опкружувањето е

успешниот референдум во Турција со кој земјата ќе стане претседателски

систем. Во тој случај Турција може да преземе посериозни чекори за

задушување на движењето. Затоа ПКК и генерално Курдите ќе треба да

инвестираат во легитимност преку борбите против ДАЕШ во северен Ирак и

Сирија.
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Престанок на војната. Постојат два начини за престанок на војната.

Најпосакуван за ПКК е договор за мир и остварување на политичките цели на

организацијата. Ова е се помалку реално во новата Турција како

претседателска држава во која одлуките за воена акција ќе одат побрзо.

Пореален начин за престанок на војната е победа врз ДАЕШ и културно и

социјално обединување на Курдите во северен Ирак и Сирија, со што би биле

задоволени дел од политичките цели на ПКК. Тоа би можело да ја натера ПКК

да се откаже од борбата во Турција и да бара мирна интеграција со легитимни

политички средства.

5.3. Анализа на постоечките стратегии на НАТО

НАТО за прв пат го идентификува тероризмот како закана за безбедноста

на нејзините членки во Стратегискиот концепт од 1999 година174. Две години

подоцна, членките за прв пат ја активираа колективната одбрана (член 5)

поради терористичките напади на „Ал Каеда“ на 11 септември 2001 година.

Веднаш по нападите, НАТО за прв пат доби специфичен противтерористички

мандат во поморската операција „Активен напор“ со мисија да ја спречи

заканата од тероризам во Медитеранот175.

Меѓутоа, вистинскиот тест на капацитетите за борба против ваква закана

беше во Авганистан. Бидејќи НАТО беше основан како гломазна

конвенционална сила за да се спротивстави на гломазната сила на СССР,

немаше развиено соодветна стратегија за борба против тероризмот како

асиметрична закана. Со започнување на операциите во Авганистан, НАТО

сфати дека мора да ги прилагоди капацитетите и можностите за да одговори на

заканата за која воопшто не беше дизајниран. Оттогаш, НАТО постојано

развива противтерористички безбедносни политики кои ги тестира на боиштето

во Авганистан против „Ал Каеда“ и Талибан, а од 2016 година во глобалната

коалиција против ДАЕШ.

Борбата против тероризмот која започна во Авганистан како напор на

НАТО, наиде на политичка неконзистентност кога САД иницираа коалициска

војна против Ирак во која само некои НАТО-членки дадоа поддршка.

174 Bird, Juliette. (2015). NATO’s Role in Counter-Terrorism. Perspectives on Terrorism, 9(2).
175 NATO. (2017). Countering terrorism. 4 April. http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_77646.htm
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Несогласувањето околу легитимноста на операцијата во Ирак истовремено ја

поткопа и довербата на партнерите во Авганистан. Поради контроверзни

пропусти како резултат на двојната команда на НАТО и Вооружените сили на

САД, НАТО презема реформи во разузнавачките структури кои започнаа во

2010 година, а завршија во 2017 година176. Идентификувано е дека основа на

противтерористичката стратегија на НАТО мора да биде споделување на

разузнавачките информации меѓу државите-членки, но и партнерите во ОН, ЕУ

и ОБСЕ.

Истовремено додека трае борбата против глобалниот тероризам,

традиционалниот противник на НАТО повторно е идентификуван како закана за

Алијансата. Русија со сајбер-нападите во Естонија во 2007 година,

интервенцијата во Грузија во 2008 година и de facto мешање во Украинската

војна во 2014 година, одново го принуди НАТО да се подготвува за

конвенционална војна. За да не дојде до намалување на едните капацитети и

можности на сметка на другите, НАТО веќе почнува да се гради како

прилагодлива хибридна сила. Можно решение е користење на оперативниот

дизајн, инаку развиен за конвенционална војна, во борбата против тероризмот

како модел за вистинско профилирање на конкретна терористичка

организација.

Досегашната Противтерористичка стратегија на НАТО се сведува на

согледувања и заклучоци кои иницираат соработка и размена на информации,

но не и конзистентност во поглед на начинот како да се уништат терористите

на боиштето. Прво, членките на НАТО имаат различен пристап во поглед на

противтероризмот и противбунтовништвото. Второ, постои борба против

тероризмот на туѓа и на сопствена територија. Трето, постојат терористи кои

војуваат како вооружена сила и класични терористи кои вршат изолирани

напади во урбаните центри, како нападите во Европа (Мадрид, Париз, Ница,

Лондон, Брисел, Берлин).

На крај, членките на НАТО мора да разграничат до каде ќе се

употребуваат полициски сили, а од каде воени сили во борбата против

тероризмот. Улогата на војската на домашен терен во различни случаи може

да биде контроверзна. Држави како Франција, Белгија и Турција немаат

176 NATO. (2017).
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проблем со употреба на воена сила на сопствена територија. Во други држави

тоа би било пречекорување на надлежностите. Едно од решенијата е

формирање на жандармерија, војска со полициски надлежности или полиција

со воени капацитети. Во секој случај, оперативниот дизајн како алатка

овозможува откривање на лицето на непријателот, детаљна анализа на

неговите цели, средства и методи и пред сè центар на гравитација и како да се

уништи.

Пред нападите на 11 септември, НАТО немаше ниту официјална

противтерористичка доктрина ниту експерти на кои можеше да се повика177.

Тероризмот беше на дното на листата на закани на НАТО бидејќи се

третираше како домашен проблем на поедини членки и нешто што е

маргинализирано. Дури во 1999 година, после нападите на американските

амбасади во Африка и фатвите кои „Ал Каеда“ ги објави за војна против САД и

нивните сојузници, НАТО почна посериозно да го разгледува тероризмот како

закана со која Алијансата треба да се справи.

И покрај бројните напади на европско тло и ангажирањето на НАТО во

Авганистан, до сега само Турција официјално му се обрати на НАТО за помош

во борбата против тероризмот178. Не случајно од вкупно 24 центри за

извонредност на НАТО, Центарот за одбрана од тероризам е лоциран во

Анкара179. Турција е НАТО членка која има најголемо искуство за борба против

тероризам на сопствено тло, против ПКК уште од 1984 година, но и на

територијата на Ирак и Сирија. НАТО одговори на барањата на Турција и

обезбеди противракетна заштита на турско – сириската граница од заканите на

ДАЕШ180.

Главната дилема за НАТО, врз основа на искуствата од Авганистан, е

препознавање на сличностите и различностите на противтерористичките и

противбунтовничките операции181. Обично, во литературата на НАТО двете

177 Bird.
178 Bird.
179 NATO. (2016). Centres of Excellence. 26 August. Accessed on 12 Dec 2017.
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_68372.htm.
180 Bird.
181 NATO Centre of Excellence-Defence Against Terrorism. (2014). NATO’ s Counter terrorism and
Counter insurgency Experience in Afghanistan, Lessons Learned Workshop Report, Ankara, 18-20
November.
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одат во пакет заради чувствителноста на членките да не дојде до конфузија кој

е противникот. Постои сива зона во која се преклопуваат терористите и

бунтовниците која задира не само во нивната легитимност, туку и во

легитимноста да се употреби соодветна сила против нив.

Тоа што е карактеристично за современиот тероризам, особено групите

кои се анализирани во оваа глава, е неговата карактеристика да личи на

бунтовништво. Ова е валиден аргумент зошто предложената теза има тежина:

денешните терористички организации може да се анализираат со елементите

на оперативен дизајн за да се пронајде најдобриот пристап како да се победат.

Терористи кои се борат како бунтовници помалку користат криминални, а

повеќе војнички средства и методи. За разлика од криминална или класична

терористичка мрежа, современите терористи имаат покомплексна хиерархија и

членови кои имаат војничко искуство и знаат да војуваат. „Хезболах“ на

пример, веќе се смета за покомпетентна од либанската војска, а ПКК е толку

раширена и флуидна да војува симултано во три држави. ДАЕШ, иако ги изгуби

териториите, демонстрира „терористички блицкриг“.

Глава 6
ДИСКУСИЈА

6.1. Споредба на резултатите

Во Табела бр.7 се внесени анализите на терористичките организации

според елементите на оперативен дизајн. Целта е да се направи споредба на

резултатите за да се пронајдат кои карактеристики се повторуваат кај различни

организации во однос на одредени елементи на оперативен дизајн. На пример,

терористичка организација која има глобални амбиции, за да биде ефикасна

мора да има глобален оперативен досег со висока симултаност и длабочина,

мора да користи хибриден пристап, а да дејствува со ниско темпо на операции

за да избегне кулминација. Од овој преглед може да се видат сличностите и

различностите на локалните, регионалните и глобалните терористички

организации, кои се нивните слабости и предности, па дури и очекувањата кои

се шансите да ги остварат нивните цели.
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Елементи на

оперативен

дизајн

Tерористички организации

„Хамас„ „Хезболах“ „Ал Kаеда“ ДАЕШ ПКК

Состојба и
услoви

Закана за

Израел

Проекција на

шиитските

интереси на

Блискиот Исток

Неактуелна

закана, но со

идеолошка

основа за

долготраен

глобален

тероризам

Актуелна

закана за

САД, ЕУ,

НАТО, Русија

и арапски

држави

Закана за

Турција,

конфликт на

интереси со

САД

Крајна
политичка

цел

Уништува-

ње на

Израел

Заштита и

владеење на

Либан

Враќање на

изгубениот

калифат

Глобален

(светски)

калифат

Обединува-

ње на

Курдите во

регионот

Крајна воена
цел

Уништува-

ње на

израелска-

та војска

Одвраќање на

израелската

војска

Протерување

на странски

војски од

муслимански-

те земји

Уништување

на сите

војски

Исцрпува-

ње на

турската

војска

Физички
центар на

гравитација

Воено

крило
Воено крило Нема

Борци

(терористи)

Борци

(терористи)

Морален
центар на

гравитација

Политичко

крило

Политичко

крило
Лидерство Лидерство Лидерство

Оперативен
пристап

Индирек-

тен
Хибриден Индиректен

Директен

Хибриден

Директен

Хибриден

Одлучувачки
моменти

Воспостав-

ување на

власт во

Газа

Успешно

одвраќање на

израелската

војска од

Либан во 2000

и 2006 година

9/11 и почеток

на глобална

војна против

тероризмот,

убивање на

бин Ладен

Формирање

на прва

терористичка

држава,

напади низ

Европа

Промена на

политичките

и воените

цели, борба

против

ДАЕШ

Линии на
операции

Внатрешни

и

надвореш-

ни

Надворешни Надворешни
Внатрешни и

надворешни

Внатрешни

и

надворешни
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Линии на
напор

изработка

на мрежа

на тунели,

заплашува

ње на

Израел

Поддршка на

сириската

влада и

одржување на

помошта од

Техеран

Одржување на

идеологијата,

поправка на

мрежата

Држење на

територии и

префрлање

на борбата

со напади во

Европа,

Африка и

Азија

Стекнување

на

легитимитет

во борбата

против

ДАЕШ

Оперативен
досег

Локален Регионален Глобален Глобален Регионален

Темпо Ниско Ниско Ниско Високо Високо

Симултаност
Ограниче-

на
Висока Ограничена Висока Висока

Длабочина
Ограниче-

на

(Израел)

Ограничена

(Либан,

Израел,

Сирија)

Глобална Глобална

Регионална

(Турција,

Ирак,

Сирија)

Фази и
транзиција

преземање

на власта

на

Западниот

Брег од

„Фатах“

Градење во

конвенцион.

сила

Консолидација

реорганиза-

ција, ново

лидерство

Губење на

конвенц.

капацитети и

територии

Градење на

легитимитет

за

решавање

на

курдското

прашање

Кулминација Возможна Тешко Тешко Најверојатна Возможна

Ризик Висок Низок Низок Висок Среден

Оперативна
пауза

Секогаш

кога може

Секогаш кога

може
Принудена Нема време Нема време

Очекување

Ќе биде

предизвик-

ана од

„Фатах“ и

гонета од

Израел

Ќе остане

фактор во

Либан уште

долго време

Ќе биде

глобална

закана уште

долго време

Ќе

кулминира

како држава,

за да

опстане ќе

мора да се

трансформи-

ра

Ќе се

обидува да

преговара

со Турција

Престанок на
војната

Само ако

ги промени

политички-

Ако Израел

престане да

влегува во

Невозможно

да постигне

Невозможно

да постигне

Мировен

договор со

Турција
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те и

воените

цели

Либан

Табела 7. Компаративна анализа на терористичките организации според

елементите на оперативен дизајн

Во следната Табела бр.8 се наведени подеталните карактеристики од

елементите на оперативен дизајн и нивен пресек во однос на петте

анализирани терористички организации. Целта е да се согледа кои

карактеристики најмногу или најмалку се повторуваат, или што е заедничко, а

што различно меѓу терористичките организации и во колкава зачестеност се

јавува.

Карактеристики од
елементите на

оперативен дизајн
„Хамас“ „Хезболах“

„Ал
Каеда“

ДАЕШ ПКК

Локална закана x

Регионална закана x x

Глобална закана x x

Неограничени цели x x

Ограничени цели x x x

Нема физички центар на

гравитација
x

Физички центар на

гравитација се

терористите

x x x x

Морален центар на

гравитација е лидерството
x x x x x

Индиректен оперативен

пристап
x x
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Хибриден оперативен

пристап
x x x

Контрола на територии

како одлучувачки момент
x x x

Спектакуларен напад како

одлучувачки момент
x

Можноста за легитимност

како одлучувачки момент
x

Внатрешни и надворешни

линии на операции
x x x

Надворешни линии на

операции
x x

Локален оперативен досег x

Регионален оперативен

досег
x x

Глобален оперативен

досег
x x

Високо темпо на операции x x

Ниско темпо на операции x x x

Ограничена симултаност x x

Висока симултаност x x x

Локална длабочина x x

Регионална длабочина x

Глобална длабочина x x

Кулминацијата е возможна x x

Кулминацијата е тешка x x

Кулминација е неизбежна x
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Висок ризик за опстанок x x

Низок ризик за опстанок x x

Среден ризик за опстанок x

Оперативна пауза кога

може
x x

Нема време за

оперативна пауза
x x

Принудена на оперативна

пауза
x

Може да постигне

престанок на војната
x

Не може да постигне

престанок на војната
x x

Може да постигне

престанок на војната ако

сака

x x

Очекување да биде

победена
x x

Очекување да биде

фактор уште долго време
x x

Очекување да постигне

договор за мир
x

Поддршка од надвор и

легитимност како напор
x x

Одржување на

идеологијата и

релевантност како напор

x x x

Транзиција во релевантна x x
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политичка сила

Транзиција во

конвенционална сила
x

Транзиција преку

реорганизација
x x

Табела 8. Компаративна анализа на терористичките организации според

специфичните карактеристики од елементите на оперативен дизајн

Профил на организацијата според
елементите на оперативен дизајн

Зачестеност на исти
елементи

Една организација со уникатна карактеристика 12 пати

Две организации со иста карактеристика 24 пати

Три организации со иста карактеристика 7 пати

Четири организации со иста карактеристика еднаш

Пет организации со иста карактеристика еднаш

Табела 9. Зачестеност на карактеристиките на терористичките организации од

елементите на оперативен дизајн

Една организација со уникатна карактеристика Организација

1. Локална закана „Хамас“

2. Нема физички центар на гравитација „Ал Каеда“

3. Спектакуларен напад како одлучувачки елемент, 9/11 „Ал Каеда“

4. Можноста да стекне легитимност како одлучувачки

елемент
ПКК

5. Локален оперативен досег „Хамас“

6. Регионална длабочина ПКК
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7. Неизбежна кулминација ДАЕШ

8. Среден ризик за опстанок на организацијата ПКК

9. Принудена на оперативна пауза „Ал Каеда“

10. Може да постигне престанок на војната ПКК

11. Очекува да постигне договор за мир ПКК

12. Транзиција во конвенционална сила „Хезболах“

Табела 10. Уникатни карактеристики за една организација.

Од споредбата во Табела 10 се заклучува дека терористичките

организации:

1. Само „Хамас“ е локална закана и има локален оперативен досег. Во

овој случај четирите од пет терористички организации се регионални

(„Хезболах“ и ПКК) или глобални („Ал Каеда“ и ДАЕШ).

2. Само „Ал Каеда“ нема физички центар на гравитација поради

распространетост на извршителите глобално и на многу ситни ќелии. Иако

моментално „Ал Каеда“ се наоѓа во оперативна пауза, фаза на реорганизација

и е во сенката на ДАЕШ, токму ова ја прави „Ал Каеда“ најопасна терористичка

група во светот. Исто така, „Ал Каеда“ е најпопуларна терористичка

организација бидејќи направи најкатастрофален синхронизиран напад во еден

ден, на 11 септември 2001 година.

3. Терористичките организации се жилави и отпорни. Ретко може да се

доведат до кулминација и тоа би предизвикало само промена во однесувањето

да прејдат во друга форма, но не и потполно да исчезнат (ДАЕШ).

4. Ретко може да се постигне престанок на војната, обично само ако

постои можност за договор за мир преку стекнување на легитимност како

одлучувачки момент (во случајот на ПКК).

5. Терористичките организации ретко се принудени да прават

оперативна пауза, а во случајот на „Ал Каеда“ тоа се должи на губење на

клучното лидерство.
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Две организации со иста карактеристика Организација

1. Регионална закана „Хезболах“, ПКК

2. Глобална закана „Ал Каеда“, ДАЕШ

3. Неограничени цели, преголеми амбиции „Хамас“, ДАЕШ

4. Индиректен оперативен пристап „Хамас“, „Ал Каеда“

5. Надворешни линии на операции
„Хезболах“, „Ал

Каеда“

6. Регионален оперативен досег „Хезболах“, ПКК

7. Глобален оперативен досег „Ал Каеда“, ДАЕШ

8. Високо темпо на операции ДАЕШ, ПКК

9. Ограничена симултаност на операции „Хамас“, „Ал Каеда“

10. Локална длабочина „Хамас“, „Хезболах“

11. Глобална длабочина „Ал Каеда“, ДАЕШ

12. Возможна кулминација „Хамас“, ПКК

13. Тешко може да кулминира
„Хезболах“, „Ал

Каеда“

14. Висок ризик за опстанок на организацијата „Хамас“, ДАЕШ

15. Низок ризик за опстанок на организацијата
„Хезболах“, „Ал

Каеда“

16. Прави оперативна пауза кога може „Хамас“, „Хезболах“

17. Нема време за оперативна пауза ДАЕШ, ПКК

18. Не може да постигне престанок на војната „Ал Каеда“, ДАЕШ

19. Може да постигне престанок на војната ако сака „Хамас“, „Хезболах“

20. Очекување да биде победена „Хамас“, ДАЕШ

21. Очекување да биде фактор уште долго време
„Хезболах“, „Ал

Каеда“
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22. Поддршка од надвор и легитимност како напор „Хезболах“, ПКК

23. Транзиција во релевантна политичка сила „Хамас“, ПКК

24. Транзиција преку реорганизација „Ал Каеда“, ДАЕШ

Табела 11. Карактеристики кај две организации

Од оваа анализа најдобро се воочуваат слабостите и предностите на

локалните, регионалните и глобалните организации:

1. Регионалните терористички организации („Хезболах“ и ПКК) имаат

регионален досег и ограничени (реални) цели, поради што имаат некаква

шанса да постигнат прекин на војната.

2. Глобалните организации („Ал Каеда“ и ДАЕШ), иако се очекува да

бидат присутни уште долго време како закана за глобалниот мир, не може да

постигнат престанок на војната бидејќи имаат глобални (нереални) цели.

3. Најранлива е „Хамас“, која се соочува со кулминација доколку не ги

промени крајните воени и политички цели. Таа е локална терористичка

организација, дејствува со ограничена симултаност во локална длабочина, а

има зададено неограничена т.е. недостижна цел – уништување на Израел.

4. Кулминацијата на ДАЕШ подразбира прекин на дејствијата со

конвенционална сила и капацитети да држи и владее територии, но

најверојатно ќе се транзитира и ќе се врати на стратегијата со која започна,

како и „Ал Каеда“, да дејствува како глобална организација без територија.

Три организации со иста карактеристика Организација

1. Ограничени цели
„Хезболах“, „Ал Каеда“,

ПКК

2. Хибриден оперативен пристап „Хезболах“, ДАЕШ, ПКК

3.
Контрола на територија како одлучувачки

момент

„Хамас“, „Хезболах“,

ДАЕШ

4. Внатрешни и надворешни линии на операции „Хамас“, ДАЕШ, ПКК
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5. Ниско темпо на операции
„Хамас“, „Хезболах“, „Ал

Каеда“

6. Висока симултаност на операции „Хезболах“, ДАЕШ, ПКК

7.
Одржување на идеологијата и релевантност

како напор

„Хамас“, „Ал Каеда“,

ДАЕШ

Табела 12. Карактеристики кај три организации

Од оваа споредба може да се заклучи дека во поголемиот број на случаи

(три од пет):

1. Хибридниот оперативен пристап (комбинација на конвенционални

сили и класични терористички напади) им овозможува на терористичките

организации висока симултаност на операциите.

2. Ако организацијата има зададено ограничени, остварливи цели, тоа

подразбира водење на долгорочна борба до исцрпување или наметнува ниско

темпо на операции,

3. За да воспостави контрола на територија како одлучувачки момент

мора истовремено да спроведува операции вдолж внатрешните и

надворешните линии.

4. Одржувањето на идеологијата е важна линија на напор за

релевантност на организацијата.

Четири организации со иста
карактеристика

Организација

1.
Физички центар на гравитација

се терористите
„Хамас“, „Хезболах“, ДАЕШ, ПКК

Табела 13. Карактеристики кај четири организации
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Пет организации со иста
карактеристика

Организација

1.
Морален центар на гравитација

е лидерството

„Хамас“, „Хезболах“, „Ал Каеда“, ДАЕШ,

ПКК

Табела 14. Карактеристики кај пет организации

Од двете табели со заеднички карактеристики кои имаат најголема

зачестеност, може да се заклучи дека:

1. Исто како и кај бунтовништвото, терористичките организации не можат

да постојат без терористите и нивните лидери – без физички и морален центар

на гравитација.

2. Исклучок е „Ал Каеда“ која нема јасен физички центар на гравитација.

Покрај лидерството, „Ал Каеда“ и ДАЕШ како глобални организации, мора

да ја одржуваат идеологијата за да обезбедат тоа што го ветуваат на своите

следбеници. Поради ова може да се аргументира дека идеологијата, покрај

лидерството, исто така е значаен дел на моралниот центар на гравитација.

Доколку се предизвика конзистентноста на нивната идеологијата, се напаѓаат

основните вредности поради кои постојат „Ал Каеда“ и ДАЕШ.

6.2. Евалуација на досегашната борба против терористичките организации

Терористичка

организација

Кој државен актер(и) води

противтерористичка кампања

На каков начин се бори против

организацијата

„Хамас“ Израел

Употреба на конвенционална

воена доктрина

„Хезболах“ Израел

„Ал Каеда“ Коалиција на САД, НАТО

ДАЕШ
Коалиција на САД, НАТО,

Русија, арапски држави

ПКК Турција

Употреба на полиција

(жандармерија) како примарна

сила и војската за поддршка

Табела 15. Споредба на методите за борба против тероризмот
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6.2.1. Израел против „Хамас“

Во борбата против „Хамас“ Израел применува директен пристап со сите

расположиви капацитети и инструменти на национална моќ. Израелските

одбранбени сили дејствуваат со сè со што располагаат против борците на

„Хамас“, нивни објекти, складишта, кампови за обука, комуникациски јазли и

позиции. Досега, врз „Хамас“ е дејствувано со воздушни напади од авиони и

хеликоптери, со артилерија од копно, а врз цели во Газа се дејстува и од

бродови182. Ова значи дека „Хамас“, иако се третира како терористичка

организација и нејзините членови не се заробуваат (согласно хуманитарното

право и Женевските конвенции) туку се апсат (согласно Кривичниот закон на

Израел), врз нив се дејствува како врз бунтовничко движење.

Причината за ова е што „Хамас“ de facto дејствува како бунтовничко

движење, има свои единици, систем за командување и контрола, логистика,

врски и други елементи кои прават да изгледа и дејствува како војска.

Проблемот за Израел е што „Хамас“ паралелно врши класични терористички

напади со бомбаши-самоубијци, поставување на експлозивни направи,

киднапирање на војници и цивили и напади на поединци. Овој начин на дејство

е многу потешко да се спречи отколку ракетни напади за кои Израел има

противракетен штит. Не може да се каже дека Израел не ги идентификува

правилно елементите од оперативниот дизајн за „Хамас“.

Најголемиот проблем за Израел е што „Хамас“ е стациониран во густо

населената Газа и палестинското цивилно население е всушност жив штит кој

ги спречува израелските сили со една одлучувачка операција да го уништи.

Секоја колатерална штета се користи за обновување на насилствата. Тоа и

потврдува дека Израел се соочува со терористи кои се борат како бунтовници и

имаат огромна поддршка од палестинското население, т.е. постојано ги

обновуваат своите редови со нови борци.

Сепак, „Хамас“ како локална терористичка организација е премногу

зависна од надворешна помош. После катарската криза во 2017 година и

изолација на оваа држава, значително е намалена помошта која „Хамас“ ја

добиваше од Катар. Истовремено Египет ја блокира границата со Газа од каде

182 Adnan, Abu Amer. (2016). Is Israel planning all-out war on Hamas?”. Al Monitor, 19 August.
Accessed on 7 Jan 2018. https://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2016/08/israel-last-war-gaza-
hamas-preparations.html.
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доаѓаше помошта од „Муслиманското братство“. Со ова „Хамас“ е во најлоша

ситуација од нејзиното формирање. Израел може да разговара со „Фатах“, но

не и со „Хамас“. Поради тоа, политичкото крило на „Хамас“ ќе биде принудено

да се смири со „Фатах“ ако сакаат да останат релевантни.

6.2.2. Израел против „Хезболах“

За разлика од „Хамас“, „Хезболах“ е во подобра стратегиска ситуација во

однос на Израел. „Хезболах“ дејствува како одбранбена сила на територијата

на Либан и има голема улога во политичкиот живот на земјата. Ова значи дека

„Хезболах“ е терористичка организација која наликува на војска и е многу

повеќе од обично бунтовничко движење. Според некои проценки, „Хезболах“ е

помоќен и од војската на Либан. Бидејќи располага со огромни артилериско

ракетни капацитети, „Хезболах“ претставува повеќе од терористичка закана за

Израел – конвенционална, или комбинација на повеќе одеднаш, за што и доби

етикета на „хибридна закана“ после војната во 2006 година.

Во борбата против „Хезболах“, израелските одбранбени капацитети

применуваат директен оперативен пристап со сите расположливи средства,

воздушни напади, артилерија, оклопни единици. Исто како и против „Хамас“,

Израел се брани од „Хезболах“ со противракетен штит. „Хезболах“ располага

со ракети од поголем дострел во однос на „Хамас“. Израелските сили во 2006

година претрпеа изненадување поради начинот на кој „Хезболах“ се

спротивстави, со многу повеќе конвенционална тактика и утврдени одбранбени

позиции. Успехот на „Хезболах“ се должи и на ограничените цели кои ги имаат

израелските интервенции кои наликуваат на казнени експедиции.

Главната сила на „Хезболах“, сепак, е финансиската и материјалната

помош која ја добива од Иран. Бидејќи се работи за силен државен актер,

Израел досега безуспешно се обидува да ја запре оваа помош. Истовремено,

„Хезболах“ е помогнат од владата на Сирија која е шиитска. Ова значи дека

оваа терористичка организација наликува на државен актер и вообичаените

противтерористички тактики и техники се немоќни за да се победи.

Моментално, „Хезболах“ е во најдобра позиција од нејзиното формирање.

Во коалицијата против ДАЕШ, организацијата се покажа како стабилен актер,

ефикасна воена сила со јако разузнавање, добро опремена и обучена. Со

помошта која ѝ ја пружи на сириската влада, индиректно обезбеди поддршка од
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Русија, која не ја смета за терористичка организација. Главна карактеристика

поради која „Хезболах“ важи за особено жилава организација е одбранбениот

став во однос на Израел. При секоја израелска интервенција, „Хезболах“ се

брани на сопствена територија и стекна репутација на единствена сила која

може да ги одвратат израелските сили да се повлечат назад во Израел.

6.2.3. Коалицијата на САД, НАТО против „Ал Каеда“

САД уште во 90-тите години започна со противтерористички активности

против „Ал Каеда“. Во оваа фаза одвраќање на „Ал Каеда“ од напади САД

вршеа преку нивните сојузници со посредништво на тајни служби. Борбата

против „Ал Каеда“ главно се темелеше на разузнавање, откривање на нивните

кампови за обука и прекин на финансиските извори. Во оваа фаза „Ал Каеда“

најде безбедна зона во Авганистан каде талибанската власт им дозволи да се

инсталираат. Меѓутоа, за да се преземат воени акции против „Ал Каеда“, беше

потребен повод, кој се случи на 11 септември 2001 година.

Тоа е почеток на глобалната војна против тероризмот и САД веднаш

започнаат со одлучни офанзивни воени дејствија во Авганистан. Во почетокот

тежиште на противтерористичката борба беа специјалните сили, кои, по

откривање на камповите за обука и клучни лидери, наведуваа воздушни

напади врз обележани цели. Поради тоа што „Ал Каеда“ немаше физички

центар на гравитација, за кратко време САД сфатија дека е потребна многу

поголема сила за да се победи „Ал Каеда“. Откако е активиран членот 5 во

НАТО, партнерите членки започнаа со операција во Аганистан за уништување

на талибанската власт која дозволи слободно присуство на „Ал Каеда“,

формирање на нова демократска власт во Авганистан и постконфликтна

изградба на државата која со децении остана како најнеразвиена во светот.

Операциите во Авганистан против талибанските сили и „Ал Каеда“ се

водеа со конвенционални сили на САД, НАТО и нивните партнери. Иако

тежиштето беше на конвенционалните сили, силите за специјални операции на

САД и Алијансата добија значајна улога во пронаоѓање и уништување на

клучното лидерство на „Ал Каеда“. Истовремено „Ал Каеда“ беше присутна и во

Ирак, каде коалицијата на САД, која интервенираше поради други причини,

сепак ја имаше меѓу приоритетните цели.

Еден од клучните лидери на „Ал Каеда“ е убиен во 2006 година во Ирак
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(Ал Заркави). Борбата против „Ал Каеда“ ги вклучи сите капацитети на САД и

НАТО и имаше големи финансиски импликации. Ова значи дека оваа

терористичка организација ја поремети глобалната безбедност како никоја

претходно. Откако специјалните сили на САД го убија Бин Ладен во Пакистан,

„Ал Каеда“ се повлече во оперативна пауза и беше заменета од ДАЕШ која е

нејзина сестринска, суни-базирана терористичка организација.

Меѓутоа, „Ал Каеда“ останува да биде најголема закана за глобалната

безбедност. Иако направија грешка со потценување на западната воена

култура на 11 септември 2001 година, за разлика од ДАЕШ, тие гледаат успех

на долг рок. Нејзините лидери се фокусираат на постојано ширење на

идеологијата. После гонењето на запад и ликвидација на Бин Ладен, ќелиите

на „Ал Каеда“ се распространија на географските маргини во Африка и Азија,

во сиромашни и нестабилни држави. Засилено инвестираат во градење на

уште поцврста идеолошка основа (што во превод и значи „Ал Каеда“), со

намера во иднина да го обноват калифатот како крајна цел. САД и НАТО не

инвестираат доволно да го спречуваат влијанието на „Ал Каеда“ во Африка и

Азија. Единствен западен актер кој сериозно ја има сфатено опасноста од „Ал

Каеда“ во Африка на долг рок е Франција.

6.2.4. Коалициите на САД, НАТО, Русија, арапските влади против ДАЕШ

ДАЕШ е прва терористичка организација во светот која се обиде да

формира држава. Единствено ефикасна стратегија за тоа да го постигне е

водење на директна вооружена борба со конвенционални воени единици.

Затоа ДАЕШ се смета за нов вид тероризам или прва терористичка војска од

околу 30.000-40.000 борци. ДАЕШ ги изненади безбедносните сили на Ирак и

во терористички „блицкриг“ и брутални методи за застрашување за многу

кратко време освои неколку поголеми градови. Со проширување на

територијата на Сирија, ДАЕШ во еден момент воспостави контрола врз повеќе

од 7 милиони луѓе, сопствени нафтоносни платформи и заплени големо

количество на пари од банките во градовите.

Единствен начин да се запре продорот на ДАЕШ беше употребата на

конвенционална сила. Поради претседателските избори во САД и замрзнување

на сите активности на Блискиот Исток, САД и НАТО се ограничија на воздушни

напади на цели на ДАЕШ. Ирачките конвенционални сили започнаа со
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офанзива откако го запреа продорот пред Багадад. Турција како посебен актер

исто така со конвенционални сили и воздушни напади ги нападна целите на

ДАЕШ во Ирак.

Најголема промена во опкружувањето и нова парадигма во поновата

политичка арена е учеството на Русија во борбата против ДАЕШ, истовремено

и против опозицијата на нивниот сојузник, сириската влада. Русија во борбата

против ДАЕШ употреби масовни воздушни напади, а во понатамошниот период

и директна помош со најново артилериско вооружување, специјални сили и

инструктори кои им асистираа на сириските владини сили. Сириската и

ирачката војска е принудена на класично урбано војување бидејќи целта на

ДАЕШ е да ги држи под контрола освоените градови.

Примерот со ДАЕШ потврдува дека терористичка организација која се

одлучува на отворена војна со конвенционална сила, сепак не успева да се

спротивстави со далеку помоќна сила. Неколку коалиции се борат против

ДАЕШ, вклучувајќи ги и ПКК во Ирак и „Хезболах“ во Сирија, кои и самите се

идентификувани како терористички организации. Може да се каже дека изборот

на ДАЕШ да војува со примена на директен оперативен пристап директно ќе

придонесе да кулминира.

Одлуката да се започне војна против релативно силни државни актери,

Сирија помогната од Русија и Ирак помогнат од САД, се покажа како погрешна

терористичка тактика. Иако се обидоа да дејствуваат идеолошки, ДАЕШ од

самиот почеток ја идентификува вооружената моќ како сопствен центар на

гравитација. Единствен начин да опстане како организација е потполна

реогранизација и редефинирање на стратегијата како да се бори.

6.2.5. Турција против ПКК

Борбата против ПКК е исклучок во однос на другите според начинот на кој

Турција се обидува да победи. Бидејќи се работи за организација која започна

првенствено со сецесионистички цели, примарна алатка на Турција за борба

против ПКК се полициските сили со воени капацитети или турската

жандармерија. На овој начин Турција со години се обидува да го држи

конфликтот во низок интензитет и со тоа да не и даде големо значење на ПКК.

Турската војска дејствува како поддршка на жандармеријата која е главен

носител на противтероризмот во Турција. Меѓутоа, во источниот дел на земјата
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како и во северен Ирак, во борба против ПКК Турција често ги употребува

копнената војска и воздухопловството за извршување на конвенционални

операции.

Оваа комбинирана употреба на воени и полициски сили е ефикасен метод

Турција да не дозволи борбата против ПКК да личи на граѓанска војна против

незадоволно бунтовништво. Употребата на полицијата и нивно гонење како

терористи директно ги делегитимира припадниците на ПКК. Многу често кога

ПКК се брани во густо населени места, турската војска избегнува поддршка од

воздух заради избегнување на колатерална штета и подигнување на борбата

против терористи на ниво на внатрешен конфликт во земјата.

Може да се каже дека Турција релативно успешно се спротивставува на

ПКК. Прво, правилно го идентификуваа лидерството како морален центар на

гравитација и инвестираа доста време за да го фатат Оџалан, таткото на

движењето. Второ, правилно е проценето смртната казна на Оџалан183 да се

замени со доживотна казна затвор. Со тоа се избегна да биде прогласен за

маченик на курдското движење и се остава опцијата да биде употребен

неговиот авторитет за влијание на организацијата. Ова е важна лекција за

борба против тероризмот. Мировниот процес од 2013-2015 година е овозможен

токму со посредништво на затворениот Оџалан.

Олеснителна околност за Турција е недостатокот на единство помеѓу

Курдите во регионот. Додека ПКК и ЈПГ се идеолошки левичарски организации,

ирачките Курди се десничари и не го гледаат Оџалан како заеднички лидер.

Ирачките Курди имаат автономија и нема да прифатат формирање на

Курдистан под идеолошко водство на ПКК. Во северен Ирак, моментално има

околу 1000 борци на ПКК кои немаат поволни позиции. Ризик за Турција е

соработката меѓу ПКК и ЈПГ во Сирија. ЈПГ стекна значително количество на

оружје кое во зависност од исходот на граѓанската војна во Сирија,

најверојатно ќе заврши во рацете на ПКК. Поради ова, Турција во иднина ќе

мора да ги гони ПКК на сириска територија со воена сила, со повремени

интервенции во северниот дел на земјата.

183 BBC News. (1999). Text of the Ocalan Verdict. 29 June. Accessed on 13 January 2018.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/monitoring/380845.stm.
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6.3. Аспекти на глобалното бунтовништво

Терористичките организации отсекогаш имале форма на бунтовнички

движења. Меѓутоа, постои значителна разлика од класичниот тероризам од 60-

тите и 70-тите години и глобалниот тероризам на „Ал Каеда“ и ДАЕШ.

Современиот тероризам очигледно има елементи на бунтовништво. Не само

глобалниот, туку и регионалниот и локалниот тероризам е проблем против кој

државите ангажираат конвенционални воени капацитети. Употребата на војска

во борбата против тероризмот која беше вон секаква опција во минатото, денес

стана главна алатка. Терористичките напади во Европа ја поттикнаа Франција и

Белгија да ја ангажираат војската за да ги заштитат урбаните центри.

Констатацијата дека борбата против глобалниот тероризам е всушност

борба против глобално бунтовништво стана очигледна уште на самиот почеток

на војните во Ирак и Авганистан. Kilcullen во 2005 година истакна дека „Ал

Каеда“ користи методи на тероризам, но тоа не е нејзината единствена

тактика184 ниту цел сама по себе. Според Килкулен, „војната против тероризмот

е всушност кампања против глобално исламистичко бунтовништво, што значи

подобар пристап во овој конфликт нуди противбунтовништвото, а не

противтероризмот“185.

Индикатори дека современиот тероризам има карактеристики на

бунтовништво се следните:

- терористичките мрежи, за разлика од минатото кога имаа структура

на криминална група, денес имаат развиен систем на командување и

контрола со сите потребни организациски елементи како логистика,

врски, операции, пропаганда и регрутација;

- терористичките организации се подобро организирани и имаат

војничка структура;

- исто како и класичните бунтовништва, речиси сите имаат политичко

крило кое се бори за легитимност во меѓународните односи;

- сите успеваат да обезбедат поддршка од населението и нивна помош

во зоната каде што оперираат, а особено глобалните организации

како „Ал Каеда“ и ДАЕШ успеваат да обезбедат поддршка на големи

184 Kilcullen, D.J. (2005). Countering global insurgency. Journal of Strategic Studies, 28(4), 597-617.
185 Kilcullen.
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далечини;

- современите терористите располагаат со конвенционални

капацитети, современо вооружување и опрема со која знаат да

ракуваат;

- терористите имаат во своите редови поранешни војници и офицери,

обучени во вештини на војување, тактики, техники и процедури;

- нова парадигма на тероризмот е појавата на ДАЕШ која освојува и

контролира територии со намера да формира држава;

- зголемена популарност и лесна регрутација со користење на

пропаганда преку интернет;

- зголемен тренд на странски борци, опортунисти од цел свет.

- државите кои се спротивставуваат на тероризмот неизбежно се

принудени да војуваат конвенционално, користат директен пристап и

голема огнена моќ;

- колатералната штета од таквото дејство е често голема;

- последиците од војната против тероризмот се многу големи и

наликуваат на последици од конвенционални војни - бегалска криза и

миграција на населението.

Борбата против „Ал Каеда“ и ДАЕШ задира во чувствителна тема –

милитантен ислам, кој потсетува на судирот на цивилизации на Хантингтон.

Линиите на операции се долж териториите кои се поранешни западни колонии,

но и поранешни територии на исламскиот калифат. Цела стратегија на „Ал

Каеда“ се базира на враќање на изгубените територии во контрола на исламот,

додека ДАЕШ оди чекор подалеку – наметнување на супериорен политички

систем базиран на исламскиот закон врз цел свет.

Поради ова решението не е така едноставно. Килкулен истакнува дека

традиционалното противбунтовништво кое е користено за време на Студената

војна имало развиено тактики и постапки за борба против бунтовници во една

држава, не регионално или како денес глобално. Релативно поедноставно, ако

може така да се каже, е да се преземат противбунтовнички мерки, активности и

постапки во точно дефинирано војувалиште. Меѓутоа, глобалното

противбунтовништво бара координација и синхронизација на воено-политички,

економски, меѓу институционални и други напори на глобално, меѓународно
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ниво.186 Според ова, традиционалното противбунтовништво не може да се

примени ефикасно во оваа нова парадигма на глобален тероризам (во форма

на бунтовништво).

Прифаќање на глобалниот тероризам како глобално бунтовништво е

императив за борба против него. Со тоа се прифаќа дека проблемот е далеку

покомплексен отколку класичен тероризам кој може да се изолира во рамки на

една држава. На глобалното бунтовништво треба да се гледа како на

комплексен систем за чие уништување е неопходно развивање на против тежа

- друг комплексен систем, исто така глобален.

Затоа оперативниот дизајн како методологија е можно решение. Тој се

потпира на системското размислување за да ги открие процесите во еден

систем како што е една глобална терористичка организација како Ал каеда или

ДАЕШ кои дејствуваат како бунтовништва. Со проучување на деловите од кои

се сочинети и откривање како тие се поврзани меѓу себе во една целина се

избегнува повторување на истите грешки или примена на неуспешни решенија

бидејќи се губи време, а времето е неповратен фактор.

Системското размислување би требало да овозможи сфаќање на

елементите на глобалното бунтовништво и последиците од промените кои се

нанесуваат со (не)дејстување. Денес е јасно дека прераното повлекување на

силите на САД од Ирак во време на пореметен суни-шиитски баланс во власта

директно придонесе за изненадна појава на ДАЕШ. Оперативниот дизајн нуди

критична анализа од која може да се процени кои се најлогичните безбедносни

политики за последиците на долгорочен план да не бидат негативни на сметка

на краткорочен успех.

6.4. Глобализација на борбата против тероризмот

Постои критика дека неуспехот да се дефинира тероризмот во

меѓународните односи е можеби главна причина за неуспехот тој да се победи.

Поради недостаток на основни елементи, како на пример јасно дефинирање на

противникот, „војната против тероризмот“ има тенденција не само да трае

бесконечно туку го одвлекува вниманието од изворните причини за оваа

186 Kilcullen.
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глобална појава187. Постојат низа на културолошки, социо-економски и

политички проблеми чие игнорирање предизвикува групи и организации да се

впуштаат во остварување на своите цели преку тероризам.

На пример, појавата на „Хамас“ не може да се смета како неразумна

терористичка организација која спонтано започнала со насилство. Причината е

секако нерешавање на палестинското прашање од 1947 година. Иако целта не

ги оправдува средствата, не може да се исклучи социјалниот, економскиот и

политичкиот елемент кои ја поттикнува мотивацијата на членовите на „Хамас“,

Палестинци со вродена омраза против Израелците за кои сметаат дека ја

окупираат нивната земја.

Меѓутоа, државите често избегнуваат да дискутираат за коренот на

проблемот. Многу е поедноставно да се обвини постапката, т.е. тактиката на

организацијата како терористичка и со тоа да се обезбеди легитимност за

нејзино уништување. Проблемот е тоа што современиот тероризам, кој

дефинитивно лични на бунтовништво, не може да се изолира од цивилното

население без оглед дали тоа помага или не. Колатералната штета врз

цивилното население е честа и значително придонесува терористите да

добијат уште поголема мотивација за борба. Во тој контекст, во борба против

современиот тероризам, „целта не ги оправдува средствата“ би требало да

биде обострано ограничување. Особено големите држави (САД, Русија), често

предизвикуваат колатерална штета во борбата против современиот тероризам.

Борбата против глобалниот тероризам е неопходно да се глобализира

бидејќи не се води на ограничено војувалиште. Поврзаноста на ќелиите

(гранките) на глобалните терористички организации преку границите на

различни држави наметна државите сè повеќе да соработуваат, особено во

областа на разузнавањето и споделување на информации. Операцијата на

НАТО во Авганистан покажа дека глобализирање на проблемот на тероризмот

не значи и негово лесно сузбивање. Талибанската власт во Авганистан ѝ

дозволи на „Ал Каеда“ заштита и престој во текот на 90-тите години, но тоа

значаше нејзино изолирање во една т.н. пропадната држава. Со

интервенцијата на САД и НАТО, „Ал Каеда“ започна да ги префрла камповите и

187 Zisler, M. (2009). Globalizing Contemporary War. Journal of Alternative Perspectives in the Social
Sciences, 1(3), 870-882.
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во други држави, и нејзиното идеолошко влијание да се распространи низ

Африка и Азија.

Затоа глобализирањето на борбата против тероризмот ја користи самата

глобализација за превентивно спречување да се шират глобалните

терористички мрежи. Градењето на демократијата низ светот, првично

американска доктрина, е главен механизам за спречување нестабилните

држави да станат т.н. пропаднати држави. Колку повеќе пропаднати држави во

светот, толку повеќе сигурносни зони за глобалните терористички организации.

Дилемата која се јавува кога станува збор за градење на демократија во

автократски држави е фактот што слично како и во демократиите, во

автократските држави тероризмот тешко вирее.

Практиката покажа дека оние држави кои имаат автократски режими, иако

демократските процеси трпат, многу полесно, побрзо и поефикасно се

справуваат со терористички групи и организации токму поради неограничената

сила со со која возвраќаат. Автоктратските режими низ арапскиот свет успешно

се справуваа со терористичките организации кои се базираат на милитантен

исламизам, и само откако паднаа и започна да се инсталира демократија, овие

организации земаа замав. Држави со транзициско општествено уредување се

ранливи на екстремизам, насилство и појава на милитантни групи бидејќи не се

доволно одлучни да дејствуваат, еднаш кога ќе започнат да ги исполнуваат

стандардите на демократиите. Од друга страна, патот од автократија до

демократијата е временски долг. Поради ова, коалицијата на НАТО во

Авганистан покрај уништување на Талибан и „Ал Каеда“, инвестира во

постконфликтно градење на Авганистан за да се надмине таа ранлива фаза

додека државата достигне стабилна и одржлива демократија.

Во борбата против ДАЕШ, покрај поединечни актери, главниот напор го

прават две коалиции, една предводена од САД и една од Русија. До денешен

ден координацијата меѓу двете коалиции е дискутабилна што покажува ја

покажува комплексноста на здружените операции, особено кога се работи за

актери со спротивставени национални интереси (САД и Русија во однос на

сириската влада на чело со Башар ал Асад. Глобализирањето на борбата

против тероризмот е неопходно, но неговата неконзистентност може да

генерира недоверба и можни други конфликти. Во борбата против ДАЕШ се

испреплетени интересите на повеќе држави, што ја потврдува критиката дека
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зад тероризмот се кријат многу повеќе социјални, економски и политички

проблеми кои се главната причина за негова појава.

Глава 7
ЗАКЛУЧОК

7.1. Општи заклучоци

Во денешната меѓународна арена, терминот „современ тероризам“

претежно се користи како еуфемизам за глобалниот џихад на милитантните

исламисти. Тоа е глобална пореметувачка закана која директно и индиректно

влијае врз сите сфери на општеството: политички, економски, безбедносно,

социјално, културолошки и др.

Современиот тероризам е комплексен проблем кој значително се

разликува од тероризмот во втората половина од 20-тиот век. Целите,

средствата и методите се драстично изменети. Брзите промени на глобалното

оперативно опкружување поради глобализацијата, протокот на информации и

современата технологија, дополнително ја комплицираат борбата против

тероризмот.

Единствен начин да се победат терористички организации кои дејствуваат

регионално и глобално е формирање на глобален фронт, или здружена борба

и коалициски напори. Здружената борба не треба да се состои само од

физичка (воена и полициска) компонента, туку и политичка, економска,

морална, социјална, културолошка итн. Колатералната штета е неоправдана и

секогаш оди во корист на терористичките организации.

За таа цел, императив е итно донесување на унифицирана, меѓународно

прифатлива дефиниција за тероризмот. Никој не може да се изолира од

ефектите на современиот тероризам, дури и оние држави кои не се под

директна закана. Нестабилност во еден регион има пореметувачки ефекти во

други региони. За да се применат глобално прифатливи методи за негово

сузбивање, потребно е да се прифати дека современиот тероризам има

карактеристики на бунтовништво.

Неопходно е прилагодување на класичната противбунтовничка доктрина и

нејзина примени против оние бунтовништва кои користат методи на тероризам.
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Државите мора да го подготват населението дека борбата против тероризмот

ќе трае долго и напорно, без ветувања за брза победа. Современиот

тероризам ќе остане како долгорочна закана и треба да се сфати како војна до

исцрпување.

Дизајнот нуди сеопфатен пристап во анализата на терористичките

организации и сфаќање на нивната оперативна вештина. Согласно резултатите

од анализата на петте групи, совремниот тероризам треба да се гледа од сите

негови аспекти. Тероризмот е само алатка, не и цел сама по себе. Доколку

правилно не се идентификува изворот на проблемот, се нудат решенија кои не

се потребни, а може да генерираат нови проблеми.

Дизајнот открива кои се вистинските причини за проблемот и критички ги

истакнува можните пропусти во досегашната борба против конкретна

терористичка организација. Тероризмот на локална организација како „Хамас“,

или регионални како „Хезболах“ и ПКК имаат значително различна основа од

тероризмот на глобални, транснационални организации како „Ал Каеда“ и

ДАЕШ и затоа не може да се третираат со исти противмерки.

7.2. Специфични заклучоци и препораки

За решавање на комплексни проблеми потребни се комплексни

организации и методи. Очигледна е потребата од нов пристап во борбата

против современиот тероризам, бидејќи досегашните безбедносни политики не

се доволни за да го сузбијат. Државите обично дејствуваат реактивно, наместо

проактивно.

Тероризмот обично вирее во средини кои се нестабилни и проблематични,

или држави кои се „пропаднати“ или „одметнати“. На тероризмот речиси

секогаш му претходат екстремизмот и радикализацијата и државите треба

превентивно да дејствуваат за нивно сузбивање. Најпосакувано е да се уништи

во самиот почеток, бидејќи еднаш кога ќе се појави, терористичката група или

организација се храни и расте, а најчесто поради несоодветните реакции на

државите.

Скоро во сите случаи моралниот центар на гравитација на современите

терористички организации е нивната идеологија. Практиката покажува дека

иако ова е познато, државите повеќе се фокусираат на уништување на нивниот

физички центар на гравитација, што не секогаш дава резултати. Со
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методологијата на оперативен дизајн се открива кои се заеднички

карактеристики на различни организации и во кои случаи може да се применат

исти решенија.

Практикување на вистинска оперативната вештина е суштинска за

градење, развој и одржување на соодветни институционални капацитети и

способности за справување со комплексни закани. Поврзување на целите,

методите и средствата на национално и наднационално ниво претставува

рационализирање на сите ресурси, а особено времето.

Интеграцијата на оперативната вештина и оперативниот дизајн во

безбедносниот систем на државите може значително ја подобри националната

и меѓународна безбедност. Тие се базираат на критичко, креативно и системско

размислување и овозможуваат правилно насочување на елементите на

национална моќ.

Оперативната вештина и оперативниот дизајн треба да се изучуваат во

безбедносните образовни институции како столб на модерниот западен начин

на војување. Во иднина, квалитетот на борбата против тероризмот ќе се мери

во зависност од нивна ефикасна примена. Само со вистинско сфаќање на

анатомијата на тероризмот, тој ќе може да се победи.
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