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Сажетак
Опа да њем ре ла тив не мо ћи САД и За па да до ве де ни су у пи-

та ње те о риј ско-кон цеп циј ски и прак тич ни те ме љи на ко ји ма је (би-
ла) за сно ва на њи хо ва свет ска до ми на ци ја. У ра ду се пре и спи ту ју 
за ко ни то сти кла сич не ге о по ли ти ке и за кљу чу је да су се по ја ви ли 
но ви гло бал ни ак те ри, те да „глав на ге о по ли тич ка на гра да“ (Бже-
жин ски) ви ше ни је са мо Евро а зи ја, већ чи та ва Пла не та. Сход но 
то ме, „осо вин ска област“ по ме ра се из ван евро а зиј ске кон ти нен-
тал не уну тра шњо сти, а Heartland-Rimland мо дел мо же и да ље да 
ва жи, али у про ме ње ним про стор ним, ци ви ли за циј ским и ге о по-
ли тич ким ко ор ди на та ма. Бу ду ћи да је по рас тао ге о по ли тич ки ка-
па ци тет „про бу ђе ног исла ма“, аутор из два ја Ислам ски Heartland и 
до ка зу је за што он по ста је гло бал но ге о по ли тич ко сре ди ште. Сход-
но то ме, „оста так све та“ чи ни ће Гло бал ни Rimland, чи ју ће ла ба ву 
ко хе зи ју, упр кос су прот ста вље ним ин те ре си ма ње го вих во де ћих 
си ла, одр жа ва ти „ислам ска опа сност“.
Кључ не ре чи: ге о по ли ти ка, про ме на па ра диг ме, ак те ри пр вог и дру гог 

ре да, Ислам ски Heartland, Гло бал ни Rimland, Бал кан

1.ПРИВИДНАГЕОПОЛИТИЧКАКОНФУЗИЈА
НАРАЗМЕЂУПОРЕДАКА

Са мо за ва ра ва ју ће зву чи на ра тив да је свет и ра ни је био уз бу-
дљи во ди на ми чан, про тив ре чан, по ла ри зо ван и кон флик тан, са мо 
се то ни је зна ло за то што ни су по сто ја ла та ко моћ на и пла не тар но 

* Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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ди мен зи о ни са на сред ства ин фор ми са ња да о то ме стал но „лу па ју 
у до бош“ ко ји ће се чу ти ши ром „гло бал ног се ла“. Ак ту ел не (нео)
кла сич не вој не агре си је, ме ђу др жав ни су ко би, тзв. хи брид ни ра-
то ви и те ро ри стич ки ак ти са мно го број ним жр тва ма мо гли би да 
за ве ду на стран пу ти цу и из ну де за кљу чак да „то ни је ни шта но-
во“. Али, пан де ми ја на сил них сме на ле гал но иза бра них вла сти, све 
ма сов ни јих и уче ста ли јих со ци јал них и ра сно-ет нич ких не ми ра, 
се па ра ти за ма и раз би ја ња ме ђу на род но при зна тих др жа ва, дез ин-
те гра ци ја су пра на ци о нал них тво ре ви на, фи нан сиј ско-еко ном ских 
кри за и (пред)бан крот ских ста ња, де ста би ли за ци ја и ен тро пи ја не-
ка да узор них зе ма ља, ин ду ко ва них ху ма ни тар них ка та стро фа и ма-
сов них ми гра ци ја, екс пе ри ме на та са жи вот ном сре ди ном, љу ди ма 
и њи хо вим по тре ба ма, стиг ма ти зо ва ње „не по слу шних“ на ро да и 
њи хо вих по ли тич ких во ђа, су но вра та истин ских људ ских и на ци-
о нал них вред но сти, а про па ганд на ре а фир ма ци ја нај мон стру о зни-
јих иде о ло ги ја и сва ко вр сне дру штве не па то ло ги је – све до чи да се, 
ипак, ра ди о да ле ко од ма клом про це су по ср та ња свет ског си сте ма 
у ста ње де ре гу ла ци је.

Упр кос то ме, не ра ди се о гло бал ном ге о по ли тич ком ва ку-
у му, ни ти је на по мо лу ка та стро фа раз о бру че не, не кон тро ли са не, 
бес крај не анар хи је, већ је у то ку пре(о)ла зна фа за оро че не, при-
вид не, за да те, ор га ни зо ва не кон фу зи је. Из тог ста ња про и за ћи 
ће дру га чи ја хи је рар хи ја „игра ча“, про ме њен рас по ред „фи гу ра“ 
и ре де фи ни са на „пра ви ла игре“. При вид но не из ве сно „жон гли-
ра ње“, у ко ме ће сла би и ла ко вер ни углав ном гре ши ти у прет по-
став ци ис под ко је „ши би це је ку гли ца“, прет хо ди ће ус по ста вља њу 
ка квих-та квих но вих пра ви ла функ ци о ни са ња гло бал них од но са. 
Из те су ро ве ком би на то ри ке тре ба ло би да про ис тек не (још) „Но-
ви(ји) свет ски по ре дак“, ко га, у ства ри, не ће од ли ко ва ти ана хро на 
(псе у до)ста тич ност, већ аморф но ста ње ул тра пост мо дер не „кон-
ти ну и ра не тран зи ци је“. Сход но то ме, пре по зна тљи во се из бе га ва 
ри зик по кре та ња и не ко ли ко го ди шњег тра ја ња еруп тив ног рат ног 
на си ља пла не тар них раз ме ра, по сле чи јег окон ча ња „ми ров ном 
кон фе рен ци јом“ би на сту пи ло ле тар гич но раз до бље „пра вед ни јег“ 
по рет ка. Ствар ност и бу дућ ност до не ће умно жа ва ње не чег тек на-
ја вље ног Хлад ним (Тре ћим свет ским) ра том: стал них кон фли ка-
та дис перз ног ре ги о нал ног рас по ре да и ка рак те ра, а об у зда ва ног 
ин тен зи те та, где ће се, као у аре ни, ве ли ке си ле и оста ли вла сни-
ци мо ћи над ме та ти не угро жа ва ју ћи не по сред но соп стве не те ри-
то ри је, при род не ре сур се, цен тре упра вља ња, сим бо ле пре сти жа, 
еко но ми ју, по да ни ке... Ако тај „ре цепт“ ипак не про функ ци о ни ше, 
за кла си чан, Че твр ти свет ски рат (на лик Пр вој и Дру гој свет ској 
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„кла ни ци“) ко јим би се при пре ми ло по то ње гло бал но ге о по ли тич-
ко пре у ре ђе ње – ни ка да ни је ка сно.

По сту ла ти на ко ји ма се од древ них вре ме на за сни ва ло про-
жи ма ње географског и политичког, не из у зи ма ју ћи за ко ни то сти и 
кли шее ге о по ли ти ке по чев од ње ног озва ни че ња на раз ме ђу 19. и 
20. ве ка, увек су ускла ђи ва ни са но во на ста лим ре ал но сти ма, али 
су те мељ не по став ке оста ја ле да ва же. Ме ђу тим, пост би по лар на 
не рав но те жа је на ја ви ла, а по сту ни по лар на не ста бил ност учи ни ла 
ну жним чак и њи хо во пре и спи ти ва ње. Спо зна ју тих но вих пра ви ла 
и па ра диг ми не би тре ба ло схва ти ти као ре зул тат сци јен ти стич ке 
оба ве зе на сум њу, об ра чу на са сте ре о ти пи ма и по тре бе за ори ги-
нал но шћу свој стве не по бор ни ци ма ре ла ти ви зма1) и кри тич ке ге о-
по ли ти ке2), већ као по ни ра ње у су шти ну ствар них, бр зих, фун да-
мен тал них и да ле ко се жних про ме на од но са у све ту:

 ●  кон јунк тур ни ге о ни хи ли стич ки при ступ бр зо је по ти сну-
ла ре а фир ма ци ја уло ге при род них усло ва и из во ра у са-
вре ме ној ге о по ли ти ци;

●● ●кли же ње „тр го вач ке ци ви ли за ци је“ (на ро чи то не ких чла-
ни ца ЕУ) у фи нан сиј ско-еко ном ску кри зу од 2008. го ди не 
вра ти ло је на сце ну ма те ри јал ну про из вод њу и по твр ди ло 
жи ла вост по љо при вред но-ин ду стриј ских зе ма ља;

●● ●по пу ла ци о на екс пло зи ја и ви ше ди мен зи о нал на де мо-
граф ско-про стор на по ла ри за ци ја у пр ви план су ка та пул-
ти ра ли ста нов ни штво као чи ни лац у свет ским од но си ма;

●● ●де мо ге о по ли ти ку као ди сци пли ну3) на ро чи то је под ста кла 
„Но ва ве ли ка се о ба“, тј. „ми гра ци о ни цу на ми“ ко ји је за-
пре тио Евро пи де струк ци јом;

1) Во де ћи по бор ник ре ла ти ви за ци је ге о по ли ти ке у ко рист ге о е ко но ми је на кон окон ча-
ња би по ла ри зма био је Е. Лу твак. У члан ку из 1990. го ди не по ста вио је осно ве но вих 
ри вал ста ва ко ја ће се слу жи ти еко ном ским, а не вој но-по ли тич ким сред стви ма, да би 
у сту ди ји из 1999. го ди не де таљ ни је обра зло жио по јам и уло гу ге о е ко но ми је. Ви де ти 
у: Ed ward Lut twak, „From Ge o po li tics to Geo-eco no mics: Lo gic of Con flict, Gram mar of 
Com mer ce“, TheNational Interest,The Ni xon Cen ter, Was hing ton D.C., № 20, Sum mer 
1990, стр. 17–23 и Ed ward Lut twak, Turbocapitalism:winnersandloosersintheglobal
economy,Har per and Col lins Pu blis hers, New York, 1999.

2) У гру пи те о ре ти ча ра ко ји су се за ла га ли за пре и спи ти ва ње и ре кон цеп ту а ли за ци ју кон-
вен ци о нал ног про ми шља ња ге о по ли ти ке ис ти цао се Џ. Тју ат хејл (ир ски GearóidÓTu-
athail). Ви де ти у: Gearóid Ó Tu at hail, CriticalGeopolitics:ThePoliticsofWritingGlobal
Space, Ro u tled ge, Lon don, 1996. и Gearóid Ó Tu at hail, Si mon Dalby,RethinkingGeopoli-
tics, Ro u tled ge, Lon don and New York, 1998.

3) Ако се ге о по ли ти ка по и ма као по себ на, са мо стал на на у ка, он да јед на од ње них ди сци-
пли на је сте де мо ге о по ли ти ка. О по де ли ге о по ли ти ке са раз ли чи тих ста но ви шта ви де ти 
у: Ми ло мир Сте пић, Геополитика–идеје,теорије,концепције, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2016, стр. 23–34.
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●● ●исто вре ме но, по но во је на ра стао зна чај оно га што је гло-
ба ли зам про гла сио глав ном смет њом и већ гро ги ра ним 
су пар ни ком – на ци о нал не др жа ве, ње не те ри то ри је, гра-
ни ца, су ве ре ни те та, ин те ре са...;

●● ●по сле кра ха би по ла ри зма, уме сто „свет ске др жа ве“ по 
аме рич ком „ли ку“ и уни по лар ном хе ге мо ни стич ком мо-
де лу, са зрео је „грозд“ но вих-ста рих ве ли ких си ла – Ки не, 
опо ра вље не Ру си је, Ин ди је... – ко је те же мул ти по ла ри-
зму;

●● ●пост мо дер ни моћ ни ак те ри све ви ше про тив Им пе ри је 
(САД) де лу ју удру же но, не на сто је ћи са мо да из вр ше ње-
но де тро ни зо ва ње, већ и да про ме не кул тур но-ци ви ли за-
циј ске, еко ном ске и (гео)по ли тич ке обра сце ко је је све ту 
на мет нуо За пад и на осно ву њих оства ри вао ви ше ве ков ну 
до ми на ци ју;

●● ●гло бал ни кре ди би ли тет За па да по стао је упи тан, „за пад не 
вред но сти“ су све ма ње при влач не, уме ре ни, али све о бу-
хват ни де кли ни зам За па да сти гао је до тач ке пре ло ма ода-
кле је ве ро ват ни је убр за ва ње опа да ња не го опо ра вак;

●● ●ан ти за пад но (на ро чи то ан ти а ме рич ко) рас по ло же ње и де-
ло ва ње са све ма ње за зо ра ма ни фе сту ју по ли тич ка вођ-
ства чак и у ма њим зе мља ма (С. Ко ре ја, Бо ли ви ја, Фи-
ли пи ни...), а тај от пор из не дрио је про ме ну епо хал них 
раз ме ра – „бу ђе ње“ ислам ског чи ни о ца, ко ји ста тус ге о-
по ли тич ког објек та за ме њу је ам би ци јом да по ста не ва жан 
гло бал ни ге о по ли тич ки су бјект.

2.ИСЛАМСКИСВЕТИРЕДЕФИНИСАЊЕ
КЛАСИЧНОГHEARTLAND-RIMLANDМОДЕЛА

Ви ше од јед ног сто ле ћа ге о по ли ти ка – ка ко на у ка, та ко и 
прак са – углав ном се за сни ва ла на та ла со крат ско-те лу ро крат ском 
ан та го ни зму и над ме та њу ве ли ких си ла ко је их пер со ни фи ку ју. Бу-
ду ћи да је гло бал на до ми на ци ја не мо гу ћа без кон тро ле Евро а зи је, 
кључ ни ге не ра тор ге о по ли тич ких про це са и кре и ра ња свет ског по-
рет ка би ло је на сто ја ње по мор ских си ла (Ве ли ка Бри та ни ја и САД, 
са сво јим са те ли ти ма) да по зи ци о ни ра њем дуж обод не евро а зиј ске 
зо не (Rimland) оп ко ле, су зби ју и оне мо гу ће коп не ну си лу (Ру си ја/
СССР/Ру си ја, са сво јим са те ли ти ма) да про дре из евро а зиј ског „ср-
ца“ (Pivotarea,Heartland) и овла да „су пер кон ти нен том“, след стве-
но и Ста рим све том, од но сно Ме кин де ро вим „Свет ским остр вом“ 
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(Афро-евро а зи ја), те чи та вом Пла не том. Те о риј ско-кон цеп циј ски 
се осла ња ју ћи на про ми шља ња Ме кин де ра (три ва ри јан те из 1904, 
1919. и 1943. го ди не4)) и Спајк ме на (из 1944. го ди не)5), За пад је од-
ре дио не са мо обод Евро а зи је као екс тер но по при ште ко је му од-
го ва ра јер је уда ље но од „цен тра“ Им пе ри је, већ и на мет нуо та ква 
„пра ви ла игре“ да у њи ма при ме њу је стра те ги је ко је му да ју апри-
ор ну пред ност и чи не га из глед ним по бед ни ком („ана кон да“, „об у-
зда ва ње“, „ре ги о нал но ба лан си ра ње“...). Ње го ви до ми цил ни (евро-
а зиј ски) су пар ни ци – у пр вом ре ду „ру ски ко лос“ – хте ли-не-хте ли 
уву че ни су у ту уна пред гу бит нич ку ма три цу.

Сход но та квом ге о по ли тич ком обра сцу и ци љу, је дан од 
кључ них и да ле ко се жних стра те шких по ду хва та по мор ских си ла 
За па да, а ко ме је у до са да шњим про у ча ва њи ма по све ће на ма ла па-
жња, био је да из вр ше „фрак ту ру“ Ста рог све та, тј. да по це па ју 
„Свет ско остр во“. Као пред ло жак по слу жио је Ме кин де ров Реги-
онАрабија из са ста ва ње го вих „шест при род них ре ги о на Свет ског 
остр ва“6), чи је је де струк тив не по тен ци ја ле он до бро уочио и апо-
стро фи рао ко ри сте ћи тер мин „великапукотина“(broadgap). Ре ги-
он Ара би ју, где из ра зи ту ве ћи ну чи ни му сли ман ско ста нов ни штво, 
чи не Си нај, Ле вант, Ме со по та ми ја и про стра но Ара биј ско по лу о-
стр во, укљу чу ју ћи и ра се ди ма пре ди спо ни ра не ма кро-на пр сли не 
ис пу ње не во дом – до ли ну Ни ла и ба се не Цр ве ног мо ра и Пер сиј-
ског за ли ва. За хва љу ју ћи то ме, у ову, ина че те шко до ступ ну област, 
ипак је олак шан про дор по мор ских си ла. Упра во ту чи ње ни цу ис-
ко ри сти ле су ра ни је Ве ли ка Бри та ни ја, а по сле ње САД, ин фил три-
ра ле се у „ве ли ку пу ко ти ну“, ко ја се због вер ско-ци ви ли за циј ских 
сре ди шта, енер гет ског бо гат ства и ге о по ли тич ког по ло жа ја че сто 
сма тра и „пуп ком све та“. Шта ви ше, у (нео)кла сич ном и пост мо-
дер ном ге о по ли тич ком кон тек сту, „ве ли ку пу ко ти ну“ тре ба ло би 
про ши ри ти на чи тав „ров“ Сре до зе мља у ши рем сми слу – од Ги-
брал та ра до ис точ не цр но мор ске оба ле („од Хер ку ло вих сту бо ва до 
Кол хи де“), па чак мо жда и до Ка спиј ског ба се на.7)

4) Три ва ри јан те Ме кин де ро ве „осо вин ске обла сти“, тј. Heartland-а, пред ста вље не на јед-
ној кар ти, ви де ти у: Saul B. Co hen, GeopoliticsoftheWorldSystem, Row man & Lit tle fi eld 
Pu blis hers, inc., Lan ham (Maryland), 2003, стр. 18.

5) Nic ho las Spykman, TheGeographyofthePeace,Har co urt, Bra ce & Co., New York, 1944. 
(ви де ти кар ту на стр. 52)

6) Halford John Mackinder, DemocraticIdealsandReality, National Defense University Press, 
Washington, DC, 1942, стр. 59.

7) Миломир Степић, „Геополитички аспекти емиграционе ерупције из блискоисточне 
великепукотине“, Националниинтерес, Институт за политичке студије, Београд, год. 
XII, vol. 25, бр. 1/2016, стр. 26.
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Иако се уни по лар но, тран зи ци о но раз до бље окон ча ва, САД 
на сто је да за др же па ра док сал но ге о по ли тич ко ста ње: да као алох-
то на, не е вро а зиј ска (и ан ти е вро а зиј ска!) си ла, пер со ни фи ка ци-
ја ма ри тим ног иден ти те та, Но вог све та и За пад не ци ви ли за ци је 
у це ли ни, на ста ве да упра вља нај ве ћом и при род ним ре сур си ма 
нај бо га ти јим коп не ном ма сом на Пла не ти, Ста рим све том, ску пом 
исто риј ских, мно го људ них на ро да и аутен тич них ци ви ли за ци ја, те 
про стра них и моћ них др жа ва ма хом ори јен ти са них те лу ро крат ски. 
Ме ђу тим, то ће би ти све ма ње мо гу ће за то што су оста ли ак те ри 
по ста ли не са мо вољ ни, већ и спо соб ни да про ме не ге о по ли тич ке 
„обра сце“ и та ко САД (За пад) ли ше апри ор не пред но сти у да љем 
над ме та њу за глав ног кре а то ра гло бал ног по рет ка. У том кон тек-
сту, не ко ли ко кључ них аду та од ла зи из аме рич ких ру ку:

●● ●САД не мо гу ви ше да број ди рект них су пар ни ка све ду на 
јед ног, а по том га окру же, су зби ја ју и „об у зда ва ју“ по мо ћу 
ан та го ни зо ва ног окру же ња („ба лан се ра“);

●● ●САД ни су у ста њу да одр же по слу шност сво јих ва за ла 
(„са ве зни ка“), ме ђу ко ји ма се ши ри „епи де ми ја“ ге о по ли-
тич ке еман ци па ци је, па чак и пот пу них за о кре та у ори јен-
та ци ји, укљу чу ју ћи и ди рек тан от пор;

●● ●САД има ју све ма ње мо ћи да не по сред ном упо тре бом 
вој не си ле на мет ну и на ду жи рок одр же сво је ин те ре се, 
по ли тич ко-те ри то ри јал на ре ше ња, ма ри о нет ске ре жи ме, 
кон тро лу ле жи шта при род них ре сур са и ге о стра те гиј ски 
ва жних та ча ка;

●● ●САД све те же се би и сво јим са те ли ти ма обез бе ђу ју при-
ви ле го ва ну фи нан сиј ско-еко ном ску по зи ци ју у све ту, 
чи ме до во де у пи та ње не са мо соп стве ни кре ди би ли тет 
ли де ра За пад не ци ви ли за ци је, пер со ни фи ка ци је та ла со-
крат ског бло ка и гло бал ног хе ге мо на, већ и уну тра шњу 
ста бил ност.

Иако ве о ма ва жни, ови по ка за те љи опа да ња ипак су са мо по-
следица јед не кру ци јал не пост мо дер не ге о по ли тич ке чи ње ни це. 
Иако су по сле ре ла тив но крат ко трај ног уни по лар ног раз до бља по-
ку ша ле да на нео кла сич ним ге о по ли тич ким осно ва ма об но ве ста-
ри ан та го ни зам са „по зна тим не при ја те љем“ – Ру си јом – на чи је 
стиг ма ти зо ва ње као оте ло тво ре ња „дру го сти“ и сим бо ла „свет ског 
зла“ не ће мо ра ти да уло же мно го про па ган де, САД су, ипак, „про-
ма ши ле те му“. Не са мо да се по ја вио моћ ни ји иза зи вач – Ки на – 
не го се и гло бал на ге о по ли тич ка ма три ца не по врат но про ме ни ла. 
У но вим усло ви ма, при ме на мо ди фи ко ва ног Heartland-Rimland мо-
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де ла као пост мо дер не кон цеп ци је оп ко ља ва ња Ру си је и упра вља ња 
Евро а зи јом – ви ше ни је мо гу ћа.8) У пр вом ре ду, Heartland ви ше 
не ма по ло жај, те ри то ри јал не га ба ри те и ква ли та тив на свој ства ка-
ква је имао ра ни је. Ру си ји не при па да ве ли ки део из ра зи то кон-
ти нен та ли стич ке цен трал не Ази је, већ у њој ја ча ислам ски иден-
ти тет, ин фил тра ци ја дру гих си ла и че сто ан ти ру ска ори јен та ци ја. 
На се ве ру је при о бал ни по јас Се вер ног ле де ног оке а на све кра ће 
за ле ђен и Се вер ни по мор ски пут про хо дан је го то во чи та ве го ди-
не, те, иако Ру си ја фак тич ки чвр сто кон тро ли ше арк тич ку фа са ду 
Heartland-а, он је из тог сме ра по стао до сту пан та ла со крат ским 
си ла ма. За тво ре ност од оке а на уда ље них и пла нин ским ма си ви ма 
окру же них степ ских и по лу пу стињ ских про стран ста ва евро а зиј ске 
уну тра шњо сти (pi vot area) ре ла ти ви зо ва на је за хва љу ју ћи тех но ло-
шким до стиг ну ћи ма (мо дер на оруж ја, ко му ни ка циј ски си сте ми...). 
Из тих обла сти не ма ви ше та ла са до се ља ва ња но ма да и про до ра 
рат ни ка ка при о ба љи ма и обод ним ре ги о ни ма (marginalregions). 
Не ка да шњи цен тра ли тет, ко ји је по Ме кин де ру пред ста вљао „ба-
зу“ за овла да ва ње све том и пре ди спо зи ци ју за уло гу „ге о граф ске 
осо ви не свет ске исто ри је“ (geographicalpivotofhistory), из гу био 
је ва жност, бу ду ћи да је про стор ни оквир ге о по ли тич ких про це-
са над ра стао од та ла со крат ских си ла сми шље но за да ту Евро а зи ју 
(„глав на ге о по ли тич ка на гра да“9)), и по чет ком 21. ве ка се про ши-
рио на афро-евро а зиј ску коп не ну ма су (Ста ри свет; Свет ско остр-
во), тј. на чи та ву Пла не ту. Из то га сле ди да се ну жно ме ња и Ri-
mland, те да аме рич ка кон тро ла ме кин де ров ски схва ће не „ве ли ке 
пу ко ти не“ (Бли ског Ис то ка) да је све ма ње ре зул та та и све те же је 
ду го роч но одр жи ва. Шта ви ше, САД у том про сто ру гу бе по зи ци је 
у ко рист не са мо опо ра вље не Ру си је, не го и Ислам ског све та као 

8) Heartland-Rimland модел је и у време непосредне примене током Хладног рата и 
биполаризма био разматран на критички, али и на афирмативан начин. У томе су 
предњачили управо британски и амерички аутори, а карактеристични радови су: 
Donald W. Meinig, „Heartland and Rimland in Eurasian History“, TheWesternPolitical
Quarterly,University of Utah, Salt Lake City, vol. 9, № 3/1956, стр. 533–569; William Kirk, 
GeographicalpivotsofHistory,Leicester University Press, Leicester,1965; Colin S. Gray, 
TheGeopoliticsoftheNuclearEra:Heartland,RimlandsandtheTechnologicalRevolution,
Crane, Russak & Company, New York, 1977. Уочавајући да примењивост овог модела у 
практичном облику Кенанове Стратегије обуздавања, С. Коен је духовито приметио да 
то подсећа на затварање врата штале из које су коњи већ побегли. (Наведено у: Peter J. 
Taylor, Colin Flint, PoliticalGeography–World-Economy,Nation-state&Locality, fourth 
edition, Pearson Education Limited, Harlow, 2000, стр. 60.) На „жилавост“ Heartland-
Rimland приступа упућује и постбиполарна, неокласична концепција „велике шаховске 
табле“ З. Бжежинског, нарочио препознатљива у њеном картографском предствљању. 
Видети у: Zbignjev Bžežinski, Velika šahovska tabla,CID, Podgorica; Romanov, Banja 
Luka, 2001. (карта на стр. 37)

9) Zbignjev Bžežinski, Velikašahovskatabla, нав. дело, стр. 33.
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аутох то ног чи ни о ца. Упра во ислам ским „кљу чем“ би ће нео п ход но 
да се ре ша ва ју кључ на пи та ња бу ду ћег ге о по ли тич ки ре фор ма ти-
зо ва ног све та.

3.НОВОГЕОПОЛИТИЧКО„СРЦЕ“СВЕТА

3.1.Исламскацивилизацијаanteportas:
геополитичкидебитанту„контра-глобализацији“

По ја ва „исламског буђења“ по сле ви ше ве ков ног та во ре ња 
под чи змом ко ло ни јал них си ла би ла је ло гич на, као што је и не га-
тив на ре ак ци ја „остат ка све та“, пр вен стве но За па да, на тај фе но мен 
би ла оче ки ва на. „Исламскиуспон“, ко ји је по сле „бу ђе ња“ при род-
но усле дио, пре ра стао је у „исламскипрепород“, тј. у све о бу хват ну 
екс пан зи ју Ислам ске ци ви ли за ци је. Тај про цес Ха сан Ха на фи је 
узроч но-по сле дич но по ве зао са де кли ни змом За па да, што је мо-
гу ће да се пред ста ви хро но ло шком си ну со и дом то ком прет ход них 
14 ве ко ва – од 7. до 14. ве ка тра јао је пе ри од до ми на ци је Ислам-
ског, а де ка ден ци је За пад ног све та, по том је од 14. ве ка усле ди ло 
раз до бље су пер и ор но сти За па да, да би од по чет ка 21. ве ка по но во 
за по чео пе ри од ислам ског про гре са. Мак си мум ислам ске екс пан-
зи је (врх си ну со и де) од го ва ра мак си му му де фан зи ве За па да (дно 
си ну со и де), и обр ну то. То ком фа зе опа да ња, у Ислам ском све ту 
ра ђа се огор че ност и спе ци фич на пси хо ло ги ја осве те пре ма За па ду 
(Ха на фи је то де фи ни сао као „ок ци ден та ли зам“)10), ко ји при ли ку за 
оства ре ње вре ба ју у вре ме ни ма ислам ског на прет ка. Упо ре до, на 
За па ду, у пр вом ре ду у САД, са вре ме ни успон Ислам ске ци ви ли за-
ци је до жи вља ва се као „исламскапретња“, ко ја је одав но пре ста ла 
да бу де „мит“ и по ста ла је за стра шу ју ћа „ствар ност“.11)

Уз не ми ре ност За па да не иза зи ва са мо ци ви ли за циј ска „дру-
гост“ Ислам ске ци ви ли за ци је и ње но на ра сло са мо по у зда ње. Ви ше 
од све га њу про у зро ку је очи глед но убр зан про цес те ри то ри ја ли-
за ци је ислам ских вер ских, кул тур них, еко ном ских, иде о ло шких и 
на ро чи то по ли тич ких ам би ци ја, што под ра зу ме ва и фун да мен тал-
ну про ме ну ге о по ли тич ких прин ци па на ко ји ма се за сни ва ла до-
ми на ци ја За па да и хе ге мо ни ја САД. „Ге о по ли тич ка фор му ла ства-
ра ња те ри то ри ја на ет нич кој, вер ској и је зич кој срод но сти до во ди 
10) Haled Fuad Alam, Globalniislam,Službeni glasnik, Beograd, 2012, стр. 63–64.

11) Западној перцепцији препорода и експанзије ислама посвећена је књига: John L. 
Espozito, TheIslamicThreat:MythorReality?,Oxord University Press, New York, 1992.
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до по ме ра ња њи хо ве ге о по ли тич ке по зи ци је ка не че му што би се 
мо гло на зва ти обрнутаглобализација.“12) Очи глед но је да „ислам-
ски пре по род“ до би ја (и) ге о по ли тич ке ди мен зи је. Ислам ски свет 
по чет ком 21. ве ка су о ча ва се са син дро мом „те сне ко же“, тј. пред-
ста вља гло бал ног де мо граф ско-про стор но-еко ном ског „џи на“, а 
исто вре ме но – ге о по ли тич ког „па туљ ка“. За и ста, да ли је ло гич но 
да ислам ски чи ни лац, ко ји рас по ла же та ко ре спек та бил ном „твр-
дом“ и „ме ком“ мо ћи (1,6 ми ли јар ди ста нов ни ка, мла да, бр зо ра сту-
ћа и ви о лент на по пу ла ци ја, екс пан зи о ни стич ка вер ско-иде о ло шка 
ори јен та ци ја, огро ман про стор, нафт но-га сно бо гат ство, фи нан сиј-
ско-еко ном ска, ме диј ска и ору жа на моћ...) и да ље оста не у ста ту су 
ма ње-ви ше без у ти цај ног објек та у свет ским по сло ви ма?13)

Бу ду ћи да је „про бу ђе ни“ Ислам ски свет по стао све стан сво-
јих пре ди спо зи ци ја и ин те ре са, али и спу та но сти по сто је ћим ге о-
по ли тич ким по рет ком, из фру стри ра ју ће по зи ци је и „ге о по ли тич ке 
адо ле сцен ци је“14) на сто ји да иза ђе та ко што ће се на мет ну ти као 
је дан од 5-6 бу ду ћих глав них гло бал них ак те ра. Ра ди оства ри ва ња 
тог ци ља, за јед но са оста лим „аду ти ма“, све очи глед ни је ко ри сти 
ге о граф ски по ло жај свог про сто ра у но вим, не са мо кон ти нен та ли-
стич ким ко ор ди на та ма про ши ре ним са Евро а зи је на Афро-евро а-
зи ју, већ и у окви ри ма Пла не те у це ли ни. Уоча ва ју ћи да кла сич ни 
Heartland у пост мо дер ним окол но сти ма ипак гу би raisond’être и 
да кључ но пи та ње ни је са мо ко ја им пе ри ја ће у исто риј ском сле ду 
упра вља ти ста рим „ср цем“ Евро а зи је у 21. ве ку (шема1), већ који
простор ће се кон сти ту и са ти као „новаосовинскаобласт“ (“new
pivotarea”) и ко ће њоме до ми ни ра ти, Ислам ски свет свој ге о ци-
ви ли за циј ски аре ал „кан ди ду је“ за пост мо дер но Глобалногеополи-
тичкосредиште (ГГС)15). Тај но ви, ИсламскиHeartland, об у хва та 
огро ман, пер фект но по зи ци о ни ран, фи зич ко ге о граф ски ра зно ро-
дан, тран скон ти нен тал но ин те гра ти ван, са о бра ћа но по сред нич ки, 
енер гет ски пре бо гат и ге о по ли тич ки „маг не ти чан“ про стор.

12) Haled Fuad Alam Alam, Globalni islam,нав. дело, стр. 53. Напомена: уместо обрнута 
глобализација погоднији термин био би контра-глобализација или анти-глобализација.

13) Геополитичке димензије исламских амбиција постале су очигледне непосредно по 
окончању Хладног рата. О томе, у контексту ратне деструкције СФРЈ, а нарочито 
сукоба у БиХ, видети у: Мирољуб Јевтић, Милован Р. Пецељ, Исламигеополитичка
логика, Ковинг-инжењеринг, Београд, 1995.

14) Миломир Степић, „Геополитички аспекти емиграционе ерупције из блискоисточне 
великепукотине“, нав. дело, стр. 30.

15) Идеја новог Глобалног геополитичког средишта (под називом Глобални централни 
геополитички регион) први пут је обзнањена у: Миломир Степић, „Геополитички 
аспекти емиграционе ерупције из блискоисточне великепукотине“, нав. дело, стр. 27.
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Ше ма 1:Исто риј ски дис кон ти ну и тет: да ли је и да ље нај ва жни је ко ће  
кон тро ли са ти тра ди ци о нал ну Осо вин ску област (Heartland)?

Из вор: El dar Isma i lov, Vla di mer Pa pa va, RethinkingCentralEurasia,  
Cen tral Asia-Ca u ca sus In sti tu te and Silk Road Stu di es Pro gram, Johns Hop kins  

Uni ver sity, Was hing ton, D.C., 2010, стр. 91. 

3.2.ГеополитичностИсламскогHeartland-а

Ислам ски Heartland не об у хва та чи тав аре ал Ислам ског све-
та. Та ко, у ње го вом са ста ву не на ла зи се Ин до не зи ја, нај мно го људ-
ни ја му сли ман ска зе мља (од 255 ми ли о на ста нов ни ка 2015. го ди не, 
88% су би ли му сли ма ни), са пр во ра зред ним по сред нич ким по ло-
жа јем из ме ђу Ти хог и Ин диј ског оке а на, те Ази је и Аустра ли је, 
ко ји ће са од ми ца њем 21. ве ка све ви ше до ла зи ти до из ра жа ја. Упр-
кос то ме, она је у од но су на це ли ну исла ма и ислам ског про сто ра 
раз ли чи та, уда ље на и пе ри фер на зе мља, без цен тра ли шу ћег ка па-
ци те та. Та ко ђе, у са ста ву Ислам ског Heartland-а ни су ни Ма ле зи ја, 
Бру неј, Бан гла деш, или, пак, Ин ди ја, ко ја је по ста ла дру га зе мља 
по бро ју му сли ма на у све ту (са пре ко 180 ми ли о на пре ма ши ла је 
Па ки стан), али где они чи не са мо 14% ста нов ни штва. Ње му не 
при па да ју ни ен клав ски по зи ци о ни ра не, а ве ћин ски му сли ман ске 
обла сти и зе мље (Та тар стан, Ин гу ше ти ја, Че че ни ја, Да ге стан у Ру-
си ји, му сли ман ски део БиХ, Ал ба ни ја, ко сов ско-ме то хиј ска област 
Ср би је, по јас африч ког при о ба ља Ин диј ског оке а на, Син кјанг у 
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Ки ни...). Упр кос то ме, Ислам ски Heartland је огро ман про стор бу-
бре го ли ке мор фо гра фи је, ко ји се про сти ре од Зе ле ног рта до Ка-
шми ра, од  ју жне оба ле Сре до зем ног мо ра до Је зер ске ви си је и од 
се вер них обла сти Ка зах ста на до Ро га Афри ке. Ње го ва по вр ши на 
из но си при бли жно 30 ми ли о на км2 и по про стра но сти над ма шу-
је Ме кин де ро ву „осо вин ску област“ (23 ми ли о на км2). У ње му се 
број му сли ма на убр за но при бли жа ва јед ној ми ли јар ди, што је пет 
пу та ви ше од укуп ног бро ја ста нов ни ка „ори ги на ла“ из 1904. го ди-
не (око 180 ми ли о на). (карта2)

Кључно питање јесте да ли Исламски Heartland поседује 
„осовински“ капацитет, тј. шта га чини новом „географском 
осовином светске историје“, и то не више у (нео)кла сич ном, већ у 
пост мо дер ном ге о по ли тич ком сми слу?

●● ●По ла зни, ге о граф ски зах тев, сва ка ко је ис пу њен, бу ду ћи 
да се ра ди о про сто ру импозантнихгабарита, ко ји је у 
по ре ђе њу са ве ли чи ном кон ти не на та ана ло ган Афри ци 
(над ма шу је Се ве р ну Аме ри ку, а Евро пу чак три пу та!). 
Иако се сте ре о тип но мо же ока рак те ри са ти као не го сто-
љу бив про стор, Ислам ски Heartland рас по ла же знат ним 
ре зер ва ма ра зно вр сних при род них ре сур са, у пр вом ре ду 
наф те и га са као „по гон ских го ри ва са вре ме ног све та“, а 
нај де фи ци тар ни ји је у ква ли тет ној по вр шин ској во ди.

●● ●У кон тек сту гло бал них ге о по ли тич ких од но са, Ислам ски 
Heartland од ли ку је из ра же ни ји централитет не го што 
је то у евро а зиј ском кон тек сту (би ло) свој ство по зи ци је 
Ме кин де ро ве „осо вин ске обла сти“ (по то њег Heartland-а). 
Сре ди шњи по ло жај је ње го ва истин ска, објек тив на ка рак-
те ри сти ка, и не про ис ти че из кон вен ци о нал не ге о граф ске 
пер цеп ци је и евро по цен трич ног („гри ни чи стич ког“) ви-
зу ел ног пред ста вља ња на ве ћи ни уоби ча је них ка ра та све-
та.

●● ●Иако га за пљу ску ју во де Атлант ског и Ин диј ског оке а-
на, тј. не ко ли ко њи хо вих ва жних мо ра и за ли ва ко ји ду-
бо ко за се ца ју афро-евро а зиј ску коп не ну ма су, Ислам ски 
Heartland ге не рал но је тешкодоступан за по мор ске си-
ле. Фи зич ко ге о граф ски по сма тра но, то је ма хом арид на, 
пу стињ ска, степ ско-по лу пу стињ ска и обе шу мље на пла-
нин ска област, чи ја је уну тра шњост (hinterland) и да нас 
ве ћи ном изо ло ва на и сла бо ко му ни ка циј ски по ве за на са 
при о ба љем.16)

16) У по ре ђе њу са кла сич ним Heartland-ом, ње гов Си бир, као не до ступ ну „ле де ну пу сти-
њу“, у Ислам ском Heartland-у ду бли ра ла би Са ха ра као не до ступ на, су ва, пе шча но-ка-
ме на пу сти ња.
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●● ●У окви ру Ислам ског Heartland-а на ла зе се ко ре ни ста-
рих цивилизација ко ји сим бо ли зу ју исто риј ске успо не и 
па до ве у раз во ју чо ве чан ства, те жа ри шта не ко ли ко свет-
скихрелигија ко ја не сма ње ном сна гом иси ја ва ју ду хов ну 
енер ги ју и кон ти ну и ра но еми ту ју им пул се, и да нас сна-
жно ути чу ћи пр вен стве но на му сли ман ску, али и је вреј-
ску и хри шћан ску са мо бит ност. Ва жна (и ге о по ли тич ка) 
чи ње ни ца је сте да су му сли ман ска сре ди шта под му сли-
ман ском кон тро лом („сло бод на“), а да се је вреј ска и хри-
шћан ска на ла зе уну тар ислам ског аре а ла („оп ко ље на“ и 
„оку пи ра на“).

●● ●Ге о по ли тич ки иден ти тет Ислам ског Heartland-а, Ислам-
ске ци ви ли за ци је, му сли ман ског по пу ла ци о ног кор пу са и 
му сли ман ских др жа ва је сте телурократски. Му сли ман-
ска кул тур но-ци ви ли за циј ска, по ли тич ка и еко ном ска је-
згра, по пра ви лу, ни ти су ра ни је би ла, ни ти су да нас сме-
ште на у мор ско-оке ан ским при о ба љи ма. Ли то ра ли за ци ја, 
као те ку ћи гло бал ни про цес, у сра змер но ма лој ме ри и са 
за ка шње њем за хва тио је Ислам ски свет. Исто риј ска му-
сли ман ска екс пан зи ја ни је се оства ри ва ла по сред ством 
мо ра, а ни са вре ме ни „ислам ски пре по род“ не ма ма ри-
тим ну осно ву. Сим бол ислам ске ди на ми ке ни је мор ски 
брод, већ „пу стињ ска ла ђа“ (ка ми ла).

●● ●Ана лог но не ка да шњим ма сов ним исто риј ским кре та-
њи ма но ма да из кла сич ног, евро а зиј ског Heartland-а, из 
Ислам ског Heartland-а те ку ре ла тив но но ве, стал не, ма-
сов не нео но мад ске емигрантскеструје де мо граф ски про-
гре сив ног му сли ман ског ста нов ни штва. Оне су усме ре не 
ма хом ка хри шћан ском, раз ви је ном и де мо граф ски ре гре-
сив ном ору же њу. Глав на њи хо ва ис хо ди шта су за пад но е-
вроп ске та ла со крат ске зе мље, (нео)ко ло ни јал не ме тро по-
ле, чи ја се ет но-вер ска струк ту ра убр за но ме ња у ко рист 
му сли ман ских до се ље ни ка. Не за у ста вљи ви ми гра ци о ни 
та лас, ко ји се по кре нуо из Ислам ског Heartland-а сре ди-
ном дру ге де це ни је 21. ве ка, пре ра стао је у „Но ву Ве ли ку 
се о бу на ро да“, са очи глед ном де мо ге о по ли тич ком по за-
ди ном.17)

●● ●Као што су ве ко ви ма из про стран ста ва евро а зиј ске кон ти-
нен тал не уну тра шњо сти ње не обод не обла сти би ле из ло-
же не на је зда ма пе ша ка, ко ња ни ка и рат ни ка на ка ми ла ма, 
та ко из Ислам ског Heartland-а у пост мо дер но до ба про-

17) Ми ло мир Сте пић, „Ге о по ли тич ки аспек ти еми гра ци о не еруп ци је из бли ско и сточ не ве-
ликепукотине“, нав. де ло, стр. 35–38.
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ди ру број ни, фа на ти зо ва ни, убо ји ти и све бо ље ор га ни зо-
ва ни џихадисти-терористи18). „Те ро ри змом као атом ском 
бом бом си ро ма шних“ они иза зи ва ју па ни ку и па ра ли зу у 
„остат ку све та“, ко ји ће те шко про на ћи ефи ка сан од го вор 
све док те ро ри зам сма тра не при ја те љем, а не тех ни ком19), 
тј. док га (зло)упо тре бља ва као али би за ге о по ли тич ко 
пре ком по но ва ње све та20).

●● ●Та ла со крат ски свет под вођ ством САД пер це пи ра (и про-
јек ту је) Ислам ски Heartland као супротност и опасност, 
те оте ло тво ре ње непријатеља ко ји је Им пе ри ји по тре бан 
да би је др жао у ста њу нео п ход ног уну тра шњег на по на, 
мо би ли за ци је и ди сци пли не. Исто вре ме но, и до ла зе ће си-
ле – Ки на, Ру си ја, Ин ди ја, (услов но) ЕУ – од но се се пре ма 
ње му као ге о по ли тич кој це ли ни ко ја их угро жа ва. Бу ду ћи 
да су оне са му сли ман ским про сто ром у не по сред ном те-
ри то ри јал ном кон так ту, са Хан тинг то но вим упо зо ре њем 
да „ислам има кр ва ве гра ни це“21) су о ча ва ју се у сва ко днев-
ном жи во ту.

●● ●Ислам ски Heartland се од ли ку је еруп тив ном ге о по ли тич-
ком енер ги јом и ди на ми ком. За ње га су за ин те ре со ва не 
све ве ли ке си ле, ту се укр шта ју век то ри њи хо вих ин те ре-
са, вр ше на сил не сме не ре жи ма, бр зо ме ња ју ет но-про-
стор ни од но си, по кре ћу ма сов не ми гра ци је, ре ла ти ви зу-
ју др жав не те ри то ри је и гра ни це, фор ми ра ју др жа во ли ке 

18) О по ве за но сти џи ха да и те ро ри зма, ко ју че сто пра те сте ре о ти пи, ви де ти у: Bo u zer zo-
ur Zo u bir, “Ji had as a So ur ce of Ter ro rism – Re a lity or Pro pa gan da”, PoliticsandReligion,
Cen ter for Study of Re li gion and Re li gi o us To le ran ce, Bel gra de, Vol. VI II , Nº 1/2014, стр. 
93–114. У ства ри, рад је углав ном по све ћен раз ли чи тим пер цеп ци ја ма и кон цеп ти ма 
џи ха да (ви де ти ше му на стр. 110).

19) „(...) тероризам представља само технику – врло убојиту – коју примењују појединци, 
групе и државе. Не може се водити рат против саме технике или тактике. Нико, на 
пример, није почетком Другог светског рата објавио да ступа у рат против Blitzkriega.“ 
Видети у: Zbigniew Brzezinski, Američkiizbor:globalnadominacijailiglobalnovodstvo, 
Politička kultura, Zagreb; CID, Podgorica, 2004, стр. 30.

20) Хенри Кисинџер уочио је дугорочне, стратегијске мотиве у америчком 
„антитерористичком рату“: „У овом рату против тероризма није реч само о томе да 
се пронађу терористи. Ту је пре свега у питању једна друга ствар – да се не дозволи 
пропуштање изузетне прилике која се указала за преуређење међународног система“. 
Видети у: Јирген Елзесер, Национална држава и феномен глобализације: како можемо 
да се спасимо из светске економске кризе, Јасен, Београд, 2009, стр. 5. Наведено према: 
Henry Kissinger, DieHerausforderungAmerikas.Weltpolitikim21.Jahrhundert, Propyläen 
Verlag, München/Berlin, 2002, стр. 14.

21) Samuel P. Huntington, „The Clash of Civilizations?“, ForeignAffairs, Council on Foreign 
Relations, Inc., New York, vol. 72, № 3, summer 1993, стр. 35; Samuel P. Huntington, The
Clash ofCivilizations and theRemaking ofWorldOrder, Simon & Schuster, New York, 
1996, стр. 254, 258.
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тво ре ви не, не пре ста но ра ту је за енер ген те, тран спорт не 
ко ри до ре, вој не ба зе, плов не пу те ве, те ри то ри јал ну кон-
тро лу... Он пред ста вља ла бо ра то ри ју где се те сти ра ус по-
ста вља ње но вих ге о по ли тич ких па ра диг ми и по ли гон за 
пре о бли ко ва ње свет ског по рет ка, али у то ме ни је па сив-
ни по сма трач, већ све не из бе жни ји ак тер. Сход но то ме, 
у пост мо дер ном до бу Ислам ски Heartland је сте по стао 
истин ска осовинасветскеисторије.

Про стор Ислам ског Heartland-а има ин те гра тив ни, али исто-
вре ме но и дез ин те гра тив ни по тен ци јал. То ње го во свој ство про ис-
ти че из ком плек сног тран скон ти нен тал ног и тран со ке ан ског ге о-
граф ског по ло жа ја, ре ла тив не фи зич ко ге о граф ске хо мо ге но сти на 
ма кро ре ги о нал ном и ди вер зи те та на ме зо- и ми кро-ре ги о нал ном 
пла ну, ислам ске ци ви ли за циј ске исто вет но сти, али и уну тра шње 
иден ти тет ске мо за ич но сти, из ко ло ни јал ног пе ри о да на сле ђе не и 
по пра ви лу не а де кват не по ли тич ко-ге о граф ске по де ле, ко му ни ка-
циј ске чвор но сти и тран зит но сти, те пла не тар но ва жне ге о по ли-
тич ке гра ви та ци о не мо ћи. Сто га се тај про стор на ла зи на стал ној 
исто риј ско-ге о по ли тич кој „клац ка ли ци“ из ме ђу екс пан зи је и (ауто)
де струк ци је. Та свој ства су узрок, али и по сле ди ца ње го ве сло же не 
тро дел не струк ту ре:

1. Централноазијскомрегиону, ко ји под се ћа на Евро а зиј ски 
Бал кан З. Бже жин ског22),при па да ле би пост со вјет ске му-
сли ман ске ре пу бли ке, Ав га ни стан и евен ту ал но Иран.

2. Средишњи или Блискоисточнирегионбио би ге о по ли тич-
ки нај ва жни ји и у ње го вом са ста ву на ла зи ла би се Ара би-
ја у Ме кин де ро вим об ри си ма („ве ли ка пу ко ти на“), ко јој 
би тре ба ло при кљу чи ти још Ма лу Ази ју. Ова це ли на не-
ма ка па ци тет да са ма бу де „гло бал на осо вин ска област“23), 
али пред ста вља Heartland Ислам ског Heartland-а.

3. Северноафричкирегион про сти рао би се За пад но од Су-
ец ког ка на ла, све до атлант ске оба ле. На се ве ру би ши ро-
ко из ла зио на Сре до зем но мо ре, а ње го ва ју жна зо нал на 
гра ни ца пру жа ла би се од за ле ђа Гви неј ског за ли ва до со-
ма лиј ске оба ле Ин диј ског оке а на.

22) Zbignjev Bžežinski, Velikašahovskatabla, нав. дело, стр. 118.

23) К. Мартин питањем: “Le Moyen-Orient est-il le Nouveau Pivot Global?”, којим је 
насловио геополитичку карту, сугерише да би Блиски Исток у новим условима могао 
да замени традиционалну (Мекиндерову) „осовинску област“. Видети: Xavier Martin, 
MOYEN ORIENT, NOUVEAU PIVOT GLOBAL?, Internet, http://www.xaviermartin.fr/in 
SIPRI Military Expenditure Database dex.php?post/2010/01/04/MOYEN-ORIENT%2C-
NOUVEAU-PIVOT-GLOBAL, 26/11/2016.
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3.3.НедостациИсламскогHeartland-а

Ислам ски Heartland су о ча ва се са број ним про бле ми ма, ко-
ји мо гу да до ве ду у пи та ње ње го во кон сти ту и са ње у ин те грал ни 
ге о по ли тич ки „ве ли ки про стор“ и уло гу но ве „осо ви не свет ске 
исто ри је“. Исто вре ме но, ти не до ста ци да ју шан су ве ли ким си ла ма 
(на ро чи то за пад ним, та ла со крат ским) да га др же под кон тро лом, 
нео ке на ни стич ки „об у зда ва ју“ и по по тре би зло у по тре бља ва ју у 
ме ђу соб ним над ме та њи ма. У пр вом ре ду, спе ци фи чан склоп коп-
на и мо ра ре ла ти ви зу је те ри то ри јал ну ком пакт ност и кон ти нен та-
ли стич ки кôд Ислам ског Heartland-а. Ње га за се ца ју и пер фо ри-
ра ју ре ла тив но уска, из ду же на уну тра шња мо ра и ве ли ки за ли ви, 
укљу чу ју ћи мо ре у зе и Су ец ки ка нал, при род но пре ди спо ни ра ју ћи 
прав це ин фил тра ци је по мор ских си ла, ко је оне већ ду го ко ри сте. 
Ме ђу тим, у окол но сти ма хи по те тич ког ве ли ког су ко ба, му сли ман-
ска ору жа на си ла те плов не пу те ве без ве ли ких те шко ћа мо же ко-
ор ди ни ра но и син хро ни зо ва но (исто вре ме но) да за тво ри, чак и без 
по себ но сна жних соп стве них по мор ских сна га. То је нај е фи ка сни-
је учи ни ти бло ка дом „ула за“ у Ислам ски Heartland – Ги брал та ра, 
Си ци ли јан ског ка на ла, Отрант ских вра та, Бос фо ра и Дар да не ла, 
Баб-ел-Ман де ба и Ор му ског те сна ца.24) Ге о по ли тич ка ва жност тих 
та ча ка је та квих раз ме ра да се, уме сто Ме кин де ро вог и Спајк ме но-
вог, мо же по ста ви ти но ви, пост мо дер ни си ло ги зам: коконтролише
овекључнемореузе,управљаИсламскимHeartland-ом; коконтро-
лишеИсламскиHeartland,управљаАфро-евроазијом; коконтроли-
шеАфро-евроазију,управљаглобалнимгеополитичкимпроцесима.

Уну тра шња хе те ро ге ност Ислам ског Heartland-а чи ни га 
фра гил ним, не ста бил ним и ма ни пу ла тив ним. Нај ду бља по де ла по-
сто ји из ме ђу ши и та и су ни та, али не би тре ба ло за не ма ри ти и оштре 
ан та го ни зме из ме ђу број них ма њих ислам ских вер ских гру па ци ја, 
сек ти и кла но ва, чи је ме ђу соб не ору жа не су ко бе че сто иза зи ва ју и 
обо стра но по др жа ва ју ка ко САД и за пад но е вроп ске зе мље, та ко и 
дру ге си ле. Три ве ли ке по ро ди це на ро да – Се мит ска (Ара пи), Тур-
ска и Иран ска – укљу чу ју ћи мно штво ма њих ет нич ких за јед ни ца, 
др жав них на ци ја про ис те клих из ко ло ни ја ли зма и тра ди ци о нал-
них пле мен ских за јед ни ца, не до зво ља ва ју да не ка од њих пре у-
24) Упоредо са квантитативним и квалитативним својствима становништва, контролу 

кључних светских мореуза аутори најчешће сматрају најважнијим чиниоцем 
муслиманског геополитичког капацитета. Видети поглавље “Geopolitics of the Islam 
World and potential capacities” у: Saeid Naji; Jayum A. Jawan, “Geopolitics of the Islam 
World and world leadership in the post-Cold War geopolitical developments”, Transcience
Journal, Humboldt University, Berlin, Vol. 4, № 1/2013, стр. 5, http://www2.hu-berlin.de/
transcience/Vol4_Issue1_2013_1_12.pdf, 28/11/2016.
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зме при мат, а њи хо ва ме ђу соб на су прот ста вље ност, од ло кал ног 
до ма кро ре ги о нал ног ни воа, иде ал на је за при ме ну прин ци па divi-
deetimpera. Тај ре ли гиј ски и на ци о нал ни ди вер зи тет пред ста вља 
плод но тло за ге не ри са ње су ко ба ви ше ди мен зи о нал ног ка рак те ра, 
и то из ме ђу: (при вид но) „ме ког исла ма“ и ми ли тант ног исла ми зма, 
су прот ста вље них ви зи ја бу ду ће уло ге исла ма, тра ди ци о на ли зма и 
мо дер ни зма, раз ли чи тих др жав них и дру штве них уре ђе ња, на бу-
ја лих на ци о на ли стич ко-шо ви ни стич ких ксе но фо би ја, про за пад но 
и ан ти за пад но ори јен ти са них ре жи ма, по ла ри зо ва них еко ном ских 
ин те ре са, кон ку рент ских тра са наф то во да и га со во да, бо га тих и 
си ро ма шних (де ло ва) дру шта ва и др жа ва, лич них иде о ло шких и 
вер ских ам би ци ја ауто ри тар них во ђа... Овим де струк тив ним по-
тен ци ја лом не ка да су ве што ма ни пу ли са ле европ ске ко ло ни јал не 
ме тро по ле, по том су тај „ме наџ мент“ у ге о е нер гет ске и ге о по ли-
тич ке свр хе до са вр шен ства до ве ле САД, а у бу дућ но сти ће га не 
са мо ра ди кон тро ле Ислам ског Heartland-а, већ и у ме ђу соб ним 
су пар ни штви ма, ко ри сти ти и до ла зе ће си ле, кре а то ри мул ти по ла-
ри зма и (нео)би пло а ри зма.

Нај ве ће ге о по ли тич ко огра ни че ње Ислам ског Heartland-а 
је сте не по сто ја ње из ра зи то про стор но, ре сурс но, по ли тич ки, еко-
ном ски и вој но над моћ не, државе-лидера (др жа ве-је згра), ко ја 
би га за сту па ла на гло бал ном пла ну и би ла ауто ри тет на уну тра-
шњем пла ну, а ка квом рас по ла же ве ћи на оста лих ци ви ли за ци ја и 
ге о по ли тич ких ма кро-бло ко ва. Аморф на, хи ме рич на тзв. Ислам-
ска др жа ва (без об зи ра чи ји је она про је кат) асо ци ра на су ро гат 
ко јим би се пре ва зи шао тај хен ди кеп. Са мим сво јим по сто ја њем, 
она пре тен ду је да нат кри ли и пре ва зи ђе још две смет ње са ко ји ма 
се су о ча ва мак си ма ли стич ки за ми шље но ислам ско (ге о по ли тич ко) 
је дин ство: 1) (пост)ко ло ни јал но на мет ну ту по ли тич ко-ге о граф ску 
усит ње ност; 2) по сто ја ње не а де кват них гра ни ца та ко на ста лих др-
жа ва. Ово про ис ти че из ислам ског си сте ма вред но сти, у ко ме је 
хи је рар хи ја при вр же но сти пот пу но су прот на оној ко ју има За пад – 
ми ни мум је пре ма ве стер но ли кој, на ци о нал ној др жа ви, док је је дан 
мак си мум пре ма по ро ди ци, кла ну и пле ме ну, а дру ги пре ма исла му 
у свим ње го вим по јав ним об ли ци ма. Ме ђу тим, то не зна чи да тзв. 
Ислам ска др жа ва не те жи опро сто ре њу у тра ди ци о нал ном сми-
слу, те уни вер за ли стич ком пан-др жав ном екс пан зи о ни зму ко ји би 
нај пре тре ба ло да об у хва ти афро-евро а зиј ски ислам ски про стор, 
тј. Ислам ски Heartland. Сто га је оне мо гу ћа ва ње ње го вог про стор-
ног кон ти ну и те та, ком пакт но сти и ко хе зи је за За пад под вођ ством 
САД (у бу дућ но сти и за оста ле си ле) – не мер љи во ва жно. Ту де-
струк тив ну ге о по ли тич ку на ме ру та ла со крат ске си ле су по ка за ле 
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још пре се дам де се так го ди на, ка да су, по сле хо ло ка у ста, осно ва ле 
Изра ел. Ње му је по ве ре на уло га екс по нен та ко ји ће до дат но про ду-
би ти бли ско и сточ ну „ве ли ку пу ко ти ну“ и чи ја ће те ри то ри ја пре се-
ца ти копнени контакт африч ког и евро а зиј ског ислам ског аре а ла.

4.ШТАЈЕНОВИ,ГЛОБАЛНИRIMLAND?

Ако се у но вим усло ви ма по ја вљу ју обри си Ислам ског Hear-
tland-а, ко ји је про стра ни ји, мно го људ ни ји, екс пло зив ни ји, бор бе-
ни ји и ге о по ли тич ки ам би ци о зни ји од кла сич ног, те има цен трал-
ну по зи ци ју не у евро а зиј ским, већ у пла не тар ним ко ор ди на та ма, 
ну жно је у истом, гло бал ном окви ру, иден ти фи ко ва ти шта чи ни 
обод ну зо ну ко ја ће га окру жи ва ти и су зби ја ти. Не сум њи во је то 
пре о ста ли про стор Афро-евро а зи је, тј. Ста рог све та или Свет ског 
остр ва. Али, ни је са мо он. Но ви свет, иако не ма коп не ни кон такт 
са Ислам ским Heartland-ом и на пр ви по глед ни је ди рект но угро-
жен ви ше ди мен зи о нал ном „еруп ци јом“ из му сли ман ског „гро тла“, 
не мо же да оста не из ван гло бал ног обод ног по ја са. И САД, ко је са 
до ла ском пре ла зног мул ти по лар ног си сте ма по сте пе но пре ста ју да 
бу ду не при ко сно ве ни „цен тар“, а још ма ње ће то успе ва ти у (нео)
би по лар ном су че ља ва њу са евро а зиј ском ин те гра ци јом, у бу ду ћем 
(ул тра)пост мо дер ном би по ла ри зму, би ће са мо је дан од не ко ли ко 
ва жних „игра ча“ у над ме та њу са Ислам ским Heartland-ом. Да кле, 
Глобалнигеополитичкиобод (ГГО) или ГлобалниRimland чи ни ће 
це ло куп ни „оста так све та“.

Ако се из укуп ног свет ског коп на из у зме аре ал Ислам ског 
Heartland-а, ге о граф ску струк ту ру ве ћи не пре о ста лог обод ног ма-
кро-по ја са чи не, у ства ри, ги гант ска „остр ва“ (Аме ри ка, Аустра ли-
ја) и „по лу о стр ва“ (не и слам ски оста так Афри ке, Евро па, Ин диј ски 
пот кон ти нент, Ин до ки на, па чак и ги гант ски ру ско-ки не ски фраг-
мент Евро а зи је). Све њих окру жу је огром на аква то ри ја Свет ског 
оке а на. Та ко про стор но де фи ни сан Гло бал ни Rimland од ли ку је се 
ма ри тим но шћу из ко је сле ди та ла со крат ски ге о по ли тич ки иден ти-
тет, иако ће ви ше по је ди нач них си ла у ње го вом са ста ву, не од ри-
чу ћи се тра ди ци о нал ног те лу ро крат ског са мо о дре ђе ња, из гра ђи-
ва ти ин те грал ну коп не но-по мор ско-ва зду шно-ко смич ко-сај бер-... 
моћ. Као што хе те ро ге ни Ислам ски Heartland ин те гри ше прин цип 
не ЗА, већ ПРО ТИВ (САД, За па да, „остат ка све та“), та ко се и ка-
ква-та ква ко хе зи ја ду бо ко по де ље ног и ан та го ни зо ва ног Гло бал ног 
Rimland-а за сни ва на мо жда је ди ном за јед нич ком ин те ре су – „об-
у зда ва њу“ пер це пи ра не и/или про јек то ва не за јед нич ке, сна жне и 
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бес ком про ми сне ислам ске „су прот но сти“ и „прет ње“. Спо зна ја 
по тен ци јал не мо ћи ге о по ли тич ки ин те гри са не ве ћи не ислам ског 
све та, про це на да по је ди нач но те шко мо гу да одо ле ње го вим пре-
те ћим ам би ци ја ма, те жња да не до зво ле по ја ву но вог „игра ча“ и 
за др же sta tus quo у гло бал ним од но си ма, те по ку шај да се про ду-
жи функ ци о ни са ње ра ни јих ге о по ли тич ких обра за ца – мо ти ви шу 
глав не ак те ре Гло бал ног Rimland-а да пре вен тив но спре че Ислам-
ски Heartland не са мо да из гра ди ге о по ли тич ки су бјек ти ви тет и 
про функ ци о ни ше као Гло бал но ге о по ли тич ко сре ди ште(ГГС), већ 
и да се уоп ште чвр шће ин те гри ше.

Гло бал ном Rimland-у при па да ве ћи део Пла не те и чи ни га 
огро ман оке ан ско-коп не ни про стор. У кон тек сту ге о граф ског ди-
вер зи те та и ге о по ли тич ког ан та го ни зма са Ислам ским Heartland-
ом, ње го ву струк ту ру чи ни ле би две ве ли ке це ли не:

1. Северни сектор Глобалног Rimland-абио би мно го људ-
ни ји, раз ви је ни ји, тех но ло шки на пред ни ји, еко ном ски 
моћ ни ји, по ли тич ки ути цај ни ји и вој но сна жни ји. Ту су 
кон цен три са не свет ски зна чај не ин сти ту ци је и цен три 
где се ар ти ку ли шу гло бал ни про це си. У ње го вим окви ри-
ма на ла зе се си ле пр вог ре да, ко је већ кре и ра ју гло бал ни 
по ли цен трич ни ге о по ли тич ки си стем – САД, ЕУ, Ру си ја, 
Ки на. Њи ма би тре ба ло при дру жи ти и Ја пан, тре ћу свет-
ску еко но ми ју, али без те ри то ри јал них, по ли тич ких и вој-
них ка па ци те та пла не тар них до ме та.

2. ЈужнисекторГлобалногRimland-а био би де мо граф ски 
екс пан зи ван, без бед но сно ри скан тан, по ли тич ки не ста би-
лан, со ци јал но кон флик тан и си ро ма шан, а ње гов ути цај 
на свет ске про це се мар ги на лан. Иако је још увек до ми-
нан тан, ути цај САД и не ка да шњих европ ских ко ло ни јал-
них си ла би се сма њи вао, али убр за но би се по ја ча ва ла 
ин фил тра ци ја Ки не. Не ко ли ко зе ма ља чи ни гру пу ак те ра 
дру гог ре да и ма кро ре ги о нал них до ме та – Бра зил, Ју жна 
Афри ка, Аустра ли ја и Ин до не зи ја – док пре ди спо зи ци је 
да по ста не гло бал на си ла има са мо јед на, Ин ди ја.

Бу ду ћи да је, у по ре ђе њу са Ислам ским Heartland-ом, Гло-
бал ни Rimland ви ше стру ко про стра ни ји, има мно го ви ше на гла-
ше ну хе те ро ге ност и фраг мен ти ра ност – фи зич ко ге о граф ску, 
де мо граф ску, ци ви ли за циј ску, иде о ло шку, ге о е ко ном ску, ге о по ли-
тич ку... Упр кос ма ње-ви ше из ра же ној ма ри тим ној ори јен та ци ји, 
ње го ви коп не ни, на се ље ни, ко му ни ка циј ски умре же ни и при вред-
но ди на мич ни пре де ле ипак су раз дво је ни оке ан ским про стран-
стви ма. Ра сни, на ци о нал ни, со ци јал ни и иде о ло шки „мо за ик“ је 
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ша ро ли ки ји, ком пли ко ва ни ји и екс пло зив ни ји. Иде о ло шко-по ли-
тич ка раз ли чи тост и по ли тич ко-те ри то ри јал на усит ње ност про из-
во ди ди ја ме трал но су прот не пер цеп ци је про шло сти, са да шњо сти 
и бу дућ но сти. Мо но кон фе си о нал ност и кул тур но-ци ви ли за циј-
ска исто вет ност, ко ја ка ко-та ко де лу је и на ге о по ли тич ку ко хе зи-
ју Ислам ског Heartland-а, не по сто ји уну тар Гло бал ног Rimland-а. 
На про тив!

Нај ве ћи де струк тив ни по тен ци јал у Гло бал ном Rimland-у 
про из во де су прот ста вље ни ге о по ли тич ки и ге о е ко ном ски ин те ре-
си ње го вих во де ћих си ла. По сред на и не по сред на кон фрон та ци-
ја из ме ђу САД, Ки не, Ру си је, Ин ди је и ЕУ (или ње них во де ћих 
зе ма ља) мо же да бу де по мо де ли ма „два су прот ста вље на бло ка“, 
„сви про тив јед ног“ и „сва ко про тив сва ког“, и то у ди ја па зо ну од 
кул тур ног, про па ганд ног и ди пло мат ског над ме та ња, до еко ном-
ског, тзв. хи брид ног и кла сич ног ра та. Исти на, мо гу ће је да су коб 
не ће еска ли ра ти до не по врат ног и (са мо)уни шта ва ју ћег, али би ће 
кон ти ну и ран, упр кос пе ри о ди ма „пре ки да ва тре“. Упра во про стор 
Ислам ског Heartland-а, пр вен стве но бли ско и сточ но „Ср це Ср ца“, 
би ће „аре на“ њи хо вог над ме та ња, али и ин те ре сне са рад ње – ка ко 
ме ђу соб не, та ко и (се лек тив но) са по је ди ним ислам ским зе мља ма. 
Упр кос све му, истин ска/ин ду ко ва на опа сност од Ислам ског Hear-
tland-а, пре ма ко ме ће би ти нео п ход на кон стант на при ме на пост мо-
дер не „стра те ги је ана кон де“, би ће до вољ но сна жан ге о по ли тич ки 
мо тив за одр жа ва ње Гло бал ног Rimland-а у ла ба во ин те гри са ном 
ста њу. Сто га ће бу ду ћи свет ски ге о по ли тич ки по ре дак про ис ти ца-
ти из ан та го ни зма по ли цен трич ног Гло бал ног Rimland-а, на јед ној 
стра ни, и ма ње-ви ше је дин стве ног Ислам ског Heartland-а, на дру-
гој стра ни, те је мо гу ће да се де фи ни ше као мултиполаризамунео-
биполаризму.

* 
*  *

Бал кан и срп ске зе мље у ње го вом окви ру на ла зе се у са ста-
ву Се вер ног сек то ра Гло бал ног Rimland-а, и то у ве о ма „тру сној“ 
кон такт ној зо ни са нај ва жни јим, Сре ди шњим или Бли ско и сточ ним 
ре ги о ном Ислам ског Heartland-а. Бал кан ски про стор, у скла ду са 
ге о по ли тич ком тра ди ци јом, и у пост мо дер ним окол но сти ма оста ће 
„у про це пу све то ва“25) и уну тар пул си ра ју ћег тран сгре си о но-ре гре-
си о ног фрон ти је ра осци ло ва ња мо ћи и ин те ре са26): са јед не стра не, 

25) Ан дре ја Ми ле тић, „Ис ку ше ња ге о по ли тич ког зе мљо тре са“, у збор ни ку: ТајнаБалкана
–геополитичкикључзасудбину„веригасвета“(при ре дио: Бра ни слав Ма тић), Сту-
дент ски кул тур ни цен тар, Бе о град, 1994, стр. 85.

26) Миломир Степић, У вртлогу балканизације, ЈП Службени лист СРЈ; Институт за 
геополитичке студије, Београд, 2001, стр. 98.
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на глав ном пу ту ислам ског про до ра пре ма по љу ља ном европ ском 
„сту бу“ За па да, те са дру ге стра не,  на „пр вој ли ни ји фрон та“ где 
ће не-ислам ски свет по ку ша ва ти да „об у зда“ ту екс пан зи ју. Упра во 
пре ма ве ћин ски пра во слав ном, а де мо граф ски про ре ђе ном Бал ка-
ну, као мо сто бра ну, усме рен је ис ту ре ни ма ло а зиј ски (тур ски) pan-
handleИслам ског Heartland-а.27) Сход но то ме, ге о по ли тич ки се већ 
ин стру мен та ли зу је све екс пан зив ни је и екс трем ни је исла ми зо ва но 
ста нов ни штво тра киј ског де ла Грч ке, ју жне Бу гар ске, се ве ро за пад-
не Ма ке до ни је, Ал ба ни је, ко сов ско-ме то хиј ске и ра шке обла сти 
Ср би је, те кан то на са му сли ман ском ве ћи ном у Фе де ра ци ји БиХ. 
Вре ме ном, све ви ше ће на ра ста ти ислам ске мо гућ но сти и ам би ци-
је.

Упо ре до, Бал кан ће и да ље би ти по при ште не са мо ме ђу соб-
ног су че ља ва ња ве ћи не си ла пр вог ре да из са ста ва Гло бал ног Ri-
mland-а (из у зи ма ју ћи, за са да, са мо Ин ди ју из ње го вог уда ље ног 
Ју жног сек то ра), већ и над ме та ња за при мат САД, Ки не, Ру си је и 
ЕУ (по је ди нач но) у „де мо ге о по ли тич ком ме наџ мен ту“ усме ре ном 
на бал кан ске му сли ма не. Шта ви ше, у „за вр шном ра чу ну“ из ме-
ђу му сли ман ским ми гран ти ма при ти сну тог европ ског фраг мен та 
Гло бал ног Rimland-а, на јед ној стра ни, и пла не тар но опа сне „ба ру-
та не“ Ислам ског Heartland-а, на дру гој стра ни, бал кан ски (ме ђу)
про стор мо же да по ста не „мо не та за пот ку сур“, тј. пред мет „исто-
риј ских“ ком про ми са, ком пен за ци ја и усту па ка. Ко е нов ски ре че но, 
ње гов ста тус у бу дућ но сти би ће бли жи зонипритиска(compression
zone) и/или конфликтногпојаса (chatterbelt), не го иди лич ног ре-
гиона-капије (gatewayregion) из ме ђу ци ви ли за циј ских и ге о по ли-
тич ких бло ко ва.28) „Бал кан ски ге о по ли тич ки чвор“ је све да ље од 
му ко трп ног раз ве зи ва ња, па чак и ра ди кал ног гор ди јев ског пре се-
ца ња, а све бли же пер спек ти ви да се још ви ше и чвр шће за мр си.

27) Балкан је једно од кључних упоришта експанзионистички и хегемонистички 
опредељене савремене Турске, која се од кемалистичког (привидног) секуларизма 
враћа све радикалнијем исламу. Такву оријентацију је геополитичко-концепцијски 
уобличио и неко време спроводио њен бивши министар спољних послова, а потом и 
премијер А. Давутоглу. У књизи Стратегијска дубина (Ahmet Davutoğlu, Stratejikderin-
lik:Türkiye′ninuluslararasikonumu, Küre Yayinlari, Istanbul, 2001.) Давутоглу је Балкан, 
заједно са Блиским истоком и Кавказом, сврстао у „Блиску копнену сферу“, тј. у зону 
непосредних интереса Турске. Његова тврдња да „темељ политичког утицаја Турске на 
Балкану јесу муслиманске заједнице, баштиници Османског царства“ јесте потврда да 
турске геополитичке претензије према Балкану имају шире, неоосманистичке основе. 
(Видети у: Ахмет Давутоглу, Стратегијска дубина: међународни положај Турске, 
Службени гласник, Београд, 2014, стр. 134.) А „неоосманизам (је) могуће најсажетије 
одредити као идеолошки амалгам исламизма, туркизма и османског империјализма“. 
(Видети у: Дарко Танасковић, Неоосманизам:доктринаиспољнополитичкапракса, 
ЈП Службени гласник; Службени гласник Републике Српске, Београд, 2010, стр. 19.).

28)  Saul B. Cohen, GeopoliticsoftheWorldSystem, нав. дело,стр.398.
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Resume
Af ter the West and the USA re ac hed the pe ak in glo bal he ge mony 

in re la ti vely short ti me du ring uni po lar pe riod, the re was a dec li ne in 
the ir re la ti ve po wer. The emer ging of new po wers and the ir glo bal am-
bi ti ons re qu i re a re con si de ra tion of the the o re ti cal and con cep tual as 
well as prac ti cal ge o po li ti cal pa ra digms. In that con text, the im por tan ce 
of Eura sia did be co me even mo re sig ni fi cant, ho we ver, to day „main ge-
o po li ti cal pri ze“ is the who le world. Ac cor dingly, the cen tral re gion or 
„Pi vot area“ has shif ted out si de the Eura sian con ti nen tal in ter i or, whi le 
the He ar tland-Ri mland mo del has still been used, but in chan ged ter ri-
to rial, ci vi li za ti o nal and ge o po li ti cal co or di na tes. Sin ce the ge o po li ti cal 
ca pa city of the „awa ke ned Islam“ has in cre a sed, the spa ce of North 
Afri ca, the Mid dle East and Cen tral Asia is be co ming a new glo bal 
ge o po li ti cal cen ter – the Isla mic He ar tland. This re gion oc cu pi es hu ge 
ter ri tory, it has a de mo grap hic po ten tial as well as po ten tial in energy 
re so ur ces, se ve ral im por tant ci vi li za tion cen ters and key ge o stra te gic 
po ints are un der its con trol and ex pan si ve mass mi gra tion and mo ve-
ments of fa na ti ci zed war ri ors (ji ha dists, ter ro rists) set off form the re. 
Isla mic He ar tland is con si de red by the „rest of the world“, espe ci ally 
from the gre at po wers (US, Chi na, Rus sia, In dia, EU) as a thre at. Alt ho-
ugh be ing strongly op po sed to each ot her, a com mon in te rest to en cir cle 
and „con tain“ it, will bring them to get her in a ge o po li ti cal block – the 
Glo bal Ri mland. The re gion wit hin the Glo bal Ri mland, that is most 
thre a te ned by the ex pan si on of the Isla mic He ar tland is the Bal kans.
Keywords: ge o po li tics, pa ra digm shift, pri mary and se con dary ac tors, Isla mic 

He ar tland, Glo bal Ri mland, the Bal kans

* Овај рад је примљен 23. јануара 2017. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 21. фебруара 2017. године.
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