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Ге о по ли тич ке про ме не ко је су се де си ле на кон ру ше ња Бер-
лин ског зи да, ни су са мо у сим бо лич кој и иде о ло шкој рав ни (до-
ми на ци ја ли бе рал не па ра диг ме) озна чи ле про це се но вог ге о по ли-
тич ког пре ком по но ва ња по рет ка мо ћи у све ту већ и су то би ле и на 
пла ну ре ал них од но са мо ћи у ма ње - ви ше свим ва жни јим ге о по ли-
тич ким то по си ма су ко бља ва ња укљу чу ју ћи и про стор Бал ка на као 
контактнезоне. По ста вља ње но ве струк ту ре ге о по ли тич ке мо ћи 
на Бал ка ну зна чи ло је не ми нов ну ге о по ли тич ку ре гре си ју за Ру ску 

* Овај рад је на стао у окви ру 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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Фе де ра ци ју и ге о по ли тич ку тран сгре си ју за САД и НА ТО Пакт. 
Ови про це си би ће за САД и ње го ву вој ну али јан су стра те шки ва-
жни с об зи ром на чи ње ни цу да су про сто ре бал кан ског по лу о стр ва 
још од кра ја Дру гог свет ског ра та, до жи вља ва ли као при род ну ге-
о граф ску екс тен зи ју Бли ског Ис то ка ко ја је за ни мљи ва не са мо са 
аспек та уни ла те рал не кон тро ле са о бра ћај но-ко му ни ка циј ских ин-
фра струк ту ра, већ и са аспек та кон тро ле ге о е нер гет ских ко ри до ра. 

Ин те ре со ва ње и ин те рес За па да за Бал кан, на гла ша вао је и 
је дан од њи хо вих во де ћих ге о по ли ти ча ра Збиг њев Бже жин ски ко ји 
је ово стра те шки ва жно ју жно е вроп ско по лу о стр во свр стао у зо-
ну тзв. Евро а зиј ског скло па, на зи ва ју ћи га ЕвроазијскиБалкан. По 
ми шље њу Бже жин ског, «Евро а зиј ски Бал кан об у хва та осам бив-
ших ју жно со вјет ских цр но мор ско-кав ка ских и ка спиј ско-цен трал-
но а зиј ских ре пу бли ка ко ји ма је при до дат и Аф га ни стан».1) Иако ге-
о граф ски по ма ло на тег ну та, ова ге о по ли тич ка ви зу ра Бже жин ског 
ја сно по ка зу је зна чај про сто ра и по тен ци ја ле ње го ве екс пло зив но-
сти. Ис ка за на кон фу зи ја у ге о по ли тич ком си ту и ра њу Бал ка на кре-
ће се од ге о граф ских до ми шља ња и ге о по ли тич ких кон струк ци ја З. 
Бже жин ског, да би се на ста ви ла и у кон ку рент ској ге о по ли тич кој 
ви зу ри јед ног Алек сан дра Ду ги на ко ји та ко ђе ге о граф ски вр ло рас-
те гљи во и ге о по ли тич ки пот пу но нео прав да но, у по тра зи за са ве-
зни ком Евро а зи је на ши рем про сто ру Бал ка на про на ла зи ре ше ње у 
про јек ту ства ра ња ве ли ке Тур ске. "Ду гин, на при мер, раз ви ја иде ју 
о ве ли кој Тур ској од Ја ку ти је до Са ра је ва (...) Јед на ко исла ми стич-
ким по кре ти ма, и евро а зиј ство кри ти ку је еко ном ски ли бе ра ли зам, 
мон ди ја ли за ци ју, као и све кул тур не еле мен те са др жа не у овом фе-
но ме ну."2) 

У обе пре до че не ге о по ли тич ке ви зу ре, по ред ука зи ва ња на 
зна чај ре ги о на, ја сно се ви ди ге о граф ски аљ ка ва а ге о по ли тич ки 
праг ма тич на кон цеп ци ја ко ја иде ка оства ри ва њу вла сти тих ге о-
по ли тич ких ин те ре са по це ну бру тал ног на ру ша ва ња су ве ре но сти 
и те ри то ри јал не це ло ви то сти бал кан ски др жа ва а на ро чи то Ср би-
је. И по ред из ве сне по ли тич ке кон фу зи је обе ге о по ли тич ке ви зу-
ре ви де ислам ски фак тор као свог кључ ног парт не ра у оства ри-
ва њу де фи ни са них ин те ре са. С том раз ли ком што су Тур ска и део 
ислам ских зе ма ља (Са у диј ска Ара би ја пре све га) ре ал ни парт не ри 
Атлан ти зма, а Тур ска и Иран по тен ци јал ни парт не ри Евро а зи је. 
Да кле ислам ски фак тор ви ђен је као парт нер али и као ин стру мент 
ко јим ће се оства ри ти пла ни ра ни по ли тич ки ци ље ви. Та чи ње ни ца 

1) Д. Ла ки ће вић, Д. Ни ко лиш, Глобализамитероризам, ИЕС, Бе о град, 2007,  стр. 52. 

2) Ха лед Ф. Алам, Глобалниислам, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2012, стр. 53.
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с об зи ром на ве ћин ски хри шћан ски кор пус Бал ка на у ве ли кој ме ри 
оте жа ва одр жа ва ње по ли тич ке и без бе до но сне рав но те же у ре ги-
о ну, и пре ти да бу де трај ни фак тор де ста би ли за ци је и от по чи ња-
ња но вих рат них су ко ба. Ислам ски фак тор ите ка ко ра чу на на ову 
ге о по ли тич ку за ле ђи ну и охра брен ре ал ном по ли ти ком по др шке 
трај но пе не три ра у тки во бал кан ских др жа ва (ин ста ли шу ћи сво је 
вер ске, кул тур не али и оба ве штај не и те ро ри стич ке струк ту ре на 
те ре ну), др же ћи чи тав ре ги он у ста њу кон стант не прет ње и на пе-
то сти. Би ло ка ква па и нај ма ња де ста би ли за ци ја, мо гла би би ти ис-
ко ри шће на за ра ди ка ли за ци ју зах те ва и на ме та ње сво јих ин те ре са. 

На сто је ћи да осна же по зи ци ју до ми на ци је у ре ги о ну, САД 
су омо гу ћи ле оства ри ва ње ин те ре са сво јих стра те шких и ре ги о-
нал них парт не ра у кор пу су ислам ских зе ма ља а на ро чи то Тур ске 
као пивотдржаве . Де ло ва ње и ин фил тра ци ја Ира на, пак, на ро-
чи то де ве де се тих го ди на про шлог ве ка у је ку рат них де ша ва ња, 
као зна чај ног ислам ског фак то ра ишао је ми мо ди рект не кон тро ле 
и ко ор ди на ци је САД-а али се ипак у јед ном де лу укла пао у озна-
че не ин те ре се ко ји су се огле да ли у ди рект ној и кон крет ној по-
мо ћи ло кал ним исла ми стич ким струк ту ра ма. По врат но, сти ца јем 
де фи ни са них окол но сти ислам ски фак тор на Бал ка ну по стао је 
зна ча јан фак тор у оства ри ва њу ге о по ли тич ких ин те ре са САД-а и 
Евро а тлан ти зма у оп ште. Као награду за служењетим интере
сима, исламистичке структуре у Србији, Македонији Албанији,
БиХ,анарочитонаКиМ,добилесуподршкузареализацијусво
јихнационалнихиверскихциљева,пресвеганаштетуинарачун
легитимнихинтересасрпскедржавеинарода.Ме то до ло ги ја њи-
хо вог де ло ва ња би ла је ра зно вр сна ра ди кал на и без ком про ми сна. 
Она се кре та ла у ра спо ну од при хва та ња иде ја и ме то да де ло ва ња 
радикалногислама ства ра ња синтетичкихнација и њи хо вих но-
во ком по но ва них иден ти те та, па све до кла сич них об ли ка терито
ријалногсакаћења и про ме не националноверскогкода по је ди них 
де ло ва те ри то ри ја бал кан ских др жа ва. По ред кла сич них ме то да 
ко је спа да ју у до мен про це са бал ка ни за ци је (ко ри шће ње те ри то ри-
јал не и на ци о нал не рас цеп ка но сти и вер ско-кул тур них ра зно ли ко-
сти као осно ве за под сти ца ње су ко ба и раз ми ри ца) спољ ни фак то-
ри на жа лост ве о ма успе шно ин стру мен та ли зу ју мо дер ни за циј ске 
де фи ци те и еко ном ску мар ги на ли за ци ју бал кан ских дру шта ва као 
ба зу за стал но под гре ја ва ње не ста бил но сти и су ко ба. 

Концептмодел стварања синтетичких нација не што је 
спе ци фич ни ји и вре мен ски се си ту и ра пре све га у два де се ти век 
и сам по че так два де сет и пр вог ве ка, и то углав ном на про сто ри ма 
сред ње-европ ских а на ро чи то бал кан ских на ро да и др жа ва. За раз-
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ли ку од кла сич на два мо де ла фор ми ра ња на ци ја у Евро пи 19. ве ка 
(ор га ни ци стич ки и гра ђан ски мо дел) ко ји су као сво ју прет ход ни цу 
има ли сна жне про це се протонационалне самоидентификације и 
мо де ли ра ња, код мо де ла синтетичкихнација, глав ни на ци о нал-
ни кон сти ту ен си би ли су сме ште ни у ре ли гиј ско-кон фе си о нал ну 
и лин гви стич ку сфе ру, као и стра не, спољ но-по ли тич ке фак то ре 
- ка та ли за то ре ових про це са. Фор ми ра ње но вих син те тич ких на-
ци о нал них иден ти те та код бал кан ских и де лом сред ње-европ ских 
на ро да ком би на ци ја је ауто ном них те жњи на ци о нал но још увек 
не до вољ но из ди фе рен ци ра них ет ни ци те та и по ли тич ких про је ка та 
ве ли ких и ре ги о нал них ге о по ли тич ких фак то ра ко ји су у сво је екс-
пан зи о ни стич ке пла но ве укљу чи ва ли и ства ра ње но вих на ци о нал-
них др жа ва игра ју ћи на кар ту ре ги о нал них раз ли ка, кон фе си о нал-
не не тр пе љи во сти и оно га што је Сиг мунд Фројд у пси хо ло шком 
сми слу озна ча вао као «нар ци зам ма лих раз ли ка».

При хва та њем ра ди кал них исла ми стич ких иде ја и ме то да од 
стра не му сли ман ских и ал бан ских ли де ра на Бал ка ну за по чет је 
про је кат ства ра ња син те тич ких на ци ја (бо шњач ке и ко сов ске на 
при мер), но вог је зи ка и кул ту ре, кроз ре ви зи ју исто ри је, из ми шља-
ња вла сти тог а при сва ја ња и за ти ра ња ту ђег кул тур ног на сле ђа и 
тра ди ци је, осо би то ефи ка сно - срп ског на ро да. На овај на чин, ре-
ди за јан и фал си фи ко ва ње соп стве ног исто риј ског иден ти те та по-
ста ју осно ва за са ве зни штво са исто ми шље ни ци ма у ре ли ги ји и 
фа на ти зму без об зи ра ода кле они по ти чу. Упра во та ве за, ко ја сво-
је кра ке пру жа пре ма мно гим ислам ским зе мља ма, до при не ла је 
да радикалниисламисти по ста ну ре ал ност Бал ка на, а њи хо ва де-
струк тив ност по без бед ност ре ги о на очи глед на.

У ге о по ли тич ком кон тек сту та ко ђе, на ро чи то је ва жно ис та-
ћи про до ре и укли ња ва ња у ср це коп не ног ма си ва Бал ка на ко је има 
ка рак те ри сти ку фронталности и по тен ци јал трајнедеструкције 
ње го ве це ло ви то сти. У срп ском слу ча ју ислам ски век то ри на сту па-
ња има ју не ко ли ко клинова ( зо на фрон тал ног укли ња ва ња) ко ји ма 
је на ме ра што ду бља и што ши ра пе не тра ци ја у срп ски на ци о нал-
но-др жав ни те ри то риј. По себ но ис ти че мо «западномакедонскоко
совскометохијски» пра вац ко јим на сту па албанскиклин, пре ма 
цен трал ној зо ни и глав ним са о бра ћај ним ко ри до ри ма чи та вог Бал-
кан ског по лу о стр ва у ци љу њи хо вог за по се да ња и кон тро ле. За тим 
про дор муслиманско-бошњачког клина у зо ну «Рашкополим
ске» обла сти са те жњом ње не пот пу не де ста би ли за ци је и те ри то-
ри јал ног одва ја ња од срп ске др жа ве и при кљу че ња за ми шље ној и 
пла ни ра ној зо ни ислам ског по ве зи ва ња на Бал ка ну и ду бљег те ри-
то ри јал ног про до ра ка Евро пи, у јав но сти по зна ти јој као «зе ле на 
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тран свер за ла».3) Кључ ну уло гу у овом укли ња ва њу тре ба да од и гра 
Тур ска. Па ни слам ски про је кат од лич но се укла па и у тур ске ге о-
по ли тич ке пла но ве неоосманизације чи та вог про сто ра бал кан ског 
ре ги о на. «Ства ра ње и про дор му сли ман ског кли на ко ји иде пре ко 
Бал ка на огле да се и у те жњи за по нов ним фор ми ра њем не ког ви да 
Осман ског цар ства, што би за крај њи циљ има ло ства ра ње је дин-
стве ног све и слам ског про сто ра. При то ме би се оства ри ло фи зич ко 
по ве зи ва ње му сли ман ских др жа ва цен трал не Ази је и Бли ског Ис-
то ка са зе мља ма за пад не Евро пе.»4)

Иако се по чет ком про шлог ве ка по ву кла са Бал ка на ( при-
си ље на вој ним и по ли тич ким по ра зи ма у Бал кан ским ра то ви ма) 
Тур ска је не дво сми сле но оста ла ва жан ре ги о нал ни ге о по ли тич ки 
фак тор у ко ме је Бал ка ну по све ће на по себ на па жња и зна чај ко-
ји у јед ном де лу пре ва зи ла зи чи сто ге о по ли тич ке раз ло ге и за ла зи 
у сег мент уну тра шњих рас пра ва у тур ском дру штву о ка рак те ру 
иден ти те та и ње го ве бал кан ско-европ ске осно ве.5) Тај зна чај ле жи 
ко ли ко у ње ном по ло жа ју то ли ко и сна зи др жа ве (ве ли чи на те ри то-
ри је, де мо граф ска ком по нен та еко ном ски по тен ци ја ли, вој на си ла, 
и мо ћан по ли тич ки са ве зник) ко ја ви ше стру ко пре ва зи ла зи сна гу 
би ло ко је дру ге бал кан ске зе мље. Тур ска сло ви као «заштитница
ислама» на Бал ка ну, и уз по др шку САД из но ва по ку ша ва да се зна-
чај ни је ин фил три ра на ове про сто ре, а пре све га у зе мље и те ри то-
ри је са ве ћин ским ислам ским ста нов ни штвом, (Ал ба ни ја, Ко со во 
и Ме то хи ја, БиХ, ) али и та мо где је он у зна чај ном бро ју, као у 
Бу гар ској, Ма ке до ни ји, или на шој Ра шкој обла сти. Тај про цес тур-
ског уклињавања (по врат ка) убр зан је по след њих не ко ли ко де це-
ни ја, а на ро чи то са да кад је све из ве сни је да Тур ска не ће би ти при-
мље на у члан ство ЕУ, као не ка вр ста ге о по ли тич ке и ге о е ко ном ске 
ком пен за ци је али и као же ља САД и НА ТО-а да још ви ше учвр сте 
сво је по ло жа је на Бал ка ну. 

Пре ма ге о по ли тич кој док три ни Ах ме та Да ву то глуа «Стра те-
шка ду би на» на сту па ње пре ма Бал ка ну као тре ћој ве ли кој ин те ре-
сној зо ни Тур ске, по ред Кав ка за и Бли ског Ис то ка, има пот пу но 
раз ра ђе ну и раз у ђе ну струк ту ру нео о сма ни за ци је. Она је осми-
шље на та ко да де фи ни ше по сто ја ње три кон цен трич на ге о по ли-
тич ка кру га, од но сно пр сте но ва ин фил тра ци је, «уну тра шњег ко ји 
чи не Ко со во (са мим тим при нуд но и Ср би ја), Ал ба ни ја и Ма ке-
до ни ја, сре ди шњег, са чи ње ног од Грч ке, Ср би је, Бу гар ске, Тур ске 

3) М. Сте пић, Српскопитањегеополитичкопитање, Јан тар, Бе о град, 2004, стр. 208-211. 

4) Три фу но вић, Сто ја ко вић, Вра чар, Тероризамивехабизам, Ф. Ви шњић, Бе о град, 2011, 
стр. 214.

5) Ви де ти: Д. Та на ско вић, Неоосманизам, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010, стр. 88-89. 
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и Бо сне и Хер це го ви не, и спо ља шњег али с по тен ци јал ним, а у 
слу ча ју Хр ват ске и ак ту ел ним ути ца јем на прет ход ни ко ји фор ми-
ра ју Хр ват ска, Ма ђар ска, и Ру му ни ја. Хр ват ска је ва жна због БиХ 
а Ма ђар ска због Вој во ди не.»6) O oз биљности ко ја пра ти пла но ве и 
на ме ре об но ве осман ског им пе ри јал ног обо ла на Бал ка ну, са свим 
не дво сми сле но све до чи и го вор-пре да ва ње ко је у свој ству та да ми-
ни стра спољ них по сло ва Тур ске одр жао др Ах мет Да ву то глу 16. 
ок то бра 2009. го ди не у Са ра је ву. Не скри ве но, он по ру чу је ре ги о ну 
да сле ди на ме ра Тур ске да се ста ви у функ ци ју об но ве Осман ског 
цар ства јер је по ње му то исто риј ски био османскиБалкан. «Ми 
ће мо об но ви ти овај Бал кан. (...) Ми ће мо ре ин те гри са ти бал кан ски 
ре ги он, ми ће мо ре ин те гри ра ти Сред њи Ис ток, ми ће мо ре ин те-
гри ра ти Кав каз...»7) Још ак ту ел ни ји до каз ове на ме ре ис ка зан је на 
пред сед нич кој ина у гу ра ци ји Та ји па Ер до га на ка да је но во и за бра ни 
пред сед ник Тур ске у при су ству Ба ки ра Изет бе го ви ћа из ја вио, да 
му је Али ја Изет бе го вић "оста вио Бо сну у ама нет" и да је "Бо сна 
остав шти на осман ли ја".8) 

Исла ми стич ки стра те зи су на под руч је Бал ка на од у век гле-
да ли као на зо ну сво јих по себ них ин те ре са, рев но сно се тру де ћи 
да ме ђу ’’по тур че ним’’ пра во слав ци ма на ђу по у зда не след бе ни ке 
ства ра ња је дин стве ног му сли ман ског Калифата на пла не тар ном 
ни воу. Иде је о па ни слам ском је дин ству су, на ла зи ле след бе ни ке 
ме ђу ло кал ним му ха ме дан ци ма. Бал кан пру жа до бре пред у сло ве 
за из град њу џи хад ског фрон та пре ма Евро пи, ко ја је не ло гич ним и 
са мо де струк тив ним по ступ ци ма, за јед но са Аме ри ком, у нај ве ћој 
ме ри за слу жна што су се ’90-тих го ди на XX ве ка на Бал ка ну на шли 
џи хад-рат ни ци. Чак се и у Ре зо лу ци ји аме рич ког Кон гре са из ја ну-
а ра 1997. го ди не ја сно ка же да је Клин тон до при нео да се ’’Бо сна 
пре тво ри у ми ли тант ну ислам ску ба зу’’.

По др жа ва ње му сли ма на, пре ма Хен ри ју Ки син џе ру, би ла 
је стра те ги ја ко ја се ба зи ра ла на прет по став ци да је ислам бли жи 
ка пи та ли стич кој ети ци и ан ти ко му ни зму не го што су то ка то ли-
чан ство и пра во сла вље, та ко да су за За пад у гра ђан ском ра ту му-
сли ма ни и ал бан ци ва жи ли за ’’до бру стра ну’’, што ни у јед ном 
тре нут ку ни је пру жа ло мо гућ ност пре и спи ти ва ња та кве по ли ти ке. 
Ипак, не ка да шњи ко ман дант НА ТО Пак та, аме рич ки ге не рал Ве-
сли Кларк упи тао се шта ра ди ти ка да се ислам ски ра ди ка ли зам 
од парт не ра или пре ци зни је ору ђа из вр ше ња аме рич ких ин те ре са 
пре о бра зи у ме ђу на род ну опа сност за атлан ти стич ке без бед но сне 

6) Исто, стр. 98.

7) Цит. пре ма: Три фу но вић, Сто ја ко вић, Вра чар, Тероризамивехабизам, Ф. Ви шњић, Бе о-
град, 2011, стр. 215.

8) Из вор: Вечерњеновости, 11. 08. 2014.
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струк ту ре. «Шта тре ба да бу де са Егип том, Са у диј ском Ара би јом 
или Па ки ста ном као зе мља ма ко је су да ле нај ви ше те ро ри ста, а 
са ве зни це су САД у ре ги о ну. А шта да се ра ди са ра ди кал ном иде-
о ло ги јом и отво ре ном фи нан сиј ском по др шком ко је до ла зе из Са у-
диј ске Ара би је?»9) 

Иако за ка сне ла ова пи та ња оста ју не ре ше на не са мо за без-
бе до но сну за јед ни цу За па да, већ по нај ви ше и за наш ре ги он, где се 
ми ли тант ни исла ми сти и да ље од стра не сво јих за пад них мен то ра 
сма тра ју вр ло упо тре бљи ви ма за бу ду ће ге о по ли тич ке по те зе на 
Бал ка ну. Упр кос чи ње ни ци да су ве што пла ни ра ли и кон тро ли са ли 
го то во све про це се у ислам ском све ту, во ђе ни кри ла ти цом - неверуј
ником,умрежисве, ја ви ли су се на ве де ни про бле ми. О озбиљ ном 
при сту пу овој про бле ма ти ци све до че и сле де ћи на во ди: « Не ве ру-
ју ћи у ло јал ност бли ско и сточ них вла да ра, ко ји ни у ме ђу а рап ским 
од но си ма ни ка да ни су по ка зи ва ли искре ност, САД су при сту пи ле 
стра те ги ји се па рат ног из гра ђи ва ња и одр жа ва ња „па ра лел них од-
но са” са пред став ни ци ма по ли тич ких, вој них, фи нан сиј ских, ло-
би стич ких, опо зи ци о них и свих дру гих струк ту ра ко је мо гу га ран-
то ва ти очу ва ње ин те ре са САД при би ло ко јој ком би на ци ји уну тар 
по ли тич ких пре ви ра ња и рас пле та.»10)Игра ју ћи на кар ту го то во 
свих ва жни јих уче сни ка у ислам ском све ту ипак ни су ус пе ли да 
обез бе де пот пу ну кон тро лу, осо би то у си ту а ци ја ма ка да се не ко од 
њих на кнад но од лу чи да игра игру за сво је ин те ре се, оса мо ста ли, 
отрг не кон тро ли или је на про сто слу чај да је од и грао сво ју ко ри сну 
ро лу па је по стао ба ласт ко га се тре ба ре ши ти. А про це си ре ша-
ва ња ислу же ног објек та ни ка да ни су би ли ни ла ки, ни јеф ти ни, а 
осо би то не без бед ни.

ПОЛИТИЧКАУПОТРЕБАМИЛИТАНТНОГ
ИСЛАМАКАОФАКТОРАУГРОЖАВАЊА
БЕЗБЕДНОСТИУЗЕМЉАМАРЕГИОНА

За до ла зак му џа хе ди на у ре ли гиј ску ми си ју на Бал кан де ве-
де се тих го ди на про шлог ве ка, би ла су обез бе ђе на два ну жна пред-
у сло ва. Пр ви је био, по сто ја ње ору жа ног кон флик та у ко ме му сли-
ма ни уче ству ју, и дру ги - по сто ја ње ло кал ног по кре та ’’ислам ског 
бу ђе ња’’.11) Оба ова усло ва би ла су ис пу ње на још то ком ра то ва ко ји 

9) В. Л. Са вин, Одшерифадотерористе, Мир, Бе о град, 2012, стр. 12. 

10) В. Ко на тар, „На лич је арап ског про ле ћа“, Култураполиса, бр. 25. Но ви Сад, 2014, стр. 
265. 

11) Љ. Де спо то вић, Српска геополитичка парадигма, Ка и рос, Срем ски Kарловци, 2012, 
стр. 223. 
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су по тре са ли про стор бив ше СФРЈ, у про це си ма ње ног раз би ја-
ња уз зна ча јан ко а у тор ски до при нос стра ног фак то ра од ко јих је 
по ред глав ног Евро а тлан ског, за тим Кон ти не тал ног (Не мач ка), и 
вер ско-кон фе си о нал ног ин те ре са Ва ти ка на, и ислам ски био осо-
би то сна жан и ра ди ка лан. Јед ном за по чет про цес реисламизације 
ни је зна чио са мо ви ше ди мен зи о нал ну ( вер ска, кул тур на и по ли-
тич ка ди мен зи ја) об но ву иден ти те та му сли ма на на Бал ка ну - као 
што је то у оста лом тре бао би ти и на ши рем ислам ском про сто-
ру - већ је не дво сми сле но по слу жио као осно ва за ра ди ка ли за ци ју 
политичкогислама ко ји се као иде о ло ги ја и про грам исла ми за ци-
је имао оства ри ва ти у свим зо на ма ко је је пер цеп ци ја ислам ских 
во ђа пре по зна ла као већ или по тен ци јал но ислам ске. «По зна ти 
као ислам ски ми ли тан ти, екс тре ми сти, му џа хе ди ни или ислам ски 
фун да мен та ли сти, ми ли тант ни исла ми сти су мре жна струк ту ра ко-
ја де лу је на под руч ји ма на се ље ним му сли ма ни ма и на под руч ји ма 
др жа ва ко је сма тра ју не при ја те љи ма му сли ма на. Све ску пи не ко је 
у сво јој бор би ко ри сте оруж је, а ислам као иде о ло шку осно ву мо-
би ли за ци је, на зи ва мо ми ли тант ним исла ми сти ма.»12)

Сма тра мо да је нај ра ди кал ни ја фа за ислам ског де ло ва ња на 
про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је от по че ла ка да су на 18. ислам ској 
кон фе рен ци ји одр жа ној 1998. го ди не у Па ки ста ну, суб вер зив не ак-
тив но сти ве ли ко ал бан ских се па ра ти ста и те ро ри ста на КиМ до би-
ле ква ли фи ка ци ју џихада. «За не ке од ислам ских по кре та џи хад је 
пр вен стве но ору жа на бор ба...»13) Чи тав му сли ман ски свет по зван је 
да свим рас по ло жи вим сред стви ма, а на ро чи то фи нан сиј ски, ору-
жа но и по ли тич ки по др жи њи хо ву бор бу, као све ти циљ осло бо ђе-
ња му сли ман ских те ри то ри ја. То је чи ње но у ко ор ди на ци ји са већ 
фор ми ра ним исла ми стич ким и те ро ри стич ким струк ту ра ма у БиХ 
и Ал ба ни ји, ко је су успе шно ин ста ли са не у је ку гра ђан ског ра та у 
пр вој по ло ви ни де ве де се тих го ди на два де се тог ве ка, ка да је ве ли ки 
број ислам ских вер ских фа на ти ка или тзв. му џа хе ди на при сти гло 
на ове про сто ре и укљу чи ло се у вој не и те ро ри стич ке ак тив но сти 
на стра ни сво је вер ске са бра ће. Про це на је да је у то вре ме са мо у 
БиХ при спе ло од 15.000 до 40.000 џи ха ди ста (про це на Јо зе фа Бо-
дан ског).14) Чак је и део аме рич ке штам пе та да пот пу но не скри ве но 
ука зи вао на ве зу бал кан ских ислам ских струк ту ра са при пад ни ци-
ма нај ек стрем ни јих те ро ри стич ких ор га ни за ци ја па и оном ко ју су 
и са ми сма тра ли за нај о па сни ју чак и по соп стве не ин те ре се без-
бед но сти, као што је Бин Ла де но ва Ал Ка и да. « Vas hing ton Post 

12) Т. Ку ле но вић, Политичкиислам, ВБЗ, За греб, 2008, стр. 151.

13) М. Јев тић, Савремениџихадкаорат, Ни ко ла Па шић, Бе о град, 2001, стр. 253.

14) Ви де ти: Љ. Де спо то вић, Српскагеополитичкапарадигма, Ка и рос, Срем ски Kарловци, 
2012, стр. 226.
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4.5.1999. го ди не, по зи ва ју ћи се на из во ре аме рич ких оба ве штај них 
слу жби ис ти че да по сто ји ди рект на ве за из ме ђу «ОВК и Бин Ла де-
на, ко ји је за по тре бе об у ча ва ња њи хо вог ка дра офор мио кам по ве 
у Ал ба ни ји, БиХ, Тур ској и Ав га ни ста ну.»15) Пре ба ци ва ње ‘’све тих 
рат ни ка’’ из Бо сне, Ал ба ни је и дру гих ислам ских зе ма ља на Ко со-
во по чи ње кра јем 1998. го ди не, у ор га ни за ци ји Оса ме бин Ла де на 
и Ал Ка и де. Упо ре до са ак ци јом пре ба ци ва ња му џа хе ди на на Ко со-
во, до та да те ро ри стич ка ’’Осло бо ди лач ка вој ска Ко со ва’’ (’УЧК’) 
је ски ну та са ли сте те ро ри стич ких ор га ни за ци ја. Му џа хе дин ска је-
ди ни ца под на зи вом ’’Абу Бе кир Си дик’’, ко ја је деј ство ва ла на Ко-
со ву, фор ми ра на је у Бо сни уз по моћ ин струк то ра и фи нан сиј ских 
сред ста ва из Са у диј ске Ара би је и Тур ске. Је дан од ко ман да на та 
’УЧК’ је био Мо ха мед ал За ва хи ри, ко ји је во дио елит ну је ди ни цу 
то ком кон флик та на Ко со ву.16)

Ло ги стич ка и ор га ни за ци о на ин фра струк ту ра ислам ског ра-
ди ка ли зма гра ђе на је да кле ин те зив но у по след ње две де це ни је и 
она да нас пред ста вља ре спек та бил ну ба зу за де ло ва ње у бу дућ-
но сти. Иако ор га ни за ци о но при лич но ра зно род не, (по сто је ор га-
ни за ци о не це ли не Тур ске, Са у диј ске Ара би је, Па ки ста на, Ира на, 
али и Ал ба ни је, Бих, Ма ке до ни је, КиМ и др.) оне има ју оства рен 
из ве стан сте пен ко ор ди на ци је на ро чи то у сег мен ту де ло ва ња оба-
ве штај них струк ту ра За па да, (ЦИА, БНД, МИ-6 и др.) али и оба-
ве штај них слу жби ислам ских зе ма ља, на ро чи то Тур ске Ира на, и 
Са у диј ске Ара би је. Ова чи ње ни ца ни је ре ле вант на са мо за без бед-
но сне струк ту ре бал кан ских др жа ва већ и за слич не струк ту ре За-
пад не Евро пе. « У Са ра је ву, Бе о гра ду, За гре бу, вр ло је ак тив на, већ 
од до ла ска Хо ме и ни ја на власт, иран ска оба ве штај на слу жба ВА-
ВАК, на след ни ца СА ВАК-а, Ша хо ве слу жбе. «Во ђа ре во лу ци је» 
Аја то лах Ру хо лах Хо ме и ни, на ла же ши ре ње исла ми стич ке бор бе 
ши ром све та, не пре ста ни на пор да се сву да где је икад кро чи ла 
му сли ман ска сто па, по ве де по но во све ти рат. Је дан од за да та ка је и 
по ма га ње љу ди и по кре та за та кву бор бу.»17) 

Ба зна ин фра струк ту ра ислам ског ра ди ка ли зма на Бал ка ну 
слу жи као од скоч на да ска и ло ги сти ка за ислам ске цен тре у Евро пи 
ка кав је ре ци мо Беч.18) Де лат ност ра ди кал ног исла ма ни је прет ња 
са мо без бед но сти Бал ка на, већ и са мој Евро пи, с об зи ром на чи ње-
ни цу да ислам ски ра ди ка ли зам де лу је нај ма ње на два ни воа ре а ли-

15) Р. Га ћи но вић, НасиљеуЈугославији, Евро, Бе о град, 2002, стр. 347. 

16) Ви де ти: Љ. Де спо то вић, Српскагеополитичкапарадигма, Ка и рос, Срем ски Kарловци, 
2012, стр. 227.

17) З. Пе тро вић Пи ро ћа нац, Al–Qaida, Евро, Бе о град, 2002, стр. 155.

18)  Ви де ти: Џ. Га ли ја ше вић, ТероризамуАустрији, Ф. Ви шњић, Бе о град, 2013.
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за ци је сво јих ци ље ва, на Бал ка ну он је јед ним де лом ин стру мент и 
са рад ник Атлан ти стич ких струк ту ра, а на дру гом ни воу прет ња, с 
об зи ром на пла но ве исла ми за ци је са ме Евро пе. До бра илу стра ци ја 
али и по твр да ове стра те ги је до ла зи из са ме Не мач ка где не мач ки 
лист «Дој че ве ле» на во ди ка ко се око 400. џи ха ди ста из Не мач ке, 
бо ри на стра ни тзв. Ислам ске др жа ве, а да је не зва нич но тај број 
пре ко 1800. ми ли та на та.19) У том кон тек сту ак ту ел на су де ша ва ња 
и у на шем ре ги о ну, ко ји је по стао ба за за ре гру то ва ње тзв. белих
џихадиста, за ра то ве у Си ри ји и Ира ку пред ста вља ју исто вре ме но 
и прет њу за без бед ност и ста бил ност Евро пе, сход но њи хо вим на-
ме ра ма да сво јим по врат ком ра ди ка ли зам пре не су не са мо у зе мље 
из ко јих по ти чу, већ и ши ре у зе мље чла ни це ЕУ, осо би то у Аустри-
ји, Не мач кој, Фран цу ској, Шпа ни ји, и Ита ли ји. «Пре ма по да ци ма 
New York Ti mes-а у Са ра је ву се на ла зи ло ви ше од 200 иран ских 
аге на та. Њи хов во ђа у Бо сни пре ма са зна њи ма за пад не тај не слу-
жбе био је Абас Аса иш шеф аген ци је за оба ве шта ва ње Иран ске 
Ре пу бли ке. Би ло је оп ту жби да ови аген ти по мо ћу нај мо дер ни је 
не мач ке тех ни ке при слу шку ју аме рич ке ми ров не сна ге у Бо сни 
(ми сли се на ИФОР) . «20) У ре ги о ну тим опа сно сти ма на ро чи то су 
из ло же не, Ср би ја, Ма ке до ни ја и БиХ (осо би то Ре пу бли ка Срп ска) 
с об зи ром на чи ње ни цу да је нај ви ше њи хо вих др жа вља на ре гру-
то ва но у ми ли тант не струк ту ре џи ха да.

Та ко на при мер екс перт за те ро ри зам Џе вад Га ли ја ше вић 
на во ди да са мо Ал Ка и да у БиХ има нај ма ње 5.000 ра ди кал них 
исла ми ста ко ји су до бро ор га ни зо ва ни и вер ско-иде о ло шки ин док-
три ни ра ни. А да је у Си ри ју оти шло пре ко 375. др жа вља на БиХ 
у по след њих не ко ли ко го ди на.21) Са ра јев ски по ли ти ко лог др. В. 
Ази но вић, аутор књи ге "Ал Ка и да у БиХ: мит или ствар на прет-
ња", твр ди да "бру тал но на си ље ко јим се ко ри сте екс тре ми сти, ни-
је слу чај но, све је то део ду го роч не стра те ги је с ци љем ус по ста ве 
ислам ске др жа ве". У при лог овој тврд њи иде и чи ње ни ца да је во ђа 
ве ха би ја у БиХ, Би лал Бо снић по звао на џи хад, му сли ман ске мла-
ди ће из ре ги о на, да се при дру же ору жа ним гру па ма Ислам ске др-
жа ве, а ње го ву по ру ку је пре нео и са ра јев ски лист "Днев ни Аваз"22)

Још не по сред ни ји до каз о ве ли кој опа сно сти по без бед ност 
ре ги о на пред ста вља и чи ње ни ца да но во фор ми ра ни Ислам ски ка-
ли фат, има ин тен зив не ве зе са слич ним ислам ским струк ту ра ма 
на Бал ка ну, али и да има на ме ру да у до глед но вре ме тежиште

19)  Из вор; Ве чер ње Но во сти, 09.11. 2014.

20)  Ј. Ел зе сер, КакојеџихадстигаонаБалкан, Ја сен, Бе о град, 2006, стр. 105.

21)  Из вор: Днев ни лист Правда, 15. 08. 2014.

22)  Из вор: ин тер нет пор тал Србининфо, 03. 09. 2014.
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борбених дејстава пренесе и на нашрегион, као пут да оства ри 
про кла мо ва не ци ље ве исла ми за ци је це лог про сто ра Бал ка на, али 
и де ла За пад не Евро пе. "Ислам ске др жа ве Ира ка и Ле ван та на ла зе 
се у не пре кид ном кон так ту са сво јим при ста ли ца ма у Ср би ји, БиХ, 
Цр ној Го ри, Ал ба ни ји и Ма ке до ни ји, и да су сви до би ли на ре ђе ње 
да бу ду спрем ни на ак ци ју. 28. ав гу ста 2014 . го ди не ам ба са да Ср-
би је у Да ма ску, до би ла је пи смо ул ти ма тум џи ха ди ста, са ди рект-
ном прет њом фи зич ке ли кви да ци је пер со на ла ам ба са де ако у ро ку 
од 7. да на не на пу сте зе мљу. Ини ци ја тор прет ње би ла је "Бал кан ска 
бри га да" чи је су глав не во ђе ба зи ра не на Ко со ву и цен трал ној Ср-
би ји."23) Из са мог вр ха ислам ске за јед ни це Ма ке до ни је при зна та 
је и по твр ђе на чи ње ни ца да у зе мљи де лу ју ра ди кал не ислам ске 
гру пе, што је са оп ште но у по во ду хап ше ња ју ри шни ка џи ха да са 
под руч ја Ко со ва и Ма ке до ни је ко је се де си ло сре ди ном ав гу ста ове 
го ди не.24)

У скло пу ин тен зив них ак тив но сти ислам ски екс тре ми ста, у 
ње ном по ли тич ком де лу, са свим ко ор ди ни ра но де лу ју и дру ге вер-
ско-кул тур не и по ли тич ке ор га ни за ци је у ре ги о ну. Пр ви при мер, је 
ве о ма за па љи ва и по те ри то ри јал ни по ре дак и су ве ре ност Ср би је 
пре те ћа из ја ва Муф ти је Му а ме ра Зу кор ли ћа, из ре че на при ли ком 
по се те Ку вај ту да бо шња ци на ро чи то, али и оста ли му сли ма ни у 
ре ги ји, жи ве под "срп ско-цр но гор ском оку па ци јом", те да сто га он 
зах те ва да се на том про сто ру фор ми ра му сли ман ска др жа ва, или 
нај ма ње ауто но ми ја, јер је по ње му зна чај Ра шке обла сти или ка-
ко је бо шња ци зо ву Сан џа ка од огром не ге о по ли тич ке ва жно сти 
јер, "спа ја Бо сну с Ко со вом и Ср би ју са Цр ном Го ром".25) Дру ги, 
сли чан при мер та квог де ло ва ња, пред ста вља про гла ше ње ал бан ске 
ре пу бли ке "Или ри де", што је ма ке дон ској јав но сти у Ско пљу са оп-
штио са мо зва ни пред сед ник Нев зет Ха ли ми.26)

Ма ке дон ски ал бан ци су та ко на вр ло ди рек тан на чин по сла-
ли не ко ли ко ва жних по ру ка, не са мо др жав ном ру ко вод ству Ма ке-
до ни је већ и це лом ре ги о ну. Не ке од тих по ру ка су: 

- да се наставља процес територијалног заокружења
тзв.ВеликеАлбаније,

23)  Исто.

24)  Из вор: Вечерњеновости, 15. 08. 2014.

25)  Из вор: Днев ни лист Правда, 18. 08. 2014.

26)  Из вор: Вечерњеновости, 18. 09. 2014.
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- дасеонодвијауформииспољавањановихпросторних
аспирацијапремаСрбији,ЦрнојГори,МакедонијииГрч
кој,

 дасецеопроцесодвијаподпрећутномподршкомСАДа
иТурске,

 инакрајудајеосновниконцептнационалногуједињења
албанацаувијенуобландуисламскоградикализма.

Број ни по кли ци у сла ву Ала ха, на скоп ским ули ца ма и тр-
го ви ма тим по во дом ја сно су по ка за ли да на ци о нал но за о кру же ње 
ал ба на ца ни је вр ше но на осно ва ма се ку лар не иде је по ли тич ке на-
ци је, већ пре до ми нант но на иде ји ислам ског бу ђе ња и ре и сла ми-
за ци је.

И Ал бан ци у Цр ној Го ри де лу ју на исти на чин, тра же ћи пр-
во да се мир ним пу тем при зна њи хо во на вод но пра во за при па ја-
њем др жав не те ри то ри је Цр не Го ре где су они ве ћин ски на ста ње-
ни, про јек ту Ве ли ке Ал ба ни је, или ка ко је они на зи ва ју «При род не 
Ал ба ни је», а ако се то не де си мир ним пу тем, он да ће по ре чи ма 
пред сед ни ка ли сте за При род ну Ал ба ни ју Ко че Да на ја би ти «на-
ста вље на де ста би ли за ци ја ре ги о на јер ће ра ди кал не сна ге де ло ва-
ти».27) И овом пре те ћом по ру ком др жав ном ру ко вод ству Цр не Го-
ре ја сно је са оп ште на на ме ра да уко ли ко се не удо во љи зах те ви ма 
ве ли ко ал бан ске по ли ти ке, на сце ну ће сту пи ти пот пу на де ста би-
ли за ци ја ре ги о на ко ју ће во ди ти по све до че њу са мог Ко че Да на ја 
њи хо ве нај ра ди кал ни је сна ге.

ЗАКЉУЧАК

У по след ње две де це ни је на про сто ру би ше СФРЈ, али и це-
лог ре ги о на Бал ка на, де си ле су се зна чај не геополитичкепреком
позицијеодносамоћи ко је су на ди рек тан на чин омо гу ћи ле не сме-
та но де ло ва ња по ли тич ких, вој них и вер ских струк ту ра радикалног
ислама. Ак тив ност ра ди кал ног исла ма на овом про сто ру пра ти ло 
је не ко ли ко ва жних ин те ре сних при о ри те та, а осо би то два: пр ви је 
ре а ли за ци ја ци ље ва Атлан ти стич ког За па да и ње го вих на то-парт-
не ра, а дру ги, оства ре ње по ли тич ких ин те ре са ло кал ног му сли ман-
ског жи вља, за ства ра ње на ци о нал них др жа ва ре и сла ми за ци ју и 
те ри то ри јал ну пре ком по зи ци ју у ко рист па ни слам ских струк ту ра. 
У та квом кон тек сту, ко ри шће ни су нај ра ди кал ни ји об ли ци суб вер-
зив не оба ве штај не и те ро ри стич ке де лат но сти ка ко би се што бр же 
и што це ло ви ти је оства ри ли за цр та ни пла но ви ре и сла ми за ци је це-

27)  Из вор: Вечерњеновости, 06. 11. 2014.
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лог ре ги о на. У сво јим крај њим на ме ра ма та ко ре ди зај ни ран и ре де-
фи ни сан ислам ски про стор на Бал ка ну, тре бао би да по слу жи као 
од скоч на да ска за да ље и ду бље про це се пе не тра ци је ислам ских 
струк ту ра у За пад ну Евро пу. 

Де фи ни са ни ге о по ли тич ки кон текст, пот пу но ја сно об ја шња-
ва да је ак тив ност ми ли тант них ор га ни за ци ја исла ма, константна
исвевећапретњабезбедоноснојсигурностибалканскихдржава.
Иза зо ви ра сту, и у бу дућ но сти ако не усле ди аде ква тан, ко ор ди ни-
сан и ефи ка сан од го вор др жав них и без бе до но сних струк ту ра, они 
ће пред ста вља ти још ве ћу опа сност ко ја мо же до ве сти до ци вил-
них жр та ва и ма те ри јал ног ра за ра ња али и трај не де ста би ли за ци-
је ре ги о на као увод у ве ли ке ре ги о нал не су ко бе са не са гле ди вим 
по ли тич ким по сле ди ца ма. О то ме ре чи то го во ри и пре те ћа из ја ва 
ал бан ског пре ми је ра Еди ја Ра ме да та при ли ком по се те Бе о гра ду 
«За мор од про ши ре ња у ре ду, али по сто ји и за мор стр пље ња ко ји 
пре ти Бал ка ну, ако стр пље ње до ђе до кра ја, бо ље да не пред ви ђа мо 
шта ће се де си ти.»28) 

При ви ди европ ских ин те гра ци ја ре ги о на ни су ни ка ква га-
ран ци ја за ста бил ност, јер је и сам про стор ЕУ та ко ђе из ло жен де-
ло ва њу ко ро зив них си ла ислам ског ра ди ка ли зма, ко ји ће у вре ме ну 
ко је је пред на ма тек по ка за ти сте пен сво је де струк тив но сти. Ве ра 
европ ских зва нич ни ка да је кроз кон цеп те мул ти кул ту ра ли зма и 
уни вер зал ног гра ђан ства мо гу ће па ци фи ко ва ти ра ди кал не ор га ни-
за ци је исла ма, и ин те гри са ти их у де мо крат ске струк ту ре за пад ног 
дру штва, у ве ли кој ме ри не у те ме ље на. По ка за ло се да то на жа-
лост ни је мо гу ће ни са ши рим де лом ислам ске по пу ла ци је Евро пе, 
јер су вер ско-кон фе си о нал ни иден ти те ти ја чи ко хе зи о ни и иден-
ти фи ка ци о ни фак то ри од гра ђан ског уни вер за ли зма и европ ских 
кул тур них обра за ца. На про сто ри ма Бал ка на то је тек «не мо гу ћа 
ми си ја», ко ли ко због хро нич не ци вил но-де мо крат ске ису фи ци јен-
ци је ових дру шта ва још ви ше због ра ди ка ли зма по ли тич ких зах-
те ва му сли ман ског жи вља чи ји је вред но сно-ци ви ли за циј ски код 
већ ве ко ви ма су прот ста вљен ве ћин ској хри шћан ској кул ту ри. Ан-
дри ћев ски ре че но нај ве ћи део бал кан ских за јед ни ца на ро да је већ 
ве ко ви ма огре зао у тзв. онтологијисиле, ме ња ју ћи вре ме ном са мо 
по ло жај у том лан цу чи ње ња или тр пље ња на си ља. Бо ји мо се да је 
тлачитељскапракса већ ду бо ко ин тер и о ри зо ва на и со ци ја ли зо ва-
на у ко лек тив но би ће ових на ро да и да јој и ак ту ел не ге о по ли тич ке 
окол но сти по го ду ју да ис ка же сву сво ју еруп тив ност и де струк тив-
ност. 

28)  Из вор: Вечерњеновости, 11. 11. 2014.
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Resume
Inthisarticle,wearetryingtodefinegeopoliticalaspectswhich

enabledtheoperationoffollowersofradical(militant)islaminthere
gionofformerYugoslavia.Inthiscontext,wewillpresentthesecurity
riskstofragilepeace,threateningtopullthewholeregionintothestate
ofinterethnicconflict,which,inthisarea,alwayshadadirectreligio
usbasis.Moreover,wewillemphasizetherisksandthreatstonational
interestsandsecurityoftheRepublicofSerbia,andalsoRepublicof
Srpska.
Keywords: Islam,Radicalism,Geopolitics,Balkans,WhiteJihad,Serbia
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