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„Америко,изгубиласи,изгубиласи!“1)

* Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Де мо крат ски и на ци о нал ни ка па ци те ти по-
ли тич ких ин сти ту ци ја Ср би је у про це су ме ђу на род них ин те гра ци ја“, 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.

1)  Уз вик у суд ни ци Ал - Ка и ди ног опе ра тив ца фран цу ског др жа вљан ства из ак ци је 9/11, 
За ка ри а са Му са у и ја, у ча су пре су де на ка зну до жи вот не ро би је
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ВАШИНГТЕРНА-МАЈКАИОТАЦ
САВРЕМЕНОГИСЛАМИЗМА

Ако при ме ни мо здрав прин цип inmediasres, ре ци мо од мах 
да од по чет них су ко ба у Ју го сла ви ји, Ва шинг тер на (САД и за пад-
ни са ве зни ци) не пре ста но, до да нас, сто је отво ре но уз Шип та ре 
са КиМ - а и му сли ма не из БиХ - а, као и уз др жа ву Ал ба ни ју, ко ја 
по но во рас пи ру је ве ли ко ал бан ске аспи ра ци је и ти ме иде у прав цу 
бу ду ћег мо жда и вој ног су ко ба не са мо са Ср би јом, већ и Ма ке до-
ни јом (уз по моћ Бу гар ске), Грч ком и Цр ном Го ром. У тој ре ал но 
мо гу ћој оп ци ји, ни НА ТО не би пу но по мо гао Ал бан ци ма. 

Да на шња пла не тар на исла ми стич ка бор ба сво је ко ре не има 
на Бли ском ис то ку, а глав ну ло ги стич ку, фи нан сиј ску и вој ну по-
моћ до би ја ла је од Ва шинг тер не, пре све га од САД, Ве ли ке Бри та-
ни је, али и дру гих чла ни ца Ва шинг тер ни ног бло ка. Од су штин ске 
је ва жно сти да упра во на по чет ку овог ра да на гла си мо ду го роч ну 
ори јен та ци ју САД и За па да да се исла ми зам по мог не још пре ви ше 
од 60 го ди на.

Ко му ни зам, „си стем мо но ор га ни за ци о не хи је рар хи је“,2) у 
про те клим де це ни ја ма је до жи вео исто риј ски фи ја ско де фи ни тив-
ним по ра зом од ка пи та ли зма. На сце ну је из ро ни ла, исто вре ме но, 
слич но струк ту и са на ислам ска религиознамоноорганизација, ко ја 
је пре на гла ша ва њем не ких аспе ка та док три не исла ма, про у зро ко-
ва ла ре во лу ци о нар ни по ход про тив за пад не ци ви ли за ци је, сли чан, 
по гор љи во сти и фа на ти зо ва но сти, бољ ше ви зму у мла дим да ни ма. 
На спрам но ве ва ри јан те ко му ни ста – исла ми стич ких бо ра ца, ста ла 
је Аме ри ка. 

Пе де се тих и ше зде се тих го ди на про те клог сто ле ћа, аме рич-
ки пред сед ни ци, има ју, за ре дом, пред со бом про блем од бра не ин-
те ре са на Бли ском Ис то ку и у Ју жној Ази ји. Од вре ме на Ај зен ха у-
е ра, Ке не ди ја и Џон со на, до Ник со на, то је пр ви за да так аме рич ке 
по ли тич ке кла се. И то је су шти на по сла и нај но ви је ад ми ни стра-
ци је Џор џа Бу ша Мла ђег. Ти ин те ре си са сто је се у заштитистра
тегијскегеографијеиодбраниприступапоморскимиваздушним
путевима у по ме ну тим ре ги о ни ма. Ти пу те ви се бра не ди рект но 
због ве ли ких ре зер ви наф те и при род ног га са у и око Арап ског по-
лу о стр ва и Пер сиј ског за ли ва. Ин ду стриј ске зе мље су све глад ни је 
ова два при род на ре сур са по сле Дру гог свет ског ра та, ко ји је пот-
пу но ре сурс но ис цр пео европ ске зе мље на ро чи то, али и Аме ри ку.

2)  Ви де ти:Naj dan Pa šić, Istorijskifijaskosistemamonoorganizacionehijerarhije.Godineras
pada19871992,FPN, Be o grad, 1996.
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Тач но де це ни ју ка сни је Буш Ста ри ји ће про сла ви ти уз шам-
па њац ру ско по вла че ње из Ка бу ла. Ни ко га ни је ин те ре со ва ло што 
је ти ме у ства ри при пре мљен те рен за то тал ни џи хад и но ви гра-
ђан ски рат у си ро ма шном Ав га ни ста ну. Та CIA – по ли ти ка до не ла 
је по том, Де ве де се тих, ни кад ви ђе ни бум про из вод ње ма ри ху а не, 
опи ју ма и по лу – про из ве де них опи јум ских ва ри ја ци ја и хе ро и на 
у зо ни Ав га ни ста на и око ли не. Бум ди рект но по том уда ра САД и 
За пад и тај пе ри од пред ста вља ре корд и екс пло зи ју дро ге до спе ле 
до за пад них ди ле ра и мла дих ко ри сни ка на За па ду. 

Aмеричка по ли тич ка кла са по чи ње већ пе де се тих го ди на 
про шлог сто ле ћа афир ми са ње отво ре но ан ти-ко му ни стич ке, (али 
су штин ски и ан ти-за пад не, по ка за ће се мно го ка сни је) му сли ман-
ске екс трем не ори јен та ци је – исламизма. За пад ни мо зго ви су про-
гу ра ли кон цепт превођење ислама у политичку раван. За пад ним 
ли де ри ма су тимови за планирање сценарија сер ви ра ли улазак
исламаузонуполитике. То је оно моћ но и ефи ка сно оруж је и си-
ла про тив Со вје та то ком за вр шни це Хлад ног ра та, раз ви ја но већ 
на са мом по чет ку иде о ло шког кр ста ше ња САД и СССР-а. Реч је о 
истин ском по чет ку и ко ре ну да на шње свет ске исла ми стич ке мре-
же, Ал Ка и де! 

Ав га ни стан ски рат је раз бук тан ка ко би у Ва шинг то ну трио 
Кар тер, Стан сфилд Тар нер, Збиг њев Бже жин ски, спро вео док три-
ну поткопавањасовјетскогцарства. Би ла је то ду го че ка на при-
ли ка, и Аме ри кан ци ни су жа ли ли 10 ми ли јар ди до ла ра за њу, за 
„fre e dom fighterс“ у Ав га ни ста ну, ме ђу ко ји ма је био и Уса ма бен 
Ла ден. За што то ра ди у сво јој стра те ги ји Аме ри ка, „GlobalHege
mon“, ка ко сво ју зе мљу на зи ва Ро берт Ка ган. Тач но де це ни ју ка-
сни је, Буш Ста ри ји ће про сла ви ти уз шам па њац ру ско по вла че ње 
из Ка бу ла. Ни ко га та да ни је ин те ре со ва ло што је ти ме у ства ри 
при пре мљен те рен за то тал ни џи хад и но ви гра ђан ски рат у си ро-
ма шном Ав га ни ста ну. Та CIA-по ли ти ка до не ла је по том, Де ве де-
се тих, ни кад ви ђе ни бум про из вод ње ма ри ху а не, опи ју ма и по лу 
– про из ве де них опи јум ских ва ри ја ци ја и хе ро и на у зо ни Ав га ни-
ста на и око ли не. Овај бум ди рект но по том уда ра САД и За пад и тај 
пе ри од пред ста вља ре корд и екс пло зи ју дро ге до спе ле до за пад них 
ди ле ра и мла дих ко ри сни ка на За па ду. 

На спрам но ве ва ри јан те ко му ни ста – исла ми стич ких бо ра ца, 
ста ла је Аме ри ка, “theLonelySuperpower.“3) Два ме се ца по сле 9/11, 
2001, ЕлиотКоен, це ње ни про фе сор вој не стра те ги је, об ја вљу је 
књи гу „Supreme Command: Soldiers, Statesmen and Leadership in

3) Ви де ти:Sa muel Hun ting ton,„The Lo nely Su per po wer“,ForeignAffairs, 2001.
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Wartime.“У њој је уз вик нуо: „Четврти светски рат је почео!“
Тре ћи рат, ка же Ко ен, био је Хлад ни рат. А че твр ти је – За пад и ње-
го ви са ве зни ци про тив „ми ли тант ног исла ма“. „Тојеверскират“, 
твр дио је по ле мо лог, у хан тинг тон ској ви зи ји су тра шњи це.

У Евро пи, „су дар ци ви ли за ци ја“ се сма тра ко шма ром ко ји 
тре ба ода гна ти. За аме рич ке нео кон зер ва тив це, то је би ла чи ње-
ни ца. Аме рич ки те о ре ти ча ри ина че не во ле по јам те ро ри зам, ко ји 
сма тра ју пре ви ше нео д ре ђе ним, већ ко ри сте из раз „милитантни
ислам“. Је дан из шко ле нео кон зер ва ти ва ца, Подорец, ка же: „Пр
венственициљWW4једасепроменевладајућирежими,какоби
се 'исушиле мочваре' у којима просперира милитантни ислам“.
САДсу де це ни ја ма об у ча ва ле и фи нан сиј ски и по ли тич ки по ма-
га ле исла ми сте све та. Чак и на тлу САД. У број ним вој ним цен-
три ма уве жба ва ли су их из др жљи во сти, ко ри шће њу оруж ја, са бо-
та жа ма, тех ни ка ма уби ја ња, ко му ни ка ци ја ма и при слу шки ва њи ма. 
У Аме ри ци по сто ји тзв. принципАрчијаРузевелта: „CIAјеврхов
нименаџер,USSpecialForcesиодабранисавезничкиекспертису
тренери“.У та кве еки пе де це ни ја ма су спа да ле „Зе ле не бе рет ке“, 
аме рич ке офи ци јал не ар миј ске спе ци јал не сна ге. Они су, кад је за-
тре ба ло, во ди ли коп не не опе ра ци је за по тре бе џи ха да, од Ав га ни-
ста на, до Бо сне и Ко со ва. При кљу чи ва ли су им се увек и бри тан-
ски SAS, за пра во њи хо ви ве те ра ни. Сал до Аме ри ка на ца је пре ко 
250. 000 об у че них, фи нан си ра них и сва ко ја ко до бра но по ма га них 
исла ми ста ши ром пла не те, то ком ба рем 30 го ди на ак тив не са рад ње 
у бор би про тив ко му ни зма.4) Већ го ди на ма, САД и са ве зни ци жа њу 
пло до ве тог по ма га ња иде је УМЕ, свет ске му сли ман ске за јед ни це. 

У ме ђу вре ме ну, ста са ла је већ тре ћа, па и че твр та ге не ра ци-
ја исла ми ста, „пост-Ав га ни ста на ца“, исла ми ста – ре во лу ци о на ра, 
ко ји вер но сле де иде је „ислам ског Че Ге ва ре“–УсамеБенЛадена 
и ње го вог „зеленогисламистичкогполитбироа.“ Они су обра зо ва-
ни, вер ски фа на ти зо ва ни, али, не за бо ра ви мо, и со ци јал но све сни 
бор ци про тив екс пло а та ци је ре сур са сво јих зе ма ља од За па да. Ме-
ђу 1.3 ми ли јар де му сли ма на ши ром пла не те не пре ста но се ре гру-
ту је ели та за су дар са за пад ном ци ви ли за ци јом. Бу дућ ност је њи-
хо ва, они су, и по ред по вре ме них гу би та ка, по пут су ко ба у ко ји ма 
су оја ча ли 2014. у Ира ку и Си ри ји (ISIS), чи ни се – не по бе ди ви. 
Аси ме трич на ори јен та ци ја њи хо ве бор бе пре ти да ће до но си ти и у 
овој де це ни ји но ве „9/11“, или „7/7“, ако се из ко ре на не про ме ни 
по на ша ње нај моћ ни јих, пре све га Аме ри ке, уве рен је аутор.5) 

4) Ви де ти:John K. Co o ley, UnhollyWars,Plu to Press, Lon don, 1999.

5) Док је Ал Ка и ди на опе ра ци ја по зна та ши ром све та и као „9/11“, лон дон ски исла ми стич-
ки на пад 2005 ре ђе је у упо тре би као „7/7“.
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„7/7“ЈЕРАЗОТКРИОДУГОГОДИШЊУ
БРИТАНСКУНАКЛОНОСТПРЕМАИСЛАМИСТИМА

Но ва „по ка зна ве жба“ Ал-Ка и де у Лон до ну 7. ју ла 2005. је 
мо мен тал но да ла од исла ми ста до бро про це ње не же ље не еко ном-
ске ефек те. Во де ћих 100 ком па ни ја за бе ле жи ло је гу бит ке у то ку 
истог да на на Лон дон ској бер зи од пре ко 19 ми ли јар ди фун ти. Ак-
ци ја је би ла сја јан при мер аси ме трич не стра те ги је ра то ва ња исла-
ми ста про тив За па да, исла ми ста пр ко сно на спрам сто ти на ми ли-
јар ди аме рич ких и ен гле ских од брам бе них до ла ра од чи јег одав но 
на ја вљи ва ног уда ра на Лон дон ни је спа вао мир но. Ма ло ула га ње, 
до бра ор га ни за ци ја и до би је те по тре са ње из те ме ља чак и та ко 
до бро уре ђе не и по ли циј ски до бра но кон тро ли са не др жа ве по пут 
Ује ди ње ног кра љев ства. Од сеп тем бра 2001. су, за пра во, Ен гле зи, 
по сло вич но вич ни у скри ва њу ите ка ко при сут не нер во зе, оче ки-
ва ли ак ци је Ал Ка и де. И ре а го ва ли су на овај аси ме трич ни сим-
бо лич ни „Blitz 2005“, као 1941, на сло ви ма по пут оног у та бло и ду 
„Сан“: „Нашдухникаданећебитисломљен!“

Пу ти но ва пр ва ре че ни ца и по ру ка ко ле га ма, оку пље ним 
ка сни је у Шкот ској, на са ми ту Осмо ри це, би ла је: „Овајтерори
стичкиакт је још једандоказ какомине сарађујемодовољно у
борбипротивтероризма“. Еуфе ми стич ка кри ти ка за пад них ко ле-
га, пре све га Аме ри ке, јер ка да се де сио Бе слан, то је би ло знат но 
ма ње ва жно и има ло се на За па ду мно го ма ње сим па ти ја за ру ске 
гра ђа не, не го за аме рич ке и ен гле ске. Че че ни ни су та ко цр ни, иако 
су њи хо ви ли де ри део Ал-Ка и ди не мре же по о дав но, а Ен гле зи их 
па жљи во не гу ју и да ју им азил. И не са мо њи ма. 

Под се ти мо на бри жљи во скрај ну ту исти ну са Остр ва, ко ја 
нам по ма же у пот пу ном по и ма њу те ро ри стич ког уда ра на Лон дон. 
Бри тан ска пре сто ни ца, али и дру ги гра до ви, би ли су ду ги низ го-
ди на, све до Њу јор ка 2001, отво ре ни до ма ћи ни исла ми стич ких 
кон гре са, бу квал них са ми та на вр ху те ро ри стич ких ор га ни за ци-
ја, по пут „Ха ма са“, „Хизб – Ала ха“, „Ислам ског џи ха да“ и дру гих 
кич ме них сту бо ва „Ал-Qаиде“. Осим бри тан ске по ли ци је, њих су 
чу ва ле и оба ве штај не и спе ци јал не слу жбе. Ни је сме ла да им фа ли 
дла ка с гла ве. Не го ва ли су их ка ко би се што бо ље укљу чи ли у је-
ди ни це Али је Изет бе го ви ћа у Бо сни, на при мер, и у Евро пи та ко ђе 
во ди ли џи хад. 

Ен гле ска стра те ги ја и ди пло ма ти ја ни ка да ни су, исто ри ја нас 
у то уве ра ва, би ли га дљи ви пре ма не ча сним и не мо рал ним де лат-
но сти ма, по пут са вре ме ног по др жа ва ња исла ми зма у ду жем пе ри-
о ду. Све за про фит Ује ди ње ног кра љев ства, све за Кру ну, све за 
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јеф ти но екс пло а ти са ње ту ђих ре сур са! Чак и у пре у ре ђи ва њу сво-
је ге о по ли тич ке ана ли зе, ForeignOffice“ме ђу че ти ри при о ри те та 
спољ не по ли ти ке, убра ја очу ва ње ин те ре са сво јих пре ко мор ских 
те ри то ри ја“. Иза те фло ску ле сто ји и да нас бри тан ски ста ри ко ло-
ни ја ли стич ки ре флекс да сво је ин те ре се ви де на чи та вој пла не ти.

Нај вер ни ји са ве зник САД, у мно гим гло бал ним си ту а ци ја-
ма слу ша ни лу ка ви мен тор, Ве ли ка Бри та ни ја, де це ни ја ма је би ла 
са у че сник свих аме рич ких тај них опе ра ци ја у по ма га њу свет ске 
ислам ске ре во лу ци је. Та ко је би ло и у Ав га ни ста ну од 1979, та ко 
је би ло и у гра ђан ском ра ту у екс-Ју го сла ви ји, та ко је би ло и на 
КиМ-у. Пр сти (а че сто и ру ке, све до ла ка та) бри тан ских слу жби 
увек су у не ком ло кал ном пек ме зу. Оста ли су шам пи о ни тих ве-
шти на и хлад ног пак ти ра ња и са ђа во лом, ка да су ин те ре си Кру не 
(али и Аме ри ке) у пи та њу. Не ма код њих ди ле ма ка да су на ци о-
нал ни ин те ре си у пи та њу. А заузимањестратегијскихпозицијана
времејестубдоктриненационалнихинтереса.То је га ран ци ја ре-
зер ви са ња но вих ре сур са и си ро ви на, ко јих на Остр ву не ма. МИ-6 
је сву да и увек ми ро џи ја, ма ко ли ко су до га ђа ји да ле ки од Бри тан-
ског остр вља. 

„МаргаретТачер јечврстосталаузАмерикуутојанти
комуниситчкој крсташкој работи. У срцу британског естабли
шмента,уњеговомобавештајномсегменту,којисезваоJointIn
telligenceCommittee(JIC),који јебиодеоКанцеларијеКабинета
премијера,водилесусетеактивностиподршке,“ пи ше аме рич ки 
но ви нар ски вук Џон Ку ли, рат ни из ве штач ABC news, у сво јој из-
ван ред ној књи зи Несветиратови.6)

Ан га жо ва на је сво је вре ме но и фир ма KMS за пла ће нич ке ак-
тив но сти ра зно вр сне обу ке. Зна се да је ту фир му у обу ци ав га ни-
стан ских му џа хе ди на во дио бри тан ски пен зи о ни са ни пот пу ков ник 
Кејт Фарнс, као и бив ши ма јор SAS-а, Бра јан Ба ти. На две ло ка ци-
је, у Форт Ми ду, у Ме ри лен ду, као и у Чел те на му у Ен гле ској, аме-
рич ка Националнабезбедноснаагенција(NSA) и бри тан ски Гене
ралништабкомуникација (GCHQ), елек трон ски су шпи ју ни ра ли 
Ру се у Ав га ни ста ну, так тич ки и стра те гиј ски. На осно ву то га су и 
пра вље ни пла но ви обу ке, пре по ру чи ва на ефи ка сна оруж ја про тив 
Ру са у Ав га ни ста ну.7)

Мно ги исла ми сти из европ ских зе ма ља крај ње су зло у по тре-
бља ва ли го сто прим ство ви ше не го то ле рант них Фран цу за, Хо лан-
ђа на, Не ма ца. Ка да би до дир ну ли тач ку мо гу ћег хап ше ња, при бе-

6)  Ви де ти:John K. Co o ley, UnhollyWars,Plu to Press, Lon don, 1999.

7) Ibid.
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га ва ли би-бе гу у Ен гле ску. Де ве де се те го ди не про те клог сто ле ћа 
озна ча ва ју Ве ли ку Бри та ни ју као си гур но уто чи ште за мно ге исла-
ми стич ке те ро ри сте. То да нас мно ги ма зву чи као на уч на фан та сти-
ка, али је исти на о ко јој бри тан ска но мен кла ту ра не ра до го во ри и 
же ли да се ова по ли ти ка што пре за бо ра ви.8) Док тор Ка лим Си ди-
ки је по чет ком Де ве де се тих про гла шен за “нај кон тро верз ни јег му-
сли ма на Остр ва”, а у све ту је по стао по знат фа твом про тив “бо го-
хул ни ка”, књи жев ни ка Сал ма на Руш ди ја, 1989. го ди не. Оку пио је 
“му сли ман ски пар ла мент” са 155 по сла ни ка усред град ске већ ни це 
Кен синг то на, као да се све до га ђа не где у “де мо крат ским” ислам-
ским зе мља ма Ази је, или Бли ског Ис то ка. Др Си ди ки је, у свој ству 
ди рек то ра Му сли ман ског ин сти ту та у Лон до ну, чак и пре тио ен-
гле ској др жа ви: “Јасно једаћесемуслиманисупротставити,и
пркосити,акојепотребно,свакомзаконуилиполитициовеземље
којећепросудитисупротнимсвојиминтересима”. 

Гра ђан ски рат у Ју го сла ви ји, ко ји је по чео 1992, са мо је олак-
шао њи хов по ло жај, а они су уме ли па мет но да ко ри сте еуфо рич-
ну по др шку бри тан ске вла де и Кру не му сли ма ни ма у Ју го сла ви ји. 
Ор га ни зо ва ли су мно ге гру пе до бро во ља ца за рат про тив Ср ба у 
Бо сни и Хер це го ви ни, а ла га но ула зи ли у пан-му сли ман ску исла-
ми стич ку мре жу ком би но ва не ху ма ни тар не и вој не по др шке бо-
сан ским исла ми стич ким ли де ри ма. Нај пре се от кри ло да Си ди ки 
одр жа ва вр ло те сне ве зе са Иран ци ма, ко ји му и фи нан сиј ски по-
ма жу. Ин док три на ци ја се успе шно вр ши ме ђу мла дим и ур ба ним 
му сли ма ни ма Ве ли ке Бри та ни је, а да рет ко ко сме да по диг не глас. 
По сто ји пот пу но не схва тљи во по на ша ње “по ли тич ки ко рект ног” 
ко му ни ци ра ња са ра ди ка ли зо ва ним му сли ма ни ма, па је сва ка њи-
хо ва од бра на, пре ко ра зних ор га ни за ци ја за људ ска пра ва, увек би-
ва ла знат но гла сни ја од за бри ну тих за тен ден ци је ме ђу му сли ма-
ни ма на Остр ву. Бри тан ски ци ни ци су ско ва ли и вр ло та чан из раз 
– пре сто ни цу су про зва ли Лондонистан. Вр ху нац те на ка зне по ли-
ти ке пред ста вља ла је из ја ва бри тан ске вла де из ја ну а ра 1999. го ди-
не, у ко јој се при зна је да на те ри то ри ји Ве ли ке Бри та ни је по сто је 
цен три за обу ку исла ми ста, на вод но под па ском сна га без бед но сти. 

Опа сни ше ик Омар Ба кри је, као ли дер “Ал-Му џа хи ро на”, 
чак у штам пи при знао по сто ја ње цен та ра за бор бе ну обу ку. Пр ко-
сно је са оп штио и да у ње го вој џа ми ји у се вер ном Лон до ну при-
ку пља ју фун те за ислам ске бор це по Бо сни, Ко со ву, Па ле сти ни, 
Ка шми ру. Бри тан ска вла да из го ва ра се за ко ни ма ко ји омо гу ћа ва-
ју отва ра ње ова квих цен та ра. Абу Ку та да, али јас Омар Абу Омар, 

8) Овај рад спа да и у по ку ша је не за бо ра вља ња ова квих одур них по ли ти ка Ва шинг тер не.
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је дан од нај же шћих фун да мен та ли ста, спо кој но оби та ва од 1994. 
го ди не у Бри та ни ји? Овај Па ле сти нац био је оп ту жен од Јор да на 
за ве зе са Ал-Ка и дом и да је чо век од по ве ре ња Уса ме бен Ла де на 
у Ен гле ској. Ни шта ни је по мо гло, чак ни од лич не ве зе ен гле ског 
и јор дан ског дво ра, да се спре чи да ва ње ази ла Ку та ди. Не ко ли ко 
го ди на Ку та да је био глав ни уред ник “гла са џи ха да у Ал жи ру и чи-
та вом све ту”, ли ста “Ал Ан сар”. 

У Бри та ни ји је у не рас ки ди вој ве зи са Абу Хам зом, Егип-
ћа ни ном, та ко ђе вр ло по пу лар ним исла ми стом на Остр ву. Обо ји-
ца су, ина че, “Ав га ни стан ци”, “Alum ni”, пре ка ље ни до бро вољ ци 
и об у че ни те ро ри сти из ав га ни стан ских ло го ра бен Ла де на. Као 
до бро во љац у Ав га ни ста ну, Абу Хам за је из гу био у бор ба ма ру ку 
и јед но око, и као ин ва лид сте као у Бри та ни ји пра во на Кра љи чи ну 
пен зи ју(sic!).9) 

По фран цу ским из во ри ма, чак је и Уса ма бен Ла ден до ла-
зио у Лон дон, у вре ме ка да се скри вао код Му ла Ома ра у Кан да ха-
ру. Из ме ђу 1996. и 1998, Уса ма је сво јим при ват ним “џе том” ле тео 
у Лон дон, где се дис крет но сре тао са но ви на ри ма. Глав ни раз лог 
овог хра брог, чак др ског по се ћи ва ња Лон до на, је сте што су ње го ви 
љу ди ула га ли ње го ве па ре у Си ти ју, на Бер зи, и то у елек тро ни ку, 
гра ђе ви нар ство и из во зно-уво зне тран сак ци је. 

Бри тан ска слу жба MI5 от кри ла је у фе бру а ру и мар ту 2005. 
за ве ру бен Ла де но вих љу ди за ко ри шће ње Лон до на као ба зе за се-
ри ју бом ба шких ак ци ја по Евро пи. На че лу ухап ше не гру пе био је 
му ла Омар Мах муд Абу Омар. И по ред две ра ни је осу де у Јор да-
ну за те ро ри стич ка де ла, и по ред до ка за них ве за са бен Ла де ном, 
Омар је пу штен уз ка у ци ју. Та ко ђе у фе бру а ру 2001, је дан но ви-
нар “Њу сви ка” је усред Лон до на у ка фе џи ни ци се део са Ја се ром 
ал-Ши ри јем, за ко га је знао да је бли зак бен Ла де ну. Ал-Ши ри је 
но ви на ру по но си то са оп штио да је у дру штву са чо ве ком ко га је 
еги пат ска власт осу ди ла на смрт због те ро ри стич ке де лат но сти.10) 

Исла ми стич ка прет ња напредoвала је са свим ла га но, по пут 
кан це ра хра ње ног са у че сни штвом из ве сних фи нан сиј ских гру па, 
ка же бив ши фран цу ски вој ни оба ве шта јац, пу ков ник Би нел. Те ро-
ри зам је на чин ра то ва ња ко ји ни је но ви на. Исла ми стич ки те ро ри-
зам на Бал ка ну је оче вид но оја чан ра то ви ма у Бо сни и Хер це го ви-

9) Име је исто, али лон дон ски Абу Хам за ни је во ђа му џа хе ди на ко ји су још 1992. сти гли у 
Бо сну. Тај дру ги, „бо сан ски“ Абу Хам за, му џа хе дин ски ко ман дант из Бо ћи ња, је го ди-
на ма по сле ра та ужи вао го сто прим ство БиХ, иако је при пад ник Ал-Ка и де. 

10) Ви де ти: Z. Pe tro vić Pi ro ća nac, „AL QA I DA, Usa ma Ben La den i ‘Islam ska Ko min ter na’ 
pro tiv ju deo-hri šćan ske ci vi li za ci je“, EURO, Be o grad, 2002. 
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ни и на па дом на Ср би ју 1999. Ва шинг тон је ти ме де ста би ли зо вао 
Бал кан, а исла ми сти су пред ста вља ли дра го це ну по моћ за аме рич-
ке ак ци је.11)

По ста вља се та ко и пи та ње про ме не по на ша ња за пад них зе-
ма ља у об ја шња ва њу узро ка ра та у екс-Ју го сла ви ји. Ка да ће се от-
кри ти још увек тај ни до си јеи? Ве ро ват но тек по од ла ску по ли ти ча-
ра-са у че сни ка у ова квој по ли ти ци по др шке исла ми сти ма на на шем 
про сто ру.12) 

ВАШИНГТЕРНАНИКАДНИЈЕЖЕЛЕЛА
ДАТОТАЛНОПОРАЗИИСЛАМИСТЕ

Исла ми стич ка жа ри шта и њи хо во не пре ста но на пре до ва ње 
и на тлу Бал ка на ни су би ли ни до да нас ли кви ди ра на због стра те-
ги је Ва шинг тер не и ње них пот пу но ауто ном них по ли ти ка пре ма 
исла му ге не рал но. Сто га ни ка ква успе шна мо дер на стра те ги ја ни је 
мо гу ћа у овој бор би пре те мељ ног уста но вља ва ња чвр стих опе-
ра ци о них, али и по ли тич ких прин ци па во де ћих зе ма ља све та, пре 
све га САД и ње них европ ских са ве зни ка. И Изра ел ци и Фран цу зи 
су, ме се ци ма пре 11 сеп тем бра 2001, упо зо ра ва ли на прет ње Ал-
Ка и де про тив САД. И на и шли су на нео бја шњи ви зид иг но ри са ња.

У фран цу ској спољ ној оба ве штај ној слу жби DGSE (Direction
Généraledesservicesextérieurs) је би ло чак 9 из ве шта ја о то ме из-
ме ђу сеп тем бра 2000. и ав гу ста 2001. Још 5. ја ну а ра 2001, Фран-
цу зи су има ли син те ти зо ва ну за бе ле шку (notedesynthèse) на пет 
ку ца них стра ни ца, на сло вље ну „Пројекатотмицеавионаодра
дикалнихисламиста“. DGSE из ве шта ва о так тич ким рас пра ва ма 
с по чет ка 2000. го ди не, во ђе ним из ме ђу Уса ме бен Ла де на и ње-
го вих та ли бан ских са ве зни ка, по во дом опе ра ци је от ми це ави о на 
на аме рич ким ли ни ја ма. Од ја ну а ра 2001, ру ко вод ство Ал-Ка и де 
је под буд ним оком фран цу ских шпи ју на. И Фран цу зи уоп ште не 
сум ња ју да ће до ћи до то га. До тих по да та ка до ла зи ли су у са рад-
њи са уз беч ком оба ве штај ном слу жбом ге не ра ла Ра ши да До сто ма, 
јед ног од пле мен ских во ђа у ав га ни стан ском ра ту, ко ја их из ве шта-
ва: „Пројекатотмицеавионаизгледадајерасправљанпочетком
2000.године,токомсастанкауКабулуизмеђупредставникаорга
низацијеиБенЛадена“.

11) Ви де ти:Ин тер вју ауто ра са Пјер - Ан ри Би не лом, , Европа, Бе о град, март 2005.

12) Ви де ти:Marc Bon fou, DéfenseNationale, 12/ 2001.
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До стом је ин фил три рао из ве сне љу де у по крет MIO (Уз бе ки-
стан ски ислам ски по крет), чак до ко манд них струк ту ра ло го ра Ал-
Ка и де. Та ко оба ве шта ва сво је при ја те ље у Та шкен ту, зна ју ћи да ин-
фор ма ци је иду по том у САД, Ен гле ску и Фран цу ску. Но, Фран цу зи 
по ред ове тех ни ке осла ња ња на оба ве штај не по дат ке при ја те ља, 
до дат но ин фил три ра ју сво је љу де ко је „пре о бра ћа ју“ од кан ди да та 
за џи хад, у аген те сво је слу жбе. На рав но, реч је о мла дим Ара пи ма 
из пред гра ђа фран цу ских гра до ва, ода кле се нај ви ше и ре гру ту ју 
мла ди за џи хад.13) 

Ехуд Ба рак, пре ми јер Изра е ла од ма ја 1999. до фе бру а ра 
2001., об рео се у Њу јор ку дан пре атен та та 9/11. Ба рак и мно ги 
дру ги Изра ел ци, Не та ни ја ху та ко ђе, зах те ва ли су већ пре тих до-
га ђа ја свет ски фронт про тив те ро ри зма. „Време је да се започне
светскиратпротивтероризма,наистиначинкаоштосеЕвропа
борилапротивпоморскогпиратства.“Још 1995. је Ехуд Ба рак, 
ис ку сни вој ни оба ве шта јац, одр жао пре да ва ње гру пи изра ел ских 
ру ко во ди ла ца и за ме ни ку ди рек то ра CIA. Би ло је то по сле атен та-
та у Окла хо ми и То ки ју, две го ди не по сле пр вог на па да на Свет ски 
тр го вач ки цен тар у Њу јор ку. Ба рак им је го во рио: „Јестелисвесни
ресурсаиенергијекојејетребалодасеинвестирадаовајатен
татразориједнуодкула?Заштонеинвестиратисистематски
10%ресурсауборбупротивтероризма.Таборбанесмедабуде
јудеохришћанскаборбапротивислама, јеруарапскомуслиман
скомсветуимавеликибројруководилацакојисуразумнииумере
ни.Али,свакоодњихтребадапромислииизабересвојтабор.Тај
напорнетребадациљасамоинфраструктурекојепознајемо:Бен
Ладена,Хезбала,Хамас,Исламскиџихадидруге,већидржавеко
јеимнудеуточиште.Времеједасеколективноисконцентрисано
сарађујеуобавештајнојобласти,каоиудругим:операционалној,
економскојидипломатској.“ 14)

У прoмишљањима мо ду са бор бе про тив те ро ри зма тре ба во-
ди ти ра чу на о културидвоструког језика (double language cultu
re), ко ју упра жња ва ју при пад ни ци исла ми стич ких кру го ва. Ка да је 
под мет ну та бом ба у дис ко те ци у Тел Ави ву, Ара фат је оп ту жио 
за за ве ру Мо сад. Али, истог да на, Изра ел ци су „пре сре ли“ ње гов 
факс по ро ди ци по ги ну лог те ро ри сте-са мо у би це, ве ли ча ју ћи ње го-
во хе рој ство. Кла сич ни при мер при ме не културедвострукогјези
ка је му сли ман ски бо сан ски ли дер Али ја Изет бе го вић. Ка ко су га 
са мо Фран цу зи до че ки ва ли! Чак је и слав ни ка то лич ки све ште ник 

13) Ви де ти: Z. Pe tro vić Pi ro ća nac, „AL QA I DA, Usa ma Ben La den i ‘Islam ska Ko min ter na’ 
pro tiv ju deo-hri šćan ske ci vi li za ci je“, EURO, Be o grad, 2002. 

14)  Ibid.
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ху ма ни ста и за штит ник си ро ти ње, л’Абе Пјер био гор љи во уз ње-
га. Та ко ђе и мно ги фран цу ски и свет ски ин те лек ту ал ци, на ро чи то 
БернарАнриЛеви, ко га је Изет бе го вић оп се нио до те ме ре да је 
срам но фал си фи ко вао сце не до ку мен тар ца о ра ту по Са ра је ву, што 
је до ка зао па ри ски са ти рич ни не дељ ник „Окованипатак“.До та-
да, За пад је од Изет бе го ви ћа гу тао сва ку по ну ђе ну пи лу лу, без ика-
квог пре ми шља ња. А Изет бе го вић је још за жи во та спа дао у ред 
нај ве ћих ми сли ла ца и те о ре ти ча ра, а по том и прак ти ча ра, на ме та-
ња ислам ске др жа ве ла ич кој Евро пи хри шћан ске тра ди ци је. Изет-
бе го вић је са мо до след но при ме њи вао тај прин цип у ко му ни ка ци-
ји са не-му сли ма ни ма, а он и нај до след ни јем вер ни ку до зво ља ва 
при твор ност, за во ђе ње и об ма њи ва ње не-му сли ма на са ко ји ма се 
ко му ни ци ра. 

Фран цу ски ге не рал Ке но го во рио је да те ро ри зам ни ка да не-
ће мо ћи да се пот пу но из бри ше, већ га тре ба до ве сти на ра зи ну на 
ко јој мо же да се њим упра вља. „Натехничкомипрактичномпла
ну,тероризамнеможедадоведеупитањецивилизацију,илидр
жаву.Тероризамсада,унајбољимгодинама,доноси5.000мртвих
годишње. Истовремено у свету било 500.000 мртвих годишње
збогоружаних,етничкихсукоба,чегасвене.Имамилионмртвих
усаобраћајнимнесрећама.Иимадвамилионамртвихгодишњеу
несрећаманараду. Већинаданашњегтероризма,оногкојијенај
вишеумедијима,јестетероризамисламскогпорекла.Требаобра
ђиватипоследице,штоАмериканциичине,алитребаобрађивати
иузроке.Аистинскиулогјестедасеизбегнедамуслиманскисвет
зависиодинтегристичкогисламизма,илидасклизнеуњега, јер
ипаксвеукупнимуслиманскисветнеможедасеподведеподту
категорију,штојеочитокадасечитаКур'ан. Оваслабостисла
мапрвенственопроистичеизсиромаштвамуслиманскихземаља
иизсветауразвоју.Такођеиизчињеницедајеумногиммуслиман
скимземљамавластконцентрисанауолигархијама.Улог јенај
преуекономскомразвијањусредњекласеусвакојодмуслиманских
земаља. А чим имате развијену средњу класу, имате и приступ
обликудемократије.Саданемадемократијеумуслиманскимзе
мљама,поштонемасредњекласе.Требадонетиипомоћкакоси
ромаштвонебиљудебацалоузагрљајрадикалнихмулаиислами
ста,којисудобропроценилиситуацију,икојисуразвилисоцијалне
системелокалнеиспомоћикојисудоброначињени.“15)

Бри тан ски по глед на про блем те ро ри зма ту ма чи бри тан ски 
ам ба са дор у Па ри зу, Сир Џон Холмс у свом пре да ва њу вој ним 

15) Ви де ти:З. Пе тро вић Пи ро ћа нац, Ин тер вју са ге не ра лом Ке но ом, Националниинтерес, 
бр. 1, 2006.
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струч ња ци ма Фран цу ске 2004: „Ризицитероризмаиприлифера
ције оружја масовне деструкције само ће се интензификовати.
Нијеискљученониприбегавањенуклеарномдиспозитиву.Свесо
фистикованијахемијскаибиолошкаоружјапретедасепосејуу
природу,узризикекојетопредставља,услучајудаонападнуу
рукетерористичкихорганизација.Биотероризамибиолошкири
зик:његов модус изражавања биће увек непредвидив, нарочито
збогмалигнитетаеволуцијевируса,апосебнокадајеречошко
дљивимоколностимаиосукобуинтереса(рат,тероризам,злона
мерност,недостатак,хигијенеиобразовања,претеранасоцијал
напонашања,губитакмотивација.“16)

ИСЛАМИСТИЧКИФАКТОРКОДНАС-ЛОГИЧНА
ПОСЛЕДИЦАВАШИГТЕРНИНЕGRANDSTRATEGY

Фран цу ски пред сед ник Фран соа Ми те ран, ко ји је ва жио за 
при лич но „ме ког“ пре ма Ср би ма, а сло бод но мо же мо да ка же мо 
ка ко ни је скри вао сим па ти је пре ма срп ском на ро ду као исто риј-
ском са ве зни ку Фран цу ске, био је ин фор ми сан од фран цу ске вој не 
оба ве штај не слу жбе о исти ни о до га ђа ју на Мар ка ла ма у Са ра је ву, 
о то ме да тај зло чин ни је де ло Ср ба, већ му сли ман ских оба ве штај-
них слу жби, у са рад њи са ли бан ским па ле стин ским фрак ци ја ма. 
Ипак је по ло жио цве ће у Са ра је ву „жр тва ма срп ског зло чи на“. На 
са мрт ној по сте љи при знао је ову исти ну фран цу ској те ле ви зиј ској 
но ви нар ки Лор Адлер

Тај гра ђан ски раст у БиХ, са вид ним при ме са ма су ко ба ра-
ди ка ли зо ва ног исла ма Вр ха Изет бе го ви ће ве др жа ве, дав но је окон-
чан, 1995, али за што Са ра је во ни је до кра ја 2014 успе шно окон чао 
про блем при су ства исла ми ста, ко ји су у Бо сни и да ље, и ко ји су 
ре гру то ва ли но ве бор це за УМУ, ко ји их успе шно ша љу у бор бе у 
Си ри ји и дру где?

За што нај пре Аме ри кан ци, али и Евро пља ни, то ле ри шу и да-
ље исла ми стич ко при су ство у БиХ, Ма ке до ни ји, на Ко со ву и Ме-
то хи ји, па чак и де фи ни тив но ја сне за мет ке исла ми зма у Ра шкој, 
где не тре ба за не ма ри ти ва ха бит ске „пи о нир ске ма ни фе ста ци је“. 
На Ко со ву и Ме то хи ји би ло је чак и тра го ва „Ал-Ка и де“, што је и 
ло гич но об зи ром на њи хо во, од вла де Ал ба ни је то ле ри са но и по-
ма га но, при су ство у на шем су сед ству. Аме ри кан ци су на КиМ-у 
нај пре под ја ри ва ли су ко бе, да би по том по ста ли фин ги ра но не е фи-

16) Ви де ти:John Hol mes, „La Con tri bu tion de la gran de - Bre tag ne a la con struc tion po li ti que et 
stra te gi que de l’Union européen ne“, Défensenationale, 2/2004.
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ка сни у пот пу ној кон тро ли над те ри то ри јом. Да под се ти мо на ту 
ат мос фе ру јед ном убе дљи вом илу стра ци јом са Ко со ва и Ме то хи је, 
от кри ве ном јав но сти 2001. Реч је о од лом ку из рат ног днев ни ка ко-
ман дан та му џа хе дин ске је ди ни це “Абу Бе кир Си дик”, Екре ма Ав-
ди је “Абу су хе и ба”. „ИдемуБоснудасеобучимзарат...Тамосам
сеобучиозаруковањелакимпешадијскиморужјемивештинама
војнетактике.УЗенициупознајемАбдулахаДухајманаизСаудиј
скеАрабије, који је оснивачИсламског балканског центра... Ди
ректноизРијада,почеткомјула1997.године,уместонаКосово,
отишаосамуБосну.Тамосамсесастаосакомандантомјединице
‘Муџахедин’,чијијенадимакАбуМаали.Циљсастанкабиоједа
намобезбедипареитранспортзаубацивањеоружјаизАлбаније
наКосово...Одлукуоформирањујединицемуџахединадонеосам
почеткомјуна1998.године,аоформиосамјесрединомјуна.Ме
стоформирања,махалаКобрауселуДоњиПреказ,гдејесмештен
иштабјединице.НазивјединицеАбуБекирСидик.Командантје
диницесамја,заменикШпендКоприва,МухамедАвдија,мојбрат,
помоћникјезапозадину,ауштабсуушлијошСамииАлијаХоти,
АдамАвдијаиНеџмединЛауша. Циљформирањаборбамуџахе
динанаАлаховомпуту.Устројуприликомформирањабилонасје
70...Умојојјединици‘АбуБекирСидик’билоје40странаца. До
шлисуизСаудијскеАрабије,Египта,Албаније,ИрскеиМакедони
је.ДолазилисуразнимпутевимадоАлбаније.НекипрекоИталије,
другипрекоТурскеиБугарске,трећипрекоМакедоније,абилојеи
онихкојисууАлбанијуушлиизГрчке.” 17)

Као и у слу ча је ви ма ге не зе Ва шинг тер ни не стра те ги је „се ја-
ња“ и све срд ног по ма га ња исла ми ста ши ром пла не те, пре све га ра-
ди на но ше ња гу би та ка нај пре СССР-у, а по том и дру гим зе мља ма 
и ре ги о ни ма све та, па та ко и на шем про сто ру, под се ћа мо на не ко-
ли ке ин ди ка тив не до га ђа је исла ми стич ке ин фил тра ци је екс-ју го-
сло вен ског про сто ра. Гро теск но је чак и што је хр ват ска Туђ ма но ва 
др жа ва та ко ђе то ком гра ђан ског ра та има ла фа зе озбиљ них вој них 
са рад њи, уз по ма га ње му џа хе ди ни ма и нај љу ћим исла ми сти ма 
све та, али и иран ским аја то ла си ма и рaзног на о ру жа ња у тран зи ту 
до бо сан ских во ји шта.

Др Ај ман Ал-За ва хи ри, бен Ла де нов иде о лог и пр ви за ме-
ник, а по сле ње го ве смр ти и на след ник на че лу Ал-Ка и де је, зна ле 

17) Муџахединска јединица “Абу Бекир Сидик”, Екрема Авдије “Абусухеиба”, десеткована 
је и њени делови заробљени у српској акцији у Дреници, јула 1998. Овај драстичан 
пример присуства Ал-Qаиде на нашем тлу илуструје активности др Ајмана Завахирија 
који има базу у Софији. Нико ни у Србији, а камо ли у свету, није гласно сигнализовао 
свету о каквој пошасти је реч. Досије је објавио београдски недељник “Телеграф”, из 
пера М. Антића, али тек септембра 2001.



ПОЛИТИКАНАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИброј2/2014 стр.89107.

102

су то све за пад не оба ве штај не слу жбе, у ви ше на вра та је ме се ци-
ма бо ра вио то ком ра та у Ју го сла ви ји, па у Со фи ји, ко ор ди ни шу ћи 
му џа хе дин ско уче шће у ра ту про тив Ср ба у Бо сни и Хер це го ви ни, 
по том и на КиМ-у. И ни ко га ни је хап сио. Чак ни Ми ло ше ви ћев ре-
жим ни је на шао за сход но да За ва хи ри ја јед но став но от ме, ка ко би 
учи ни ли, на при мер, Изра ел ци, кад год им не ки не при ја тељ за тре ба 
због на ци о нал ног ин те ре са.18)

Аме ри кан ци су по ли тич ки и оба ве штај но по че ли да по др жа-
ва ју те ро ри стич ке ал бан ске гру пе ко је су вр ши ле атен та те, већ од 
апри ла 1996, на по ли циј ске по ста је срп ске про вин ци је. Од 1999. 
го ди не им ови те ро ри сти де ли мич но из ми чу, за то што има ју по ли-
тич ки циљ ства ра ња дру ге ал бан ске др жа ве. На Ко со ву и Ме то хи-
ји, још увек при лич но дис крет не, де лу ју ма фи ја шке те ро ри стич ке 
гру пе, са ло кал ним по ли тич ким ци ље ви ма, ко је по др жа ва твр да 
гра на ОрганизацијеИсламскеКонференције(OIK). 19) 

Ако по сто ји при вид по ли тич ке и фи нан сиј ске ко ор ди на ци-
је, она се на ла зи у ОИК у и Исламској банци за развој. И ка ко 
је ова бан ка је ди на фи нан сиј ска сна га ка дра да се по диг не про-
тив САД, твр да гра на Исламскеконференцијемо же да де ла.Ме ђу-
тим, ове гру пе су та ко ђе и парт не ри аме рич ком круп ном ка пи та лу 
на вла сти у еки пи Буш& comp., па Аме ри кан ци њих не оп ту жу ју 
отво ре но. Ал-Kаидини бор ци су опе ри са ли и уну тар УЧК (КLA), 
али су исто вре ме но исти Ал бан ци фи нан си ра ни и об у ча ва ни и од 
Аме ри ка на ца. Фран цу ски вој ни оба ве шта јац Би нел при да је ве ли ки 
зна чај и ислам ским не-вла ди ним ор га ни за ци ја ма, за пра во ак ти ви-
сти ма твр дог исла ми зма са Бли ског ис то ка на на шем тлу у то вре-
ме. „НВОтомедоприносе,каоштојетобиослучајтокомратау
БоснииХерцеговини.Укњизи’РатнизлочиниуНАТОу’,јадајем
именаНВОиадресенакојимасмоихналазилиуЗеници.Е,па,то
суистеНВОкоједелајунаКосову!Итребабитипоштен,неки
одчлановаовихНВОсупоштениљуди.Но,онисуприморанида
слушају.“20)

Швај цар ска штам па об ја вљу јеу ок то бру 2001. ду жи из ве-
штај о ак тив но сти ма Ал-Ка и де у Ве ли кој Бри та ни ји и на Ко со ву, 
ко је кон тро ли ше НА ТО. „Премаегипатскимифранцускимтајним

18) Ви де ти: Yos sef Bo dansky, OffensiveintheBalkans,The In ter na ti o nal Stra te gic Stu di es As so-
ci a tion, Ale xan dria, Vir gi nia, 1995; Yos sef Bo dan ski, Nekitozovumir.Uiščekivanjuratana
Balkanu, Z. Pe tro vić: Ju go i stok, Be o grad, 1998; Yos sef Bo dansky,BinLaden,TheManWho
DeclaredWaronAmerica,Fo rum, 1999.

19) Ви де ти: Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, ВашингтернаиСрби,одТрумановихјаја,доКлин
тоновогосиромашеногуранијума, Ин сту тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2013. 

20) Ви де ти: Раз го вор са Пјер - Ан ри Би не лом, Европа, Бе о град, март 2005
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службама,БенЛаден,којијебиогостталибанаистовременокад
ибројнидругитражениисламисти,довеојеоко500арапскихму
џахединауТирану.Изгледадасусеони, рамеузрамесаУЧКса
Косова,борилиибилиумешаниуделанајбруталнијихосветапро
тивсрпскихцивила“.21)

На Ко со во и Ме то хи ји су та да бо ра ви ли и исла ми стич ки те-
ро ри сти ко ји су се та мо бо ри ли не са мо про тив Ср ба, већ су се при-
пре ма ли да то чи не и про тив Аме ри ка на ца, ка да за то куц не час. 
Они су, го во ри ли су оба ве штај ни за пад ни из во ри, има ли и пу но 
нов ца и ло ги стич ку по др шку. 

Фран цу ска ба за у Ју жној Ми тро ви ци, Belvédère је за овог 
ауто ра би ла озбиљ на ин ди ка ци ја и илу стра ци ја стра ха од те ро ри-
зма у на шем ре ги о ну. И још пре ци зни је: од ислам ског, а не срп ског 
те ро ри зма. У то сам се лич но уве рио при ли ком по се те ба зи. Упр-
кос чи ње ни ци да у њу ап со лут но ни пти ца не мо же да уле ти, а ка мо 
ли да про дре не ка ору жа на фор ма ци ја, у са мој ба зи спа ва о ни це су 
обез бе ђе не спо ља чи та вом ду жи ном зи до ви ма бе тон ских бло ко ва 
ви со ким ме тар и по. Ова кве ме ре го во ре о по ја ча ном за зи ра њу од 
око ли не, ко ја се не сма тра при ја тељ ском, ма ко ли ко по ли ти ча ри 
европ ских др жа ва увек же ле да по ка жу су прот но јав но сти ма сво-
јих зе ма ља.22)

Иран, Са у диј ска Ара би ја и тур ски фун да мен та ли стич ки кру-
го ви ни су жа ли ли па ра за исла ми сте на КиМ-у. Но вац и оруж је 
не пре кид но су и по сле 1999 сти за ли и сти жу на Ко со во и Ме то-
хи ју. За то су би ли на ме ње ни број ни ло го ри у Ав га ни ста ну, по но-
во ак ти ви ра ни у зо на ма ко је не кон тро ли ше НА ТО, по себ но крај 
гра ни це са Ира ном. Зна мо и да су ма ке дон ске, ру ске, фран цу ске 
и еги пат ске оба ве штај не струк ту ре сво је вре ме но по твр ди ле да је 
је дан од ис ку сни јих во ђа Ал-Kаиде лич но ко ман до вао то ком 2001. 
тре на жним ло го ром исла ми ста у ко сов ском сек то ру под ко ман дом 
аме рич ких тру па. 23)

Са у диј ска Ара би ја твр до гла во je на ста вља сво ју ми си ју 
исла ми зо ва ња му сли ма на где год их има. И на Ко сме ту има ју 
исту по ли ти ку. У При шти ну је сти гао и „Кинг Фа хад кул тур-
ни цен тар“, је два име ном за ма ски ра ни цен тар за исла ми стич-
ку про па ган ду. На пред став ни штву свих њи хо вих „ху ма ни-
тар них“ ор га ни за ци ја увек ви јо ри зе ле на за ста ва са по уч ном 

21) Ви де ти: NeueZuericherZeitung,  24. oc to ber 2001.

22) Ви де ти : До си је „Чи је је на ше Ко со во“, З. Пе тро вић Пи ро ћа нац, „Ћу та ње мр жње“, Ста
тусма га зин, бр. 18. но вем бар 2003.

23) Ви де ти: LeMonde,12.04. 2007. 
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по ру ком из Ку ра на. Зна се да је нај ве ћи део па ра за град њу 
но вих џа ми ја та ко ђе до ла зио од Са у ди ја ца. Ма да се на КиМ-у 
твр ди ло да у ве ћи ни џа ми ја не ма не што мно го ви ше вер ни-
ка, сву да су ни ца ле као пе чур ке. У При шти ни су се об ре ле и 
не ке од оних са у диј ских ор га ни за ци ја ко је су Аме ри кан ци у 
САД већ ели ми ни са ли са сво је те ри то ри је, или им про на шли 
не до пу сти ве фи нан сиј ске пре кр ша је. Ти ко је Аме ри ка про-
гла ша ва фи нан сиј ском и ло ги стич ком по др шком “Ал Ка и де” 
сло бод но ра де по Ко сме ту.24)

НЕМАУСПЕХАУБОРБИПРОТИВ
ТЕРОРИЗМАБЕЗСАДСАЧВРСТИМЕТИЧКИМ
СТАНДАРДИМА,(CONTRADICTIOINADIECTO)

Тре ћа и че твр та ге не ра ци ја исла ми ста, оку пље на је око ко хе-
рент ног про јек та. Они же ле да на ста ве са пра вом џи ха ди стич ком 
аген дом, а она је па ни слам ска, баш као и сим бол Уса ме бен Ла-
де на. У та квом све тлу упра во тре ба, уве рен сам, да по сма тра мо и 
гру па ци је ко је при лич но скри ве но у овој фа зи, по сто је на тлу бив-
ше Ју го сла ви је, у Ср би ји, на Ко сме ту, у Бо сни и Хер це го ви ни. Ау-
тор је убе ђен да те гру па ци је ни су, по Бли ском Ис то ку, у Евро пи, 
сву да у све ту, за сно ва не на „ко мин тер нов ском“ прин ци пу цен трал-
не кон тро ле, већ упра во су прот но, на де струк ту и са ним и то тал но 
ауто ном ним ви со ко све сним исла ми стич ким гру пу ску ла ма, пред-
во ђе ним из у зет но ин те ли гент ним ру ко вод стви ма. Њи хо ва уну тар-
ња струк ту ра и ме тод бор бе нај ви ше на ли ку ју ор га ни за ци ји ју го-
сло вен ских ко му ни ста у пе ри о ду иле гал них ак тив но сти, на чи јим 
ис ку стви ма су се бен Ла де но ви след бе ни ци при ље жно учи ли.25)

Ка да је Али ја Изет бе го вић фор ми ра њем „Хан џар ди ви зи је“ 
1993. на ста вио зло гла сну фа ши стич ку тра ди ци ју исто и ме не про-
хи тле ров ске му сли ман ске фор ма ци је из Дру гог свет ског ра та, Аме-
ри кан ци ма то ни је сме та ло. Ни то да су већ он да мно ги бор ци те 
ди ви зи је би ли Ал бан ци са Ко сме та, из Ма ке до ни је, Цр не Го ре, из 
Ра шке. Ка да се Аме ри ка бо ри про тив исла ми зма, бор бе ног исла ма, 
он да је не до пу сти во ка да пра ви из у зет ке, и баш код нас. Ни ду го-
го ди шње то ле ри са ње Ира ну ни је до ве ло до оче ки ва ног аме рич ког 
ото пља ва ња од но са са му сли ман ским зе мља ма, на би ло ко јој тач ки 
пла не те. 

24) Ви де ти : До си је „Чи је је на ше Ко со во“, З. Пе тро вић Пи ро ћа нац, „Ћу та ње мр жње“, Ста
тусма га зин, бр. 18, но вем бар 2003.

25) Ви де ти: Zo ran Pe tro vić Pi ro ća nac, „AL QA I DA, Usa ma Ben La den i ‘Islam ska Ko min ter na’ 
pro tiv ju deo-hri šćan ske ci vi li za ci je“, EURO, Be o grad, 2002. 
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Пре све га Аме ри ка, prime mover и на Ју го и сто ку Евро пе, 
као и Ве ли ка Бри та ни ја, а по том и дру ге раз ви је не зе мље, мо ра ју 
да схва те ка ко ће екс пан зи ја ислам ског све та би ти на ста вље на и у 
овом сто ле ћу. То ће на ста ви ти да бу де јед на од кључ них по ли тич-
ких, де мо граф ских и ци ви ли за циј ских фак то ра пла не те. 

Ка ко се успе шно бо ри ти про тив те ро ри зма у ре ги о ну, ако 
по ли тич ке струк ту ре Аме ри ке и Евро пе пот пу но по др жа ва ју про-
је кат ства ра ња ин те грал не др жа ве Ал ба на ца, пре ко не за ви сно сти 
КиМ–а. То во ди без сум ње до от ки да ња, абла ци је де ла те ри то ри је 
Ср би је, по том, у на ред ним фа за ма, до за до во ља ва ња исто риј ских 
аспи ра ци ја ује ди ње не ал бан ске на ци је на Бал ка ну, и де ло ва Ма ке-
до ни је и Цр не Го ре, за тај циљ. 

Под се ти мо и на де таљ ко ји ни је за пот це њи ва ње: ма ти ца Ал-
ба ни ја је, као ла ич ка ре пу бли ка, чла ни ца Ислам ске кон фе рен ци је 
од 1991, и у тој моћ ној ор га ни за ци ји за сту па ак тив но исто риј ске 
ин те ре се сво јих де ло ва у Ср би ји, Ма ке до ни ји, Цр ној Го ри и Грч-
кој, не ги ра ју ћи са вре ме не те ме ље др жа ве, и чи ње ни цу да њи хо ва 
др жа ва-ма ти ца одав но по сто ји. Та кву чи ње ни цу ни јед на озбиљ-
на ге о по ли тич ка ана ли за не мо же да пре не брег не, а Ва шинг тон то 
упор но чи ни и 2014. За ми сли мо исто риј ски раз вој си ту а ци је ко-
ји ће и на ред них го ди на ићи на ру ку ве ли ко ал бан ској иде ји, та ко 
упор но по ма га ној и од ислам ског све та. А шта ако у јед ној тач ки 
хри шћан ске зе мље ре ги о на до ђу до за кључ ка ка ко је је ди ни из лаз 
по ли тич ко и вој но удру жи ва ње хри шћан ских сна га ре ги о на, да кле 
ефи ка сан, сна жан и од лу чан вој ни од го вор, без об зи ра одо бра ва ли 
то НА ТО, или не?

Гло бал на аме рич ка стра те ги ја, ге о по ли ти ка „ the lonely su
perpower“ (Хан тинг тон) мо ра да се про ме ни, го то во из ко ре на. 
САД не ма ју ви ше вој ну ин фра струк ту ру да де ла ју као им пе ри ја. 
Уки ну ле су оба ве зну вој ну слу жбу и те шко су у ста њу да спро во де 
сво ју winwinдоктрину. Ва шинг тер на по ја ча ва ан ти те ро ри стич ку 
бор бу и сна жну шпи ју на жу у свр ху пред у пре ђи ва ња те ро ри зма. 
Аме ри ка и За пад тре ба да су спрег ну сво ју во љу „на ме та ња де мо-
кра ти је“ за пад ног ти па, без по што ва ња ло кал них кул ту ра и тра ди-
ци ја, и иг но ри са њем основ не де кла ра ци је УНЕ СКО-а о Кул тур ној 
ра зно ли ко сти. То је ко пер ни кан ски обрт аме рич ке по ли ти ке, ра ван 
про ме ни њи хо вог од но са пре ма Про то ко лу из Кјо та. Без то га, ма 
ка ко уто пиј ски зву ча ло Ва шинг то ну, ре зул та та ина че не ће би ти и 
свет ће за ду го оста ти по при ште број них кр ва вих су ко ба и ха о са. 

Ка ко су мо гле САД да сву да дру где са Ира ном бу ду у крај ње 
за тег ну тим од но си ма, а да на Ју го и сто ку Евро пе, то ком чи та вог ра-
та у екс-Ју го сла ви ји, го то во отво ре но то ле ри шу иран ско ме ша ње, 



ПОЛИТИКАНАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИброј2/2014 стр.89107.

106

до пре ма ње оруж ја за му сли ма не и исла ми за ци ју хри шћан ског про-
сто ра. Нај цр ње је то што је за аме рич ку док три ну не где исла ми зам 
љу ти не при ја тељ, а дру где пер верз ни са ве зник.

Аутор та ко ђе сма тра да је за сми ри ва ња су ко ба ју део-хри-
шћан ске ци ви ли за ци је и исла ма и ду го роч но де ло твор на стра те-
ги ја бор бе про тив исла ми зма, је ди но мо гу ће ус по ста вља њем ци-
ви ли за циј ског ди ја ло га са во де ћим вер ским ли де ри ма са вре ме ног 
му сли ман ског све та, са нај ве ћим ду хов ним во ђа ма, ко је сле ди ми-
ли јар да и три сто ти не ми ли о на му сли ма на пла не те. Све ви ше За пад 
при бе га ва док три ни preemptivestrike(удар уна пред, пре вен тив но). 
Уме сто то га, уве рен сам да се тре ба пре о ри јен ти са ти знат но ви ше 
на упор ни ди ја лог ци ви ли за ци ја. За пад на ци ви ли за ци ја ни је до сад 
уло жи ла до вољ но енер ги је за при до би ја ње му сли ман ских вер ских 
и мо рал них ауто ри те та за ква ли та тив но са свим дру га чи ји, и ве ро-
ват но вр ло ду ги ди ја лог по ми ре ња, си нер ги је и по тра ге за пла не-
тар ном за јед нич ком угро же ном бу дућ но шћу чо ве чан ства. Об зи ром 
на струк ту и са ност ве ћи не му сли ман ских за јед ни ца и дру шта ва 
пла не те, ја сно је да се ду го роч на ре ше ња и оздра вље ња од но са ци-
ви ли за ци ја не мо же по сти ћи без пот пу ног уче шћа нај му дри јих ре-
ли ги о зних му сли ман ских гла ва пла не те. 
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ISLAMISMETASSISTANCEDUWASHINGTERN
CONTRELESINTÉRÊTSSERBES

Résumé
L’auteuranalysedesstratégiesmodernesdeluttecontreleterro

risme,qu’essayentd’appliquerl’OTANetautrespaysaujourd’hui.Cet
essaiaffirme,àl’aidedenombreuxexemplesconvaincantsdeschamps
debatailles exyougoslaves, que lesEtats’Unis et ses alliés aidaient
pendantlesannéesdeguerrecivileenYougoslavie,lesforcesislami
qued’AlijaIzetbegović.MêmeOussamaBenLadenpouvait,sansau
cunproblème,participerdanslaluttecontreleschrétiensserbesdans
lesbataillesenBosnie,parintermédiairedesaBrigade„ЕlMoudja
hedin“.LesAméricains veulentmaintenant effaçer ce comportement
inadmissible,commesirienn’yétait.L’auteurconsidèrequ’ilnepeut
pasêtreaucuncombatefficaceauxBalkanscontrelecrimeorganiséet
leterrorisme,tantquelastratégieaméricainenechangefondamenta
lement,aulieudepersévererdanssoncynismedela„superpuissan
cesolitaire“(thelonelysuperpower),commeleditHuntington.Ilest
nécessaireaussiundyaloguedelonguedureéeetsyncèreinterreéligi
euxavecleslidérsmusulmqnsreprésentantlesplusgrandesautoritées
religieusesdanslemondemusulman,pourapaiserlestensionsdansle
monde.
Mots - clés : Al  Qaida, terrorisme, islam militant, Washingtern, frappe

préemptive,guerreasymétrique.
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