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* У ра ду са оп штен део ре зул та та ис тра жи ва ња на про јек ту: ,,Рен та бил ни из вор но вих 
тех но ло ги ја и кон цен тра ци ја од бра не кроз дру штве не про ме не и стра те шке ор јен та ци је 
Ср би је у 21 ве ку (III47029 МНТ РС)” ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за об ра зо ва ње и 
на у ку Ре пу бли ке Ср би је.



ПОЛИТИКАНАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИброј2/2014 стр.109135.

110

„Бог је омаловажаван организованом рели
гијом,посебнобуквалистимамеђуекстреми
стимасвихубеђења“1)

ПOJAM,УЗРОЦИИДЕФИНИЦИОНИ
ОКВИРЕКСТРЕМИЗМА

При ли ком по ку ша ја пој мов ног од ре ђе ња екс тре ми зма2) већ у 
по чет ку на и ла зи мо на из ра же не про тив реч но сти и раз ли ке у ту ма-
че њу ове по ја ве, што из и ску је од го ва ра ју ћу ела бо ра ци ју фе но ме на. 
Ко рен ре чи екстремизам, ла тин ског је по ре кла и по ти че од ре чи 
extremus, (крај њи или крај ност ко ја је на са мим гра ни ца ма одр жи-
вог, до пу ште ног и нор мал ног, не што што је на крај њем вр ху или 
крај њем дну објек та, у сва ком слу ча ју не ка ње го ва крај ња гра ни-
ца).3) Екс тре ми зам, као по на ша ње или те жња ка крај но сти, углав-
ном би ва лек сич ки од ре ђен као пре те ра ност, вр хун ски ра спон, не-
што што је је два под но шљи во – одр жи во, али је и по след ње по 
ва жно сти и не што по след ње што се мо же до го ди ти.4) 

Сли ко вит опис ко ји ини ци јал но де тер ми ни ше екс тре ми зам и 
ука зу је на ње го ве ка рак те ри сти ке да је Дра ган Си ме у но вић у сво јој 
књи зи „Те ро ри зам“, ка да ка же: „Све што по сто ји има сво је гра ни це 
и рас про сти ре се до њих. Ме ђу тим, јед но је свест о рас про стра-
ње но сти до сво јих гра ни ца, па чак и по вре ме на по тре ба да се оне 
про ве ре про те за њем до њих, њи хо вом кон тро лом и опи па ва њем 
Иног и ње го ве гра ни це,  а не што је са свим дру го уко ли ко се гра-
ни це про гла се су шти ном ства ри, а те жња ка њи ма и би ти са ње на 
њи ма, сми слом ег зи стен ци је. Та ква усме ре ност ка крај но сти во ди, 
по пра ви лу, њи хо вом пре ла ску и угро жа ва њу дру гих, бу ду ћи да је 
на ша гра ни ца, чак и он да ка да из гле да да по сто ји пра зан ме ђу про-
стор, увек гра ни ца са не ким или не чим“. 5) 

Тур бу лент не окол но сти у вре ме ни ма еко ном ских кри за, та-
ко ђе, не ми нов но ути чу не бу ја ње екс тре ми стич ких раз ми шља ња и 
чи ње ња. Ја сно је да кри за и екс тре ми зам ско ро не по гре ши во иду 
истим пу тем што, са мо по се би, не зна чи и да не по сто је дру ги 

1) Hu sain, Ed: Isla mi sta, Sa mi zdat B92, Be o grad, 2008.

2) Екстремизам – по ли тич ко по на ша ње ко је се са сто ји у од бра ни нај ра ди кал ни јих ста во-
ва: екс тре ми зам ле ви це, де сни це.. у: ОпштаенциклопедијаLarousseутритома,  књи га 
1. стр. 339. ЈРЈ-Зе мун, 2004. год.

3) Си ме у но вић, Дра ган: Тероризам:општидео, Прав ни фа кул тет, Бе о град 2009. стр.146.

4) OxfordLatinDictionary, Ed. by P.G.W. Gla re, Ox ford, Cla ren don Press, str. 662.

5) Си ме у но вић, Дра ган: Тероризам:општидео, оп. цит. стр. 147.
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оки да чи ње го ве по ја ве не за ви сни од кри зе. Пре ма Фол ку (Ric hard 
A. Falk), „дру штва из ко јих се ре гру ту ју озбиљ ни ји екс тре ми стич-
ки по кре ти пред ста вља ју дру штва у ко ји ма су син те ти са не ду бо ке 
исто риј ске и са вре ме не не прав де на не се не њи хо вим зе мља ма и ре-
ги о ну“.6) До ду ше, ис ти че он, „по сто је ма ле екс тре ми стич ке гру пе 
и со ци о па то ло шки по је дин ци ко ји се раз ви ја ју и у нај де мо крат ски-
јим и нај про спе ри тет ни јим дру штви ма, али њи хо во по на ша ње је с 
оне стра не дру штве но при хва тљи вог по на ша ња“.7)

Пре ма мно гим сво јим ма ни фе ста ци ја ма и кон се квен ца ма ко-
је из њих про из и ла зе, а нај ви ше пре ма мо гу ћем сте пе ну де струк-
тив но сти и успе шно сти у де ста би ли зо ва њу по ли тич ких за јед ни ца, 
те мо гућ но шћу да еле мен те свог за ла га ња и де ло ва ња угра ди у по-
ли тич ки иден ти тет, екс тре ми зам је у ве ли кој ме ри, ма да не и увек, 
не рас ки ди во по ве зан са по ли ти ком.8)

Го во ре ћи о нај че шћим по јав ним об ли ци ма са вре ме ног екс-
тре ми зма Д. Си ме у но вић ис ти че да се: “Екс тре ми зам, као по на-
ша ње ко је пре ла зи гра ни цу до зво ље ног и при хва тљи вог или ко је 
је пак на са мој гра ни ци истог, у са вре ме ном по ли тич ком жи во ту 
ис по ља ва у два ви да:

•  За го ва ра ње екс трем но об ли ко ва них по ли тич ких ци ље ва 
при хва тљи вим ме то да ма (при мер је до ла зак на власт Хај-
де ро вих на ци ста на власт у Аустри ји пу тем пар ла мен тар-
них из бо ра)

• За го ва ра ње или по ку шај ре а ли за ци је со ци јал но при хва-
тљи вих, као нор мал них по ли тич ких ци ље ва, ко ри шће њем 
дра стич них и со ци јал но не при хва тљи вих ме то да.“9) 

За овај дру ги об лик по ли тич ког екс тре ми зма, ду го се сма-
тра ло да за у век при па да про шло сти. Ме ђу тим, по ја ва но вих ви до-
ва екс тре ми зма, ме ђу ко ји ма нео на ци зма и џи ха ди зма као об ли ка 
исла ми стич ког ра ди ка ли зма и кле ри кал ног нео фа ши зма, уве ра ва 
нас “да је по тен ци јал ва ри је те та де сног екс тре ми зма још увек зна-
ча јан, и да он по ка зу је тен ден ци ју, не са мо да се об на вља у истим 

6) Folk, Ri čard: Velikiterorističkirat, Fi lip Vi šnjić, Be o grad, 2003, str. 71.

7) Исто.

8) Ми ло ван Р. Су бо тић, Екстремистичке тенденције као препрека у (пре)обликовању
политичког идентитетаСрбије, Кул ту ра по ли са, Но ви Сад, Кул ту ра по ли са, год. X 
(2013), бр. 21 (163-181), стр. 169.

9) За вре ме на ци стич ке Не мач ке, сма ње ње бро ја мен тал но и фи зич ки обо ле лих осо ба је 
вр ше но њи хо вим ма сов ним уби ја њем.
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сре ди на ма, већ и да ни че на но вом тлу“10). Да не ма иму них на ро-
да на ви рус нео на ци зма, по твр ђу је и слу чај Изра е ла где је 9. сеп-
тем бра 2007. го ди не ухап ше на пр ва гру па нео на ци ста у исто ри ји 
Изра е ла. „Мла ди Је вре ји“, ка ко се бе на зи ва ју при пад ни ци те ор га-
ни за ци је, као и њи хо ви исто ми шље ни ци из дру гих др жа ва и на ро-
да, вр ши ли су на си ље над стра ним рад ни ци ма, хо мо сек су ал ци ма и 
над дру гим уоби ча је ним ме та ма на ци ста.11) Ин ди ка тив на је и екс-
пан зи ја раз ли чи тих огра на ка нео на ци стич ких ор га ни за ци ја у бив-
шим ко му ни стич ким зе мља ма. 

Kao узро ци екс тре ми зма ја вља ју се: не до вр ше на ур ба ни-
за ци ја, спе ци фич ни об ли ци ин ду стри ја ли за ци је и про ме на ет но-
де мо граф ске струк ту ре дру штва (на ро чи то у усло ви ма бур них и 
не ре гу ли са них ми гра ци о них про це са), на гла ше на скло ност ка 
тра ди ци ји и исто ри ји, на ци о нал на и кул тур на мар ги нал ност. Ови 
на бро ја ни исто риј ски фак то ри екс тре ми зма све до че о мо гућ но сти 
ње го вог ис по ља ва ња, прак тич но у би ло ком дру штву, у нај ве ћој 
ме ри у зо на ма кон цен тра ци је про це са не до вр ше не мо дер ни за ци је 
и кул тур не мар ги нал но сти.12)

Пре ма ре чи ма Сти ве на Ет кин са (Step hen At kins), „по сто ји 
та ко ма ло ства ри ко је је та ко те шко де фи ни са ти, као што је те шко 
де фи ни са ти екс тре ми зам“, и на ста вља: „Ма ко ли ко да је ре ци мо 
те шко де фи ни са ти те ро ри зам, то пред ста вља ипак  лак ши за да так 
од де фи ни са ња екс тре ми зма. Екс тре ми зам ти ња иза по ли тич ке 
сце не а мо же да про из ве де да ле ко те же по сле ди це од те ро ри стич-
ког ак та.“13) Ко ли ки број љу ди има не ки екс тре ми стич ки став ни је 
ла ко про це ни ти из про стог  раз ло га, „што они углав ном не же ле да 
се искре но из ја сне из стра ха од по сле ди ца“14). Ове окол но сти го во-
ре о до дат ним те шко ћа ма ко је ства ра ју од бој ност пре ма де фи ни ци-
о ном од ре ђе њу екс тре ми зма.

Та ко су мно ги по ку ша ји де фи ни са ња пре ви ше уоп ште ни или 
пре на гла ша ва ју јед но или два свој ства екс тре ми зма као по ја ве. Пр-
ве обри се од ре ђе ња то га шта је то екс трем но, а шта ни је, на ла зи мо 
још у ста ро грч ким спи си ма. На и ме, што се ти че крај но сти у по на-
ша њу, она ни ма ло ни је би ла по пу лар на код ста рих Гр ка, те је Ари-

10) Су бо тић, Ми ло ван: „Од ре ђе ње са вре ме ног екс тре ми зма“, Војнодело, Бе о град, вол. 62. 
бр. 3, 2010, (297-313), стр. 301.

11) Си ме у но вић, Дра ган: Тероризам,општидео, оп. цит. стр. 156.

12) Па јин, Абра мо вич, Емил: „Со ци јал на при ро да екс тре ми зма и те ро ри зма“, у: Република,  
Бе о град, број 304. стр 3.

13) At kins, Step hen, EncyclopediaofModernWorldwiweExtremistsandExtremistsGroups, Gre-
en wo od Press, West port, Con nec ti cut. Lon don, 2004. str.25.

14) Су бо тић, Ми ло ван: Одређењесавременогекстремизма, оп. цит. стр. 303.
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сто тел с пра вом твр дио ка ко је уме ре ност (mesotes) га рант до брог 
жи во та у по ли тич кој за јед ни ци, за раз ли ку од крај но сти (akrai), 
ко ја је на ру ша ва ла хар мо ни ју по ли са15) (Ари сто тел, 1988: 17-25). 
Сма тра ло се да се хар мо ни ја мо же на ру ши ти не са мо чи ње њем зло-
чи на и из да јом др жа ве, већ и пре ко мер ним сти ца њем бо гат ства, па 
је ка зна за та кво по на ша ње би ла из оп ште ње из по ли тич ке за јед ни-
це, по зна та под на зи вом - остракизам. Уме ре ност и про сеч ност су
као вр ли не би ле ви со ко по зи ци о ни ра не на ари сто те ло вој мо рал ној 
ска ли, па он у Политици ис ти че „да је сре ћан жи вот онај ко ји по-
чи ва на ни чим спре ча ва ној вр ли ни и да је вр ли на сре ди на (из ме ђу 
две крај но сти)”16). 

Код не ких са вре ме ни јих по ку ша ја де фи ни са ња, екс тре ми зам 
је је ди но и екс клу зив но „кри ми на ли зо ван“ (при мер де фи ни ци је 
То ма са Ко фи ја /Tho mas Cof fey/ по ко јој је „по ли тич ки екс тре ми ста 
онај ко ји ко ри сти на си ље и кри ми нал не ак тив но сти ка ко би ре а-
ли зо вао свој по ли тич ки циљ“. По Но зи ку, екс тре ми зам, сем што 
гле да на не при ја те ља као на зло, има за сво је основ но обе леж је 
иза зи ва ње стре са и не при хва та ње ком про ми са. По сто ји и зна ча јан 
број сте ре о тип них раз ми шља ња од ко јих тек не ка има ју упо треб ну 
вред ност за да ља ис тра жи ва ња екс тре ми зма. При ме ра ра ди, Ла-
ке ров (Wal ter La qu er) став да љу ди са ауто ри тар ним ка рак те ром 
обич но при ла зе екс трем ној де сни ци, не мо же се сма тра ти по себ но 
ори ги нал ним, а ипак се ње го ва упо тре бљи вост у од ре ђе њу екс тре-
ми зма не мо же оспо ри ти.17)

Ка ко све ове на бро ја не де фи ни ци је са др же са мо од ре ђе не 
фраг мен те ши ро ког пој ма ка кав је, не сум њи во, екс тре ми зам, тек 
од ре ђе ни де ло ви ових де фи ни ци ја у ви ду су бли ма ци је истих, да ле 
би нам „гра ђу“ за све о бу хват но де фи ни са ње овог фе но ме на.

Нај о бу хват ни ју и нај пре ци зни ју де фи ни ци ју (прим. аут.) да је 
Дра ган Си ме у но вић, ка да ка же: „Екстремизамјекомплекснадру
штвенапојавазасновананапренаглашенимбиолошкимпотреба
масамозаштитеиксенофобичнојваријантиидентитетногме
ханизма, које служеформирањуи оправдањутешкодозвољивих
ставова и агресивног понашања којима се, као непријатељска,
угрожава нека расна, верска, етничка или друга група. Екстре
мизамодликујувигилантниформалнозаштитниставпремасоп
ственојгрупикојиподразумевапретерануревностуизналажењу
непријатељаи„право“нанетрпељивост,мржњаиагресивност
премаправомилипретпостављеномнепријатељу,каоитенден

15) Ari sto tel: Nikomahovaetika, Glo bus, Za greb, 1998. str 17-25.

16) Aристо тел: Политика, БИГЗ, Бе о град, 2003. стр. 112.

17) La qu e ur, Wal ter: Fascism, New York: Ox ford Uni ver sity Press, 1996. str.6.
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ција преузимања вођства у својој групи или скупини радињеног
мобилисањасанемеромсистематскогпреласкаграницадруштве
нодозвољеногпонашања,асвеуимеочувањавредности,иденти
тетаиперспективесвојегрупе“.18)

По мно гим сво јим ма ни фе ста ци ја ма и кон се квен ца ма ко је из 
њих про из и ла зе, а нај ви ше по мо гу ћем сте пе ну де струк тив но сти 
и успе шно сти де ста би ли зо ва ња не ке по ли тич ке за јед ни це, екс тре-
ми зам је у ве ли кој ме ри, ма да не и увек, не рас ки ди во по ве зан са 
по ли ти ком. У оп штем окви ру де фи ни са ња, по ли тич ки екс тре ми-
зам пред ста вља ми шље ње и по на ша ње крај ње по ли тич ке де сни це, 
ле ви це или (чест при мер у са вре ме ном све ту) не ке ра ди кал не вер-
ске гру пе. С тим у ве зи, екс тре ми зам је мо гу ће кла си фи ко ва ти19) 
као: 

• политичкиекстремизам(узадњевременајчешћеусфери
радикалнедеснице);

• верскиекстремизам;
• етничкиекстремизам;
• етнички екстремизам са јасно израженим елементима
етносепаратизма;

• екстремизам који обухвата све наведене варијетете –
комбинованиекстремизам

ПОЛИТИЧКИИСЛАМ–ЗАЧЕЦИ
ИЕТАБЛИРАЊЕИСЛАМИЗМА

С пра вом се мо же ре ћи да, као по ли ти ка и иде о ло ги ја, исла-
ми зам ни је по ду да ран, или бар не у пот пу но сти, са исла мом као 
ре ли ги јом или с му сли ман ским за јед ни ца ма и њи хо вим кул ту ра ма. 
Исла ми зам је иде о ло ги ја до ко је се до ла зи из бо ром и све сном од-
лу ком. Исла ми зам об у хва та раз ли чи те по ли тич ке по кре те. Он ни је 
ста ње ства ри. Као та кав са зре вао је у от по ру по ли ти ци и вред но-
сти ма за пад них ли бе рал них де мо кра ти ја, а исла ми стич ко раз у ме-
ва ње те о крат ске др жа ве до шло је као од го вор на до ми на ци ју, пре 
све га у ме ђу на род ним од но си ма, и у са мом му сли ман ском све ту, 
за пад не на ци је-др жа ве.20)

18) Си ме у но вић, Дра ган: Тероризам,општидео, оп. цит. стр.158.

19) Su bo tić M, Štr bac K, Mi lo sa vlje vić B: „Ex tre mist Trends in the We stern Bal kans and the Re-
pu blic of Ser bia“, JournalonLaw,EconomyandManagement , STS Sci en ce Cen tre Ltd, Vol 
2/2012, Lon don, str 89-97, str. 94.

20) Су бо тић Ми ло ван: „Исла ми стич ки екс тре ми зам као па ра диг ма вер ски фун ди ра ног на-
си ља“, Култураполиса, Но ви Сад, год. X (2013), бр. 20, (21-39), стр. 30.
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Ко ре не исла ми зма као мо дер не по ли тич ке иде о ло ги је на ла-
зи мо већ у XVI II ве ку, у пред мо дер ним ре фор ми стич ким по кре ти-
ма по пу та ва ха би зма. Ипак, ма да не спор но има по ре кло у ра ни јим 
спи си ма и ми шље њу, исла ми зам је у све му са вре ме на по ја ва. По-
кре те ко ји су зах те ва ли ус по ста вља ње ислам ских те о кра ти ја на-
ја ви ло је „Му сли ман ско брат ство“ у Егип ту 1928, а умно жи ли су 
се и ра ши ри ли на кон арап ског по ра за у јун ском ра ту 1967. го ди-
не про тив Изра е ла, ка да су се мо гли при ме ти ти по че ци по вла че ња 
арап ског се ку лар ног на ци о на ли зма.21)

Ислам мо жда обез бе ђу је схе му дру штве не и вер ске ин тер ак-
ци је, од ре ђу ју ћи од но се из ме ђу љу ди и од но се љу ди и Бо га, али не 
ука зу је на по жељ не опи пљи ве об ли ке тих од но са ни ти на иде а лан 
об лик вла да ви не. Исла ми сти се за то као на осно ве ислам ске др-
жа ве по зи ва ју на кор пус прав них ака та ко је су фор му ли са ли ра ни 
ју ри сти. Мо дер ни кон цепт исла ми стич ке др жа ве раз вио се као од-
го вор на бри тан ску оку па ци ју Егип та 1882. и рас пу шта ње Ка ли фа-
та и на све ве ћи ути цај за пад них ко ло ни јал них си ла, као и по ја ву 
ци о ни стич ког по кре та. Егип ћа ни су има ли по тре бу да на ци о на ли-
стич ким, па и ре ли ги о зним по ру ка ма од го во ре не са мо на чин бри-
тан ске оку па ци је, не го и на оста ле европ ске иде је. Кон цепт др жа ве 
ко ји се у за пад ним зе мља ма раз ви јао од ре не сан се пре ко про све ти-
тељ ства и ка пи та ли зма, на ро чи то је ис ти цао ин ди ви ду а ли зам, сло-
бо ду и пра во. У том сми слу др жа ва је по ста ја ла га рант ин ди ви ду-
ал них сло бо да чо ве ка. Исла ми стич ки кон цепт је од го во рио пој мом 
др жа ве као га ран та ко лек тив не прав де, об у хва та ју ћи про стран ство 
пи та ња од по ли тич ких, вој них и дру штве них ту ма че ња пој мо ва 
прав де, па до ис ко ре њи ва ња ко руп ци је и осло бо ђе ња Па ле сти не. 
По кре тач ка сна га у иран ској Ислам ској ре во лу ци ји би ла је по тре ба 
за но вим дру штве ним, еко ном ским и по ли тич ким по рет ком ко ји би 
упра во ис ти цао пр вен ство јед на ко сти.22)

По ли тич ки ислам ко ји је кра јем XIX и по чет ком XX ве ка по-
стао по знат и као ислам ски мо дер ни зам, ислам је сма трао до вољ но 
при ла го дљи вом осно ви цом свих об ли ка жи во та. По јам мо дер ни-
зма по ти че од су о ча ва ња са ра сту ћом за пад ном тех нич ком над мо-
ћи у та ла су дру ге ин ду стриј ске ре во лу ци је, а ко ре спон ди ра и са 
за пад ном оку па ци јом му сли ман ских зе ма ља. Тај су срет отво рио је 
пи та ње ком па ти бил но сти исла ма и мо дер но сти, и му сли ман ских 
од го во ра на за пад не иза зо ве. Ислам ски мо дер ни сти (ко ји су се, 
зах те ва ју ћи уну тра шње ре фор ме, че сто мо гли на зва ти и ре фор ми-

21) Исто.

22)  Су бо тић Ми ло ван: „Исла ми стич ки екс тре ми зам као па ра диг ма вер ски фун ди ра ног на-
си ља“, оп. цит. стр. 31.
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сти ма), ра ди ли су на осло ба ђа њу му сли ман ске за јед ни це од тра-
ди ци о нал них сла бо сти ка ко би се раз ви ја ле и усва ја ле са вре ме не 
тех но ло ги је.23)

Мо дер ни стич ки ислам се од сво јих по че та ка над ме тао с оно-
вре ме ним се ку лар ним на ци о нал ним иде о ло ги ја ма ко је су не ми нов-
но про ди ра ле и у му сли ман ски свет. То ком пр ве по ло ви не XX ве ка 
на ци о на ли зам је по стао основ на по ли тич ка сна га у му сли ман ском 
све ту. Тек по што су се ку лар не на ци о на ли стич ке иде о ло ги је, у вре-
ме ну ко је је на сту па ло, про пу шта ле да ис пу ња ва ју да та обе ћа ња, 
по ли тич ки ислам до био је про стор да се на мет не као ве ро до стој на 
ал тер на ти ва. До Јун ског ра та 1967. Ара пи су сма тра ли да ће њи хо-
ви на ци о на ли зми би ти осно ва је дин ства, пре све га у од но су на по-
тре бу да осло бо де Па ле сти ну. Ка ко се то осе ћа ње ни је се за сни ва ло 
на ствар но сти ме ђу на род них од но са, Изра ел је до био рат и уве ћао 
те ри то ри ју го то во че ти ри пу та. Кри ти ке ко је су усле ди ле об ру ши ле 
су се на мо рал но бан крот ство па на ра би зма. Уве ре ње да су се ку ла-
ри зам и арап ски на ци о на ли зми опо на ша ње ту ђин ских иде о ло ги ја, 
и да би се тре ба ло вра ти ти на пра ве дан ислам ски пут, сва ког да на 
је до би ја ло све ви ше при ста ли ца. Очи гле дан не у спех се ку лар ног 
на ци о на ли зма од ра зио се и на уну тра шње при ли ке арап ских др жа-
ва. Мно ге од но вих не за ви сних ислам ских др жа ва (Еги пат, Си ри ја, 
Ал жир, Ирак) опре де ли ле су се за по ли ти ку арап ског со ци ја ли зма, 
обе ћа ва ју ћи јед на кост и на пре дак. Због то га су, се дам де се тих го-
ди на XX ве ка, њи хо ве план ски во ђе не еко но ми је, као и у ни зу зе-
ма ља Ис точ не Евро пе, по чи ња ле да про па да ју. Жи вот ни стан дард 
је до жи вља вао су но врат, а у не ким при ли ка ма не до ста так хра не 
иза зи вао је „хлеб не по бу не“. Окол но сти су се на ро чи то по ре ме ти-
ле у осам де се тим и де ве де се тим услед опа да ња бо гат ства у наф ти, 
де мо граф ског ра ста и на ра ста ју ће не за по сле но сти. Не спо соб ност 
др жа ве да се ста ра о еко но ми ји, из ме ђу оста лог, отво ри ла је ши ром 
вра та исла ми сти ма. Та ко је по ли тич ки ислам по стао но ви, ал тер на-
тив ни мо дел раз во ја за сно ван на на че ли ма „јед на ко сти и прав де“.24)

На исла ми зам мо же мо гле да ти и као на по ја ву ко ја је пре-
суд но ути ца ла на ства ра ње и об ли ко ва ње мо дер ног ко лек тив ног 
иден ти те та му сли ма на, као и на об ли ко ва ње по ли ти ка ко је су про-
и за шле из ње га. Ко ри сти мо га и као по јам за озна ча ва ње ни за по-
ли тич ких иде о ло ги ја ко је ислам не сма тра ју са мо ре ли ги јом не го и 
по ли тич ким чи ни о цем. Исла ми сти сма тра ју ка ко ше ри јат (ислам-
ски ве ро за кон) мо ра би ти осно ва за све за ко не у дру штву, а му сли-

23) Исто, стр. 32.

24) Исто, стр. 33.
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ма ни се мо ра ју вра ти ти из вор ним уче њи ма и пр во бит ним мо де ли-
ма исла ма. На да ље, они сма тра ју ка ко је за пад ни вој ни, еко ном ски, 
по ли тич ки, дру штве ни и кул тур ни ути цај у му сли ман ском све ту, 
за пра во, не и слам ски. 

Ко нач ни циљ исла ми ста по ли тич ке је на ра ви. Реч је о осва-
ја њу/пре у зи ма њу вла сти у дру штви ма у ко ји ма де лу ју и/или о об-
ли ко ва њу дру штва пре ма њи хо вом иде о ло шком мо де лу, оном ко ји 
ту ма чи и ко ри сти ислам као ре ли ги ју. По твр ду за то на ла зи мо у чи-
ње ни ци да се исла ми зам ја вља као ал тер на ти ва вла да ју ћим по ре-
ци ма чак и у дру штви ма ко ја свој ле ги ти ми тет ба шти не на исла му 
по пут Са у диј ске Ара би је, Јор да на и Ма ро ка.25)

По тра жи мо ли раз ли ку из ме ђу му сли ма на и исла ми ста на 
ин ди ви ду ал ном ни воу, мо же мо ре ћи ка ко се му сли ман по ста је ро-
ђе њем и зна чи транс - ге не ра циј ско пре но ше ње по ро дич не тра ди-
ци је. Му сли ман, ме ђу тим, по ста је исла ми ста све сном од лу ком. 
Из бор исла ми зма као мо дер ног иден ти те та за му сли ма на је по сле-
ди ца све сне од лу ке по је дин ца. Исла ми зам омо гу ћу је ар ти ку ла ци-
ју иден ти те та ко ји об је ди њу ју ег зи сти ра ње у са да шњем све ту и 
исто вре ме ну при пад ност тра ди ци ји То нам по ма же у раз у ме ва њу 
мо ти ва по је ди на ца ко ји се од лу чу ју за исла ми стич ку ин тер пре та-
ци ју сво је му сли ман ске при пад но сти. Исла ми зам сто га, осим као 
по ли тич ку иде о ло ги ју, по сма тра мо и као мо дер ни му сли ман ски 
иден ти тет, ко лек тив ни и ин ди ви ду ал ни, ко ји је нај ви дљи ви ји у по-
ли тич кој и кул тур ној сфе ри му сли ман ских дру шта ва, али и му сли-
ман ских за јед ни ца у не му сли ман ским дру штви ма.26)

Ко ре ни са вре ме ног исла ми стич ког екс тре ми зма упра во ко-
ре спон ди ра ју са ис кљу чи вим ста во ви ма исла ми ста у мо дер ном 
му сли ман ском дру штву. На и ме, док су у тра ди ци о нал ном му сли-
ман ском дру штву сви ста нов ни ци би ли му сли ма ни, а на бо гу је 
би ло да про су ди да ли су до бри или ло ши, мо дер на му сли ман ска 
дру штва обе ле жа ва ју исла ми сти ко ји пре тен ду ју на то да су они 
је ди ни ис прав ни му сли ма ни. Сход но то ме, је ди ни ис пра ван ислам 
је упра во онај ко ји про по ве да ју исла ми сти. На ме та ње тог „је ди но 
ис прав ног пу та“ и ства ра ње екс клу зи ти ви те та у од лу чи ва њу ко је 
пра во ве рац а ко кри во ве рац, ши ром је отво ри ло вра та бу ја њу екс-
тре ми зма под пла штом исла ма.27)

25) Ku le no vić, Ta rik: Političkiislam:osnovnipojmovi,autoriiskupinejednogmodernogpolitič
kogpokreta, Za greb, 2008, стр. 5.

26) Исто.

27) Су бо тић Ми ло ван: „Исла ми стич ки екс тре ми зам као па ра диг ма вер ски фун ди ра ног на-
си ља“, оп. цит. стр. 34.
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ЕКСТРЕМНЕИСЛАМИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕНАБАЛКАНУ

Ве ро ват но нај де таљ ни ју ли сту те ро ри стич ких ор га ни за ци ја 
чи је се де ло ва ње ве зу је за БиХ (зна ча јан број се мо же до ве сти и у 
ве зу са при ли ка ма у Ра шкој обла сти), на пра вио је хр ват ски но ви-
нар и пу бли ци ста До ма гој Мар ге тић. Он је у свом де лу Ислами
стичкитероризамна југуЕвропе28) об ја вио ли сту од 46 ор га ни-
за ци ја за чи ју се по ве за ност са ислам ским те ро ри змом зна. Овај 
спи сак је фе бру а ра 2010. го ди не, а на ини ци ја ти ву за ме ни ка ми-
ни стра без бед но сти БиХ из ре да хр ват ског на ро да Ми је Кре ши ћа, 
пре дат Са ве ту без бед но сти Ује ди ње них на ци ја. По ред Ал Ка и де и 
ње не „опе ра ци о на ли за ци је“ у ви ду од ре да Ел Му џа хе дин, ко је се с 
пра вом кла си фи ку ју као отво ре но те ро ри стич ке, као нај зна чај ни је 
исла ми стич ке ор га ни за ци је, ко је су ак тив не или су би ле ак тив не на 
про сто ру Фе де ра ци је БиХ, ис ти чу се сле де ће:

• Хезболах(Hezbollah). Пре ма ли сту Глас Срп ске29), ова те-
ро ри стич ка ор га ни за ци ја је  но вем бра 1992. го ди не, из 
Ли ба на у Фе де ра ци ју БиХ по сла ла 50 ин струк то ра за обу-
ку му џа хе ди на. Ме ђу чла но ви ма ове ор га ни за ци је би ло 
је и ак тив них му џа хе ди на на про сто ру Фе де ра ци је БиХ. 

• Хамас
• Муслиманскабраћа
• КашмираЛашкареТаиба
• Браћаумолитви
• ХаракатулАлса
• Џамаалисламија(AlGama'aAlIslamiya)
• АлХарамеинАлХарамејн(AlHaramain)
• АлФуркан(AlFurqan)
• Таибахинтернешнел(TaibahInternational)
• ТакфирваХиџра
• АлМасџидАлакса
• Фондацијазаљудскаправаислободеихуманитарнупо
моћ(IHH)

• Активнаиламскаомладина

28)  Mar ge tić, Do ma goj: IslamističkiekstremizamnajuguEvrope, Sa mo za lo žba, Za greb, 2006.

29)  „Не све ти те рор – По ход са Ку ра ном и ка ла шњи ко вом у ру ци“, Глас Срп ске, 25.08. 2009.   
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• Беневоленсинтернешнел(BenevolenceInternationalFoun
dationBIF).

• Босанскаидеалнафутура
• Муслиманскаобавјештајнаслужба(МОС). Ова ор га ни-

за ци ја је тај но осно ва на у Бе чу 1991. го ди не на пре по ру ку 
Фа ти ха ал Ха са не и на. Ор га ни за ци ја је би ла са ста вље на 
од функ ци о не ра СДА ко ји су пред ста вља ли твр ду исла-
ми стич ку стру ју. 

• ThirdWorldReliefAgency(TWRA). На вод но ху ма ни тар на, 
ова ор га ни за ци ја се су штин ски ба ви ла кри јум ча ре њем 
оруж ја, а та ко ђе је фи нан си ра ла Изет бе го ви ће ву Стран ку 
де мо крат ске ак ци је до 1998. го ди не.30) 

• Равасинмедијапродакшнс(RawasinMediaProductions).
• ФондзапомоћмуслиманимауБосни. „Се стрин ска фир-

ма“ (TWRA) бли ска та да шњем  ру ко вод ству СДА. У 
управ ном од бо ру су се на ла зи ли: Фа тих ал Ха са не ин, Ха-
сан Чен гић, Ху се ин Жи ваљ, Дер виш Ђур ђе вић и Ир фан 
Ље ва ко вић. Ор га ни за ци ја се ба ви ла фи нан си ра њем „све-
тог ра та“. 

• АлКифах (AlKhifah). Ор га ни за ци ја је има ла се ди ште у 
Бру кли ну, и њом је упра вљао Омар Аб дел Рах ман (Omar 
Ab del-Rah man)  зва ни „кр ва ви ше ик“ко ји је уче ство вао 
у бом ба шком на па ду на Свет ски тр го вин ски цен тар, фе-
бру а ра 1993. и био уско по ве зан са, та да дру гим чо ве ком 
Ал Ка и де, Aјманом ал За ва хи ри јем. Он је пу тем ове ор га-
ни за ци је при ку пљао исла ми сте из це лог све та за од ла зак 
у БиХ. По ред ње га у овој ор га ни за ци ји је био ак ти ван и 
ве те ран му џа хе дин ског по кре та у Ав га ни ста ну, Кле мент 
Род ни Хамп тон-Ел (Cle ment Rod mey Ha mil ton-El). Кле-
мент Род ни Хамп тон-Ел је, као струч њак за екс пло зив, 
та ко ђе уче ство вао у бом ба шком на па ду на Свет ски тр го-
вин ски цен тар 1993. На су ђе њу 1995. го ди не,  при знао је 
уче шће у бом ба шком на па ду и уче шће у џи ха ду у БиХ.31) 

• Ме ђу на род на ислам ска ор га ни за ци ја за по моћ (In ter na ti o-
nal Isla mic Re lef Or ga ni sa tion - IIRO). 

• АмеричкараднагрупазаБосну. Као и ско ро све оста ле, и 
ова ор га ни за ци ја је ре ги стро ва на као до бро твор на, а сма-
тра се да је фи нан си рао лич но Оса ма бин Ла ден. Ор га-

30)   „Не све ти те рор - У Са ра је ву се ства ра европ ски Исла ми стан“, Глас Срп ске, 04.09.2009.

31)   „Не све ти те рор - Отва ра ње џи хад ског фрон та у ср цу Евро пе“, Глас Срп ске, 26.08.2009.
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ни за ци ја је ак тив но уче ство ва ла у ло би ра њу Аме рич ког 
кон гре са и оста лим про па ганд ним кам па ња ма за по тре бе 
СДА.

• Исламска група и алжирска Оружана исламска група
(GroupeIslamiqueArmeGIA). Сма тра се да је то ор га ни-
за ци ја ко ја је оку пи ла нај ве ћи број му џа хе ди на за ди рект-
но уче шће у ра ту у БиХ. 

• GlobalreliefFundation
• AlMuwafag
• HamasTurabe
• HarakatTakfirWalHijra
• BedrBosna
• ElbardBosnia
Са вет без бед но сти Ује ди ње них на ци ја је 1999. го ди не до нео 

ре зо лу ци ју 1267 ко јом се ово ме ђу на род но те ло бо ри про тив те ро-
ри зма, у пр вом ре ду Та ли ба на и Ал Ка и де. Ре зо лу ци јом 1267 Са вет 
без бед но сти је осно вао Ко ми тет 1267 и при ње му по себ но те ло 
са ста вље но од струч ња ка за пра ће ње ак тив но сти те ро ри стич ких 
ор га ни за ци ја. Пре ма из ве шта ју Ује ди ње них на ци ја, од но сно Ко-
ми те та 1267 до не се ног 24. ја ну а ра 2011. го ди не, у Фе де ра ци ји БиХ 
по сто ји се дам ислам ских ор га ни за ци ја и по је ди на ца ко ји мо гу би-
ти прет ња ми ру у све ту.

На ли сти ор га ни за ци ја и по је ди на ца ко ји мо гу би ти прет ња 
ми ру у све ту на ла зи се Са фет Дур гу ти, ко ји је ро ђен у Ора хов цу у 
Ср би ји, али је др жа вља нин БиХ и по се ду је па сош ко ји му је из дат 
у Трав ни ку. Дур гу ти је на ве ден ме ђу за по сле ним и са рад ни ци ма 
Ислам ске фон да ци је “Ал ха ра мејн”, ко ја се, та ко ђе, на ла зи на ли-
сти об ја вље ној на ин тер нет стра ни ци УН. Осим Дур гу ти ја, ко ји 
пре да је и на ме дре си у Трав ни ку, ме ђу са рад ни ци ма ове фон да ци је 
на ве ден је и На џиб Бен Му ха мед Бен Са лем Ал Ваз. На ли сти, ко ја 
је об но вље на 24. ја ну а ра, увр ште на је и ор га ни за ци ја “Ал фур кан”, 
ре ги стро ва на у БиХ као удру же ње гра ђа на под на зи вом “Гра ђан ска 
асо ци ја ци ја за по др шку и пре вен ци ју ла жи - Фур кан”. Ор га ни за ци-
ја “Ал фур кан” пре ста ла је са ра дом од лу ком ми ни стар ства пра во-
су ђа БиХ и Фе де ра ци је БиХ и не по сто ји од де цем бра 2008. го ди не. 
Ме ђу те ро ри стич ким ор га ни за ци ја ма је и Ху ма ни тар на фон да ци ја 
“Ал ха ра мејн и Ал мас џид Ал ак са”, ко ја је пре ки ну ла рад од лу ком 
Ми ни стар ства пра во су ђа Фе де ра ци је БиХ и зва нич но не по сто ји 
од 28. де цем бра 2008. го ди не. Про сто ри је ове ор га ни за ци је и ху-
ма ни тар не ак тив но сти пре у зе ла је но ва фон да ци ја “Срет на бу дућ-
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ност”, чи ји рад над зи ру вла сти. На ли сти је и Фон да ци ја “Бе не во-
ленс ин тер не шнел”, као и “Бо сан ска иде ал на фу ту ра” у БиХ, ко ја је 
пре у зе ла ње не про сто ри је. Ме ђу тим, и “Бо сан ска иде ал на фу ту ра” 
у БиХ зва нич но је уга ше на де цем бра 2008. го ди не. Ме ђу те ро ри-
стич ким ор га ни за ци ја ма је и “Та и бах ин тер не шнел”, ре ги стро ва на 
у БиХ као огра нак ху ма ни тра ног удру же ња “Та и бах ин тер не шнел 
ејд асо си јејшн”. Ор га ни за ци ја “Та и бах ин тер не шнел” ко ри сти ла је 
про сто ри је До ма кул ту ре у Ха џи ћи ма. И ова ор га ни за ци ја пре ста-
ла је са ра дом од лу ком Ми ни стар ства пра во су ђа ФБиХ.32)

Аген ци ја Ср на у МУП-у ФБиХ са зна је да Фе де рал на упра ва 
по ли ци је рас по ла же спи ском на ко јем су име на 600 љу ди, по тен ци-
јал них те ро ри ста ко ји пред ста вља ју опа сност за БиХ. Ср нин са го-
вор ник ка же да до ма ће по ли циј ске аген ци је у са рад њи са стра ним 
оба ве штај ним слу жба ма са чи ња ва ју ли сте и раз ме њу ју по дат ке о 
ли ци ма ко ја пред ста вља ју опа сност за БиХ. Члан Екс перт ског ти-
ма ју го и сточ не Евро пе за бор бу про тив те ро ри зма и ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла Џе вад Га ли ја ше вић не дав но је упо зо рио да ве ха биј ски 
по крет пред ста вља озбиљ ну те ро ри стич ку прет њу БиХ.33)

Oсим на ве де них ор га ни за ци ја чи је се де ло ва ње ве зу је за те-
ри то ри ју Бо сне и Хер це го ви не (де лом и и Ра шке обла сти – Сан џа-
ка јер по сто ји зна чај на ком пле мен тар ност по овом пи та њу из ме ђу 
БиХ и овог де ла Ср би је), по сто је и ор га ни за ци је чи је се де ло ва ње 
ве зу је ис кљу чи во за ло ка ли тет Ко со ва и Ме то хи је. Пре ма по да-
ци ма „Јав ног ту жи ла штва Ко со ва“ у то ку је про ве ра ви ше од 60 
ра зних ре ги стро ва них не вла ди них ор га ни за ци ја због сум ње да се 
њи хо вим ак тив но сти ма про мо ви ше и по др жа ва те ро ри зам као и 
исла ми стич ке те ро ри стич ке ор га ни за ци је, пи ше днев ник „Зе ри“, а 
пре но си Тан југ. Пре ма до си јеу, ко ји је обез бе дио лист, еви дент но је 
да им је циљ пре у зи ма ње „вла сти“ на Ко со ву про кла му ју ћи за ко не 
ислам ског ше ри ја та. У до си јеу јав но др жав но ту жи ла штво на во ди 
де та ље о по је дин ци ма и ра зним не вла ди ним ор га ни за ци ји ма ре ги-
стро ва ним на Ко со ву, а ко је се фи нан си ра ју из Ку вај та, Са у диј ске 
Ара би је, Ка та ра, Ира на.34)

У тек сту се по ми њу и име на ра зних НВО и по је ди на ца као 
сто су Фу ад Ра ми ћи, ис пред по кре та „Ује ди ни те се“, по том НВО 
„ Ko so vo Aid and De ve lop ment “, за ко ју се у до си јеу ка же да да је 

32) Aгенција Ср на, из ве штај пре у зет са http://rtrs.tv/vi je sti/vi jest.php?id=35110, при ступ 
12.10.2014

33) Исто.

34) Ци та ти из ли ста „Зе ри“ пре у зе ти из: http://www.nspm.rs/hro ni ka/pri stin ski-ze ri-mno ge-ne-
vla di ne-or ga ni za ci je-na-ko so vu-su-u-slu zbi-isla mi stic kog-te ro ri zma.html?alp ha bet=l , при-
ступ 16.10.2014.
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по моћ у ре ги ји По ду је ва и да функ ци о ни ше као ми кро фи нан сиј-
ска ин сти ту ци ја ко ја да је кре ди те до 3.000 евра без ка ма та си ро ма-
шним по ро ди ца ма. Ди рек тор ове ор га ни за ци је је Ра ћид Ђа ро ум. У 
до си јеу се на во ди да Ра ћид че сто по се ћу је Бе о град где „на вод но 
има ре ги стро ван фа кул тет и да због то га иде у Бе о град“, на во ди 
„Зе ри“. Та ко ђе, ов де се по ми њу се и мно го број не НВО за ко је се 
сум ња да про мо ви шу или по др жа ва ју исла ми стич ки те ро ри зам као 
сто су: Кул тур но удру же ње „Нек та риа – Хе“ из ко јег је нај ве ћи број 
ак ти ви ста оти шао у Си ри ји, по том НВО „Тра го ви“, „Пу то каз“, Ин-
сти тут за кул ту ру и са вре ме не сту ди је и слич но. „Не ко ли ко ор га-
ни за ци ја ко је су до шле на Ко со во из ислам ских зе ма ља у ми си ји су 
ши ре ња њи хо ве иде о ло ги је. Да нас ви ди мо ко ји су ре зул та ти њи-
хо вих ак тив но сти, а то је де ви ја ци ја тра ди ци о нал ног исла ма ко ји 
код нас ве ко ви ма по сто ји. Про бле ми по џа ми ја ма, фи зич ко мал тре-
ти ра ње хо џа, од ла зак у рат у Си ри ји и Ира ку. То су њи хо ви ре зул-
та ти, фи нан ци ра них од од ре ђе них кру го ва“, ре као је хо џа Осман 
Му слиу за „Зе ри“.35)

НАЧИНДЕЛОВАЊА
ИСЛАМИСТИЧКИХОРГАНИЗАЦИЈА
ИУГРОЖАВАЊЕБЕЗБЕДНОСТИ

БАЛКАНСКИХДРЖАВА
(СЛУЧАЈЕВИБИХИКОСОВАИМЕТОХИЈЕ)

СлучајБиХ

Си ту а ци ја у ко јој се Бо сна и Хер це го ви на на шла по чет ком 
де ве де се тих го ди на ХХ ве ка, као и по зив Али је Изет бе го ви ћа и ње-
го вих след бе ни ка, ко ји су го ди на ма уна зад при пре ма ли по го дан те-
рен за ства ра ње БиХ као му сли ман ске др жа ве у ср цу Евро пе, омо-
гу ћи ла је до ла зак хи ља да му џа хе ди на у БиХ, али и у оста ле зе мље 
Бал ка на. Му џа хе ди ни су, по пра ви лу, ко ри сти ли при ли ку у ко јој 
му сли ма ни, јед не сре ди не или зе мље, во де рат про тив дру гих ве ра 
да би про гла ша ва њем џи ха да, по мо гли „бра ћи“ у не во љи. Му џа-
хе дин ско при су ство је ка рак те ри стич но у два по јав на об ли ка. Реч 
је о мре жи ра зних „ху ма ни тар них ор га ни за ци ја“ ко је су слу жи ле 
као па ра ван за при пре му нео п ход не ло ги сти ке за де ло ва ње те ро ри-
стич ких гру па и, дру ги об лик кроз ого ље ни те ро ри зам по ме ну тих 
те ро ри стич ких гру па, ко је су се то ком су ко ба у од ре ђе ним слу ча је-

35)  Исто.
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ви ма тран сфор ми са ле у ак тив не вој не је ди ни це  Ар ми је БиХ, ка да 
је реч о Бо сни и Хер це го ви ни, или у је ди ни це те ро ри стич ке ор га-
ни за ци је ОВК на Ко со ву и Ме то хи ји.

Је дан од кључ них екс пе ра та из обла сти вер ске ин док трин-
ци је у БиХ и при пад ник са мог вр ха „Гло бал не те ро ри стич ке мре-
же“ ислам ских фун да мен та ли ста је сте АјманалЗавахири36), ко јег 
су САД ста ви ле на ли сту од 21 нај тра же ни јег те ро ри сте у свет-
ским раз ме ра ма. Он је је дан од осни ва ча еги пат ске те ро ри стич ке 
ор га ни за ци је Исламскиџихад,чи ји је при пад ник HaledalIstambuli
убио еги пат ског пред сед ни ка Са да та. Ње гов глав ни чо век за под-
руч је Бо сне и Хер це го ви не био је шејх Ен вер Ша бан,ина че при-
пад ник  од ре да  ЕлМуџахид.

Оса ма Бин Ла ден и ње го ви след бе ни ци ду го су и бри жљи во 
пла ни ра ли из град њу те ро ри стич ке мре же исла ми стич ких фа на ти-
ка за рат у Бо сни и Хер це го ви ни. До га ђа ји са по чет ка де ве де се тих, 
сва ка ко ни су би ли плод слу чај но сти. То до ка зу ју и ма те ри ја ли ко је 
су аме рич ки ис тра жни ор га ни при ли ком упа да у про сто ри је, већ 
по ме ну тих, тзв. ху ма ни тар них ор га ни за ци ја у Чи ка гу и Њу Џер-
зи ју.У јед ном од ових до ку ме на та ко ји ма рас по ла же кан це ла ри ја 
ту жи о ца у Чи ка гу на во ди се да је из ве сни Аб дел Абу Азиз  са ве-
то вао Џа ма ла ал Фа дла, да је по чет ком 1992. го ди не, Оса ма Бин 
Ла ден лич но на ре дио кључ ном чо ве ку Ал Ка и де из Су да на, Џа ма-
лу Ах ме ду ал Фа длу, да пу ту је у За греб, где се су срео са глав ним 
арап ско-ав га ни стан ским ли де ри ма ко ји су сло ви ли као еми са ри Ал 
Ка и де у БиХ. То су би ли: Емир Абу Аб дел Азиз, Енан Ар на ут (по-
зна ти ји као Абу Мах муд ал Су ри) и Абу Зу ба ир ал Ма да ни.37)

До га ђа ји ко ји су обе ле жи ли по че так гра ђан ског ра та у Бо-
сни и Хер це го ви ни све до че о зна чај ном при су ству нај ра ди кал ни-
јих исла ми стич ких фор ма ци ја на про сто ри ма Бал ка на и, на ро чи то, 
БиХ. Кроз два, већ по ми ња на, ма ни фе ста ци о на об ли ка (ла тент ни 
– ху ма ни тар ни и отво ре ни – те ро ри стич ки), ве ли ки број ислам ских 
фун да мен та ли ста ле гал но је бо ра вио, а не ки још увек бо ра ве на 
те ри то ри ји БиХ. Циљ њи хо вог бо рав ка је пр вен стве но да ља ра-
ди ка ли за ци ја му сли ман ског ста нов ни штва, ка ко у  БиХ, та ко и у 
оста лим Бал кан ским зе мља ма. Чи ње ни ца је и да ова мре жа не би 
мо гла функ ци о ни са ти да не ки ње ни чла но ви ни су оба вља ли др-

36) Ај ман ал-За ва хи ри је је дан од во ђа Ал Ка и де. Мно ги га сма тра ју за за ме ни ка Оса ме бин 
Ла де на. Ро ђен је 19. ју на 1951. у Егип ту. По обра зо ва њу је док тор ме ди ци не. Био је ли-
дер те ро ри стич ке ор га ни за ци је Ислам ски Џи хад до 1998, ка да је до шло до ује ди ње ња 
са Ал Ка и дом. Од 2001. је на ли сти нај тра же ни јих те ро ри ста ко ју је об ја вио ФБИ. На кон 
ли кви да ци је Оса ме бин Ла де на 2012. го ди не, сма тра се но вим во ђом Ал Ка и де.

37) Kohlmann, F. Evan,  AlQaidasJihadinEurope: TheAfghanoBosniakNetwork, BERG, Ox-
ford, UK,2004. p.20.
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жав не функ ци је и у нај ви шим ор га ни ма вла сти Бо сне и Хер це го-
ви не. На овај на чин об у хва ће ни су сви сег мен ти дру штва у ко ји ма 
де лу ју ислам ски фун да мен та ли сти. Упра во, њи хо во при су ство у 
нај ви шим ор га ни ма вла сти, омо гу ћа ва ло им је да не сме та но оба-
вља ју све сво је ак тив но сти, ко је су укљу чи ва ле ре до ван кон такт са 
при пад ни ци ма  мре же исла ми стич ких екс тре ми стич ких гру па ши-
ром све та. Ово је нај че шће под ра зу ме ва ло да ва ње но вих иден ти те-
та (па со ша) или при кри ва ње ли ца за ко ји ма по сто је ме ђу на род не 
по тер ни це, као и ре гру то ва ње, обу ку и сла ње џи хад ских рат ни ка 
са свих ме ри ди ја на на ра ти шта ши ром све та где до ла зи до су ко ба 
из ме ђу исла ми ста са при пад ни ци ма дру гих ре ли ги ја. Све до че ње 
Али Ха ма да38), до ку мен то ва но от кри ва ши ро ко раз гра на ту мре жу 
Ал Ка и де у БиХ.

При пад ни ци од ре да ЕлМуџахид, ко ја је био у са ста ву Ар ми-
је БиХ, ни су скри ва ли да је њи хо ва бор ба за пра во пред ста вља ла 
„џи хад“. Тек по сле на па да на Свет ски тр го вин ски цен тар у Њу јор-
ку 11. сеп тем бра 2001. го ди не, те  на па да на же ле знич ку ста ни цу 
у Ма дри ду 11. мар та 2004. го ди не, ве ли ки број ме ди ја ре ћи ће за 
ову је ди ни цу да је она прак тич но би ла ‘’ба за Ал Ка и де то ком ра та 
у Бо сни’’. Број на све до че ња „ин сај де ра“ по твр ди ла су ове на во де, 
а јед но од нај у пе ча тљи ви јих по ти че од Оса ме Абе Џа не, ка сни јег 
ко ман дан та те ро ри стич ке гру пе „Џенд Ал Шам“, ко ја  је под вр хов-
ном ко ман дом Абу Му са ба Ал За кар ви ја ра то ва ла про тив аме рич-
ких сна га у Ира ку.39)

Крај ра та у БиХ и иде о ло шки по раз по кло ни ка „ислам ске бо-
сан ске др жа ве“ ни је зна чио и по раз иде је о ус по ста вља њу ислам-
ских вред но сти у Бо сни. „Бо сна на кра ју мо ра би ти му сли ман ска, 
јер уко ли ко се то не до го ди, ци је ли рат не ма сми сла и био би во ђен 
ни за шта“, кон ста то ва ће јед ном при ли ком Фа тих Ал Ха са не ин, 
је дан од ру ко во ди ла ца већ по ме ну те TWRA, ко ја је сво је огран ке 
у Са ра је ву, Мо ста ру и Би ха ћу има ла још за вре ме ра та. Сем ове, 
у му сли ман ском де лу Фе де ра ци је БиХ на ста вља ле су да ра де и 
оста ле „ху ма ни тар не ор га ни за ци је“ за по моћ му сли ма ни ма, или 
су осно ва не но ве: „Ве зир“, „Фур кан“, за тим „Ак тив на ислам ска 
омла ди на“ (АИО), „Му сли ман ски омла дин ски са вет“, па „Ви со ки 
са у диј ски ко ми тет“ (ор га ни за ци ја под по кро ви тељ ством са у диј ске 
кра љев ске по ро ди це) и сл. То је вре ме по сле рат ног пре вра та ислам-
ског ре ви ва ли зма40) ко ји је на тлу Бо сне и Хер це го ви не код ве ћи не 

38) Ви ше у: Али Ха мад: Умрежизла,међународнитероризамиАлКаида,Уна прес, Бе о-
град, 2007. 

39) Вечерњилист, За греб 11.јун 2005. год.

40) Dzon L. Espo si to, је дан од во де ћих свет ских струч ња ка за ислам, у књи зи Исламска
претњамит илистварност?  пи ше : ''У сре ди шту ре ви ва ли стич ког по гле да на свет 
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хри шћан ског ста нов ни штва иза звао пра во згра жа ва ње. Ислам ска 
„удру же ња гра ђа на“ по пут, ре ци мо, Фур ка на („Удру же ње гра ђа на 
за по др шку исти не и су зби ја ње ла жи“), ре ги стро ва на су с про грам-
ским до ку мен ти ма у ко ји ма се као циљ отво ре но на во ди: „ства ра-
ње БиХ као др жа ве уре ђе не по ше ри ја ту и истин ским ислам ским 
вред но сти ма“. Осни ва чи Ак тив не ислам ске омла ди не из ре до ва 
зло гла сног Ел Му џа хи да отва ра ју сво је кан це ла ри је у ско ро сва кој 
ве ћој оп шти ни са ве ћин ским бо шњач ким ста нов ни штвом, са ра ђу-
ју ћи те сно са  Фур ка ном. Ове ор га ни за ци је у пр ви план ста вља ју 
„вер ско обра зо ва ње мла дих“, а по др шку на ла зе углав ном код си ро-
ма шног му сли ман ског ста нов ни штва.

На кон те ро ри стич ких на па да 11. сеп тем бра по чи ње да ра сте 
при ти сак аме рич ке ад ми ни стра ци је на вла сти у Са ра је ву да огра-
ни че и стро го кон тро ли шу сва по сто је ћа тзв. удру же ња гра ђа на, 
па тек на кон по ме ну тог да ту ма по чи ње да се отво ре но го во ри о 
„уве зе ном исла му’’ у БиХ и уло зи му џа хе ди на у уко ре њи ва њу ве-
ха би зма ме ђу бо сан ским му сли ма ни ма. Ка да су вла сти у БиХ, на 
зах тев аме рич ке ад ми ни стра ци је, би ле при ну ђе не да из ру че ше-
сто ри цу Ал жи ра ца са па со ши ма Бо сне и Хер це го ви не због сум ње 
да су „има ли кон так те“ са те ро ри сти ма, ре ви ва ли стич ке ор га ни-
за ци је су иза зва ле не ми ре у Са ра је ву, та ко да је по ли ци ја мо ра ла 
да ин тер ве ни ше. На зах тев Ва шинг то на, по је ди на ре ви ва ли стич ка 
„удру же ња гра ђа на“ су за тво ре на, и то под сум њом да су има ла фи-
нан сиј ске тран сак ци је са па ни сла ми стич ким гру па ма ван Бо сне и 
Хер це го ви не, осум њи че ним за те ро ри стич ке ак тив но сти.

Ислам ска за јед ни ца у БиХ ће, углав ном, оштро про те ство-
ва ти увек ка да се по ме не ислам ски ра ди ка ли зам у Бо сни и Хер-
це го ви ни, али ни ка да не ће оштро осу ђи ва ти има ме ко ји, ре ци мо, 
про по ве да ју вахабизам и ве ли ча ју ње го ве след бе ни ке. Тек ка да би 
се до го дио вер ски ин спи ри сан зло чин, по пут уби ства тро је ка то-
ли ка на Бо жић 2002. го ди не у Ко њи цу, ко је је по чи нио ло кал ни 
след бе ник ве ха би ста Му а мер То па ло вић, Ислам ска за јед ни ца би се 
од луч но огра ди ла од тог „не и слам ског чи на.“ Са дру ге стра не, кад 
год би се ме ди ји, а по вре ме но и по ли ци ја, за ин те ре со ва ли за ма ле 
изо ло ва не ва ха би стич ке ен кла ве, као што су ГорњаМаоча код Брч-
ког или већ  „чу ве на“  Бочиња код Ма гла ја ко ју су на се ли ли „све ти 
рат ни ци“ и њи хо ви след бе ни ци, во ђе Ислам ске за јед ни це оба ве зно 
би апе ло ва ле да им се не угро жа ва ју људ ска пра ва.

Број вaхабиста је ре ла тив но ма ли. Ипак, про це њу је се да на 
сва ких сто ти ну му сли ма на до ла зи нај ма ње је дан ва ха би ста, те да је 

је сте ве ро ва ње да је му сли ман ски свет у ста њу про па да ња. Узрок то ме је уда ља ва ње од 
пра ве ста зе исла ма, а лек по вра так исла му у лич ном и јав ном жи во ту, што ће омо гу ћи ти 
об но ву ислам ског иден ти те та, вред но сти и мо ћи''. 
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у Бо сни и Хер це го ви ни све ви дљи ви је при су ство кон зер ва тив них 
ми си о на ра ко ји прак ти ку ју ва ха би зам.  У из ве шта ју о вер ским сло-
бо да ма у БиХ у 2004. го ди ни ко ји је об ја ви ла ам ба са да Сје ди ње-
них Др жа ва у Са ра је ву при ме ћу је се сле де ће: „Ва ха би зам по ла ко 
до би ја при ста ше у ве ли ком де лу БиХ због еко ном ских про бле ма са 
ко ји ма се су о ча ва оси ро ма ше но бо сан ско ста нов ни штво.“ Го ди ну 
да на ка сни је ра сте број упо зо ре ња да ва ха би зам све ви ше пу шта 
ко ре не у Бо сни и Хер це го ви ни.

СлучајКиМ

На ци о на ли стич ке по кре те са вре ме ног све та, по пра ви лу, од-
ли ку је од ре ђе но ре ли гиј ско опре де ље ње ко је из ве сно мо же по ста-
ти из во ри ште екс трем них вер ских осе ћа ња. Обр нут слу чај, тј. да 
екс трем ни вер ни ци по ста ју на ци о на ли сти – екс тре ми сти, при мет-
но је ре ђи упра во из раз ло га што њих, не дво сми сле ним не рас ки ди-
вим ве за ма, већ по ве зу је фа на тич на ве ра.

 С тим у ве зи, тран сфор ма ци ја ал бан ских екс трем них ор га-
ни за ци ја од на ци о на ли зма ка вер ски ин спи ри са ном екс тре ми зму, 
иако то мо жда не ки ма дру га чи је из гле да, не пред ста вља но вост. 
На и ме, још то ком Дру гог свет ског ра та, ал бан ски на ци о на ли стич-
ки по крет, уте ме љен на про гра му већ по ми ња не тзв. Дру ге при-
зрен ске ли ге, на пра вио је зна чај не ис ко ра ке ка вер ском фа на ти зму.  
Зло чи ни СС ди ви зи је „Скен дер бег“, од 1944. го ди не, па до кра ја 
Дру гог свет ског ра та, не мо гу се под ве сти као ис кљу чи во вид бор-
бе ал бан ских на ци о на ли ста у ко рист Не ма ца. На про тив, мо же се 
ре ћи да је и овом при ли ком би ло еле ме на та вер ског ра та (обра ћа ње 
та да шњег ал бан ског ли де ра Со ко ља До бро ши ја ко ји је чак и на 
кра ју ра та по звао у „све ти џи хад“, као и чи ње ни ца да су при пад ни-
ци ди ви зи је „Скен дер бег“ при ли ком сту па ња у ње не ре до ве по ла-
га ли за кле тву вер ског са др жа ја ко ри сте ћи Ку ран и сл.41)).

По след ња де це ни ја XX ве ка из не дри ла је parexcellence ет-
но се па ра ти стич ку ор га ни за ци ју ОВК ко ја је, осим из вор ног (и при-
мар ног) уте ме ље ња на ет нич кој ал бан ској осно ви, има ла и сво ју 
исла ми стич ку ком по нен ту. Ве зе са ме ђу на род ном исла ми стич ком 
те ро ри стич ком мре жом број не су и очи глед не. Пре ма по да ци ма 
до ко јих је до шао про фе сор Си ме у но вић, о овој те сној ве зи „по-
нај бо ље све до че број ни ал бан ски по да ци, ре ци мо из ја ва ви со ког 
функ ци о не ра ал бан ске оба ве штај не слу жбе Фа то са Кљо си ја ко ји 
је, по твр ђу ју ћи по да так да је Оса ма бин Ла ден по се тио Ал ба ни ју 
1994. го ди не, ујед но и на вео да је бин Ла ден та да „офор мио те ро-

41) Ви де ти ши ре у: Си ме у но вић, Дра ган: Тероризам:општидео, оп. цит. стр. 230.
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ри стич ку мре жу ко ја опе ри ше из Ал ба ни је, и да је Ла ден ре гру то-
вао и бор це за су ко бе на Ко со ву 1999. го ди не“, ис ти че Си ме у но вић 
и на ста вља: „Ма ло се зна да је про и сла ми стич кој ор јен та ци ји ОВК 
нај ви ше до при нео „Исла ми стич ки ору жа ни по крет ко ји је на На-
род ној арап ској ислам ској кон фе рен ци ји (ПА ИС) 1995. у Кар ту-
му на пра вио стра те ги ју исла ми стич ког те ро ри зма на Бал ка ну. За 
ор га ни зо ва ње Ал ба на ца на Ко со ву за џи хад нај за слу жни ји је та да 
исла ми стич ки цен тар у Ка ра чи ју“.42) Ути цај иран ског исла ми зма 
на Ко со ву та ко ђе се не мо же за не ма ри ти. Пре ко мре же тзв. ху ма-
ни тар них ор га ни за ци ја, а та ко ђе и пу тем иле гал них ка на ла при сти-
зао је но вац за ОВК. Иран ски мо дел уре ђе ња др жа ва као Ислам ске 
ре пу бли ке, на ро чи то је про мо ви сан у исла ми стич ком кри лу ОВК. 
При су ство „све тих рат ни ка“ исла ма на Бал ка ну (из ван те ри то ри је 
БиХ), по ста ло је очи глед но на кон фор ми ра ња је ди ни це му џа хе ди-
на по на зи вом „Абу Бе кир Са дик“ 43), 1998. го ди не у се лу До њи 
Пре каз на Ко со ву.

До га ђа ји са по чет ка XXI ве ка до не ли су ви ше стру ка пот кре-
пље ња ста ва о исла ми стич ком ка рак те ру ко ји je ка рак те ри сао ОВК 
де ве де се тих го ди на про шлог ве ка. Ок то бра 2001. го ди не у Ав га-
ни ста ну је от кри ве на до ку мен та ци ја ве за на за Да ми ра Ша ба ни ја, 
ко сов ског Ал бан ца, ко ји је по пу ња ва ју ћи при ступ ни фор му лар ис-
та као: „За ин те ре со ван сам за са мо у би лач ке опе ра ци је. Имам бор-
бе но ис ку ство у УВК про тив срп ских и аме рич ких сна га“44). 

Број ни су при ме ри ор га ни зо ва ња и де ло ва ња ра ди кал них 
исла ми ста по ре клом са Ко со ва у зе мља ма за пад ног све та, на ро чи-
то на тлу САД. Ис ти че се при мер гру пе ра ди кал них исла ми ста из 
Ју жног Џер зи ја ко ју су чи ни ли ко сов ски Ал ба нац Ар гон Абу ла ху, 
ма ке дон ски Ал бан ци бра ћа Дри тон, Ељ вир и Ша ин Ду ка, тур чин 
Сер дар Та тар, ле гал но на ста њен у САД и Мо ха мед Шне вер, аме-
рич ки др жа вља нин ро ђен у Јор да ну, ко ји су то ком 2006/07 го ди не 
оба вља ли при пре ме за те ро ри стич ке на па де на аме рич ке ка сар не 
ка ко би „уби ли што ви ше аме рич ких вој ни ка“. Реч је ра ди кал ним 
исла ми сти ма ко ји су се на дах њи ва ли про па ганд ним ма те ри ја лом 
Ал Ка и де, и се бе до жи вља ва ли као рат ни ке џи ха да. Ка да је реч о 
про и сла ми стич ким ор га ни за ци ја ма чи је је де ло ва ње до ка за но на 

42) Исто, стр. 231

43) Је згро ОВК чи ни ли су ис ку сни при пад ни ци те ро ри стич ких гру па са про сто ра Ко сме та, 
али и из ве стан број стра них пла ће ни ка и до бро во ља ца, му џа хе ди на из ислам ских зе ма-
ља. Кра јем ју ла 1998. го ди не, при пад ни ци МУП-а Ср би је у Дре ни ци раз би ли је ди ни цу 
му џа хе ди на под на зи вом «Абу Бе кир Са дик». У њој се на ла зи ло 70 му џа хе ди на, од ко јих 
40 стра на ца, нај ви ше из Са у диј ске Ара би је, Егип та, Ал ба ни је и Ма ке до ни је.

44) Си ме у но вић, Дра ган: Тероризам:општидео, Прав ни фа кул тет, Бе о град 2009. стр. 233.
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те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је, озна че не су: „Абу Бе кир Са дик“ из 
Ко сов ске Ми тро ви це, „Ала хо ва вој ска“ из При зре на и „Се ла фи-
сти“, та ко ђе из При зре на.45) 

Чи ње ни ца је да је по след ња де це ни ја про шлог и пр ва де ка-
да XXI ве ка на Ко со ву, као и уоста лом у Ал ба ни ји и Ма ке до ни ји 
обе ле же на зна чај ном об но вом ре ли ги о зно сти, ко ја се ја сно очи ту је 
у сто ти на ма по диг ну тих но вих џа ми ја и дру гих са крал них ислам-
ских обје ка та. Исто вре ме но, у исто вре ме на те ри то ри ји Ко со ва и 
Ме то хи је до шло је до ру ше ња, оште ће ња и скр на вље ња ве ли кој 
бро ја хри шћан ских вер ских обје ка та и спо ме ни ка, из че га се не-
дво сми сле но мо же из ву ћи за кљу чак да об но ва ре ли ги о зно сти има 
и сво ју ми ли тант ну ди мен зи ју , те да не пред ста вља са мо пу ко пра-
во на ис по ве да ње ве ре у јед ном гра ђан ском дру штву. Очи глед но је 
да се ова вер ска об но ва кроз по вра так ислам ским ко ре ни ма, код 
јед ног де ла ста нов ни штва до жи ве ла као уче шће у сво је вр сном вер-
ском ра ту.

МОГУЋНОСТИУПОТРЕБЕВОЈНОГОДГОВОРА
НАЕКСТРЕМНОИСЛАМИСТИЧКОДЕЛОВАЊЕ

–СТРАТЕГИЈСКИОКВИРПРОБЛЕМА

Са гле да ва ју ћи про бле ме на ци о нал не без бед но сти Ерих Едер 
(Erich Eder), ука зу је на не пре ци зност у при ме ни пој ма стра те ги је, 
те ис ти че ка ко би се та не пре ци зност мо гла пре ва зи ћи кроз оквир 
без бед но сне и спољ не по ли ти ке. Про ши ри ва ње кон цеп та без бед-
но сти у по след ње вре ме је оп ште при зна то. Област при ме не иде од 
пре го во ра о по ли ти ци без бед но сти, одр жа ва њу ми ра и мир но доп-
ске по ли ти ке, при кри ве ног во ђе ња ра та, огра ни че ног ра та и ве ли-
ког кон вен ци о нал ног ра та до ну кле ар них (ре ги о нал них и гло бал-
них) су ко ба и са др жи све ме ђу сте пе не.46) 

На осно ву но вих чи ње ни ца у без бед но сном ми љеу, као и се-
ман тич ке ана ли зе, зна че ње син таг ме стратегијанационалнебез
бедности мо же се од ре ди ти као скуп ис ка за у фор ми  опре де ље ња, 
пра ви ла, прин ци па и нор ми, ко ји се ко ри сте у до но ше њу ду го роч-
них упра вљач ких ак ци ја у си сте му без бед но сти др жа ве. Син таг ма 
- стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти не од ре ђу је њен ка рак тер, већ 
им пли цит но ука зу је на циљ тог нај ви шег и нај оп шти јег до ку мен та 
у обла сти без бед но сти и за шти те нај ви ших на ци о нал них вред но-

45) Исто 

46) Eder, Erich: Definition und Gebrauch des Begriffes „Strategue“, Oster re ichsche Mi li ta-
richsche Ze itschrift, Wi en, Nо. 2, 1998, str. 121-128.
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сти. Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти се по сте пе но ре де фи ни-
ше, сход но про ме на ма ис хо ди шта на ко ји ма се за сни ва, а че сто је 
ње на про ме на усло вље на про ме ном из бор не вла сти. 

Сл. 1. Пен та го но ва стра те шка ма па ра та про тив те ро-
ри зма 2010. (Map ping Ame ri ca's War on Ter ro rism: an ag-

gres si ve new stra tegy ("Pen ta gon's New Map")47)

Ру ко вод ство др жа ве сво јим по ли тич ким ста во ви ма и опре-
де ле њи ма бит но ути че на фор ми ра ње кључ них ис ка за у стра те ги ји 
на ци о нал не без бед но сти. Сва ка стра те ги ја, тре ба да ува жи ана ли зу 
чи ни ла ца ко ји је де тер ми ни шу и да се ба зи ра на ис хо ди шти ма ко ја 
не по сред но ути чу на са др жај и ка рак тер опре де ље ња.  

Че ти ри тра ди ци о нал на ору ђа на ци о нал не стра те ги је48) - на-
ци о нал но бо гат ство, јав но (а све ви ше и ме ђу на род но) мње ње, 
са ве зни ци и ору жа не сна ге – оста ју ре ле вант ни. Ме ђу тим, у ме-
ђу на род ном окру же њу ко је се кон ти ну и ра но ме ња и у ко јем је ве-
ро ват но ћа гло бал них ме ђу др жав них ра то ва сма ње на, а ра сте ути цај 
не др жав них гло бал них ак те ра, њи хов ме ђу соб ни од нос и при ме на 
су се про ме ни ли. На при мер, ка да је реч о ко а ли ци ја ма, оне су све 
ви ше „спо соб не“, уме сто „вољ не“, a као ре зул тат се ја вља ве ли-
ки број по ли тич ких уче сни ка, али ма ли уку пан број вој них сна га. 
Ипак, ко а ли ци је „вољ них“ ће и да ље би ти ва жне у си ту а ци ја ма где 
је уче шће зна чај ни је од вој них спо соб но сти.  

47) Ma jor Ge ne ral Dar ren W. McDew, USAF, Vi ce Di rec tor, StrategicPlansandPolicy, J-5, the 
Jo int Staff –http://www.if pa fletcher con fe ren ce.com/2010/po wer po int/Air_and_Spa ce_Maj-
GenMcDew_for%20re le a se.ppt при ступ 17.10.2014.

48) Пре ма опи су: Ser Mic hael Ho ward, DefenceStudies, Vol 1, No. 1 (Spring 2001), str 1-10. 
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При о ри те тан циљ сва ке зе мље је да за шти ти сво ју без бед-
ност, и у том кон тек сту сва ка др жа ва пред у зи ма ши рок спек тар 
по ли тич ких, еко ном ских, тр го вин ских, вој них и низ дру гих раз-
ли чи тих ме ра. Нај бо љи ре зул та ти по сти жу се ка да се све те ме ре 
ко ри сте на ко ор ди ни ран на чин и као део «ко хе рент не на ци о нал не 
стра те ги је», ра ди ис по ља ва ња ути ца ја на ста во ве и де ло ва ње дру-
гих др жа ва и ути цај них фак то ра у тзв. ме ђу на род ној за јед ни ци. 

Од са мог по чет ка, рат про тив те ро ри зма био је исто вре ме но 
бор ба оруж јем и бор ба иде ја ма – бор ба про тив те ро ри ста и про-
тив њи хо ве смр то но сне иде о ло ги је. Крат ко роч но, бор ба об у хва та 
упо тре бу вој не си ле и дру гих ин стру ме на та на ци о нал не мо ћи на 
уби ја њу и хва та њу те ро ри ста, ус кра ћи ва њу њи хо вих уто чи шта или 
кон тро ле би ло ко је др жа ве; спре ча ва ње да те ро ри сти до ђу у по сед 
оруж ја за ма сов но уни ште ње, као и пре се ца ње њи хо вих из во ра по-
др шке. Ду го роч но, по бе да у ра ту про тив те ро ри зма зна чи по бе ду у 
бор би иде ја ма, због то га што су то иде је ко је без вољ не пре тва ра ју 
у уби це вољ не да уби ја ју не ви не жр тве.

Док је рат про тив те ро ри зма бор ба иде ја, то ни је бор ба из-
ме ђу ре ли ги ја. Тран сна ци о нал ни те ро ри сти са ко ји ма се да нас 
су о ча ва мо зло у по тре бља ва ју пра ву ре ли ги ју (у овом слу ча ју, кон-
крет но Ислам), ка ко би слу жи ли на сил ној по ли тич кој ви зи ји: ус-
по ста вља њу (кроз те ро ри зам и суб вер зи ју), то та ли тар ног цар ства 
ко је не при хва та по ли тич ке и ре ли гиј ске сло бо де. Ови те ро ри сти 
пре тва ра ју иде ју џи ха да у по зив на уби ја ње оних ко је сма тра ју од-
мет ни ци ма или не вер ни ци ма – укљу чу ју ћи хри шћа не, је вре је, хин-
ду се, дру ге ре ли гиј ске тра ди ци је, и све му сли ма не ко ји се с њи ма 
не сла жу.49)

По ве ћа на ме ђу за ви сност др жа ва на гло бал ном пла ну ума њу-
је опа сно сти од тра ди ци о нал них вој них прет њи. Упр кос то ме, свет 
се да нас су о ча ва са ком плек сном без бед но сном си ту а ци јом ко ју ка-
рак те ри шу бр зе и те шко пред ви ди ве про ме не, што рат и ору жа не 
су ко бе и да ље чи ни кон стан том ме ђу на род них од но са. Те ро ри зам, 
ор га ни зо ва ни кри ми нал, про ли фе ра ци ја оруж ја за ма сов но уни-
ште ње, eтнички и вер ски екс тре ми зам, иле гал не ми гра ци је, као и 
пре ко мер на екс пло а та ци ја енер гет ских ре сур са и њи хов све из ра-
же ни ји де фи цит пред ста вља ју ди на ми чан сплет узро ка ри зи ка и 
прет њи без бед но сти у мно гим др жа ва ма и ре ги о ни ма све та.50) 

Пре ма Стра те ги ји од бра не Ре пу бли ке Ср би је, за шти ту су-
ве ре но сти и те ри то ри јал не це ло ви то сти др жа ва у ре ги о ну до дат-

49) Исто, стр. 14.

50) СтратегијаодбранеРепубликеСрбије , до ступ но на: http://www.mod.gov.rs/mul ti me dia/
fi le/sta tic ki_sa dr zaj/do ku men ta/stra te gi je/Stra te gi ja%20od bra ne%20Re pu bli ke%20Sr bi je.
pdf  стр. 4, при ступ 18.10.2014.
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но угро жа ва ју при сут не се па ра ти стич ке те жње, ет нич ке и вер ске 
тен зи је, те ро ри зам, ор га ни зо ва ни кри ми нал, пр вен стве но иле гал на 
тр го ви на нар ко ти ци ма, тр го ви на љу ди ма и ко руп ци ја. Та ко ђе, без-
бед ност др жа ва у ре ги о ну мо же би ти угро же на на стан ком при род-
них и тех нич ких и тех но ло шких ка та стро фа. Не а де кват но ре ша-
ва ње пи та ња по врат ка из бе глих, прог на них и ин тер но ра се ље них 
ли ца до дат но успо ра ва про цес ста би ли за ци је ста ња на про сто ри ма 
Бал ка на.51) 

На ци о нал ни и, по себ но апо стро фи ран, вер ски екс тре ми зам, 
као и рас пи ри ва ње на ци о нал не и вер ске мр жње, не тр пе љи во сти 
и ис кљу чи во сти, ко ји има ју ко ре не у су ко би ма на ет нич кој и вер-
ској осно ви, у бли жој и да љој про шло сти, пред ста вља ју прет њу 
на ци о нал ним ин те ре си ма Ре пу бли ке Ср би је. Та ко ђе, Стра те ги ја 
од бра не Ре пу бли ке Ср би је ис ти че ка ко „спо рост у по ли тич ким и 
еко ном ским ре форм ским про це си ма мо же знат но до при не ти по ра-
сту со ци јал них и ме ђу ет нич ких тен зи ја и њи хо вом по тен ци јал ном 
пре ра ста њу у су ко бе“52).

Опа сност од те ро ри стич ких деј ста ва спа да у гру пу не вој-
них иза зо ва и прет њи.  Пре ма Док три ни Вој ске Ср би је, Вој ска не 
раз ви ја по себ не сна ге на ме ње не за пру жа ње по др шке ци вил ним 
вла сти ма, већ се ан га жу ју по сто је ће, ко је, сход но сво јој основ ној 
на ме ни, мо гу успе шно из вр ша ва ти те за дат ке.  У бор бе ним деј-
стви ма про тив те ро ри стич ких сна га ан га жу ју се на мен ске про тив-
те ро ри стич ке је ди ни це у скла ду са сво јим за да ци ма и у функ ци ји 
по др шке дру гим сна га ма си сте ма без бед но сти.

Но си лац пла ни ра ња и ре а го ва ња на ову вр сту опа сно сти су 
про тив те ро ри стич ке сна ге МУП-а. С об зи ром на то да су по сле ди-
це те ро ри стич ких ака та ра зно вр сне и сло же не по љу де, жи во ти ње, 
ма те ри јал на до бра и жи вот ну сре ди ну, нео п ход но је обез бе ди ти и 
до пун ске ка па ци те те за ре а го ва ње, за шти ту и спа са ва ње. На ро чи-
то је по треб но обез бе ди ти сна ге за пре го ва ра ње, ме ди цин ске еки-
пе, про тив по жар не еки пе, еки пе за раш чи шћа ва ње те ре на, еки пе за 
РХБ де кон та ми на ци ју, раз ми ни ра ње, итд.53) Сна ге МУП-а по се ду ју 
ка па ци те те у свим сег мен ти ма до од ре ђе ног сред њег ни воа ан га-
жо ва ња. У слу ча ју по тре бе за ве ћим ка па ци те ти ма мо гу ће је ан га-
жо ва ти вој не ка па ци те те у сми слу по др шке и до пу не ан га жо ва них 
сна га. 

51) Исто, стр. 6.

52) Исто.

53) Ке ко вић Зо ран и др: „Уло га Вој ске Ср би је у од го во ру на не вој не прет ње“, Војнодело, 
2011, вол. 63, бр. 4, (228-250), стр. 235.
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У слу ча ју на сту па ња те ро ри стич ких опа сно сти, вој не сна ге 
се, на чел но, мо гу ан га жо ва ти из во ђе њем две вр сте опе ра ци ја. То 
су54): 

1) Опе ра ци је пре вен тив ног раз ме шта ња сна га, ко је се из во-
де у ми ру и ван ред ном ста њу да би се ис по љио по во љан ути цај 
на ели ми ни са ње без бед но сне прет ње од те ро ри зма без упо тре бе 
ору жа не си ле, обез бе ди ло пра во вре ме но по се да ње по ло жа ја за из-
вр ша ва ње за да та ка и пру жа ње по др шке над ле жним др жав ним ор-
га ни ма у слу ча ју по тре бе за при ме ном ору жа не си ле. Успе шност 
опе ра ци ја пре вен тив ног раз ме шта ња у ве ли кој ме ри за ви си од по-
се до ва ња пра во вре ме них и тач них оба ве штај них ин фор ма ци ја. То-
ком из во ђе ња опе ра ци ја вој на си ла се при ме њу је са мо у крај њој 
ну жди, али се не ис кљу чу је ње на при ме на у слу ча ју еска ла ци је 
ору жа ног на си ља пре ма је ди ни ца ма Вој ске Ср би је или парт не ри ма 
у опе ра ци ји. 

2) Про тив те ро ри стич ке опе ра ци је – бор бе не опе ра ци је ко је 
се из во де у ми ру и ору жа ном су ко бу ра ди пру жа ња по др шке и по-
мо ћи ци вил ним вла сти ма у оне мо гу ћа ва њу те ро ри стич ке де лат но-
сти. У слу ча ју на па да на вој не објек те и еска ла ци је те ро ри стич ких 
деј ста ва, Вој ска Ср би је мо же да бу де упо тре бље на за раз би ја ње и 
уни ште ње те ро ри стич ких сна га, не за ви сно од сна га МУП-а. 

У слу ча ју ис по ља ва ња те ро ри стич ких ак тив но сти, по тре ба 
за ан га жо ва њем вој них је ди ни ца се кре ће од ви со ке до ни ске. У 
нај ве ћем бро ју слу ча је ва нео п ход но је бр зо и сна жно ан га жо ва-
ње вој них спе ци јал них про тив те ро ри стич ких је ди ни ца, на ро чи то 
ка да су угро же ни вој ни објек ти или се ра ди о ве ћим те ро ри стич-
ким ак ти ма. Иако су но си лац та квих деј ста ва спе ци јал не ан ти те-
ро ри стич ке је ди ни це МУП-а, вој не је ди ни це пред ста вља ју ве о ма 
озбиљ ну сна гу у пре вен тив ном сми слу, као и у са мим про тив те ро-
ри стич ким деј стви ма.55)

ЗАКЉУЧАК

На екс тре ми зам се у сва ком дру штву ко је пле ди ра да бу де 
на зва но де мо крат ским, гле да као на из ра зи то не по же љан об лик по-
ли тич ког ми шље ња и по сту па ња. Ка ко сва ки по јав ни об лик екс-
тре ми зма обе ле жа ва агре сив ност на сту па уз оба ве зан ма њак или 
пот пу но од су ство то ле ран ци је, а вр ло че сто га ка рак те ри ше и де-
ло ва ње у име тзв. „уз ви ше них ци ље ва“, та ко и екс тре ми сти се бе 

54)  Исто, 236.

55) Исто.
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пр вен стве но до жи вља ва ју као екс клу зив не чу ва ре свог ко лек ти-
ви те та и као бра ну од „ве ли ких опа сно сти“ по свој ко лек тив. Ове 
„опа сно сти“ се нај че шће очи ту ју из ра же не кроз ра су, на ци ју или 
вер ску при пад ност. Плод ним тлом за ус по ста вља ње и ши ре ње 
екс тре ми стич ких иде ја и чи ње ња ја вља ју се: не до вр ше на ур ба-
ни за ци ја, спе ци фич ни об ли ци ин ду стри ја ли за ци је и про ме на ет-
но де мо граф ске струк ту ре дру штва, на гла ше на скло ност ка ве ри, 
тра ди ци ји и исто ри ји, на ци о нал на и кул тур на мар ги нал ност и сл. 
Овим на пред на бро је ним фак то ри ма у сва ком тре нут ку је мо гу ће 
при до да ти ул ти ма тив но од су ство плу ра ли зма и то ле ран ци је. 

Пре по зна ва ње екс тре ми зма, ње го во од ре ђе ње и де фи ни са-
ње, по јав ни об ли ци, као и свест о опа сно сти са ко ји ма нас ова са-
вре ме на „по шаст“ су о ча ва, од нај ве ћег су зна ча ја за сва ко дру штво 
ко је пре тен ду је ка ин те гра ци ји у мо дер не и де мо крат ске то ко ве 
да на шњи це. Та ко ђе, су штин ско раз у ме ва ње овог фе но ме на, нај ва-
жни ји је услов ус по ста вља ња стра те ги је за бор бу про тив овог об-
ли ка на си ља. 

Де ло ва ња исла ми стич ких ор га ни за ци ја су опи са на на при-
ме ру Бо сне и Хер це го ви не. Слу чај Ра шке Обла сти ни је ана ли зи ран 
по себ но из раз ло га што по сто ји ису ви ше ком пле мен тар но сти са 
при ли ка ма у БиХ, док ис по ља ва ње исла ми стич ког екс тре ми зма на 
КиМ има сво је спе ци фич но сти, те је раз ма тра но одво је но.

Ко нач но, ка да је реч о мо гућ но сти ма вој ног од го во ра на 
исла ми стич ки ин спи ри са ну прет њу без бед но сти, а ува жа ва ју ћи 
док три нар на на че ла пре то че на у ва же ћа стра те гиј ска до ку мен та, 
тре ба ис та ћи да опа сност од те ро ри стич ких деј ста ва спа да у гру пу 
не вој них иза зо ва и прет њи. С тим у ве зи, Вој ска Ср би је не раз ви ја 
по себ не сна ге на ме ње не за пру жа ње по др шке ци вил ним вла сти ма, 
већ се ан га жу ју по сто је ће, ко је, сход но сво јој основ ној на ме ни, мо-
гу успе шно из вр ша ва ти те за дат ке. Та ко ђе, у кон крет ном слу ча ју, 
вој не сна ге се на чел но мо гу ан га жо ва ти из во ђе њем две вр сте опе-
ра ци ја, и то кроз а) опе ра ци је пре вен тив ног раз ме шта ња сна га и б) 
про тив те ро ри стич ке опе ра ци је У слу ча ју на па да на вој не објек те 
и еска ла ци је те ро ри стич ких деј ста ва, Вој ска Ср би је мо же да бу де 
упо тре бље на за раз би ја ње и уни ште ње те ро ри стич ких сна га, не за-
ви сно од сна га МУП-а.
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JovankaSaranovic,MilovanSubotic

ISLAMICEXTREMISMIN
THEBALKANS:MILITARYASPECTS

Resume
Recognizingextremism,itsdeterminationanddefining,itsmani

festationsaswellastheconsciousnessaboutthedangersthismodern
“pestilence” represent, are of theutmost importance for any society
that pretends to integrate intomodernanddemocratic trendsof our
time.Therefore,fundamentalunderstandingofthisphenomenonisthe
mostimportantpreconditionforcreatingastrategyagainstthisparti
cularformofviolence.Thelastdecadeof20thandespeciallythebe
ginningof21stcenturyweremarkedbynewcircumstances“thegrand
return”of religionon the pedestal of importance.Beside unquestio
nableimportancethat“greatreligions”ofthemodernworldhavein
articulatingthespiritualneedsoftheirbelievers,thatfactisthatmany
extremistandterroristorganizationsbasetheirdevotionandactionon
“divinereasons”.Bearingthatinmind,themaingoalofthisarticleis
toelaboratethecontemporarycontextinwhichIslamicextremism,asa
formofreligiouslyinspiredviolence,dominatetheglobalscene,firstby
definingtheconceptsofextremism,politicalIslam–Islamism,aswell
astopointoutthemostimportantextremistgroupsintheBalkansand
shedsomelightontheirmethodsofoperating.OperationsofIslamist
organizationswillbedescribedontheexampleofBosniaandHerze
govina.ThecaseofRaškaoblastwasnotseparatelyanalyzedbecause
therearemanycommonalitieswiththecaseofBosnia,butthecaseof
IslamistextremismonKosovohasitsownspecificityandwassepara
telyanalyzed.Thisarticleistryingtoanswerthequestionofeffective
nessofmilitaryresponsetothiscontemporaryglobalproblem,taking
inmindstrategicanddoctrinaldocumentsthatdefinethatpossibility.
Keywords:religion,extremism,religiousextremism,politicalIslam,Islamist

organizations,actionofIslamistorganizations,militaryresponse.
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