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Увод

На кон 11/9/2001. г. чи ни ло се да ал Ка и да си ла зи са сце-
не и гу би свој зна чај пред вод ни ка свет ског те ро ри зма. Сје ди-
ње не Аме рич ке Др жа ве и ме ђу на род на за јед ни ца из не на ђе ни 
ак ци јом у Њу јор ку, хит но су по че ли да усва ја ју но ву стра-
те ги ју у гло бал ној бор би про тив те ро ри зма. Из гле да ло је да 
та ква ак тив ност да је до бре ре зул та те и да се сма њу је удар на 
моћ и ал Ка и де и дру гих те ро ри стич ких ор га ни за ци ја. Цен-
тар за стра те шке и ме ђу на род не сту ди је (Center for Strategic 
& International Studies) из Ва шинг то на, у јед ној рас пра ви под 
на сло вом „По бе да над ал Ка и дом“ об ја вље ној фе бру а ра 2010. 
(из пе ра Џо на Ал тер ма на у окви ру гло бал не те ме „Middle 
Ease Program “) ис ти че да је ал Ка и да по бе ђе на. „У јед ном 
мо мен ту мно ги му сли ма ни су се ди ви ли овој ор га ни за ци ји 
због ње ног хра брог про ти вље ња за пад ној до ми на ци ји и мно-
ги За пад ња ци су се пла ши ли да би ал Ка и да мо гла да уву че 
му сли ман ске за јед ни це у бор бу са За па дом. Не по сред но на-
кон до га ђа ја од 11. сеп тем бра 2001. ни је би ло са свим ја сно 
ка ко ће се окон ча ти бор ба за ср ца и ду ше му сли ма на. Про ла-
ском вре ме на, ми са да зна мо, ал Ка и да је из гу би ла“.1 

Уби ство Оса ме бин Ла де на до са да је нај ве ћи успех 
САД у бор би про тив те ро ри зма. Не ма ни ка кве сум ње да је 
то до га ђај од пр во ра зред ног зна ча ја ко ји би мо гао да има по-
зи тив не им пли ка ци је у окви ру ан ти те ро ри стич ких на сто ја-
ња. Ме ђу тим, у тре ну ци ма еуфо ри је, чу ју се и упо зо ре ња да 
бин Ла де но во уби ство ни је крај те ро ри зма, већ да би мо гао 
да зна чи ње гов но ви про цват. На и ме, он је по след њих го ди-
на ви ше био сим бол ислам ских те ро ри ста не го што је за и ста 
ко ман до вао њи хо вим опе ра тив ним ак ци ја ма. По сто је чак ин-
фор ма ци је да је он још ра ни је пре нео не ка сво ја овла шће ња 
у бо ја зни да би мо гао би ти ухва ћен или уби јен. Мно ги по-
зна ва о ци и ана ли ти ча ри ал Ка и де и те ро ри зма и ра ни је су 
сма тра ли да је на вод на по бе да би ла са мо при вре ме на и при-
вид на, као што да нас за сту па ју став да ноћ из ме ђу 1. и 2. ма ја 
2011. ни је крај ни ал Ка и де ни те ро ри зма. Ал Ка и да је до са да 

1 Al ter man B.  Jon, VictoryoveralQaeda, Cen ter for Stra te gic & In ter na ti o nal Stu-
di es, Mid dle East Pro gram, Was hing ton, Fe bru ary 2010.
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ус пе ла да пре жи ви, оп ста не и да се при ла го ди но вим усло-
ви ма упр кос по ја ча ном ме ђу на род ном ан ти те ро ри стич ком 
де ло ва њу. Не са мо што је пре жи ве ла, не го је и про ши ри ла 
област свог де ло ва ња. Ње ни при пад ни ци су ус пе ли да се ин-
те гри шу у та ли бан ски по крет у Ав га ни ста ну, али и да оја-
ча ју сво ја упо ри шта на Ара биј ском по лу о стр ву где деј ству ју 
под на зи вом ал Ка и да за Ара биј ско по лу о стр во. По ја ча ли су 
ак тив ност у са мој Са у диј ској Ара би ји, али по себ но у Је ме-
ну, што је по ста ло очи глед но то ком ово го ди шњих ма сов них 
про те ста у тој зе мљи, ко ји ни су са мо де мон стри ра ње у ци љу 
од ла ска је мен ског пред сед ни ка с вла сти, већ и до бра при ли ка 
за ак ци је те ро ри ста. Ме ђу тим, те ро ри сти су се учвр сти ли и 
оја ча ли на ро чи то на се ве ру Афри ке и ре ги о ну Са хел Са ха ра. 
Ак тив ност те ро ри ста по ве за них са ал Ка и дом у овом де лу 
Афри ке је и пред мет на шег про у ча ва ња.

Те ро ри стич ки по крет на се ве ру Афри ке има сво ју ду гу 
и кр ва ву тра ди ци ју. У но ви јој исто ри ји, по себ но је Ал жир 
био по при ште те ро ри зма и бор бе про тив ње га, ма да су раз-
ло зи ко ји су до ве ли до ње го ве еска ла ци је би ли не при ста ја ње 
ал жир ских вла сти на из бор ну по бе ду исла ми ста. На и ме, ко-
ре ни де ло ва ња да на шње нај ја че те ро ри стич ке гру пе на се ве-
ру Афри ке и Са хе лу-Са ха ри, ал Ка и де у ислам ском Ма гре-
бу (AQIM), по ти чу из де ве де се тих го ди на ка да су ислам ски 
екс тре ми сти пре ко ви ше исла ми стич ких гру па, ме ђу ко ји ма 
је нај ор га ни зо ва ни ја и нај е фи ка сни ја би ла GIA, уче ство ва-
ли у су ко би ма са ор га ни ма без бед но сти, на кон што је 1992. 
ал жир ска вој ска из ве ла вој ни удар ка ко би се спре чио та да 
ле ги тим ни до ла зак исла ми ста на власт, ко ји су во ди ли по-
сле пр вог кру га пар ла мен тар них из бо ра. Вој ним уда ром је 
спре че но да Ал жир по ста не др жа ва са исла ми сти ма на че лу. 
ГИА је та да са  по ли тич ког по ља пре шла на те ро ри стич ко 
де ло ва ње. 

Генезанастанка

Го ди не 1998. гру па под на зи вом Salafist Group for 
Preaching and Combat (GSPC) се из дво ји ла из GIA-е на ста-
вив ши ауто ном но де ло ва ње под тим име ном све до дру ге по-
ло ви не пр ве де це ни је 20. ве ка. Пр во са оп ште ње ко је је из да ла 
но во и ме но ва на те ро ри стич ка ор га ни за ци ја би ла је да се од-
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у ста је од на па да на ци ви ле и да ће циљ би ти са мо др жав ни 
ор га ни и при пад ни ци вој ске и слу жби без бед но сти Ал жи ра. 
Та да шњи во ђа био је Ха сан Ха таб ко ји је остао на том ме сту 
све до 2003. го ди не (Ха сан Ха таб се сеп тем бра 2007. пре дао 
ал жир ским сна га ма без бед но сти при хва тив ши ам не сти ју).2
Та ква по ли ти ка Ха та ба ко јом се из бе га ва ју уби ства ци ви ла 
ни је на и ла зи ла на одо бра ва ње цен трал не ал Ка и де, без об зи-
ра на то што у то вре ме још увек ни је по сто ја ла до ка за на ин-
сти ту ци о нал на по ве за ност из ме ђу те ро ри ста у Ав га ни ста ну, 
од но сно Па ки ста ну и оних у се вер ној Афри ци, Ал жи ру пре 
све га, ма да пре ма не ким аме рич ким по да ци ма, ве за из ме-
ђу ал Ка и де и се вер но а фрич ких те ро ри ста ни је но ва по ја ва. 
„Пре ма из ве шта ју Еми ли Хант из ва шинг тон ског Ин сти ту-
та за но ву ис точ ну по ли ти ку, Оса ма бин Ла ден је обез бе ђи-
вао фи нан си ра ње ал жир ских исла ми ста ра них де ве де се тих и 
био је ин вол ви ран у ра но фор ми ра ње GSPC. Мно ги чла но ви 
но ве гру пе су об у ча ва ни у ал Ка и ди ним кам по ви ма у Ав га-
ни ста ну“.3

Ве ро до стој ност ове тврд ње се не до во ди у пи та ње, јер 
је за и ста и по зна то да су мно ги ал жир ски те ро ри сти (ка сни је 
и они из дру гих се вр но а фрич ких др жа ва) об у ча ва ни у цен-
три ма за обу ку ал Ка и де, те да су за јед но са ли биј ским, еги-
пат ским, ту ни ским, ма ро кан ским (као и јед ним бро јем не а-
рап ских му сли ма на) му џа хе ди ни ма уче ство ва ли у бор ба ма 
про тив аме рич ких и ко а ли ци о них тру па у Ав га ни ста ну и 
не што ка сни је у Ира ку. Мно ги од тих му џа хе ди на су се за-
тим вра ћа ли у сво је зе мље, у ко ји ма су на ста вља ли де ло ва ње 
по ве зу ју ћи се с ра зним те ро ри стич ким гру па ци ја ма (AQIM, 
Ли биј ска ислам ска бор бе на гру па и дру ге). Упра во је, ка ко 
твр де аме рич ке ин фор ма ци је, не за до вољ ство ал Ка и де  би-
ло је дан од пре суд них мо ме на та за про ме ну во де ћег чо ве ка 
GSPC.

 Но ви ли дер та да до ми нант но ал жир ске гру пе по стао 
је Абу Ибра хим Му ста фа (бор бе но име На бил Са ха уи). Ње га 
су, ме ђу тим, већ на ред не 2004. уби ле ал жир ске сна ге без бед-

2 An ti-De fa ma tion Le a gue, InternationalTerroristSymboleDatabase–AlQaedain
theIslamicMaghreb(AQIM), New York, April 27, 2011.

3 Han sen An drew, „Al Qa e da in the Isla mic Mag hreb (ak Sa la fist Gro up for Pre ac-
hing and Com bat“, Co un cil on Fo re ign Re la ti ons, WashingtonPost, De cem ber 11, 
2007.
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но сти, те је на ње го во ме сто до шао Абу Му саб Аб дел ва дуд 
(Аб дел ма лек Друк дал). 

 У то вре ме, ал жир ске сна ге без бед но сти су би ле из-
у зет но ефи ка сне у бор би про тив те ро ри ста, по ти ску ју ћи их 
све ви ше из пре сто ни це и сма њу ју ћи њи хо ву убо ји ту моћ. То 
је био основ ни раз лог што су те ро ри сти по че ли да се пре ба-
цу ју у дру ге ре ги о не, про ши рив ши по ље де ло ва ња на ско ро 
чи та ву се вер ну Афри ку и Са хел и Са ха ру. То дис ло ци ра ње и 
но во ге о граф ско рас по ре ђи ва ње GSPC се по кло пи ло с на ме-
ром ал Ка и де да се што је ви ше мо гу ће гло ба ли зу је и про ши-
ри ње на и де лат ност њој при дру же них ор га ни за ци ја. Ај ман 
ал За ва хи ри је на го ди шњи цу на па да у Њу јор ку 11. сеп тем-
бра 2006. на ја вио да ће се ак тив ност ал Ка и де про ши ри ти 
и на се вер ну Афри ку где ће удар ну пе сни цу чи ни ти GSPC.4 
На рав но да то ни је зна чи ло и од у ста ја ње од бор бе за ства ра-
ње ал жир ске исла ми стич ке др жа ве, већ са мо при ла го ђа ва ње 
но во на ста лим окол но сти ма.

 За раз ли ку од ра ни јег не за до вољ ства ал Ка и де, овог 
пу та је из цен тра у Ав га ни ста ну по здра вље на јед на од пр вих 
ак ци ја из ве де на под но вим ру ко вод ством, ка да је оте то 32 
европ ских ту ри ста у Ма ли ју. Те жи ште је са Ал жи ра пре ба че-
но и у дру ге су сед не зе мље, иако Ал жир ни јед ног тре нут ка 
ни је био по ште ђен те ро ри стич ких прет њи и на па да. Ју жни 
огра нак GSPC се по ка зао ви тал ни јим и сна ла жљи ви јим од 
свог се вер ног де ла. Овом пр вом ве ћом те ро ри стич ком ак ци-
јом у про ши ре ном ре ги о ну ру ко во дио је Аб де ре зак ле Па ра 
(бор бе но име Ама ри Са и фи).

 По ред де ли мич не ге о граф ске дис ло ка ци је, про ши рен 
је и оп сег ме та. То ни су би ли ви ше са мо Ал жир ци, већ и про-
кла мо ва ни ме ђу на род ни не при ја те љи та мо шњих те ро ри ста 
оли че них у Аме ри кан ци ма и Фран цу зи ма. Ти ме је ин тер на-
ци о на ли зо ва но де ло ва ње гру пе на шта је, сва ка ко, ути цао и 
рат у Ира ку.

 Још пре по ме ну те из ја ве Ај ма на ал За ва хи ри ја, 2003. 
(пре ма не ким из во ри ма 2004.) гру па је про гла си ла при па ја ње 
ал Ка и ди, да би 2006. би ло об ја вље но „је дин ство“ са ал Ка-
и дом, ка да је та да дру ги чо век ал Ка и де, За ва хи ри одо брио 

4 Gray H. Da vid and Stoc kham Erik, „Al Qa e da in the Isla mic Mag hreb: the evo lu-
tion from Al ge rian isla mism to tran sna ti o nal ter ror“, AfricanJournalofPolitical
ScienceandInternationalRelations, Vol.  2 (4), str. 91 97, De cem ber 2008



ДраганТодоровић САВРЕМЕНИТЕРОРИЗАМ

354

при па ја ње GSPC ал Ка и ди у на ве де ној из ја ви 11. сеп тем бра 
2006. при ка за ној на сни мље ној ви де о тра ци. На ред не 2007. 
про ме ње но је до та да шње име у ово ко је је да нас: „Tanzim al 
Kaida fi bilad al Magreb al islami“, на арап ском, „Al Qaida au 
Maghreb islamiqye “ (AQMI) на фран цу ском, од но сно „Al Qa-
eda in the Islamic Maghreb “ (AQIM), на ен гле ском је зи ку (у 
тек сту ће мо ко ри сти ти ен гле ску скра ће ни цу).

АктивностAQIMа
одпроменеименадоданас

 Ло го AQIM -а нај бо ље го во ри о ка рак те ру и при ро ди 
ор га ни за ци је. На цр ној под ло зи на ла зи се зе мљи на ку гла у 
ко ју је за бо ден ка ла шњи ков са цр ном за ста вом, а ис под зе-
мљи не ку гле пи ше „Bisimi llahi rahmani rahim“. На са мом 
дну, ис под тих си вих сло ва на ла зе се дру га ве ћа жу та сло ва 
ко ја озна ча ва ју на зив гру пе „Tanzim al Kaida fi bilad al Magreb 
al islami“. „Цр на бо ја на ло гоу, за ста ви и сим бо ли ма озна ча-
ва смрт, ми ли тант ност и на ме ру за ре ста у ра ци ју ислам ског 
ка ли фа та ује ди ње ног му сли ман ског цар ста. Зе мљи на ку гла 
пред ста вља гло бал не ме ђу на род не ам би ци је ор га ни за ци је, 
док за ста ва и пу шка зна че, та ко ђе, ми ли тант ност, а би сми ла 
њен ислам ски ка рак тер“.5

У пи та њу је јед на са ла фи стич ка ми ли тант на ор га ни за-
ци ја ко ја при ме њу је те ро ри стич ке ме то де ра ди оства ри ва ња 
сво јих ци ље ва. Ње но по ље де ло ва ња су зе мље се вер не Афри-
ке (Ма у ри та ни ја, Ма ро ко, Ал жир, Ту нис и Ли би ја), Са хел и 
Са ха ра (Ма ли, Ни гер, Чад, Бур ки на Фа со, али и се вер Ни-
ге ри је). Ин фил три ра ли су се у обла сти ма где жи ве пле ме на 
Ту а ре га и чак по че ли да са ра ђу ју с њи ма. Са ла фи сти и Ту а-
ре зи че сто има ју за јед нич ке ин те ре се. Фе бру а ра 2007. г. ове 
две гру пе су се по след њи пут су ко би ле на гра ни ци Ма ли ја и 
Ал жи ра, по сле че га су ус по ста ви ли ко ег зи стен ци ју. Шта ви-
ше, ус по ста вље на је и са рад ња у ак ци ја ма оти ма ња та ла ца, 
као што је би ло, на при мер, де цем бра 2008. г. ка да су Ту а ре зи 
оте ли дво ји цу Ка на ђа на ко је су за тим ис по ру чи ли ал Ка и ди 
у ислам ском Ма гре бу. Чи ње ни ца да је ме ђу во ђа ма ал Ка и де 
у ислам ском Ма гре бу и је дан Ту а рег већ ука зу је на њи хо ву 

5 An ti-De fa ma tion Le a gue, InternationalTerroristSymboleDatabase–AlQaedain
theIslamicMaghreb(AQIM), New York, April 27, 2011
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ме ђу соб ну са рад њу. Про це њу је се да гру пу чи ни из ме ђу 600 
и 800 бо ра ца.

 Ме ђу тим, ње но де ло ва ње је усме ре но и ка Евро пи, на-
ро чи то Фран цу ској. По сто је још увек не по твр ђе не прет по-
став ке да у Фран цу ској има ју је дан број успа ва них при пад-
ни ка, али и сим па ти зе ра ко ји их фи нан си ра ју.

 С об зи ром на то да је ње но по ре кло ал жир ско, нај ве ћи 
број ње них во ђа су Ал жир ци:

- Аб дел ма лек Друк дел, бив ши при пад ник GIA и во ђа 
с нај ве ћим ауто ри те том; 

- Аб дел ха мид Абу Зе ид, не ка да број два у GSPC; 
- Мох тар Бел мох тар, по знат као „Јед но о ки“, бив ши 

ал жир ски вој ник ко ји се бо рио у Ав га ни ста ну; 
- Аб дел ке рим, као је ди ни не ал жир ски во ђа. На ди мак 

му је Та леб и био је имам у Ма ли ју.6 
По ред из во ђе ња кла сич них те ро ри стич ких на па да као 

што су бом ба шки са мо у би лач ки ак ти (ме то да ко ју при ме-
њу ју у но ви је до ба, што је усво је но од ал Ка и де), ко ри шће-
ња ауто мо би ла бом би и при ме не ге рил ске бор бе, по себ но 
при бе га ва ју от ми ца ма та ла ца као зна чај ном на чи ну за при-
ку пља ње сред ста ва од уце на, али и не ким дру гим ак тив но-
сти ма (не ле гал ним) - шверц дро ге, ци га ре та, оруж ја и љу ди, 
од но сно ми гра на та. Ор га ни за ци ја је уна пре ди ла и свој ар се-
нал и так ти ку. Све че шће се ко ри сте мо бил ни те ле фо ни као 
де то на то ри, а по сто је озбиљ на стра хо ва ња да је ве ли ка ко-
ли чи на са вре ме ног на о ру жа ња до шла у њи хов по сед за хва-
љу ју ћи кри зи и гра ђан ском ра ту у Ли би ји. По ред то га, што 
ра ни је ни је био слу чај, че сто се при бе га ва са мо у би лач ким 
на па ди ма и то ви ше стру ким у исто вре ме, ка ко би ефе кат био 
што ве ћи. На при мер, 11. апри ла 2007. је из ве ден трој ни на-
пад (по ги ну ла 33 ал жир ска вој ни ка). Ко ри сте се и са вре ме на 
тех но ло шка сред ства као што су веб сај то ви на ко ји ма се пла-
си ра ју го во ри и са оп ште ња или при ка зу ју из ве де ни на па ди. 
То је и је дан од на чи на за ре гру то ва ње но вих при пад ни ка.7 
Иако су Аме ри кан ци је дан од ње них ци ље ва, до са да ни је 

6 LeJeuneAfrique, 23.02.2011.
7 Gray H. Da vid and Stoc kham Erik. Al Qa i da in the Isla mic Mag hreb: the evo lu tion 

from Al ge rian isla mism to tran sna ti o nal ter ror, Afri can Jo ur nal of Po li ti cal Sci en ce 
and In ter na ti o nal Re la ti ons, Vol.  2 (4), str.  91 97, De cem ber 2008). LeJeuneAfri
que, 23.02.2011.
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де тек то ва на ди рект на прет ња на те ри то ри ји САД, што ни је 
слу чај с те ри то ри јом Фран цу ске. Ка да је Па риз на кон уби-
ства јед ног фран цу ског та о ца по ло ви ном 2010. об ја вио да је у 
ра ту са AQIM, ови су по зва ли на на па де у Фран цу ској. Та кве 
по зи ве је ди рект но по др жао и Оса ма бен Ла ден. Он је оправ-
дао и уби ство Фран цу за и ка сни је те исте го ди не у сеп тем-
бру от ми цу пе то ри це Фте мо шњим аген ти ма, је ре ак ци ја на 
не прав ду ко ју прак ти ку је те пре ма на шим му сли ман ским на-
ци ја ма“.8 У по след њој ак ци ји оти ма ња та ла ца, гру па је кид-
на по ва ла че тво ро фран цу ских др жа вља на ко је је при мо ра ла 
да пре ко ви део по ру ке за тра же од фран цу ског пред сед ни ка 
Сар ко зи ја да по ву че тру пе из Ав га ни ста на. Њих че тво ро је 
оте то сеп тем бра про шле го ди не у Ни ге ру, док је тро је дру-
гих та ла ца (је дан Фран цуз и дво је Афри ка на ца) осло бо ђе но 
24. фе бру а ра. Јав но сти се не ко ли ко ме се ци ра ни је обра тио и 
је дан од ли де ра гру пе Аб дел ма лек Друк дел ре кав ши:“Ви хо-
ће те да ва ши гра ђа ни ко ји су код нас за тво ре ни бу ду до бро 
и без бед ни, док би ви тре ба ло да по жу ри те и по ву че те сво је 
вој ни ке из Ав га ни ста на пре ма пре ци зном ка лен да ру ко ји ће-
те пред ста ви ти јав но сти“.9 Ме ђу мно го број ним те ро ри стич-
ким ак ци ја ма AQIM-а, као ка рак те ри стич не из два ја мо сле де-
ће, ре а ли зо ва не на кон про ме не име на ор га ни за ци је:

2007.године:
- 11 апри ла, у са мо у би лач ком атен та ту по ги ну ла 33 

Ал жир ца у на па ду на вла ди не објек те;
- 6. сеп тем бра, у Бат ни на ис то ку Ал жи ра при по ку-

ша ју атен та та на пред сед ни ка Аб де ла зи за Бу те фли-
ку по ги ну ле 22 осо бе;

- 8. сеп тем бра на се ве ру Ал жи ра уби је но 28 осо ба у 
на па ду на при пад ни ке слу жбе без бед но сти. На пад 
је из ве ден ауто мо би лом бом бом у ме сту Де лис, не-
што ма ње од 50 ки ло ме та ра од глав ног гра да, за вре-
ме ју тар ње це ре мо ни је по ди за ња за ста ве. На пад се 
до го дио са мо два да на на кон не у спе шног по ку ша ја 
атен та та на пред сед ни ка Ал жи ра.10

8 LeJeuneAfrique,27.10.2010.
9 LeJeuneAfrique, 27.04.2011.
10 TheNewYorkTimes, Sep tem ber 9, 2007.
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- 11. де цем бра из ве ден атен тат на се ди ште Ује ди ње-
них на ци ја у Ал жи ру, по ги ну ло 37 осо ба, од ко јих 
17 слу жбе ни ка Ује ди ње них на ци ја. Као по твр да да 
је AQIM из вео на пад би ло је по ста вља ње ње ног са-
оп ште ња на је дан исла ми стич ки веб сајт уз фо то гра-
фи је дво ји це љу ди за ко је су трв ди ли да су бом ба ши 
ко ји су из ве ли на пад. Слу чај но или не, 11. је као да-
тум по стао глав ни из бор за из во ђе ње ве ли ких те ро-
ри стич ких на па да: 11. сеп тем бар 2001. у Њу јор ку, 11 
април 2002. у Djerbi у Ту ни су, 11. март 2004. у Ма-
дри ду, 11. апри ла у екс пло зи ји два ауто мо би ла бом-
би у Ал жи ру уби је но 33 љу ди.11 

- 24. де цем бра, че тво ро Фран цу за оте то и за тим уби је-
но у Ма у ри та ни ји.

2008.године:
- 22. ја ну а ра, че тво ро за пад них ту ри ста оте то на те-

ри то ри ји из ме ђу Ни ге ра и Ма ли ја. Тро је је ка сни је 
осло бо ђе но, док је че твр ти, бри тан ски др жа вља нин 
уби јен кра јем ма ја 2009. у знак осве те што Лон дон 
ни је при стао на осло ба ђа ње јед ног ухап ше ног екс-
трем ног има ма;

- 22. фе бру а ра, оте та дво ји ца аустриј ских ту ри ста у 
Ту ни су. Осло бо ђе ни су по сле осам ме се ци у Ма ли ју;

- 19. ав гу ста, 43 мр твих у са мо у би лач ком на па ду на 
јед ну жан дар ме риј ску шко лу у Ал жи ру и 12 мр твих 
у на па ду на вој ни ке у Бу и ри (Ал жир);

- 14. де цем бра, у Ни ге ру оте ти спе ци јал ни иза сла ник 
Ује ди ње них на ци ја за Ни гер Ро берт Фо у лер и ње-
гов по моћ ник (за јед но са во за чем). Апри ла на ред не 
го ди не иза сла ник и ње гов по моћ ник су осло бо ђе ни, 
док је во зач пу штен ме сец да на ра ни је.

2009.године:
- 23. ју на, уби јен је је дан аме рич ки ху ма ни та рац у 

глав ном гра ду Ма у ри та ни је, Ну ак шо ту;
- 4. ју ла уби је но је 28 вој ни ка у на па ду на вој ни кон вој 

у Ма ли ју;

11 TheNewYorkTimes, De cem ber 12, 2007.
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- 29. ју ла, по ги ну ло 14 осо ба у на па ду на вој ни кон вој 
у Ал жи ру;

- 8. ав гу ста, из ве ден са мо у би лач ки на пад у бли зи ни 
фран цу ске ам ба са де у Ну ак шо ту, при че му је на па-
дач по ги нуо, а дво ји ца фран цу ских жан дар ма по вре-
ђе но;

- 29. но вем бра, оте то тро је шпан ских ху ма ни тар них 
рад ни ка у Ма у ри та ни ји, да би за тим би ли пре ба че ни 
у Ма ли;

- 19. де цем бра, отет ита ли јан ски пар у Бур ки ни Фа со.

2010.године:
- 20. апри ла, у Ни ге ру отет Фран цуз ко ји је ра дио за 

јед ну ху ма ни тар ну ор га ни за ци ју;
- 30. ју на, уби је но 11 жан дар ма у Ал жи ру;
- 25. ју ла, АQИМ об ја вљу је да је уби јен оте ти Фран цуз 

у Ни ге ру у знак од ма зде због по ги би је ше сто ри це 
џи ха ди ста у за јед нич ком фран цу ско ма у ри тан ском 
на па ду на те ро ри стич ки камп на гра ни ци из ме ђу 
Ма у ри та ни је и Ма ли ја;

- 16. сеп тем бра, кид на по ва но сед мо ро рад ни ка у Ни-
ге ру, од ко јих су пе то ри ца би ли Фран цу зи.12 Ак ци је 
су на ста вље не, као што је већ на ве де но, и то ком те-
ку ће го ди не. По след ња се до го ди ла по ло ви ном апри-
ла, ка да је уби је но ви ше од де сет ал жир ских вој ни ка, 
а ви ше њих ра ње но у Аза зги, 140 ки ло ме та ра ис точ-
но од глав ног гра да Ажи ра. У пи та њу је био на пад 
на вој ни обје кат, при че му је по ги ну ло и не ко ли ко 
те ро ри ста.13

БорбамеђународнезаједницепротивAQIM

По ред ин ди ви ду ал них на сто ја ња зе ма ља ре ги о на да ис-
ко ре не са вре ме но зло те ро ри зма, по сто је исти та кви по ку ша-
ји на ре ги о нал ном и ме ђу на род ном ни воу.

26. сеп тем бра 2010. г. Ал жир, Ма ли, Ма у ри та ни ја и Ни-
гер су од лу чи ли да по ја ча ју ме ђу соб ну ко ор ди на ци ју сво јих 

12 Mar ret Jean Luc, AlQaidaauMaghrebIslamique(AQMI), Johns Hop kins Uni ver-
sity, 11. ja nu ar 2011.

13 Le Je u ne Afri que, 16.04.2011.
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ар ми ја у су о ча ва њу с те ро ри змом. Осно ва ли су за јед нич ки 
цен тар за оба ве шта ва ње. Са ста нак је одр жан у Та ман ра се ту 
на ју гу Ал жи ра, а за ко ман дан та је иза бран ал жир ски ге не-
рал Ах мед Га ид Са лах. Гру пу су обра зо ва ле са мо ове че ти ри 
зе мље, упр кос пред ло зи ма да у њу уђу и Ли би ја и Чад. По себ-
но је де ле га ци ја Ма ли ја ин си сти ра ла да се гру па про ши ри на 
ове две зе мље и Ма ро ко, ме ђу тим, Ал жир је био екс пли цит-
но про тив то га. 

Пр ва од лу ка до не та у Та ман ра се ту би ла је убр за ва ње 
по чет ка ак ти ви ра ња ме ха ни зма за ко ор ди на ци ју по пи та њу 
раз ме не ин фор ма ци ја. Три да на ка сни је, 29. сеп тем бра, ше-
фо ви без бед но сних слу жби ове че ти ри зе мље пот пи са ли су у 
Ал жи ру акт о фор ми ра њу Ин фор ма тив ног цен тра за Са хелм, 
са ста вље ног од ви со ких офи ци ра.

Ак ци о на ан ти те ро ри стич ка гру па Г8 је 13. ок то бра 2010. 
г. одр жа ла са ста нак у глав ном гра ду Ма ли ја Ба ма ку, ка ко би 
се до шло до пред ло га за уна пре ђе ње бор бе про тив ал Ка и де 
у ислам ском Ма гре бу. Са стан ку су при су ство ва ли пред став-
ни ци Г8 (САД, Ру си ја, Ја пан, Ка на да, Фран цу ска, Ве ли ка 
Бри та ни ја, Ита ли ја и Не мач ка, за јед но са зе мља ма ре ги о на 
Са хе ла Ма ро ком, Ма у ри та ни јом, Ни ге ром, Бур ки ном Фа со, 
Се не га лом и Ни ге ри јом, а уз уче шће ЕУ, Швај цар ске, Шпа-
ни је и Аустра ли је). Ова гру па је оформ ље на још 2003.г. 

Ује ди ње не На ци је се, та ко ђе, ба ве про бле мом те ро-
ри зма у се вер ној Афри ци. Јед на од ак тив но сти би ла је сеп-
тем бра 2009.г ка да је Цен тар за гло бал ну ан ти те ро ри стич ку 
са рад њу одр жао ра ди о ни цу у Ха гу као део про јек та о „Им-
пле мен та ци ји гло бал не ан ти те ро ри стич ке стра те ги је Ује ди-
ње них на ци ја у се вер ној Афри ци“. Са стан ку су при су ство ва-
ли пред став ни ци УН, ре ле вант них ре ги о нал них и су бре ги о-
нал них ор га ни за ци ја и ис тра жи ва чи и не вла ди ни екс пер ти 
из се вер не Афри ке и Евро пе. Ди ску си ја се фо ку си ра ла на ал 
Ка и ду у ислам ском Ма гре бу. Кон ста то ва но је да ова гру па 
де ли так ти ку и иде о ло ги ју са ал Ка и дом, има ју ћи у ви ду са-
мо у би лач ке бом ба шке ак ци је ко је ра ни је ни су ко ри шће не у 
ре ги о ну, али и ши ре ње AQIM -а ју жни је ка Са хе лу де ли мич-
но и као по сле ди ца успе шне ал жир ске бор бе про тив те ро ри-
зма, као и да су се по ја ча ле ве зе из ме ђу те ро ри стич ких гру па 
и иле гал них тр го ва ца и дру гих кри ми нал них мре жа у Са хе-
лу. На гла ше но је да је АQИМ  ин тен зи ви рао ак ци је оти ма ње 
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та ла ца и кид на по ва ња као из вор фи нан си ра ња њи хо вих опе-
ра ци ја.

Перспективедаљегделовања
Уби ство Оса ме бин Ла де на не ће оста ви ти ве ћи ути цај 

на де ло ва ње ал Ка и де у ислам ском Ма гре бу. Ова ор га ни за-
ци ја функ ци о ни ше са мо стал но без об зи ра на по ве за ност са 
цен трал ном ал Ка и дом. Де ша ва ња у ре ги о ну као да им иду 
на ру ку. На и ме, из би ја ње по след ње кри зе у се вер ној Афри ци 
од Ту ни са пре ко Егип та до Ли би је, пред ста вља ло је плод но 
тле за ши ре ње и ја ча ње AQIM -а. На ин фор ма ци је о то ме да је 
мо дер но на о ру жа ње про швер цо ва но из Ли би је до спе ло у њи-
хо ве ру ке, Ал жир је по ја чао ме ре без бед но сти пре ма гра ни ци 
са Ли би јом у ци љу пре вен ци је ин фил три ра ња те ро ри ста из 
ове гру пе из Ли би је у Ал жир. Око 7000 при пад ни ка ал жир-
ске жан дар ме ри је и не ко ли ко вој них је ди ни ца рас по ре ђе но је 
дуж гра ни це.

Па на рап ски днев ни лист „ал Араб“, по зи ва ју ћи се на 
ал жир ске из во ре из слу жби без бед но сти, пре нео је да су при-
пад ни ци AQIM -а ус пе ли да се до ко па ју те шког на о ру жа ња и 
про тив а ви он ских про јек ти ла. Исто вре ме но, пре ма без бед но-
сним из во ри ма у Ма ли ју и Ни ге ру, у пи та њу су про ти ва вин-
ски про јек ти ли SAM 7.

У истом сми слу, пред сед ник Ча да Идрис Де би је у јед-
ном ин тер вјуу за „Је у не Африqуе“  из ра зио озбиљ ну за бри-
ну тост у ве зи са „ли биј ском ре во лу ци јом ко ја би мо гла да 
бу де ску па по без бед ност ре ги о на, јер су ислам ски ми ли тан-
ти из ал Ка и де про фи ти ра ли од пљач ка ња вој них ма га ци на 
у зо ни по бу не ка ко би се снаб де ли на о ру жа њем. AQIM је на 
пу ту да по ста не нај о пре мље ни ја ар ми ја ре ги о на“, ис та као је 
пред сед ник Ча да. Ње го ва из ја ва вр ло упе ча тљи во ука зу је на 
ра сту ћу опа сност од на о ру жа ва ња AQIM -а за хва љу ју ћи, пре 
све га, бор ба ма у Ли би ји. Ње не во ђе су исто вре ме но по зва ле 
на бор бу про тив Мо а ме ра ел Га да фи ја и из ра зи ле про ти вље-
ње ин тер вен ци ји НА ТО. На јед ном од исла ми стич ких сај то ва 
об ја вље на је сле де ћа из ја ва о по др шци AQIM -а ли биј ским 
по бу ње ни ци ма: „Об ја вљу је мо на шу по др шку и по моћ ли биј-
ској ре во лу ци ји и ње ним ле ги тим ним зах те ви ма, те уве ра ва-
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мо наш на род у Ли би ји да смо с ва ма и да вас не ће мо оста-
ви ти“.14 

Ли биј ска те ри то ри ја је по ста ла „за хвал на“ за под сти-
ца ње ислам ског те ро ри зма. У про це су ко ји је је дан од си но-
ва пу ков ни ка Га да фи ја, Се иф ал Ислам во дио од 2006. осло-
бо ђен је ве ли ки број ли биј ских исла ми ста, би ло да је реч о 
они ма ко ји су би ли при пад ни ци АQИМ-а, Ли биј ске ислам ске 
бор бе не гру пе или про сто исла ми сти ма ко ји су ра то ва ли у 
Ав га ни ста ну и Ира ку. Про цес „по ми ре ња“ био је на вод но за-
вр шен до го во ром са ухап ше ним во ђа ма да се кроз об ја вљи-
ва ње но ве док три не од рек ну џи ха да као сред ства за бор бу 
про тив арап ских ре жи ма, из ме ђу оста лог, а за уз врат су би-
ли осло бо ђе ни. Ме ђу тим, још јед ном се по ка за ло да сва ки 
до го вор са те ро ри сти ма вре ди оно ли ко ко ли ко је то њи ма у 
ин те ре су. Од мах на кон из би ја ња су ко ба у Ли би ји, 15. фе бру-
а ра, ве ћи на осло бо ђе них исла ми ста се при дру жи ла ору жа-
ној по бу ни про тив Три по ли ја, по ста ју ћи са став ни део чуд не 
ко а ли ци је ко ја је спо ји ла њих, из вор не ли биј ске по бу ње ни ке 
и НА ТО пакт. По сле ди це тек тре ба са че ка ти, али ма ло њих 
сум ња у то да је је дан од до бит ни ка до га ђа ја у Ли би ји упра во 
ал Ка и да у ислам ском Ма гре бу.
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MODERNDAYTERRORISM
–„ALQAEDAINTHEISLAMICMAGHREB“

          Sum mary

Terrorismremainsoneofthevastestevildoingsoftoday’s
world,despite the liquidationofOsamabinLaden.Itsworking
knowsnotofboundariesorfaith.Thereisalmostnopartofthe
globewhereterrorismisn’tpresent,inonewayoranother.Africa
isnoexception,quitethecontrary;yearsagoitwasaverysuita
blesettingformanyterroristicoperations.

OnemustberemindedofAlgiersinthenineties,theattack
ontheAmericanembassysinTanzaniaandKenya,thestrikeon
thesinagoginGerbainTunisia,anumberofactions inSoma
lia,Sudan,Morocco,Egypt.Throughouttime,intheNorthofthe
Africancontinent,oneorganisationwhichoriginatedinAlgiers
came to light, butwhich is todaya supranationalorganisation
withSalafisticideologyandjihadismasthefoundationsoftheir
doctrine.ThisorganisationistheAlQaedaintheIslamicMag
hreb,anorganisation thathasbeenunjustlyneglected in rese
archonterrorism,butwhichhas,inthepastfewyears,poseda
seriousthreattothestatesoftheNorthAfricanregion,theSahel
andtheSahararegions,allplacesthathavemoreorlessfeltthe
consequencesoftheworkingsofthisterroristgroupinthepast.
KeyWords:Terrorism,Islam,AlQaeda,Africa
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