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ВАХАБИЈСКИПОКРЕТКАОПРЕПРЕКА
РАЗВОЈAКОНСОЦИЈАТИВНЕ

ДЕМОКРАТИЈЕУБОСНИИХЕРЦЕГОВИНИ
Сажетак

БоснаиХерцеговинајесложенадржаваисвојеврсни
експериментмогућегзаједничкогживотамуслиманаи
хришћанауоквируједнедржавепремакритеријумима
либералнезападнедемократије.Каотаква,онаипосле
двадесетгодинаодпотписивањаДејтонскогмировног
споразума,тражимеханизмепомоћукојихбимоглада
функционишекаоконсоцијативнадемократијамодер
ног западног типа.Уз све проблеме који је прате на
овомпуту,имамоиједнуновудруштвенупојаву,која
јебиланекарактеристичназаовепросторесведогра
ђанскогратадеведесетихгодинадвадесетогвека,ато
јепојававахабијскогпокрета.Циљрадајепокушајдо
вођењаувезувахабијскогпокретаињеговогконцеп
тафункционисањадржавесаједнестранеипокушаја
формирањамодернеконсоцијативнедемократијеуБо
снииХерцеговинисадругестране.Самасуштинакон
социјативнедемократијејестеделовање разнихсегме
натадруштванапринципиматолеранције,договарања
иуважавањаинтересаразличитихгрупауједнојдржа
ви.Садругестране,саприпадницимавахабијскогпо
кретанијемогућеспровођењеуделоовихпринципа,
јеронизаузимајуједантоталитаранставкакотребада
будеорганизованодруштвоинепоседујуниминимум
условазауважавањедругогмишљења.Изовогапро
изилазидајевахабијскипокретусвојојсуштинианти
демократскиустројен,асамимтимиантидејтонскии
дајенемогућакоегзистенцијаовадвамоделауоквиру
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једнедржаве.ЗакључаккојисенамећеједаћеБоснаи
Херцеговинабитисведаљеодмоделамодернеконсо
цијативнедемократијеиграђанскедржавеуонојмери
укојојнањенојтериторијибудејачаовахабијскипо
кретиидејезакојесеонзалаже.
Кључнеречи:Вахабије,БоснаиХерцеговина,грађан
ска држава, консоцијативна демократија, ислам, му
слимани.

1.ВАХАБИЈСКИПОКРЕТ
УБОСНИИХЕРЦЕГОВИНИ

Rасколиуоквируисламапостојејошодвременанастанкаове
религије.НаконсмртиПосланикаМухамеда632.године,по

велесусерасправемеђумуслиманимакобитребало дабудена
челузаједницекакобисенаставиламисијаширењаАлаховевере.
ПоштоМухамеднијеимаомушкихпотомака,муслимансказајед
ница сеподелилананеколико струја, такода од самогнастанка
исламапостојивишеусмерењауоквируоверелигије.1)Свимадо
бропознатаподелаумуслиманскомсветујестеонанадванајвећа
усмерења,сунитеишиите.2)Међутимиуоквирусамогсунитског
усмерењапостојеновеподеле,патакоиимамовахабизамкаоје
данодправацаитумачењаобјавепосланикаМухамедауоквиру
савременогислама.Овајправацпредстављановидруштвенифе
номеннапросторуБоснеиХерцеговине.Каотакавонпредставља
великунепознаницукакокодграђанатакоикоделите,штоотвара
многопросторазаразнезлоупотребеодстранемногихдруштве
нихсубјекатаудруштву.

Сведоверскогиграђанскогратадеведесетихгодинадвадесе
тогвеканаовимпросторимајеегзистираоисламудвеваријанте.
Биојеприсутансунитскиисламханефијскогфикха,3)закојимо
жеморећида јетрадиционалнаформаисламазаовепростореи
који се развио захваљујући освајањимаОсманске царевине.Ова

1) ДаркоТанасковић,Ислам:догмаиживот,Српскакњижевназадруга,Београд,2008,
стр.161.

2) Вишеоподеламанасунитеишиитеиполитичкимимпликацијамаистих,погледати
у:ЖивојинЂурић,ВладимирАјзенхамер,„Утицајисламскихрасколанаформирање
политичких система Саудијске Арабије и Ирана“, Политичка ревија, Институт за
политичкестудије,Београд,бр.03/2011,стр.311338.

3) МирољубЈевтић,Политикологијарелигије,Центарзапроучавањерелигијеиверску
толеранцију,Београд,2009,стр.286.
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формаисламајеиданасдоминантнаиуорганизациономсмислу
јепредстављенауИсламскојзаједнициБоснеиХерцеговине(ИЗ
БиХ), која покрива целу територију државе са својимџематима.
Оваформаисламајеонакојојприпадаикојуисповеданајвећиброј
муслиманауБиХ.Поредсунитаханефијскогфикха,напростори
мабившеЈугославије,асамимтимиБоснеиХерцеговине,тради
ционалносуприсутниидервишкиредови.4) Оваформаисламаје
посебнаваријантасаособеностимакојесеузначајнојмериразли
кујуодханефијскогсунизмауправозбогсвојемистичностииод
ређенихпримесауучењукојесузаханефијеравнеиздајииодсту
пањуодзваничнеидозвољенеформеиспољавањаипрактиковања
ислама.УправозбогтогајезваничнаИсламсказаједницаубившој
Југославији још1952.годинеизсвогсаставаизбациладервишке
редовекојисусеорганизовалиуЗаједницуисламскихдервишких
редоваАлије1974.године(ЗИДРА).

Поредоведвеосновневаријанте,постојалисуиизвеснипо
кушајипродорашиитскогисламаитонепосреднопрекризеираз
бијањаЈугославије.Овапојавајеималаодређенизначајкодпоје
динихмуслиманскихинтелектуалаца,којисуподутицајемИрана,
почелидаприхватајуовуваријантуислама.Међутим,иакоиданас
оваваријантапостојииимаодређенибројпристалица,онасени
каданијеинсталиралаиучврстиланаовимпросторимаунеком
значајнијемобимукојибибиодовољандаоњојдетаљнијерас
прављамо.

Међутим,оноштојеизузетнозначајнозанашрадјестедаје
оддеведесетихгодинадвадесетогвеканаовимпросторимапри
сутнаформа сунитског ислама која своје тумачење вере темељи
на учењуМухамеда ибнАбдулВаххаба (17031792).Оваформа
исламајенетрадиционалназапростореБоснеиХерцеговинеикао
такваизазивапосебнупажњудруштва.5)Наовупажњусупосеб
ноутицаладвафактора.Првисеодносинамасовностпокрета,а
другинаумешаностњеговихприпадникаувишетерористичких
акатаупоследњихнеколикогодина.Штосетичемасовности,ја
којезанимљиводавеликибројмладихмуслиманауБиХприлази
вахабијскомпокрету,штонаснаводиназакључакдаонидајунеке

4) Исто,стр.222.
5) Велизар Антић, „Утицај вехабизма на културу муслимана у БиХ“, у зборнику:

Религијска култура (приредио Драгољуб Ђорђевић), Лесковачки културни центар,
Лесковац,2015,стр.367.
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одговореинудеодређенеалтернативепостојећојИЗБиХ,захва
љујућичемудолазедовећегбројановихпристалица.Усветуко
јимдоминирасавременатехнологијаиметодекомуникацијапутем
интернета,падауводутврдњадасерадионеписмениминеобаве
штенимљудимаионимакојисузалуталимеђуредовевахабија.У
последњевремеовомишљење почињеполакодасемења,иакоје
доскороонобилоапсолутнодоминантно,какокодобичногнарода
такоикодонихкојисусебавилипроучавањемовогфеномена.На
шемишљење једасерадиојакоозбиљномфеноменукомесемора
посветитимноговећапажњанегоштојетодосадабиослучај.На
овакавзакључакнас,поредмасовностикојупокретостварује,по
себнонаводидругифакторкојисмонавели,акојисеодносинате
рористичкеактивностиукојесуумешаниприпадницивахабијског
покрета.Наиме,овиактитероризмасуупочеткубилиорганизова
нипресвеганатериторијиФедерацијеБоснеиХерцеговине,али
догађајизаприла2015.инападнаполицијскустаницууЗворнику
одстранеприпадникавахабијскогпокретанасупозораваданиРе
публикаСрпсканијеимунанаевентуалнетерористичкенападеу
будућности.

У грађанскомиверскомратукоји се водионаовимпросто
рима, представници Бошњака су овај рат у муслиманском свету
представили као рат између хришћана и муслимана. Сходно то
ме,онисуупутилипозивсвиммуслиманимасветадаускладуса
својиммогућностимапомогнумуслиманеуБиХкојисусе,пре
мањиховоммишљењу,нашлиусмртнојопасностиодсвојиххри
шћанскихкомшија.Позивјенаишаонапозитиванодговормногих
муслиманскихземаљаусветукоје суумеђународнимодносима
заступалеинтересемуслиманауБиХиотвореносеставиленањи
ховустрану.6)ТупресвегамислимонаТурску,јерјеонанаодре
ђениначиннајближавеликамуслимансказемља,аизахваљујући
Османлијаманаовепросторејеидошаоислам.Међутим,помоћ
јестиглаиодстранемногихарапскихземаљакојесукористиле
својеекономскевезеиснагуданамеђународномплануутичуна

6) JaafarAbdulmahdi Saheeb, „Arab views on Balkans′ moslems: an attempt at shedding
more light of the roleof islamic fundamentalists“,Политикологијарелигије,Центар за
проучавање религије и верску толеранцију, Београд, бр. 01/2008, стр. 65. У чланку
намауторнаводивеликибројпримеракакосусетокомверскогратауБиХпонашали
многиписциуарапскомсветуикакосуизмишљалиилажнопредстављалиситуацију
натеренукакобијавномњењеупозналиса„страдањем“муслиманауБиХ.
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земљекоједоносеодлукекакобипомоглемуслиманима.7)Поред
оведипломатскеофанзивеизарапскихземаљауБиХстижеиве
ликибројмуџахединакојисунаовимпросторимабилипотпуна
новина.8)Међутим,оноштојеинтересантноизанашрадодизу
зетневажностијечињеницадасевеликибројмуџахединанакон
завршеткаратанијевратиоуземљеизкојихједошао,већсумноги
осталидаживеуБиХиовдесуосновалисвојепородице.Каона
градузаучествовањеуратунастранимуслимана,одбошњачких
политичарасудобилидржављанстваБиХипотпунолегалнона
ставилидаживеуовојдржави.Међунајзаслужнијезадобијање
држављанставаиприхватањемуџахединакаосвојебраћеувери
спадаАлијаИзетбеговић,којијеувременаконзавршеткаграђан
скогратабионајзначајнијимуслиманскиполитичаруБиХ.

Поред ове чињенице да је велики број муџахедина остао и
наконратауБиХ,једнакозначајанјеифактордасумуџахедини
донелиивахабијскоусмерењеуисламукојесеуодређенојмери
разликовало од оног које су до тада упражњавали традиционал
нимуслимани.Вахабизамсе,заразликуодшиизма,многолакше
уклопиои„примио“кодбосанскохерцеговачкихмуслиманазбог
чињеницедасерадиоједнојформисунитскогисламакомепри
падајуитрадиционалнимуслиманиовогпростора.Вахабизам,ко
јиповезујемосаМухамедомибнАбдулВаххабом,исламскимре
форматоромиз18.векаизСаудијскеАрабијејезаговараовраћање
изворномучењуисламаизвременапосланикаМухамедаипрвих
праведниххалифа.9)Основањеговогучењалежалајеусупротста
вљању свим врстама новотарија, празноверја и других традици
оналнихарапскихверовањакоја,премањеговоммишљењу,нису
билаускладусаизворнимМухамедовимпроповедима.Пристали
цеМухамедаибнАбдулВаххабасусеназивалеселефијеодносно
„оникојиследесвоједобрепретходнике“,дајућитакосебиаутори
тетправихмуслимана.10)Међутим,њиховипротивницинисупри
хваталиовајназивиназивалисуихвахабије.Овајпокретувреме

7) Darko Trifunović, Milan Mijalkovski, „Terrorist threats by Balkans radical islamist to
international security“, Политикологија религије, Центар за проучавање религије и
верскутолеранцију,Београд,бр.02/2014,стр.292.

8) ЈиргенЕлзесер,Џихад наБалкану: како је џихад стигао уЕвропу?, Јасен, Београд,
2006.стр.59.

9) BilalHođić,Propagandailida’vet,ZvaničnainternetstranicaIslamskezajedniceuBosni
i Hercegovini, http://www.rijaset.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=1
4160:propagandailidavet&catid=31&Itemid=602,15/5/2016.

10) МухамедНаср,„Вехабијекаопродужетакселефије?“,Политичкаревија,Институтза
политичкестудије,Београд,бр.2/2012,стр.283.
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настанканијебиојединиуисламскомсветуипредстављаојеједну
одмноговаријантисвојеврсногодговораисламскогсветанаидеје
Западакојесупродиралесвевишеуовајдеосвета.11)Каотакавон
сезалагаозаисламскуобнову,препородиуодређеномсмислуре
форму.Управоуовомнаведеноммиивидимонајзначајнијиразлог
ширењаовогпокретаињеговогомасовљавањауБиХ.Наиме,ону
очимамногихмуслиманапредстављаправиибескомпромисниод
говорнаразнепритискехришћанскогЗападапремамуслиманима.
Каотакавпредстављаодбрануоногправогидентитетамуслимана
како гадоживљавајумногимладимуслиманиданас, алисадру
ге стране једним својимделомприпада ифундаменталистичком
покрету јеркориститаквеметодекојесукарактеристичнезаове
покрете.12)

Олакшавајућаоколностзаширењевахабијскогпокретасена
лази у чињеници да је он званична, државна религија уСаудиј
скојАрабији.Ова земља остварује значајан економски напредак
захваљујућипресвегаогромнимрезерваманафтекојимараспола
же.Економскумоћкојупоседуједобримделомкористикакоби
остварилаштовећиутицајшироммуслиманског света,и топре
свега промовисањем свог начина тумачења ислама имеђу оним
муслиманимакојинисутрадиционалнобиливезанизаовувари
јантуислама.УправојетослучајисаБосномиХерцеговиноми
снажнимнапреткомкојиовајпокретостварујенаовимпростори
ма.13)

Са теолошке стране посматрано, вахабизам је усмерење у
оквируисламакојеприпадаханбалитскојшколисунитскогислама.
Овашколајепризнатакаоједнаодчетириисправневерскешколе.
СуштинскадогматскаразликасеогледаучињеницидајеИбнХан
бал(789855)одбијаослободномишљењесудија,заснивајућисво
јеучењеискључивонаКурануисуни.14)Такође,ханбалитинепри

11) ЏонЛ.Еспозито,Исламскапретња–митилистварност?,Просвета,Београд,1994,
стр.62.

12) Вишеофундаменталистичкимпокретимакојисуактивниудемократскимполитичким
системима видети у: Lucca Ozzano, „Religious Fundamentalism and democracy“,
Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију,
Београд,бр.01/2009,стр.127153.

13) ВишеофинансијскојподршцимуслиманимауЕвропивидетиу:ЗоранМилошевић,
„Европскаунијаиислам“,Српскаполитичкамисао,Институтзаполитичкестудије,
Београд,бр.02/2012,стр.264.

14) Енциклопедијаживихрелигија,другофототипско,допуњеноиздање,Нолит,Београд,
2004,стр.281.
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знајуниулогуконсензуса(иџме)удоношењупојединихспорних
одлука,доксуханефити,којипредстављајутрадиционалнуформу
исламанаовимпросторима,прихватилиулогуисламскихправних
ауторитетаињихов значајприликомдоношењаодређениходлу
ка.15)Такодаосновникаменспотицањаниједогматскиилежиу
начинунакојивахабијежеледаостваререформеудруштву,одно
сноњиховприступуманифестовањуисламауданашњимуслови
мадоводидопроблемаисукобасадругиммуслиманима.Вахабије
сунастојаледапроменеспољашњеманифестацијеислама,штосе
пресвегаодносилонаизгледиодевање,мислећидасатимповр
шинскимпроменамадолазиидоунутрашњетрансформације.16)Са
другестране,исповедањеверенаовајначин,силомсунаметали
осталиммуслиманимаштојеводилодосукобамеђуњима.Пошто
суиханефитскаиханбалитскаформасунитскеверзијетумачења
ислама,чистодогматскигледано,међуовимшколамаинеманеке
великеразлике.Збогтогајеиверницимамноголакшедаприхвате
новуваријанту.Управоуовојчињениции требатражитиоснов
ниузрокштосетрадиционалнимуслиманиБиХувећемпроценту
окрећувехабијскомпокрету.

Међутим,иакопостојиодређенаблискостутумачењуКурана
измеђувахабијаиприпадникаханефијскогфикхакомеприпадају
традиционалнимуслиманинаовимпросторима, (засвеонекоји
посматрајусастранеоверазликеинеизгледајупретерановелике
иможеморећидасерадио„детаљима“),ипакникаконебисмели
дасметнемосаумаичињеницудапостојевеликанеслагањаупо
гледуодговоранаодређенепроблемеизмеђуњих.17) 

2.КОНСОЦИЈАТИВНАДЕМОКРАТИЈА
НАПРОСТОРУБОСНЕИХЕРЦЕГОВИНЕ

Консоцијативнадемократијајепосебантипдемократијекојиу
теоријскомсмислупосебнообрађујеједаноднајпознатијихтеоре

15) Раде Божовић, Војислав Симић, Речник ислама, Друштво српскоиранског прија-
тељства,Београд,2010.настр.110.објашњавапојамИџме.Иџма–idžmaa(ar.),значи
окупљање,слагање,подударност;терминисламскогверскогправакојимсеизражава
сагласностмишљењаизмеђуправникаауторитетаонекомпитању...Ушиизму,скоро
сеинеможенаћитрагаодовогпринципа,јерјеимамвођаи„отац“заједнице,аваха-
битигаограничавајусамонапророкаињеговенајближедругове.

16) ВелизарАнтић,„УтицајвехабизманакултурумуслиманауБиХ“,нав.дело,стр.366.
17) ОливерПотежица,Вехабије између истине и предрасуде,ФилипВишњић,Београд,

2007,стр.60.
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тичарадемократијеАрендЛајпхарт.ПомишљењуЛајпхартаовај
моделдемократијеимазначајнепредностиуодносунавећински
модел који заступа Ђовани Сартори. Предности консоцијативне
демократијенарочитодолазедоизражајакадасерадиоплурали
стичкимдруштвима,какво јеиБиХ.Уовимдруштвимапостоји
поделапоразличитимосновамамеђустановништвом,билодасе
радиоверским,етничким,расним,језичким,културнимилинеким
другимразликама.Лајпхартнаводидесетосновнихелеменатакоји
карактеришуконсоцијативнедемократијеиразликујуиходвећин
скихдемократија.Свакиодовихелеменатаимасвојусупротност
уелементукојикарактеришевећинскимодел.18)Потребазаувође
њемконсоцијативногобликадемократијележиумишљењудаби
применавећинскогмоделадемократијеухетерогенимдруштвима
довеладотогадамањинскегрупеудруштвусталнобудупрегласа
ванеидасењиховиинтересиконстантнокрше,адасеостварују
самоинтересивећине.Изовогабиследилисталниконфликтии
незадовољствакојибимоглипрерастииуотворенесукобе.Даби
сеизбеглипотенцијалнисукоби,потребнојеразвијатиконсоција
тивнудемократијукојабисвојиммеханизмимаштитилаинтересе
мањинскегрупеинатајначинводиладостабилностиудруштву.

Консоцијативна демократија је потребна у оним друштвима
којаимајуфикснеилибезнадежнемањине.Тосуонемањинезако
јенепостојеусловидапостанувећине,илибаремнепостојеусло
видау скоријемвременскомпериодупостанувећине.Дакле, те
мањинесуконстантнеипотребнојеразвитиодређенемеханизме
којибиштитилињенеинтересе.Овимеханизмисупосебнопри
сутниуконсоцијативноммоделу.УправојеБоснаиХерцеговина,
иУставкојијесаставнидеоДејтонскогмировногспоразума,један
одпримерапокушајастварањаконсоцијативнедемократије.Уовој
државипостојилинијарасцепаповерскојинационалнојоснови,
гдеправославни,муслиманииримокатолици,односноСрби,Бо
шњацииХрватипредстављајугрупекојеживенаовомпростору,и
гдетребадаседоговореококључнихпитањапоштујућиодређена
правилаигрекојастојеуУставуиспоразумуизДејтона.Премами
шљењуСарторија,управојетоисуштинадемократије,решавање
конфликатанамирољубивначин,избегавањемсукоба,штоможе
дасеоствариуколикојепостигнутдоговороправилимаигре.19)

18) АрендЛајпхарт,Моделидемократије,ЦИД,Подгорица,2003,стр.77.
19) ЂованиСартори,Демократија–штајето?,ЦИД,Подгорица,2001,стр.124.
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Међутим,ипоредовихправилаигреиелеменатакојиштите
мањине,икоји сунаведениуУставуБоснеиХерцеговине, кон
социјативнадемократијаможеопстатисамоуслучајудапостоји
базичниконсензуссвихгрупаудруштву.Уколикоовогконсензу
санемаисамаконсоцијативнадемократијајеосуђенанапропаст.
ОвајмоделдемократијејеразвијенуЗападнојЕвропи,икласични
примерисуШвајцарскаиБелгија,алисутамонародиималивољу
даживезаједноиутомзаједничкомживотусувиделиодређене
погодностиипредностизасебеизасвојеинтересе.Изтежељеи
интересаонисувременомразвијалитаквемеханизмеуправљања
друштвомзахваљујућикојимниједнастранаилигрупанебиби
лаоштећена.Садругестранеимамоивисокоразвијенуполитич
кукултурукојаразвијатакавосећајкодграђанадаморајуимати
слухазаинтереседругегрупе,анесамозаостваривањеинтереса
сопственегрупе.

Оваквуврстубазичногконсензусаопотребииинтересимаза
заједничкимживотомиразвијеностиполитичкекултуре уБиХјош
увекнема.УправојеимишљењеМирјанеКасаповићдаубосан
скохерцеговачкомдруштвупостојинеколикоузроканеделотвор
ностиконсоцијативнедемократије,итосу:1.непостојањемини
малногконсензусаприпадникасватриконститутивнанародаодр
жавнојзаједници;2.непостојањеконсензусаелитасватринарода
ополитичкомустројствуи3.недоследнастратегијамеђународне
заједнице као главног дизајнера државнополитичког поретка.20) 
Управозбогнаведенихфакторајетежеидоћидоконсоцијативне
демократије,иакојеовајмоделјединоприменљивуБиХ.Примена
већинскогмоделананашимпросторима са дубоким социјалним
расцепимаповерскојинационалнојосновидовелабидојошве
ћихсукоба.Самоприменоммеханизамаконсоцијативнедемокра
тијемогућјеиопстанакБиХкаодржаве.Дејтонскимировниспо
разум,којиусебисадржииУставБиХ(Анекс4),предвиђауправо
јакодобармоделконсоцијативнедемократије.21)Кршењеинепо
штовањеовогспоразумасасвимсигурнобиводилодруштвоидр
жавуБиХунестабилностамождаиуотворенесукобе.

20) МирјанаКасаповић,БоснаиХерцеговина:подијељенодруштвоинестабилнадржава,
Политичкакултура,Загреб,2005.стр.162191.

21) ВладимирТрапара,„ВишедимензионалниисторијскизначајДејтонскогспоразума“,у
зборнику:Дејтонскиспоразум–дведеценијемираипоукезасвет(приредили:Стеван
Рапаић,ТијанаКецмановић,АлександарВрањеш),ПредставништвоРепубликеСрпске
уСрбији,Београд;Факултетполитичкихнаука,Бањалука;Институтзамеђународну
политикуипривреду,Београд,2016.стр.59.
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Још један битан моменат за функционисање демократије у
БиХпредстављапонашањеполитичкихелита.Консултујућистав
ДушанаВучићевићавидећемода „зафункционисањеконсоција
тивнедемократије кључнуулогуимајуполитичке елите.Управо
суонезначајнеуграђењумостовасарадњеикомпромисаизмеђу
оштросупротстављенихсегменатаплуралногдруштва.“22)Уколи
копођемоодовогстававидећемодајеипремаовомпитањуБиХ
далекоодстабилнеконсоцијативнедемократијејерполитичкеели
те имају потпуно различита гледиштапрема скоро свимбитним
питањимавезанимзадруштвоидржаву,одпитањасамогнастан
кадржаве,њенихосновнихвредности,циља,историје,будућно
сти,уставногоквиракојијепотписануДејтону,пасведотекућих
дневнополитичкихпитања.

УБиХпостојевеликипроблемиуизградњистабилнедемо
кратске државе, иако је од завршетка грађанског и верског рата
прошловећвишеоддвадесетгодина.Тренутнудруштвенополи
тичкуситуацијупрецизноописујеЂорђеВуковић,доцентнаФПН
уБањалуци,кадакажедајеБиХ:„поприштесукобацентрипетал
нихицентрифугалнихоријентација, од амбиција да се успоста
виконтроланацијелојтериторији,централизујевластудржавии
омогућидоминацијаједногнарода,прекопријетњиреферендумом
оиздвајањуентитетаизБиХ,доинсистирањазавећомаутономи
јом кантона, стварањем трећег ентитета или, пак, нове региона
лизације.Изградњамира,уједначавањеинтересакојибиумањили
конфликтни потенцијал и афирмација заједничких вриједности,
никад нису ни били у првом плану.“23) Политичке елите и даље
имајупотпуноразличитециљевеивиђењекакотребадаизгледа
ова држава, док сеДејтонскимировни споразумиУстав који је
његовсаставнидеотумачеи„читају“наразличитеначинеиизраз
личитихперспектива.ИмајућиувидунадлежностикојеимаСавет
заимплементацијумира(PeaceImplementationCouncil),пружањем
специјалногстатусаНАТОмисијиуБиХ,давањемуправљачких
капацитетаинституцијиВисокогпредставниканаосновубонских

22) Душан Вучићевић, „Од консоцијативне до демократије са подељеном влашћу:
Лајпхартова теоријска концептуализација“, Српска политичка мисао, Институт за
политичкестудије,Београд,бр.01/2011,стр.82.

23) Ђорђе Вуковић, „Перспективе државе са (ид)ентитетима“, у зборнику: Дејтонски
споразум – две деценије мира и поуке за свет (приредили: Стеван Рапаић, Тијана
Кецмановић, Александар Врањеш), Представништво Републике Српске у Србији,
Београд;Факултетполитичкихнаука,Бањалука;Институтзамеђународнуполитикуи
привреду,Београд,2016.стр.163.
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овлашћења1997. године,институцијиУставногсудаБиХукојој
одлучујутројицасудијастранаца,можемосеупотпуностисложи
тисатезомМатејаСавића,доцентанаФПНуБањалуци,кадака
жедајеБиХ:„посталазависноправнолицеподпатронатомјачих
државаокупљенихуСавјетузаимплементацијумираиНАТОа,
чимеједобиластатуснеопротектората.“24)Наистомстановиштује
итезапрофесораНенадаКецмановићадаје„БиХданаснеодржива
државајерникоизнутрадоњенедржи,аодржавасејерникоспо
љанезнаштасањомдауради.“25)

СвеовонаснаводиназакључакдајеБиХсуоченасавеликим
проблемимаиизазовимаидаћедаљиразвојдемократијеуовој
државиимативеликетешкоће.Саразвојемвахабитскогпокретаи
његовогекстремногкрилакојисезалажезаувођењешеријатског
правапроблемисесамопродубљујуисаправомможемодовестиу
питањенесамомогућностизаразвојконсоцијативнедемократије
већимогућностсамогопстанкаБиХкаодржаве.

3.КОНСОЦИЈАТИВНАДЕМОКРАТИЈА
УУСЛОВИМАЈАЧАЊА

ВАХАБИЈСКОГПОКРЕТАУБиХ

Довођењемувезусвегапретходнореченогможемодаизведе
монеколикозакључака.БоснаиХерцеговинајекрхкадемократија
исаморазвијањемконсоцијативногмоделадемократијеонаможе
даопстанекао јединственаифункционалнадржава.Уовомми
шљењу се у потпуности слажемо саЛајпхартом који наводи да,
уколикоједнодруштвожелидафункционишекаодемократско,а
састављенојеизвишегрупакојесеразликујупоразличитимосно
вама,ономораприхватитиконсенсуалнимоделдемократије, јер
биусупротномвећинскимоделутаквомдруштвуводиосталним
конфликтимаинезадовољствимамањине.26)Уколико знамода је
самасуштинанакојојпочиваконсоцијација,толеранција,договор,

24) Матеј Савић, „Босна и Херцеговина – држава или неопротекторат?“, у зборнику:
Дејтонскиспоразум–дведеценијемираипоукезасвет(приредили:СтеванРапаић,
Тијана Кецмановић, Александар Врањеш), Представништво Републике Српске у
Србији, Београд; Факултет политичких наука, Бањалука; Институт за међународну
политикуипривреду,Београд,2016.стр.187.

25) Ненад Кецмановић, „Босна у трећој деценији овог вијека – петнаест сценарија
расплета“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр.
02/2012,стр.404.

26) АрендЛајпхарт,Моделидемократије,нав.дело,стр.96.
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разумевање,уважавањеинтересадругегрупе,ондапостаје јасно
дастепенполитичкекултурекојипостојиуБиХкакокодобичних
грађана,такоикодполитичкеелите,недаједовољноосновадаће
применаовогмоделафункционисати.Свакодневносмосведоцида
смојакодалекоодприменеонихмеханизамакојеподразумевамо
делконсоцијативнедемократије.Уколиконасвеовеотежавајуће
околностидодамоичињеницудамеђумуслиманскимстановни
штвомуБиХимасвевишепристалицавахабијскогпокрета,који
уодређеномсмислупредстављајурадикалнеелементе,ондасеси
туацијадодатнокомпликујеијошвишесеотежаваприменакон
социјативногмоделадемократије,асамимтимифункционисање
државе.

Вахабитскипокрет,којибинасамомпочеткусвогнастанка,са
гледиштаисламскетеорије,моглиокарактерисатикаореформски
инапредан,уовомтренуткуумногимсвојимаспектимазаостаје
не само замодерним тековинама западне хришћанскецивилиза
ције,негоизамногиммуслиманскимправнимшколама.Управо
збогинсистирањанаодржавањустањанаономнивоунакомјебио
у тренутку самеобјавепророкаМухамеда, вахабитскипокрет је
изгубиоснагудаприхватимногетековинесавременогдруштваи
самимтимпостаокочницаразвојаинапретка.Његовимразвојеми
јачањемуБоснииХерцеговинићесестваратисвевећибројљуди
којићебитипротивнициразвојадруштваињеговемодернизаци
је.Уколиконеприхватедијалогипоштовањедругогидругачијеи
одношењепремањемукаоједнаковредног,вахабитскипокретће
убудућностипредстављати једанодвеликихизазоваипрепрека
приближавањудржавеевропскиминтеграцијамаиприхватањаде
мократскихстандардакојипостојеуразвијеномсвету.27)

Иако не можемо цео покрет оптужити да заступа екстреми
стичкеставове,чињеничнојестањедасунеколикотерористичких
акатауБиХпочинилиуправоњеговиприпадници.Занимљивоје
дасуувећинислучајеванаударубилиприпадницибезбедносних
служби,28)којиупрвомредупредстављајусимболедржаве.Дакле,

27) Онеопходностидијалогаибољемупознавањумеђукултурамаирелигијамавидети
вишеу:AneelaSultana,„Diggingislamicrootsofjihadtounveilthetruth“,Политикологија
религије,Центарзапроучавањерелигијеиверскутолеранцију,Београд,бр.01/2008,
стр.40.

28) Довољно је навести неколико терористичких напада које су починили припадници
вехабијскогпокретауБиХ:усептембру1997.годиненападаутобомбомузападном
Мостару,испредзградеПолицијскеуправеукомејетежеилакшеповређено29особа,
међу којима и три полицајца; у јуну 2010. године бомбашки напад на полицијску
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порукасвиховихнападаједасеекстремистиуоквирувахабитског
покретанеслажусасадашњимдржавнимуређењемидажеледа
гапромене.Каоштознамо, заједничкозасвеекстремисте јеод
бијање били каквог дијалога и слободног протока идеја.Такође,
њиходликујесвестопоседовањуапсолутнеистине,односноњене
интерпретације,одаклесерађаекстремистичканетолеранција.29)А
апсолутнаистинасе,премамишљењувахабија,налазиуКур’ану
гдепостојемногиајетикојиотворенопозивајунанасиље.30)Уколи
косетиајетидословнотумачеиспроводеуделоондајејаснодаје
миранживотикоегзистенцијанаравноправнимосновамаизмеђу
хришћанаивахабијанемогућа.31)

Моделконсоцијативне демократије,којипредвиђајасноутвр
ђенепроцедурезадоношењеодлукаиискључујемогућностпре
гласавањамањинеинаметањерешењакојаидунаштетумањине,
је у директној супротности са фундаменталистичким и нетоле
рантнимприступомкоји има вахабијскипокрет.Наиме, припад
ници овог покрета су често у сукобу и са муслиманима који не
поштујуњиховотумачењеКурана,пасамимтимнеманиговора
да би саприпадницимадругих религијамоглида буду у бољим
односима.Уколикосаједнестране„подфундаментализмомподра
зумевамосвеонерелигиознополитичкепраксеистремљењакоји
настоједаполитичкоделовањеу једномдруштвуизведуизвер
ских(религиозних)поставки“,32)асадругестранеузмемоуобзир
праксуделовањавахабијапремадругимаидругачијимудруштву,

станицууБугојнуукомејепогинуоједан,једантешкорањеналакшеповређенопет
полицајаца;уаприлу2015.убијенполицајацадвојицарањенауполицијскојстанициу
Зворнику,штопредстављапрвитерористичкинападнатериторијиРепубликеСрпске;
уновембру2015.убијенадваприпадникаоружанихснагаБиХуРајловцукодСарајева.

29) ВелизарАнтић,ДушанДостанић,„Верскиекстремизамкаосметњаевроинтеграцијама
ЗападногБалкана“,узборнику:Наукаиевроинтеграције,књига10,том1,Филозофски
факултетУниверзитетауИсточномСарајеву,Пале,2016.стр.97.

30) Kur′an s prevodom, preveoBesimKorkut.Можемо да наведемо као пример суру 9 
Покајањеиајете29и30гдестоји:„Боритесепротивонихкојима једатаКњига,а
којиневјерујуниуАллаханиуонајсвијет,несматрајузабрањенимоноштоАллах
и Његов Посланик забрањују и не исповиједају истинску вјеру – све док не дају
главаринупослушноисмјерно.Јеврејиговоре:»Узејрје–Аллаховсин«,акршћани
кажу:»Месих је–Аллаховсин«.Тосуријечињихове,изустањихових,опонашају
ријечиневјерникапријашњих,убиоихАллах!Кудасеодмећу?

31) Вишеоразличитимконцептимаитумачењимаџихадапогледатиу:BouzerzourZoubir,
„Jihadasasourceofterrorismarealityorpropaganda“,Политикологијарелигије,Центар
запроучавањерелигијеиверскутолеранцију,Београд,бр.01/2014,стр.93114.

32) Владан Станковић, „Основи фундаментализма“, Политичка ревија, Институт за
политичкестудије,Београд,бр.04/2010,стр.113.
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можемоодредницуфундаментализмакориститизаприпадникева
хабијскогпокрета.

Дасеконцептвахабијскогвиђењадржавеидруштвафунда
менталноразликујеодвредностинакојимапочиваконсоцијативна
демократијајаснојеиизтеоријесуверенитета.Вахабијскаполи
тичкатеоријасматразаисправносамоонодржавноуређењекојеје
постојалозавремеверовесникаМухамедаипрвихправеднихха
лифаукомесесамоАлахсматраоносиоцемнајвишевластијерје
представљаоврховногијединогзаконодавца.НаовајначинАлах
својуапсолутнусувереностисказујепрекоБожијегзаконасадржа
ногуКур’ануиСуниверовесникаМухамеда.33)Садругестранеу
демократскомуређењуврховниносилацсувереностијестенарод,
односнограђаниједнедржаве.Изовогајејаснодасерадионепо
мирљивимразликамаидаистовременаегзистенцијаовадвапри
ступауједномдруштвунијемогућа.

ПокушајнекихдржаваЗападнеЕвропедаудовољеинтереси
масвевећемуслиманскепопулацијеувођењемшеријатскогзако
нодавствауправнисистем,каонекеврстедодатног,паралелног,
законодавствакојебисепримењивалосамонамуслимане,нијени
малорешилонапетостиипроблемекојипостојеутимдруштвима
ињиховогодносасамуслиманима.34)Нештосличноседешаваиу
БиХ,гдепостојисвевећибројнасељаукојимаживеприпадници
вахабијскогпокретауоквирукојихпримењујуправилапонашања
којасупрописанашеријатом.Додуше,оваправилапонашањаони
примењују само између себе и још увек их отворено не намећу
другима,алиможемосаправомпоставитипитањештабимоглода
седесиуколикобиједногданавахабиједошлеуситуацијудаима
јузнатновећибројверникаодоногкојиимајуданас.УБиХједан
овакавзахтевникаконебимогаодабудеприхватљивјерсуправо
славнииримокатолициупрошлостиималиприликудаосетекако
јеживетиудржавиукојојсепоштујушеријатскипрописи.Овакав
сценарионијеприхватљивнизаонеграђанскиоријентисанепри
падникебошњачкогнарода,пајејаснодабиуслучајуевентуалног
увођењашеријатскогправамакарисамозаприпадникевахабиј
скогпокретапоноводошлиуфазусукоба.

33) Живојин Ђурић, Владимир Ајзенхамер, „Утицај исламских раскола на формирање
политичкихсистемаСаудијскеАрабијеиИрана“,нав.дело,стр.314.

34) ЗоранМилошевић,„Европскаунијаиислам“,нав.дело,стр.265.
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Мишљењасмода јеконсензусидоговорразличитихстрана
укомениједнастрананебиоствариламаксималнукористдокби
другастранапретрпеламаксималанпораз,јединомогућерешење
замиранживотиегзистенцијусвихверскихинационалнихгрупа
уБиХ.Консоцијативнадемократија,анакрајукрајеваиУставко
јимсеомогућавањенаприменаифункционисање,пружајудовољ
нопростораимогућностизамиранживотсвихграђана.Питање
јесамоколикосуполитичкеелитеспособнеиспремнедамењају
својеобрасцеразмишљањаипонашањакакобисвимграђанима
омогућилеправодаостваресвојеинтересеуовомдруштву.Иса
другестране,питањејеколикоћерадикалниелементи,одкојихје
усвакомслучајувахабијскипокретједаноднајзначајнијих,битиу
могућностиданамећусвојеобрасцеразмишљањаивраћајуземљу
уназад,упериодсукобаиратова.Једнојесигурно,уонојмериу
којојбудејачаовахабијскипокретудруштву,тоћеБиХсвевише
личитинаСаудијскуАрабијуибитисведаљаодмоделамодерне
консоцијативнедемократијеасамимтимћеимогућностзаегзи
стенцијуиопстанаковедржавебитисвемања.
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VelizarAntic

THEWAHHABIMOVEMENTASBARRIER
TODEVELOPMENTCONSOCITIONALDEMOCRACY

INBOSNIAANDHERZEGOVINA

Resume
BosniaandHerzegovinaisacomplexcountryandsome
kindofexperimentapossiblecohabitationMuslimsand
Christiansinthecontextofacountryaccordingtothecri
teriaoftheliberaldemocracy.Assuch,Bosniaandafter
twenty years since the signing of the DaytonAccords,
searchmechanismsbywhichitcouldfunctionasacon
sociational democracy.At themoment in the country is
sceneofclashesbetweencentripetalandcentrifugalorien
tation,fromambitionstoestablishcontrolthroughoutthe
territory, centralize power in the country and enable the
dominationofonenation Bosniaks, through threatsby
referendumontheseparationoftheentitiesofBosniaand
Herzegovina  Serbs, by insisting for greater autonomy
cantons,creatingathirdentityorelsethenewregionali
zationCroats.
The political elites still have completely different goals
andvisionofhow it should look thiscountry,while the
DaytonAccordsandtheConstitution,whichisanintegral
partoftheAgreementinterpretedand“read”indifferent
waysandfromdifferentnationalperspectives.Atthesame
time,wehaveaverypoorlydevelopedpoliticalcultureof
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citizens.Inadditiontothelargepresenceofinternational
factorsinthedecisionmakingmechanisms,thereareopi
nionsthatBiHneoprotectorate,becausetherearenotsome
ofthebasiccharacteristicsofanindependentandsovere
igntyofthestate.Thisiswhytherearemanywhoconsider
thatthiscountryisunsustainableandimpossible.
Inaword,BiHhasbeenconfrontedwithalargeproblems
andchallengesandfurtherdevelopmentofdemocracyin
thiscountrywillhavemanydifficulties.Forallof these
problemsthatgottodowiththeadventanddevelopment
of theWahhabimovementand its extremistviewwhich
stands forSharia law, problems cannot only jeopardize
possibilityfordevelopmentofconsociationaldemocracy
butalsothepossibilityofthesurvivalofBosniaasastate.
The Wahhabi movement appeared during the religious
and thecivilwarwhenmanyof themujahedinhavear
rivedinBosniaandbroughttheirinterpretationofIslam.
Theobjective of thearticle isanattemptconnectingof
theWahhabimovementanditsconceptoffunctioningof
thestate,ononehand,andattemptstoestablishamodern
consociationaldemocracyinBosniaandHerzegovina,on
theother.Theveryessenceofconsociationaldemocracyis
thefunctioningofvariousgroupsofsocietybasedonthe
principlesoftolerance,dialogueandrespectfortheinte
restsofdifferentgroupsinacountry.Ontheotherhand,
themembersoftheWahhabimovementarenotpossibleto
implementtheseprinciples,becausetheyoccupyatotali
tarianandextremistpositionthatshouldbeorganizedso
cietyinaccordancewithSharialawanddonothaveeven
theminimumofconditionsforrespectingotheropinions.
UnderthisshowsthatthetheWahhabisareessenceanti
democraticestablished,andconsequentlyantiDaytonand
thereareimpossiblecoexistenceofthesetwomodelswit
hinasinglestate.
TheconclusionthatarisesisthatBosniaandHerzegovi
nawillbefurther fromtheconsociationalmodelofmo
derndemocracyandthecivilstatewhileinitsterritorybe
strengthenedWahhabimovementandtheideasforwhich
it struggles.Weareconvinced that theonlyway for the
survivalofBiHisapplicationconsociationaldemocracy.
Anythingelsewouldleadtofurtheranddeeperconflicts
thatcouldturnintoopenconflictsandmaybeeventhedi
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sappearanceofthestateofBosniaandHerzegovinainthis
form.
KeyWords:Wahhabimovement, consociational democ
racy, Bosnia andHerzegovina, Islam,Muslims, Christi
ans,DaytonAccords,civilstate.
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