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Сажетак
Исла ми зам пред ста вља је дан од нај ве ћих без бед но сних иза

зо ва у са вре ме ном све ту, с об зи ром на чи ње ни цу да се упра во на 
овој ра ди кал ној и ис кљу чи вој по ли тич кој иде о ло ги ји те ме ље ста
во ви и ци ље ви нај ве ћег бро ја ак тив них и ути цај них те ро ри стич
ких ор га ни за ци ја ши ром све та. Ова без бед но сна прет ња при сут на 
је и на Бал кан ском по лу о стр ву, а јед на од нај у гро же ни јих зе ма ља 
је Бо сна и Хер це го ви на, а на ро чи то њен му сли ман ски/бо шњач ки 
део. Ме ђу на род на исла ми стич ка мре жа у Фе де ра ци ји БиХ, ус по
ста вље на на кон рас па да СФРЈ и по чет ка гра ђан ског ра та, у ме
ђу вре ме ну се раз ви ла у ор га ни зо ван си стем и кључ ну ре ги о нал ну 
без бед но сну прет њу ко ја у знат ној ме ри угро жа ва и Ср би ју. Ве
ли ки про блем у бор би про тив исла ми зма и те ро ри зма у БиХ пред
ста вља бла го на клон и за штит нич ки од нос ко ји бо шњач ка по ли
тич ка ели та у Са ра је ву има пре ма исла ми сти ма, али и сим па ти је 
ко је по сто је у бо шњач ком на ци о нал ном кор пу су за џи хад ске ’све те 
рат ни ке’. Са дру ге стра не, зва нич ни ци Ре пу бли ке Срп ске из ра зи
то су кри тич ни пре ма овом фе но ме ну и већ ду ги низ го ди на упо зо
ра ва ју на по сле ди це ко је не сме та но де ло ва ње исла ми ста мо же да 
има на без бед но сну си ту а ци ју у БиХ. Мо же се, за пра во, ре ћи да је 
је ди ни без бед но сни ор ган у Бо сни и Хер це го ви ни ко ји се од го вор но 
од но си пре ма исла ми стич кој прет њи МУП Ре пу бли ке Срп ске ко ји, 
је ди ни у БиХ, спре ча ва пре тва ра ње те ри то ри је чи та ве др жа ве у 
ши ро ку исла ми стич ку ба зу. 
Кључ не ре чи: исла ми зам, те ро ри зам, ве ха би зам, Ре пу бли ка Срп ска, 

Ср би ја, Бо сна и Хер це го ви на. 
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УВОД

Ре пу бли ка Срп ска, срп ски ен ти тет у окви ру Бо сне и Хер це-
го ви не ко ји је 9. ја ну а ра ове го ди не про сла вио че тврт ве ка свог 
по сто ја ња, од свог на стан ка би ла је и оста ла су о че на са стал ним 
по ку ша ји ма уру ша ва ња и де ста би ли за ци је од стра не раз ли чи тих, 
ло кал них и ме ђу на род них, фак то ра, од са ра јев ске/бо шњач ке по-
ли тич ке ели те ко ја већ 25 го ди на отво ре но про па ги ра уни ште ње 
срп ског ен ти те та и свој по ли тич ки про грам за пра во у су шти ни и 
за сни ва на иде ји цен тра ли зо ва не, бо шњач ке и му сли ман ске Бо сне 
и Хер це го ви не, до раз ли чи тих стра них, ме ђу на род них фак то ра, 
пре ко Тур ске, Са у диј ске Ара би је, Ира на и дру гих му сли ман ских 
зе ма ља за ко је Срп ска пред ста вља пре пре ку ка ства ра њу ислам ске 
БиХ, па до Европ ске уни је, НА ТО пак та и Сје ди ње них Др жа ва ко ји 
су, од по чет ка ра та у Бо сни и Хер це го ви ни, за у зе ли стра ну бо сан-
ских му сли ма на и пре ко ин сти ту ци је Ви со ког пред став ни ка и су да 
БиХ већ де це ни ја ма ра де на уру ша ва њу срп ских ин сти ту ци ја. 

На ли сту број них про тив ни ка и отво ре них не при ја те ља Ре пу-
бли ке Срп ске, али та ко ђе и Ср би је и чи та вог срп ског на ро да, ко ји 
већ че тврт ве ка тр пи не ви ђе не не прав де и при ти ске од стра не јед-
ног де ла ме ђу на род не за јед ни це, на че лу са САД и НА ТО пак том, 
тре ба до да ти и је дан не фор ма лан али из у зет но мо ћан ен ти тет ко ји 
пред ста вља нај ве ћу прет њу гло бал ној без бед но сти и чи ја ће моћ 
у го ди на ма ко је до ла зе са свим си гур но ра сти – мре жу ра ди кал них 
исла ми стич ких и те ро ри стич ких ор га ни за ци ја ко је већ де це ни ја ма 
ши ре те рор и ха ос ши ром све та, ко ји се ин тен зи ви рао у по след-
њих не ко ли ко го ди на, пре тво рив ши за пад но е вроп ске пре сто ни це 
у пра ве рат не зо не ислам ских те ро ри стич ких гру па. За хва љу ју ћи 
свом ге о стра те шком по ло жа ју, ве ли ком при су ству му сли ман ског 
ста нов ни штва, сла бим ин сти ту ци ја ма, си ро ма штву и де струк тив-
ном ути ца ју по је ди них ве ли ких и ре ги о нал них си ла, Бал кан ско по-
лу о стр во, а по себ но Бо сна и Хер це го ви на, из ра зи то су угро же ни 
де ло ва њем исла ми стич ких ор га ни за ци ја. За Ре пу бли ку Срп ску и 
Ср би ју исла ми зам и те ро ри зам за сно ван на овој ра ди кал ној иде-
о ло ги ји пред ста вља ју ве ли ке без бед но сне иза зо ве са ко ји ма ће се 
срп ски на ци о нал ни кор пус тек су о ча ва ти у бу дућ но сти.
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ОСНО ВЕ ИСЛА МИ ЗМА

Ислам ска по ли тич ка иде о ло ги ја, од но сно исла ми зам, пред-
ста вља, по ме то да ма и на чи ни ма де ло ва ња, са вре ме ну иде о ло ги-
ју, те о риј ски, ме ђу тим, у пот пу но сти уте ме ље ну на кла сич ним 
ислам ским ре ли гиј ским из во ри ма. Јед на од основ них ка рак те ри-
сти ка исла ма је сте то да је он не са мо ре ли гиј ски, већ та ко ђе и 
по ли тич ки и прав ни си стем. Тре ба ис та ћи да ислам, за раз ли ку од 
не ких дру гих ре ли ги ја, има зна чај ну по ли тич ку уло гу у зе мља ма са 
му сли ман ском ве ћи ном, као и у му сли ман ским за јед ни ца ма ши ром 
све та. Ислам је од у век пред ста вљао кључ ни фак тор дру штве не мо-
би ли за ци је у му сли ман ској исто ри ји, ка ко у пе ри о ди ма кри за, та ко 
и у ста бил ним пе ри о ди ма, и ни јед на дру га иде о ло ги ја ни ка да ни је 
ус пе ла да до стиг не моћ ве ре. Ова ква си ту а ци ја та ко ђе ка рак те ри-
ше са вре ме на му сли ман ска дру штва и др жа ве у ко ји ма го то во да 
не ма ни јед ног зна чај ног по ли тич ког по кре та ко ји, у од ре ђе ној ме-
ри, не за сни ва сво је прин ци пе на ре ли ги ји. Ислам, сто га, и да ље 
пред ста вља основ ни из вор ле ги ти ми те та у по ли тич ким и прав ним 
си сте ми ма ових зе ма ља. 

Ислам ска по ли тич ка те о ри ја, од но сно исла ми зам, као иде о-
ло ги ја на си ља угра ђе на у те ме ље гло бал ног те ро ри зма, има зна чај-
не пред но сти ко је га из два ја ју и ста вља ју на че ло свих екс трем них 
иде о ло ги ја ко је су у про шло сти и са да шњо сти мо ти ви са ле ову вр-
сту по ли тич ког на си ља.1) Ње гов иде о ло шки жар, до сег, ам би ци о-
зност и из др жљи вост пред ста вља ју ка рак те ри сти ке ко је у ве ли кој 
ме ри не до ста ју оста лим иде о ло шким мо ти ва то ри ма те ро ри зма; 
по ред то га, иако је из бор на је ди ни ца ми ли тант ног исла ма огра-
ни че на на му сли ма не, она, на кон све га, чи ни от при ли ке ше сти ну 
чо ве чан ства, има ве о ма ви со ку сто пу при род ног при ра шта ја и по-
сто ји у го то во сва ком де лу све та.2) Ка ко при ме ћу је Да ни јел Пајпс 
(Da niel Pi pes), у свом тек сту из 2001. го ди не, „у тре нут ку ка да су 
европ ски екс тре ми ко му ни стич ке ле ви це и фа ши стич ке де сни це 
по ста ли у су шти ни не де ло твор ни и без на ро чи тог ути ца ја на ме-

1) Jeлена Ву ко и чић, „Исла ми зам, се ку ла ри зам, те ро ри зам – Раз ло зи и пер спек ти ве иде о-
ло шког и по ли тич ког кон флик та”, По ли ти ка на ци о нал не без бед но сти, бр. 1, стр. 261-
279, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2016, стр. 275; ви ше о фе но ме ну исла ми-
зма ви де ти у: Bas sam Ti bi, The Chal len ge of Fun da men ta lism: Po li ti cal Islam and the New 
World Di sor der, Uni ver sity of Ca li for nia Press, Ber ke ley, 2002; Мла ден Ли ша нин, „Ислам 
и Исла ми зам – По ре кло, про бле ми и пер спек ти ве”, По ли ти ка на ци о нал не без бед но-
сти, бр. 2, стр. 137-149, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2014; Ser ge Trif ko vic, 
The Sword of the Prop het: Islam: Hi story, The o logy, Im pact on the World, Re gi na Ort ho dox 
Press, Bo ston, MA, 2002.

2) Da niel Pi pes, „Who is the Enemy?”, Com men tary, Ja nu ary 2001.
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ђу на род ној без бед но сној сце ни, ми ли тант ни ислам по ка зао се као 
је ди ни ви тал ни, то та ли тар ни по крет на свет ској по зор ни ци. Као 
што ње го ви ли де ри, је дан за дру гим, стал но ис ти чу, овај по крет 
се бе сма тра је ди ним ри ва лом и не из бе жним на след ни ком за пад не 
ци ви ли за ци је”.3)

Ра зор на моћ исла ми зма „по ти че упра во из ком би на ци је тер-
ми на ко ји кон сти ту и шу овај фе но мен; са јед не стра не, ислам као 
ре ли ги ја, по ли ти ка и фи ло зо фи ја жи во та у до слов ној и се лек тив ној 
ин тер пре та ци ји по ста је ри гид на и ис кљу чи ва иде о ло ги ја, за сно ва-
на на чвр стом уве ре њу у соп стве ну су пре ма ци ју и ин фе ри ор ност 
свих дру гих; са дру ге стра не, ислам као по ли тич ку иде о ло ги ју ка-
рак те ри шу упра во ак ти ви зам и бор бе ни дух „ја ке ре ли ги је”, ко ја у 
ар се на лу сво јих ме то да по се ду је све об ли ке бор бе, од по ли ти ке и 
про па ган де, до де струк тив ног на си ља ко је, у све сти исла ми ста, по-
ста је ле ги тим но у слу ча је ви ма ка да се оста ле ак тив но сти по ка жу 
не де ло твор ним”.4)

ИСЛА МИ ЗАМ И ТЕ РО РИ ЗАМ  
У БО СНИ И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НИ

Исла ми зам у Бо сни и Хер це го ви ни има дуг исто ри јат и ду-
бо ке ко ре не. Је дан од нај а у тен тич ни јих пред став ни ка ове иде о ло-
ги је у са вре ме ној исто ри ји БиХ сва ка ко је њен пр ви пред сед ник 
на кон про гла ше ња не за ви сно сти, 1992. го ди не, Али ја Изет бе го вић. 
Изет бе го ви ће ва књи га, на пи са на 1970. го ди не, „Ислам ска де кла ра
ци ја“, у ко јој се за сту па кла сич на исла ми стич ка те за о ше ри јат ској 
др жа ви као је ди ном оп ти мал ном дру штве ном и по ли тич ком окви-
ру за жи вот му сли ма на, од у век је пред ста вља ла те мељ ње го вог 
аутен тич ног по ли тич ког про гра ма ко ји, ме ђу тим, ни је мо гао да се 
ре а ли зу је због про ти вље ња ме ђу на род не за јед ни це и не му сли ман-
ских кон сти ту тив них на ро да у БиХ.5) 

Иако се мо же ви де ти да је исла ми зам у Бо сни и Хер це го ви-
ни био при су тан и при хва ћен и док је она би ла са став ни део СФРЈ, 
пра ви „ве тар у ле ђа” овој ра ди кал ној иде о ло ги ји дао је рас пад Ју го-
сла ви је и гра ђан ски рат у БиХ ко ји је из осно ва из ме нио ову бив шу 

3) Исто.

4) Jeлена Ву ко и чић, „Исла ми зам, се ку ла ри зам, те ро ри зам – Раз ло зи и пер спек ти ве иде о-
ло шког и по ли тич ког кон флик та”, По ли ти ка на ци о нал не без бед но сти, бр. 1, стр. 261-
279, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2016, стр. 275-276.

5) Али ја Изет бе го вић, Ислам ска де кла ра ци ја – Је дан про грам исла ми за ци је му сли ма на и 
му сли ман ских на ро да, Са ра је во, 1990.
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ју го сло вен ску ре пу бли ку, њен кул тур ни иден ти тет и ме ђу ет нич ке 
од но се. На и ме, „по чет ком де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, на кон 
рас па да СФРЈ и по чет ка гра ђан ског ра та у Бо сни и Хер це го ви ни на 
де се ти не хи ља да ислам ских те ро ри ста, од ко јих је ве ли ки број уче-
ство вао у ра то ви ма у Ав га ни ста ну, Ира ку и дру гим му сли ман ским 
зе мља ма, по ста ли су при пад ни ци му сли ман ске вој ске Али је Изет-
бе го ви ћа у на ди да ће пре не ти џи хад на те ри то ри ју Евро пе и узе ти 
уче шће у ства ра њу пр ве ислам ске др жа ве на Ста ром кон ти нен ту. У 
овој бор би од мах су до би ли по др шку сво јих тра ди ци о нал них са-
ве зни ка из Ав га ни стан ског ра та, Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва 
и НА ТО са ве за.6) Му сли ман ски те ро ри сти су у БиХ до не ли и из-
у зет но ри гид ну, екс тре ми стич ку ин тер пре та ци ју исла ма као ве ре, 
ве ха би зам, ко ји ујед но пред ста вља и зва ни чан по ли тич ко/ре ли гиј-
ски си стем у нај кон зер ва тив ни јој му сли ман ској др жа ви на све ту и 
глав ном гло бал ном спон зо ру ислам ског екс тре ми зма и те ро ри зма, 
Са у диј ској Ара би ји. По ред ве ли ког бро ја џи ха ди ста, зна чај ну уло-
гу у гра ђан ском ра ту у Бо сни и Хер це го ви ни има ле су и мно го број-
не, та ко зва не ‘ху ма ни тар не ислам ске ор га ни за ци је’ пре ко ко јих су 
у зе мљу ушле сто ти не ми ли о на до ла ра ко ји ма су се фи нан си ра ли, 
ка ко бо сан ски џи хад, та ко и про дор ве ха би зма у све по ре по ли тич-
ког, дру штве ног и кул тур ног жи во та. Са у диј ска Ара би ја пре у зе ла 
је уло гу нај ве ћег до на то ра и глав ног „игра ча” ме ђу број ним му сли-
ман ским др жа ва ма ко је су, на је дан или дру ги на чин, уче ство ва ле у 
бо сан ском ра ту. За ни мљи во је, ме ђу тим, то што је и тра ди ци о нал-
ни са у диј ски не при ја тељ, ши ит ски Иран, ра ме уз ра ме са Са у диј-
ци ма, по ма гао џи хад у БиХ, при то ме ши ре ћи свој ути цај. Бо сна и 
Хер це го ви на је, за пра во, је дан од рет ких при ме ра „бес пре кор не” 
са рад ње нај ра зли чи ти јих ра ди кал них ислам ских фрак ци ја, ко ји-
ма се циљ про до ра у Евро пу пре ко Бал ка на очи глед но (и ло гич но) 
по ста вио ис пред и из над сек та шких по де ла и пар ти ку лар них ин-
те ре са. На кон за вр шет ка ра та, на сто ти не му џа хе ди на до би ло је 
др жа вљан ство БиХ и оста ло ту да жи ви, а до на ци је бо га тих бли-
ско и сточ них зе ма ља на ста ви ле су да се сли ва ју у те ме ље бу ду ће 
„Ислам ске др жа ве”, фи нан си ра ју ћи из град ње гран ди о зних џа ми ја 
(ина че у пот пу ном рас ко ра ку са до та да шњом гра ди тељ ском прак-
сом бал кан ских му сли ма на), ислам ских шко ла и кул тур них цен та-
ра, шко ло ва ње ло кал них ка дро ва ши ром му сли ман ског све та и дру-
ге вр сте про па ги ра ња ве ха би зма и ја ча ња ислам ских те ме ља БиХ 
(из ме ђу оста лог и кроз фи нан сиј ске инек ци је по је дин ци ма и по-
ро ди ца ма ко ји су би ли спрем ни да при хва те „ислам ски ко рек тан” 
6) По гле да ти: Jeлена Ву ко и чић, „Ислам ски те ро ри зам, НА ТО и САД на Бал ка ну – Са ве-

зни штво ко је тра је”, Без бед но сни фо рум, бр. 2, стр. 79-93, Евро а зиј ски без бед но сни 
Фо рум, Бе о град, 2016.
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на чин жи во та). При лив нов ца из бли ско и сточ них зе ма ља на ста вио 
се и кроз број не ин ве сти ци је, нај че шће у ку по ви ну (углав ном срп-
ске) зе мље у Фе де ра ци ји БиХ, и из град њу лук су зних стам бе них и 
по слов них обје ка та. Те шко је на ћи пре ци зне по дат ке о то ме шта и 
ко ли ко по се ду ју Ара пи у БиХ, али је си гур но да се њи хо ва ула га ња 
ме ре сто ти на ма ми ли о на до ла ра и да не пре кид но ра сту, при то ме 
ја ча ју ћи и све оп шти ути цај бо га тих бли ско и сточ них ин ве сти то ра у 
си ро ма шној Бо сни и Хер це го ви ни”.7) 

Ло ги стич ка мре жа ко ју су по је ди не му сли ман ске др жа ве за-
јед но са му џа хе ди ни ма, ‘ислам ским ху ма ни тар ним’ ор га ни за ци ја-
ма, те ро ри стич ким гру па ма и слич но, ус по ста ви ле у пе ри о ду од 
1992. до 1995. го ди не вре ме ном се, на овај на чин, пре тво ри ла у 
по ли гон за ши ре ње ути ца ја и спро во ђе ње ге о стра те шких пла но ва 
Са у диј ске Ара би је, Ира на, Тур ске и му сли ман ског све та ге не рал-
но, са јед не, као и Ал-Ка и де, Ислам ске др жа ве и број них дру гих 
те ро ри стич ких ор га ни за ци ја, са дру ге стра не, ко ји ма је за јед нич ки 
циљ ра ди ка ли за ци ја и исла ми за ци ја Бо сне и Хер це го ви не, Бал ка-
на, Евро пе и, на кра ју кра је ва, у скла ду са тра ди ци о нал ним ислам-
ским уче њем, свих оних де ло ва све та ко ји (још увек) ни су по ста ли 
му сли ман ски.8)

Мо же се за кљу чи ти да је рат у БиХ пред ста вљао „од скоч ну 
да ску” за про дор исла ми зма и те ро ри зма на чи тав Бал кан и овај 
фе но мен се у про те кле две и по де це ни је ета бли рао као јед на од 
нај ве ћих без бед но сних прет њи, ка ко на са мом Бал ка ну, та ко и у 
Евро пи ге не рал но, са те ри то ри је бал кан ских зе ма ља.9) На Бал ка ну 
је ство ре на ве ли ка ба за по др шке сим па ти зе ра Ислам ске др жа ве у 
ко јој је, пре ма не ким про це на ма, и до 400.000 љу ди. Пре ма ре чи-
ма ана ли ти ча ра Гор до на Бар до ша (Gor don Bar dos), „на Бал ка ну се 
пре 50 го ди на ме ђу ислам ске екс тре ми сте мо гло свр ста ти не ко ли ко 
сто ти на по је ди на ца око Али је Изет бе го ви ћа, a да нас у овом ре ги-
о ну има не ко ли ко сто ти на хи ља да љу ди ко ји су при хва ти ли иде о-
ло шки и по ли тич ки про грам Ислам ске др жа ве. С об зи ром на ове 
бро је ве, ни је из не на ђу ју ће да ре зул та ти од ре ђе них сту ди ја по ка зу-

7) Jeлена Ву ко и чић, „Ислам ски те ро ри зам, НА ТО и САД на Бал ка ну – Са ве зни штво ко је 
тра је”, Без бед но сни фо рум, бр. 2, стр. 79-93, Евро а зиј ски без бед но сни Фо рум, Бе о град, 
2016, стр. 82-83.

8) Је дан од кључ них кон це па та у исла му је сте по де ла све та на оне др жа ве у ко ји ма се 
при ме њу је ше ри јат ски за кон, по зна те под на зи вом Dar alIslam (ку ћа исла ма) и оне 
ко је сво је за ко не не те ме ље на Ше ри ја ту, по зна те под на зи вом Dar alHarb (ку ћа ра та). 
Све та ду жност сва ког му сли ма на је сте ши ре ње све та исла ма до кле год он не об у хва ти 
све оне те ро то ри је ко је су део све та ра та.

9) Ви ше о те ро ри зму у БиХ ви де ти у: Џе вад Га ли ја ше вић, Ера те ро ри зма у БиХ, Фи лип 
Ви шњић, Бе о град, 2007.
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ју да по гла ви ста нов ни ка нај ве ћи број до бро во ља ца за Ислам ску 
др жа ву и дру ге исла ми стич ке по кре те у Си ри ји и Ира ку до ла зи 
упра во са про сто ра БиХ, Ко со ва и Ал ба ни је”.10) Бар дош ис ти че и 
чи ње ни цу да су ислам ски ре жи ми, по пут оног у Са у диј ској Ара-
би ји, ин ве сти ра ли ми ли јар де до ла ра на Бал ка ну, фи нан си ра ју ћи 
исла ми стич ке ме ди је и про па ган ду, као и спон зо ри са ње еду ка ци је 
ло кал них кле ри ка у бли ско и сточ ним шко ла ма у ко ји ма су уса вр-
ша ва ли нај ек стрем ни је ин тер пре та ци је ве ре, па ни је слу чај ност то 
што су во ђе ве ха биј ског по кре та у БиХ, од Не џа да Бал ка на до Ну-
сре та Има мо ви ћа, Му ха ме да Пор че и Би ла ла Бо сни ћа, сту ди ра ли 
у зе мља ма по пут Егип та, Јор да на, Си ри је и Са у диј ске Ара би је.11) 

ОД НОС ПО ЛИ ТИЧ КИХ ЕЛИ ТА ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈЕ БИХ  
И РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ ПРЕ МА ФЕ НО МЕ НУ 

ИСЛАМ СКОГ ЕКС ТРЕ МИ ЗМА

Са аспек та без бед но сти и ге о стра те шке по зи ци је Ре пу бли-
ка Срп ска је чу вар за пад не гра ни це Ре пу бли ке Ср би је, пре пре ка 
ства ра њу ислам ске др жа ве на те ри то ри ји Бо сне и Хер це го ви не и 
ши ре њу мре же ислам ског те ро ри зма. Уни та ри за ци ја БиХ, са свим 
си гур но, зна чи ла би и ја ча ње ра ди кал ног исла ма на ње ној те ри-
то ри ји што у овом тре нут ку спре ча ва ју упра во ин сти ту ци је Ре пу-
бли ке Срп ске. На и ме, ка да се ана ли зи ра ју зва нич не из ја ве по ли-
тич ке ели те у БиХ на те му ислам ског екс тре ми зма, али и њи хо ве 
ак тив но сти, уоч љи ве су вр ло упа дљи ве раз ли ке у при сту пу овом 
фе но ме ну од стра не бо шњач ких по ли ти ча ра и зва нич ног Са ра је ва 
са јед не, и по ли тич ких пред став ни ка Ре пу бли ке Срп ске, са дру-
ге стра не. Ка ко ис ти че Мла ден Ба ја гић: „Иако је раз вој и ја ча ње 
гло бал ног те ро ри зма и ра ди кал ног екс тре ми зма у БиХ - пре двор ју 
Евро пе - чи ње нич но ста ње ко је се не мо же ни чим опо врг ну ти, ре-
ак ци ја пре све га Фе де ра ци је БиХ, зе ма ља ислам ске про ве ни јен ци-
је и зна чај ног де ла за пад них зе ма ља је, нај бла же ре че но, збу њу ју ће 
„мла ка”, кон фу зна, и без ја сног опре де ље ња да се те ро ри зму у би-
ло ком об ли ку мо ра сна жно су прот ста ви ти свим сред стви ма, ко-
нач но и си лом. Ка да се ра ди о Фе де ра ци ји БиХ, слу жбе но Са ра је во 
го то во да и не при ме ћу је озбиљ ност и сте пен опа сно сти ко ји са со-
бом но се но си о ци те ро ри зма у БиХ – рат ни му џа хе ди ни, но ви та-
лас ра ди кал них ислам ских фун да мен та ли ста и екс трем ни при пад-
ни ци ве ха биј ских за јед ни ца. Чак се уоча ва да мно ги зва нич ни ци 

10) „Исис на Балкану подржава 400.000 људи!”, Мондо, 06.12.2015.

11) Исто.



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

136

стр. 129-143.

отво ре но бра не по чи ни о це те ро ри стич ких ака та, по пут ислам ског 
екс тре ми сте ко ји је из вр шио на пад на ам ба са ду САД у Са ра је ву, 
или вехабијe ко ји је у на па ду на По ли циј ску упра ву у Звор ни ку 
убио срп ског по ли цај ца и дво ји цу ра нио. По сле ди ца то га је да су и 
без бед но сне и по ли циј ске аген ци је има ле скром не успе хе на пла ну 
бор бе про тив те ро ри зма у БиХ и Фе де ра ци ји БиХ. Су прот но, Ре-
пу бли ка Срп ска је све сна те ро ри стич ких прет њи и на сто ји не са мо 
осу ди ти тај тренд већ и ак тив но су де ло ва ти у ши рим ан ти те ро ри-
стич ким ко а ли ци ја ма на Бал ка ну и Евро пи.”12)

Пред сед ник Ре пу бли ке Срп ске, Ми ло рад До дик, у ви ше 
на вра та упо зо ра вао је до ма ћу и свет ску јав ност на про блем при-
су ства ра ди кал них ислам ских гру па у Бо сни и Хер це го ви ни. У 
сво јој из ја ви за „Глас Ру си је” из 2013. го ди не, До дик на гла ша ва 
да je исла ми за ци ја у БиХ до те ме ре об у хва ти ла ста нов ни штво 
да ислам ских вер ских обје ка та има ви ше не го у не кој ис кљу чи-
во му сли ман ској зе мљи. Пре ма ње го вим ре чи ма, „огро ман но вац 
је уло жен у из град њу џа ми ја ши ром БиХ. Тач ни је, ви ше од 1.000 
џа ми ја је из гра ђе но са мо за по след њих не ко ли ко го ди на. На рав но, 
ја не мам ни шта про тив тих обје ка та, али имам про тив зло у по тре-
бе ве ре”.13) Ка ко на во ди пред сед ник Срп ске, „у Фе де ра ци ји БиХ 
са да жи ви, од но сно до шло је 50.000 љу ди из арап ског све та. Они 
по ку ша ва ју да ши ре ислам као ре ли ги ју. Мно ги од њих но се ра-
ди кал на обе леж ја. На рав но да нас то ве о ма бри не. У на сто ја њу да 
то ре ши мо, ми то пи та ње јав но отва ра мо и же ли мо да сви аспек ти 
бу ду до ступ ни свим ре ле вант ним фак то ри ма”.14) На сли чан на чин, 
на кон уби ства дво ји це Бо шња ка од стра не при пад ни ка ве ха биј ског 
по кре та у При је до ру, 2014. го ди не, та да шњи за ме ник пред се да ва-
ју ћег Са ве та ми ни ста ра БиХ, Ни ко ла Шпи рић, ис та као је да већ 
ду же вре ме упо зо ра ва на опа сност од ра ди кал ног исла ма и ве ха-
би зма, али да, на жа лост, нај че шће ни је био схва ћен или се то ме 
да ва ла не ка нео збиљ на ко но та ци ја: „Же лим да упо зо рим да су они 
(исла ми сти, прим. Ј.В.) већ овла да ли си сте мом у БиХ, да је тај ра-
ди кал ни ислам већ ушао у све ин сти ту ци је вла сти БиХ, а по след-
ња фа за би ће по ли тич ко ор га ни зо ва ње.”15) Са дру ге стра не, из ја ва 
Ба ки ра Изет бе го ви ћа да су До дик и Ре пу бли ка Срп ска ве ће прет ње 

12) Младен Бајагић, „Босна и Херцеговина у вртлогу радикалног исламистичког 
фанатизма, екстремног вехабизма и тероризма”, Политика националне безбедности, 
бр. 1, стр. 47-82, Институт за политичке студије, Београд, 2015, стр. 78-79.

13) „Додик: Јача радикални ислам у БиХ“, Бијељина Данас, 07. 11. 2013.

14) Исто.

15)   „Шпирић: Радикални ислам ушао у све институције власти“, Независне новине, 31.07. 
2014, доступно на: www.nezavisne.com/novosti/bih/Spiric-Radikalni-islam.../25617
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Бо сни и Хер це го ви ни не го ислам ски екс тре ми зам до вољ но го во ри 
о од но су бо шњач ке по ли тич ке ели те пре ма овом озбиљ ном без бед-
но сном иза зо ву.16)

Од нос зва нич ног Са ра је ва, као и бо шњач ке по ли тич ке и ин-
те лек ту ал не ели те ге не рал но, пре ма ислам ском фун да мен та ли зму, 
те ро ри зму и ве ха би зму је сте нај сла би ја ка ри ка у бор би про тив 
нај ве ће гло бал не без бед но сне прет ње на те ри то ри ји БиХ. Ста во-
ви бо шњач ких по ли ти ча ра и ин те лек ту а ла ца, та ко ђе, пред ста вља ју 
ре флек си ју од но са ко ји, пре ма овим фе но ме ни ма има и ве ћин ска 
јав ност у бо шњач ком на ци о нал ном кор пу су. За па њу ју ће бла го на-
ко лон од нос пре ма ра сту екс тре ми зма у Фе де ра ци ји БиХ, за тво-
ре ним ве ха биј ским за јед ни ца ма, отво ре ном про па ги ра њу на си ља 
ши ром џа ми ја фи нан си ра ним са у диј ским нов цем, џи ха ди сти ма ко-
ји се бо ре у ре до ви ма Ислам ске др жа ве и слич ним по ја ва ма за и ста 
пред ста вља јед ну нео бич ну по ја ву, по себ но ка да се узме у об зир да 
су ислам ски екс тре ми сти ши ром све та по зна ти по вр ло бру тал ном 
од но су пре ма свим оним му сли ма ни ма ко ји не де ле њи хо ву ви зи ју 
све та и исла ма, што би, хи по те тич ки гле да но, и ве ли ки број бо сан-
ско-хер це го вач ких му сли ма на ста ви ло у вр ло не згод ну по зи ци ју 
уко ли ко би, у не ком бу ду ћем пе ри о ду, нај ек стрем ни ји исла ми сти 
до би ли на по ли тич кој сна зи. Уоста лом, и до са да шња прак са бо-
сан ских ве ха би ја по ка за ла је да они сво је жр тве че сто не би ра ју по 
вер ској при пад но сти, па су та ко, у ви ше на вра та, у те ро ри стич ким 
на па ди ма у БиХ стра да ли и Бо шња ци, од но сно му сли ма ни. Сим па-
ти је за екс тре ми зам и ве ха би зам, упр кос на ве де ним чи ње ни ца ма, 
ме ђу тим, еви дент но по сто је у бо шњач ком на ци о нал ном кор пу су и 
ње го вој по ли тич кој ели ти, а по сто је и раз ло зи због ко јих је то та ко:

1. Број не оба ве штај не аген ци је го ди на ма ука зу ју на ве зе из-
ме ђу вр ха нај ве ће бо шњач ке пар ти је, СДА, на че лу са Ба-
ки ром Изет бе го ви ћем и ра ди кал них исла ми ста из раз ли-
чи тих де ло ва све та, по себ но Са у диј ске Ара би је и Ира на. 
Ба кир Изет бе го вић по ве зан је са из град њом и де ло ва њем 
нај ве ће вер ске ба зе исла ми зма у БиХ – џа ми јом кра ља 
Фах да у Са ра је ву, на пра вље ном од стра не Са у диј ске Ара-

16) „Изетбеговић: Република Српска и Додик су већа пријетња него тероризам“, Глас 
Српске, 28.12.2016, доступно на: www.glassrpske.com/.../Izetbegovic-Republika-Srpska...
terorizam/...; Бакир Изетбеговић, чији ставови веродостојно представљају генералне 
ставове бошњачке политичке и интелектуалне елите више пута досад је показао какво 
мишљење има о исламском тероризму. Тако je, на пример, након терористичког напада 
у Бугојну из 2010. године Изетбеговић изјавио да је Харис Чаушевић, извршилац 
напада, „бивши рокер и човјек који се налази у стресу”. Констатовао је да је „ријеч 
о бенигном случају и да од тога не треба правити малигни проблем” и да му „није 
јасно како се од једног случаја прави 3.000 случајева”; Жељка Домазет, „Вехабије и 
тероризам срамота БиХ”, Глас српске, 14.07.2010.
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би је за по тре бе ши ре ња ве ха би зма ме ђу му сли ман ским 
ста нов ни штвом у Бо сни и Хер це го ви ни. Изет бе го вић је 
та ко ђе по знат по сво јој вр ло бли ској са рад њи са Ира ном 
и на кло но сти пре ма овој ислам ској др жа ви ко ју је по-
ка зи вао ви ше пу та, из ме ђу оста лог и кроз пру жа ње за-
шти те иран ским ди пло ма та ма оп ту же ним за суб вер зив не 
де лат но сти на бо сан ско-хер це го вач кој те ри то ри ји. По-
ред Са у диј ске Ара би је и Ира на сва ка ко тре ба по ме ну ти 
и Тур ску са ко јом СДА одр жа ва из у зет но при сне од но-
се, а ко ја, под вла шћу исла ми сте Ре џе па Та и па Ер до га на, 
отво ре но ра ди на ши ре њу исла ми зма у сво јој по себ ној 
фор ми нео о сма ни зма у др жа ва ма ко је су не ка да би ле део 
Ото ман ског цар ства, из ме ђу оста лог и у Бо сни и Хер це-
го ви ни. У скла ду са сво јим иде о ло шким ста ја ли шти ма, 
Ба кир Изет бе го вић и ње го ва пар ти ја по зна ти су и по вр-
ло бла го на кло ном од но су пре ма фе но ме ну ве ха би зма у 
БиХ, за тво ре ним ве ха биј ским за јед ни ца ма, за ко је се зна 
да ни су ни шта дру го не го ра сад ни ци ислам ског екс тре-
ми зма, као и ве ха би ја ма по зна тим по сво јим те ро ри стич-
ким ак тив но сти ма у са мој БиХ и уче шћу у ра то ви ма на 
Бли ском ис то ку у ре до ви ма Ислам ске др жа ве.

2. Еви дент не сим па ти је за ве ха биј ски по крет и исла ми стич-
ке струк ту ре у Бо сни и Хер це го ви ни, ко је по сто је у јед-
ном де лу бо шњач ке јав но сти, ву ку ко ре не још из пе ри-
о да гра ђан ског ра та ко ји је за ве ли ки број Бо шња ка био 
и пре крет ни ца у пре о бли ко ва њу ко лек тив ног иден ти те-
та, ина че обла сти у ко јој је му сли ман ски на род у БиХ 
углав ном лу тао у пе ри о ду 20. ве ка. Као што су ме ња ли 
и сам на зив сво је на ци о нал не за јед ни це, Бо шња ци су у 
пе ри о ду СФРЈ че сто осци ли ра ли из ме ђу му сли ман ског и 
ју го сло вен ског, вер ског и се ку лар ног, па и срп ског и хр-
ват ског иден ти те та. Рат им је, ме ђу тим, пру жио при ли ку 
да утвр де и пре о бли ку ју свој иден ти тет, што је углав ном 
зна чи ло ре и сла ми за ци ју. На гла сак на исла му као те ме-
љу бо шњач ке на ци је до вео је до мно гих про ме на у му-
сли ман ском на ци о нал ном кор пу су, што је, из ме ђу оста-
лог, под ра зу ме ва ло и ве зи ва ње за све оно са пред зна ком 
„ислам ско”, би ло да је у пи та њу хи џаб, за бра на ал ко хо ла 
или јед на од нај ек стрем ни јих иде о ло шких ин тер пре та-
ци ја исла ма – ве ха би зам.

3. То ле ран ци ја исла ми зма у Фе де ра ци ји БиХ ди рект но је 
по ве за на са отво ре ним ани мо зи те том ко ји ап со лут на ве-
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ћи на Бо шња ка осе ћа пре ма Ре пу бли ци Срп ској и срп ском 
на ро ду ко ји у њој жи ви. Же ља и на да да ће Бо сна и Хер-
це го ви на по ста ти цен тра ли зо ва на, бо шњач ка на ци о нал-
на др жа ва, ко је не скри ве но га ји бо шњач ка ве ћи на у БиХ, 
до ве ла је до тле да се чак и оне по ја ве ко је су не га тив не и 
де струк тив не по са ме Бо шња ке, као што је ве ха би зам, то-
ле ри шу и по др жа ва ју, до кле год су усме ре не про тив Ср ба 
и Ре пу бли ке Срп ске.

4. По зи ти ван од нос пре ма ислам ском екс тре ми зму има и 
је дан прак ти чан раз лог. У дис функ ци о нал ној и си ро ма-
шној Бо сни и Хер це го ви ни ко ју због ха о тич не по ли тич ке 
си ту а ци је, кри ми на ла и ко руп ци је озбиљ ни ин ве сти то ри 
углав ном за о би ла зе, ин ве сти ци је из бо га тих арап ских зе-
ма ља се, у јед ном де лу бо шњач ке јав но сти, до жи вља ва ју 
као по зи ти ван до при нос еко но ми ји зе мље. Иако је по зна-
то да Ара пи не ин ве сти ра ју у про из вод не де лат но сти, већ 
ис кљу чи во у стам бе не, хо тел ске и ко мер ци јал не са др жа-
је, од ко јих еко но ми ја БиХ не ма мно го ко ри сти, не ки ста-
нов ни ци ФБиХ бо шњач ке на ци о нал но сти ипак сма тра ју 
да и арап ски ка пи тал сум њи вог по ре кла мо же да има по-
зи тив не ефек те на раз вој Бо сне и Хер це го ви не.

На ве де ни раз ло зи у мно го ме об ја шња ва ју, на пр ви по глед, 
мо жда нео бич ну то ле ран ци ју, па и сим па ти је за ве ха би зам и исла-
ми зам, чак и код оних Бо шња ка ко ји не же ле да жи ве по пра ви ли ма 
ше ри јат ског за ко на. Ма сов на по др шка исла ми стич ким струк ту ра-
ма, ме ђу тим, из у зет но је ва жна за раз у ме ва ње окру же ња у ко јем 
де лу ју исла ми стич ке струк ту ре у Бо сни и Хер це го ви ни. Ја сно је 
да у Фе де ра ци ји БиХ не ма по ли тич ке во ље за об ра чу на ва ње са 
исла ми змом и те ро ри змом уте ме ље ним на ње му, због јед но став не 
чи ње ни це да се ове де струк тив не по ја ве не до жи вља ва ју као про-
блем, већ као ин те грал ни еле мен ти бо шњач ког дру штва и по тен ци-
јал но оруж је у су ко бу са Ре пу бли ком Срп ском, Ср би јом и Ср би ма. 
Оче ки ва ти да ће се про зи ти ван од нос бо шњач ке по ли тич ке ели те 
и ве ли ког де ла јав но сти пре ма исла ми сти ма у бли ској бу дућ но сти 
про ме ни ти би ло би на ив но, и Ре пу бли ка Срп ска и Ср би ја мо ра ју 
да бу ду све сне да, у бор би про тив исла ми зма и те ро ри зма, у овом 
тре нут ку, мо гу да се осло не са мо јед на на дру гу, на рав но уз по моћ 
оних ме ђу на род них фак то ра ко ји пре по зна ју овај про блем и не же-
ле де ста би ли за ци ју при ли ка у Бо сни и Хер це го ви ни и на Бал кан-
ском по лу о стр ву. 
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ЗА КЉУ ЧАК

Исла ми зам и те ро ри зам у Бо сни и Хер це го ви ни пред ста вља-
ју озбиљ не без бед но сне иза зо ве ко ји има ју по тен ци јал да у бу дућ-
но сти иза зо ву не ста бил ност ши ро ких раз ме ра, ка ко у БиХ, та ко и у 
Ср би ји ко ја је и са ма угро же на де ло ва њем ислам ских екс тре ми ста 
у Ра шкој обла сти и на ју гу зе мље. Ком плек сан прав ни и по ли тич ки 
си стем Бо сне и Хер це го ви не, на жа лост, у ве ли кој ме ри олак ша ва 
де ло ва ње екс тре ми стич ких гру па ко је ко ри сте по вла шћен по ло жај 
ко ји очи глед но има ју у Фе де ра ци ји БиХ. Не скри ве не сим па ти је 
ко је нај ек стрем ни ји исла ми сти, по пут при пад ни ка ве ха биј ског по-
кре та, ужи ва ју у бо шњач ком/му сли ман ском де лу ФБиХ по сле ди ца 
су ка ко до брих од но са ко је са ра јев ска по ли тич ка ели та, на че лу 
са Стран ком де мо крат ске ак ци је и ње ним ли де ром Ба ки ром Изет-
бе го ви ћом, има са ислам ским др жа ва ма, по пут Са у диј ске Ара би је 
и Ира на, та ко и ди рект ног или пре ћут ног одо бра ва ња по сто ја ња 
ова квих по ја ва у ши рој бо шњач кој јав но сти ко ја осе ћа ду бо ку за-
хвал ност ве ха би ја ма због све га што су њи хо ви при пад ни ци ура ди-
ли за ‘му сли ман ску ствар’ то ком гра ђан ског ра та у Бо сни и Хер-
це го ви ни.17) Ово су ве ри фи ко ва не чи ње ни це ко је се не ће ме ња ти у 
бу дућ но сти те, сто га, ни Ба ња Лу ка ни Бе о град не тре ба да оче ку ју 
би ло ка кву по моћ Са ра је ва у за јед нич кој бор би про тив ислам ских 
екс тре ми ста. Јед но став но ре че но, за зва нич но Са ра је во, бо шњач ке 
по ли ти ча ре и ве ли ки део бо шњач ке јав но сти, ве ха би је су са ве зни-
ци, а не не при ја те љи, у бор би за уни тар ну Бо сну и Хер це го ви ну, 
ко ја пред ста вља око сни цу бо шњач ке по ли ти ке. С об зи ром да су се 
‘све ти му сли ман ски рат ни ци’ већ до ка за ли у сво јој бор би про тив 
Ср ба чи не ћи не ке од нај мон стру о зни јих зло чи на у про те клом ра ту 
у БиХ, на њи хо ве ‘до бре услу ге’ у не ком бу ду ћем пе ри о ду рат но-
ху шкач ка бо шњач ка по ли тич ка ели та еви дент но све вре ме ра чу на.

Ових „не при јат них” чи ње ни ца срп ске по ли тич ке ели те мо-
ра ју да бу ду све сне с об зи ром на чи ње ни цу да се ра ди о озбиљ ном 
про бле му са ко јим и да ле ко ве ће, бо га ти је и бо ље ор га ни зо ва не 
др жа ве од Ре пу бли ке Срп ске и Ср би је те шко из ла зе на крај. Тре ба 
ис та ћи и то да, у овом тре нут ку, је ди ни без бед но сни ор ган у БиХ 
ко ји пре по зна је ислам ски екс тре ми зам и ве ха би зам као прет ње по 
на ци о нал ну си гур ност и ак тив но им се су прот ста вља је сте МУП 
Ре пу бли ке Срп ске. По ли тич ки врх Ре пу бли ке Срп ске на вре ме је 
пре по знао прет њу и чи ни све што је у ње го вој мо ћи да си ту а ци ју 

17) Више о улози муџахедина у рату у БиХ видети у: Evan F. Kohlman, AlQaida’s Jihad in 
Europe: The AfghanBosnian Network, Berg Publisher, New York, 2004.
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др жи под кон тро лом што је од огром не ва жно сти иа за срп ски ен-
ти тет, али и за др жа ву Ср би ју ко ју та ко ђе по тен ци јал но угро жа ва ју 
екс тре ми сти са те ри то ри је Бо сне и Хер це го ви не. До бра са рад ња 
по ли ци је и вој ске Ср би је са МУП-ом Ре пу бли ке Срп ске од кључ не 
је ва жно сти за ак тив ну бор бу про тив еска ла ци је исла ми зма и ве ха-
би зма на те ри то ри ји обе др жа ве.

Тре ба има ти на уму да су сви исла ми сти и при пад ни ци ве-
ха биј ског по кре та у БиХ по тен ци јал ни те ро ри сти са вр ло ја сним 
по ли тич ким ци љем ко ји под ра зу ме ва ства ра ње ислам ске др жа ве 
Бо сне и Хер це го ви не, уни ште ње Ре пу бли ке Срп ске и об ра чун са 
срп ским на ро дом на на чин ко ји је већ пре зен то ван у гра ђан ском 
ра ту де ве де се тих. У овом тре нут ку ови екс тре ми сти углав ном 
пред ста вља ју „спа ва че”, али би ло ко ја да ља де ста би ли за ци ја, и 
она ко крх ке, без бед но сне си ту а ци је у БиХ мо гла би да ак ти ви ра 
овај, по тен ци јал но из у зет но опа сан, про блем и уве ду зе мљу у ха ос. 
Безбдно сне слу жбе Ре пу бли ке Срп ске не мо гу да има ју кон тро лу 
над оним што се де ша ва у Фе де ра ци ји Бо сне и Хер це го ви не, у ко-
јој је већ и та ко до шло до ме та ста зи ра ња ислам ског екс тре ми зма, 
али спре ча ва ње та квих по ја ва на те ри то ри ји срп ског ен ти те та мо ра 
да бу де кључ ни циљ и при о ри тет над при о ри те ти ма. Бор ба про тив 
исла ми зма и те ро ри зма тре ба да бу де бес ко мро ми сна и кон стант на 
јер је то без бед но сна прет ња ко ја ће са мо ра сти у бу дућ но сти, ка ко 
у Ре пу бли ци Срп ској, Ср би ји и на чи та вом Бал кан ском по лу о стр-
ву, та ко и у чи та вој Евро пи чи је осва ја ње пред ста вља ве ков ни му-
сли ман ски сан ко ји исла ми сти са да по ку ша ва ју да оства ре сво јим 
де струк тив ним де ло ва њем из ну тра, исла ми зи ра ју ћи и те ро ри шу ћи 
европ ске др жа ве и дру штва уну тар њи хо вих соп стве них гра ни ца.
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Je le na Vu ko i cic

SER BIA AND RE PU BLIC OF SRP SKA IN FRONT 
OF THE CHAL LEN GES OF ISLA MISM AND 

TER RO RISM

Re su me
Isla mism re pre sents one of the most dyna mic and in flu en tial po

li ti cal ide o lo gi es in the mo dern world. It is al so one of the gre a test 
glo bal se cu rity chal len ges be ca u se of the fact that ide o lo gi cal at ti tu des 
and po li ti cal go als of the ma jo rity of ac ti ve and in flu en tial ter ro rist 
or ga ni za ti ons thro ug ho ut the world are ba sed on the ra di cal Isla mic 
te ac hings. This ex tre me ide o logy al so re pre sents one of the gre a test 
se cu rity chal len ges in the Re pu blic of Srp ska and Ser bia. The ra di cal 
Isla mist ide o logy has spread ac ross Bo snia and Her ce go vi na du ring 
the ci vil war in the ni ne ti es, and has sin ce for med a hu ge ba se of fol
lo wers ac ross the Bal kans. One of the Bal kan re gi ons, most un der the 
in flu en ce of Isla mism is Fe de ra tion of Bo snia and Her ze go vi na whe re 
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ex tre me Wa ha bi mo ve ment, im por ted from Sa u di Ara bia, has tho u sands 
of mem bers and dan ge ro usly high num ber of sympat hi sers. The big gest 
pro blem re gar ding Isla mism in Bo snia and Her ze go vi na is the fact that 
the Bo sni ak po li ti cal eli te in Sa ra je vo do es not con si der this ra di cal 
ide o logy to be a pro blem; rat her, they see Isla mists as al li es in the on
go ing strug gle aga inst Serbs and Re pu blic of Srp ska. Sin ce fo re ign ji
ha di fig hters we re well known du ring the war be ca u se of the ir ex tre me 
bru ta lity aga inst Serbs, they are still seen, in the eyes of the Bo sni ak 
pu blic, as ‘pro tec tors’ of the (Mu slim) Bo snia and Her ze go vi na and 
pos si ble al li es in so me even tual fu tu re ar med con flict with Re pu blic of 
Srp ska and Serbs. It is sa fe to say that the only in sti tu tion in Bo snia and 
Her ze go vi na that re cog ni zes the pro blem of Isla mism and is trying to 
con front it is the po li ce in the Serb en tity. Re pu blic of Srp ska’s po li ce, 
to get her with its go vern ment, po li ti cal and in tel lec tual eli te ha ve been 
war ning aga inst ra di cal Isla mists and ter ro rists for many years, emp
ha si zing the dan ger that Isla mism and Vah ha bism re pre sent for Bo snia 
and Her ze go vi na. Ho we ver, sin ce it is cle ar that Mu slim po li ti cal eli te 
do es not want to tac kle this pro blem, Serbs from Re pu blic of Srp ska and 
Ser bia pro per ha ve to rely on each ot her in the ir fight aga inst Isla mism 
and ter ro rism. This is a hu ge and un pre dic ta ble se cu rity thre at that will 
only ri se in the fu tu re and it is of gre a test im por tan ce to ta ke it very 
se ri o usly.
Key words: Isla mism, ter ro sism, Vah ha bism, Re pu blic of Srp ska, Ser bia, Bo

snia and Her ze go vi na
 

* Овај рад је примљен 16. марта 2017. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 20. апри ла 2017. године.


	PNB 1-2017 ispravljeno
	PNB 1-2017 00
	PNB 1-2017 01


