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Сажетак
У Ср би ји по сто је три ислам ске за јед ни це (ИЗ): „Ислам ска 

за јед ни ца Ср би је”, „Ислам ска за јед ни ца у Ср би ји” и „Ислам ска за-
јед ни ца Ко со ва”. Све оне има ју по ли тич ке ста во ве пре ма Изра е лу 
и Па ле сти ни уоп ште. Ислам ска за јед ни ца Ср би је се на ла зи на те-
ри то ри ји Ср би је и по треб но је да има до бру са рад њу са др жа вом. 
За то јој је циљ да не да је из ја ве ко је би се раз ли ко ва ле од зва нич не 
по ли ти ке Ср би је. Зва нич на по ли ти ка Ср би је је да Изра ел има сво-
је пра во на по сто ја ње у окви ру без бед них гра ни ца. ИЗ у Ср би ји 
пре ма Изра е лу има исти од нос као ИЗ Бо сне и Хер це го ви не. Ка ква 
је та по зи ци ја ви ди се из чи ње ни це да БиХ има ста тус по сма тра-
ча у ОИС (Ор га ни за ци ји ислам ске са рад ње). И ко нач но Ислам ска 
за јед ни ца Ко со ва ко ја је ва ха би зи ра на и као та ква има исти од нос 
пре ма Изра е лу ка кав има ју сви ва ха би ти.
Кључ не ре чи: ислам ске за јед ни це, Изра ел, ста во ви, ва ха би ти, Ср би ја

У ре пу бли ци Ср би ји у овом мо мен ту по сто је три, јед на од 
дру ге не за ви сне ислам ске за јед ни ца: Ислам ска за јед ни ца Ср би је 
(ИЗС)1); Ислам ска за јед ни ца у Ср би ји (ИЗ у С)2) и Ислам ска за јед-
ни ца Ко со ва и Ме то хи је (ИЗ КИМ)3). Ове три ислам ске за јед ни-
це се по зи ва ју на је дин стве ну дог му4). Све три не гу ју ха не фит ску 

* Овај рад је настао као резултата рада на пројекту бр. 179008 који финансира Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

1) http://www.ri ja set.rs/news.php (До ступ но 21.6.20113.)

2) http://islam ska za jed ni ca.org (До ступ но 21.6.20113.)

3) http://bi sla me.net (До ступ но 21.6.20113.)

4) Ну хић Мех ме да ли ја, „Кон цеп ци ја ислам ског по гле да на рје ша ва ње кон фли ка та у но вој 
ар хи тек ту ри бал кан ског ре ги о на”, Националниинтерес, 1/2010.



СПМброј4/2013,годинаXX,свеска42. стр.203-219.

204

шко лу су нит ског исла ма као сво је уче ње. Са те тач ке гле ди шта у 
прин ци пу има ју иден тич не ста во ве по свим пи та њи ма ко ја су ве-
за на за са му ислам ску дог му. Али се у од но су пре ма по ли тич ком 
жи во ту Ср би је ви де ја сне раз ли ке код сва ке од ове три за јед ни це. 
Та ко је ИЗС срп ска за јед ни ца, не у ет нич ком не го у сми слу да је 
фор ми ра на у ре пу бли ци Ср би ји, да свој цен тар има у Ср би ји и да 
сво ју суд би ну ве зу је за срп ску др жа ву. За раз ли ку од то га ИЗу С 
је за јед ни ца ко ја је ве за на за ИЗ БИХ. Пре ма уста ву ИЗ БИХ члан 
1”Ислам ска за јед ни ца у Бо сни и Хер це го ви ни је јед на и је дин стве-
на за јед ни ца му сли ма на у Бо сни и Хер це го ви ни, Бо шња ка из ван 
до мо ви не и дру гих му сли ма на ко ји је при хва та ју као сво ју. Ме ши-
хат Ислам ске за јед ни це Сан џа ка, Ме ши хат Ислам ске за јед ни це у 
Хр ват ској и Ме ши хат Ислам ске за јед ни це у Сло ве ни ји, са став ни 
су дио Ислам ске за јед ни це у Бо сни и Хер це го ви ни.”5). Ова чи ње-
ни ца је по твр ђе на нај ви шим прав ним ак том ИЗу С, Уста вом. Та мо 
у чла ну 72 сто ји „ПредсједникМешихатапредлажереису-л-уле-
мииздавањемураселемуфтијама”6). Пре ма то ме ИЗ у С има свој 
ду хов ни и ад ми ни стра тив ни цен тар у не за ви сној др жа ви БИХ. Са 
дру ге стра не ИЗ КИМ де лу је на те ри то ри ји Ср би је ко ја се про тив-
прав но от це пи ла и про гла си ла не за ви сност те те ри то ри је под име-
ном Ко со во. Са те тач ке гле ди шта ви дљи во је да ове три ислам ске 
вер ске за јед ни це за јед ни це де лу ју у друк чи јим по ли тич ким окол-
но сти ма. Са те тач ке гле ди шта у овом тек сту ће мо по ку ша ти да 
по ка же мо ка ко се три по сто је ће ислам ске за јед ни це по на ша ју пре-
ма Изра е лу. Да кле по ћи ће мо од то га да се све три по зи ва ју на на 
чи ње ни цу да су у део укуп не ислам ске за јед ни це- уме. За тим ће-
мо пред ста ви ти ка кав је ге не рал ни став свет ске ислам ске уме и на 
кра ју ана ли зи ра ти да ли се у по на ша њу ове три за јед ни це пре ма 
Изра е лу ви де раз ли ке у од но су на оп шти ислам ски став. Ка ко се 
ви ди пред мет но се ова ана ли за слу ча ја свр ста ва у про у ча ва ње од-
но са ре ли ги је и по ли ти ке, ко јим се ба ви по ли ти ко ло ги ја ре ли ги је.7)

Што се ти че оп штег ислам ског ста ва он про из и ла зи из ислам-
ске кон цеп ци је ме ђу на род них од но са. Та кон цеп ци ја под ра зу ме ва 
да сви му сли ма ни чи не јед ну за јед ни цу8). За тим да се ислам из ра-
жа ва кроз ислам ско пра во ко је је пер со нал но, да кле мо ра се при-
ме њи ва ти на сва ког му сли ма на ма где жи вео. Са мим тим при ме на 

5) УставИсламскезеједницеБИХ, Са ра је во, 1997.

6) http://mesihat.org/index.php?option=com_ezine&task=read&page=2&category=13&artic
le=24

7) Ми ро љуб Јев тић, „Po li ti cal Sci en ce and Re li gion”, Политикологијарелигије, 1/2007.

8) Јев тић Ми ро љуб, „Ара би за ци ја не рап ских му сли ма на и ан тро пло шка про ме на Ара па”, 
Политичкаревија, 1/2013.
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ислам ског пра ва на сва ком де лу пла не те, а му сли ма на има сву да , 
зна чи уки да ње сва ког дру гог прав ног по рет ка у име је дин стве ног 
ислам ског по рет ка , ко ји тре ба да об у хва ти цео свет. Или из у зи ма-
ње му сли ма на од прав ног по рет ка не и слам ске др жа ве у ко јој жи ви. 
А то је ло гич но не мо гу ће. Са те тач ке гле ди шта Изра ел не ма пра во 
на по сто ја ње, као ни јед на дру га др жа ва у ко јој се не при ме њу је 
ислам ско пра во9).

Ова оп шта чи ње ни ца је на шла сво ју кон крет ну при ме ну и по-
ли ти ци Ор га ни за ци је ислам ске са рад ње (ОИС). Ова ор га ни за ци ја 
оку пља све му сли ман ске зе мље. У ње ној ре зо лу ци ји, број 5/3-P(IS) 
са тре ћег са ми та одр жа ног у Ме ки у Са у диј ској Ара би ји, по све ће-
ној џи ха ду сто ји „...по сле дич но то ме од лу чу ју јед но гла сно(зе мље 
чла ни це. прим М. Ј) да је све ти џи хад за да так на ло жен свим му сли-
ма ни ма и му сли ман ка ма у скла ду са ше ри ја том и ислам ском тра-
ди ци јом. Сви му сли ма ни би ло да жи ве у ислам ским зе мља ма или 
из ван њих су по зва ни да из вр ше тај за да так, сва ко пре ма сво јим 
спо соб но сти ма, да ис пу не оба ве зе ко је им дик ти ра чи ње ни ца да 
су сви му сли ма ни бра ћа и оба ве зу да ре а ли зу ју пра во пре ма про-
пи си ма све мо гу ћег Бо га. Му сли ман ске зе мље про гла ша ва ју ћи свој 
све ти џи хад чи ји је циљ спа ша ва ње Ал Куд са (Је ру са ли ма), по бе да 
па ле стин ског на ро да и осло бо ђе ње оку пи ра них арап ских те ри то-
ри ја, же ле да ка жу чи та вом све ту да ислам ска кон цеп ци ја све тог 
џи ха да не сме да бу де ни ло ше об ја шње ња ни ти ло ше схва ће на и 
да су сви прак тич ни ко ра ци ко је он зах те ва пред у зе ти у скла ду са 
ислам ским про пи си ма и на осно ву не пре кид них до го во ра ме ђу му-
сли ман ским др жа ва ма”10).

На осно ву ове из ја ве ви ди се да је, ре зо лу ци јом нај зна чај ни је 
ме ђу на род не ин сти ту ци је ислам ског све та, свим му сли ма ни ма и 
му сли ман ка ма ма где да жи ве на ре ђе но да узму уче шће у џи ха ду 
чи ји је циљ осло ба ђа ње Је ру са ли ма, али и по вла че ње Изра е ла са 
свих оку пи ра них арап ских те ри то ри ја, та ко их му сли ма ни ви де. А 
то је пре ма ислам ској кон цеп ци ји чи та ва те ри то ри ја Изра е ла. 

Са про то ком вре ме на и ин тен зи ви ра њем пре го во ра из ме ђу 
Изра е ла и Ара па уоп ште, а за тим Изра е ла ца и Па ле сти на ца, до-
шло је до из ве сног убла жа ва ња овог ста ва. Па се по не ким ак ти ма 
мо же за кљу чи ти да део му сли ма на фор мал но од у ста је од то тал ног 
уни ште ња Изра е ла, али се што се Је ру са ли ма ти че, по себ но де ла у 
ко ме су све та ме ста, ни шта ни је променилo. Зна чи вер ски за да так 
свих му сли ма на пре ма ми шље њу ОИС је сте про те ри ва ње Изра е ла 

9) Ми ро љуб Јев тић, „Џи хад у са вре ме ним ме ђу на род ним од но си ма”, Теме,4/2007.

10) http://www.oic-oci.org/en glish/conf/is/3/3rd-is-sum%28po li ti cal%29.htm#05
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из Је ру са ли ма ко ји би по за ми сли ОИС тре ба ло да бу де глав ни град 
бу ду ће па ле стин ске др жа ве. Пре ма чла ну 21 По ве ље ОИС” Се ди-
ште ор га ни за ци је ће би ти у гра ду Џе ди до осло бо ђе ња Ал Куд са 
(Је ру са ли ма) ко ји ће по ста ти стал но се ди ште ор га ни за ци је”11)

Оно што је ве о ма ва жно је сте да ОИС ни је ха ли фат, да кле 
ни је оно што је би ла је дин стве на ислам ска др жа ва. Она је са мо 
су ро гат прет по ста вље не ислам ске је дин стве не др жа ве. Да кле ње-
на ре зо лу ци ја по пи та њу Је ру са ли ма не ма ка рак тер фе тве (вер ско-
прав но ми шље ње ко је из да је вер ско прав ни ауто ри тет ко ја се мо ра 
из вр ши ти). Али са об зи ром на чи ње ни цу да су у зе мља ма ОИС 
све ислам ске ин сти ту ци је: све та ме ста, нај зна чај ни ји уни вер зи те-
ти, он да је ја сно да све те ин сти ту ци је сто је иза ре зо лу ци је о Је-
ру са ли му и сви му сли ма ни то та ко схва та ју. Дру га је ствар шта о 
то ме хо ће да отво ре но ка жу. За нас је ве о ма ва жно да је Ал ба ни ја 
пу но прав ни члан ОИС12), са мим тим при хва та ње не ре зо лу ци је па 
и ову о Је ру са ли му. Са дру ге стра не Бо сна и Хер це го ви на има ста-
тус по сма тра ча и ни је у пу но прав ном члан ству са мо за то што то не 
до зво ља ва ју Ре пу бли ка Срп ска и хр ват ски део Фе де ра ци је Бо сне и 
Хер це го ви не13).

Ка да смо та ко пред ста ви ли си ту а ци ју са да ће мо по гле да ти 
ка ко oве ИЗ тре ти ра ју про блем Па ле сти не кроз сво је кон крет не ак-
те и из ја ве.

Kао по ла зна осно ва за схва та ње ка кав је став ИЗС пре ма пи-
та њу Је ру са ли ма тре ба ци ти ра ти Устав ИЗС где сто ји у чла ну 4 
„Ислам ска за јед ни ца Ср би је нео дво ји ви је део ислам ско га ум ме-
та”14). Са мим ти ме ви ди се да у оп штем сми слу ИЗС при хва та све 
ста во ве свет ске ислам ске за јед ни це као сво је. А пи та ње Је ру са ли-
ма је јед но од нај ва жни јих пи та ња ислам ске уме. Ме ђу тим оно што 
је ва жно је сте чи ње ни ца да је ИЗС ве о ма ра њи ва ор га ни за ци ја. Она 
је сла би ја од ИЗу С јер је изо ло ва на од ИЗ БИХ. А ка ко је ИЗ БИХ 
глав ни пред став ник му сли ма на са про сто ра бив ше Ју го сла ви је, то 
све ислам ске зе мље слу ша ју шта ИЗ БИХ ми сли о би ло ко ме, ко 
по ку ша ва да пред ста вља му сли ма не са ових прoстора. Због ути ца-
ја ИЗ БИХ на Тур ску ИЗС је изо ло ва на на на шим про сто ри ма. О 
то ме отво ре но го во ри ре ис ул уле ма(по гла вар) ИЗС Адем Зил кић. 
Он ка же да је бли скост из ме ђу Тур ске и ње го ве за јед ни це пре ста ла, 
због ути ца ја бив шег по гла ва ра ИЗ БИХ Му ста фе Це ри ћа, исто та ко 

11) http://www.oic-oci.org/pa ge_de tail.asp?p_id=53

12) http://www.oic-oci.org/mem ber_sta tes.asp

13) http://www.oic-oci.org/pa ge_de tail.asp?p_id=179

14) http://www.ri ja set.rs/ar tic les.php?ar tic le_id=1
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до да је да су са мим тим од но си ње го ве за јед ни це и ИЗ БИХ ни ка-
кви15). Та ко по ста је ја сно да је ИЗС сла би ја од ИЗу С. Ако је та ко 
изо ло ва на од бо сан ских му сли ма на, ко ји су њи хо ва ма ти ца, ја сно 
ко ли ко им је ле ги ти ми тет сла би ји. Због све га то га та за јед ни ца мо-
ра да се осла ња на др жав не вла сти у Ср би ји и да сле ди по ли ти ку 
др жа ве Ср би је. А по ли ти ка др жа ве Ср би је пре ма Изра е лу је при ја-
тељ ска. Због све га то га ИЗС је оп те ре ће на сво јим про бле ми ма и не 
мо же мно го да се ба ви пи та њи ма ислам ске уме. Ни ти то сме, ако 
се по ли ти ка ислам ске уме раз ли ку је од зва нич не по ли ти ке др жа ве 
Ср би је. За то је те шко у ње ним офи ци јел ним ста во ви ма тра жи ти 
ка кав је став пре ма та ко осе тљи вом пи та њу ка кво је пи та ње Је ру-
са ли ма и Изра е ла. Али оп шти ислам ски став је ја сан. По ме ну том 
ре зо лу ци јом ОИС Изра е лу је об ја вљен џи хад. И ИЗС не мо же би ти 
про тив ње га. Јер би у су прот ном би ла на опа сном пу ту да бу де оп-
ту же на за на пу шта ње исла ма. За шта је већ оп ту жи ва на због си ту а-
ци је у зе мљи. Бив ши по гла вар ИЗ БИХ Му ста фа Це рић је по во дом 
то га из дао фе тву ко јом је по звао му сли ма не да од би ју по слу шност 
Аде му Зил ки ћу16).

За то се ста во ви ИЗС мо ра ју тра жи ти ин ди рект но. Ка кво је 
ми шље ње о Изра е лу по сред но се мо же ви де ти по во дом до га ђа ја 
ве за ног за брод „Ма ви Мар ма ра” ко ји је из Тур ске кре нуо у Га зу да 
до де ли по моћ та мо шњем ста нов ни штву у ма ју 2010. го ди не. До бро 
је по зна то да је до шло до ин ци ден та у ко ме је би ло жр та ва. По во-
дом то га Ста ре шин ство ИЗС је из да ло са оп ште ње из ко га се мо же 
ви де ти ка ко оно гле да на Изра ел. У са оп ште њу сто ји „Ре и су-л-уле-
ма Ислам ске за јед ни це Ср би је Адем еф. Зил кић из дао је пре по ру ку 
по во дом тра гич не по ги би је тур ских др жа вља на у ме ђу на род ном 
ху ма ни тар ном кон во ју на пу ту за Га зу, да се у свим џа ми ја ма у 
Ср би ји на кон да на шње оба ве зне пет ков не мо ли тве – џу ма на ма за, 
оба ви спе ци јал на мо ли тва за умр ле – џе на за на маз у од су ству, те да 
се на та кав на чин ода последњапочастовимневинимжртвама.17) 
Чи ни нам се, да ако се узму у об зир све чи ње ни це ве за не за тај 
слу чај, чи ње ни це ко је су свет ској јав но сти до бро по зна те, да ни је 
те шко за кљу чи ти ка кав је став ИЗС пре ма Изра е лу.

Дру га ИЗ из Ср би је чи ји нас став пре ма Изра е лу за ни ма је-
сте ИЗу С. По ла зни став ИЗу С пре ма Је ру са ли му мо же се ви де ти 
из хро но ло ги је о Па ле сти ни ко ји ова за јед ни ца штам па. Та мо сто ји 

15) Данас, Бе о град 14.5.2013. стр. 5.

16) http://www.dnev ni-list.ba/in dex.php?op tion=com_con tent&vi ew=ar tic le&id=31839:ce-
ri-pro tiv-zil kia-fe tva-za-no ve-vjer ske-i-po li ti ke-su ko be-po dje le-i-pre vlast&ca tid=1:do ga a-
ji&Ite mid=2(до ступ но 15.5.2013.)

17) http://www.ri ja set.rs/news.php?row start=22 (до ступ но 15.6.2013)
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„638. – Ве ли ки ха ли фа Омер ослобађа Је ру са лем. „а ка да кр ста ши 
до ла зе то се пред ста вља ова ко” 1099. – Уз по моћ кр ста шких ра то ва 
кр шћа ни оку пи ра ју Је ру са лем.” На пи та ње: „Начијојземљијеус-
постављенИзраел?”следиодговор„Кад је 1948. го ди не осно ван 
Изра ел 78% ње го ве по вр ши не је би ло на па ле стин ској зе мљи. Па-
ле стин ци су отје ра ни с те зе мље. Иако су би ли ле гал ни вла сни ци 
сво јих до мо ва, ни кад им се ви ше ни је до зво лио по вра так”18).

Из то га се ја сно ви ди ка кав је по ла зни став ИЗ у С пре ма 
Изра е лу. Он се за то ла ко огле да у пу бли ка ци ја ма ко је му сли ма ни 
ко ји су у ин те лек ту ал ној или фор мал ној ве зи са овом за јед ни цом, 
об ја вљу ју о зби ва њи ма у Па ле сти ни. Та ко је нпр. у ли сту „Глас 
исла ма” из Но вог Па за ра чи ји је је дан од чла но ва ре дак ци је био 
Ре шад ефен ди ја Пло јо вић об ја вљи ва но ви ше ве сти из Па ле сти не 
ко је се от при ли ке сво де на сле де ћу кон ста та ци ју:”... не ду го по сле 
из би ја ња устан ка про тив изра ел ске окупације у За пад ној оба ли и 
по јас Га зе...”19). За што смо ов де спо ме ну ли Ре ша да Пло јо ви ћа. Па 
за то што је он увек био је дан од нај и стак ну ти јих те о ло га ИЗ у С. А 
да нас је пот пред сед ник ме ши ха та (ста ре шин ства ИЗ у С)20). Исто-
вре ме но је дан од глав них љу ди у ИЗ БИХ је и Ме влуд Ду дић, ко ји 
је је та ко ђе је дан од по гла ва ра ИЗу С. Он је пот пред сед ник Са бо ра 
ИЗ БИХ, да кле скуп шти не за јед ни це21). Са мим тим се ви ди ве за из-
ме ђу ових две ју за јед ни ца. То исто вре ме но по ка зу је да је став ИЗу 
С пре ма Изра е лу иден ти чан ста во ви ма ИЗ БИХ.

Та ко се ви ди да ИЗу С не мо же тре ти ра ти друк чи је под руч-
је Па ле сти не, са мим тим и Изра ел, не го као оку пи ра ну зе мљу, на 
чи је осло бо ђе ње му сли ма ни има ју пра во. Ова кав став је за сно ван 
на ислам ској те о ло ги ји. Сва ки дру ги став ни је мо гу ће оче ки ва ти 
од стра не ИЗу Ср би ји јер би то пред ста вља ло кр ше ње ре зо лу ци је 
о Све том џи ха ду ко ји смо го ре ци ти ра ли. А она се ка ко ви ди мо за-
сни ва на ислам ској дог ми.

По себ но је ви дљив став ИЗ у С пре ма Изра е лу на осно ву 
ми шље ња о при зна њу па ле стин ске др жа ве у гра ни ца ма из 1967. 
го ди не. При зна ње Па ле сти не у гра ни ца ма из 1967. го ди не зна чи 
опре де љи ва ње да се Ис точ ни Је ру са лим, где се на ла зе све та ме ста 
ју да и зма и исла ма тре ба да оду зме од Изра е ла. Слу жбе не пу бли ка-

18) http://www.islam ska za jed ni ca.org/in dex.php?op tion=com_ezi ne&task=read&pa ge=2&ca te-
gory=7&ar tic le=2062

19) Гласислама , април 2001, бр.53, Но ви Па зар, стр. 25.

20) http://www.islam ska za jed ni ca.org/in dex.php?op tion=com_ezi ne&Ite mid=780 (До ступ но 
9.5.2013.)

21) исто
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ци је ИЗ у С пом но пра те сва ки акт при зна ња и о то ме оба ве шта ва-
ју сво је чи та тељ ство и ши ру јав ност. Ка рак те ри сти чан став пре ма 
то ме пи та њу из нет је по во дом при зна ња Па ле сти не у гра ни ца ма 
из 1967. од стра не Бра зи ла. Бра зил је у де цем бру 2010. при знао 
Па ле сти ну у по ме ну тим гра ни ца ма. Из ве шта ва ју ћи о то ме ИЗ у С 
ве ли: „Ме ђу на род на за јед ни ца под у пи ре осни ва ње не за ви сне па-
ле стин ске др жа ве на те ри то ри ји Га зе, За пад не оба ле и Ис точ ног 
Је ру за ле ма.”22).

Од нос пре ма Изра е лу мо же се ви де ти и из из ве шта ја ко јим се 
опи су је ста ње у Па ле сти ни. Та ко је нпр. слу жбе ни сајт ИЗ у С ова-
ко опи сао до га ђа ња у Па ле сти ни у де цем бру 2008. го ди не:”Из вр-
шни ко ми тет ПЛО-а по зи ва на рас по ре ђи ва ње ме ђу на род них сна га 
у по ја су Га зе ра ди за шти те ци ви ла од изра ел ских зло чи на - ре као 
је Та јиб Аб дел ра хим, ви со ки са рад ник па ле стин ског пред сјед ни ка 
Мах му да Аба са. Аб дел ра хим је до дао да пред сјед ник Абас ула же 
ин тен зив не на по ре у окви ру ме ђу на род не за јед ни це ‘на за шти ти 
на ро да и за у ста вља њу ма са кра’”23).

По ме ну те ин фор ма ци је се тру де да бу ду не у трал не. Не у трал-
не у сми слу да се не да ју ко мен та ри. Али је очи глед но да су обе 
на ве де не ве сти у при лог Па ле сти на ца. Што је са свим ло гич но, јер 
му сли ма ни ма из Ср би је ни је у ин те ре су да код за пад них зе ма ља 
и Изра е ла бу де осе ћа ња ко ја би за њих би ла не га тив на. Па ра док-
сал но али исти ни то нај ве ћу по моћ за оства ри ва ње сво јих ци ље ва 
му сли ма ни у Ср би ји има ју од хри шћан ских зе ма ља. По моћ ко ју 
до би ја ју од му сли ма на ипак је дру го ра зред на у од но су на по моћ од 
САД и ЕУ. Да кле у нај ду бљем је ин те ре су срп ских му сли ма на да 
се у бор би за сво је ци ље ве пред ста ва ља ју као жр тве. А ка ко је сим-
бол стра да ња Је вре ја сви ма пре по зна тљив ло гич но је да се и они 
по ку ша ва ју до мог ну ти истог ста ту са. Зна чи у то ме сми слу би ло би 
сми сле но да се не опре де љу ју јав но по во дом спо ро ва у Па ле сти ни 
и про тив Изра е ла. Али ислам ска свест и со ли дар ност је код њих 
то ли ко ја ка да ути че да ме ха ни зми кон тро ле, ко ји успо ра ва ју да 
се отво ре но свр ста ва ју на стра ну Па ле стин ца а про тив Изра е ла, 
по не кад по пу сте. Као ре зул тат то га на ста ју ску по ви ка кав је био 
ор га ни зо ван у ме сту Плав на се ве ру Цр не Го ре. Спо ми ња ње Цр не 
Го ре, ко ја је по себ на др жа ва у од но су на Ср би ју не тре ба да збу ни. 
Јер се ра ди и гра нич ном под руч ју Цр не Го ре и Ср би је где гра ни ца 
де ли ет нич ки исте му сли ма не. Му сли ма не ко ји су по ста ли исла ми-
за ци јом, за вре ме осман ске вла сти. Они су ско ро сви не ка да би ли 

22) Сајт ИЗуС 6. де цем бар 2010.

23) http://www.islam ska za jed ni ca.org/in dex.php?op tion=com_ezi ne&task=read&pa ge=2&ca te-
gory=27&ar tic le=2015 (до ступ но 18.5.2013.)
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пра во слав ни Ср би ко ји су при хва ти ли ислам.24). Да кле та др жав-
на гра ни ца де ли исто род не му сли ма не. У ор га ни за циј ском сми слу 
му сли ма ни то га под руч ја Цр не Го ре фор мал но при па да ју ИЗ Цр не 
Го ре. Али исто та ко де лу ју у окви ру ИЗ у С и та се си ту а ци ја то-
ле ри ше, ма да не од го ва ра др жав ним вла сти ма Цр не Го ре ко ји то 
по ку ша ва ју да спре че. Али то им не по ла зи за ру ком у пот пу но сти. 
Да кле ИЗ Сан џа ка, цен трал ног де ла ИЗ у С, је у Пла ву ор га ни зо ва-
ла скуп по др шке му сли ма ни ма Па ле сти не и Га зе. О рас по ло же њу 
ко је је вла да ло на ску пу нај бо ље све до чи из ве штај ко ји је на пи сао 
имам Сул та ни ја џа ми је у Пла ву, а ко ји је об ја вио слу жбе ни сајт 
ИЗ у С. У из ве шта ју сто ји: „Удру же ње Ил ми је Ислам ске За јед ни це 
Сан џа ка уз са рад њу са Од бо ром ИЗ Пла ва, су у по не дје љак ве че, 
19. 01. 2009. г., у са ли До ма Кул ту ре у Пла ву одр жа ли скуп под 
на зи вом „По др шка, по моћ и до ва за му сли ма не Га зе”. И по ред ве-
ли ке хлад но ће ода зив џе ма тли ја и оста лог на ро да је био до бар. У 
про гра му су уче ство ва ли: Се ад еф. Ја са вић, ко ји је скуп от по чео 
уче њем Кур’ана, и ко ји је ка сни је во дио про грам ве че ри. На кон 
увод ног аше ре та и ре ци та ла от по че ла је ви део-про јек ци ја о хи сто-
ри ја ту Па ле сти не и Изра е ла, ко ју су во ди ли Се ад еф. Исла мо вић и 
Се мир Ре бро ња, ко ји су дир ну ли при сут ну ма су љу ди пу шта њем 
од ре ђе них слај до ва и по тре сних сли ка ко је су нам за ма ло при-
бли жи ле ста ње и си ту а ци ју ко ју пре жи вља ва ју нашабраћау Га зи 
и Па ле сти ни. За ни мљи ви су би ли и де та љи ко је је Се ад еф. из нио 
ве за но за ал-Кудс џа ми ју, тре ће све то мје сто Исла ма и му сли ма на. 
На кон ви део-про јек ци је, уче ни це „Га зи Иса-бег” ме дре се из Но вог 
Па за ра су из во ди ле од ре ђе не по зо ри шне ко ма де са па ле стин ско-
ислам ском те ма ти ком при ка зу ју ћи нам ка ко се јед на му сли ман ка 
из Па ле сти не но си са свим не да ћа ма ко је је сна ла зе док на Ал ла-
хо вом пу ту гу би сво је нај бли же. На кон по зо ри шног ко ма да, Не џад 
еф. Ха са но вић, ди рек тор но во па зар ске ме дре се, је одр жао при год-
но пре да ва ње, под сје ћа ју ћи при сут не на то да се Па ле сти на и ум-
мет по ма жу ди рект но али и ин ди рект но – упу ћу ју ћи сво ју дје цу 
на пра ви пут и шко лу ју ћи их по ислам ским шко ла ма и ме дре са ма. 
На кра ју, на кон дер са, ха физ Аб дур рах ман еф. Ку је вић је про у чио 
до ву, мо ле ћи Ал ла ха џ.ш., да олак ша на шој бра ћи ди љем сви је та 
а по го то во у Па ле сти ни. У ор га ни за ци ји Од бо ра Ислам ских За јед-
ни ца Пла ва и Гу си ња је при ку пље на сим бо лич на по моћ у ви си ни 
до 3000 евра ко ји су пре ко Ме ши ха та Под го ри це и Но вог Па за ра 
упу ће не на шој бра ћи у Га зи. Мо ли мо Уз ви ше ног Ал ла ха џ.ш., да 
не из мјер ном на гра дом на гра ди све оне ко ји су на би ло ко ји на чин 
по мо гли нашојбраћииумметуМухаммедас.а.w.с.,уГази и на би-

24) Јев тић Ми ро љуб, „Ислам ско схва та ње др жа ве и пра ва у де лу Иве Ан дри ћа”,Страни
правниживот,2/2012.
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ло ком дру гом мје сту. Амин.”25). Из ве шта ва ју ћи о су ко би ма у Га зи 
сајт ИЗуС о то ме пи ше ова ко:” Изра ел га ђа те ро ри сте, по га ђа ци ви-
ле. Ипак, на пре до ва ње изра ел ске вој ске у Га зи по га ђа углав ном ци-
вил но ста нов ни штво. Хи ља де љу ди је на пу сти ло сво је ку ће, ме ђу 
њи ма су број не же не и дје ца ко ја ни су сти гли ни да обу ку ци пе ле 
при је не го што су по бје гли гла вом без об зи ра. У на па ди ма ави ја-
ци је је по го ђе на и бол ни ца Ал Куд. Из био је по жар. Пред став ник 
па ле стин ске ва тро га сне је ди ни це на во ди ка ко је око 100 па ци је на та 
и ме ди ци на ра би ло у си ту а ци ји опа сној по жи вот. На уда ру гра на та 
се на шло и сје ди ште УН-ове ор га ни за ци је за по моћ из бје гли ца ма. 
Је дан са рад ник УН-а ка же ка ко је на кон екс пло зи је из би ла ва тра 
ко ја се про ши ри ла на скла ди шта хра не. Она су јед но за дру гим је 
ста ја ла у пла ме ну. У по жа ру су из гор је ле све УН-ове за ли хе хра не 
и ме ди цин ског ма те ри ја ла.”26). Или ре ци мо вр ло је ка рак те ри сти-
чан сле де ћи из ве штај” Од по чет ка изра ел ског на па да на По јас Га зе 
уби је но је ви ше од 300 дје це, ви ше од 1.500 их је ра ње но. Дје ца 
и оби те љи су из ло же не не ми ло срд ном на си љу’, на во ди УН ХЦР. 
Изра ел кр ши од ред бе кон вен ци је о пра ви ма дје це”27). Чи ни нам се 
да је овим по да ци ма по ка за но ка кав је став ИзуС пре ма Изра е лу.

За крај ана ли зе оста је да по ка же мо ка кав је став ИЗ Ко со ва 
пре ма је вреј ској др жа ви. Ово је ве о ма ва жна чи ње ни ца за то што се 
све до ско ро о Ал бан ци ма са Ко со ва ни је го во ри ло као о му сли ма-
ни ма28). На про тив стал но се го во ри ло о то ме ка ко су Ал бан ци вер-
ски пот пу но ин ди фе рент ни и да им је на ци ја ва жни ја од ве ре. При 
то ме се ста ло по тен ци рао по да так да су Ал бан ци вер ски по де ље ни 
на ри мо ка то ли ке, пра во слав не и му сли ма не. Та чи ње ни ца је ка да 
се ра ди о Ко со ву ско ро пот пу но не тач на. Из вр ло јед но став ног раз-
ло га што на Ко со ву му сли ма ни ме ђу Ал бан ци ма чи не ско ро 99%. 
Ову чи ње ни цу је из ре као бив ши ал бан ски ри мо-ка то лич ки би скуп 
Марк Со пи, ко ји је нај бо ље знао ко ли ка је ње го ва па ства29). 

Овај ана ли за је по себ но ва жна због то га што Ал бан ци ка да 
го во ре о се би увек го во ре о це ли ни сво га ет нич ког кор пу са, не во-
де ћи ра чу на о гра ни ца ма у ко ји ма тај кор пус жи ви. Да нас Ал бан ци 
жи ве у Ал ба ни ји, на Ко со ву ко је је на сил но от це пље но од Ср би је, у 

25) http://www.islam ska za jed ni ca.org/in dex.php?op tion=com_ezi ne&task=read&pa ge=2&ca te-
gory=27&ar tic le=2066 (До ступ но 18.5.2013)

26) http://www.islam ska za jed ni ca.org/in dex.php?op tion=com_ezi ne&task=read&pa ge=2&ca te-
gory=27&ar tic le=2056 (До ступ но 18.5.2013)

27) Исто

28) Но ва ко вић Дра ган, „Ислам ска за јед ни ца у оста ври ва њу ал бан ских на ци о нал них ин те-
ре са”, Политикологијарелигије, 1/2007.

29) Gu er re et nic he:una fa ta li ta?Un esem pio il Ko so vo,Caritas, 2001, Ви ћен ца, Ита ли ја; Ми ло-
ше вић Зо ран, „Ри мо ка то лич ка цр ква и ислам”, Националниинтерес, 3/2012.
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Ма ке до ни ји, Цр ној Го ри и Грч кој. Али и у не ким де ло ви ма Ср би је 
на гра ни ци са Ма ке до ни јом, ко ји су под кон тро лом Бе о гра да. Го во-
ре ћи о се би Ал бан ци стал но ис ти чу да има ју је дин ствен ин те рес и 
по ли ти ку. Али ка да се ра ди о од но си ма пре ма Је вре ји ма и Изра е лу 
Ал бан ци на сту па ју пот пу но друк чи је. Та чи ње ни ца ни је, ко ли ко 
је на ма по зна то, зна на ни у Изра е лу ни ти у Ср би ји или би ло ко јој 
дру гој зе мљи ко ја има ин те ре са да до бро по зна је ал бан ску по ли ти-
ку. Ево о че му се ра ди. Ка да се спо ме не је вреј ско пи та ње Ал бан ци 
ис ти чу ка ко за вре ме дру гог свет ског ра та у Ал ба ни ји ни је ли кви-
ди ран ни је дан Је вре јин. При то ме ми сле на Ал ба ни ји у са да шњим 
др жав ним гра ни ца ма. Аутор ових ре до ва ни је ис тра жи вао по ло жај 
Је вре ја у Ал ба ни ји, у са да шњим гра ни ца ма , за вре ме Дру гог свет-
ског ра та и не мо же да ка же да ли је тај по да так та чан или ни је. Али 
за то зна мо да је за вре ме то га ра та би ла ство ре на Ве ли ка Ал ба ни-
ја, под итaлијанским про тек то ра том. По сле оку па ци је Ју го сла ви је 
у апри лу 1941. го ди не, нај ве ћи део Ко со ва је при по јен ита ли јан-
ској Ве ли кој Ал ба ни ји. Та ко да се Ко со во и Ал ба ни ја у том пе-
ри о ду мо ра ју тре ти ра ти као јед на ад ми ни стра тив на це ли на. Исто 
се де си ло по сле ка пи ту ла ци је Ита ли је у сеп тем бру 1943. го ди не. 
Ита ли јан ска Ве ли ка Ал ба ни ја је опет би ла под је дин стве ном ад-
ми ни стра ци јом. Овог пу та не мач ком. Да кле у то ме пе ри о ду се ал-
бан ски, про стор Ко со ва и Ал ба ни је мо ра сма тра ти као је дин ствен. 
Исто та ко се мо ра узи ма ти и по ло жај Је вре ја. Не мо же се ре ћи да 
су Је вре ји би ли за шти ће ни у Ал ба ни ји ако то ни су би ли на Ко со ву. 
А ка кав је био по ло жај Је вре ја на Ко со ву ви ди се из по да тка да су 
по ред обич них, ве о ма број них, не мач ких ко ла бо ра ци о ни ста Ал ба-
на ца Нем ци фор ми ра ли и и СС ди ви зи је у чи јем су са ста ву би ли 
број ни ет нич ки Ал бан ци. Сви ма је зна на чи ње ни ца да су есе сов ци 
има ли као нај ва жни ји за да так ис тре бље ње Је вре ја. Са мим тим тај 
за да так су има ли и есе сов ци Ал бан ци. Та ко је фор ми ра на чу ве на 
13 СС Хан џар ди ви зи ја. Она је би ла под ко ман дом Не ма ца и на ци-
стич ке тво ре ви не „Не за ви сне др жа ве Хр ват ске”. У ње ном са ста ву 
био је ве ли ки број Ал ба на ца.30) Нај е лит ни ји ба та љон ове ди ви зи је 
са ста вљен од Ал ба на ца по слу жио је као је згро за ства ра ње но ве 
ал бан ске на ци стич ке ди ви зи је. То је би ла чу ве на 21 СС ди ви зи ја 
Скен дер-бег31). Та је ди ни ца је из ве ла хап ше ње и де пор та ци ју је-
вреј ске за јед ни це у са да глав ном гра ду Ко со ва, При шти ни. Укуп но 
281–ог Је вре ји на ови Ал бан ци су ухап си ли. И ка ко не у трал ни из-
во ри ка жу, упу ти ли их у си гур ну смрт32). Ти ме су Ал бан ци из СС 

30) Le pre, Ge or ge, Himmler’sBosnianDivision:TheWaffen-SSHandscharDivision1943–1945, 
(Atlgen, PA: Schif fer Mi li tary Hi story, 1997) ISBN 0-7643-0134-9, pa ge. 165.

31) исто

32) Исто, ви де ти та ко ђе о Ва вић М, „ Ко сов ски Је вреј за вре ме оку па ци је 1941-1945”, Обе-
лежја, При шти на, бр. 5/1983
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ди ви зи је Скен дер бег уче ство ва ли у уни шта ва њу ско ро чи та ве је-
вреј ске за јед ни це у При шти ни.33)

Пре ма то ме не и сти на је да Ал бан ци ни су уче ство ва ли у хо-
ло ка у сту у ко јем је ли кви ди ра но ви ше ми ли о на љу ди. Тач но је 
упра во су прот но да су Ал бан ци ма сов ном са рад њом са на ци сти ма 
до при не ли да се је дан део Евро пе очи сти од Је вре ја. Тај део Евро пе 
же ли да бу де не за ви сна др жа ва. Ако би се то оства ри ло, мо гло би 
се ре ћи да је део пре да ка ал бан ске на ци је ту по ли тич ку тво ре ви ну 
обе ле жио ис тре бље њем Је вре ја34) 

Ка да се све ове чи ње ни це ста ве у кон текст са да шњих зби ва-
ња на Ко со ву ства ри по ста ју још за ни мљи ви је. Са вре ме не ал бан-
ске вла сти про це њу ју да се број ра ди кал них исла ми ста, спрем них 
на ве о ма ра ди кал не по те зе мо же про це ни ти на око 50.00035). Ако је 
про сеч на СС ди ви зи ја има ла око 20.000 љу ди, он да нам по ста је ја-
сно ко ли ко је то сна га. Ова при ча де лу је пот пу но ре ал но по го то ву 
што ал бан ским вла сти ма, ко је свој ле ги ти ми тет гра де на при чи да 
су Ал бан ци се ку ла ри зо ван на род, она ни ка ко не ого ва ра.36)

По себ но је ва жан по да так да ове ин фор ма ци је да је Ар ба на 
Џа ра, ал бан ска но ви нар ка из При шти не и то на осно ву по да та ка 
ко је до би ја од пред став ни ка ал бан ских вла сти и не вла ди ног сек-
то ра та ко ђе ал бан ског. Да кле ни је у пи та њу ан ти ал бан ска про па-
ган да. Је дан од из во ра ових ин фор ма ци је је Ал ба нац Фу ад Ра ми ћи. 
Он је био је дан од ак ти ви ста ко ји је бро ду Ма ви Мар ма ра до шао у 
су коб са изра ел ски сна га ма без бед но сти37).

Ра ми ћи је осни вач по ли тич ке пар ти је „Ује ди ње ни ислам ски 
по крет”. То је по ли тич ка пар ти ја за ко ју ана ли ти ча ри твр де да не ма 
прет ход ни ка на Бал ка ну. Ана ли ти ча ри ис ти чу да је је дан од ци-
ље ва те пар ти је фор ми ра ње свет ског ислам ског ха ли фа та38). Циљ 
та квог по ли тич ког по кре та је по де фи ни ци ји уни ште ње Изра е ла.

Ал бан ски му сли ма ни са Ко со ва су по ве за ни са нај ра ди кал-
ни јим ислам ским цен три ма у све ту. Та ко „Му сли ман ски фо рум Ко-

33) Га ћи но вић Ра до слав, Ба ја гић Мла ден, „По ли тич ке по сле ди це ал бан ског на си ља на Бал-
ка ну”, СПМ, 3/2012; Јев то вић Зо ран, „Исла ми за ци ја и ал ба ни за ци ја ста ре Ср би је”,По-
литикологијарелигије, 2/2007.

34) Сло вић Ср ђан, „Исто риј ска ге не за и при ро да са вре ме них ет нич ких су ко ба на Ко со ву и 
Ме то хи ји”, Националниинтерес, 2/2011.

35) http://der stan dard.at/1358304927258/Ra di ka ler-Islam-als-tic ken de-Bom be-im-Ko so vo#fo-
rum start (До ступ но 18.5.2013)

36) Упо ре ди са То до ро вић Дра ган, Са вре ме ни те ро ри зам – „Ал Ка и да у ислам ском Ма гре-
бу'', Националниинтерес, 2/2011.

37) исто

38) http://www.we eklystan dard.com/blogs/ko so vo-ra di cal-isla mists-new-po li ti cal-of fen si-
ve_701196.html (До ступ но 18.5.2013) 
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со ва је по ве зан пре ко фун да мен та ли стич ке европ ске му сли ман ске 
мре же, ко ју во ди у ислам ским ме ди ји ма ве о ма сла ван Та рик Ра-
ма дан, са ка тар ским про по вед ни ком мр жње Ју су фом Кар да ви јем. 
Ра ми ћи је уме шан у ан ти-изра ел ски мор ски на пад на Га зу 2010. 
го ди не, и тур ски ме ди ји су пре не ли вест о осни ва њу Ра ми ћи је ве 
но ве исла ми стич ке пар ти је, спо ми њу ћи опет ње го во уче шће у до-
га ђа ји ма у Га зи”39).

За нас је ва жно да са гле да мо ка ко у та квој си ту а ци ји ре а-
гу ју пред став ни ци слу жбе ног исла ма - Ислам ске за јед ни це Ко со-
ва40). Оно што је по себ но ва жно је сте чи ње ни ца да ис тра жи ва чи 
ко сов ског исла ма твр де да је са да шњи по гла вар ове за јед ни це На-
им Тер на ва про ва ха бит ски ори јен ти сан41). О зна ча ју ва ха би зма за 
по ли ти ку на Ко со ву ве о ма је ва жно по гле да ти шта о то ме ка же из-
ра зи то про ал бан ски аутор, ко ји су прот но по ме ну тој ин фор ма ци ји 
ка же да је На им Тер на ва ан ти ва ха бист ки ори јен ти сан. Да кле тај 
аутор го во ре ћи о бу дућ но сти ва ха би зма на Ко со ву ве ли „У овом 
тре нут ку не ма прет ње од њих, би ло иде о ло шки би ло као фи зич-
ке сна ге. Има ју ћи у ви ду да ва ха би ти не ма ју ору жа не сна ге, они 
не пред ста вља ју ди рект ну прет њу за без бед ност Ко со ва. Али као 
иде о ло ги ја они мо гу то по ста ти са вре ме ном ко је до ла зи, али не са-
да”42). Зна чи и овај аутор ко ји ка же да ва ха би зам са да ни је прет ња 
не ис кљу чу је мо гућ ност да се то у бу дућ но сти мо же де си ти. Он је 
то пи сао 2009. ко ли ко је то што је он го во рио би ло не тач но нај бо ље 
се ви ди из су прот них по да тка ко је да је Ар ба на Џа ра, са мо че ти ри 
го ди не ка сни је 2013.

По себ но је ва жан текст ко ји је на пи сао аутор Ал ба нац са Ко-
со ва Реф ки Мо ри на. У тек сту је дан од ње го вих са го вор ни ка ова-
ко опи су је при су ство ва ха би зма у тој по кра ји ни „Опа сност од те 
сек те ле жи у чи ње ни ци да се она на да да ће јед ног да на ство ри ти 
свет ски ха ли фат. Ми ло ше вић је го во рио да сву да где је јед на срп-
ска ку ћа, та мо та ко ђе тре ба да бу де срп ска др жа ва, а они (ва ха би-
ти М. Ј) ми сле да сву да где има и јед ног је ди ног му сли ма на та мо 
тре ба ство ри ти ха ли фат. Оног да на ка да Ко со во по ста не не за ви сно 
они ће уни шти ти ислам на Ко со ву,...”43).Ха ли фат за ко ји се ал бан-

39) исто

40) http://www.bi sla me.net (До ступ но 18.5.2013.) 

41) http://www.we eklystan dard.com/blogs/ko so vo-con ti nu es-fight-aga inst-wah ha bi-in fil tra-
tion_634049.html (До ступ но 18.5.2013)

42) Shi poly, Er doan A. „Is Wah ha bi sme a Se cu rity Chal len ge for Ko so va or not”, EuropeanJour-
nalofEconmicalandPoliticalStudies-2(2)2009. ejeps.fa tih.edu.tr/docs/ar tic les/20.pdf (До-
ступ но18.5.2013)

43) Morina Refki, „Kosovo: Breach at the Islamic Community“, Altermedia.info,6.7.2005. http://
fr.altermedia.info/general/kosovo-les-fractures-de-la-communaute-islamique_7437.html 
(Доступно 18.5.2013.)
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ски ва ха би ти бо ре, а углед ни ал бан ски аутор Реф ки Мо ри на нам то 
пре но си, ја сно под ра зу ме ва не ста нак др жа ве Изра ел. А ако је го ре 
из не та оце на о про ва ха бит ском опре де ље њу са да шњег по гла ва ра 
ИЗ Ко со ва Не и ма Тер на ве тач на, он да то зна чи да се слу жбе на ИЗ 
Ко со ва за ла же за ва ха би зам. А ва ха би зам је мно го оштри је про тив 
Изра е ла не го ОИС.

Као по себ но ка рак те ри сти чан до каз сна ге ва ха би зма на Ко со-
ву је сте текст Зе ке ри је Идри зи ја. Текст се по ја вио у ве о ма углед ном 
днев ном ли сту из При шти не, ко ји се зо ве Ко ха Ди то ре. Ре дак ци ја 
ауто ра пред ста вља као ислам ског ко мен та то ра. Што нас оба ве зу је 
да обра ти мо па жњу на то што он, као Ал ба нац и струч ни по зна ва-
лац исла ма, ка же о ва ха би зму у јед ном од нај у ти цај ни јих днев них 
ли сто ва на Ко со ву. Идри зи ка же: „Окле вао сам до так нем фе но мен 
на шег ала бан ског ва ха би зма и ва ха би та (ако они мо гу би ти на зва-
ни Ал бан ци ма) ко ји су у про шлих 20 го ди на пу сти ли ко ре ње у на-
ше илир ско-дар дан ске-ал бан ске зе мље. Окле вао сам због про стог 
раз ло га јер сам ми слио да Ва шинг тон, да Бу шо ва ад ми ни стра ци ја, 
об ра ђу ју тај про блем. Али фе но мен ва ха би зма је до био ши ро ке и 
алар ман те раз ме ре у свим ал бан ским зе мља ма и у ал бан ској ди ја-
спо ри на За па ду. Они су ви дљи ви сву да са сво јим екс цен трич ним 
ду гим бра да ма, азиј ским обла че њем, крат ким пан та ло на ма, же на-
ма по кри ве ним цр ни ном (што под се ћа на сло вен ске пра во слав не 
мо на хи ње) и са екс трем но вул гар ним реч ни ком”44) Идри зи је ово 
рекaо пре се дам го ди на. Ако нас да нас 2013. ал бан ски по ли ти ча-
ри са Ко со ва оба ве шта ју да је број ра ди кал них му сли ма на 50.000 
, да кле две и по СС ди ви зи је, он да је ја сно ко ли ко су Идри зи је ва 
упо зо ре ња би ла тач на. Идри зи за тим упо зо ра ва: „Зво на за уз бу ну 
зво не. Ту це џа ми ја у илир ским зе мља ма је узур пи ра но од стра не 
ва ха би та. Бо же ка ко је то ужа сно! Мо ну мен тал на скоп ска џа ми ја 
Ја ја па ша, је па ла у њи хо ве ру ке. Пре ле па но ва џа ми ја у на се љу 
Ди зон по че ла је да за у да ра на ва ха би зам, од да на ка да је отво ре на. 
Има још мно го џа ми ја ко је су истом ста њу”.

И као по себ но ва жну чи ње ни цу Идри зи до да је: „На не сре ћу, 
као ре зул тат те си ту а ци је, зна ча јан број те о ло га и има ма је по стао 
жр тва ва ха би про па ган де. Они при ма ју ве ли ке пла те из ва ха бит-
ских цен та ра у ислам ском све ту да би ши ри ли њи хо ву иде о ло ги ју 
у ал бан ском све ту”45). 

44) Idri zi Ze ke ria, „Dan ger! ‘Wah ha bis’ on the march in the Al ba nian lands”, Koha Dito-
re,15.11.2005. http://www.isla mic plu ra lism.org/896/dan ger-wah ha bis-on-the-march-in-the-
al ba nian-lands (До ступ но 18.5.2013.)

45)  исто; Упо ре ди са Gre gory Co pley R, „Me e ting the Bur den of Sta te hood:Is Ko so vo Ready”, 
Политикологијарелигије, 1/2007.
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То је још јед на по твр да прет ход но из не те ин фор ма ци је о 
про ва ха бит ском опре де ле њу по гла ва ра ИЗ Ко со ва На и ма Тер на ве.

По себ но зна чај ну уло гу у ши ре њу ва ха би зма на Ко со ву 
игра са да шњи ам ба са дор Ко со ва у Са у диј ској Ара би ји Ре џеп Бо-
ја. „Осно ву шко лу је за вр шио у свом род ном ме сту, док је сред њу 
шко лу, фа кул тет и по сле ди плом ске сту ди је за вр шио на Ислам ском 
уни вер зи те ту у Ме ди ни, у кра ље ви ни Са у диј ској Ара би ји. По сле 
док то ра та вра тио се на Ко со во”46).

До бри по зна ва о ци ње го ве би о гра фи је твр де да је то ли ко био 
ара би зо ван, да је ско ро за бо ра вио ма тер њи ал бан ски је зик. Да кле 
он је до шао као док тор ва ха бит ске те о ло ги је. „У 1990 из бран је за 
пред сед ни ка Ислам ске за јед ни це и још је три пу та уза стоп це би-
ран на ту функ ци ју(ви ше од 13 го ди на) Во дио је ту ин сти ту ци ју у 
нај те жим вре ме ни ма кроз ко је је Ко со во про шло од 1990 до 2003. 
У 1992, др Бо ја је иза бран за де ка на Фа кул те та за ислам ске сту ди је 
и на ста вио је да оба вља ту функ ци ју ви ше го ди на.”47).

Да кле исто вре ме но је био по гла вар ИЗ и де кан нај ви ше про-
свет не ин сти ту ци је ко ја шко лу је ислам ске све ште ни ке. Нор мал но 
сво вре ме је фор мал ни про грам шко ле за сно ван на ха не фит ском 
мез хе бу (јед на од вер ско-прав них шко ла су нит ског исла ма), али је 
Бо ја суп тил но фор си рао ва ха би зам. Ре зул тат то га ви ди мо да нас.

И са да ка да су ство ре ни та кви те ме љи фор ми ра на је и по ли-
тич ка пар ти ја „Уједињениисламскипокрет”,коју пред во ди ак ти-
ви ста са бро да Ма ви Мар ма ра Фу ад Ра ми ћи48).

За сам крај тек ста ми сли мо да мо же мо да ка же мо да смо по-
ка за ли ка кав је став три ислам ске за јед ни це из Ср би је пре ма Изра-
е лу. ИЗС је ве за на за власт и као та ква има ве о ма ма ле мо гућ но-
сти да би ло шта чи ни из ван зва нич не др жав не по ли ти ке. ИЗуС са 
дру ге стра не отво ре но по ка зу је да су му сли ма ни из Га зе где вла да 
Ха мас њи хо ва бра ћа. А ИЗ Ко со ва је им прег ни ра на ва ха бит ском 
иде о ло ги јом и њен став пре ма Изра е лу се нај бо ље огле да у ста-
во ви ма чи та вог ва ха би ског по кре та49). Све то је нео дво ји во ве за но 
са срп ским на ци о нал ним иден ти те том и упор ним на сто ја њем да 
КИМ за др жи у окви ри ма Ср би је50)

46)  http://www.am ba sa da-ks.net/ae/?pa ge=2,20

47) исто

48) Пе тро вић Зо ран Пи ро ћа нац, „Ko so vo et Me toc hie - une in tro duc tion a la tra ge die des ter res 
a ha u te ri sque”, Националниинтерес, 2/2011.

49) По те жи ца Оли вер, «Ва ха би ти при до шли це на Бал ка ну”, Политикологија религије, 
1/2007.

50) Ба зић Јо ван, „Уло га ко сов ског ми та у об ли ко ва њу срп ског на ци о нал ног иден ти те та”, 
Српскаполитичкамисао, 4/2012.
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MiroljubJevtic

ATTITUDESOFISLAMICCOMMUNITIES
INSERBIATOWARDISRAEL

Resume
No wa days, the re are three Isla mic com mu ni ti es(IC) on Ser bia’s 

ter ri tory: „Isla mic com mu nity of Ser bia”; „Isla mic Com mu nity in Ser-
bia „and” Isla mic com mu nity of Ko so vo”. All of them ha ve po li ti cal 
at ti tu des to wards im por tant po li ti cal qu e sti ons. From the aspect of Isla-
mic re li gion and world most im por tant po li ti cal is sue is the qu e sti on of 
Pa le sti ne, or Je ru sa lem. The re fo re, this is im por tant qu e sti on for Ser-
bia’s Mu slims too. If we ha ve in mind that the at ti tu de to wards Pa le-
sti ne is dog ma tic one, it is cle ar that the ge ne ral at ti tu de to wards this 
qu e sti on must be ba sed on Isla mic dog ma. And Isla mic dog ma is cle ar 
- Islam must spread on en ti re world. Ho we ver, we can see that spre-
a ding of Islam is con nec ted to spre a ding of Isla mic sta te. The re fo re, 
Isla mic sta te can not ac cept the exi sten ce of Israel as per ma nent fact. It 
me ans that every Isla mic com mu nity is aga inst the exi sten ce of Israel. 
The pro blem is that this fact can not be al ways sta ted in pu blic. The re fo-
re, Isla mic com mu ni ti es in Ser bia try to le vel the ir sta te ments to wards 
the Israel’s fu tu re. We will start with „Isla mic com mu nity of Ser bia”. 
This com mu nity is bo un ded with ter ri tory of Ser bia and it ne eds to ha-
ve good co o pe ra tion with sta te. That’s why it aims to ha ve sta te ments 
which wo uld not be dif fe rent from of fi cial Ser bia’s po li tics. Of fi cial po-
li tics of Ser bia is that Israel sho uld ha ve its right to exi sten ce is sa fe bo-
un da ri es. When we ha ve this fact in mind, it is cle ar that we sho uld ana-
lyze pu blic sta te ments from IC of Ser bia of fi cers, in or der to find how 
the ge ne ral Isla mic vi ew to wards Israel is ex pres sed. On the ot her hand, 
we ha ve” IC in Ser bia”. The cen ter of this com mu nity is in Bo snia and 
Her ze go vi na, in Sa ra je vo, and due to that, this com mu nity can ex press 
its at ti tu de to wards Pa le sti nian qu e sti on mo re freely. Its at ti tu des are in 
ge ne ral the at ti tu des of IC in Bo snia and Her ze go vi na too, but as „ Isla-
mic com mu nity in Ser bia” is ba sed in Ser bia it can be used as a sin gle 
su bject of re se arch. In this work the aut hor will po int out the at ti tu des 
of this com mu nity to wards Israel with re gards on dif fe ren ces bet we en 
the se two com mu ni ti es, „Isla mic com mu nity of Ser bia”and „Isla mic 
Com mu nity in Ser bia „ which are ope ra ting in Cen tral Ser bia. Third 
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Isla mic com mu nity in Ser bia is IC of Ko so vo. It ope ra tes on a part of 
Ser bia’s ter ri tory which dec la red in de pen den ce from Ser bia and tend to 
be fully re cog ni zed sta te. The re fo re, IC of Ko so vo fol lows the aut ho ri-
ti es in Pri sti na. Pris hti na aut ho rity’s main ally is USA. Al so, USA is the 
most im por tant ally of Israel. Due to that, IC of Ko so vo tends to hi de its 
at ti tu de to wards Israel. This com mu nity be li e ves that Israel sho uld be 
eli mi na ted, but on the ot her hand suc cessfully ke ep away from saying 
it openly. This is mo re im por tant if we know the fact that wah ha bism is 
in con stant pro gress in Ko so vo.
Key words: Isla mic com mu ni ti es, at ti tu des, Ser bia, Israel, Wah ha bism, po li to-

logy of re li gion 
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Редакције 05. децембра 2013. године.
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