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УВОДНИК

Садржајтематског годишњака“Политиканационалнебез
бедности”,бр.2/2014представљаинтердисциплинарнуанализуин
тегралнебезбедностиБалкана.Имајућиувидусвеагресивнијепрет
њенасиљемурегиону,темагодишњакаје“Исламистичкифактор
ибезбедностБалкана”.ОбзиромдајеБалканскополуострвовеома
значајноподручјесагеополитичкогаспектаидасесвипроблемина
БалканунеминовноманифестујууширемрегионуиуцелојЕвропи,
свеструктуредемократскихдруштавасеморајуукључитиупре
вентивнуакцију.УпоследњојдеценијиXXвекаинапочеткуXXIве
ка,Балканјепостаоподручјеврловисокогбезбедносногризика,па
је сваки помак у спречавању изненађења значајан. Натериторији
КосоваиМетохијеприсутнесумногетерористичкеорганизације,
a посебно је интензивиран унутрашњи тероризам са религијским
мотивима.Исламистичкетерористичкеорганизацијесупочетком
друге деценије XXI века интензивирале своје активности у свету,
а Балкан им је постао значајна дестинација за окупљање, обуча
вање, индоктринацију илиместоодакле ће се планиратиакције и
упућиватиприпаднициисламистичкихтерористичкихорганизација
наунапредпланиранеметенападапосвету.Управозбогтаквепо
тенцијалнеопасности,редакцијагодишњака“Политиканационалне
безбедности”одлучила је датема овога броја буде управо научна
процена–анализаопасностинаБалкануодстранеисламистичких
терористичких организација. У том смислу Годишњак указује на
безбедоноснеризикеиопасностикојереалнопретедаугрозекрхки
мир у региону и претворе га у поновно поприштемеђунационалнх
сукоба,којинаовомпросторуувекимајудиректнуверско–конфе
сионалнуоснову,алииинспирацију.

УпоследњедведеценијенапросторубишеСФРЈ,алиицелог
региона Балкана, догодиле су се значајне геополитичке прекомпо
зицијеодносамоћикојесунадиректанначиномогућиленесмета
но деловање политичких, војних и верских структура радикалног
ислама.Активнострадикалногисламанаовомпросторупратило
је неколико важних интересних приоритета, а посебно, реализа
цијациљеваАтлантистичког ЗападаињеговихНАТОпартнераи
остварењеполитичкихинтересалокалногмуслиманскогстановни
штва,застварањенационалнихдржава,реисламизацијуитерито
ријалну прекомпозицију у корист панисламских структура. У та
квом контексту, коришћени су најрадикалнији облици субверзивне,
обавештајнеитерористичкеделатностикакобисештобржеи
штоцеловитијеостварилизацртаниплановиреисламизацијецелог



регионаБалкана.Усвојимкрајњимнамераматакоредизајнирани
редефинисанисламскипросторнаБалкану,требаобидапослужи
каоодскочнадасказадаљеидубљепроцесепенетрацијеисламских
структурауЗападнуЕвропу.Посебнојезначајанрадпроф.дрДарка
Танасковића,поднасловом“Кафеноменологијиџихадизма“укоме
онтемељитоанализираџихадкаопроблемсавременогсвета,сате
жиштемнањеговомделовањунаБалкану.Онпосебноистичедасу
сеџихадистичкаантителапроширилаинаБалкан,изчијихмусли
манских заједницасесвеучесталијеибројнијерегрутујуборцина
Алаховомпутузаблискоисточнаратишта.Кодонихкојиисламској
проблематициурегионуприлазестатички,наосновустањаикри
теријумаизјугословенскограздобља,кадјеважилаопштапроцена
о сразмерној умереностии секуларизованостимуслимананаовим
просторима,умножавањеизвештајао“подвизима”џихадистаиз
БоснеиХерцеговине,РашкеобластиисКосоваиМетохије,изазива
неверицуизбуњеност.Задатакнаучноутемељеног,начињеницама
заснованогиидеолошкинеоптерећеногизучавањасавременогисла
манаБалканумораобибитиуправоутомедасепредочиипроту
мачипуткојимсеодрелативноумереногвећинскогисламанабив
шем југословенскомпросторустиглодостварањавредносног, со
цијалногидуховногамбијентакојипогодујеукорењивањуиширењу
ранијетешкозамисливогџихадизмамеђуБошњацимаиАлбанцима.

Проф. др Љубиша Деспотовић у свом раду “Геополитички
аспектиделовањарадикалногисламанаугрожавањебезбедности
државасапросторабившеСФРЈ“,анализирагеополитичкиаспект
којипотпунојаснообјашњавадајеактивностмилитантнихорга
низацијаислама,константнаисвевећапретњабезбедноснојсигур
ностибалканскихдржава.Проф.Деспотовићистичедаћеизазови
расти,иубудућности,аконеуследиадекватан,координисаниефи
касанодговордржавнихибезбедноснихструктура,онићепредста
вљатијошвећуопасносткојаможедовестидоцивилнихжртава
иматеријалногразарањаалиитрајнедестабилизацијерегионакао
уводувеликерегионалнесукобесанесагледивимполитичкимпосле
дицама.Отомеречитоговориипретећаизјаваалбанскогпремијера
ЕдијаРамедатаприликомпосетеБеограду:„Замородпроширењау
реду,алипостојиизаморстрпљењакојипретиБалкану,акострпље
њедођедокраја,бољеданепредвиђамоштаћеседесити“.Привиди
европских интеграција региона нису никаква гаранција за стабил
ност,јерјеисампросторЕУтакођеизложенделовањукорозивних
силаисламистичкоградикализма,којићевероватноунаредномпе
риодутекпоказатистепенсвоједеструктивности.Вераевропских
званичникадајекрозконцептемултикултурализмаиуниверзалног
грађанства могуће пацификовати радикалне организације ислама,
и интегрисати их у демократске структуре западног друштва, у
великојмери јенеутемељена.Показалоседатонијемогућениса
ширимделом исламске популацијеЕвропе, јер су верскоконфесио
налниидентитетијачикохезионииидентификационифакториод



грађанскогуниверзализмаиевропскихкултурнихобразаца.Напро
сторимаБалканатојетек„немогућамисија“,коликозбогхронич
нецивилнодемократскеисуфицијенцијеовихдруштава,ајошвише
збоградикализмаполитичкихзахтевамуслиманскогживљачијије
вредносноцивилизацијски код већ вековима супротстављен већин
скојхришћанскојкултури.Утомсмислувеомајеоправданоинеоп
ходносанаучногаспектаанализиратиситуацијуипредузиматипо
требнемереиактивностиуциљуспречавања,тј.превентивногде
ловањаусупротстављањусвимврстаманасиљанаБалкану.Проф
дрЗоранДрагишићукоауторскомрадусаМСБранкицомЈанковић
“РадикалниисламизамибезбедностБалкана“,врлотемељитоана
лизираопасностодрадикалногисламизманаБалкану,истичућида
наБалкануживи,преманекимпроценама,окоосаммилионамусли
манакојиобјективнонисумоглидаостануизванширихзбивањау
исламскомсвету.Балканскимуслиманисуосталинераскидивовеза
нисасудбиноммуслиманаудругимделовимасвета,пресвегауТур
ској,наБлискомиСредњемистоку.Судбинабалканскихмуслимана
остајеразапетаизмеђудржаваукојимаживеидешавањауислам
скомсвету.Самибалканскимуслиманинисухомогенагрупација,они
суподељениучетиријезичкоетничкегрупације:словенску,којучи
неБошњаци,Горанци,бугарскимуслимани–Помациибројнемање
групацијесловенскихмуслимана;албанску;турскуиромску.Једина
балканскадржаваукојојмуслиманиимајувећинујеАлбанија,докје
муслиманскавећинауБоснииХерцеговинирелативна,јерсаоко42%
муслиманичиневећинусамоуФедерацијиБиХ,доксунанивоуБиХ
иуРепублициСрпскојмањина.Балканскимуслиманисуислампри
хватилитокомтурскеокупације,такодавећинаследиумеренијуха
нефитскуверскоправнушколу,међутимутицајмуџахединакојису
масовностиглиуБоснуиХерцеговинуутокуграђанскогратадовео
једоширењановихрадикалнихучењамеђулокалниммуслиманима.
Ширењеисламистичкеидеологиједовелоједозначајнемобилизације
балканскихмуслиманазаратуСиријииИракуукојојсесадабори
неколикостотинамуџахединапорекломизбалканскихдржава.

ДрЗоранПетровићПироћанацупозоравана“Вашингтерни
нусвестранупомоћисламупротивсрпскихнационалнихинтереса
наБалкану“,апроф.дрМладенБајагићусвомраду“Исламскадр
жаваИракаиСирије(ISIS/ISIL),настанак,развој,идеолошкитеме
љиициљеви“,упозоравасветскујавностнаопасностодстварања
оваквихткз.државапоинтегралнубезбедност,гдепосебноистиче
дасуталасунутардржавнихсукобакојијепогодиоБлискиИсток
исеверАфрикеод2011.године(познатикао„Арапскопролеће“)и
наставакратнихсукобауИракуиСирији,генерисалиновопоглавље
удаљемјачањурадикалногИслама,екстремногвехабизмаитеро
ризмауцеломсвету.ИзАлКаидеидругихблискоисточнихтерори
стичкихорганизацијаизрастаојенови„демон“међународногмира
ибезбедности–тзв.ИсламскадржаваИракаиСирије (ISIS/ISIL),



којајесвојомекстремномпанисламскомвехабистичкомидеологијом
излочиначкимделовањемпревазишласведосадапознатерадикалне
екстремневерскепокретеитерористичкеорганизације,чакисаму
АлКаиду.Проф.БајагићупозоравадасурезултатиделовањаISIS/
ISILпотпуноцепањетериторијаИракаиСирије,ањенициљевису
иширењенадругеделоверегиона;каоинаопасносткојуISIS/ISIL
представљанесамозаСредњииБлискиИсток,већизацеосвет,
тимеиЕвропу,БалканиРепубликуСрбију.

ЗначајнирадовиуовомгодишњакусукоауторскираддрЈо
ванкеШарановићидрМиланаСуботића“Исламистичкитероризам
наБалкануивојниаспектипроблема“,гдеанализирајуулогувојске
усупротстављањуисламистичкомисвакомдругомтероризму,као
ирадМладенаЛишанина“Исламиисламизам:порекло, проблеми
иперспективе“.Наосновурадоваобјављенихуовомгодишњакуод
странекомпетентнихаутора,можесезакључитидајеБалканско
полуострвоконтинуиранонаметиразнихтерористичкихоргани
зација.Такође,да јеисламистичкитероризамуофанзивиидаза
брињавајуће прети безбедности Балканског полуострва. Одлазак
ратника саБалкана у редове исламистичких групаи организација
уСиријуиИраквеома забрињавастручну,алиинајширу јавност.
Наконобављеног задаткаииндоктринацијеонисе враћајупоново
напростореБалканаипостајупотенцијалнапретњабезбедности.
Порукаовоггодишњакаједаунаредномпериодунационалнедржаве
морајупредузетисвепотребне,закономпревиђенемерекакобисе
спречиоодлазакмладихљудисаовихпросторанаратнаподручја,
каоидадржаведонесузаконекојимаћеинкриминисатисвакиод
лазакнаратнаподручјасвојихдржављана.Дакле,годишњак“Поли
тиканационалнебезбедности“уброју2/2014тематскианализира
исламистичкифакторибезбедностБалкана,акомпетентниауто
ридајунаучнуанализу,упозоравајунаопасностиипредлажумере
запревентивноделовање.
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КА ФЕ НО МЕ НО ЛО ГИ ЈИ ЏИ ХА ДИ ЗМА

Са же так
Аутор у овом раду објашњавафеномене исламског света,

којисеналазеупозадинидогађајакојисуобичноуфокусуглобал
не јавности. Тако, иза насилне експанзијемилитантног ислами
змаоличеногуликуИсламскедржаве,налазиседубљаидеологи
јаџихадизма,светогратауисламу.Ауторпојашњаванастанак,
историјску генезу исламизма, те објашњава које гране ислама
(религијскеиполитичке)прихватају,промовишуиделујуускладу
саовомидејом.Утомсмислу,нарочитапажњасепосвећујева
хабизмукаоогранкуислама.Најзад,ауторсеосврћеинаБалкан,
односнонапотенцијалнуопасностџихадизмапоионакоподељено
итрусноБалканскополуострво.
Кључ не ре чи:ислам,исламизам,џихад,џихадизам,вахабизам.

Ме ђу раз ли чи тим тер ми ни ма ко ји ма су се од Ислам ске ре во-
лу ци је у Ира ну (1979) ван ислам ског све та с ма ње или ви ше оправ-
да ња и успе ха озна ча ва ли по је ди ни фе но ме ни и аспек ти по ве за ни с 
про це си ма у исла му и у му сли ман ским зе мља ма, џихадизам је сра-
змер но нов, али је већ осво јио под руч ја ме диј ског, пу бли ци стич ког, 
па и на уч ног дис кур са. За раз ли ку од не ких дру гих, ско ва них ad
hoc и без до вољ но осно ве и ствар ног по зна ва ња пој мов ног са др-
жа ја ко ји се њи ма же лео ис ка за ти, ре кло би се да је уво ђе ње на зи-
ва џи ха ди зам оправ да но. У од но су на пој мо ве/тер ми не као што су 
(ислам ски) фун да мен та ли зам, (ислам ски) ре фор ми зам и исла ми-
зам, да по ме не мо са мо оне нај ва жни је,1) на зив џи ха ди зам ука зу је 
на иде о ло шки про грам и по ли тич ко-вој но-те ро ри стич ку прак су за 
ко је су кључ ни ре во лу ци о нар но по и ма ње, ап со лу ти зо ва ње и опе-

1) Та на ско вић, “Алах као Мо лох? Су о ча ва ње с исла мом као кон цеп ту ал ни иза зов”, Ислам:
догмаиживот, Бе о град, 2010, стр. 237-262.
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ра ци о на ли за ци ја кла сич ног ислам ског ин сти ту та џихада,2) на тра гу 
кон цеп ци ја те о ре ти ча ра ра ди кал ног су нит ског исла ми зма Абу ла-
ла ал-Мав ду ди ја (1903-1973) и Се ји да Кут ба (1906-1966). Ин до па-
ки ста нац ал-Мав ду ди је на го ве стио, а Егип ћа нин Кутб раз ра дио 
и за о кру жио по ли тич ку док три ну у чи јем ср цу је хи по ста зи ра ње 
све оп штег џи ха да, све тог осло бо ди лач ког ра та, ко јим пр во ислам-
ски свет, срам но сро зан на сте пен џахилије, пре и слам ког пе ри о да 
не по зна ва ња исти не о Јед ном Бо гу, а за тим и чи та во чо ве чан ство, 
тре ба из ба ви ти из “гре шне за блу де ло сти” у не по слу шно сти Ала ху 
и оглу ше ња о ње го ву во љу.3) Ве ћи број екс тре ми стич ких и те ро-
ри стич ких ор га ни за ци ја у ислам ском све ту про звао се “џи ха ди-
ма” (“Ислам ски џи хад” у Егип ту, Па ле сти ни, Ту ни су…), чи ме је 
овај на зив прак тич но по ве зан с исла ми стич ким те ро ри змом, иако 
се Кут бо ва суб вер зив на док три на с њим не мо же из јед на ча ва ти. 
У вер ско прав ном (мез хеб ском) по гле ду, џи ха ди зам је из да нак ва-
ха би зма, фун да мен та ли стич ког прав ца у исла му ко ји је у XVI II 
ве ку на Ара биј ском по лу о стр ву за сно вао про по вед ник Му ха мед 
Ибн Аб дул ва хаб (1720-1792), а ко ји је осни вач бе ду ин ске са у диј ске 
вла дар ске ку ће Му ха мед Ибн Са уд при хва тио као зва нич ни об лик 
ис по ве да ња исла ма у сво јој др жа ви, бу ду ћој кра ље ви ни Са у диј ској 
Ара би ји, што је ва ха би зам трај но остао. У ду бљем ди ја хро ниј ском 
дог мат ском из во ђе њу, ва ха би зам се осла ња на нео хан ба лит ску, из-
ра зи то “по ли ти ко цен трич ну” и пу ри тан ску шко лу ми шље ња Ибн 
Тај ми је, те о ло га из XI II/XIV ве ка, чи ја ин тер пре та ци ја ве ре не при-
па да сре ди шњој, тра ди ци о нал ној стру ји ту ма че ња и дру штве ног 
ак ту а ли зо ва ња исла ма. Ни је без зна ча ја на по ме ну ти да је Ибн Тај-
ми ја жи вео и де ло вао у вре ме ве ли ке кри зе ислам ског све та, по-
тре са ног уну тра шњим су ко би ма и озбиљ но угро же ног мон гол ском 
на је здом, у че му не ки ви де ана ло ги ју с епо хом на стан ка ва ха би зма, 
а и с по то њим мо дер ним, на шим до бом. 

След бе ни ци оста лих су нит ских вер ско прав них шко ла, а и 
ши и ти, ва ха би ти ма за ме ра ју чи тав низ огре ше ња о тра ди ци о нал-
не те о ло шке по став ке о ко ји ма, ина че, по сто ји ши ро ка са гла сност 
ме ђу пра во вер ним му сли ма ни ма. По ред из ве сне скло но сти ка ан-
тро по мор фи зму у пред ста вља њу Бо га, не до вољ ног по што ва ња 
по сла ни ка Му ха ме да и, на ро чи то, чла но ва ње го ве по ро ди це, по-
себ но пр вог ши ит ског има ма Али ја, не тр пе љи во сти пре ма су фи-
зму (ислам ској ми сти ци) и не до пу сти во се лек тив ног вред но ва ња 
ха ди са, као дру гог основ ног из во ра исла ма, те од ба ци ва ња ра зум-

2) О џи ха дууоп ште, вид. Б. Д. Гро здић, Војнаетика, Бе о град, 2009, стр. 222-231.

3) Вид. M. Zam pa ni ni, K. Me zran, ArcipelagoIslam.Tradizione,riformaemilitanzainetacon
temporeana, Ba ri, 2007, pp. 50-67.
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ског од лу чи ва ња и ди ја ло га, за за у зи ма ње екс тре ми стич ког ста ва 
пре ма дру штве ном окру же њу кључ на је дог ма о то ме да ме ђу свим 
му сли ма ни ма по сто ји са мо јед на ода бра на ску пи на ко ја ће би ти 
спа се на, док су све оста ле у за блу ди, па ће за то Ала хо вом во љом 
про па сти. Ва ха би ти, на рав но, се бе сма тра ју том за јед ни цом ко ја је 
је ди на на пра вом пу ту, што им је и нај ја чи ар гу мент у за стра ши-
ва њу и по зи ва њу не до вољ но обра зо ва них и ко ле бљи вих вер ни ка 
да им при сту пе. Уче ње о је ди ној за јед ни ци ко ја ће из бе ћи па као 
ва ха би ти за сни ва ју на јед ном не по у зда ном ха ди су, у ко ме се, по ред 
оста лог, ка же: “мој ће се ум мет /за јед ни ца/ по де ли ти на се дам де-
сет и три ску пи не – све ће у Ва тру осим јед не, оне ко ја је на оно ме 
на че му сам ја да нас и мо ји дру го ви”4). На осно ву овог из ве шта ја, 
чи ја се ве ро до стој ност углав ном оспо ра ва, ва ха би ти, иако у ја сној 
ма њи ни, с јед не стра не, пла ше про сте вер ни ке Па клом, ако им се 
не при кљу че, док с дру ге све оста ле вер ско прав не шко ле и њи-
хо ве след бе ни ке про гла ша ва ју ве ро од ступ ни ци ма и си сте мат ски 
про го не. О ши и ти ма да и не го во ри мо. Из ова квог ста ва ло гич но 
про из ла зи и уз ди за ње џи ха да на пи је де стал основ не му сли ман ске 
ко лек тив не и по је ди нач не оба ве зе ко ја је, на вод но, ду го би ла за не-
ма ри ва на, што је са свим у скла ду са са вре ме ним ре во лу ци о нар ним 
фун да мен та ли змом Се ји да Кут ба и ње го вих на ста вља ча. Џи ха ди-
сти су, пре ма то ме, ва ха би ти ко ји сво ју глав ну ми си ју ви де у во ђе-
њу пер ма нент ног џи ха да про тив сва ко га ко не де ли њи хов по глед 
на свет, био он му сли ман или не му сли ман, у ци љу вас по ста вља ња 
ха ли фа та с иде ал ним (на рав но по њи хо вом уку су) ислам ским по-
рет ком, док је крај ња ме та исла ми зо ва ње це ле пла не те. Сма тра ју 
да су им на том све том пу ту сва сред ства до зво ље на.5)

Код нас се, по ред об ли ка ва ха би зам/ва ха би је, у јав но-
сти, ме ди ји ма и у струч ној ли те ра ту ри ко ри сти и ва ри јан-
та ве ха би је/ве ха би зам, што је об лик одо ма ћен у на ших му-
сли ма на. Оба об ли ка су при хва тљи ва, али се ва ља до след но 
опре де љи ва ти за је дан или дру ги.6) Тер мин џи ха ди зам уве ден 
је, по ред ме диј ске сфе ре, и у ли те ра ту ру о те ро ри зму7) и, с об-
зи ром на нај но ви ји раз вој до га ђа ја на Бли ском ис то ку, по ста је све 
ак ту ал ни ји, као и при ро да и су шти на по ја ве ко ја се њи ме озна ча ва. 
По треб но јој је, сто га, озбиљ но и ин тер ди сци пли нар но на уч но и-

4) Ха дис је на ве ден у Ибн Ах ме до вој збир ци Муснад, II, бр. 332.

5) Вид. Р. Га ћи но вић, Тероризамуполитичкојиправнојтеорији, Бе о град, 2011, стр. 117.

6) О ва ха би зму уоп ште и на Бал ка ну вид. по у зда ну и при сту пач ну сту ди ју Оли ве ра По те-
жи це, Вехабијеизмеђуистинеипредрасуда,  Бе о град, 2007.

7) Вид. нпр. Дра ган Си ме у но вић, Тероризам, Бе о град, 2009.
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стра жи вач ки при сту пи ти, под јед на ко ува жа ва ју ћи и ком би ну ју ћи 
те о риј ски и при ме ње ни план са гле да ва ња. Јер, реч је о ви ше стру-
ко ин ди ка тив ном фе но ме ну, с ак ту ал но и пер спек тив но да ле ко се-
жним ло кал ним, ре ги о нал ним и гло бал ним им пли ка ци ја ма. Пот-
пу но раз у ме ва ње ста ња и про це са у ме ђу на род ним од но си ма ви ше 
ни је мо гу ће без аде кват ног са знај ног укла па ња џи ха ди зма и ње го-
вих про та го ни ста у ту ком пли ко ва ну и про мен љи ву сла га ли цу.

*

Не слу ће ни вој ни ус пе си, за у зи ма ње про стра них обла сти 
Ира ка и Си ри је, као и фа на тич на су ро вост бо ра ца “Ислам ске др-
жа ве” (ИД, ИДИЛ, ИСИС), у по чет ку по зна те под име ном “Ислам-
ска др жа ва Ира ка и Ша ма,8) уне ла је но ву уз не ми ру ју ћу ди мен зи ју 
у бур на зби ва ња на Бли ском ис то ку, а кад су ми ли о ни ма гле да ла ца 
ши ром све та, по сле ма са кра хи ља да је зи да и дру гих “кри во вер ни-
ка”, при у ште ни при зо ри бру тал них ег зе ку ци ја аме рич ких и дру гих 
за пад них но ви на ра и та ла ца, за зво ни ло се на уз бу ну. Чак је и на 
по след њем са ми ту НА ТО-а у Вел су ус по ста вља ње сна га за бр за 
деј ства, уз на вод ну об но вље ну ру ску прет њу, обра зло же но по тре-
бом од бра не од но ве те ро ри стич ке по ша сти ко ју на Бли ском ис то ку 
пред ста вља Ислам ска др жа ва, на мер на да по ста не је ди ни пот пу-
но пра во вер ни ха ли фат, с ми си јом бес ком про ми сне об но ве чи сте 
ислам ске ве ре из вре ме на по сла ни ка Му ха ме да и ње го ве др жа ве 
у Ме ди ни. Фе но мен Ислам ске др жа ве и ње ног му ње ви тог на пре-
до ва ња кроз Ирак, а де ли мич но и Си ри ју, из не на дио је и озбиљ-
не по зна ва о це бли ско и сточ них при ли ка и исла мо ло ге, та ко да је, 
по ред вој не и по ли тич ке, на ста ла и пра ва по мет ња у из но ше њу 
раз ли чи тих об ја шње ња јед не оди ста спек та ку лар не по ја ве ко ја се 
на из глед ро ди ла ни из че га. А ни је баш са свим та ко, иако ва ља 
при зна ти да су на гли уз лет и на лет ових ва ха би стич ких џи ха ди ста 
оди ста до шли као нео че ки ва на пу стињ ска олу ја, прем да по о дав но 
на го ве ште на оним што је у по чет ку, са свим не а де кват но, по ана ло-
ги ји с пре о кре ти ма у Ис точ ној Евро пи из де ве де се тих го ди на про-
шлог ве ка, на зва но “арап ским про ле ћем”. Уоста лом, и сâм ислам 
је по чет ком сед мог ве ка на ше ере Ви зан тин ци ма и Пер си јан ци ма 
мо рао из гле да ти као не схва тљи во и пре те ће чу до из ле те ло из ци-
ви ли за циј ске пра зни не Ара биј ског по лу о стр ва. А пу сти ња уме да 
чу ва сво је тај не, по го то во ако ни ко у њу не за ла зи... С об зи ром на 

8) Ве ли ке Си ри је, од но сно “Ле ван та”, ка ко је пре ве де но, вид. Мир ја на Ка са по вић, “Што је 
Ле вант?”, Политичкеанализе, 5, 19, 2014, стр. 54-57.
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ви сок сте пен са мо(за)до вољ но сти за пад но цен трич ног по гле да на 
свет, ко ји др жи да је не ми нов но гло ба ли зо ва ње вред но сти на ко ји-
ма по чи ва оно што се пред ста вља и до жи вља ва као мо дел је ди не 
из глед не бу дућ но сти вас це лог чо ве чан ства, с пи је де ста ла аро ган-
ци је пра ће не не спрем но шћу да се раз у ме, а још ма ње да се истин-
ски ува жи дру го и дру га чи је, не мо же се ни оче ки ва ти рас по ла га ње 
од го ва ра ју ћим ана ли тич ким ин стру мен та ри ју мом за су о ча ва ње с 
то ли ко стра ним фе но ме ном као што је Ислам ска др жа ва. Ну ђе на су 
и ну де се ра зна по ли ти ко ло шка, со ци о ло шка, ре ли ги о ло шка и ина 
ту ма че ња ове опа сне по ја ве, од ко јих су мно га де ли мич но тач на, 
али су, укуп но узев ши, за сад сва не до вољ на и не пот пу на. Ни пот-
пи сник ових ре до ва не ма, на рав но, пре тен зи ју да пру жи це ло ви то 
и за до во ља ва ју ће об ја шње ње окол но сти и раз ло га ко ји су до ве ли 
до по ја ве Ислам ске др жа ве, као ни ње не при ро де и, на ро чи то, до-
ма ша ја. На ме ра му је са мо да ука же на две ка те го ри јал не рав ни ко-
је су, ка ко из гле да, до сад у раз ма тра њу фе но ме на Ислам ске др жа ве 
би ле ван по ља усред сре ђе не ана ли тич ке па жње, иако су ту и та мо 
по ми ња не. Јед на је нај оп шти ја, услов но ре че но гло бал но струк ту-
рал на и те о риј ска, а дру га ве за на за спе ци фич ну (исто риј ску) ге о-
гра фи ју и ре ли гиј ско-по ли тич ку про шлост и са да шњост про сто ра 
ко ји је из вор ни дру штве ни и ду хов ни за ви чај Ислам ске др жа ве. 

На оп штем пла ну ту ма че ња од су штин ске са знај не по мо ћи 
мо же би ти об ја шње ње при ро де са вре ме ног (исла ми стич ког) те ро-
ри зма ко је је по сле на па да на Аме ри ку 11. сеп тем бра 2001. за о-
кру же но са оп штио фран цу ски ми сли лац Жан Бо дри јар.9) Бо ди ја-
ро ви лу цид ни ста во ви при ву кли су ве ли ку па жњу те о ре ти ча ра и 
струч ња ка, али су, на жа лост, из ра зу мљи вих иде о ло шких раз ло га, 
си сте мат ски пре ви ђа ни у оним кру го ви ма но си ла ца свет ске мо ћи, 
пр вен стве но на За па ду, ко ји су сво јим де ло ва њем пре суд но и до-
при не ли ства ра њу плод ног тла за бу ђе ње и бу ја ње исла ми стич ког 
екс тре ми зма и те ро ри зма, ко ји су у од ре ђе ним при ли ка ма ра ди кал-
не исла ми сте, без об зи ра на су прот ну ре то ри ку, објек тив но узи-
ма ли за при вре ме не са ве зни ке, а за тим про тив њих про гла ша ва-
ли и во ди ли “то тал ни рат”. Уз ну жно по јед но ста вљи ва ње ње го ве 
раз ра ђе не те о ре ме, за Бо дри ја ра је исла ми стич ки те ро ри зам плод 
струк ту рал не и си стем ске ну жно сти и про из вод ак ту ал ног трен да 
гло ба ли за ци је ко ја ни ка ко ни је ствар но уни вер за ли стич ка, већ је, 
ци ви ли за циј ски по сма тра но, ве стер ни за ци ја, па у до број ме ри и 
аме ри ка ни за ци ја. То је са вре ме ни из раз те жњи ко јих је у исто ри-
ји пе ри о дич но увек би ло, на сто ја ња да се им пе ри јал но пот чи ни 
цео (у да том вре ме ну по зна ти и до ступ ни) свет и да му се на мет-

9) Вид. Жан Бо дри јар, Духтероризма, Бе о град, 2007.
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не је дан обра зац уре ђи ва ња свих људ ских ства ри. Ни је дан у сво јој 
на ка ни ни је до кра ја ус пео, а са да шњи гло ба ли за циј ски је, с об-
зи ром на чи тав низ свој ста ва, моћ на сред ства ко ји ма се слу жи и 
ко му ни ка циј ско-про па ганд не мо гућ но сти ко ји ма рас по ла же, до сад 
нај у спе шни ји, а и нај ам би ци о зни ји. По што се гло бал ни си стем од 
кад је све та и ве ка ор ган ски про ти ви сво ђе њу на јед но о бра зност и 
уки да њу сво је из вор не ра зно ли ко сти, а ка ко је ак ту ал на гло ба ли за-
ци ја озбиљ но за пре ти ла да би мо гла и ус пе ти, она је, бу ду ћи ко ло-
сал на ано ма ли ја и пер ве зно син дром ско ста ње свет ског ор га ни зма, 
по че ла да лу чи ан ти те ла про тив ко јих не ма ефи ка сних на чи на са-
мо од бра не. Да се гло ба ли за ци ја, ко јим слу ча јем, спро во ди на осно-
ву ислам ског си сте ма вред но сти, те ро ри стич ка ан ти те ла ве ро ват-
но не би би ла исла ми стич ка не го хри шћан ска. “Моћ је са у че сник 
соп стве ног уни ште ња”, пи сао је у “Мон ду”, но вем бра 2001, Жан 
Бо дри јар, и об ја шња вао: “Кад су се уру ши ле две њу јор шке ку ле, 
мо гло се осе ти ти као да са мо у би ством од го ва ра ју на са мо у би ство 
ка ми ка за. Ре че но је да Бог не мо же сам се би об ја ви ти рат. Е, па из-
гле да да мо же. За пад, у свом бо го ли ком по ло жа ју (бо жан ске мо ћи 
и ап со лут ног мо рал ног ле ги ти ми те та) по ста је су и ци да ран и сам 
се би об ја вљу је рат”. Ци ви ли за ци ја ко ја је ко мер ци ја ли зо ва ла и са-
му смрт (оних дру гих, на рав но) у ин те ре су свог свет ског про јек та 
не спо соб на је да се су о чи с љу ди ма ко ји су по ми ре ни са смр ћу, а 
њи хо вим чи ном и с не у кал ку ли са ним вла сти тим уми ра њем. Не-
све стан при ро де сво је бо ле сти, сма тра ју ћи је вр ли ном, бо ле сник 
ко ји ши ри за ра зу не мо ћан је пред ан ти те ли ма ко ја ње гов ор га ни зам 
спон та но ге не ри ше и лу чи, а ко ја на под јед на ко стра шан на чин не-
све сно шти те по ре дак све та, си лом и смр ћу бра не ћи пра во на сво ју 
исти ну, уки да ју ћи је при то ме сви ма дру ги ма. Опа ки за ча ра ни круг 
из ко га је те шко са гле да ти из лаз! Ислам ска др жа ва, са свим сво јим 
стра хо та ма, у крај њој ли ни ји је не из бе жни, за ко но мер ни про из вод 
на сто ја ња да се на све мо гу ће на чи не це лом све ту на мет не је дан 
мо дел жи во та и јед на не при ко сно ве на во ља. Ова се кон ста та ци ја 
мо же учи ни ти пре те ра но уоп ште на и ап стракт на или, пак, у ко ор-
ди на та ма иде о ло шког ми шље ња, ан ти гло ба ли за циј ски, па и ан ти-
а ме рич ки тен ден ци о зна. Би ће до вољ но про ве ри ти је по ште ном и 
не при стра сном ана ли зом кон крет них по ја ва и зби ва ња у уза јам ном 
узроч но-по сле дич ном од но су, па се уве ри ти да ни је та ко.

Пред ло жи ће мо јед но та кво кон крет но, чи ње нич но пре и спи-
ти ва ње у рав ни за ви чај ног про сто ра Ислам ске др жа ве. На За па ду 
су се у но ви је вре ме чу ла ауто ри та тив на зва нич на упо зо ре ња да 
Ислам ска др жа ва и ње не отво ре не прет ње пред ста вља ју ре ал ну 
опа сност по сло бод ни свет и да том иза зо ву тре ба од луч но од го во-
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ри ти, а аме рич ки пред сед ник Ба рак Оба ма је обе ћао на ци ји да ће 
САД уни шти ти ову бес при мер но су ро ву зло чи нач ку ор га ни за ци ју. 
Не мо же се оспо ри ти да су исла ми стич ки екс тре ми сти у ста њу да 
из вр ше те ро ри стич ке на па де на за пад не ци ље ве, по го то во у си ту а-
ци ји кад је ја сно да су се екс трем не ва ха би стич ке ће ли је за па ти ле 
и на бал кан ском европ ском тлу. Ипак, ва ља по кло ни ти па жњу још 
увек сра змер но ма ло број ним гла со ви ма ко ји ука зу ју на то да За па-
ду не ка не по сред на опа сност од Ислам ске др жа ве у ши рем сми слу 
не пре ти, али да би на ме ти мо гла би ти Са у диј ска Ара би ја, од но сно 
њен ва ха би стич ки ре жим, за ко ји се одав но ве зу је из воз те ва ри-
јан те исла ма по све ту и по др шка ра ди кал ним су нит ским по кре ти-
ма и ор га ни за ци ја ма на Бли ском ис то ку и пре ко ње го вих ме ђа. На 
то је, ре ци мо, ар гу мен то ва но упо зо рио са у диј ски ана ли ти чар Фу ад 
Ибра хим, а те му је ши ре раз ра дио по ли ти ко лог Ала стре ир Крук. 
От куд сад опа сност од ва ха бит ске Ислам ске др жа ве по ва ха бит ску 
Са у диј ску Ара би ју? Сле де ћи Бо дри ја ра, ло гич но је од го во ри ти: За-
то што је са у диј ска вла дар ска ку ћа, чу вар ка све тих гра до ва Ме ке и 
Ме ди не, као са ве зник За па да, из во ђач ра до ва у ве ли ком про јек ту 
гло ба ли за ци је, док на дру гом ко ло се ку свој мо дел кон зер ва тив ног 
(и кон зер ви ра ју ћег), са мо за штит ног ва ха би зма из во зи у арап ски 
и ислам ски свет. Са ста но ви шта из вор ног, пу ри тан ског ва ха би зма 
ко ји је у XVI II ве ку осми слио и про по ве дао Му ха мед ибн Аб дул-
ва хаб, а бе ду ин ски во ђа Ибн Са уд на ње му за сно вао др жа ву и ди-
на сти ју, ова кво ре ал по ли тич ки мо ти ви са но “раз вод ња ва ње” ми си-
је вра ћа ња чи стој ве ри ни је при хва тљи во. Из слич них раз ло га су 
се нај ра ди кал ни ја ха ха би стич ка “бра ћа” 1920. го ди не по бу ни ла и 
про тив праг ма тич ног бри тан ског са ве зни ка еми ра Аб ду ла зи за, ко ји 
је њи хов уста нак угу шио у кр ви, да би 1979. Џу хај ман ал-Утај би са 
сво јим фа на тич ним при ста ли ца ма за у зео чак и са му Ве ли ку Џа ми-
ју у Ме ки, озбиљ но на ру шив ши оно што је фран цу ски исла мо лог 
Жил Ке пел на звао “нафт ном бо на цом”, на ко јој је ла год но, и ли це-
мер но, плу та ло са у диј ско кра љев ство. Да нас се емир Абу Омар ал-
Баг да ди, за го нет ни по гла вар Ислам ске др жа ве, вра ћа осам на е сто-
ве ков ним иде ја ма и ре то ри ци Му ха ме да ибн Аб ду ва ха ба. Пре ма 
тој џи ха ди стич кој кон цеп ци ји, да се бу де до бар му сли ман ни је до-
вољ но по ко ра ва ти се Ала ху и из вр ша ва ти све вер ске ду жно сти, већ 
се и ак тив но су прот ста вља ти свим дру гим ви до ви ма и об ли ци ма 
ве ро ва ња, вра ћа ти на пра ви пут њи хо ве след бе ни ке или их, ако се 
ус про ти ве, уби ја ти, а же не и де цу им обеш ча шћи ва ти и за ро бља ва-
ти, као ле ги тим ни плен бо ра ца на Ала хо вој ста зи. Оштри ца ми си је 
ва ха би стич ког џи ха ди зма схва ће ног на на чин при пад ни ка Ислам-
ске др жа ве не ми нов но ће се, пре или ка сни је, усме ри ти и на “за блу-
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де ли” ре жим са у диј ске вла дар ске ку ће, па је ви ше не го схва тљи ва 
ра сту ћа за бри ну тост у Ри ја ду. Уоста лом, ал-Баг да ди је већ на ја вио 
деј ства на са у диј ској те ри то ри ји. До бри су би ли су нит ски фа на ти-
ци док су се бо ри ли про тив Ба ша ра ал-Аса да и раз ра чу на ва ли се с 
ирач ким ши и ти ма, шти ће ни ци ма омр зну тог ри ва ла Ира на. Али, не 
би ли њи хов све ти циљ мо гао би ти ста вља ње Ме ке и Ме ди не под 
власт и за шти ту ха ли фа та ко ји же ле да ус по ста ве? Са у диј ски про-
је кат је та ко све вре ме у не дри ма но сио за вет из вор ног ва ха би зма 
као кли цу соп стве не про па сти. У ко ло пле ти ма ре ал не по ли ти ке, 
грам зи ви вла да ри из Са у диј ске ку ће ни су о то ме ни хте ли, а ни мо-
гли до вољ но да во де ра чу на, па су, ушко пив ши и ди на стиј ски ин-
стру мен та ли зу ју ћи ва ха би зам, шу ро ва ли с “ве ли ком со то ном” на 
За па ду. Њи хо ви бри тан ски и аме рич ки парт не ри у све му су ви де ли 
са мо ко ри сну стра ну са у диј ског опор ту ни зма, за не ма ру ју ћи ко ре не 
и ду бин ску при ро ду иде о ло ги је на ко јој је Кра ље ви на би ла ус по-
ста вље на. У јед ном не дав ном ис пи ти ва њу јав ног мње ња на вод но 
је 92 % са у диј ских ис пи та ни ка оце ни ло да Ислам ска др жа ва де лу је 
у скла ду с ислам ским вред но сти ма и ше ри јат ским про пи си ма! Ако 
Ислам ска др жа ва успе да по ли тич ки ва ло ри зу је та кво рас по ло же-
ње, на Бли ском ис то ку ни шта ви ше не ће би ти као пре. О то ме је 
пре ра за ра ња Аф га ни ста на, ру ше ња Са да ма Ху се и на и Му а ме ра 
Га да фи ја, а “от пи си ва ња” Ба ша ра ал-Аса да тре ба ло раз ми шља ти у 
Ва шинг то ну, Лон до ну, Па ри зу.... А ни је се раз ми шља ло или се по-
гре шно раз ми шља ло. Има ми шље ња и да се на мер но “по гре шно” 
раз ми шља ло. Ка ко би ло да би ло, сад је ка сно. Опа ка ан ти те ла су 
ство ре на и не мо гу ће их је ко нач но су зби ти. По го то во ако се упор-
но на ста вља с по ли ти ком ко ја их је, у крај њој ли ни ји, про из ве ла.10)

*

Џи ха ди стич ка ан ти те ла про ши ри ла су се и на Бал кан, из чи-
јих му сли ман ских за јед ни ца се све уче ста ли је и број ни је ре гру ту ју 
бор ци на Ала хо вом пу ту за бли ско и сточ на ра ти шта. Код оних ко-
ји ислам ској про бле ма ти ци у ре ги о ну при ла зе ста тич ки, на осно ву 
ста ња и кри те ри ју ма из ју го сло вен ског раз до бља, кад је ва жи ла оп-
шта про це на о сра змер ној уме ре но сти и се ку ла ри зо ва но сти му сли-
ма на на овим про сто ри ма, умно жа ва ње из ве шта ја о “под ви зи ма” 
џи ха ди ста из Бо сне и Хер це го ви не, Ра шке обла сти/Сан џа ка и с Ко-
со ва и Ме то хи је, иза зи ва не ве ри цу и збу ње ност. От ку да од јед ном 
та кав екс тре ми зам? С дру ге стра не, по је ди ни по ли ти ко ло зи дог-

10)  Вид. Бог дан Ву ко са вље вић, GlobalTerrorism, Љу бља на, 2006, pp. 149-150.
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мат ских скло но сти, у скла ду с есен ци ја ли стич ким при сту пу исла-
му (и ре ли ги ји уоп ште), а не рет ко и с не до вољ но зна ња, по ла зе ћи 
од ак ту ал ног ста ња и тен ден ци ја, из во де, и на ме ћу, по јед но ста вље-
не за кључ ке о то ме да су “сви му сли ма ни исти”, да су Бо шња ци и 
Ал бан ци ра ни је, у усло ви ма се ку лар ног со ци ја ли зма и зва нич ног 
“на уч ног ате и зма” са мо при ме њи ва ли кетман, сво је вр сну со ци јал-
ну ми ми кри ју, а да су им исла ми за ци ја дру штва и ства ра ње ислам-
ске др жа ве од у век би ли циљ, че му се да нас, у из ме ње ним окол-
но сти ма, по све ћу ју на отво рен, ми ли тан тан, па и џи ха ди стич ки 
на чин. Обе ове по јед но ста вље не ми са о не схе ме во де на по гре шан 
пут за кљу чи ва ња и не до при но се истин ском раз у ме ва њу фе но ме-
на са вре ме не по ли ти за ци је исла ма на Бал ка ну. Пр ва екс пла на тор на 
ма три ца је не из бе жно са знај но ја ло ва, јер пре ви ђа укуп ну дру штве-
ну, по ли тич ку и ре ли гиј ску ди на ми ку свој стве ну бив шем ју го сло-
вен ском про сто ру, па и ре ги о ну у ши рем сми слу, по чев ши од сло ма 
ко му ни зма/ре ал ног со ци ја ли зма, па кроз це лу ју го сло вен ску кри-
зу, су ко бе, ра то ве и де ло ва ње ван бал кан ских чи ни ла ца, до бит но 
из ме ње не по ли тич ке кар те овог де ла Ју го и сточ не Евро пе. Без мо-
гућ но сти да се на овом ме сту ула зи у све о бу хват ни је и ис црп ни је 
раз ма тра ње те бур не ди на ми ке ко је је, уоста лом, до бро по зна та, 
ва ља ис та ћи да је јед на од ње них по сле ди ца и оп шта ре ли гиј ска 
ра ди ка ли за ци ја, и то не са мо уну тар му сли ман ских за јед ни ца, али, 
из ви ше раз ло га, на ро чи то из ра же на у тим за јед ни ца ма, уз спе ци-
фич ну флук ту и ра ју ћу спре гу с на ци о на ли змом, што је од слу ча ја 
до слу ча ја и од вре ме на до вре ме на по при ма ло раз ли чи те по јав-
не об ли ке и про мен љи ве на гла ске. Украт ко, со ци оп си хо ло шки и 
ре ли гиј ски по сма тра но, уз од ре ђе но ну жно уоп шта ва ње, у сва ком 
озбиљ ном и објек тив ном са гле да ва њу, раз у ме ва њу и ту ма че њу ак-
ту ал ног тре нут ка исла ма на Бал ка ну мо ра се по ћи од то га да се 
ов да шњи му сли ма ни на кра ју пр ве де це ни је тре ћег ми ле ни ју ма у 
про се ку бит но раз ли ку ју од му сли ма на с кра ја осам де се тих го ди-
на про шлог ве ка. Они су да нас не у по ре ди во вер ски са мо све сни ји, 
ислам у њи хо вој иден ти тет ској са мо спо зна ји игра бит ни ју уло гу 
не го ра ни је, а по гле ди на свет, дру штве ни од но си и ста во ви пре ма 
ино вер ни ма су им знат но ра ди кал ни ји и ис кљу чи ви ји. По гре шно 
је, ме ђу тим, на те ме љу та кве са да шње сли ке ре тро ак тив но и не ис-
то рич но ре ви ди ра ти ра ни је су до ве о то ме да су све до пре о кре та 
ко ји је за по чео кра јем осам де се тих го ди на ми ну лог сто ле ћа му сли-
ма ни на бив шем ју го сло вен ском про сто ру, укуп но узев ши, би ли 
уме ре ни ји и ре ли ги ји, по го то во у ње ној иде о ло шко-по ли тич кој ди-
мен зи ји, про сеч но ма ње при вр же ни гра ђа ни. И та да је, на рав но, 
би ло по је ди на ца и гру па ко је су ислам до жи вља ва ли и на сто ја ли да 
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при ме не као плат фор му за (опо зи ци о но) по ли тич ко де ло ва ње, али 
су они ре ал но би ли у ма њи ни, по ти сну ти на мар ги не, а по вре ме но 
и у оштром су ко бу с др жа вом зва нич но уте ме ље ном на вред но сти-
ма со ци ја ли зма и брат ства и је дин ства “ју го сло вен ских на ро да и 
на род но сти”. Твр ди ти да ни је би ло та ко и да су му сли ма ни увек 
и сву да исти зна чи из не ве ра ва ти исто риј ску исти ну и при кла ња-
ти се жи вот но и на уч но нео др жи вом ста ву о по сто ја њу не ка квог 
уни вер зал ног хомоисламицус-а, што ни ка ко не зна чи да свим му-
сли ма ни ма, ако су му сли ма ни, ни су свој стве не не ке за јед нич ке од-
ли ке, укљу чу ју ћи и је дан спе ци фи чан, услов но ре че но “ен дем ски” 
по ли тич ки ре флекс ко ји про из ла зи из осо бе ног, из вор ног од но са 
исла ма пре ма др жа ви. За да так на уч но уте ме ље ног, на чи ње ни ца-
ма за сно ва ног и иде о ло шки нео п те ре ће ног из у ча ва ња са вре ме ног 
исла ма на Бал ка ну мо рао би би ти упра во у то ме да се пре до чи и 
про ту ма чи пут ко јим се од ре ла тив но уме ре ног ве ћин ског исла ма 
на бив шем ју го сло вен ском про сто ру сти гло до ства ра ња вред но-
сног, со ци јал ног и ду хов ног ам би јен та ко ји по го ду је уко ре њи ва њу 
и ши ре њу ра ни је те шко за ми сли вог џи ха ди зма ме ђу Бо шња ци ма и 
Ал бан ци ма. Прем да су та ква озбиљ на ис тра жи ва ња тек у по во ју, 
мо же се већ са да ука за ти на не ке пре ли ми нар не ана ли тич ке пре ми-
се. Ми ће мо се, овом при ли ком, за др жа ти на две ма, по на шем ми-
шље њу кар ди нал ним за ус по ста вља ње из глед ног кон цеп ту ал ног 
окви ра за раз у ме ва ње дру штве не, дог мат ске, по ли тич ке и људ ске 
при ро де на бу ја лог бал кан ског „џи ха ди зма“. 

Пр ва прет по став ка од но си се на дру штве не усло ве ко ји су, 
уз увоз ра ди кал них еле ме на та и фи нан сиј ско-ор га ни за ци о ну по-
др шку цен та ра ме ђу на род ног исла ми зма, пр вен стве но с Бли ског 
ис то ка, би ли од лу чу ју ћи чи ни лац у ства ра њу кли ме по год не за 
осни ва ње џи ха ди стич ких ће ли ја, њи хо во ома со вље ње и те ри то-
ри ја ли за ци ју. По чев ши од пр вих на го ве шта ја ју го сло вен ске кри зе, 
пра ће не про ду бљи ва њем на ци о нал них по де ла, про ме ном дру штве-
не уло ге ре ли ги је и ста ту са цр ка ва и вер ских за јед ни ца, спре гом 
вер ског и на ци о нал ног у де фи ни са њу по ли тич ких про гра ма и 
учвр шћи ва њу су прот ста вље них фрон то ва, се лек тив ним ме ша њем 
ино стра них чи ни ла ца у кон фликт ну ди на ми ку на бив шем ју го-
сло вен ском про сто ру и отво ре ним рат ним су ко би ма кроз ко је се 
уоб ли чи ла из ме ње на по ли тич ка ге о гра фи ја овог ре ги о на, чи тав си-
стем вред но сти на ко јем је ви ше де це ни ја по чи ва ло ју го сло вен ско 
дру штво и фе де рал на др жа ва на гло се уру шио. Еко ном ско уна за-
ђи ва ње и оп ште си ро ма ше ње ко ји су се про те гли и ин тен зи ви ра ли 
кроз цео “пост кон фликт ни” тран зи циј ски пе ри од, све до да нас, уз 
пот пу ну идеј ну по мет њу и про па ганд но ре про ду ко ва ње су ко бље-
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них “исти на” о при ро ди мен тал но, а де лом и фи зич ки нео кон ча них 
ме ђу на ци о нал них и ме ђу кон фе си о нал них су ко ба, кроз ме диј ске 
ка на ле и обра зов не си сте ме, про из ве ли су по ре ме ће но и не ста бил-
но со ци оп си хо ло шко ста ње ко је из ра зи то по го ду је ма ни пу ли са њу 
и ла ком при хва та њу јед но став них “спа со но сних” ре ше ња. У ло-
ги ци је та квих ре ше ња да се узро ци соп стве не не сре ће, по ра за и 
не за до вољ ста ва тра же у дру ги ма, док се за јед ни ца ко јој се при па да 
сма тра је ди ном ис прав ном и без гре шном. Ако се при вр же ност тој 
“иза бра ној” за јед ни ци још и фи нан сиј ски сти му ли ше, што је у слу-
ча ју екс трем ног ва ха би зма и џи ха ди зма осве до че на прак са, ни је 
те шко схва ти ти ње го ву са мо при вид но па ра док сал ну при влач ност 
за фру стри ра не мла де бал кан ске му сли ма не на по чет ку XXI ве ка. 
Јер, као што смо ви де ли, за ва ха би зам, а по себ но ње го ву џи ха ди-
стич ку ва ри јан ту, ка рак те ри стич ни су упра во та кви са мо про кла-
мо ва ни екс клу зи ви зам и из о па че ни ели ти зам ко ји код ви ше стру ко 
ин фе ри ор них хра ни осе ћа ње су пер и ор но сти. Украт ко, ма ко ли ко 
мо же де ло ва ти као не пре вла да ни ре флекс марк си сто ид не со ци о-
ло ги је из не ких про шлих вре ме на, па са мим тим и не до вољ но на-
уч но у (пост)мо дер ни стич ком сми слу, баш на уч но би про ма ше но, 
па и нео д го вор но би ло раз ло ге за исла ми стич ку ра ди ка ли за ци ју и 
за по ја ву џи ха ди зма на бив шем ју го сло вен ском про сто ру тра жи-
ти пре вас ход но ван дру штве не, по ли тич ке и еко ном ске ре ал но сти 
то га про сто ра, као да је реч о ис кљу чи во уве зе ном фе но ме ну и ре-
ги о нал ном од ра зу свет ских кре та ња и про це са, ма да сва ка ко је сте 
и то. Све док се дру штве не и по ли тич ке при ли ке у др жа ва ма на-
ста лим на раз ва ли на ма Ју го сла ви је у сва ком по гле ду до вољ но не 
ста би ли зу ју, а су ко би, ка ко они у ствар но сти та ко и они у гла ва ма, 
укљу чу ју ћи и ми са о не ха би ту се тзв. по ли тич ких ели та, не до ве ду 
до ис хо да ко ји ма ће, ка ко је јед ном здрав ком про мис де фи ни сао 
Хен ри Ки син џер, сви би ти под јед на ко не за до вољ ни, џи ха ди зам ће, 
као уоста лом и сва ки дру ги екс тре ми зам, на не ка да шњем ју го сло-
вен ском тлу на и ла зи ти на из да шан ху мус.

Дру ги аспект о ко ме у су о ча ва њу с фе но ме ном бал кан ског 
џи ха ди зма тре ба до след но во ди ти ра чу на је сте ње го ва спе ци фич-
на дог мат ска при ро да, о ко јој је у увод ном де лу овог раз ма тра ња 
већ би ло ре чи. Че сто се, на и ме, мо же чу ти и про чи та ти да је скло-
ност ва ха би зму и џи ха ди зму код мла ђих на ра шта ја бал кан ских 
му сли ма на, по ред оста лог, и учи нак њи хо вог на вод но те мељ ни јег 
ислам ског обра зо ва ња, по го то во код ду хов них во ђа и про по вед ни-
ка, ха ти ба и ва и за, ко ји су се ве ћи ном шко ло ва ли на му сли ман ским 
учи ли шти ма у ислам ском све ту. Ствар је, за пра во, обр ну та. Нај ми-
ли тант ни ји џи ха ди сти су, за пра во, ислам ски не у по ре ди во скром ни-
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је обра зо ва ни од уле ме ре фор ми стич ког ко ва ко ја се ра ни је ма хом 
обра зо ва ла на пре сти жном ка ир ском уни вер зи те ту Ал-Аз хар и на 
ви со ким вер ским шко ла ма ши рем ислам ског све та у ко ји ма су на-
став ни про гра ми сле ди ли онај аз хар ски. Ве ћи ну бо го слов ски обра-
зо ва них му сли ма на и вер ских слу жбе ни ка у бив шој Ју го сла ви ји 
све до осам де се тих го ди на про шлог ве ка чи ни ли су ин те лек ту ал ци 
аз хар ског про фи ла. Њи ма је ва ха би стич ки дог мат ски ре дук ци о ни-
зам био из ра зи то стран, шта ви ше док три нал но не при хва тљив. “Ка-
мо сре ће да нас сво јом те о ри јом исла ма мо гу про дук тив но уве сти 
у са вре ме ни свет, ми би смо их ра ши ре них ру ку до че ка ли, На рав-
но, за та кав пот хват они не ма ју ин те лек ту ал не сна ге, ни ти па ме-
ти, а још ма ње му дро сти”, пи сао је још 2006. го ди не у са ра јев ском 
Ослобођењу про фе сор та мо шњег Ислам ског те о ло шког фа кул те та 
Ад нан Си лај џић. Ве ли ко и ду бо ко по зна ва ње ислам ских зна но сти 
не са мо да ни је од ли ка ва ха би ста и џи ха ди ста, већ их њи хо ва не-
до у че ност, у очи ма свих дру гих те о ло шких и вер ско прав них шко ла 
(мез хе ба) у исла му, ду хов но и дог мат ски озбиљ но дис кре ди ту је. 
Тре ба, ме ђу тим, схва ти ти да је ру ди мен тар на јед но став ност њи-
хо вих мо ти ва циј ских и мо би ли за циј ских по(р)ука, са ста но ви шта 
ци ља за ко ји се за ла жу и за ко ји на сто је да за гре ју што ви ше сво јих 
исто вер ни ка, на ро чи то оних мла ђих, су штин ски пред ност, а ни ка-
ко хен ди кеп. Ако се па жљи ви је слу ша ју про по ве ди ва ха би стич ких 
пр ва ка, по пут Ну сре та Има мо ви ћа, Би ла ла Бо сни ћа, Се а да Исла-
мо ви ћа, Са фе та Ку ду зо ви ћа, Мир са да Оме ро ви ћа и слич них, сти че 
се увер љив ути сак о њи хо вој оскуд ној ми са о ној под ло зи и крај ње 
про бле ма тич ној, па и про из вољ ној и им про ви за тор ској ин стру мен-
та ли за ци ји по је ди них еле ме на та из из во ра исла ма, Курана и ха ди-
са, од но сно фор ма тив не и нор ма тив не Му ха ме до ве тра ди ци је. У 
по гле ду бо го слов ске осно ва но сти и раз у ђе но сти, те про по ве ди су 
от при ли ке у од но су у ко јем су ста ја ли при руч ни ци с крат ких ста-
љи ни стич ких кур се ва бољ ше ви зма пре ма спи си ма мла дог Марк са 
или пре ма Капиталу. Ова ква кон цеп ту ал на јед но став ност, ар гу-
мен та циј ска јед но слој ност и сте ре о тип на ре пе ти тив ност ни су, ме-
ђу тим, сла бост, већ сна га ва ха би стич ке про па ган де, сра чу на те на 
“ис пи ра ње мо зго ва” сво јих ислам ски, и не са мо ислам ски, по лу о-
бра зо ва них и нео бра зо ва них след бе ни ка. Да би се уби ја ло и ги ну ло 
у име исла ма ни је нео п ход но по се до ва ти те мељ на и бо га та ре ли-
гиј ска зна ња. Она, шта ви ше, мо гу би ти са мо смет ња и пре пре ка за 
та кву дра стич ну од лу ку и фа на тич но џи ха ди стич ко опре де ље ње. 
У осно ви џи ха ди стич ке сли ке све та по чи ва ар хе тип ска ду а ли стич-
ка, ма ни хеј ска ди хо то ми ја до бро – зло, све тлост – та ма, ми – они, 
при че му су за ва ха би те и џи ха ди сте гре шни, за блу де ли и зли сви 
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“они” ко ји ни су ми. Ва ља та ко ђе на гла си ти да му сли ман ски апо ло-
гет ски дис курс не ва ха би та и ан ти ва ха би та, усме рен ка ме ђу на род-
ном јав ном мње њу, опе ри ше, као кључ ним ар гу мен том, ста вом да 
је у овом слу ча ју реч о по гре шној и ис кри вље ној ин тер пре та ци ји 
и на ка рад ној при ме ни исла ма, та ко да се ва ха би стич ка и џи ха ди-
стич ка не по чин ства не мо гу при пи са ти исла му као та квом. Иако 
је то на од ре ђе ном кон тра стив ном ни воу са гле да ва ња тач но, ва ха-
би зам и џи ха ди зам ни је мо гу ће одво ји ти од гло бал не ре ал но сти 
са вре ме ног исла ма, као је дан зна ча јан вид ње го вог епо хал ног ак-
ту а ли зо ва ња и ис по ља ва ња. То би от при ли ке би ло као кад би се из 
исто риј ске и мо рал не хи по те ке за пад ног хри шћан ства из ме сти ло 
и из бри са ло кр ста шко ра за ра ње Кон стан ти но по ља 1204. го ди не, 
иако оно си гур но ни је би ло у ду ху је ван ђељ ских по ру ка Хри сто-
вог на у ка. Ина че, по ја ва да вер ски нај ма ње обра зо ва ни след бе ни ци 
не ке ре ли ги је ово зе маљ ски нај ви ше учи не за ње но ши ре ње ни је 
не ка но ви на ни ти не по зна ни ца. У арап ско-ислам ским сре ди на ма 
се још од сред њег ве ка мо гло чу ти да су ме ђу му сли ма ни ма нај-
сла би ји вер ни ци ста нов ни ци пу сти ње, бе ду и ни, иако су упра во 
по вр шно исла ми зо ва ни бе ду ин ски рат ни ци то ком VII и VI II ве ка 
н.е. сво јим са бља ма и ко пљи ма гра ни це исла ма про ши ри ли до не-
слу ће них да љи на. Об је ди ње ни иде јом о слу же њу Ала хо вој исти ни, 
они су ује ди ни ли сво је пар ти ку лар не пле мен ске енер ги је и, на ста-
вив ши с ра то ва њем ра ди сти ца ња пле на и сла ве, са мо се окре ну ли 
про тив свих оних за ко је им је об ја шње но да су, као без вер ни ци и 
кри во вер ни ци, за слу жи ли ка зну и при во ђе ње, ми лом или си лом, 
тој је ди ној и спа со но сној исти ни. Из ме ђу тих бе ду и на и да на шњих 
џи ха ди ста не ма су штин ске раз ли ке, у че му њи хо ви пред вод ни ци 
и ви де пра ви пут вра ћа ња на вред но сти из вор ног исла ма, укљу-
чу ју ћи и ре ви ва ли стич ки иде ал об но ве пр во бит не Му ха ме до ве 
оп шти не/др жа ве из Ме ди не у ви ду пра во вер ног ха ли фа та. Не би, 
да кле, тре ба ло с чу ђе њем при ла зи ти то ме што ислам ски скром но 
обра зо ва ни мла ди љу ди, па чак и не ки сра змер но до бро обра зо ва-
ни хри шћа ни са За па да, ла ко при хва та ју крај ње по јед но ста вље не 
по ру ке ва ха би зма и џи ха ди зма. Јер, они ма хом не тра же уте ху у 
по зна ва њу исла ма као ве ли ке свет ске ре ли ги је и бо га те ци ви ли-
за ци је или ута па њу у бо го тра жи тељ ску су фиј ску ме ди та ци ју, већ 
жу де за пре ким пу тем до ра ди кал не ал тер на ти ве све му оно ме што 
у вла да ју ћем свет ском и ло кал ном по рет ку сма тра ју не га тив ним, 
на сил ним, оту ђу ју ћим и, сто га, не при хва тљи вим. А ва ха би зам и 
џи ха ди зам, као же сто ка, а под јед на ко то та ли тар на и ис кљу чи ва ре-
ак ци ја на то та ли тар ност и ис кљу чи вост агре сив не гло ба ли за ци је 
пру жа ју им та кву иде о ло ги ју “без остат ка”. Ни је, да кле, ни ма ло 
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чуд но то што џи ха ди стич ки зов на и ла зи на спре ман од зив у јед ној, 
хан тинг то нов ски ре че но, исто риј ски и ет но кон фе си о нал но сло же-
ној руб ној зо ни да нас ин тен зи ви ра ног ме ђу ци ви ли за циј ског тре ња 
и вар ни че ња, као што је Бал кан. Уоста лом, ни је ли не дав но јед но 
ши ро ко по ста вље но ис тра жи ва ње свет ског јав ног мње ња по ка за ло 
да је по др шка ко ју џи ха ди сти Ислам ске др жа ве ужи ва ју ме ђу ко ри-
сни ци ма дру штве них мре жа на арап ском је зи ку у Бел ги ји, Ве ли кој 
Бри та ни ји, Фран цу ској и САД ве ћа не го код ко ри сни ка у Си ри ји и 
Ира ку.11) Фе но мен је де фи ни тив но гло бал них раз ме ра.

Да за кљу чи мо кон ста та ци јом из под сти цај не књи ге ита ли-
јан ског исла мо ло га ал жир ског по ре кла Фу а да Ха ле да Ала ма Мој
комшијаџихадиста: “Да на шњи кон текст је сте кон текст мон ди ја-
ли зо ва ног исла ма, гло бал ног исла ма ко ји пре ва зи ла зи ста ре ге о-
граф ске гра ни це и, раз би ја ју ћи га, до ки да ста ри од нос из ме ђу те-
ри то ри јал но сти и иден ти те та, на ја вљу ју ћи крај на ци ја. Кад ИСИС 
го во ри о свет ском ха ли фа ту, под ра зу ме ва да цео свет, ма ло по ма-
ло, тре ба да до ђе под власт исла ма. Ја сно је, да кле, да је ова хе ге-
мо ни стич ка во ља прет по став ка за је дан но ви вид то та ли та ри зма, 
то та ли та ри зам тре ћег ти па, баш за то што се од ви ја уну тар гло ба-
ли за ци је”.12) По сле Бин Ла де но ве де цен тра ли зо ва не те ро ри стич ке 
мре же ал-Ка и де, по све ће не ин тер на ци о нал ном на си љу у име ви зи-
је свет ског ха ли фа та, Ислам ска др жа ва оства ру је је дан но ви ква ли-
тет – она тај свет ски ха ли фат по чи ње да те ри то ри ја ли зу је, што је 
чи ни нео до љи во при влач ном за све не за до вољ ни ке ко ји ма, из ових 
или оних раз ло га, др жав но на ци о нал ни се ку лар ни “ха ли фат”, у ко-
ме су при ну ђе ни да жи ве, до не под но шљи во сти ни је по во љи. А 
та квих је, ка ко из гле да, све ви ше и ви ше. По сву да, па и на Бал ка ну. 
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* Овај рад је ре зул тат ре а ли зо ва ња на уч но и стра жи вач ког про јек та под на зи вом Раз вој ин-
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НАСТАНАКИРАЗВОЈИСЛАМСКЕ
ДРЖАВЕИРАКАИСИРИЈЕ(ISIS/ISIL)

Ислам ска Др жа ва Ира ка и Си ри је (Isla mic Sta te of Iraq and 
Syria – ISIS, al Daw la al Isla miya fi al Iraq wa al Shamа, арап. ةلودلا 
 (или Ислам ска Др жа ва Ира ка и Ле ван та1 (ماشلاو قارعلا يف ةيمالسالا
(Isla mic Sta te of Iraq and the Le vant - ISIL), по зна та и као Ислам ска 
Др жа ва (Isla mic Sta te-IS), тре нут но пред ста вља не при зна ту про те-
ро ри стич ку др жа ву ко ја под сво јом кон тро лом др жи ве ли ке де ло-
ве те ри то ри је Иракa и Си ри је.2) Као екс трем на ми ли тант на исла-
ми стич ка „ви со ко ви дљи ва али тај на ор га ни за ци ја“3), ISIS/ISIL је 
као не при зна та др жа ва фор ми ра на 3. ја ну а ра 2014. го ди не у гра-
ду Фа лу џи (Fal lu jah)4), да би 29. ју на исте го ди не, по сле осва ја ња 
ирач ког гра да Мо сул, про гла си ла ка ли фат (ca lip ha te) са Абу Ба кр 
ал-Баг да ди јем (Abu Ba kr al-Bag hda di, Ibra him Aw wad Ibra him Ali al 
Ba dri al Sa mar rai) као ка ли фом (Ca liph).5) У од но су на дру ге по зна те 
про та го ни сте гло бал ног те ро ри зма и те ро ри зма уоп ште (Ал Ка и да 
и др.) и ак ци о ног па ни сла ми зма, ISIS/ISIL је ве ро ват но нај ек стрем-
ни ји, нај о па сни ји и нај о крут ни ји из раз док три не ислам ског џи ха да 
у мо дер ним вре ме ни ма.6) Мно ги још увек не пре по зна ју пра ву моћ 
и гло бал ни ути цај ко је овај „екс трем ни па ни слам ски па ра-др жа-
во твор ни по крет“ већ оства ру је у це лом ислам ском све ту и из ван 
ње га. Али, да би се раз у ме ла пра ва при ро да, од но сно иде о ло ги ја и 

1) Ле вант је ге о граф ско-кул тур на ре ги ја ко ја об у хва та Ки пар, Изра ел, Јор дан, Ли ба нон, 
Си ри ју, Па ле сти ну и дeо ју жне Тур ске. Не ки овим не пре ци зним пој мом об у хва ћа ју и 
Еги пат и Грч ку, ма да се Грч ка углав ном из у зи ма из ове обла сти. Ле вант се углав ном 
по ду да ра с пој мом Бли ског Ис то ка. У ан тич ком Ри му се за Ле вант упо тре бља вао на зив 
Ори јент (Oriens – ис ток).

2) Упо ре ди: PolicyReporttheCririsiinIraq, An Analysis of the Isla mic Sta te of Iraq and Le-
vant (ISIL) with U.S. Po licy Re com men da ti ons in Iraq, Was hing ton, JU NE 2014.

3) Bar ret, Ric hard, TheIslamicState, The So u fan Gro up - TSG, New York, No vem ber 2014, p. 
4.

4) PolicyReporttheCririsiinIraq, op. cit., p. 17.

5) Sunnirebelsdeclarenew‘Islamiccaliphate’, In ter net 12/11/2014, http://www.alja ze e ra.com/
news/mid dle e ast/ 2014/06/isil-dec la res-new-isla mic-ca lip ha te-201462917326669749.html; 
Баг да даи се као ка лиф пр ви пут обра ћа јав но сти из Ве ли ке џа ми је ал Ну ри (GrandMo-
sque of alNuri inMosul); Исто риј ски гле да но, ка лиф се на зи ва и Амир ал-Му ми нин 
(Amīral-Mu’minīn-арап. „ко ман дант пу не ве ре“), вла дар те ри то ри је ко ја се зо ве „Зе мља 
исла ма“ (Daral-Islam), кон тро ли са на од ка ли фа та и под ло жна ислам ском за ко ну; Су ни-
ти при зна ју сва че ти ри „пра вед на“ ка ли фа: Му ха ме дов брат Абу Ба кр (AbuBakr), Омер 
Ибн ал-Хат таб (Umaribnal-Khattab), Осман Ибн Аф фан (UthmanibnAffan), и Али ибн 
Еби Та либ (AliibnAbiTalib), док Ши и ти смтра ју Али ја пр вим ка ли фом (Ali); Sprin ger, 
De vin R., Re gensm, Ja mes L., Da vid N. Ed ger, IslamicRadicalismandGlobalJihad, Ge or-
ge town Uni ver sity Press, Was hing ton, D.C., 2009, p. 2.

6) Ec kman, Ja mes P., TheIslamicState:TheNewJihad?-IssuesinPerspective, Gra ce Uni ver-
sity, Oma ha, Ne bra ska, 13 Sep tem ber 2014.
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стра те ги ја де ло ва ња ISIS/ISIL, ко нач но и ње ни ус пе си у ре а ли за-
ци ји за цр та них ци ље ва – ши ро кој ислам ској ре во лу ци ји (так ти ком, 
по бу на у ре ги о ну, те ро ри змом и ге рил ским рaтовањем), ко ја ће би-
ти окон ча на ства ра њем ка ли фа та на те ри то ри ји Ира ка, Си ри је и 
Сред њег Ис то ка, нео п ход но је раз у ме ти да ISIS/ISIL ни је про сто 
тран сфор ми са на мре жа Ал Ка и де (Al Qa e da - „ба за“) на но вим/
ино ви ра ном па ни сла ми стич ко-иде о ло шким прин ци пи ма де ло ва-
ња, или но ва гло бал на мре жа пан-исла ми стич ких те ро ри стич ких 
ор га ни за ци ја по ве за них у но ви је дин стве ни ору жа ни фронт. ISIS/
ISIL пре пред ста вља све ово у ка рак те ри стич ном је дин ству, ко је се 
оства ру је пу тем ору жа не ин стру мен та ли за ци ју ра ди кал ног Исла-
ма и нај ек стрем ни јег па ни сла ми стич ког фун да мен та ли зма и ве ха-
би зма, чи јим иде ја ма и стра те ги јом на сто ји на дах ну ти (ин док три-
ни ра ти) цео ислам ски свет, али и мно го ви ше, има ју ћи у ви ду ње не 
до са да по стиг ну те, а по себ но ко нач не, ци ље ве. 

ISIL/ISIS је пр во бит но фор ми ран као ра ди кал на ми ли тант на 
гру па Та хвид ва ал-Џи хад (Tawhidwa al-Jihad/Jama’at al-Tawhid
wa-l-Jihad-JWTJ), ко ја ко ре не ву че од су нит ских фун да мен та ли-
стич ких гру па на ста лих у Ира ку 2004. го ди не на кон аме рич ке ин-
ва зи је Ира ка.7) Циљ им је био ору жа на бор ба про тив аме рич ких и 
дру гих за пад них тру па. До кра ја 2003. го ди не при пад ни ци гру пе 
су, као прет ход ни ца бу ду ће ISIL/ISIS, де ло ва ли под окри љем ми-
ли тант не исла ми стич ке ор га ни за ци је под ру ко вод ством јор дан ског 
екс тре ми сте и те ро ри сте Абу Му са ба ал-Зар ка ви ја (AbuMusabal-
Zarqawi/ AhmadFadeelalNazalalKhalayleh), при ја те ља и са бор ца 
Оса ме бин Ла де на још из 80-их го ди на XX ве ка. Го ди не 2004. JWTJ 
ме ња на зив у „Ал-Ка и ду у Зе мљи две ре ке“ (al-Qa’idaofJihadOr-
ganizationintheLandoftheTwoRivers), по зна ту и као „Ал-Ка и да у 
Ира ку (Al-QaedainIraq–AQI,).8) По чет ком 2006. го ди не AQI и пет 
ми ли тант них гру пе осни ва ју Врховни савет муџахедина/Мај лис 
Шу ра Ел-Му џа хид (MujahideenShuraCouncil/MajlisShuraal-Mu-
jahidin-МSМ), чи ји во ђа, по сле уби ства Зар ка ви ја 2006. го ди не у 
на па ду аме рич ке ави ја ци је, по ста је пр во Абу Хам за ал-Му са (Abu
Hamzaal-Muhajir), а по сле ње га и еги пат ски те ро ри ста и бли ски 
Зар ка ви јев са рад ник Ајуб Ал-Ма сри (Ayyub al-Masri).9) МSМ је 
осно ван у ци љу кон со ли да ци је да ље бор бе про тив за пад них ко а ли-
ци о них сна га и про а ме рич ког ирач ког ре жи ма, ко ји је ус по ста вљен 

7) TheIslamicState (ISIS, ISIL), Fact She et, Cla rion Pro ject, Sep tem ber 2014, p. 5.

8) Salt man, Erin Ma rie, Win ter, Char lie, IslamicState:TheChangingFaceofModernJihadism, 
Qu il li am, Nov mber 2014.

9) IslamicStateofIraqandtheLevant (ISIL), Or ga ni sa tion of Isla mic Co o pe ra tion (OIC), Ca ni-
si us Col le ge, Mo del Uni ted Na ti ons, 36th An nual Con fe ren ce, 2014.
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по сле па да Са да ма Ху се и на, да би се ко нач но озва ни чи ло и ства ра-
ње тзв. Ислам ске др жа ве Ира ка (ISI). До 2008. го ди не го ди не ISI је 
по стао зна чај на сна га у ирач ким обла сти ма Ал Ан бар (AlAnbar), 
Ни ни ве (Nineveh), Кир кук (Kirkuk) и дру гим. По сле смр ти Ал-Ма-
сри ја, 2010. го ди не во ђа ISI по ста је Абу Ба кр ал-Баг да ди, те о лог 
по обра зо ва њу и уве ре ни су нит ски ислам ски екс тре ми ста, ко ји 
чвр сто вођ ство и ор га ни за ци ју ISI, ко ја на ста вља са те ро ри стич-
ким ак ци ја ма и ору жа ном бор бом про тив аме рич ких сна га. Све до 
2012. го ди не ISI у Ира ку ни је пред ста вљао зна чај ну ору жа ну си лу. 
Ре ги о нал на екс пан зи ја ISI и ње но пре тва ра ње у бор бе не струк ту ре 
из ко јих ће из ра сти ISIL/ISIS по чи ње из би ја њем гра ђан ског ра та у 
Си ри ји, ка да AQI скла па са ве зе са дру гим си риј ским екс трем ним 
ор га ни за ци ја ма ко је су, као опо зи ци ја ре жи му Ба ша ра ал Аса да 
(BasharalAssad) у Си ри ји до би ја ле отво ре ну вој ну и фи нан сиј ску 
по моћ од за пад них си ла. На и ме, по чет ком ра та у Си ри ји 201. го ди-
не Ал-Баг да ди ша ље сна ге ISI под ко ман дом Абу Му ха е ме да ал-Ја-
вла ни ја (AbuMuhammadal-Jawlani) пре ко ирач ко-си риј ске гра ни-
це да се бо ре про тив ре жи ма Ал Аса да под за ста вом НУ сра фрон та 
(JN). У том пе ри о ду ISI је из ра зио фор мал но вер ност Ал Ка и ди и 
ње ном вр хов ном вођ ству10), до 2013. годинe се бо рио про тив ши ит-
ских ирач ких па ра вој них фор ма ци ја, а по сле по вла че ња аме рич ких 
сна га и про тив про за пад не ирач ке вла де. Ци ље ви ISI су би ли: 1/ 
изо ло ва ње аме рич ких сна га од са ве зни ка у ре ги о ну; 2/ спре ча ва ње 
са рад ње Ира ча на са ма ри о нет ском про за пад ном вла дом Ира ка; 3/ 
ору жа не ак тив но сти про тив ху ма ни тар них рад ни ка и ци ви ла за-
по сле них на ин фра струк тур ним објек ти ма; и 4/ усме ра ва ње ин те-
ре со ва ња и ак тив но сти аме рич ких вој них сна га на су нит ско-ши-
ит ски гра ђан ски рат где би ши и ти по ста ли ме та за пад них си ла.11) 
Због су ко ба ISI са дру гим исла ми стич ким гру па ма и фрак ци ја ма у 
Си ри ји (пре све га Ши и ти ма), вођ ство Ал Ка и де је на ре ди ло рас пу-
шта ње AQI, али је та на ред ба по ста ла „ка мен раз до ра“ из ме ђу Ал 
Ка и де и AQI, јер је во ђа AQI Абу Ба кр ал-Баг да ди од био на ре ђе ње 
во ђа Ал Ка и де. Ти ме је и су штин ски от по чео иде о ло шки и ор га ни-
за ци о но-ак ци о ни су коб из ме ђу AQI – од но сно ISIL/ISIS у на стан ку 
и раз во ју, и Ал Ка и де.12) 

Шта, у ства ри, раз ли ку је ISIS/ISIL од гло бал не те ро ри стич-
ке мре же Ал Ка и де. На иде о ло шком пла ну, ISIS/ISIL је про дукт 
де це ниј ског те о ло шког не сла га ња уну тар Ал Ка и де, за сни ва ног у 

10) PolicyReporttheCririsiinIraq, op.cit, p. 10.

11) Ibid, p. 8.

12) Salt man, Erin Ma rie, Win ter, Char lie, IslamicState:TheChangingFaceofModernJihadism, 
op. cit., p. 30-31.
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но ви је вре ме на су ко бу на след ни ка Оса ме бин Ла де на (Osamabin
Laden) на че лу Ал Ка и де Ај ма на ал За ва хи ри ја (Aymanal-Zawa-
hiri) и Абу Ба кр ал-Баг да ди ја, во ђе AQI од 2010. го ди не. Баг да ди 
и За ва хи ри су има ли пот пу но су прот на ми шље ња и ста во ве око 
ту ма че ња при ро де џи да ха из Ку ра на, ти ме и при ро де бор бе, од но-
сно џи ха да Ал Ка и де и ње них ко нач них ци ље ва. Од би ја ју ћи да се 
пот чи ни цен трал ној вла сти Ал Ка и де, Баг да ди је уче ње и ак ци о ни 
про грам Ал За ва хи ри ја и ње го вог ру ко вод ства про гла сио „ан ти те-
зом – су прот но шћу Ала ху (antithetical toAllah) због од су ства ја-
сних ста во ва о при ро ди џи ха да из Ку ра на и ци ље ва де ло ва ња Ал 
Ка и де.13) Дру га чи је ре че но, су коб је из био и тра јао око ту ма че ња 
при ро де Ислам ског ка ли фа та (Islamiccaliphate,арап ски al-Khila-
fah) - је дин стве не ислам ске др жа ве у ко јој сви Му сли ма ни тре ба 
да се оба ве жу на вер ност и ода ност, а ко ја ће би ти ор га ни зо ва на 
на прин ци пи ма стрикт ног ту ма че ња ислам ског за ко на „Ше ри ја та“ 
(Islamiclaw).14) Кон цепт ка ли фа та ко ји је за го ва ра ла Ал-Ка и да ни је 
био за сно ван на ли дер ству (ка ли фи као во ђи) или те ри то ри ји. Уме-
сто то га, он сим бо ли зу је крај њи циљ ко ји се же ли по сти ћи успје-
шним гло бал ним џи ха дом и пред ста вља ко нач ну тач ку по бе де, у 
ко јој Му сли ма ни жи ве под Бож јом вла сти, без ме ша ња ко рум пи ра-
них еле ме на та.15) 

С дру ге стра не, иде о ло ги ја AQI/ISIS/ISIL се за сни ва на екс-
трем ном Са ла фи зму, од но сно так фи ри ту ма че њу Исла ма (extreme
salafist/takfiriinterpretationofIslam), што зна чи да сва ко ко се у су-
шти ни про ти ви стрикт ном (ри гид ном) ту ма че њу ислам ских за ко на 
и вла да ви ни ISIS/ISIL – ап со лу ти стич ке ислам ске др жа ве Ира ка и 
Си ри је и ну кле у са бу ду ћег ка ли фа та, пред ста вља от пад ни ка (mur-
tad) или не вер ни ка (kafir). На осно ва ма ту ма че ња и про па ги ра ња 
ова кве иде о ло ги је ISIS/ISIL, као и ми ли тант не стра те ги је ње го вог 
де ло ва ња, ал-Баг да ди од ба цу је иде ју Ај ма на ал-За ва хи ри ја - по-
сте пе но по сти за ње кон сен зу са уну тар ислам ског све та (по себ но 
из ме ђу Су ни та и Ши и та) о мир ном на чи ну ства ра ња бу ду ћег ка ли-
фа та. Абу Ба кр ал-Баг да ди за у зи ма екс трем не ста во ве да се ислам-
ски ре жим (ка ли фат) мо ра це лом ислам ском све ту на мет ну ти ма-
кар и си лом. Кул ми на ци ја су ко ба на ре ла ци ји За ва хи ри – Баг да ди 

13) Ec kman, Ja mes P., TheIslamicState:TheNewJihad?-IssuesinPerspective, op.cit.

14) Тер мин ка ли фат (caliphate,al-Khilafah) озна ча ва је дин стве ни си стем ово зе маљ ске вла-
да ви не на след ни ка по сла ни ка Му ха ме да (Prop het Mu ham mad) над за јед ни цом ислам-
ских вер ни ка; Com mins, Da vid, TheWahhabiMissionandSaudiArabia, I.B.Ta u ris & Co 
Ltd, Lon don, 2006, p. 2.

15) Roy, Oli vi er, TheFailureofPoliticalIslam, Har vard Uni ver sity Press., Cam brid ge, Ma sac hu-
setts, 1994, pp. 42-43.
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де си ла се по чет ком 2013. го ди не16), а већ 09. апри ла 2013. го ди не 
Баг да ди отво ре но по зи ва на по бу ну про тив вр хов ног вођ ства Ал 
Ка и де, ује ди њу је ISI, од но сно бив ши ирач ки огра нак Ал Ка и де 
(AQI) са Сиријскомџихадпобуњеничкоммилицијом (Syrianjihadist
rebelmilitia) по зна том као Ну сра фронт (NusraFront/Jabhatal-Nu-
srainal-Sham-JN), чи ме је от по че ло ује ди ње ње ових те ро ри стич-
ких ор га ни за ци ја у Ислам ску др жа ву (ISIS/ISIL). Ал-За ва хи ри је у 
пи сме ном обра ћа њу по звао ли де ре ISI и Ну сра фрон та да од би ју 
Ал-Баг да ди је ву стра те ги ју осни ва ња ISIS/ISIL и зах те вао прак тич-
но га ше ње ISIS/ISIL, екс ко му ни ка ци ју Ал-Баг да ди ја17), спре ча ва ње 
кр ва вих осве та над бор ци ма ислам ских ми ли тант них гру па у Ира-
ку ко ји се не сла жу са Баг да ди јем, и на ста вак бор бе за оп ста нак и 
да љи раз вој Ислам ске др жа ве Ирак (IslamicStateinIraq), при че му 
је за Ал-Баг да ди ја би ла пре ви ђе на уло га еми ра за Ирак.18) Ме ђу-
тим, Абу Ба кр ал-Баг да ди од би ја ове пред ло ге и на ста вља са да-
љом из град њом ISIS/ISIL. Уз по моћ Амр ал Аб си ја (AmralAbsi/
AbualAthiralShami), Си риј ца ро ђе ног у Са у диј ској Ара би ји, чи јег 
су бра та уби и ли дру ги по бу ње ни ци док је во дио про-ISIS/ISIL гру-
пу на се ве ру Си ри је, Ал-Баг да ди по ста је во ђа свих ми ли тант них 
гру па у Си ри ји, по сле че га ISIS/ISIL по ста је во де ћа сна га у Си ри ји 
и цен тар за ре гру то ва ње чла но ва Ну сра фрон та и дру гих по бу ње-
нич ких гру па у Си ри ји, и до би ја ње до на ци ја и дру гих ви до ва по-
др шке из ван Си ри је од про тив ни ка ре жи ма Ба ша ра ал Аса да.19) Абу 
Ба кр Ал-Баг да ди та ко по ста је во ђа ра ди кал ног Исла ма у Ира ку, а 
ISIS/ISIL учвр шћу је власт и кон тро лу у ве ли ком де лу Ира ка, на-
ста вља ју ћи да спро во ди агре сив ну кам па њу ре гру то ва ња мо ти ви-
са них ислам ских ра ди ка ла, ко ју пра те и бру тал на не ми ло срд на по-
гу бље ња ши ит ских Му сли ма на, Хри шћа на и дру гих не-су нит ских 
Му сли ма на. Оно што Ал Ка и да ни је ус пе ла, Абу Ба кр Ал-Баг да ди 

16) Баг да ди је, обра ћа ју ћи се пу тем пр вог ви део сним ка, про гла сио ста па ње Ал ка и де са 
Ну сра фрон том, а у дру гом ви део обра ћа њу је озва ни чио пре у зи ма ње вр хов не ко ман де 
од За ва хи ри ја над Ал ка и дом; Упо ре ди: Ec kman, Ja mes P., TheIslamicState:TheNewJi-
had?-IssuesinPerspective, op.cit.

17) Salt man, Erin Ma rie, Win ter, Char lie, IslamicState:TheChangingFaceofModern Jiha-
dism…, pp. 30-31.

18) Ayman al-Za wa hi ri’s, LettertotheleadersofthetwoJihadigroups:ShuraoftheIslamicSta-
teinIraqandShuraofJabhatal-Nusrainal-Sham, Ra jab, 13, 1434; Пој ди ни сма тра ју да 
је Ал-Ну сра је дан од глав них узро ка су ко ба из ме ђу ISIS/ISIL и Ал-Ка и де. Ал-Ну сра, у 
по чет ку про ду же на ру ка Баг да ди је ве ISI у Си ри ји, по де ли ла се на два де ла на кон што је 
њен за по вјед ник Абу Му ха мед Џе вла ни от ка зао вер ност Баг да ди ју. Ве ћи део Ал-Ну сра 
се при дру жио но во фор ми ра ном огран ку ISI у Си ри ји, док је ма њи део за др жао име Ал-
Ну сра и остао ве ран Ај ма ну Ал-За ва хи ри ју и Ал-Ка и ди.

19) Bar ret, Ric hard, TheIslamicState, op.cit., p. 17.
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успе ва – си лом ује ди ни ти го то во све ислам ске екс тре ми сте у ре а-
ли за ци ји иде је ства ра ња Ислам ског ка ли фа та.20)

Дру га зна чај на раз ли ка из ме ђу ISIL/ISIS и Ал Ка и де је што 
се ISIL/ISIS по ка зао из у зет но со фи сти ци ра ном ор га ни за ци јом, са 
свим нео п ход ним ин док три ни ра ју ћим и ор га ни за ци о ним ве шти на-
ма и дру гим по тен ци ја ли ма (ору жа ним, фи нан сиј ским и др.), ко ји 
пре ва зи ла зе све оно што је у свом про гра му и ак ци о ном де ло ва њу 
ика да би ла Ал Ка и да. Зло чи нач ка не тр пе љи вост пре ма би ло че му 
што до ла зи из ван не-ислам ског све та, кру тост и ри гид ност пре ма 
по де ла ма уну тар Исла ма и раз ли чи тим ми шље њи ма о на чи ну во-
ђе ња џи ха да (од ба ци ва ње ши ит ских зах те ва и др.)21), основ не су 
од ли ке Ал-Баг да ди је вих след бе ни ка. Та ко ђе, ISIL/ISIS под ру ко-
вод ством Ал-Баг да ди ја од ба цу је чи ње ни цу по сто ја ња на ци о нал-
них др жа ва на Бли ском Ис то ку, сма тра ју ћи да су оне на ста ле под 
ути ца јем За па да, не ги ра зна чај по сто ја ња ви ше арап ских ли де ра 
као во ђа тих др жа ва, на ме ћу ћи иде ју о јед ном во ђи – има му (Imam) 
ко ји ће но си ти „бар јак исти не“ (bannerof truth) и вла да ти но вим 
ка ли фа том. На тим осно ва ма се отва ра и ра ди ка ли зу је ши ро ки ору-
жа ни фронт ISIL/ISIS у функ ци ји ства ра ња ка ли фа та – „истин ске 
ислам ске др жа ве ко ја ће бра ни ти Му сли ма не и из ну тра и из ва на“, 
и бр зо за у зи ма ње ви ше од тре ћи не те ри то ри је Си ри је и ве ли ка про-
стран ства Ира ка. ISIL/ISIS по те ри то ри ји ко ју кон тро ли ше, оби му 
сво јих ре сур са (ору жа ни по тен ци ја ли и др.), по стао не над ма шан у 
исто ри ји не са мо ислам ских, већ и свих дру гих екс тре ми стич ких 
ор га ни за ци ја за ко је се зна да су ика да по сто ја ле и де ло ва ле. У ак-
ци о ном сми слу ISIS/ISIL ни је огра ни чио сво је де ло ва ње са мо на 
те ри то ри ју Ира ка и Си ри је. Ње ни те ро ри стич ки огран ци су из вр-
ши ли и ви ше де се ти на на па да у дру гим арап ским обла сти ма (Беј-
рут и др.), а ISIS/ISIL је по чет ком 2014. го ди не на ја вио и ства ра ње 
но ве ли бан ске ар ми је у ци љу бор бе про тив Хе збо ла ха и ње го вих 
при ста ли ца у Ли ба ну, чи ме је још јед ном до ка зао отво ре ну не тр пе-
љи вост пре ма Ши и ти ма (Хе збо лах је ши ит ска про и ран ска те ро ри-
стич ка ор га ни за ци ја у Ли ба ну).22) Про ле ће 2014. го ди не обе ле жи ли 

20) Упо ре ди: Salt man, Erin Ma rie, Win ter, Char lie,op.cit., pp. 31-32.

21) Во ђе ISIL/ISIS су след бе ни ци са ла фи зма, екс трем не вер ске сек те на ста ле из су нит ског 
Исла ма, ко ји су пи ка за ли отво ре ну не тр пе љи вост пре ма при пад ни ци ма оста лих ве ро-
и спо ве сти или сек ти (хри шћа ни, је зи ди, ши и ти), као и оним су нит ским му сли ма ни ма 
ко ји се не сла жу са са ла фи стич ким ту ма че њем Исла ма. Сви ко ји пру жа ју от пор иде о-
ло ги ји и стра те ги ји бор бе ISIL/ISIS, из ло же ни су стра хо ви том про го ну и зло чи ни ма, а 
ISIL/ISIS је над курд ским је зи ди ма из вр ши лио пра ви ге но цид, оп ту жу ју ћи их за обо жа-
ва ње ђа во ла.

22)  По ред Ши и та, ISIS/ISIL про го ни и дру ге вер ске ма њи не (хриш ђа не и је зи де), као и дру-
го ма њин ско ста нов ни штво (Кур де, Асир це и Јер ме не).
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су ору жа ни ин ци ден ти ISIS/ISIL и са гра нич ним сна га ма Тур ске, 
због че га је Тур ска по кре ну ла при пре ме за ору жа на деј ства про тив 
ISIS/ISIL, a у ди пло мат ској офан зи ви је оп ту жи ла Са у диј ску Сра-
би ју и Ка тар да фи нан сиј ски по ма жу ISIS/ISIL.23) 

Про це не су да сна ге ISIS/ISIL бро је де се ти не хи ља да бо ра ца, 
ко ји ма су се при дру жи ли ве те ре ни џи ха да из Ира ка, За ли ва, Се-
вер не Афри ке и Евро пе (Не мач ке, Фран цу ске, Ве ли ке Бри та ни је, 
Хо лан ди је, Бел ги је, Швед ске, Дан ске, Шпа ни је, Ир ске, Аустри је, 
Ита ли је, БиХ, Азер беј џа на, Ал ба ни је, Ру ске Фе де ра ци је – Че че-
ни је, Ре пу бли ке Ср би је – Ра шко-По лим ска област, и др.).24) По ред 
уче шћа у са мо у би лач ким и дру гим те ро ри стич ким и бор бе ним ак-
ци ја ма, „стра ни“ бор ци у сна га ма ISIS/ISIL за у зи ма ју и зна чај на 
ру ко во де ћа ме ста, као што је то, на при мер, че чен ски ек тре ми ста 
Омар Ал- Ши ша ни (Omaral-Shishani).25)

 По ред ома со вља ва ња сво јих ору жа них сна га ISIS/ISIL, на-
сто ји оја ча ти и сво ју укуп ну ор га ни за ци о ну струк ту ру, нео п ход ну 
за функ ци о ни са ње њи хо вог „ка ли фа та“. По ред Абу Ба кр Ал-Баг да-
да и ја, ка ли фе и во ђе ISIS/ISIL, врх ISIS/ISIL чи не два са ве та: Шу ра 
са вет (TheShuraCouncil) и Ше ри јат ски са вет (TheShariaCouncil). 

Шу ра са вет пред во ди Абу Ар кан ал Аме ри (Abu Arkan al
Ameri) и има де вет или је да на ест чла но ва. Са вет је од го во ран за 
пре но ше ње на ред би од Ал-Баг да да и ја у лан цу ко ман до ва ња обез-
бе ђи ва ње њи хо вог спро во ђе ња. Он од лу чу је о за ко ни ма и њи хо вој 
при ме ни, где се ње го ва овла шће ња у од ре ђе ној ме ри пре кла па ју са 
Ше ри јат ским са ве том, ко ји од лу чу је о вер ским пи та њи ма. Сма тра 
се да су чал но ви овог са ве та и Ебу му сли ман ал Турк ма ни (AbuMu-

23) Bar ret, Ric hard, TheIslamicState, op.cit., p. 18.

24) Пре ма из ве шта ји ма CIA из сеп тем бра 2014. го ди не, сна ге ISIS/ISIL бро је чак и пре ко 
30.000 бо ра ца. Од то га се сто ти не др жа вља на Фран цу ске, Ве ли ке Бри та ни је и Јор да на 
се бо ри у ре до ви ма ISIS/ISIL. Фран цу ски ми ни стар уну тра шњих по сло ва по твр дио да 
је око 930 фран цу ских др жа вља на укљу че но у џи хад, а од мах иза Фран цу ске по бро ју 
исла ми стич ких до бро во ља ца је Јор дан са 900 бо ра ца. Бри тан ска вла да је по твр ди ла да 
је нај ма ње 600 бри тан ских гра ђа на оти шло у Ирак и Си ри ју да се бо ри на стра ни ISIS/
ISIL, али бри тан ске оба вје штај не слу жбе про це њу ју да их мо же би ти и до 2.000; „Islam-
ska dr ža va: Pu no stra na ca, 30 iz Cr ne Go re“, Мondo, In ter ent 18/11/2014, http://mon do.
me/a394374/In fo /Svi jet Islam ska-dr za va-Pu no-stra na ca-30-iz-Cr ne-Go re. html; Blan chard, 
Chri stop her M., Hu mud, Car la E., Ni ki tin, Mary Beth D., ArmedConflictinSyria:Overview
andU.S.Response, Con gres si o nal Re se arch Ser vi ce, RL33487, Sep tem ber 17, 2014; CIA: 
Isla mic Sta te Gro up Has up to 31,500 Fig hters, Thur sday, 11 Sep 2014, In ter net 18/11/2014, 
http://www.news max.com/New sfront/Isla mic-Sta te-Num bers-cia/2014/09/ 11/id/594161/; 
„ISIS can 'mu ster' bet we en 20,000 and 31,500 fig hters“, CNN; In ter net 18/11/2014, http:// 
edi tion.cnn.com/2014/09/ 11/world/me ast/isis-syria-iraq/; Ирач ки екс пер ти за без бед ност 
це не да се око 100 хи ља да џи ха ди ста бо ри на стра ни ISIS/ISIL, од че га 15 хи ља да стра-
на ца.

25) Про це ну су да ле аме рич ке оба ве штај не струк ту ре; Упо ре ди: PolicyReporttheCrisisin
Iraq, p. 37.
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slimalTurkmani); Ебу Али ал Ан ба ри (AbuAlialAnbari); Ебу Ај ман 
ал Ирач ки (AbuAymanalIraqi), ујед но и члан Вој ног са ве та; Амр 
ал Аб си/Абу ал Ат хир/Амру ал Аб си Ал Ша ми (AmralAbsi/Abual
Athir/AmrualAbsialShami), за ду жен за ме ди ји, и Ебу Му ха мед ел 
Ад на ни Ал Ша ми (AbuMuhammadalAdnanialShami), порт па рол 
Ислам ске др жа ве.26)

Ше ри јат ски са вет, као нај моћ ни ји ор ган ISIS/ISIL ди рект но 
над гле да Абу Ба кр Ал-Баг да даи. Са вет има шест чла но ва и ње го ве 
ду жно сти укљу чу ју из бо ра ка ли фа и обез бе ђе ње са гла сно сти свих 
дру гих де ло ва ад ми ни стра ци је са ше ри јат ским за ко ном. Уз по моћ 
ше ри јат ских ко ми си ја Са вет обез бе ђу је стра нач ку ди сци пли ну и 
по што ва ње ше ри јат ских пра ви ла, од лу чу је о ка зни за кр ше ње Ше-
ри ја та, над гле да рад ше ри јат ске по ли ци је и су до ва (sharia police
andcourts) и Иде о ло шке ко ми си је (dawa) у ISIS/ISIL и из ван ње.27)

Ис под ових са ве та де лу је још пет са ве та за по је ди не обла сти 
функ ци о ни са ња ISIS/ISIL: 1/ Саветзабезбедностиобавештајне
послове (SecurityandIntelligenceCouncil), од го во ран за ели ми ни-
са ње ри ва ла Абу Ба кр Ал-Баг да ди ја и сла ма ње от по ра цен трал ној 
власт, и дру ге без бед но сне и оба ве штај не по сло ве, и има мре жу 
фи ли ја ла ши ром ISIS/ISIL; 2/ Војни савет (TheMilitaryCouncil) 
је за ду жен за ору жа на деј ства и од бра ну осво је них те ри то ри ја; 3/ 
Покрајинскисавет (ProvincialCouncil) ру ко во ди ад ми ни стра ци јом 
ISIS/ISIL у 18 про вин ци ја (ви ла је та - Wilayat): Ан бар, Баг дад, Ди-
ја ла, Фа лу јах, Ја нуб; Кир кук; Ни не вех, Са ла ху дин у Ира ку; Але по, 
Ал Ба ди ах (Хомс), Ал Ба ра ка (Ха са ка), Да маск, Ха ма, Идлиб, Ал 
Кха ир, Ал Ра ка, и Ал Са хел у Си ри ји; и гра нич на по кра ји на Ал Фу-
рат (Еуфрат); 4/ Финансијскисавет (FinanceCouncil); и 5/ Савет
замедије (MediaCouncil).28) Прем дру гим из во ри ма, Са вет за без-
бед ност и оба ве штај не по сло ве се раз дво јио у два са ве та: Са вет за 
без бед ност (SecurityCouncil) и Са вет за оба ве штај не по сло ве (In-
telligenceCouncil), и да, уз го ре на ве де не са ве те, де лу ју и Прав ни 
са вет (LegalCouncil) и Са вет за по моћ бор ци ма (FightersAssistance
Council).29)

Пре ко ових са ве та ISIS/ISIL на сто ји да кон тро ли ше опе ра-
ци је и ак тив но сти сво јих ору жа них и ци вил них струк ту ра, уз апел 
исла ми стич ки ор јен ти са ним бо ра ци ма, на уч ни ци ма, све ште ни ци-

26) Bar ret, Ric hard, TheIslamicState, op. cit., p. 29.

27) Ibid, p. 30.

28) Упо ре ди: Ibid, pp. 30-33.

29) Salt man, Erin Ma rie, Win ter, Char lie, IslamicState:TheChangingFaceofModernJihadism, 
op.cit., pp. 37.
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ма, су ди ја ма, ле ка ри ма, ин же ње ри ма, и ад ми ни стра тив ним струч-
ња ци ма из свих обла сти из це лог све та да се пре се ле на про стор 
ко ји кон тро ли ше ISIS/ISIL у ци љу ње ног да љег раз во ја и ја ча ња.30) 
ISIS/ISIL је по себ но ан га жо ва на на обез бе ђи ва њу фин скиј ских 
сред ста ва за сво је укуп не ору жа не и ци вил не ак тив но сти, и сма-
тра се да ње на укуп на фи нан сиј ска моћ из но си бли зу две ми и јар де 
до ла ра. Но вац по ти че од швер ца наф те са нафт них по ља у Ира ку и 
Си ри ји, про да је елек трич не енр ги је, по ре за од дру гих про из во ђа ча 
наф те и елек трич не енер ги је, про да је хра не и жи та ри ца, за пле ње-
ног нов ца из ба на ка у гра до ви ма ко је су оку пи ра ли, до на ци ја, и 
сл.31) Та ко ђе, ISIS/ISIL на сто ји да ис ко ри си ма фи ја шко-нар ко тич ке 
ка на ле и ру те за пре лаз из Си ри је у Тур ску, и да ље Грч ку, Бу гар ску, 
Ма ке до ни ју, Ср би ју, БиХ, Хр ват ску, и да ље ка ЕУ, где би се по ја вио 
као би тан фак тор тр го ви не на ро ко ти ци ма. 

ИДЕОЛОГИЈАISIS/ISIL

Иде о ло шке ко ре не на стан ка и де ло ва ња ISIS/ISIL чи ни је-
дин ство два ве о ма раз ли чи та прав ца ми шље ња уну тар Исла ма. 
Пр ви, ко ји је и до ми нан тан у ISIS/ISIL, је ка нон ислам ског фун-
да мен та ли стич ког ми шље ња ко је је на ста ло још у XIV ве ку, а ко је 
је у XVI II ве ку те о риј ски и по ли тич ко-про грам ски уоб ли чио Му-
ха мед ибн Абд ал Ва хаб (MuhammadibnAbdalWahhab/ Muhamed
ibnAbdelVahabibnSulejmanibnMuhamedibnAhmadibnRašidal
Tamimi), по ко ме је уче ње, као и ње го ви след бе ни ци и по бор ни ци 
про зва но ве ха би зам/ва ха би зам, и се ла фи зам/се ле фи зам, од но сно 
са вре ме на се ла фи стич ка иде о ло ги ја. На и ме, ве ха би зам је из вор-
но био чи сто ре ли гиј ски фе но мен, ве зан пре све га за спе ци фич-
не по ли тич ке и исто риј ске усло ве на под руч ју да на шње Са у диј ске 
Ара би је кра јем XVII и по чет ком XVI II ве ка.32) Kао ро до на чел ник 
ве ха би зма - ве ро ват но нај ве ће пу ри тан ске сек те Исла ма, Абд ал-
Ва хаб је по стао пoзнат као ве ха би ја (Wahhabis) и са ла фи ста (Salafi 
– са пут ник про ро ка Му ха ме да), а след бе ни ци Ал-Ва ха бо вог уче ња 
– ве ха би је се до жи вља ва ју као они ко ји за го ва ра ју и упра жња ва ју 
нај чи сти ји об лик Исла ма. Абд ал-Ва хаб је по звао све му сли ма не да 

30) “Bag hda di vows re ven ge in an no un cing 'Isla mic Sta te' ”, AL MO NI TOR, In ter net 18/11/2014, 
http://www.al-mo ni tor.com/pul se/se cu rity/2014/07/iraq-syria-bag hda di-call-mu slims-ca lip-
ha te.html.

31) Де таљ ни је у: Bar ret, Ric hard, TheIslamicState, op.cit.

32) О раз во ју ве ха би зма у Са у диј ској Ара би ји ви ди у: Com mins, Da vid, TheWahhabiMission
andSaudiArabia, op.cit.
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се вра те из вор ном Исла му, про гла сио је џи хад свим не вер ни ци ма и 
не-му сли ма ни ма, по звао на ап со лут ни мо но те и зам, од ба цу ју ћи сву 
ислам ску прак су на кон тре ћег ве ка му сли ман ске ере као је ре тич ку 
ино ва ци ју Исла ма, и по звао на по нов но уво ђе ње так фи ра (takfir) 
- про це са про гла ше ња дру гог му сли ма на от пад ни ком чи је је уби-
ство ле ги тим но.33) У да на шњим усло ви ма так фир је кон тра верз ни 
на чин оправ да ња при ме не си ле у те ро ри стич ким ак тив но сти ма. 
Он из вор но про пи су је си стем „пре сту па про тив Исла ма“: по ли те-
и зам; ко ри шће ње ме ди ја то ра за Бо га; од би ја ње да су не му сли ма ни 
не вјер ни ци; сма тра ње да су не и слам ски за ко ни су пер и ор ни ји од 
бо жан ског за ко на; мр жња све га што Про рок прак ти ку је; исме ва ње 
Исла ма или Про ро ка; ко ри шће ње ма ги ја; по др жа ва ње или по ма га-
ње не вер ни ка про тив Му сли ма на; ве ро ва ње ко је за го ва ра не-упра-
жња ва ње Исла ма; и од би ја ње сту ди ра ња и прак ти ко ва ња Исла ма. 
На истим прин ци пи ма Абд ал-Ва хаб је ус по ста вио прин цип оправ-
да ња џи ха да - ко год не по шту је так фир про тив не вер ни ка је та ко ђе 
не вер ник.34)

С дру ге стра не, „се ла фи зам/се ле фи Ислам или се ле фи зам“ 
(SalafiIslam or Salafism) из вор но под ра зу ме ва уче ње о нео п ход но-
сти по нов ног вра ћа ња чи стом Исла му про ро ка Му ха ме да (Prophet
Muhammad) и дру гих пра вед них пре да ка (As-Salafas-Salihun) ко ји 
су жи ве ли у VII ве ку н.е. Се ла фи зам у су шти ни пред ста вља об лик 
ислам ског фун да мен та ли зма, по крет ко ји за го ва ра вра ћа ње на из-
вор ни Ислам та ко да је слич ност из ме ђу ње га и ве ха би зма за и ста 
ве ли ка и ве о ма је те шко на пра ви ти ја сну раз ли ку из ме ђу њих.35) 
По је ди ни исла мо ло зи сто га са ла фи је по пу лар но на зи ва ју „ве ха биј-
ским ро ђа ци ма у ди пло мат ском оде лу“. Упо ре ђу ју ћи ове по кре те, 
ве ха би зам се од ре ђу ју као ул тра кон зер ва тив ни се ла фи зам, ма да 
по је ди ни за го вор ни ци се ла фи зма кри ти ку ју ве ха би зам да се не 
при др жа ва на че ла ри го ро зних по став ки Исла ма.36) 

У док три нар ном сми слу, ве ха би зам се, као из дво је но ми шље-
ње уну тар Исла ма, су штин ски раз ли ку је од суфизма/терикатизма 

33) Sprin ger, De vin R., Re gensm, Ja mes L., Da vid N. Ed ger, IslamicRadicalismandGlobalJi-
had, op.cit., pp. 29-30.

34) Ibid; Ал Ва ха бо ве сна ге су уни шта ва ле мно ге са крал не све ти ње и објек те, чак и све-
то ши ит ско хо до ча шће у Кар ба ли у Ира ку, где се на ла зио гроб Ху се и на, јед ног од два 
уну ка Му ха ме да и цен трал не фи гу ра у ши и зму (Shi’ism). Ал Ва ха бов је та ко об ли ко вао 
екс трем на ислам ска вер ска уве ре ња и дао зна ча јан до при нос њи хо вој ра ци о на ли за ци ји 
као те ме љу да бу ду ће ге не ра ци је екс трем них исла ми ста сле де гло бал ни џи хад – све ти 
рат про тив не вер ни ка.

35) Ab bas, Ta hir, IslamicPoliticalRadicalism:AEuropeanPerspective, Edin burgh Uni ver sity 
Press Ltd, Edin burgh, 2007, p. 96.

36)  Com mins, Da vid, TheWahhabiMissionandSaudiArabia, op.cit., p. 173.
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(sufis/tariqatists).37) Ве ха би зам на вод но пред ста вља „чист” Ислам, 
где је пра ви са мо ислам ски про рок и ха лиф (Му ха мед - Muḥam
mad/Abūal-QāsimMuḥammad ibn ʿAbdAllāh ibn ʿAbdal-Muṭṭalib
ibnHāshim) и че ти ри „пра вед не ха ли фе“ (мад ха би/madh'hab). Веха-
бије се оштро за ла жу за стриктнимонотеизам(тахвид-tawhid) и 
про ти ве се су фи зму/та ри ка ти зму као од сту па њу од из вор ног Исла-
ма.38) Они тра же об но ву за че та ка Исла ма кроз ње го во чи шће ње од 
су фи зма и но ве не ле ги тим не ино ва ци је Исла ма „бид’ах“ (bid’ah). 
Ве ха би је се ис кљу чи во сла жу са про пи си ма че ти ри мад ха ба (mad-
hab/madh'hab)ко ји мо гу би ти те сти ра ни са мо по зи ва њем на Ку ран 
(Qur’an) и Су на (Sunna). Мад хаб је, кao вер ска и прав на док три на 
(шко ла) су нит ског му сли ман ског пра ва, на стао у XVI II и IX ве ку. 
Од ових број них док три на/шко ла са мо су че ти ри са чу ва не: 1/ ха-
ни фит ска, ма ли кит ска, ша фит ска и хан ба лит ска (Hanifite,Malikite,
Shafiyite,Hanbalite), на зва не по њи хо вим осни ва чи ма Абу Ха ни фи 
(AbuHanifah), Ма лик ибн Ана су (MalikibnAnas), ал-Ша фи ју (al-
Shafiya) и Ибн Хан ба лу (IbnHanbal). Ове шко ле су при хва ће не као 
не по бит не и ко нач не у ту ма че њу ислам ских за ко на. Син те за ових 
док три на је вер на основ ним на че ли ма су ни зма.39) Од ових шко ла 
ха ни ба лит ска је нај не то ле рант ни ја јер зах те ва мак си мал ну/пу ри-
тан ску стро гост у при др жа ва њу свих нор ми ше ри јат ског пра ва.40) 

37) У слу ча ју су фи зма ра ди се о сво је вр сном ислам ском ми сти ци зму, за ко ји се ко ри сти 
арап ски тер мин „те са вуф“ (tasawwuf), што зна чи „би ти ми стик, су фи ја“. Циљ су фи зма 
- ислам ског ми сти ци зма је при бли жа ва ње Бо гу, а пут ко јим се ми стик при бли жа ва Бо гу 
и ко ји во ди до од ре ђе них ду хов них ста ња на зи ва се „та риг“ (tarîq/turûq); Де таљ ни је у: 
Ву ко ма но вић, Ми лан, „Су фи зам – уну тра шња ди мен зи ја Исла ма“, Филозофијаидру-
штво, Бр. 2/2008, стр. 129-147.

38) Ab bas, Ta hir, IslamicPoliticalRadicalism:AEuropeanPerspective, op.cit., pp. 34.

39) Иако на из глед мо но лит ни, ислам ски свет и ре ли ги ја су то ком свог раз во ја про ла зи ли 
кроз мно го број на ис ку ше ња, раз ми ри це и су ко бе. До су ко ба је до шло из ви ше раз ло га, 
по себ но због бор бе за пре власт и вођ ство уну тар ислам ског све та у бор би за по ли тич-
ког во ђу ислам ске за јед ни це. Уну тра шња пре ви ра ња и бор бе су до ве ле до две, у окви ру 
Исла ма, че сто су про ста вље не за јед ни це - сунитске ве ћи не ко ји су за во ђе за јед ни це 
при зна ва ли ка ли фе, и шиитске ма њи не ко ја сма тра да по ли тич ко и вер ско вођ ство мо же 
по ти ца ти са мо из јед ног из во ра – од има ма. Су ни ти, ве ћин ска гру па му сли ма на, за за ко-
ни те Му ха ме до ве на ста вља че при хва та ју Абу Бе кра, Ома ра, От ма на и Али ју и за ко но-
дав ство ко је ту ма че прав ни струч ња ци за јед ни це. Ши и ти су ма ло број ни ја фрак ци ја ко ја 
је на зив до би ла по из ра зу „Ši`at Ali“ („Али је ва стран ка“); Ђа ко вац, Алек сан дар, Ра до ван 
Би го вић, Лексиконхреишћанствајудаизмаиислама, Бе о град, Аген ци ја „Ма тић“, 2006, 
стр 237, 251. 

40) Ха не фит ска шко ла има нај ве ћи број при ста ли ца и њу по др жа ва 50% му сли ма на у све ту. 
Ње но уче ње је рас про стра ње но у ве ћи ни ислам ских зе ма ља, а при хва ће на је и од стра не 
му сли ма на на Бал кан ском по лу о стр ву. Ма ли кат ску шко лу по др жа ва око 27% му сли ма-
на у све ту, нај ви ше у Ал жи ру, Ту ни су, Ли би ји, Ма ро ку и ислам ским зе мља ма За пад не 
Афри ке. Ша фит ску шко лу по др жа ва око 17% му сли ма на у све ту, ве ћин ска је у Ин до не-
зи ји, Су да ну, Со ма ли ји и Кур ди ста ну, а зва нич но уче ње је у Ма ле зи ји и Бру не ју. За јед но 
са ха не фит ском шко лом де ли при мат ме ђу су ни ти ма у Егип ту, Си ри ји, Тур ској, Ира ку, 
Јор да ну, Па ле сти ни и Ли ба ну. Хан ба лит ску шко лу сле ди око 6% му сли ма на, пре те жно 
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Ве ха би зам, од но сно ње го ве кључ не те о ло шко-иде о ло шко по став-
ке су: ши ре ње ха на фиј ске док три не (Hanafimadhhab), по што ва ње 
прин ци па та кли да (taqlid) - ислам ског тра ди ци о на ли зма41), од но-
сно про пи са че ти ри мад ха ба, и оштро од ба ци ва ње по тре бе за „уво-
ђе њем не за ви сних су до ва - иџ ти хад (ijtihad), ко је се сма тра кључ-
ним усло вом за обез бе ђи ва ње одр жи вих иде о ло шких и те о риј ских 
осно ва за фор ми ра ње истин ске свет ске за јед ни це му сли ма на, од-
но сно свет ске ислам ске др жа ве (Ummah).42) 

Ве ха би је сма тра ју ис прав ним са мо кла ња ње/омаж Ала ху 
(ибадат-ibadat) на на чин ка ко је то про пи са но у Ку ра ну и Су ни, а 
све оста ло по њи ма је од сту па ње од из вор ног Исла ма. У дру штве-
ној прак си (муамалат–muamalat), све је до зво ље но уко ли ко ни је 
из ри чи то за бра ње но по Ку ра ну и Су ни. Ве ха биј ски иде о ло зи су 
по себ но кри тич ни пре ма су фи стич ком по што ва њу све та ца и ше-
и ка као мо ли тве ни ка и спо не из ме ђу вер ни ка и Ала ха. Сва ко пре-
те ра но обо жа ва ње и ве ли ча ње ислам ских све та ца (чак и про ро ка 
Му ха ме да) они сма тра ју од сту па њем од мо но те и зма, ко ји про пи-
су је ис кљу чи во обо жа ва ње Ала ха и ни ког дру гог. По ред стрикт-
ног за ла га ња за Ше ри јат43), ве ха би је ис кљу чу ју по сто ја ње дру гог 
скри ве ног - ми стич ног зна ња и ути ца ја у Исла му ко је је на вод но 
до ступ но са мо све ци ма и су фи ше и ци ма. Не при зна ју ћи ми стич-
ну спо соб ност све ти те ља и са мог Про ро ка ко ју по сре ду је Алах у 
име му сли ма на, Ве ха би је оспо ра ва ју ле ги ти ми тет мо ли тве упу ће-
не све ци ма. Они од би ја ју да се бла го слов(baraka) мо же пре но си ти 
кроз про све ти те ље, ар те фак те и ше и ке ве за не за њих (као што је 
све ти ња), чи ме од ба цу ју тра ди ци о нал ну су фи стич ку прак су хо до-
ча шћа у су фи стич ке хра мо ви ма (ziyarat), чи та ње Ку ра на на гро-

ста нов ни штво Ара биј ског по лу о стр ва; Де таљ ни је у: Сма и ла гић, Нер кез, Лексиконисла-
ма, Свје тлост, Са ра је во, 1990.

41) Та клид се сма тра те о риј ским за шти том од про до ра мо дер ни стич ких ислам ских ста во-
ва за сни ва них на ути ца ју за пад ног обра зо ва ња, чи ме се угро жа ва ин те лект Му сли ма на 
ко ји по ста ју не вер ни ци (kafir); Ab bas, Ta hir, IslamicPoliticalRadicalism:AEuropeanPer-
spective, op.cit., pp. 87. 

42) Ibid.

43) Ислам ски за кон (Ше ри јат или Бож ја ста за) пред ста вља скуп „бо жан ски от кри ве них 
оп штих на че ла, упу та и вред но сти”; Еспо зи то, Џон Л., Исламскапретња–митили
стварност, Бе о град, Про све та, 1994, стр. 44; Ше ри јат из вор но зна чи „пут ка по ји ли-
шту“, „пут ко ји се сле ди“. Пре ма ислам ском ве ро ва њу овај за кон је уте ме љен на Бо жи јиј 
об ја ви и има че три глав на из во ра: 1/ Ку ран, за ко га му сли ма ни ве ру ју да је од у век по-
сто јао на не бу, а он да га је ме лек Џи брил по ступ но об ја вио Му ха ме ду; 2/ Су на, књи га у 
ко јој је за бе ле же на тра ди ци ја о Му ха ме до вом жи во ту; 3/ Иџ ма - са гла сност за јед ни це; 
и 4/ Ки јас – за кљу чи ва ње на осно ву пр ва три из во ра; Ђа ко вац, Алек сан дар, Би го вић, 
Ра до ван, Лексиконхришћанствајудаизмаиислама, Бе о град, Аген ци ја „Ма тић“, 2006, 
стр 250.
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бљи ма, хва ле све ти те љу или ше и ку пе ва њем (maulids), и ко ри шће-
ње амај ли ја и та ли сма на.44)

По себ но је зна чај на раз ли ка из ме ђу вехабија и тарикати-
ста у ту ма че њу „бор бе за бо жи ју ствар“ - „ислам ског све тог ра та“ 
(џи хад/jihad/јihaad). У том сми слу се мо же го во ри ти и о по себ ној 
док три ни џи ха да, чи ји су фи ло зоф ски и про грам ски те ме љи из не-
ти у у спи си ма нај по зна ти јих ра ди кал них ислам ских те о ре ти ча ра, 
као што су: Ибн-Теј ми ја (Ibn-Taymiyyah) , Ибн-Абд-ал-Вах хаб (Ibn-
Abd-al-Wahhab), Ра шид Ри да (Rashid Rida), Ха сан ел-Ба на (Ha-
sanal-Banna), Абу-А'ла Мев ду ди (Abu-A’laMawdudi), Са јид Кутб 
(SayyidQutb), Шу кри Му ста фа (ShukriMustafa), Абд-ал-Са лам Ал-
Фа раг (Abd-al-Salamal-Farag), и Аб ду лах Азам (AbdullahAzzam). 

Пре ма уче њу Са ји да Кут ба, фи ло зо фа, пи сца и глав ног иде-
о ло га „Му сли ман ске бра ће“ у Егип ту (MuslimBrotherhood-al-Ik-
hwānal-Muslimūn), раз ло зи за џи хад су: „да се ус по ста ви Бо жи ја 
власт на зе мљи; да се људ ски по сло ви ор га ни зу ју у скла ду са пра-
вим смер ни ца ма да тим од Бо га; да се уки ну све са тан ске сна ге и 
са тан ски си стем жи во та; да окон ча вла да ви ну јед ног чо ве ка над 
дру ги ма, јер су сви љу ди Бо жи ја ство ре ња и ни ко не ма овла шће ња 
да их учи ни сво јим слу га ма, или да на пра ви про из вољ не за ко не за 
њих. Ови раз ло зи су до вољ ни за про гла ше ње Џи ха да“.45) Бин Ла-
де нов учи тељ и ше ик Аб ду лах Азам сма тра пот пу но ис прав ним 
од ре ђе ње џи ха да као „ма ча“, и ка же: „Самоџихадипушка:нема
преговора,немаконференцијаинемадијалога“.46) Сле де ћи ра ди-
кал ни ислам ски иде о лог Абу-А'ла Мев ду ди опи су је џи хад, Ислам 
и Му сли ма не на сле де ћи на чин: „Дакле,акојеИслам„религија“а
Муслиманису„нације“,„Џихад“постајебескористанпојам.Али
истинаједаИсламније„религија“,а„Муслимани“нису„наци-
ја“.Устварности,Ислам јереволуционарнаидеологија ипро-
грамкојинастојидапроменидруштвенипоредакуцеломсветуи
поновогауредиускладусасвојимначелимаиидеалима.„Мусли-
ман“јеназивтемеђународнереволуционарнепартијеорганизо-
ванеуИсламкаоснагуовогреволуционарногпрограма.И„џихад“
сеодносинареволуционарнуборбуивеликинапоркојиисламска
странкауносиуборбузапостизањеовогциља“. 47) Абд-ал-Са лам 

44) Упо ре ди: Yeme li a no va, Ga li na M., „The Growth of Isla mic Ra di ca lism in Eura sia“, In Ab-
bas, Ta hir, IslamicPoliticalRadicalism:AEuropeanPerspective, Edin burgh Uni ver sity Press 
Ltd, Edin burgh, 2007, pp. 90.

45) Qutb, Sayyid, Milestones, New Del hi, In dia, Isla mic Bo ok Ser vi ce, 2002, p. 54.

46) Az zam, Ab dul lah, JointheCaravan, In ter net 12/12/2011, www.al-haqq.org.

47) Abu-A’la Maw du di, JihadinIslam-IntheNameofAllahtheMercifultheCompassionate, 
The Holy Ko ran Pu blis hing Ho u se, Be i rut, Le ba non, March 27, 2006, p. 5.
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Ал-Фа раг, иде о лог те ро ри стич ке ор га ни за ци је Ал-Џи хад у Ефип-
ту (Al-Jihad) та ко ђе ве ли ча џи хад и сма тра да „џихадтребабити
шестистубИслама,јерјеодустајањеодџихадаузрокпониже-
њаиподелеукомеданасживеМуслимани. Опи су ју ћи џи хад као 
„за бо ра вље ну“ или „за пу ште ну“ ду жност, Ал-Фа раг ин си сти ра 
на ду жно сти свих му сли ма на да ши ре реч Исла ма у це лом све ту 
пре до ла ска Мах ди ја (Mahdi), ме си јан ске фи гу ре у Исла му, ко ји 
ће ус по ста ви ти „савршено исламско друштво на земљи“ (perfect
Islamic society).48) Ибн-Абд-ал-Ва хаб, нај ор то док сни ји ра ди кал ни 
ислам ски фи ло зоф и уте ме љи вач иде о ло ги је екс трем ног ве ха би-
зма, ви ди у џи ха ду на чин вра ћа ња Исла ма сво јим из во ри ма/ко ре-
ни ма, на чин бор бе про тив ло ших Му сли ма на (сви не-ве ха би је му-
сли ма ни) и дру гих не вер ни ка (не му сли ма на).49) Шу кри Му ста фа, 
во ђа те ро ри стич ке гру пе „WestasTakfirwaal-Hijra“ у Ефип ту и 
при зна ти те о ре ти чар ра ди кал ног Исла ма, има исто вет но ми шље ње 
о уло зи џи ха да као и Ал-Ва хаб, па је и циљ ње го ве гру пе био по-
нов но ус по ста вља ње ка ли фа та по мо ћу џи ха да, као што је то би ло у 
вре ме че ти ри „ис прав на ка ли фа“; вра ћа ње „злат ног до ба“ Исла ма; 
и ус по ста вља ње ислам ске вла да ви не у све ту.50) Као што ви ди мо, 
ра ди кал ни исла ми сти сма тра ју да џи хад (вер ски рат) зах те ва бор бу 
про тив не вер ни ка (ло ших му сли ма на и не-му сли ма на) и свих ко ји 
су на па да чи на (ислам ске) све ти ње, од но сно оних ко ји де лу ју про-
тив ислам ске ве ре, као ре зул тат хри шћан ског ве ро ва ња. 

Џи хад на арап ском зна чи “на сто ја ти“ или „бо ри ти се“, и тер-
мин има дво стру ку вер ску ко но та ци ју – бор бу из ван ислам ског 
све та про тив угње та ва ња и ти ра ни је, и лич ну бор бу уну тар Исла-
ма за про све ће ње“.51) Пре ма не ким му сли ман ским на уч ни ци ма по-
сто ји пет об ли ка „бор бе за бож ју ствар“ (јihadfisabililah): 1/ џи хад 
ср ца и ду ше, ко јим се озна ча ва уну тра шња бор ба про тив зла у се би 
сле ђе њем кон це па та као што је мо но те и зам; 2/ џи хад је зи ка, ко-
ји пред ста вља бор бу про тив зла у го во ру и пи са њу, из ра жен кроз 
ши ре ње исла ма (daavа) и мо ли тве (hutbe); 3/ џи хад пе ра и зна ња, 
ко јим се озна ча ва бор ба про тив зла кроз уче ње Исла ма (idјitihad) и 
обра зо ва ње уоп ште; 4/ џи хад ру ке, ко ји пред ста вља бор бу про тив 
зла соп стве ним де ли ма или бо гат ством, као што је нпр. од ла зак на 

48) Fa raj, Mu ham mad ‘Ab dus Sa lam, TheNeglectedDuty, Bir ming ham, UK: Mak ta bah Al An-
sar, 2000, p. 67.

49) Ibid, p. 30.

50) Sprin ger, De vin R., Re gensm, Ja mes L., Da vid N. Ed ger, IslamicRadicalismandGlobalJi-
had, op.cit., p. 38.

51) Упо ре ди: Sprin ger, De vin R., Re gensm, Ja mes L., Da vid N. Ed ger, IslamicRadicalismand
GlobalJihad, Ge or ge town Uni ver sity Press, Was hing ton, D.C., 2009, In tro duc tion - p. 1.



хо до ча шће; 5/ џи хад ма ча, ко ји пред ста вља ору жа ну бор бу на пу ту 
Ала ха или „Све ти рат“.52) Иако џи хад по Ку ра ну не до зво ља ва уби-
ја ње на осно ву ет ни ци те та или сек ти, та ли ба ни и дру ги екс трем ни 
исла ми сти од ба ци ли су уме ре на ту ма че ња Ку ра на и те зу о „ду хо вој 
ми си ји исла ма“ (spiritualmissionofIslam) и по че ли су да гле да ју на 
џи хад ис кљу чи во као на све ти рат про тив не вер ни ка (holywaraga-
inst infidels).53) Уну тар ра ди кал ног Исла ма џи хад се пр вен стве но 
од но си на гло бал ни све ти рат про тив не вер ни ка у ци љу на сил ног и 
пот пу ног по ко ра ва ња ислам ским вер ским на че ли ма, ше ри јат ском 
за ко ну и ка ли фа ту – је дин стве ној ислам ској др жа ви. Та ко је и гло-
ба ли за ци ја са вре ме ног те ро ри зма у не ким од ред ни ца ма ре зул тат 
фу зи је ислам ског ра ди ка ли зма и на сил ног џи ха да.54) 

Услучајусукобаизмеђувехабизмаисуфизма,ве ха би је оп-
ту жу ју су фи је за из вр та ње ислам ског уче ња о џихаду, јер за њих 
џихад пред ста вља су шти ну Исла ма, без ког је „жи вот за вр шен“. 
За раз ли ку од тарикатиста, ко ји об ја шња ва ју џихад углав ном као 
ду хов но са мо-са вр шен ство Му сли ма на, вехабије сма тра ју да џи
хадподразумеваоштрукампањузаширењеисламаширомсве
та. Вехабијски ра ди ка ли пре ко џихада као пре вен тив ног ору жа ног 
су ко ба те же да ели ми ни шу све пре пре ке и не при ја те ље Исла ма на 
пу ту ње го вог гло бал ног ши ре ња. Овај при ступ да је мо гућ ност про-
гла ше њу џи ха да про тив оних ко ји се од у пи ру „ислам ском на чи ну 
жи во та“ (Islamicwayoflife-al-dawaal-Islamiyya).55) 

Сам ве ха би зам, уте ме љен на сво је вр сном вер ском, кул тур-
ном и по ли тич ком вер ском фун да мен та ли зму, од но сно из ра же ном 

52) По те жи ца, Оли вер, Вехабије измиђу истине и предрасуде, Фи лип Ви шљић, Бе о град, 
2007, стр.115.

53) La qu e ur, Wal ter, TheNewTerrorism:FanaticismandtheArmsofMassDestruction, op. cit., 
p. 130.

54) Упо ре ди: Com mins, Da vid, TheWahhabiMissionandSaudiArabia, op.cit., p. 1.

55) Yeme li a no va, Ga li na M., „The Growth of Isla mic Ra di ca lism in Eura sia“, op.cit., pp. 90-91; 
Ве ха би је су сна жно кри ти ко ва ли су фи сте/та ри ка ти сте због њи хо ве иде о ло шке и по ли-
тич ке ко руп ци је и по др шке про за пад ним ре жи ми ма у арап ском све ту, као и због на вод-
не ле га ли за ци је зе ле на штва, што је за бра ње но по ше ри јат ском пра ву, ко је про пи су је пет 
сту бо ва или основ них ду жно сти/оба ве за свих вер ни ка: 1/ ис по ве да ње ве ре (ше ха да), 
ко је озна ча ва при сту па ње или при пад ни штво Ислам ској за јед ни ци – „Не ма бо га осим 
Ала ха, а Му ха мед је бож ји по сла ник“; 2/ мо ли тва (са лат) пет пу та днев но у од ре ђе но 
вре ме и уче ство ва ње пет ком у за јед нич кој мо ли тви; 3/ при лог си ро ти њи (зе кат), де се так 
од два и по про цен та на бо гат ство ко је се да је си ро ма шни ма, али не као ми ло ср ђе већ 
као вер ска оба ве за свих му сли ма на пре ма ма ње срећ ној бра ћи и се стра ма за јед ни це; 4/ 
пост (савм) од сви та ња до су то на у то ку ме се ца ра ма за на; и 5/ уче ство ва ње у го ди шњем 
хо до ча шћу (хаџ) у Ме ку бар јед ном у жи во ту, што је ду жност свих оних ко ји су здра ви и 
има ју за то еко ном ске мо гућ но сти; Упо ре ди: Еспо зи то, Џон Л., Исламскапретња–мит
илистварност, op.cit., стр. 44-45.
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ислам ском по ли тич ком ре ви ва ли зму56), се нај кра ће и нај оп шти-
је мо же од ре ди ти као „вер ски по крет у окви ру су нит ског огран ка 
Исла ма ко ји про па ги ра и зах те ва по вра так на те ме ље ислам ске ве-
ре у сми слу да му сли ма ни тре ба да се по на ша ју и де лу ју у скла ду 
са Ку ра ном и Су ном, вер ским уче њи ма и на чи ном жи во та ко ји су 
по сто ја ли у вре ме Бож јег по сла ни ка Му ха ме да и „По бо жних пре-
да ка“ из пр ве три ге не ра ци је му сли ма на“. Он пред ста вља „из вор ни 
Ислам из VII ве ка, под мла ђен у но вим кон крет ним исто риј ским 
окол но сти ма, бу ја ју ћи на ро чи то да нас због на ра сле еко ном ске и 
фи нан сиј ске мо ћи“.57) Да нас у све ту по сто је раз ли чи та ту ма че ња 
ве ха би зма. Јед но од си сте ма ти зо ва них ту ма че ња основ них ста во ва 
ве ха биј ског уче ња, на те ме љу ста во ва Еју ба Са бри Па ше (Sherif
SabriPasha), Ах ма да За и ни Да хла на (AhmadZainiDahlan) и дру-
гих ис тра жи ва ча ве ха би зма, дао је Нер кез Смај ла гић, а то су: 1/ 
сва ко ко ис ка зу је ве ру у не ког дру гог или не што дру го осим Ала ха 
за слу жу је смрт, јер ве ру је у ла жне пред ме те обо жа ва ња; 2/ сва ко 
ко по ку ша ва да за до би је Бож ју на кло ност по се ћи ва њем гро бо ва 
све та ца на ли чи они ма ко је Ку ран на зи ва мно го бо шци ма (muškiru-
ni); 3/ по ми ња ти Ве ро ве сни ка, све те осо бе или ан ђе ле у мо ли тва ма 
је по ли те и зам (širk); 4/ мно го бо штво је тра жи ти по сре до ва ње од 
дру гог осим Ала ха; 5/ мно го бо штво је за ве то ва ти се не ком дру гом 
би ћу; 6/ не вер ни штво (kufr) је ако не ко про у ча ва зна ње ко је ни је 
за сно ва но на Ку ра ну, Су ни или на ну жном ко ри шће њу ра зу ма; 7/ 
по ри ца ње Бож је од лу ке (kadar) у све му што се до га ђа пред ста вља 
не ве ро ва ње (kufr) или кри во вер је (ilhad); и 8/ не ве ро ва ње/не вер-
ство је ако се Ку ран ту ма чи по мо ћу Те ви ла (Тevil) - ту ма че ња Ку ра-
на на осно ву ње го вог са др жа ја, од но сно але го риј ског ту ма че ње“.58)

Су шти ну ве ха биј ске и се ла фиј ске ми сли, да кле, чи ни оштра 
ин тер пре та ци ја Исла ма и ап со лут но од ба ци ва ње сва ке ино ва ци-
је од вре ме на “Про ро ка“. И јед ни и дру ги твр де да сви они ко ји 
не ту ма че до слов но Ку ран и Ха дис - све те ислам ске књи ге, чи не 
бо го ху ље ње и мо ра ју би ти уни ште ни, а њи хо во ту ма че ње ис ко ре-
ње но. Дру га чи је ре че но, сва ко ко дру га чи је ту ма чи Ислам од веха-
бија и селафија мо ра би ти из оп штен и уни штен, што је су шти на 
иде о ло ги је такфиризма (takfirism). На овим по став ка ма ова два 
ми шље ња да ју ле ги ти ми тет на си љу, твр де ћи да су њи хо ви ор то-

56) О зна че њу и ту ма че њу ве ха би зма ви ди оп шир ни је и у: Sa raj lić, El dar, Gro und Ze ro: Bo-
sna i Her ce go vi na iz me đu kul tur nog fun da men ta li zma i po li tič ke de li be ra ci je, Deliberativna
demokracija (Ma ga zin za po li tič ku kul tu ru i dru štve na pi ta nja), Broj 11, Pro lje će 2007, str. 
26-52. 

57) Упо ре ди: По те жи ца, Оли вер, Вехабијеизмеђуистинеипредрасуда, op.cit.

58) Сма и ла гић, Нер кез,Лексиконислама, op.cit, стр. 656.



ПОЛИТИКАНАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИброј2/2014 стр.25-54.

42

док сни ста во ви о Исла му у ин те ре су по нов ног ожи вља ва ња Исла-
ма у чи стом об ли ку, што под ра зу ме ва ује ди ње ње це лог ислам ског 
све та под јед ну истин ску ислам ску власт (trulyIslamicrule), ко ја је 
пра ви оквир за вра ћа ње до сто јан ства и ве ли чи не ислам ским вер-
ни ци ма, кроз ис пу ње ње из вор них на ред би Бо га. Осу ђу ју ћи све, по 
њи ма Исла му не при клад не ино ва ци је и це ре мо ни је, ве ха би је за го-
ва ра ју стрикт но по што ва ње свих од ред би Ку ра на и Су на, уз оба-
ве зу стро гог по на ша ња и из гле да Му сли ма на (нео бри ја не бра де и 
скра ће не пан та ло не за му шкар це, а за же не крат ки или ду гач ки вео 
(крат ки – ни џаб/niqab, ду гач ки – хи џаб/hijab). Ва жан део по на ша-
ња ве ха би ја су ри ту а ли и тра ди ци је у мо ли тва ма и дру гим вер ским 
об ре ди ма и оба ве за ма, чак и у сва ко днев ном жи во ту. Ве ха би је про-
пи су ју скром ност у оде ва њу, при ли ком је ла ко ри сте три пр ста, а 
во ду пи ју ис кљу чи во де сном ру ком у че ти ри гу тља ја са три па у зе 
итд. При ли ком обра ћа ња бо гу упра жња ва ју јед но став не и крат ке 
мо ли тве, и обра ћа ју се је ди но и ис кљу чи во Бо гу. Они се про ти-
ве чак и по ми ња њу про ро ка Му ха ме да или обе ле жа ва њу ње го вог 
ро ђен да на, јер га сма тра ју чо ве ком смрт ни ком, због че га по њи ма 
у џа ми ја ма у ко ји ма се мо ле не сме би ти ис пи са но чак ни ње го-
во име. Про тив су и би ло ка квих дру гих нат пи са, ор на ме на та или 
укра са. При ли ком хо до ча шћа сма тра ју да вер ни ци има ју пра ва да 
по се те ис кљу чи во са мо три џа ми је и ни јед ну дру гу: Све ту џа ми ју 
(Al-MasjidAl-HaramorMasjidilHaram) у Ме ки, Про ро ко ву џа ми ју 
(Al-Masjid al-Nabawī) у Ме ди ни и Нај у да ље ни ју џа ми ју (Al-Aqsa
Mosqueor al-Masjid al-Aqṣā) у Је ру са ли му, ко је за јед но пред ста-
вља ју три нај ве ћа ислам ска све ти ли шта. 

Друго мишљење унутар Ислама од зна ча ја за иде о ло ги ју, 
стра те ги ју, по ли тич ке ци ље ве и де ло ва ње ISIS/ISIL је „ба ти зам“ 
(Ba’athism, арап. Al-Ba'ath - „ре не сан са/ вас кр се ње“), арап ска се ку-
лар на на ци о на ли стич ка иде о ло ги ја ко ја од свог на стан ка про мо ви-
ше ства ра ње је дин стве не арап ске др жа ве под ру ко вод ством аван-
гард не пар ти је и про гре сив не ре во лу ци о нар не вла де. Иде о ло ги ја 
се зва нич но за сни ва на те о ри ја ма За ки ал-Ар су зи ја (Zakial-Arsu-
zi), иде о ло га про-си риј ског Ба ас по кре та, и Ми че ла Афла ка (Michel
Aflaq) и Са ла ха ал-Дин ал-Би та ра (Salahal-Dinal-Bitar).59) При пад-
ни ке овог по кре та да нас чи ни мре жа бив ших ба ти ста ко ји су удру-
жи ли сна ге са ISIS/ISIL у пе ри о ду 2008-2010. го ди не. Ба ти зам у 
свом из вор ном зна че њу про па ги ра и тра жи ожи вља ва ње арап ске 
ра се, као спа се ње од по ку ша ја тро ва ња вред но сти арап ског све та 

59) Упо ре ди: Sis sons, Mi ran da, Ab dul raz zaq Al-Sa i e di, Iraq-ABitterLegacy:LessonsofDe-
BaathificationinIraq, In ter na ti o nal Cen ter for Tran si ti o nal Ju sti ce, New York, March 2013, 
p. 3.
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и ути ца ја на сле ђа ко ло ни ја ли зма. На тим осно ва ма ба ти зам је за-
го ва рао и ства ра ње пан-арап ске др жа ве под је дин стве ним ру ко вод-
ством Ба ас пар ти је (Ba’athparty).60) Сма тра се да је ба ти зам у Ира-
ку про из вод иде о ло шког де ло ва ња си риј ских на став ни ка још од 
1949. го ди не. Пр ва Ба ас стран ка у Ира ку је осно ва на 1951. го ди не, 
ка да је ши ит ски ин те лек ту а лац Фу ад Ал-Ру ка би (Fu’adal-Rukabi) 
пре у зео кон тро лу над око 50-ак ба ти скич ких сим па ти зе ра у Ба сри, 
да би у на ред ном пе ри о ду ба ти зам до жи вео пра ву по ли тич ку ре не-
сан су у Ира ку кроз де ло ва ње Со ци ја ли стич ке пар ти је за ре не сан-
су Ира ка (ArabSocialistRenaissancePartyofIraq-Baath).61) Ба ти-
стич ка иде о ло ги ја ни је по ста ла до ми нант на у Ира ку 70-их го ди на 
про шлог ве ка јер је до шло до иде о ло шког раз ла за вла да ју ћих по-
ли тич ких сна га Ира ка и след бе ни ка Ба ас пар ти је, али је на ред них 
де це ни ја Ба ас пар ти ја по ста ла зна ча јан по ли тич ки фак тор Ира ка. 

Де ша ва ња у Ира ку и бли ско и стич ном ре ги о ну по чет ком XXI 
ве ка, као што су ја ча ње пан-арап ског и пан-ислам ског ра ди ка ли зма 
и дру ги до га ђа ји (ме ђу на род не санк ци је Ира ку, аме рич ка ин ва зи-
ја и свр га ва ње ре жи ма Са да ма Ху се и на, по себ но по че так и раз вој 
кри зе у Си ри ји 2011. го ди не), ути ца ли су да ба ти сти при ла го де сво-
ју ви ше де це ниј ску иде о ло ги ју и ци ље ве де ло ва њу дру гих исла ми-
стич ких ор га ни за ци ја у ре ги о ну, по себ но гло бал ној те ро ри стич кој 
ор га ни за ци ји Ал Ка и ди и ње ним ирач ким и си риј ским огран ци ма. 
При то ме тре ба до да ти да је Ба ас пар ти ја има ла за ви дан ути цај и 
влaст у Ира ку не по сред но пре и по сле аме рич ке ин ва зи је 2003. го-
ди не. Због то га је у пост-Са да мо вом Ира ку осно ва на и Високана-
ционалнакомисијазаде-батификацију (HigherNationalde-Ba’at-
hificationCommission–HNDC)62) са ци љем да се бив ши ба ти сти/
чла но ви Ба ас пар ти је по зо ву на мир но при хва та ње но вих ирач ких 
за ко на и па ци фи ка ци ју њи хо вог де ло ва ња, али је ова иде ја до жи ве-
ла пот пу ни по раз. Ба ти сти су на ста ви ли са ак тив ном при кри ве ним 

60) Ба ас (ArabSocialistBa'athParty–SyriaRegion, HizbAl-Ba'athAl-ArabiAl-Ishtiraki–Qutr
Suriya) је по ли тич ка стран ка чи ја се иде о ло ги ја за сни ва на арап ском на ци о на ли зму и 
арап ском со ци ја ли зму; Ви ше о Ба ас пар ти ји и ње ном раз во ју у Сир ји и ре ги о ну у: Pi er-
ret, Tho mas, TheSyrianBaathPartyandSunniIslam:ConflictsandConnivance, Mid dle East 
Bri ef, Bran de is Uni ver sity, Crown Cen ter for Midddle East Study, Walt ham, Mas sac hu setts, 
Fe bru ary 2014, No. 77, pp. 1-8; Brown, Nat han J., Debating Islam inPost-Baathist Iraq, 
Car ne gie En dow ment for In ter na ti o nal Pe a ce, De moc racy&Ru le of Law Pro ject, Was hing-
ton, March 2005; Sis sons, Mi ran da, Ab dul raz zaq Al-Sa i e di, IRAQ-ABitterLegacy:Lessons
ofDe-BaathificationinIraq, In ter na ti o nal Cen ter for Tran si ti o nal Ju sti ce, New York, March 
2013.

61) Sis sons, Mi ran da, Ab dul raz zaq Al-Sa i e di, IRAQ - A Bit ter Le gacy…, op.cit., p. 3.

62) Де-ба ти фи ка ци ја је тер мин ко јим се опи су је низ за кон ских и ад ми ни стра тив них ме ра 
уве де них у Ира ку на кон па да ба ти стич ког ре жи ма апри ла 2003. го ди не, а пре вас ход ни 
циљ де-ба ти фи ка ци је је спре ча ва ње Ба ас пар ти је да се вра ти н по врат ка на власт у Ира 
власт у Ира ку; Ibid, p. 9.
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уче шћем у свим про це си ма и до га ђа ји ма у Ира ку, раз ви ја ју ћи сво је 
по ли тич ке и вој не струк ту ре на це лој те ри то ри ји.63) 

Иако је у по чет ку био секулaрни по крет и за ла гао се за 
одва ја ње др жа ве од ре ли ги је, због де ша ва ња у Ира ку по сле 
аме рич ке ин ва зи је и дру гих већ по ме ну тих до га ђа ја, ба ти зам 
је при хва тио чи ње ни цу гло бал ног раз во ја и ја ча ња Исла ма, 
про цес ко ји су ба ти стич ки те о ре ти ча ри и ли де ри ви де ли као 
до каз ве ли чи не арап ске кул ту ре и ин те лек ту ал не ви тал но сти 
ње них на ро да.64) Ба ти зам је вре ме ном при хва тио основ не по-
став ке ра ди кал ног Исла ма, чи ме је при бли жио сво је ста во ве 
дру гим ра ди лак ним па ни слам ским и па на рап ским по кре ти-
ма, ко нач но и ве ха би зму. Да нас у ба ти зму ја сно мо же мо пре-
по зна ти еле мен те ели ти зма, фа ши зма, ра си зма, и кул та вр-
хов ног вођ ства, пре не го по кре та ко ји за циљ има де ло ва ње у 
ин те ре су на ро да.65) 

У ор га ни за ци о ном сми слу, са вез из ме ђу при пад ни ка 
ирач ког огран ка Ал Ка и де (AQI), ко ји чи ни ну кле ус по кре та 
ISIS/ISIL и екс-ба ти ста је на стао у пе ри о ду њи хо вог за јед-
нич ког за то че ни штва у за тво ри ма аме рич ких сна га у Ира ку, 
као што је, на при мер, вој ни камп Бу ка (USMIL CampBuc-
ca).66) Вре ме ном су, и по ред од ре ђе них су ко ба, мно ги бив ши 
ба ти сти за у зе ли во де ће по зи ци је у ISIS/ISIL, јер су уви де ли 
по ду дар ност соп стве них и ин те ре са AQI из ко је је из ра сла 
ISIS/ISIL.

Ве ха би зам и са ла фи зам/так фи ри при ступ и те о ри ја и иде о ло-
ги ја ба ти зма де ле за јед нич ку ви зи ју но вог по чет ка раз во ја истин-
ског Исла ма, кроз по вра так у про шлост, од но сно по вра так ње го вим 

63) Ibid, p. 25.

64) Bar ret, Ric hard, TheIslamicState, op.cit., p. 18.

65) Ibid, p. 19.

66) Чак се сма тра да се бо ра вак Абу Ба кр ал Баг да ди ја пре кла па са бо рав ком не ких ба ти ста 
у овом ло го ру, ко ји ће ка сни је, осни ва њем ISIS/ISIL, по ста ти ли де ри овог по кре та, од-
но сно Ислам ске др жа ве. У кам пу Бу ка су би ли при тво ре ни: Абу Ба кр ал Баг да ди, Abu
Aymanal Iraqi - aka Abu Mo ham mad al Swe i da wi, ви со ки ли дер оба ве штај не аген ци је 
рат ног ва зду хо плов тсва Ира ка и члан Вој ног са ве та у ери Са да ма Ху са и на; FadilAhmad
AbdallahHayyali - aka Abu Mu slim al Turk ma ni, за ме ник Бад га ди ја, бив ши ви со ки офи-
цир вој не оба ве штај не слу жбе у ери Са да ма Ху са и на; AbuAbdulrahmanalBilawi - aka 
Ad nan Ismail Najm, бив ши ви со ки ру ко во ди лац Вој ног са ве та (уби јен у Ан бар про вин-
ци ји у ју ну 2014. го ди не); HajjiBakr - aka Sa mir Abd Mu ham mad al Khli fa wi, ви со ки 
ру ко во ди лац ISIS/ISIL у 2009-2014. го ди не (уби јен у ја ну а ру 2014. го ди не у Си ри ји); 
AbuQasim - aka Ab dul lah Ah mad al Mes ha da ni, бом баш са мо у би ца; AbuLu’ay - aka Ab dul 
Wa hid Khut nayer Ah mad, ви со ки офи цир без бед но сти; AbuShema - aka Fa res Ra if al Na i-
ma, ви со ки офи цир без бед но сти за ду жен за скла ди шта и вој ну опре му; и AbuSuja - aka 
Ab dul Rah man al Afa ri, ко ор ди на тор про гра ма по мо ћи си ро ча ди ма и по ро ди ца ма па лих 
бо ра ца ISIS/ISIL; Ibid.
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ко ре ни ма, што је те мељ ства ра ња пан-ислам ске др жа ве – ка ли фа та, 
иако је ба ти зам у свом раз во ју и де ло ва њу био усме рен пр вен стве-
но на пан-арп ске ин те ре се, а се ла фи зам на пан-ислам ске. На и ме, 
вре ме је по ка за ло да пан-ислам ска иде ја има да ле ко сна жни ји од-
јек у му сли ман ским ма са ма ши ром све та не го што га је ба ти зам 
ика да имао. Пре ма то ме, и по ред раз ли ка у раз у ме ва њу и ту ма че њу 
кључ них од ред ни ца про шлог, тре нут ног и бу ду ћег раз во ја Исла ма 
и ислам ске ми сли из ме ђу ве ха би зма и се ла фи зма с јед не стра не, 
као и ба ти зма као иде о ло ги је и по кре та с дру ге стра не, они у иде о-
ло шком сми слу је дин стве но гра де иде о ло ги ју ISIS/ISIL.67)

По ред ве ха би ја/се ла фи ја и ба ти ста ISIS/ISIL пред ста вља и 
го то во не схва тљи ву ме ша ви ну дру гих ак тив них и па сив них след-
бе ни ка. ISIS/ISIL се на под руч ји ма ко ја кон тро ли ше осла ња и на 
мно ге ло кал не пле мен ске во ђе, а од по чет ка кам па ње за ства ра ње 
ислам ске др жа ве, ње ним сна га ма се на про сто ру Ира ка и Си ри-
је при дру жи ло ви ше хи ља да Му сли ма на из це лог све та (Евро пе, 
Афри ке, Ази је), ко ји су раз ли чи тих иде о ло шких уве ре ња, ет нич ке 
при пад но сти, а ни су рет ки слу ча је ви да се ра ди о „вер ским ко вер-
ти ти ма“ (пре врат ни ци ма у Ислам), Му сли ма ни ма се ку ла ри сти ма, 
и дру гим. За то пи та ње „на ко ји на чин и да ли уоп ште мо гу во ђе 
ISIS/ISIL по ми ри ти та кав спој раз ли чи тих иден ти те та, кул ту ра, ло-
кал них оби ча ја, ко нач но и иде о ло шких и по ли тич ких уве ре ња“?, 
ни је не ло гич но и зах те ва па жљи во пра ће ње раз во ја си ту а ци је на 
те ре ну, по себ но на пла ну хо мо ге но сти свих сна га ISIS/ISIL у ње ној 
да љој бор би.

У ислам ском све ту и ши ре ве ха биј ска исла ми стич ка пу ри-
тан ска иде о ло ги ја и екс тре ми стич ко на сил но де ло ва ње не на и ла зе 
на одо бра ва ње. Мно ги по зна ва о ци Исла ма као ре ли ги је сма тра ју 
да ве ха би зам не ма мно го, чак и го то во ни ка кве ве зе, са из вор ним 
вред но сти ма Исла ма. Ха сан Али Се каф, на при мер, у књи зи ,,Веха-
бизам-селафизам,Идеолошкапозадинаихисторијскикорен“ сма-
тра: да је ,,ве ха биј ска иде ја смут ња и хро нич на бо лест ко ју тре ба 
ли је чи ти и она пред ста вља екс тре ми зам и те ро ри зам у овом ум ме-
ту. Нео п ход но је да се зби ју ре до ви, ује ди не ста во ви и ко ор ди ни ра 
рад ислам ске уле ме и ра зум них љу ди свих мез ха ба овог ум ме та, те 
да се на пра ви план и про грам за от пор се ле фиј ској стру ји и ве ха-
биј ској те ро ри стич кој иде ји”.68) По сто је и мно ги дру ги исла мо ло зи 

67) Ма да по мно го че му и из не на ђу је са вез из ме ђу ве ха би ја/се ла фи ја и ба ти ста, он је да нас 
ре ал ност кроз њи хо ву сим би о зу у окви ру ISIS/ISIL. Ме ђу тим, Ши и ти у Ирак сма тра ју 
да је на де лу „не-све та али јан са“ (unholyalliance) упе ре на, из ме ђу оста лог, и про тив 
њих, та ко да они од би ја ју да при хва те ISIS/ISIL као сна гу ко ја шти ти му сли ман ске ин-
те ре се у ре ги о ну и све ту и ну кле ус но вог ислам ског ка ли фа та. 

68)  Sek kak, Ali, Mer dan, Ja smin, Me ša no vić, Ad nan,Vehabizam/selefizam:ideološkapozadinai
historijskikorijeni, Sre bre no pe ro, Sa ra je vo, 2006.
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ко ји сма тра ју да је ве ха би зам екс тре ман и да не пред ста вља оквир 
ко ји мо же и тре ба би ти осно ва за де ло ва ње ислам ских вер ни ка. Та-
ко, на при мер, Са ми Џе ко у сво јој књи зи „Ве ха би зам, нај о па сни ја 
но во та ри ја“ ука зу је на мно ге от пад нич ке ста во ве ве ха би зма у од-
но су на све те књи ге Исла ма и њи хо во ту ма че ње, и ка же: „Мо ра мо, 
ар гу мен то ва но, по ја сни ти сва ки, и нај сит ни ји де таљ, ко ји је по стао 
пред мет ве ха биј ског на па да и пред мет од сту па ња на ро да од из вор-
ног исла ма на ко јем смо би ли сто ти на ма го ди на при је по ја ве ове 
сек те..... Сље де ћи ме тод (ве ха би зма М.Б.) је ши ре ње не и сти ни тих 
ин фор ма ци ја и не про вје ре них при ча о они ма ко ји се са њи ма не 
сла жу.... Не за о би ла зни су и бру тал ност и на си ље, као ме тод њи хо-
ва ми си о нар ства. Ова кви слу ча је ви су број ни, сва ко дне ви ца у сви-
је ту, на ро чи то у мје сти ма гдје се тек по ја вљу ју.... Сле де ћа ме то да 
ве ха би ја је ла жно при пи си ва ње се ле фу. Се бе на зи ва ју се ле фиј ја ма, 
го во ре да они сли је де се леф, пр ве ге не ра ци је, ме ђу тим, у њи хо вим 
го во ри ма и иде ја ма на ла зи мо са мо пар љу ди, и то упра во оних ко ји 
су би ли од ба че ни и про гла се ни му џе си ми ма од стра не цје ло куп не 
ислам ске уле ме... ве ха биј ско вје ро ва ње је вје ро ва ње у бо жан ство 
ко је је огра ни че но, мањ ка во, ко је сје ди на не ка квој сто ли ци пре-
кр ште них но гу и ко је ће ста ви ти Му хам ме да, а.с., да сје ди по ред 
ње га. То је вје ро ва ње да су сви осим њих ка фи ри, муш ри ци, но во-
та ри.... То је вје ро ва ње да је Зе мља пло ча ста и да се она не окре ће 
око Сун ца већ да се Сун це окре ће око ње“.69) Јед ну од оштри јих 
осу да ве ха би ја у јав но сти је дао и про фе сор Фа кул те та ислам ских 
на у ка у Са ра је ву Ре шит Хе фи зо вић, ко ји је оце нио да су „ве ха би-
је ве ћа опа сност за му сли ма не у БиХ од опа сно сти са ко јом су се 
су о чи ли то ком гра ђан ског ра та“. Хе фи зо вић на зи ва Му ха ме да ибн 
Аб дел Ва ха ба „без ум ни ком из неџ да“ а ве ха би је „фа лан гом љу ди 
жељ них пле на, кр ви и уби ја ња ко ји су до шли по на шу де цу, до шли 
да узму кр ва ви да нак, да нам узму ср це и ду шу пла ћа ју ћи нам мр-
ви ца ма ко је су до но си ли сум њи ви ху ма ни тар ци“.70) 

ЕКСТРЕМНЕВЕХАБИЈЕИISIS/ISILНАБАЛКАНУ

ISIS/ISIL је прет ња без бед но сти и це лом Бал ка ну. На и ме, 
Бал кан, као зна чај но ге о по ли тич ко чво ри ште из ме ђу Ис то ка и За-
па да, ко је се на ју гу до ти че/гра ни чи са Бли ским Ис то ком и арап-
ским све том, ни је остао имун од ши ре ња иде ја ра ди кал ног Исла-

69) Dže ko, Sa mi, Vehabizam,najopasnijanovotarija, Na uč no-is tra ži vač ki In sti tut „Imam Ra zi“, 
Sje ni ca, 2009, str. 8 -10.

70) Хе фи зо вић, Ре шид, “Они до ла зе да узму на шу де цу“, „Осло бо ђе ње“, Са ра је во, 25. но-
вем бар 2006.
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ма, ве ха би зма и де ло ва ња дру гих исла ми стич ких те ро ри стич ких 
ор га ни за ци ја. Као екс трем на исла ми стич ка иде о ло ги ја, ве ха би-
зам је при су тан у Бу гар ској, Ал ба ни ји, Грч кој, као и на про сто-
ри ма бив ше СФРЈ. Још то ком ра та у БиХ у ве ха би је су ве ли ком 
бро ју, као бор ци Ар ми је БиХ, уче ство ва ли у ору жа ним су ко би ма 
и те ро ри стич ким деј стви ма.71) Две ге не ра ци је му џа хе ди на (бор ци 
из Ав га ни ста на и Ира ка), пр ве бор бе не ће ли је Ал Ка и де и другe 
исламистичкe терористичкe ор га ни за ци је, по себ но оне из ре ги о на 
Бли ског Ис то ка, на шле су но во уто чи ште и по сле ра та у БиХ, због 
че га је овај про стор по стао јед на од кључ них та ча ка бу ја ња гло-
бал ног те ро ри зма, али и но вих ви до ва ра ди кал ног Исла ма.72) Ипак, 
јед ну од нај те жу прет њу без бед но сти БиХ и це лом Бал ка нау по сле 
ра та (од кра ја 1995. го ди не до да нас) пред ста вља ју број не ве ха биј-
ске за јед ни це као сте ци ште ње них нај ек стрем ни јих при пад ни ка. Те 
за јед ни це чи не бив ши му џа хе ди ни и бор ци од ре да „Ел Му џа хид“, 
но во при до шле ве ха би је из ислам ских и дру гих др жа ва, и зна ча јан 
број до ма ћих Му сли ма на/Бо шња ка ко ји су, ин док три ни ра ни ве ха-
биј ском иде о ло ги јом, по ста ли пу но прав ни чла но ви тих за јед ни ца. 
Пр ва ве ха биј ска за јед ни ца је осно ва на у Ве ли кој Кла ду ши 1995. 
го ди не, а од та да су у БиХ осно ва не де се ти не ве ха биј ских за јед ни-
ца у: Зе ни ци (на се ље Же ље зно по ље), Ма гла ју (се ла Ошве и Гор ња 
Бо чи ња), Са ра је ву, До бо ју, Брч ком (се ло Гор ња Ма о ча), Трав ни ку, 
Жеп чи, Ка ле си ји, Мо ста ру, За ви до ви ћи ма, Ко њи цу, Ја бла ни ци, Бу-
гој ну, Ка ле си ји, Сан ском Мо сту, Те шњу, Би ха ћу (се ло Бу жим), и 
др. Нај по зна ти је ве ха би је/во ђе ових за јед ни ца су: Осман Га ли ја ше-
вић, Би лал Бо снић, Ибра хим Де лић, Ру смир Ка дри спа хић, Ну срет 
и Един Има мо вић, Ме влид Ја ша ре вић, и дру ги. Сма тра се да је 
број при ста ли ца ве ха би ја у БиХ на ра стао на 3-5% укуп не бо шњач-
ке по пу ла ци је, а да их је ви ше хи ља да при хва ти ло те ро ри зам као 
на чин де ло ва ња, о че му увер љи во го во ре те ро ри стич ки ак ти ко је 
су из ве ли у БиХ у про те клих де сет го ди на.73) Ве ли ку уло гу у ја ча њу 

71) Ве ћи на му џах ди на је при па да ла вој ној фор ма ци ји „Ел му џа хид“ (ElMudzahedin/elMu-
jahedin) у окви ру Сед ме му си ман ске бри га де Тре ћег кор пу са Ар ми је БиХ, али и кроз 
са мо стал но де ло ва ње ма њих те ро ри стич ких гру па. Ова је ди ни ца је де ло ва ла још од 
сре ди не 1992. го ди не а зва нич но је осно ва на ав гу ста 1993. го ди не од стра не та да шњег 
ко ман дан та Ар ми је БиХ, Ра си ма Де ли ћа, и би ла је под ње го вом и не по сред ном ко ман-
дом и кон тро лом Али је Изет бе го ви ћа; Упо ре ди: Kohlmann, Evan F., Al-Qaida'sJihadin
Europe:TheAfghan-BosnianNetwork, New York, Berg Pu blis her, 2004, p. 22, etc.; 24. 
Ха мад, Али, Умрежизла:МеђународнитероризамиАлКаида, Ба ња Лу ка: Глас срп-
ске, Уна Пресс, 2007. стр. 234.

72) Де таљ ни је о при су ству и де ло ва њу Ал Ка и де у БиХ у: Schin dler, John R., UnholyTerror:
Bosnia,AlQa,ida,andtheRiseofGlobalJihad, New York: Ze nith Press, 2007.

73) По зна ти ји те ро ри стич ки ак ти ко је су из ве ли екс трем ни при пад ни ци ве ха биј ских за јед-
ни ца у БиХ су: 1/ уби ство три чла на по ро ди це Ан ђе лић на бад ње ве че ка то лич ког Бо-
жи ћа 2002. го ди не у хр ват ском по врат нич ком мје сту Ко стај ни ца код Ко њи ца. Уби ства 
је из вр шио Му а мер То па ло вић, члан Активнеисламскеомладине и ху ма ни тар не ор га-
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исла ми стич ке ве ха биј ско-те ро ри стич ке иде о ло ги је има низ исла-
ми стич ких ор га ни за ци ја ко је пот пу но ле гал но де лу ју у БиХ: ,,Ак-
тив на ислам ска омла ди на“, ,,Џе ма ли јет Фур кан“, ,,Не два“, ,,Ве ха-
би ти“, и дру ге. Чел ни љу ди ових ор га ни за ци ја су ис так ну те до ма ће 
ве ха би је, пре те жно при пад ни ци рат ног од ре да „Ел Му џа хид“.74) 
Исла ми стич ки екс тре ми сти и ве ха би је из БиХ су уче ство ва ле и у 
те ро ри стич ком на па ду на САД од стра не Ал Ка и де 09. сеп тем бра 
2011. го ди не, као и на па ди ма у Лон до ну и Ма дри ду 2004-2005. го-
ди не. До га ђа ји на Бли ском Ис то ку и се ве ру Афри ке с кра ја 2010. 
и по чет ком 2011. го ди не, по зна ти као „Арап ско про ле ће“ и сна жно 
ја ча ње ра ди кал ног Исла ма и те ро ри зма, са мо су убр за ли укљу чи-
ва ње при пад ни ка ве ха биј ских за јед ни ца из БиХ у ова де ша ва ња. 
Мно ге ве ха би је из БиХ су ак тив но уче ство ва ле у ору жа ним су ко-
би ма у Си ри ји и Ира ку, али је кул ми на ци ја њи хо вог од ла ска у „све-
ти рат“ - џи хад на про стор Бли ског Ис то ка ве за на за на ста нак ISIS/
ISIL. Про це њу је се да се тре нут но под „за ста вом“ ISIS/ISIL бо ри 
ви ше сто ти на (пре ко 350) екс трем них ве ха би ја из БиХ, а по ги ну ло 
их је ви ше де се ти на.75)

ни за ци је „ЏемијерелФуркан“ из Са ра је ва ко ју фи нан си ра Ви со ки Са у диј ски Ко ми тет. 
То па ло вић је у ис тра зи из ја вио да је мо тив за уби ства вер ски, због че га је и осу ђен за 
вер ски фа на ти зам на 35 го ди на за тво ра; 2/ те ро ри стич ки на пад екс пло зив ном на пра вом 
у цен тру ,,Фис“у Ви те зу 09.10.2008. го ди не. Смрт но стра дао рад ник обез бе ђе ња а је ви-
ше њих је ра ње но. За те ро ри стич ки акт осу ђе ни су при пад ни ци радикалногвехабијског
покрета у БиХ Су вад Ђи дић и Амир Ибра хи ми; 3/ те ро ри стич ки на пад на по ли циј ску 
ста ни цу у Бу гој ну 27.06.2010. го ди не, ко ји је из вео екс трем ни ве ха би ја Ха рис Ча у ше вић 
са ви ше са у че сни ка, а у по ку ша ју бек ства руч ном бом бом је ра нио још пет по ли ца ја ца; 
4/ атен тат на хр ват ске по сла ни ке у пар ла мен ту Зе нич ко-До бој ског кан то на у Зе ни ци је 
11.04.2011. го ди не екс пло зив ном на пра вом ис под ауто мо би ла, за ко ји је Суд БиХ осу дио 
по чи ни о це Зи ја да Дер ви ше ви ћа, Аме ла Се фе ра и Са шу Бо ни ћа; 6/ на пад на ам ба са ду 
САД у Са ра је ву ко ји је из вео екс трем ни исла ми стич ки фа на ти ста Ме влид Ја ша ре вић 
28.10.2011. го ди не. Ја ше ре вић ње го ви по ма га чи Амрах Фој ни ца и Му ниб Ах мет спа хић 
су уха о пе ни - Ја ша ре вић је осу ђен на 18 го ди на за тво ра док су Фој ни ца и Ах мет спа хић 
осло бо ђе ни због не до стат ка до ка за. На пад су из вр ши ли, ка ко су то ком су ђе ња на ве ли, 
због при су ства НА ТО сна га на под руч ју БиХ и њи хо вог ан ти-ислам ског дје ло ва ња, и 
због де ло ва ња за па дих си ла про тив му сли ма ни ма у Аф га ни ста ну; итд.

74) У БиХ је од по чет ка де ло ва ња ISIS/ISIL до шло до иде о ло шког раз до ра из ме ђу ве ха биј-
ских за јед ни ца. Јед ну ве ха биј ску стру ју пред во ди Ну срет Има мо вић, ко ји се до во ди у 
ве зу с Ал ка и дом, а дру гу Бај ро Ика но вић, је дан од за по вед ни ка ISIS/ISIL у Ира ку и Си-
ри ји. Реч је о су ко бу ко ји је већ од нио не ко ли ко де се ти на бо шњач ких жи во та у Си ри ји, 
а од но си се на це па ње вој ске ислам ских до бро во ља ца у тој зе мљи на део ко ји по др жа ва 
Ну сра фронт, ко јем при па да и не фор мал ни ли дер ве ха би ја из Гор ње Ма о че Ну срет Има-
мо вић, док се дру ги огра нак по бу ње нич ке струк ту ре пре тво рио у ISIS/ISIL, због чи је 
су ро во сти и ра ди ка ли зма их се од ре кла и Ал Ка и да, а ко јој је при сту пио во ђа се ла фи ја 
из Ха џи ћа Бај ро Ика но вић. Има мо вић и Ика но вић до слов но ра ту ју је дан про тив дру гог 
у Си ри ји, а њи хов ути цај на сљед бе ни ке у БиХ је огро ман; Упо ре ди: Press On li ne, Re pu-
bli ka Srp ska, In ter net 17/11/2014, http://pres srs.ba/sr/ve sti/ ve sti_da na/mail/66338.

75) БиХ ме ди ји су об ја ви ли спи сак од пре ко 30 др жа вља на БиХ ко ји су оти шли у рат у Си-
ри ју и Ирак; Упо ре ди: OvosudržavljaniBiHkojisuratovaliilisejošuvijekboreuSiriji
iIraku, Klix, In ter net 17/11/2014, http://www.klix.ba/vi je sti/bih/ovo-su-dr za vlja ni-bih-ko ji-
su-ra to va li-ili-se-jos-uvi jek-bo re-u-si ri ji-i-ira ku/14090 4017; „Islam ska dr ža va: Pu no stra na-
ca, 30 iz Cr ne Go re“, op.cit.
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Ве ха би је ни су сво је де ло ва ње огра ни чи ли са мо на БиХ – 
про стор на ко ме жи ви ве ћин ско му сли ман ско/бо шњач ко ста нов ни-
штво. Њи хо во при су ство је при мет но и у Ре пу бли ци Хр ват ској, где 
је још 2005. го ди не у За гре бу от кри ве но де ло ва ње ма ње ве ха биј ске 
за јед ни це и Се а да Пло јо ви ћа76), ин струк то ра Ме вли да Ја ша ре ви ћа 
(на па да ча на ам ба са ду САД у Са ра је ву). Та ко ђе, и бив ши ве ха би ја 
Ад нан Ме ша но вић је ме ди ји ма по твр дио да је 1999. го ди не у Пу-
ли ши рио иде је ве ха би зма. Ме ша но вић је от крио да је ве ха биј ска 
за јед ни ца у Је се ни ца ма (Сло ве ни ја) из ра зи то екс трем на, ко ју во ди 
ве ха би ја Алим Ха са на гић. Ши ре ње ра ди кал ног Исла ма и ве ха би-
зма у ре ги о ну и од ла зак ве ха би ја из су сед них зе ма ља (БиХ и Ср би-
је) у ре до ве ISIS/ISIL као без бед но сни про блем и Хр ват ске на гла-
ша ва ју из ве шта ји ње не „Si gur no sno-oba vje štaj ne agen ci je“ (SOA), 
због че га су ве ха биј ске за јед ни це по ста ле стал ни објек ти над зо ра 
хр ват ских слу жби без бед но сти, по себ но по сле осни ва ња и бру тал-
них ме то да де ло ва ња ISIS/ISIL у Ира ку и Си ри ји, у чи јим ре до ви ма 
се бо ре ве ха би је са Бал ка на. Опа сност од ISIS/ISIL по на ци о нал ну 
без бед ност Хр ват ске је по себ но на ра сла од апри ла 2014. го ди не, 
ка да је ISIS/ISIL об ја вио пе то го ди шњи план гло бал не до ми на ци је 
са пла ном осво ја ја ња и де ла Еуро пе (Аустри ју, Ма ђар ску, Шпа ни ју 
и Хр ват ску).77)

По ја ва и ши ре ње ве ха би зма у Цр ној Го ри при сут ни су пре 
све га у цр но гор ском де лу Ра шко-По лим ске обла сти, где је жи ви и 
нај ве ћи број Му сли ма на/Бо шња ка, ко ји су по ре клом, оби ча ји ма и 
род бин ским ве за ма бли ско по ве за ни са Бо шња ци ма у из Ср би је и 
БиХ. Ве ха биј ске за јед ни це пре те жно де лу ју у Би је лом По љу (се вер 
Цр не Го ре), и у Пла ву, Гу си њу, Ул ци њу, Ро жа ју и Ту зи ма (Под го ри-
ца). Ја ча ак тив ност ве ха би ја је на ју гу Цр не Го ре, где му сли ман ско 
ста нов ни штво нај ве ћим де лом при па да ал бан ској а не сло вен ској 
ет нич ко је зич кој гру па ци ји.78) На то ука зу је и тај ни скуп ве ха би ја 

76) Се ад Пло јо вић, хап шен због те ро ри стич ких пла но ва, јед но вре ме је жи вео у Бе чу, а по-
том у За гре бу, где је по на ло гу Ислам ског цен тра из Аустри је осно вао ве ха биј ски пункт. 
По ве зан је са ве ха биј ском за јед ни цом у Гор њој Ма о чи у Бо сни, а за еми ра при зна је Ну-
сре та Има мо ви ћа, глав ног ве ха би ју у Бо сни. Пре ма по ли циј ским из во ри ма, Пло јо вић је 
си риј ски рат од вео ше сто ри цу Сан џа кли ја, од укуп но 30-ак ко ли ко их та мо ра ту је. У том 
ра ту су пе то ри ца из гу би ла жи во те, ме ђу њи ма и 20-го ди шња ци из Но вог Па за ра Ел дар 
Кун да ко вић и Мир за Га нић, ина че чла но ва ор га ни за ци је „Фур кан“ – цен тра за вр бо ва ње 
и сла ње бу ду ћих бо ра ца ISIS/ISIL у Но вом Па за ру.

77) http://www.her ce go vi na.in fo/vi je sti/vi je sti/hr vat ska/hr vat skoj-pri je te-eks tre mi sti-iz-re gi je-
ko ji-se-vra ca ju-iz-su ko bau-ira ku-i-si ri ji-79687.

78)  И у ав гу сту 2006. го ди не У Пла ву су ве ха би је одр жа ле „Ше сте ислам ске омла дин ске 
су сре те“ за ко је се твр ди да пред ста вља ју „Кон грес цр но гор ских ве ха би ја“ и њи хо вих 
исто ми шље ни ка из су сед них зе ма ља, пре све га из Ср би је и Ал ба ни је. Ор га ни за тор ску-
па био је Се ад Ја ше вић, са у диј ски ђак и имам у џа ми ји „Сул та ни ја“ у Пла ву.
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у Пла ву у ав гу сту 2014. го ди не, на ко ме је би ло при сут но око 50 
ве ха би ја (15 из Цр не Го ре а оста так из БиХ и Ср би је). Из ве шта ји 
без бед но сних су жби Цр не Го ре го во ре да је Плав и глав ни цен тар 
ве ха би ја у Цр ној Го ри.79) Иако до са да ве ха би је ни су иза зи ва ле ја че 
ин ци ден те, њи хо во де ло ва ње сва ка ко пред ста вља прет њу на ци о-
нал ној без бед но сти Цр не Го ре, јер je рат у Ира ку и Си ри ји ути цао 
на од ла зак „цр но гор ских“ ве ха би ја у џи хад на стра ни по бу ње ни ка 
про тив ре жи ам Ал Аса да.80) По себ на опа сност по Цр ну Го ру је и то 
што се у ре до ви ма ISIS/ISIL бо ри и 30-ак ње них др жа вља на – след-
бе ни ка ве ха би ја.

Ма ке до ни ја та ко ђе има про бле ма са де ло ва њем екс трем них 
ве ха би ја. Је дан од узро ка је и на ци о нал на струк ту ра ове ју жне бал-
кан ске др жа ве, јер у њој жи ви око 25% ал бан ских Му сли ма на и 
6-7% Му сли ма на сло вен ског по ре кла. Из ме ђу ове две ску пи не је 
ду го вла да ла уоч љи ва по де ла, ко ју су ис ко ри сти ле упра во ве ха би је 
- мла ди има ми са овог про сто ра шко ло ва ни пре те жно у Са у диј ској 
Ара би ји, под вођ ством Зе ну на Бе ри ше, муф ти је у Ско пљу. Ве ха-
би је су и „сло вен ске“ и „ал бан ске“ му сли ма не ус пе ли у зна чај ном 
бро ју при до би ти за сво ју иде о ло ги ју и де ло ва ње. Цен тром ве ха-
биј ског по кре та у Ма ке до ни ји сма тра се „Ја хи па ши на“ џа ми ја у 
Ско пљу. Ак тив ност ве ха би ја у Ма ке до ни ји је ве ћи ном при ме ће на 
у кра је ви ма ко ји гра ви ти ра ју Ко со ву и Ме то хи ји, у се ли ма Ари-
чи но во, Лип ко во и Ма те и че, као и на ју гу Ма ке до ни је, ко ји су се 
та ко ђе укљу чи ли у кам па њу од ла ска на Бли ски Ис ток да се бо ре у 
ре до ви ма ISIS/ ISIL.81)

Ве ха биј ски по крет је на шао сво је упо ри ште и у Ре пу бли ци 
Ср би ји у по след њој де це ни ји XX ве ка, од мах по сле ра та на про-
сто ри ма БиХ, што је до дат но по ве ћа ло прет њу од ши ре ња ра ди-
кал ног Исла ма и те ро ри зма по на ци о нал ну без бед ност Ср би је. То 
се по себ но од но си на Ра шко-По лим ску област (по гре шно по зна ту 
као Сан џак), пре све га на гра до ве Но ви Па зар, Ту тин и Сје ни цу. О 
овој прет њи го во ри и Из ве штај „Ме ђу на род не кри зне гру пе“ ко ји 
но си на зив „Срп ски Сан џак - још увек за бо ра вљен“ у ко ме се ја-
сно ука зу је на то да ће до ђи до но вих тен зи ја ме ђу му сли ма ни ма 

79) Skup ve ha bi ja u Cr noj Go ri, Mondo, In ter net 18/11/2014, http://mon do.rs/a719322/In fo/Ex-
Yu/Skup-ve ha bi ja-u-Cr noj-Go ri.html.

80) Адис Са ли хо вић из Ро жа ја је у ма ју 2014. го ди не по ги нуо као ве ха би ја у гра ђан ском 
ра ту Си ри ји на стра ни по бу ње ни ка; KolikajestvarnaopasnostodvehabizmauCrnojGo-
ri, Slo bod na Evro pa, In ter net 18/11/2014, http://www.slo bod na e vro pa.org/con tent/ko li ka-je-
stvar na-opa snost-od-ve ha bi zma-u-cr noj-go ri/25 133314.html.

81) У ре до ви ма ISIS/ISIL се бо ри и ви ше де се ти на ве ха би ја – др жа вља на Ма ке до ни је; 
“Islam ska dr ža va: Pu no stra na ca, 30 iz Cr ne Go re”, op.cit.
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у Сан џа ку, уз мо гућ ност ја вља ња ислам ског те ро ри зма. 82) Да нас 
се мо же са си гур но шћу го во ри ти о сна жном де ло ва њу ве ха би ја не 
са мо у по ме ну тим га до ви ма, већ и у Бе о гра ду, Но вом Са ду, Ло зни-
ци, и ши ром Шу ма ди је.83) Во ђа ве ха биј ске за јед ни це у Бе о гра ду 
је Го ран Па вло вић, зва ни Аб ду лах84), а ве ха биј ски цен тар – „Бе о-
град ски мес џид“ је под ре ђен на вод ној ху ма ни тар ној ор га ни за ци ји 
“Фур кан“ из Но вог Па за ра - тај ној ис по ста ви ве ха би ја и цен тру за 
вр бо ва ње и иле гал но сла ње ве ха би ја из овог кра ја у ISIS/ISIL.85) 
Сма тра се да у ору жа ним су ко би ма у Си ри ји уче ству је пре ко 150 
др жа вља на Ср би је86), ко ји се као рат ни пла ће ни ци бо ре на стра ни 
по бу ње ни ка. Због вр бо ва ња гра ђа на за иле гал ни од ла зак у Си ри ју 
и Ирак и уче шће у ра ту ре до ви ма ISIS/ISIL ухап ше но је већ ви ше 
ли ца. Ова чи ње ни ца, као и пред ло зи за усва ја ње за ко на ко јим би се 
др жа вља ни Ср би је кри вич но го ни ли због уче шћа у ра то ви ма из ван 
Ср би је, до не ли су и отво ре не прет ње Ре пу бли ци Ср би ји упу ће не 
од ISIS/ISIL.87)

Чи ње ни це да ви ше сто ти на др жа вља на го то во свих зе ма ља 
Бал ка на уче ству је у ору жа ним деј стви ма у Ира ку и Си ри ји у ре до-
ви ма ISIS/ISIL уве ра ва све да ISIS/ISIL за и ста пред ста вља јед ну од 
нај те жих прет њи Бал ка ну у це ли ни. Бли зи на ре ги о на у ко ме ISIS/
ISIL де лу је, агре сив но ши ре ње ве ха биј ске иде о ло ги је и осни ва ње 

82) In ter na ti o nal Cri sis Gro up, Serbia'sSandzak–StillForgotten, Euro pe Re port, No 162, Brus-
sels, April 2005.

83) Ме ђу бе о град ским при пад ни ци ма нај ви ше је Ро ма, Ал ба на ца, Бо шња ка, чак и Ср ба ко ји 
су при ми ли Ислам. Пре ма на во ди ма не ких ме ди ја, у Бе о гра ду има до 200 ве ха би ја (на 
Ле ди на ма и у Зе му ну), где на Вој ном пу ту има ју свој мес џид (џа ми ја без ми на ре та). 
Углав ном је реч о из бе гли ца ма са КиМ. По ве за ни су са мес џи ди ма у При зре ну, Бу ја нов-
цу и Гра ча ни ци. 

84) Го ран Па вло вић, зва ни Аб ду лах је не ко вре ме бо ра ви у Си ри ји, а жи вео је и у ве ха биј-
ској за јед ни ци у Гор њој Ма о чи, крај Брч ког, Имао је тај но ско ни ште оруж ја у ку ћи свог 
оца То ми сла ва, у Бо су ти код Аран ђе лов ца, ко је су ме шта ни при ја ви ли као иле гал но ме-
сто за оку пља ње ве ха би ја. Па вло вић, ина че Зе му нац, пре шао је у Ислам 2002. го ди не, 
из у ча вао је Ку ран, и ишао на ха џи лук у Ме ку. У Ма о чи му је ком ши ја био Ме влид Ја-
ша ре вић, та ко ђе др жа вља нин Ср би је (Но во па за рац), ко ји је 2011. на пао ам ба са ду САД 
у Са ра је ву; Упо ре ди: „U Be o gra du ima 200 ve ha bi ja, na Voj nom pu tu ima ju svoj mes džid“, 
Ве чер ње но во сти, Бе о град, 15. мартt 2014, In ter net 17/11/2014, http://www.no vo sti.rs/ve-
sti/na slov na/hro ni ka/ak tu el no. 291 .html:482801-U-Be o gra du-ima-200-ve ha bi ja-na-Voj nom-
pu tu-ima ju-svoj-mesd zid.

85) Raz bi jen si rij ski „re grut ni cen tar” u No vom Pa za ru, По ли ти ка, 18. no vem bar 2014, In ter net 
18/11/2014, http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Hro ni ka/Raz bi jen-si rij ski-re grut ni-cen tar-u-No-
vom-Pa za ru.lt.html.

86) “Islam ska dr ža va: Pu no stra na ca, 30 iz Cr ne Go re”, op.cit.

87) Прет ња ISIS/ISIL је упу ће на ам ба са ди Ср би је у Си ри ји, ко ја је, у су шти ни, по зив на 
уби ја ње све га што је срп ско, јер се Ср би ја бо ри про тив ISIS/ISIL; Isla mic Sta te mi li tants 
thre a ten staff of the Em bassy of Ser bia in Syria, In ter net 17&11&2014, http://in ser bia.in fo/
to day/2014/08/isla mic-sta te-mi li tants-thre a ten-staff-of-the-em bassy-of-ser bia-in-syria/.
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ве ли ког бро ја екс трем них ве ха биј ских за јед ни ца на Бал ка ну, као 
и де це ниј ско при су ство ми ли тант них исла ми ста на Бал ка ну (бив-
ши му џа хе ди ни из Ира ка и Ав га ни ста на) су кључ ни до ка зи да се 
Бал кан су сре ће са сна жним ја ча њем ра ди кал ног Исла ма, по себ но 
ве ха би зма. Ефи ка сан од го вор овој прет њи без бед но сти је из у зет но 
сло же но и те шко пи та ње, ко је зах те ва не са мо ја ча ње ка па ци те та 
си сте ма без бед но сти свих бал кан ских др жа ва по је ди нач но, већ и 
по ве ћа ни сте пен њи хо ве са рад ње у ре ги о ни, али и ши ре.
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MladenBajagic

ISLAMICSTATEOFIRAQANDSYRIA(ISIS/
ISIL)–ESTABLISHMENT,GROWTH,IDE

OLOGYANDOBJECTIVES

Resume
Thewaveofcivil(inter-state)conflictsthathappenedintheMid-

dleEastandNorthAfricasince the2011 (alsoknownas“TheArab
Spring”) and the continuationofmilitary conflict in IraqandSyria,
generatedthenewdevelopmentsforradicalIslam,extremewahhabism
and global terrorism. Based inAlQaeda and otherMiddle Eastern
organizations,thenew“demon”rosetothreatenglobalpeaceandse-
curity:theso-calledIslamicStateofIraqandSyria(IslamicStateof
IraqandLevant–ISIS/ISIL).TheISIS,notonlywithitspanislamistand
Wahhabi ideology,butalsowithextremelyviolentactions,surpassed
allknownradicalandextremistreligiousmovements,eventheAlQae-
daitself.SomeoftheresultsoftheISISare:completebreakupofIraq
andSyria,butalsospreadingthedangerofterrorismtootherterrito-
ries,evenEuropeandtheBalkans.Thearticleisaimingtoexplainthe
historicaldevelopmentandgenesisofISIS,itsideology,platformand
strategy,andfinally–itsgoals.
Keywords: IslamicStateof IraqandSyria, ISIS, ISIL,Wahhabism, Islamic

radicalism,terrorism,Balkans

* Овај рад је при мљен 24. но вем бра 2014. го ди не, а при хва ћен за штам пу на са стан ку ре-
дак ци је 12. де цем бра 2014. го ди не.
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Сажетак
Урадућемонастојатидадефинишемогеополитичкеаспек

те који су омогућили и отворили значајан простор за деловање
следбеникарадикалног(милитантног)исламауциљуреализације
својихинтереса.Утомпогледууказаћемонабезбедоноснеризи
кеиопасностикојереалнопретедаугрозекрхкимирурегионуи
претворегаупоновнопоприштемеђунационалнихсукобакојина
овомпросторуувекимајудиректнуверскоконфесионалнуосно
вуалииинспирацију.Посебноћемоурадуистаћиопасностикоје
претепонационалнеидржавнеинтересеСрбијеиРепубликеСрп
ске.
Кључнеречи: ислам,радикализам,геополитика,Балкан,белиџихад,Ср

бија

Ге о по ли тич ке про ме не ко је су се де си ле на кон ру ше ња Бер-
лин ског зи да, ни су са мо у сим бо лич кој и иде о ло шкој рав ни (до-
ми на ци ја ли бе рал не па ра диг ме) озна чи ле про це се но вог ге о по ли-
тич ког пре ком по но ва ња по рет ка мо ћи у све ту већ и су то би ле и на 
пла ну ре ал них од но са мо ћи у ма ње - ви ше свим ва жни јим ге о по ли-
тич ким то по си ма су ко бља ва ња укљу чу ју ћи и про стор Бал ка на као 
контактнезоне. По ста вља ње но ве струк ту ре ге о по ли тич ке мо ћи 
на Бал ка ну зна чи ло је не ми нов ну ге о по ли тич ку ре гре си ју за Ру ску 

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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Фе де ра ци ју и ге о по ли тич ку тран сгре си ју за САД и НА ТО Пакт. 
Ови про це си би ће за САД и ње го ву вој ну али јан су стра те шки ва-
жни с об зи ром на чи ње ни цу да су про сто ре бал кан ског по лу о стр ва 
још од кра ја Дру гог свет ског ра та, до жи вља ва ли као при род ну ге-
о граф ску екс тен зи ју Бли ског Ис то ка ко ја је за ни мљи ва не са мо са 
аспек та уни ла те рал не кон тро ле са о бра ћај но-ко му ни ка циј ских ин-
фра струк ту ра, већ и са аспек та кон тро ле ге о е нер гет ских ко ри до ра. 

Ин те ре со ва ње и ин те рес За па да за Бал кан, на гла ша вао је и 
је дан од њи хо вих во де ћих ге о по ли ти ча ра Збиг њев Бже жин ски ко ји 
је ово стра те шки ва жно ју жно е вроп ско по лу о стр во свр стао у зо-
ну тзв. Евро а зиј ског скло па, на зи ва ју ћи га ЕвроазијскиБалкан. По 
ми шље њу Бже жин ског, «Евро а зиј ски Бал кан об у хва та осам бив-
ших ју жно со вјет ских цр но мор ско-кав ка ских и ка спиј ско-цен трал-
но а зиј ских ре пу бли ка ко ји ма је при до дат и Аф га ни стан».1) Иако ге-
о граф ски по ма ло на тег ну та, ова ге о по ли тич ка ви зу ра Бже жин ског 
ја сно по ка зу је зна чај про сто ра и по тен ци ја ле ње го ве екс пло зив но-
сти. Ис ка за на кон фу зи ја у ге о по ли тич ком си ту и ра њу Бал ка на кре-
ће се од ге о граф ских до ми шља ња и ге о по ли тич ких кон струк ци ја З. 
Бже жин ског, да би се на ста ви ла и у кон ку рент ској ге о по ли тич кој 
ви зу ри јед ног Алек сан дра Ду ги на ко ји та ко ђе ге о граф ски вр ло рас-
те гљи во и ге о по ли тич ки пот пу но нео прав да но, у по тра зи за са ве-
зни ком Евро а зи је на ши рем про сто ру Бал ка на про на ла зи ре ше ње у 
про јек ту ства ра ња ве ли ке Тур ске. "Ду гин, на при мер, раз ви ја иде ју 
о ве ли кој Тур ској од Ја ку ти је до Са ра је ва (...) Јед на ко исла ми стич-
ким по кре ти ма, и евро а зиј ство кри ти ку је еко ном ски ли бе ра ли зам, 
мон ди ја ли за ци ју, као и све кул тур не еле мен те са др жа не у овом фе-
но ме ну."2) 

У обе пре до че не ге о по ли тич ке ви зу ре, по ред ука зи ва ња на 
зна чај ре ги о на, ја сно се ви ди ге о граф ски аљ ка ва а ге о по ли тич ки 
праг ма тич на кон цеп ци ја ко ја иде ка оства ри ва њу вла сти тих ге о-
по ли тич ких ин те ре са по це ну бру тал ног на ру ша ва ња су ве ре но сти 
и те ри то ри јал не це ло ви то сти бал кан ски др жа ва а на ро чи то Ср би-
је. И по ред из ве сне по ли тич ке кон фу зи је обе ге о по ли тич ке ви зу-
ре ви де ислам ски фак тор као свог кључ ног парт не ра у оства ри-
ва њу де фи ни са них ин те ре са. С том раз ли ком што су Тур ска и део 
ислам ских зе ма ља (Са у диј ска Ара би ја пре све га) ре ал ни парт не ри 
Атлан ти зма, а Тур ска и Иран по тен ци јал ни парт не ри Евро а зи је. 
Да кле ислам ски фак тор ви ђен је као парт нер али и као ин стру мент 
ко јим ће се оства ри ти пла ни ра ни по ли тич ки ци ље ви. Та чи ње ни ца 

1) Д. Ла ки ће вић, Д. Ни ко лиш, Глобализамитероризам, ИЕС, Бе о град, 2007,  стр. 52. 

2) Ха лед Ф. Алам, Глобалниислам, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2012, стр. 53.
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с об зи ром на ве ћин ски хри шћан ски кор пус Бал ка на у ве ли кој ме ри 
оте жа ва одр жа ва ње по ли тич ке и без бе до но сне рав но те же у ре ги-
о ну, и пре ти да бу де трај ни фак тор де ста би ли за ци је и от по чи ња-
ња но вих рат них су ко ба. Ислам ски фак тор ите ка ко ра чу на на ову 
ге о по ли тич ку за ле ђи ну и охра брен ре ал ном по ли ти ком по др шке 
трај но пе не три ра у тки во бал кан ских др жа ва (ин ста ли шу ћи сво је 
вер ске, кул тур не али и оба ве штај не и те ро ри стич ке струк ту ре на 
те ре ну), др же ћи чи тав ре ги он у ста њу кон стант не прет ње и на пе-
то сти. Би ло ка ква па и нај ма ња де ста би ли за ци ја, мо гла би би ти ис-
ко ри шће на за ра ди ка ли за ци ју зах те ва и на ме та ње сво јих ин те ре са. 

На сто је ћи да осна же по зи ци ју до ми на ци је у ре ги о ну, САД 
су омо гу ћи ле оства ри ва ње ин те ре са сво јих стра те шких и ре ги о-
нал них парт не ра у кор пу су ислам ских зе ма ља а на ро чи то Тур ске 
као пивотдржаве . Де ло ва ње и ин фил тра ци ја Ира на, пак, на ро-
чи то де ве де се тих го ди на про шлог ве ка у је ку рат них де ша ва ња, 
као зна чај ног ислам ског фак то ра ишао је ми мо ди рект не кон тро ле 
и ко ор ди на ци је САД-а али се ипак у јед ном де лу укла пао у озна-
че не ин те ре се ко ји су се огле да ли у ди рект ној и кон крет ној по-
мо ћи ло кал ним исла ми стич ким струк ту ра ма. По врат но, сти ца јем 
де фи ни са них окол но сти ислам ски фак тор на Бал ка ну по стао је 
зна ча јан фак тор у оства ри ва њу ге о по ли тич ких ин те ре са САД-а и 
Евро а тлан ти зма у оп ште. Као награду за служењетим интере
сима, исламистичке структуре у Србији, Македонији Албанији,
БиХ,анарочитонаКиМ,добилесуподршкузареализацијусво
јихнационалнихиверскихциљева,пресвеганаштетуинарачун
легитимнихинтересасрпскедржавеинарода.Ме то до ло ги ја њи-
хо вог де ло ва ња би ла је ра зно вр сна ра ди кал на и без ком про ми сна. 
Она се кре та ла у ра спо ну од при хва та ња иде ја и ме то да де ло ва ња 
радикалногислама ства ра ња синтетичкихнација и њи хо вих но-
во ком по но ва них иден ти те та, па све до кла сич них об ли ка терито
ријалногсакаћења и про ме не националноверскогкода по је ди них 
де ло ва те ри то ри ја бал кан ских др жа ва. По ред кла сич них ме то да 
ко је спа да ју у до мен про це са бал ка ни за ци је (ко ри шће ње те ри то ри-
јал не и на ци о нал не рас цеп ка но сти и вер ско-кул тур них ра зно ли ко-
сти као осно ве за под сти ца ње су ко ба и раз ми ри ца) спољ ни фак то-
ри на жа лост ве о ма успе шно ин стру мен та ли зу ју мо дер ни за циј ске 
де фи ци те и еко ном ску мар ги на ли за ци ју бал кан ских дру шта ва као 
ба зу за стал но под гре ја ва ње не ста бил но сти и су ко ба. 

Концептмодел стварања синтетичких нација не што је 
спе ци фич ни ји и вре мен ски се си ту и ра пре све га у два де се ти век 
и сам по че так два де сет и пр вог ве ка, и то углав ном на про сто ри ма 
сред ње-европ ских а на ро чи то бал кан ских на ро да и др жа ва. За раз-
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ли ку од кла сич на два мо де ла фор ми ра ња на ци ја у Евро пи 19. ве ка 
(ор га ни ци стич ки и гра ђан ски мо дел) ко ји су као сво ју прет ход ни цу 
има ли сна жне про це се протонационалне самоидентификације и 
мо де ли ра ња, код мо де ла синтетичкихнација, глав ни на ци о нал-
ни кон сти ту ен си би ли су сме ште ни у ре ли гиј ско-кон фе си о нал ну 
и лин гви стич ку сфе ру, као и стра не, спољ но-по ли тич ке фак то ре 
- ка та ли за то ре ових про це са. Фор ми ра ње но вих син те тич ких на-
ци о нал них иден ти те та код бал кан ских и де лом сред ње-европ ских 
на ро да ком би на ци ја је ауто ном них те жњи на ци о нал но још увек 
не до вољ но из ди фе рен ци ра них ет ни ци те та и по ли тич ких про је ка та 
ве ли ких и ре ги о нал них ге о по ли тич ких фак то ра ко ји су у сво је екс-
пан зи о ни стич ке пла но ве укљу чи ва ли и ства ра ње но вих на ци о нал-
них др жа ва игра ју ћи на кар ту ре ги о нал них раз ли ка, кон фе си о нал-
не не тр пе љи во сти и оно га што је Сиг мунд Фројд у пси хо ло шком 
сми слу озна ча вао као «нар ци зам ма лих раз ли ка».

При хва та њем ра ди кал них исла ми стич ких иде ја и ме то да од 
стра не му сли ман ских и ал бан ских ли де ра на Бал ка ну за по чет је 
про је кат ства ра ња син те тич ких на ци ја (бо шњач ке и ко сов ске на 
при мер), но вог је зи ка и кул ту ре, кроз ре ви зи ју исто ри је, из ми шља-
ња вла сти тог а при сва ја ња и за ти ра ња ту ђег кул тур ног на сле ђа и 
тра ди ци је, осо би то ефи ка сно - срп ског на ро да. На овај на чин, ре-
ди за јан и фал си фи ко ва ње соп стве ног исто риј ског иден ти те та по-
ста ју осно ва за са ве зни штво са исто ми шље ни ци ма у ре ли ги ји и 
фа на ти зму без об зи ра ода кле они по ти чу. Упра во та ве за, ко ја сво-
је кра ке пру жа пре ма мно гим ислам ским зе мља ма, до при не ла је 
да радикалниисламисти по ста ну ре ал ност Бал ка на, а њи хо ва де-
струк тив ност по без бед ност ре ги о на очи глед на.

У ге о по ли тич ком кон тек сту та ко ђе, на ро чи то је ва жно ис та-
ћи про до ре и укли ња ва ња у ср це коп не ног ма си ва Бал ка на ко је има 
ка рак те ри сти ку фронталности и по тен ци јал трајнедеструкције 
ње го ве це ло ви то сти. У срп ском слу ча ју ислам ски век то ри на сту па-
ња има ју не ко ли ко клинова ( зо на фрон тал ног укли ња ва ња) ко ји ма 
је на ме ра што ду бља и што ши ра пе не тра ци ја у срп ски на ци о нал-
но-др жав ни те ри то риј. По себ но ис ти че мо «западномакедонскоко
совскометохијски» пра вац ко јим на сту па албанскиклин, пре ма 
цен трал ној зо ни и глав ним са о бра ћај ним ко ри до ри ма чи та вог Бал-
кан ског по лу о стр ва у ци љу њи хо вог за по се да ња и кон тро ле. За тим 
про дор муслиманско-бошњачког клина у зо ну «Рашкополим
ске» обла сти са те жњом ње не пот пу не де ста би ли за ци је и те ри то-
ри јал ног одва ја ња од срп ске др жа ве и при кљу че ња за ми шље ној и 
пла ни ра ној зо ни ислам ског по ве зи ва ња на Бал ка ну и ду бљег те ри-
то ри јал ног про до ра ка Евро пи, у јав но сти по зна ти јој као «зе ле на 
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тран свер за ла».3) Кључ ну уло гу у овом укли ња ва њу тре ба да од и гра 
Тур ска. Па ни слам ски про је кат од лич но се укла па и у тур ске ге о-
по ли тич ке пла но ве неоосманизације чи та вог про сто ра бал кан ског 
ре ги о на. «Ства ра ње и про дор му сли ман ског кли на ко ји иде пре ко 
Бал ка на огле да се и у те жњи за по нов ним фор ми ра њем не ког ви да 
Осман ског цар ства, што би за крај њи циљ има ло ства ра ње је дин-
стве ног све и слам ског про сто ра. При то ме би се оства ри ло фи зич ко 
по ве зи ва ње му сли ман ских др жа ва цен трал не Ази је и Бли ског Ис-
то ка са зе мља ма за пад не Евро пе.»4)

Иако се по чет ком про шлог ве ка по ву кла са Бал ка на ( при-
си ље на вој ним и по ли тич ким по ра зи ма у Бал кан ским ра то ви ма) 
Тур ска је не дво сми сле но оста ла ва жан ре ги о нал ни ге о по ли тич ки 
фак тор у ко ме је Бал ка ну по све ће на по себ на па жња и зна чај ко-
ји у јед ном де лу пре ва зи ла зи чи сто ге о по ли тич ке раз ло ге и за ла зи 
у сег мент уну тра шњих рас пра ва у тур ском дру штву о ка рак те ру 
иден ти те та и ње го ве бал кан ско-европ ске осно ве.5) Тај зна чај ле жи 
ко ли ко у ње ном по ло жа ју то ли ко и сна зи др жа ве (ве ли чи на те ри то-
ри је, де мо граф ска ком по нен та еко ном ски по тен ци ја ли, вој на си ла, 
и мо ћан по ли тич ки са ве зник) ко ја ви ше стру ко пре ва зи ла зи сна гу 
би ло ко је дру ге бал кан ске зе мље. Тур ска сло ви као «заштитница
ислама» на Бал ка ну, и уз по др шку САД из но ва по ку ша ва да се зна-
чај ни је ин фил три ра на ове про сто ре, а пре све га у зе мље и те ри то-
ри је са ве ћин ским ислам ским ста нов ни штвом, (Ал ба ни ја, Ко со во 
и Ме то хи ја, БиХ, ) али и та мо где је он у зна чај ном бро ју, као у 
Бу гар ској, Ма ке до ни ји, или на шој Ра шкој обла сти. Тај про цес тур-
ског уклињавања (по врат ка) убр зан је по след њих не ко ли ко де це-
ни ја, а на ро чи то са да кад је све из ве сни је да Тур ска не ће би ти при-
мље на у члан ство ЕУ, као не ка вр ста ге о по ли тич ке и ге о е ко ном ске 
ком пен за ци је али и као же ља САД и НА ТО-а да још ви ше учвр сте 
сво је по ло жа је на Бал ка ну. 

Пре ма ге о по ли тич кој док три ни Ах ме та Да ву то глуа «Стра те-
шка ду би на» на сту па ње пре ма Бал ка ну као тре ћој ве ли кој ин те ре-
сној зо ни Тур ске, по ред Кав ка за и Бли ског Ис то ка, има пот пу но 
раз ра ђе ну и раз у ђе ну струк ту ру нео о сма ни за ци је. Она је осми-
шље на та ко да де фи ни ше по сто ја ње три кон цен трич на ге о по ли-
тич ка кру га, од но сно пр сте но ва ин фил тра ци је, «уну тра шњег ко ји 
чи не Ко со во (са мим тим при нуд но и Ср би ја), Ал ба ни ја и Ма ке-
до ни ја, сре ди шњег, са чи ње ног од Грч ке, Ср би је, Бу гар ске, Тур ске 

3) М. Сте пић, Српскопитањегеополитичкопитање, Јан тар, Бе о град, 2004, стр. 208-211. 

4) Три фу но вић, Сто ја ко вић, Вра чар, Тероризамивехабизам, Ф. Ви шњић, Бе о град, 2011, 
стр. 214.

5) Ви де ти: Д. Та на ско вић, Неоосманизам, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010, стр. 88-89. 
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и Бо сне и Хер це го ви не, и спо ља шњег али с по тен ци јал ним, а у 
слу ча ју Хр ват ске и ак ту ел ним ути ца јем на прет ход ни ко ји фор ми-
ра ју Хр ват ска, Ма ђар ска, и Ру му ни ја. Хр ват ска је ва жна због БиХ 
а Ма ђар ска због Вој во ди не.»6) O oз биљности ко ја пра ти пла но ве и 
на ме ре об но ве осман ског им пе ри јал ног обо ла на Бал ка ну, са свим 
не дво сми сле но све до чи и го вор-пре да ва ње ко је у свој ству та да ми-
ни стра спољ них по сло ва Тур ске одр жао др Ах мет Да ву то глу 16. 
ок то бра 2009. го ди не у Са ра је ву. Не скри ве но, он по ру чу је ре ги о ну 
да сле ди на ме ра Тур ске да се ста ви у функ ци ју об но ве Осман ског 
цар ства јер је по ње му то исто риј ски био османскиБалкан. «Ми 
ће мо об но ви ти овај Бал кан. (...) Ми ће мо ре ин те гри са ти бал кан ски 
ре ги он, ми ће мо ре ин те гри ра ти Сред њи Ис ток, ми ће мо ре ин те-
гри ра ти Кав каз...»7) Још ак ту ел ни ји до каз ове на ме ре ис ка зан је на 
пред сед нич кој ина у гу ра ци ји Та ји па Ер до га на ка да је но во и за бра ни 
пред сед ник Тур ске у при су ству Ба ки ра Изет бе го ви ћа из ја вио, да 
му је Али ја Изет бе го вић "оста вио Бо сну у ама нет" и да је "Бо сна 
остав шти на осман ли ја".8) 

Исла ми стич ки стра те зи су на под руч је Бал ка на од у век гле-
да ли као на зо ну сво јих по себ них ин те ре са, рев но сно се тру де ћи 
да ме ђу ’’по тур че ним’’ пра во слав ци ма на ђу по у зда не след бе ни ке 
ства ра ња је дин стве ног му сли ман ског Калифата на пла не тар ном 
ни воу. Иде је о па ни слам ском је дин ству су, на ла зи ле след бе ни ке 
ме ђу ло кал ним му ха ме дан ци ма. Бал кан пру жа до бре пред у сло ве 
за из град њу џи хад ског фрон та пре ма Евро пи, ко ја је не ло гич ним и 
са мо де струк тив ним по ступ ци ма, за јед но са Аме ри ком, у нај ве ћој 
ме ри за слу жна што су се ’90-тих го ди на XX ве ка на Бал ка ну на шли 
џи хад-рат ни ци. Чак се и у Ре зо лу ци ји аме рич ког Кон гре са из ја ну-
а ра 1997. го ди не ја сно ка же да је Клин тон до при нео да се ’’Бо сна 
пре тво ри у ми ли тант ну ислам ску ба зу’’.

По др жа ва ње му сли ма на, пре ма Хен ри ју Ки син џе ру, би ла 
је стра те ги ја ко ја се ба зи ра ла на прет по став ци да је ислам бли жи 
ка пи та ли стич кој ети ци и ан ти ко му ни зму не го што су то ка то ли-
чан ство и пра во сла вље, та ко да су за За пад у гра ђан ском ра ту му-
сли ма ни и ал бан ци ва жи ли за ’’до бру стра ну’’, што ни у јед ном 
тре нут ку ни је пру жа ло мо гућ ност пре и спи ти ва ња та кве по ли ти ке. 
Ипак, не ка да шњи ко ман дант НА ТО Пак та, аме рич ки ге не рал Ве-
сли Кларк упи тао се шта ра ди ти ка да се ислам ски ра ди ка ли зам 
од парт не ра или пре ци зни је ору ђа из вр ше ња аме рич ких ин те ре са 
пре о бра зи у ме ђу на род ну опа сност за атлан ти стич ке без бед но сне 

6) Исто, стр. 98.

7) Цит. пре ма: Три фу но вић, Сто ја ко вић, Вра чар, Тероризамивехабизам, Ф. Ви шњић, Бе о-
град, 2011, стр. 215.

8) Из вор: Вечерњеновости, 11. 08. 2014.
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струк ту ре. «Шта тре ба да бу де са Егип том, Са у диј ском Ара би јом 
или Па ки ста ном као зе мља ма ко је су да ле нај ви ше те ро ри ста, а 
са ве зни це су САД у ре ги о ну. А шта да се ра ди са ра ди кал ном иде-
о ло ги јом и отво ре ном фи нан сиј ском по др шком ко је до ла зе из Са у-
диј ске Ара би је?»9) 

Иако за ка сне ла ова пи та ња оста ју не ре ше на не са мо за без-
бе до но сну за јед ни цу За па да, већ по нај ви ше и за наш ре ги он, где се 
ми ли тант ни исла ми сти и да ље од стра не сво јих за пад них мен то ра 
сма тра ју вр ло упо тре бљи ви ма за бу ду ће ге о по ли тич ке по те зе на 
Бал ка ну. Упр кос чи ње ни ци да су ве што пла ни ра ли и кон тро ли са ли 
го то во све про це се у ислам ском све ту, во ђе ни кри ла ти цом - неверуј
ником,умрежисве, ја ви ли су се на ве де ни про бле ми. О озбиљ ном 
при сту пу овој про бле ма ти ци све до че и сле де ћи на во ди: « Не ве ру-
ју ћи у ло јал ност бли ско и сточ них вла да ра, ко ји ни у ме ђу а рап ским 
од но си ма ни ка да ни су по ка зи ва ли искре ност, САД су при сту пи ле 
стра те ги ји се па рат ног из гра ђи ва ња и одр жа ва ња „па ра лел них од-
но са” са пред став ни ци ма по ли тич ких, вој них, фи нан сиј ских, ло-
би стич ких, опо зи ци о них и свих дру гих струк ту ра ко је мо гу га ран-
то ва ти очу ва ње ин те ре са САД при би ло ко јој ком би на ци ји уну тар 
по ли тич ких пре ви ра ња и рас пле та.»10)Игра ју ћи на кар ту го то во 
свих ва жни јих уче сни ка у ислам ском све ту ипак ни су ус пе ли да 
обез бе де пот пу ну кон тро лу, осо би то у си ту а ци ја ма ка да се не ко од 
њих на кнад но од лу чи да игра игру за сво је ин те ре се, оса мо ста ли, 
отрг не кон тро ли или је на про сто слу чај да је од и грао сво ју ко ри сну 
ро лу па је по стао ба ласт ко га се тре ба ре ши ти. А про це си ре ша-
ва ња ислу же ног објек та ни ка да ни су би ли ни ла ки, ни јеф ти ни, а 
осо би то не без бед ни.

ПОЛИТИЧКАУПОТРЕБАМИЛИТАНТНОГ
ИСЛАМАКАОФАКТОРАУГРОЖАВАЊА
БЕЗБЕДНОСТИУЗЕМЉАМАРЕГИОНА

За до ла зак му џа хе ди на у ре ли гиј ску ми си ју на Бал кан де ве-
де се тих го ди на про шлог ве ка, би ла су обез бе ђе на два ну жна пред-
у сло ва. Пр ви је био, по сто ја ње ору жа ног кон флик та у ко ме му сли-
ма ни уче ству ју, и дру ги - по сто ја ње ло кал ног по кре та ’’ислам ског 
бу ђе ња’’.11) Оба ова усло ва би ла су ис пу ње на још то ком ра то ва ко ји 

9) В. Л. Са вин, Одшерифадотерористе, Мир, Бе о град, 2012, стр. 12. 

10) В. Ко на тар, „На лич је арап ског про ле ћа“, Култураполиса, бр. 25. Но ви Сад, 2014, стр. 
265. 

11) Љ. Де спо то вић, Српска геополитичка парадигма, Ка и рос, Срем ски Kарловци, 2012, 
стр. 223. 



ПОЛИТИКАНАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИброј2/2014 стр.5568.

62

су по тре са ли про стор бив ше СФРЈ, у про це си ма ње ног раз би ја-
ња уз зна ча јан ко а у тор ски до при нос стра ног фак то ра од ко јих је 
по ред глав ног Евро а тлан ског, за тим Кон ти не тал ног (Не мач ка), и 
вер ско-кон фе си о нал ног ин те ре са Ва ти ка на, и ислам ски био осо-
би то сна жан и ра ди ка лан. Јед ном за по чет про цес реисламизације 
ни је зна чио са мо ви ше ди мен зи о нал ну ( вер ска, кул тур на и по ли-
тич ка ди мен зи ја) об но ву иден ти те та му сли ма на на Бал ка ну - као 
што је то у оста лом тре бао би ти и на ши рем ислам ском про сто-
ру - већ је не дво сми сле но по слу жио као осно ва за ра ди ка ли за ци ју 
политичкогислама ко ји се као иде о ло ги ја и про грам исла ми за ци-
је имао оства ри ва ти у свим зо на ма ко је је пер цеп ци ја ислам ских 
во ђа пре по зна ла као већ или по тен ци јал но ислам ске. «По зна ти 
као ислам ски ми ли тан ти, екс тре ми сти, му џа хе ди ни или ислам ски 
фун да мен та ли сти, ми ли тант ни исла ми сти су мре жна струк ту ра ко-
ја де лу је на под руч ји ма на се ље ним му сли ма ни ма и на под руч ји ма 
др жа ва ко је сма тра ју не при ја те љи ма му сли ма на. Све ску пи не ко је 
у сво јој бор би ко ри сте оруж је, а ислам као иде о ло шку осно ву мо-
би ли за ци је, на зи ва мо ми ли тант ним исла ми сти ма.»12)

Сма тра мо да је нај ра ди кал ни ја фа за ислам ског де ло ва ња на 
про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је от по че ла ка да су на 18. ислам ској 
кон фе рен ци ји одр жа ној 1998. го ди не у Па ки ста ну, суб вер зив не ак-
тив но сти ве ли ко ал бан ских се па ра ти ста и те ро ри ста на КиМ до би-
ле ква ли фи ка ци ју џихада. «За не ке од ислам ских по кре та џи хад је 
пр вен стве но ору жа на бор ба...»13) Чи тав му сли ман ски свет по зван је 
да свим рас по ло жи вим сред стви ма, а на ро чи то фи нан сиј ски, ору-
жа но и по ли тич ки по др жи њи хо ву бор бу, као све ти циљ осло бо ђе-
ња му сли ман ских те ри то ри ја. То је чи ње но у ко ор ди на ци ји са већ 
фор ми ра ним исла ми стич ким и те ро ри стич ким струк ту ра ма у БиХ 
и Ал ба ни ји, ко је су успе шно ин ста ли са не у је ку гра ђан ског ра та у 
пр вој по ло ви ни де ве де се тих го ди на два де се тог ве ка, ка да је ве ли ки 
број ислам ских вер ских фа на ти ка или тзв. му џа хе ди на при сти гло 
на ове про сто ре и укљу чи ло се у вој не и те ро ри стич ке ак тив но сти 
на стра ни сво је вер ске са бра ће. Про це на је да је у то вре ме са мо у 
БиХ при спе ло од 15.000 до 40.000 џи ха ди ста (про це на Јо зе фа Бо-
дан ског).14) Чак је и део аме рич ке штам пе та да пот пу но не скри ве но 
ука зи вао на ве зу бал кан ских ислам ских струк ту ра са при пад ни ци-
ма нај ек стрем ни јих те ро ри стич ких ор га ни за ци ја па и оном ко ју су 
и са ми сма тра ли за нај о па сни ју чак и по соп стве не ин те ре се без-
бед но сти, као што је Бин Ла де но ва Ал Ка и да. « Vas hing ton Post 

12) Т. Ку ле но вић, Политичкиислам, ВБЗ, За греб, 2008, стр. 151.

13) М. Јев тић, Савремениџихадкаорат, Ни ко ла Па шић, Бе о град, 2001, стр. 253.

14) Ви де ти: Љ. Де спо то вић, Српскагеополитичкапарадигма, Ка и рос, Срем ски Kарловци, 
2012, стр. 226.
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4.5.1999. го ди не, по зи ва ју ћи се на из во ре аме рич ких оба ве штај них 
слу жби ис ти че да по сто ји ди рект на ве за из ме ђу «ОВК и Бин Ла де-
на, ко ји је за по тре бе об у ча ва ња њи хо вог ка дра офор мио кам по ве 
у Ал ба ни ји, БиХ, Тур ској и Ав га ни ста ну.»15) Пре ба ци ва ње ‘’све тих 
рат ни ка’’ из Бо сне, Ал ба ни је и дру гих ислам ских зе ма ља на Ко со-
во по чи ње кра јем 1998. го ди не, у ор га ни за ци ји Оса ме бин Ла де на 
и Ал Ка и де. Упо ре до са ак ци јом пре ба ци ва ња му џа хе ди на на Ко со-
во, до та да те ро ри стич ка ’’Осло бо ди лач ка вој ска Ко со ва’’ (’УЧК’) 
је ски ну та са ли сте те ро ри стич ких ор га ни за ци ја. Му џа хе дин ска је-
ди ни ца под на зи вом ’’Абу Бе кир Си дик’’, ко ја је деј ство ва ла на Ко-
со ву, фор ми ра на је у Бо сни уз по моћ ин струк то ра и фи нан сиј ских 
сред ста ва из Са у диј ске Ара би је и Тур ске. Је дан од ко ман да на та 
’УЧК’ је био Мо ха мед ал За ва хи ри, ко ји је во дио елит ну је ди ни цу 
то ком кон флик та на Ко со ву.16)

Ло ги стич ка и ор га ни за ци о на ин фра струк ту ра ислам ског ра-
ди ка ли зма гра ђе на је да кле ин те зив но у по след ње две де це ни је и 
она да нас пред ста вља ре спек та бил ну ба зу за де ло ва ње у бу дућ-
но сти. Иако ор га ни за ци о но при лич но ра зно род не, (по сто је ор га-
ни за ци о не це ли не Тур ске, Са у диј ске Ара би је, Па ки ста на, Ира на, 
али и Ал ба ни је, Бих, Ма ке до ни је, КиМ и др.) оне има ју оства рен 
из ве стан сте пен ко ор ди на ци је на ро чи то у сег мен ту де ло ва ња оба-
ве штај них струк ту ра За па да, (ЦИА, БНД, МИ-6 и др.) али и оба-
ве штај них слу жби ислам ских зе ма ља, на ро чи то Тур ске Ира на, и 
Са у диј ске Ара би је. Ова чи ње ни ца ни је ре ле вант на са мо за без бед-
но сне струк ту ре бал кан ских др жа ва већ и за слич не струк ту ре За-
пад не Евро пе. « У Са ра је ву, Бе о гра ду, За гре бу, вр ло је ак тив на, већ 
од до ла ска Хо ме и ни ја на власт, иран ска оба ве штај на слу жба ВА-
ВАК, на след ни ца СА ВАК-а, Ша хо ве слу жбе. «Во ђа ре во лу ци је» 
Аја то лах Ру хо лах Хо ме и ни, на ла же ши ре ње исла ми стич ке бор бе 
ши ром све та, не пре ста ни на пор да се сву да где је икад кро чи ла 
му сли ман ска сто па, по ве де по но во све ти рат. Је дан од за да та ка је и 
по ма га ње љу ди и по кре та за та кву бор бу.»17) 

Ба зна ин фра струк ту ра ислам ског ра ди ка ли зма на Бал ка ну 
слу жи као од скоч на да ска и ло ги сти ка за ислам ске цен тре у Евро пи 
ка кав је ре ци мо Беч.18) Де лат ност ра ди кал ног исла ма ни је прет ња 
са мо без бед но сти Бал ка на, већ и са мој Евро пи, с об зи ром на чи ње-
ни цу да ислам ски ра ди ка ли зам де лу је нај ма ње на два ни воа ре а ли-

15) Р. Га ћи но вић, НасиљеуЈугославији, Евро, Бе о град, 2002, стр. 347. 

16) Ви де ти: Љ. Де спо то вић, Српскагеополитичкапарадигма, Ка и рос, Срем ски Kарловци, 
2012, стр. 227.

17) З. Пе тро вић Пи ро ћа нац, Al–Qaida, Евро, Бе о град, 2002, стр. 155.

18)  Ви де ти: Џ. Га ли ја ше вић, ТероризамуАустрији, Ф. Ви шњић, Бе о град, 2013.
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за ци је сво јих ци ље ва, на Бал ка ну он је јед ним де лом ин стру мент и 
са рад ник Атлан ти стич ких струк ту ра, а на дру гом ни воу прет ња, с 
об зи ром на пла но ве исла ми за ци је са ме Евро пе. До бра илу стра ци ја 
али и по твр да ове стра те ги је до ла зи из са ме Не мач ка где не мач ки 
лист «Дој че ве ле» на во ди ка ко се око 400. џи ха ди ста из Не мач ке, 
бо ри на стра ни тзв. Ислам ске др жа ве, а да је не зва нич но тај број 
пре ко 1800. ми ли та на та.19) У том кон тек сту ак ту ел на су де ша ва ња 
и у на шем ре ги о ну, ко ји је по стао ба за за ре гру то ва ње тзв. белих
џихадиста, за ра то ве у Си ри ји и Ира ку пред ста вља ју исто вре ме но 
и прет њу за без бед ност и ста бил ност Евро пе, сход но њи хо вим на-
ме ра ма да сво јим по врат ком ра ди ка ли зам пре не су не са мо у зе мље 
из ко јих по ти чу, већ и ши ре у зе мље чла ни це ЕУ, осо би то у Аустри-
ји, Не мач кој, Фран цу ској, Шпа ни ји, и Ита ли ји. «Пре ма по да ци ма 
New York Ti mes-а у Са ра је ву се на ла зи ло ви ше од 200 иран ских 
аге на та. Њи хов во ђа у Бо сни пре ма са зна њи ма за пад не тај не слу-
жбе био је Абас Аса иш шеф аген ци је за оба ве шта ва ње Иран ске 
Ре пу бли ке. Би ло је оп ту жби да ови аген ти по мо ћу нај мо дер ни је 
не мач ке тех ни ке при слу шку ју аме рич ке ми ров не сна ге у Бо сни 
(ми сли се на ИФОР) . «20) У ре ги о ну тим опа сно сти ма на ро чи то су 
из ло же не, Ср би ја, Ма ке до ни ја и БиХ (осо би то Ре пу бли ка Срп ска) 
с об зи ром на чи ње ни цу да је нај ви ше њи хо вих др жа вља на ре гру-
то ва но у ми ли тант не струк ту ре џи ха да.

Та ко на при мер екс перт за те ро ри зам Џе вад Га ли ја ше вић 
на во ди да са мо Ал Ка и да у БиХ има нај ма ње 5.000 ра ди кал них 
исла ми ста ко ји су до бро ор га ни зо ва ни и вер ско-иде о ло шки ин док-
три ни ра ни. А да је у Си ри ју оти шло пре ко 375. др жа вља на БиХ 
у по след њих не ко ли ко го ди на.21) Са ра јев ски по ли ти ко лог др. В. 
Ази но вић, аутор књи ге "Ал Ка и да у БиХ: мит или ствар на прет-
ња", твр ди да "бру тал но на си ље ко јим се ко ри сте екс тре ми сти, ни-
је слу чај но, све је то део ду го роч не стра те ги је с ци љем ус по ста ве 
ислам ске др жа ве". У при лог овој тврд њи иде и чи ње ни ца да је во ђа 
ве ха би ја у БиХ, Би лал Бо снић по звао на џи хад, му сли ман ске мла-
ди ће из ре ги о на, да се при дру же ору жа ним гру па ма Ислам ске др-
жа ве, а ње го ву по ру ку је пре нео и са ра јев ски лист "Днев ни Аваз"22)

Још не по сред ни ји до каз о ве ли кој опа сно сти по без бед ност 
ре ги о на пред ста вља и чи ње ни ца да но во фор ми ра ни Ислам ски ка-
ли фат, има ин тен зив не ве зе са слич ним ислам ским струк ту ра ма 
на Бал ка ну, али и да има на ме ру да у до глед но вре ме тежиште

19)  Из вор; Ве чер ње Но во сти, 09.11. 2014.

20)  Ј. Ел зе сер, КакојеџихадстигаонаБалкан, Ја сен, Бе о град, 2006, стр. 105.

21)  Из вор: Днев ни лист Правда, 15. 08. 2014.

22)  Из вор: ин тер нет пор тал Србининфо, 03. 09. 2014.
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борбених дејстава пренесе и на нашрегион, као пут да оства ри 
про кла мо ва не ци ље ве исла ми за ци је це лог про сто ра Бал ка на, али 
и де ла За пад не Евро пе. "Ислам ске др жа ве Ира ка и Ле ван та на ла зе 
се у не пре кид ном кон так ту са сво јим при ста ли ца ма у Ср би ји, БиХ, 
Цр ној Го ри, Ал ба ни ји и Ма ке до ни ји, и да су сви до би ли на ре ђе ње 
да бу ду спрем ни на ак ци ју. 28. ав гу ста 2014 . го ди не ам ба са да Ср-
би је у Да ма ску, до би ла је пи смо ул ти ма тум џи ха ди ста, са ди рект-
ном прет њом фи зич ке ли кви да ци је пер со на ла ам ба са де ако у ро ку 
од 7. да на не на пу сте зе мљу. Ини ци ја тор прет ње би ла је "Бал кан ска 
бри га да" чи је су глав не во ђе ба зи ра не на Ко со ву и цен трал ној Ср-
би ји."23) Из са мог вр ха ислам ске за јед ни це Ма ке до ни је при зна та 
је и по твр ђе на чи ње ни ца да у зе мљи де лу ју ра ди кал не ислам ске 
гру пе, што је са оп ште но у по во ду хап ше ња ју ри шни ка џи ха да са 
под руч ја Ко со ва и Ма ке до ни је ко је се де си ло сре ди ном ав гу ста ове 
го ди не.24)

У скло пу ин тен зив них ак тив но сти ислам ски екс тре ми ста, у 
ње ном по ли тич ком де лу, са свим ко ор ди ни ра но де лу ју и дру ге вер-
ско-кул тур не и по ли тич ке ор га ни за ци је у ре ги о ну. Пр ви при мер, је 
ве о ма за па љи ва и по те ри то ри јал ни по ре дак и су ве ре ност Ср би је 
пре те ћа из ја ва Муф ти је Му а ме ра Зу кор ли ћа, из ре че на при ли ком 
по се те Ку вај ту да бо шња ци на ро чи то, али и оста ли му сли ма ни у 
ре ги ји, жи ве под "срп ско-цр но гор ском оку па ци јом", те да сто га он 
зах те ва да се на том про сто ру фор ми ра му сли ман ска др жа ва, или 
нај ма ње ауто но ми ја, јер је по ње му зна чај Ра шке обла сти или ка-
ко је бо шња ци зо ву Сан џа ка од огром не ге о по ли тич ке ва жно сти 
јер, "спа ја Бо сну с Ко со вом и Ср би ју са Цр ном Го ром".25) Дру ги, 
сли чан при мер та квог де ло ва ња, пред ста вља про гла ше ње ал бан ске 
ре пу бли ке "Или ри де", што је ма ке дон ској јав но сти у Ско пљу са оп-
штио са мо зва ни пред сед ник Нев зет Ха ли ми.26)

Ма ке дон ски ал бан ци су та ко на вр ло ди рек тан на чин по сла-
ли не ко ли ко ва жних по ру ка, не са мо др жав ном ру ко вод ству Ма ке-
до ни је већ и це лом ре ги о ну. Не ке од тих по ру ка су: 

- да се наставља процес територијалног заокружења
тзв.ВеликеАлбаније,

23)  Исто.

24)  Из вор: Вечерњеновости, 15. 08. 2014.

25)  Из вор: Днев ни лист Правда, 18. 08. 2014.

26)  Из вор: Вечерњеновости, 18. 09. 2014.
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- дасеонодвијауформииспољавањановихпросторних
аспирацијапремаСрбији,ЦрнојГори,МакедонијииГрч
кој,

 дасецеопроцесодвијаподпрећутномподршкомСАДа
иТурске,

 инакрајудајеосновниконцептнационалногуједињења
албанацаувијенуобландуисламскоградикализма.

Број ни по кли ци у сла ву Ала ха, на скоп ским ули ца ма и тр-
го ви ма тим по во дом ја сно су по ка за ли да на ци о нал но за о кру же ње 
ал ба на ца ни је вр ше но на осно ва ма се ку лар не иде је по ли тич ке на-
ци је, већ пре до ми нант но на иде ји ислам ског бу ђе ња и ре и сла ми-
за ци је.

И Ал бан ци у Цр ној Го ри де лу ју на исти на чин, тра же ћи пр-
во да се мир ним пу тем при зна њи хо во на вод но пра во за при па ја-
њем др жав не те ри то ри је Цр не Го ре где су они ве ћин ски на ста ње-
ни, про јек ту Ве ли ке Ал ба ни је, или ка ко је они на зи ва ју «При род не 
Ал ба ни је», а ако се то не де си мир ним пу тем, он да ће по ре чи ма 
пред сед ни ка ли сте за При род ну Ал ба ни ју Ко че Да на ја би ти «на-
ста вље на де ста би ли за ци ја ре ги о на јер ће ра ди кал не сна ге де ло ва-
ти».27) И овом пре те ћом по ру ком др жав ном ру ко вод ству Цр не Го-
ре ја сно је са оп ште на на ме ра да уко ли ко се не удо во љи зах те ви ма 
ве ли ко ал бан ске по ли ти ке, на сце ну ће сту пи ти пот пу на де ста би-
ли за ци ја ре ги о на ко ју ће во ди ти по све до че њу са мог Ко че Да на ја 
њи хо ве нај ра ди кал ни је сна ге.

ЗАКЉУЧАК

У по след ње две де це ни је на про сто ру би ше СФРЈ, али и це-
лог ре ги о на Бал ка на, де си ле су се зна чај не геополитичкепреком
позицијеодносамоћи ко је су на ди рек тан на чин омо гу ћи ле не сме-
та но де ло ва ња по ли тич ких, вој них и вер ских струк ту ра радикалног
ислама. Ак тив ност ра ди кал ног исла ма на овом про сто ру пра ти ло 
је не ко ли ко ва жних ин те ре сних при о ри те та, а осо би то два: пр ви је 
ре а ли за ци ја ци ље ва Атлан ти стич ког За па да и ње го вих на то-парт-
не ра, а дру ги, оства ре ње по ли тич ких ин те ре са ло кал ног му сли ман-
ског жи вља, за ства ра ње на ци о нал них др жа ва ре и сла ми за ци ју и 
те ри то ри јал ну пре ком по зи ци ју у ко рист па ни слам ских струк ту ра. 
У та квом кон тек сту, ко ри шће ни су нај ра ди кал ни ји об ли ци суб вер-
зив не оба ве штај не и те ро ри стич ке де лат но сти ка ко би се што бр же 
и што це ло ви ти је оства ри ли за цр та ни пла но ви ре и сла ми за ци је це-

27)  Из вор: Вечерњеновости, 06. 11. 2014.
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лог ре ги о на. У сво јим крај њим на ме ра ма та ко ре ди зај ни ран и ре де-
фи ни сан ислам ски про стор на Бал ка ну, тре бао би да по слу жи као 
од скоч на да ска за да ље и ду бље про це се пе не тра ци је ислам ских 
струк ту ра у За пад ну Евро пу. 

Де фи ни са ни ге о по ли тич ки кон текст, пот пу но ја сно об ја шња-
ва да је ак тив ност ми ли тант них ор га ни за ци ја исла ма, константна
исвевећапретњабезбедоноснојсигурностибалканскихдржава.
Иза зо ви ра сту, и у бу дућ но сти ако не усле ди аде ква тан, ко ор ди ни-
сан и ефи ка сан од го вор др жав них и без бе до но сних струк ту ра, они 
ће пред ста вља ти још ве ћу опа сност ко ја мо же до ве сти до ци вил-
них жр та ва и ма те ри јал ног ра за ра ња али и трај не де ста би ли за ци-
је ре ги о на као увод у ве ли ке ре ги о нал не су ко бе са не са гле ди вим 
по ли тич ким по сле ди ца ма. О то ме ре чи то го во ри и пре те ћа из ја ва 
ал бан ског пре ми је ра Еди ја Ра ме да та при ли ком по се те Бе о гра ду 
«За мор од про ши ре ња у ре ду, али по сто ји и за мор стр пље ња ко ји 
пре ти Бал ка ну, ако стр пље ње до ђе до кра ја, бо ље да не пред ви ђа мо 
шта ће се де си ти.»28) 

При ви ди европ ских ин те гра ци ја ре ги о на ни су ни ка ква га-
ран ци ја за ста бил ност, јер је и сам про стор ЕУ та ко ђе из ло жен де-
ло ва њу ко ро зив них си ла ислам ског ра ди ка ли зма, ко ји ће у вре ме ну 
ко је је пред на ма тек по ка за ти сте пен сво је де струк тив но сти. Ве ра 
европ ских зва нич ни ка да је кроз кон цеп те мул ти кул ту ра ли зма и 
уни вер зал ног гра ђан ства мо гу ће па ци фи ко ва ти ра ди кал не ор га ни-
за ци је исла ма, и ин те гри са ти их у де мо крат ске струк ту ре за пад ног 
дру штва, у ве ли кој ме ри не у те ме ље на. По ка за ло се да то на жа-
лост ни је мо гу ће ни са ши рим де лом ислам ске по пу ла ци је Евро пе, 
јер су вер ско-кон фе си о нал ни иден ти те ти ја чи ко хе зи о ни и иден-
ти фи ка ци о ни фак то ри од гра ђан ског уни вер за ли зма и европ ских 
кул тур них обра за ца. На про сто ри ма Бал ка на то је тек «не мо гу ћа 
ми си ја», ко ли ко због хро нич не ци вил но-де мо крат ске ису фи ци јен-
ци је ових дру шта ва још ви ше због ра ди ка ли зма по ли тич ких зах-
те ва му сли ман ског жи вља чи ји је вред но сно-ци ви ли за циј ски код 
већ ве ко ви ма су прот ста вљен ве ћин ској хри шћан ској кул ту ри. Ан-
дри ћев ски ре че но нај ве ћи део бал кан ских за јед ни ца на ро да је већ 
ве ко ви ма огре зао у тзв. онтологијисиле, ме ња ју ћи вре ме ном са мо 
по ло жај у том лан цу чи ње ња или тр пље ња на си ља. Бо ји мо се да је 
тлачитељскапракса већ ду бо ко ин тер и о ри зо ва на и со ци ја ли зо ва-
на у ко лек тив но би ће ових на ро да и да јој и ак ту ел не ге о по ли тич ке 
окол но сти по го ду ју да ис ка же сву сво ју еруп тив ност и де струк тив-
ност. 

28)  Из вор: Вечерњеновости, 11. 11. 2014.
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enabledtheoperationoffollowersofradical(militant)islaminthere
gionofformerYugoslavia.Inthiscontext,wewillpresentthesecurity
riskstofragilepeace,threateningtopullthewholeregionintothestate
ofinterethnicconflict,which,inthisarea,alwayshadadirectreligio
usbasis.Moreover,wewillemphasizetherisksandthreatstonational
interestsandsecurityoftheRepublicofSerbia,andalsoRepublicof
Srpska.
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РАДИКАЛНИИСЛАМИЗАМ 
ИБЕЗБЕДНОСТБАЛКАНА

Сажетак
НаБалкануживи,преманекимпроценама,окоосаммилио

намуслиманакојиобјективнонисумоглидаостануизванширих
збивања уисламскомсвету.Балканскимуслимани суосталине
раскидивовезанисасудбиноммуслиманаудругимделовимасвета,
пресвегауТурској,наБлискомиСредњемистоку.Судбинабал
канскихмуслиманаостајеразапетаизмеђудржаваукојимаживе
идешавањауисламскомсвету.Самибалканскимуслиманинису
хомогенагрупација,онисуподељениучетиријезичкоетничкегру
пације:словенску,којучинеБошњаци,Горанци,бугарскимуслима
нипомациибројнемањегрупацијесловенскихмуслимана,албан
ску,турскуиромску.Јединабалканскадржаваукојојмуслимани
имајувећинујеАлбанија,докјемуслиманскавећинауБоснииХер
цеговинирелативна,јерсаоко42%муслиманичиневећинусамоу
ФедерацијиБиХ,доксунанивоуБиХиуРепублициСрпскојмањи
на.Балканскимуслиманисуисламприхватилитокомтурскеоку
пације,такодавећинаследиумеренијуханефитскуверскоправну
школу,међутимутицајмуџахединакојисумасовностиглиуБосну
иХерцеговинуутокуграђанскогратадовеоједоширењанових
радикалнихучењамеђулокалниммуслиманима.Ширењеислами
стичкеидеологиједовелоједозначајнемобилизацијебалканских
муслиманазаратуСиријииИракуукојојсесадаборинеколико
стотинамуџахединапорекломизбалканскихдржава.
Кључнеречи:Исламизам,Тероризам,Балкан,Џихад,Исламскадржава

ИракаиЛеванта



ПОЛИТИКАНАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИброј2/2014 стр.6988.

70

ИСЛАМИСТИИБАЛКАН

Целокупан простор који се данас колоквијално назива За-
падниБалканјекрајемсредњегвекапотпаоподвластотоманске
Турске.ОтоманскапетовековнавладавинаБалканомдубокојеобе-
лежилаовајпросторинадугивременскипериододредилањегово
саморазумевање,алиивиђењеБалканаузападнимнаучнимипо-
литичкимкруговима.ОсвајањеБалканабилојесамодеоотоман-
скогсветогратауЕвропикојијетрајаовековима.1)Дефинитивно
слабљењехришћанапочелојесрпскимпоразомубитцинаКосо-
ву1389.године,кадајепутзаосманлијскаосвајањабиоотворен.
Унареднихпетвекованастаојестраховиттерорнадбалканским
хришћанима,који јерезултираопреобраћењемвеликогделаста-
новништваБалканауислам.Насупротбројнимрадовимазападних
ауторакојиОтоманскуимперијуописујукаотолерантнуукојојсу
хришћанибилизаштићенииуживаливерскаиљудскаправа,стоје
бројнечињеницекоједоказујудајеистинабиласасвимдругачи-
ја.2)ОтоманскиТурци,каоватренимуслиманикојисуводилиџи-
хадимачемширилиислам,суверовалидапренегоштоцеосвет
постанемуслиманскипостојесамодвеобласти.«Кућаислама»у
којојсеживиускладусаистинскомисламскомвером,иостатак
света,«Кућарата».Балкан је заотоманскеТуркебиоподручјеу
којемсеморапроширитиисламиодкогасе,каонајистуренијег
делацарствапремахришћанскојЕвропиморанаправититврђава
којаћесаједнестранезаштитимуслиманскуимперијуодпродора
неверника,асадругестранебитибазазановаосвајањауЕвропи.
«Измеђуоводвојепостојиморалнонужно,правноирелигијски
обавезујуће стање рата, све до коначног и неизбежног тријумфа
исламанадневерницима.Премаправнимкњигама,овостањерата
може се прекинути, кад то одговара, обуставомнепријатељстава

1) ОисторијскомконтекстуОтоманскогпоробљавањаБалканаиположајухришћанавиди
ширеВладимирЋоровић:ИсторијаСрба,Отворенакњига,Београд,2009.

2) Игнорантски приступ дела западне политиче и стручне јавности према проблемима
Балкана јепоследицаосећајанемоћидасеутиченадогађајеуОтоманскојимперији
током19.векакадајевршенгеноциднадхришћанимаиЈеврејимаумногимобластима
подотоманскомвлашћу.Деведесетихгодинадвадесетогвекабилојепотребнооправ-
датипонашањезападнихвладаињиховотолерисањеисламскоградикализмауБоснии
наКосову,отудавеликибројрадовакојисуописивалибосанскемуслиманеиАлбанце
као "нерелигиозне,модернељуде који сужртве великосрпске завереиправославног
шовинизма".ПосебноилустративнипропагандистичкирадовитокомратауБоснии
наКосовубилису:Е.Vulliamy:SeasonsinHell:UnderstandingBosniasWar,NewYork,
St.Martims,1994.,гдесеизмеђуосталогкажедауБоснинијебилоникаквепретњеод
радикалногисламајербосанскимуслиманиуопштеинеидууџамије.УрадуМ.АSells,
TheBridgeBetrayed:ReligionandGenocideinBosnia,BerkelyUKP,1998.настрани103.
сеизричитокажедајеосновниузрократанаБалкану"словенско-хришћанскамржња
премамуслиманима"
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илипримирјемограниченогтрајања.Оносенеможезавршитими-
ром,већсамоконачномпобедом»3).

Балкански хришћани су под Отоманском империјом били
грађанидругогредалишенисвихправаипонижаванинанајразли-
читијеначине.Хришћанинисуималимогућностсудске заштите
својихправа,нисумоглидасведочепротивмуслиманаиималису
обавезуплаћањавеликихпорезаипринуднограда.Такваситуа-
цијадовелаједопреобраћењавеликогбројабалканскиххришћа-
на,посебноуБосни,наКосовуиуАлбанији.Отоманскевласти
сулокалнувластпрепушталилокалнимпреобраћеницима,којису
постали веома жестоки муслимани познати по својој суровости
премадојучерашњим једноверцима.Бројнипримериизозбиљне
историјскелитературеикњижевности4)говореонесношљивомпо-
ложајубалканскихмуслиманаидубокојмржњикојајепостојала
измеђумуслиманаихришћана.

Дубока криза у којој се Отоманска империја нашла током
19.векаипокушајилокалнихмуслиманскихвластинаБалкануда
спрече реформеи очувају свој привилегованположај, довели су
дочестихпобунаиратова.УстанциуСрбијииГрчкојдовелису
доновихпокoљахришћанаипревирањакојасутрајалаполавека.
ПосебнојебилатешкаситуацијауБоснигдесуселокалнибего-
ви одметнули од  централних власти и вршили страховит терор
нахришћанима,пресвегаСрбима.Херцеговачкиустанак,познат
подназивом«Невесињскапушка»из1875.,прошириосепоцело-
купној територији Босне иХерцеговине.Србија иЦрнаГора су
значајнопомагалеустаникештоједовелодотзв.«Источнекризе».
ИнтервенцијастранихсиладовелаједоБерлинскогконгресакоја
је учинио крај отоманској владавини над Босном, признао неза-
висностСрбијеиЦрнеГореиотвориопутконачномослобођењу
БалканаодОтоманскеимперије.ОдлукомБерлинскогконгресаБо-
снаиХерцеговинајестављенаподАустро-Угарскуокупацију.

ПОСТОТОМАНСКИБАЛКАНИИСЛАМИЗАМ

Аустро-Угарска окупација Босне и Херцеговине, којој су
се снажносупротставилибосанскимуслимани,ниједонела сло-
боду босанскохерцеговачким хришћанима, напротив. Католичка

3) BrusLewis:ThePoliticalLanguageofIslam,CUP,Chicago,1998,pp.73

4) ПосебносузанимљивироманиТравничкахроникаиНаДринићуприја,јединогсрпског
нобеловцаИвеАндрића.Утимвеликимкњижевнимделимасе,наосновуисторијских
чињеница,показујеприродаотоманскевластиуБосни.



ПОЛИТИКАНАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИброј2/2014 стр.6988.

72

мањина,око18%становништва,поздравилајеХабзбурговце,док
суправославниСрби,саправом,страховалидаћеХабзбурговци
покушатидаихпокатоличе.5)Аустро-УгарскаокупацијаБоснеи
Херцеговинејебилаколонијалнауправакласичногтипакојани-
једонеланикакводоброхришћанима,нарочитоСрбима.Положај
српскогнародауБоснииХерцеговинитокомокупацијенијебио
битнобољинегоподтурскомуправом.Аустро-Угарскеокупаци-
оневластисучинилебројнеуступкемуслиманиманарачунхри-
шћанадабикупилињиховулојалност.Поредтога,требанагласи-
тидајеАустро-Угарскаводилаизразитонепријатељскуполитику
премаСрбијичијијеутицајнаБалканухтеладаумањиипотпуно
јепотчинисвојиминтересима.Аустро-Угарскајесвојуантисрпску
политикучестоспроводилакористећиисламскифактор.Подршка
којусуАустро-УгаридавалиАлбанцимаповодом«Призренскели-
ге»,билаједиректноусмеренанаслабљењеСрбијеиподривање
њеногутицајамеђубалканскимнародима,којијебиоузначајној
експанзији.Отудаинетребадачудиогромноучешћебосанско-
херцеговачких муслимана у војсци Аустро-Угарске монархије.
«Босанске јединице, несразмерно попуњенемуслиманима, пока-
зале су се најпоузданијим елементом у аустроугарској војсци, а
легендарнаДруга босанска регимента добила је више ордена за
храбростнегоиједнадругаевропскарегиментацараФрањеЈоси-
фа.Меренопоглавистановника,босанскимуслиманисуизгубили
вишељудиуратуодиједнедругеетничкегрупеуАустро-угарском
царству»6). Поред зачуђујуће ревности у војсци Аустро-Угарске,
босанскимуслиманисуодиграливеомавеликуулогуупрогони-
масрпскогцивилногстановништвауБоснииХерцеговиниутоку
Првог светског рата.Аустро-Угарске власти су у првиммесеци-
марата затворилеоко5.500истакнутихСрбакоје суосумњичи-
лизашпијунажуииздају.ВеликибројзатворенихСрбаумројеу
затворима од последица тортуре. Главну улогу у погромима над
српскимцивилимауБоснииХерцеговиниодигралесупаравојне
јединице,тзвшуцкори,којесусачињаваливећиномбосанскохер-
цеговачкимуслимани.ПоредхапшењаугледнихСрба,шуцкорису
починилибројнезлочинеусрпскимселимширомБоснеиХерце-
говине,нарочитосусепосуровостиистицалиусрпскимобласти-
маисточнеБосне.7)

5) ПодаципреузетиодWernerSchachinger:DieBosniakenkommen:Elitetruppeinderk.u.k
Armee18781918,Graz,1989.стр162,

6) Исто.

7) Видишире:ВладимирЋоровић:Црнакњига:ПатњеСрбаБоснеиХерцеговинезавре
меПрвогсветскограта,Југословенскидосије,Београд,1989.
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Ослобођење Балкана од Отоманске империје почетком
двадесетог века и сломАустро-Угарскемонархије иформирање
КраљевинеСХС,заједничкедржавејужнихСловена,ниједонео
мултикултуралностискладнеодносемеђухришћанимаимусли-
манима.ДвасветскаратаиграђанскиратовиуЈугославијидеве-
десетихгодинадвадесетогвекабиласуобележенажестокимвер-
ским сукобима и страховитим злочинима. Балканскимуслимани
суодповлачењаТурскеувекбилиподутицајемзбивањаумусли-
манском свету. Посебан проблем била је национална еманципа-
цијабалканскихмуслимана.Токомотоманскевластионисусвој
идентитет дефинисали прекоОтоманског царства, као дела уме,
глобалнемуслиманскезаједнице,инисуималинационалнииден-
титетумодерномсмислу.Универзалистичкиисламскипогледна
светбалканскихмуслиманауздрманјесломомотоманскеимпери-
јекојејеоставилавеликуидентитетскупразнинузасобом.Поку-
шајуАустро-Угарскедаформирајупосебанбосанскинационални
идентитетнаилазиојенавеликеотпореСрбаиХрвата,којисувећ
ималиизграђеннационалниидентитет.КраљевинаСрбијајебила
значајанослонацсрпскогнационалногидентитетакојијепочеода
сеприхватамеђумногимСловенима,којинисубилиетничкиСр-
би,штојеАустро-Угарскадоживљавалакаовеликупретњусвојим
интересиманаБалкану.Новој образованој класи босанскохерце-
говачкихмуслимана идеја старања босанске нације, умодерном
европскомсмислу, такође сениједопала.Уместо тога,многиод
њихсубилисклонијиидејипанисламизмаукојој сувиделиал-
тернативузападњачкимидеологијамакојесупосталедоминантне
наБалкану.Панисламскеидеје,којесунашлезначајноупориште
уБосни,давалесубалканскиммуслиманимаосећајприпадности
умиидефинисалењиховидентитетнадуживременскипериод.

Радикалне исламске идеје биле су присутне међу балкан-
скиммуслиманимаодпрвихданааустроугарскеокупације.Након
стварања Краљевине СХС, касније Краљевине Југославије, која
јебилавеоматолерантнапремамуслиманимаипокушавалаједа
муслиманскумањинупацификујебројнимуступцима,радикалне
исламскеидејесусевеомабрзоширилемеђумуслиманима,наро-
читотридесетихгодинадвадесетогвека.Ондашњевеликесилеко-
јесубиленепријатељскирасположенепремаЈугославији,давале
сузначајнуподршкуекстремномисламизму,прекокогасужелеле
даостваре својеосвајачкепројекте. «Толеранција, чакиподсти-
цањекојесузападнеземљепоказалепремаприсуствуиделовању
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радикалнихисламистанаБалкану,пресвегаБоснииХерцегови-
ни,представљалесуједнуоднајвећихгрешакасавременогдоба»8)

Већ тридесетих година прошлога века међу муслиманима
наБалкану,посебноуБоснииХерцеговини,почињедасеосећа
утицајорганизације«Муслиманскабраћа»9)Подутицајемовогпо-
кретаупредвечерјеДругогсветскогратауСарајевујеформирана
организација «Младимуслимани», која је окупљаламладељуде
који су били фанатизовани исламистичким идејама по узору на
«Муслиманскибраћу».Поред«Муслиманскебраће»,значајанути-
цајнабалканскемуслиманеималајеиСвеисламскаконференција
одржана1931.годинеуЈерусалиму,подвођствомВеликогмуфтије
ЈерусалимаХаџиАминаалХусеинија.АлХусеини јебиовеома
значајнафигураумеђународномисламистичкомпокрету,снажно
себориопротивбританскеколонијалнеуправенадПалестиноми
масовногдосељавања јеврејакојесетададешавало.АлХусеини
јеутокуДругогсветскогратастаонастрануХитлераибиојене-
посреднииницијатормногихзлочинакојесумуслиманскетрупе
усаставунацистичкихснагапочиниленаБалкану.АлХусеиније
непосредноучествоваоуформирањудвеССдивизијесаставље-
неодбалканскихмуслимана,«Ханџардивизије»,састављенуод
босанскихмуслиманаиССдивизије«Скендербег»којусучинили
косовскиАлбанци.Обеовејединицеосталесузапамћенепостра-
ховитимзлочинимаисуровости10).Већинабосанскихмуслиманаи
косовскихАлбанацајеутокуДругогсветскогратабилауслужби
нацистичкихифашистичкихокупатора,којисуисламскифактор
користили у борби против ослободилачког покрета у Југослави-
ји.Балканскимуслимани(пресвихБошњацииАлбанци),којису
билиуслужбинацистичкеНемачкеифашистичкеИталијепосеб-
нусуровостигеноцидностиспољилисупремасрпскомстановни-
штвууБоснииХерцеговиниинаКосовуиМетохији.

8) Оливер Потежица:Вехабије између истине и предрасуда, Филип Вишњић, Београд
2007,стр163.

9) Покрет "Муслиманска браћа", као панисламски екстремистички покрет, настао је у
Египту1929.године,ањеговпрвилидериоснивачбиојеХасаналБана.Овајпокрет,
којијејошувеквеомаактиванимоћанзаговараапсолутнувластисламанапојединцем,
породицомидруштвом,познатјепосвомгеслудаје"исламдомовинамуслимана"

10) ОулозиАлХусеинијаисарадњинацистаиисалмскирадикалавидишире:CarlK.Sa-
vich:IslamunderSwastikaGrandMuftiandNaziProtectorateinBosniaandHerzegovi
na1941.1945.,2001.
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ИСЛАМИЗАМНАБАЛКАНУ 
НАКОНДРУГОГСВЕТСКОГРАТА

НаконДругогсветскогратаисламизамсенаБалканубуди
седамдесетихгодина,упоредосајачањемисламистичкихидејана
глобалномнивоунаконИсламскереволуцијеуИрану.Познатидо-
гађајизтогвременајеИсламскадекларацијаАлијеИзетбеговића,
којијеисамнекадабиочланорганизације«Младимуслимани»,
акаснијеипредседникСтранкедемократскеакцијеипредседник
БоснеиХерцеговине.Исламскадекларацијајебила,мање-више,
памфлетбезнекихпосебнихтеолошкихилиидеолошкихдомета,
алијеизвршилавеликиутицајнајачањеисламистичкихидејаме-
ђу балканским муслиманима, нарочито у Босни иХерцеговини.
СедамдесетихгодинарадикалнеисламистичкеидејенаБалкандо-
носестудентисаовихпросторакојиодлазенастудијеиисламске
државе,алиистудентиизтихдржавакојисустудиралинанашим
универзитетима.

ПоложајмуслиманскемањинеусоцијалистичкојЈугослави-
јибиојевеомаповољан.Урезолуцијиоположајумуслиманских
мањинаусвету,усвојенојнасастанкуминистараспољнихпослова
57државачланицаОрганизацијеисламскеконференције,одржа-
номуавгусту1990.годинеуКаируистакнутоједајеЈугославије
јединадржавасветаукојојмуслиманскамањинаимасваверска,
политичкаидругаправа,каоидауживанајвећистепенслободе.11)

Међутим,ниизузетноповољанполитички,економскиивер-
скиположајјугословенскихмуслимананијеспречиоширењера-
дикалнихисламистичкихидејанимржњупремахришћанима,што
јебиоједанодузрокакојисудовелидокрвавогразбијањаЈуго-
славије.УтицајИсламскереволуцијеуИрану12),студенатакојису
сешколовалиуисламскомсветуи студенатаизисламског света
којисудолазилинашколовањеуЈугославију.Крајемосамдесетих
ипочеткомдеведесетихгодинаисламизамуБоснииХерцеговини
почињедасебудипрекопоновоактивираних«Младихмуслима-
на»,којисуделовалиуилегали.13)Деловање«Младихмуслимана»

11) ОливерПотежица,ибид,стр.166.

12) Иакосусебалкански,пресвегабосанскимуслимани,којисусунитиверскиразилазили
саиранскимшитима,револуцијајеинспирисалановаразмишљањамеђуисламистички
настројениммуслиманиманаБалкану.Иранјебиодржавакојасеорганизоваланавер-
скимпринципимаиодбациласвезападњачкеинституције.ИзјаваимамамХомеинијада
је"исламилиполитикаилинијеништа",инспирисалајеисламистеокупљенеокоАлије
Изетбеговића.

13) ПосебнојеилустративавезаизмеђуАлијеИзетбеговићаиФатихаалХасанеина,сту-
дентамедицинеизСудана,којијеуЈугославијустигао1964.годинеинареднихдваде-
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створило је климуукојој јебиломогућедамуџахединикоји су
дошлиизисламскогсветабудуприхваћениидасењиховаидеоло-
гијанесметаноширимеђулокалнимстановништвом.

ГРАЂАНСКИРАТУБОСНИИХЕРЦЕГОВИНИ
И«РЕИСЛАМИЗАЦИЈАБАЛКАНА»

ПочетакграђанскогратауБоснииХерцеговиниозначиоје
почетакновеерерадикалногисламанаБалкану.Грађанскирату
БоснииХерцеговиниотпочеојеутренуткукојијезамеђународ-
ну исламистичку мрежу био веома повољан. Рат уАвганистану
је био завршен а пакистанска влада је ускратила гостопримство
муџахединимакојисусеборилиуАвганистану,узпретњудепор-
тације.Депортовањеуземљепореклазавећинумуџахединазна-
чилоједугогодишњуробију,азанекеивероватноипогубљење.
Једанодтзв»Арапа-Авганистанаца»изјавиоје«Алжирцинемогу
уАлжир,СиријцинемогууСирију,ИрачанинемогууИрак.Не-
кићесеодлучитизаодлазакуБосну,адругићеморатидаостану
уАвганистану за стално»14). Процене су се показале као тачне,
великибројмуџахедина јенапустиоПакистаниАвганистаниу
потразизаџихадом,азиломиновимживотомотишаоуБоснуи
Херцеговинуукојојјебеснеограђанскират.Муџахединикојису
пристиглиуБоснуиХерцеговинуформиралисурегрутнецентре,
обавештајнепунктовеикренулиуозбиљнуверскуиидеолошку
индoктринацију локалног муслиманског становништва. Већина
муџахединакојисупристиглиизисламскогсветабилисуследбе-
ници вехабитског учења које није ималодубљег упориштамеђу
локалним муслиманима.Међутим, «несугласице» између тради-
ционалногбалканскогисламаиверскихучењакоја сулокалним
муслиманимабиластрана,брзосупревазиђенејерсустранират-
ницисасобомдонелиновац,ратничкоискуствоиоружје.

сетгодинаборавиоуБеоградуиСарајеву.АлХасанеинјебиоспонаизмеђу"Младих
муслимана"иисалмистичкогподземљауКартуму.АлХасанеинјеимаоодличневезе
упанисламскимкруговимакојејеставиоуфункцијујачањаисалмистичкогпокретана
Балкану,посебноуБосни.ТокомратауБоснидеведесетихгодинањеговоимејепо-
везиваносааферамашверцаоружја запотребевојскебосанскихмуслимана.Његово
личнопријатељствоиутицајкојијеостварионаАлијуИзетбеговићаоставићедубоке
траговенаразвојполитичкеситуацијеуБоснииХерцеговиникрајемосамдесетихи
почетком деведесетих година двадесетога века.Познат је по оснивању "Агенције за
помоћземљаматрећегсвета"1987.годинеуБечу.Таорганизацијасеповезујесафинан-
сирањемтероризмаипрањемновцаипрекоњесуфинансиранитерористинаКосовуи
МетохијииАлбанији.

14) ЕванКолман:ЏихадАлКаидеуЕвропиАвганобосанскавеза,Алтера,Београд,2006,
стр22.
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Следбеницивехабијског,идругихрадикалнихучењауисла-
му,искористилисуграђанскиратиизразитувојничкуинфериор-
ностмуслиманауодносуна српскеснагеуБоснииХерцегови-
ни,дасенадуживременскипериодукоренеубосанскомдруштву.
БошњачкепанисламскеелитепредвођенеАлијомИзетбеговићем
ималесвојеразлогедасвесрдноприхватепомоћкојаједолазилаиз
међународних исламистичких кругова. Прво, новац, наоружање,
хуманитарнапомоћивојничкоискуствонеколикохиљадабораца
којисупристигли,донекле јеублажилосрпскувојничкусупери-
орност;идруго,њиховутицајналокалностановништвоБоснуи
Херцеговинујепочеодапретварауисламскудржаву,штојебио
младалачкисанАлијеИзетбеговићаињеговихнајближихсарад-
ника.

Иакосуистицалидасумуслиманскиверници,АлијаИзет-
беговићињеговинајближиследбеницисусетрудилидаприкрију
својуидејустварањаисламскедржаве.Овајциљкојисусебипо-
ставили«Младимуслимани»јошчетрдесетихгодинадвадесетог
века,небиимаовеликуподршкумеђубосанскохерцеговачкимму-
слиманима,азападнесилебиодсавезникапретвориоунеприја-
теље.«Панисламистичкаидеологијаостајеповерљиваствар,она
сеникаданепојављујеуговоримаи јавнимдокументимаиније
намењенаобичномнароду»15)

Упркосприкривањупанисламистичкихидеја,кампањареи-
сламизацијебосанскихмуслиманаиувођењеодређенихобичајаи
праксикојисубилистранидомаћемстановништву,билајевеома
интензивнаинамоментесурова.Таквакампањајепочелададаје
резултатеи,посебноуруралнимделовимаБосне,погледииставо-
викојисубилистранилокалномстановништвупресамопаргоди-
на,посталисууобичајени,аживотобичнихграђанасесвевише
мењаоиприближаваоидеалимаисламиста.Упроменипрофила
босанскогдруштваиприхватањурадикалнихисламистичкихидеја
посебнуулогуодигралисустранимуџахедини.Муџахединикоји
сустиглиуБоснунисубилисамонеукеубице.Многимеђуњима
билисуправистручњацизапропагандуизахваљујућињиховом
деловањурадикалнеисламскеидејевеомабрзосусепрошириле
међулокалнимстановништвом.Веомаважанциљреисламизаци-
јебосанскогдруштвабилојеширењерадикалнихисламистичких
идејамеђудржавнимчиновницима,посебноонимакојисуради-
лиусистемубезбедности.Натајначинбиучврстилаисламистич-
каидеологијајербивојска,полицијаиобавештајно-безбедносни

15) ЏонР.Шиндлер:Несветитерор.Босна,АлКаидаиуспонглобалногџихада,Службени
гласник,Београд,2009,стр.164.
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апаратдошлиурукељудиоданихидејамаисламизма.Насамом
почеткуратапочелосесачишћењем»непожељнихелемената»,та-
кодасуиздржавногапаратамасовноуклоњениСрби,Хрватии
Бошњаци који нису прихватали нову религиозност, наметану од
странеСДАкадрова.

Посебновеликуулогууширењурадикалнихисламистичких
идејатокомграђанскогратауБоснииХерцеговиниималесуброј-
неисламскехуманитарнеиневладинеорганизације,којесудело-
валеуБосни,ачијибројнијелакоутврдити.Овеорганизацијесу
располагале огромним новчаним средствима, пре свега од дона-
цијаизСаудијскеАрабије,којасемерестотинамамилионадола-
ра.Подплаштомхуманитарноградаовеорганизацијесудиректно
финансирале терористичке активности и помагале ратне напоре
АрмијеБиХ.Поредсвихдругихактивности,главнициљовихор-
ганизацијајебиоиостаоширењерадикалнихисламистичкихиде-
јаипреобликовањебосанскохерцеговачкогдруштваушеријатском
духу,чимебисестворилапрваисламскарепубликанатлуЕвропе.

ЗАВРШЕТАКСУКОБАИНАСТАВАК
«РЕИСЛАМИЗАЦИЈЕ»

Исламске добротворне и невладине организације појачале
су своју активност након завршетка сукоба у Босни и Херцего-
вини 1995. године. Главни циљ ових организација након рата је
билоповећавањебројаследбеникавехабитскогучењамеђулокал-
ниммуслиманским становништвом.Програмширења вехабизма
међубосанскохерцегоачкиммуслиманимаодвија се кроз ствара-
њеновихорганизацијакојећеактивноширитиовуидеологијии
крозстварањевехабистичкемреженаБалканукојапоредБоснеи
ХерцеговинеобухватаКосовоиМетохију,Санџак,односноРашку
област,западнуМакедонију,Албанију,севернуГрчкуиЦрнуГору.
Најважнијавехабистичкаорганизацијакојајеформирананаконра-
тауБоснииХерцеговиније«Активнаисламскаомладина»,коју
сукрајем1995.годинеуЗенициформиралилокалнимуслимании
арапскимуџахединикојисусезаједноборилиујединициАрмије
БиХ«ЕлМуџахид».Циљ«Активнеисламскеомладине»је«наста-
вљањеумируисламскогбуђењакоје језапочетоуратукаоида
исламзаузмеместокојемуприпадауживотупојединаца,породи-
цаидруштвауцелини,адаисламскаомладинапостанеквалите-
танфакторумуслиманскомживоту».Упрограмскомматеријалу
«Активнеисламскеомладине»написаноје:«Нашциљјеуспоста-
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вљањеисламскедржавеуБоснииХерцеговиникојаћебитииз-
грађена нашеријату, а најпогоднији узор за то нам јеСаудијска
Арабија.Дабисмоостварилиовајциљ,морабитипромењен,из-
међуосталогшколскисистемуБоснииХерцеговини»16)«Активна
исламскаомладина»једржалабројнапредавањаиедукативнеску-
повеширомБоснеиХерцеговинеидистрибуиралајевеликиброј
публикација,књига,аудиоивидеоматеријалапропаганднесадр-
жине.Организацијапостајеизузетноактивнакаданањеночело
1997. годинедолазиАднанПезо, накончега сеформирајуњени
огранци у свим већимместима Босне иХерцеговине, а активна
постајеиурегиону.17)

Специфичанфеноменисламистичкогделовањапредставља-
јуенклаве,односносела,којанасељавајумуџахединикојисуто-
комграђанскогратапристиглиуБоснуиХерцеговину.Таквихсела
иманеколикоалисујавностинајпознатијаГорњаМаочауопшти-
ниСребреникиДоњаБочињауопштиниМаглај.Арапскимуџа-
хединиидомаћиисламистиорганизовалисуживотуовимсели-
мапопринципусеоскихзадруга,сличноорганизациономмоделу
саудијског«Ихвана»,који јеуспостављен још1912.године. 18)У
тимзаједницамапримењујесе,интерно,шеријатскоправоадеца
учеушколипоисламскимпрограмимакојинисуодобрениодпро-
светнихвласти.Полицијајеувишенавратавршиларацијеуовим
селимазбогсумњидасуњиховистановницибилиумешаниуте-
рористичкеактивности.

НајважнијицентарвехабизмауБоснииХерцеговинијеџа-
мија«КраљФахд»којајеизграђена2000.године,огромномсумом
новцакојуједонираобившисаудијскимонарх.Речјеограндио-
зномобјектукојиможедапримипетхиљадаверникаичијем је
склопуизграђениисламскицентар.Овајисламскицентарјепо-
стаоглавноседиштевехабизма,јерје2002.године,наиницијативу
саудијскеорганизације«Рабита»,саседиштемуМеки,формирана
«КонференцијамуслиманаисточнеЕвропе»19).Оваорганизацијаје
веома активна наширењу исламистичких учењаширом балкан-
скихземаљаипредстављаглавниканалутицајаСаудијскеАрабије
наовајдеоЕвропе.

16) ОливерПотежица,ибид,стр.174.

17) Посебно бизарна активност ове организације је била кампања против Деда мраза,
1996/1997годинекао"симболакојијестранмуслиманскомнароду"

18) ОливерПотежица,ибид,стр.177.

19) Оделовањуовеорганизацијевидиширеу:ОливерПотежица:Вехабијеизмеђуистине
ипредрасуда;ЕванКолман:ЏихадАлКаидеуЕвропи;МаркСејџмен:Терористичке
мреже.
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ШирењеисламистичкихутицајанаБалкан,након2002.го-
дине, настављено је преко деловања исламских добротворних и
мисионарскихорганизација,пресвегауБоснииХерцеговини,али
иудругимдржавама20).Улажусеогромнафинансијска средства
уизградњуџамија(препознатљивихпоархитектурикојајебитно
различитаодтрадиционалнихбосанскихџамија),отварањуислам-
скихцентара,образовнихинституција,заделовањеомладинских
организација, «народних кухиња», отварање спортских клубова
(углавномклубовазаборилачкеспортовеистрељаштво)истипен-
дирањемуслиманскихстуденатаисредњошколацазашколовањеу
образовниминституцијамауарапскомсвету,пресвегаСаудијској
Арабији,ЈеменуиКатару.

Поредтога,исламистичкиутицајсешириипрекопослов-
нихифинансијскихинституција,већиноморганизованихикоор-
динираниходстранеСаудијскогвисокогкомитетазапомоћБосни
иХерцеговини.Главнеорганизацијепрекокојихсеспроводиоовај
програм суФондација»АлХарамеин», организација «Мувафак»,
Фондзапрепородислама,Глобалнадобротворнаорганизацијаи
друге. Делатност ових организација последњих година је веома
појачананаКосовуиМетохијиисматраседајевеликибројко-
совскихАлбанацаприступиоИСИЛ-ууправозахваљујућипропа-
ганднимутицајимаовихорганизација.

ВеликидеофинансијскепомоћикојаједолазилауБоснуи
Херцеговину,алиинаКосовоиМетохијузавршиојеуџеповима
локалнихкриминалаца,којисусетокомратаиздавализа«патри-
отеиисламскевернике»21).ОчигледноједауБоснииХерцегови-
ниинаКосовуиМетохији, осимверских објеката иисламских
центра,новцемкојијепристизаоизисламскогсветанијеграђено
ништаодчегабиграђаниималиконкретнукорист.Информацијео
великимсумамановцакојесутрошененаграндиозневерскеобјек-
теиисламскецентре,кодобичнихграђанаизазивајувећенезадо-
вољствонегоштоихмотивишудапостанурадикалнимуслимани.

Поредширења исламистичких идеја које су у послератној
Босни и Херцеговини довеле до бројних терористичких напада
(самоу1997.годинизабележенасу172напада,одкојихсунапади

20) Исламистичкеорганизацијесуводилевеомавештепропаганднекампањекористећино-
вацкојисудобијалеизсаудијскихфондова.Такосумлађиммушкарцима,претежносту-
дентима,уБоснииХерцеговини,Санџаку,КосовуиМетохији,АлбанијиМакедонијии
ЦрнојГоринудили300еврауколикопустебрадуамлађимбрачнимпаровима700евра
уколикомушкарацпустибрадуаженаносихиџаб.

21) Финансијскопословањемногихистакнутих"верника"предметјефинансијскихикри-
вичнихистрага.О томе видишире:ДомагојМаргетић:Исламскитероризамна југу
Европе,ДБ,Загреб,2006.



ЗоранДрагишић,БранкицаЈанковић РАДИКАЛНИИСЛАМИЗАМ...

81

уМостару,БрчкомиКоњицубиливеомаозбиљни), злоупотреба
финансијскихсредставакојасудобијанаиздонацијадопринелаје
развојукорупцијеиорганизованогкриминала.

Историјабалканскогисламизмапромениласенаконратова
уБоснииХерцеговиниинаКосовуиМетохији.Одотоманских
освајањаБалканадопочетка21.века,исламистисуувекдолазили
наБалкандаширесвојеучењеиисалмизујудомаћестановништво.
ПоследњивеликиисламистичкиподухватнаБалканувезујесегра-
ђанскиратуБоснииХерцеговини,кадајенеколикохиљадамуџа-
хединаизчитавогисламскогсветастиглоуБоснуиХерцеговину,а
једандеоњихјеузеоучешћеиуратунаКосовуиМетохији.Први
путјезабележенодасумуџахединиизБоснеиХерцеговинеузе-
лиучешћеуџихадууцентралнојАзији,токоминтервенцијеСАД
противталибанауАвганистану2001.године.22)Мањибројбалкан-
скихмуслиманабориосенаратиштимауАвганистану,Ираку,Си-
ријииЛибији.Примећенојеиприсуствобалканскихисламистау
протестимаунеколикоземаљакојесубилезахваћене«Арапским
пролећем».

ИСИЛ-СТАРАПРЕТЊАУНОВОМОБЛИКУ

Масовнијеучешћебалканскихмуслиманауџихадувезујесе
затзв.ИсламскудржавуИракаиЛеванта.Премаизвештајимаоба-
вештајнихслужбинеколикодржава,уредовимаИСИЛ-аборисе
неколикостотинаљудикојипотичуизбалканскихдржава.Међу
балканскиммуџахединиманајбројнијисуграђаниБоснеиХерце-
говине саоко три стотинељуди,Албанацаимаокодве стотине,
македонскихАлбанацаимаокопедесет,аКосовскихокостопеде-
сет.СматраседамуслиманаизСрбије,углавномрегионСанџака,
имаокотридесет.Овибројевисусигурновећипоштосенеможе
утврдитиколикојебалканскихмуслиманауџихадотишлопреко
државазападнеЕвропе.

СветскајавностјезаИсламскудржавуИракаиЛевантапр-
випутчулауаприлу2013.године,наконштосујевођевехабит-
скихекстремистапрогласилеуделовимаИракаиСирије.Претече
ИСИЛ-абилесуорганизацијеЏематТаухидиЏихад,којесубиле
интегрисанеуглобалнутерористичкумрежуАл-Каиду.Овеорга-
низације су биле активне од почетка окупацијеИрака од стране
САДикоалиционихснага,алисубиледоброинтегрисанеумеђу-

22) Сматраседајепрвибосанскимуџахединкојијепогинуоуџихадучовекподратним
именомСамирАлБоснави.ОнјепогинуоуЧеченији.Извор:http://arhiva.glas-јavnosti.
rs/arhiva/2006/04/30/srpski/SP06042901.shtmlприступљеносајту04.11.2014.
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народнуисламистичкумрежукоја јепружалаотпорокупацијии
новимвластимауИраку.Џематпостајесвезначајнијаорганизаци-
јатокомунутрашњихверскихсукобакојисупојачанинаконаме-
ричкогповлачењаизИрака2011.године.Џематпостајевеомава-
жанутренуткукадаграђанскиратуСиријидобијаобликверског
сукобамеђуразличитимопозиционимфракцијама.23)Овеоргани-
зацијесунаконпроглашењаИсламскедржавеиформирањеједин-
ственетерористичкеорганизацијекојаконтролишевеликеделове
територијаИракаиСирије,добилеогромнуфинансијскуподршку
ивеликиприливновихборацаизсвихделовасвета,укључујућии
исламскеборцесаБалкана.

ТерористиИсламске државеИрака иЛеванта контролишу
подручје које се протеже од града Раке на северуСирије све до
предграђаБагдадауИраку.Растојањеизмеђуовадваградаизно-
сипрекопетстотинакилометара,мадатерористинемајуефектив-
ну контролу над свимнасељима и путнимправцима. Терористи
ИСИЛ-асуупоследњојофанзивикористилитешконаоружањеи
борбенавозилаамеричкепроизводњекојејезаплењеноодирачке
армије.Великеколичиненовцакојепристижуиздонацијаиекс-
плоатације изворишта нафте коју контролишу терористи, као и
огроманприливдобровољаца,чинидаИСИЛпостаневеомаре-
спективна војна сила на чијем сламању ћеморати да буду анга-
жоване јаке међународне снаге, јер се показало да војскеИрака
иСиријенемајудовољнокапацитетадасесупротставесвејачим
снагамаИСИЛ-а.

Западни медији и аналитичари веома брзо (брзоплето) су
ИСИЛпрогласили«значајноновомпојавоминовоморганизаци-
јом,којасеодАлКаидеразликујепофилозофији,организацијии
начинуделовања,онесусеизваничнопрогласилекаодвеодвојене
организације.Мадаобепроповедајурадикалнуформусунитског
ислама,онесуданасвишеривалинегосавезници»24)

НемасумњедасеИСИЛразликујеодАлКаиде,БокоХара-
маи другихтерористичкихорганизација.АлКаидапредставља
системразличитихорганизацијаићелијакојеизводетерористич-
кенападеширомсвета,састојисеодкамповазаобуку,«успава-
них»појединацаићелијакојисеактивирајупремапотреби.ИСИЛ
можемовишепосматратикаопобуњеничкипокреткојидржипод
контроломодређенеделоветериторијеинањимаспроводисвоју
власт.

23) LibKhatib:Ideological Routh of ISIS, Carnegie Endowment for International Peace,New
York2014.pp17.

24) http://rt.com/news/166836-isis-isil-al-qaeda-iraq/,приступљеносајту04.11.2014.
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НачиннакојиИСИЛ«вршивласт»надтериторијамаиста-
новништвом који се налазе подњеговом контроломнајбоље по-
казује идеолошку и политичку природу ове организације. Ста-
новништво је изложено свакодневном малтретирању, бичевању,
каменовању,силовањимаипљачки.НадКурдимаијизидимаврши
сегеноцидзбогњиховогетничкогпореклаиверскогопредељења.
ШитскимуслиманисубезикаквихправаитерористиИСИЛ-аих
злостављајуиубијајубезикакведоказанекривице.Суровапри-
мена шеријатског права и самовоља локалних вођа је «правни»
оквир у комеживи становништво територија које се налазе под
контроломтерориста.Акоупоредимостањенатериторијамакоје
контролишеИСИЛса стањемуАвганистануподконтроломТа-
либанавидећемоданепостојесуштинскеидеолошкеиполитичке
разлике, с тимштоИСИЛпосуровостинадилази свепретходне
терористичкеорганизације.СукобизмеђуИСИЛ-аиАлКаидемо-
жемопосматративишекаосукобзаконтролунадтериторијамаи
богатствиманегокаоидеолошкисукоб.Идејаглобалнеуме,одно-
снокалифата,јеидејаводиљасвихисламистичкихтерористичких
организација.СамоимеИсламскадржаваИракаиЛевантауказује
натериторијенакојимаоватерористичкаорганизацијатежидаус-
поставиКалифат.ПоредИракатојеичитавЛевант,којиобухвата
Сирију,Либан,ИзраелиПалестину.Циљевикојијепредсебепо-
ставиоИСИЛ,каоиметодекојимасетициљевижелепостићи,су
идентичнисациљевимакојисупредАлКаидупостављениСтра-
тегијом 2020.25) Геноцидне намере које се огледају у заговарању
уништењасвих«неверника»представљајуидеолошкитемељсвих
фракцијаисламистичкихтерориста.Стварањекалифата,укомеће
битиместасамозаправовернемуслиманеБоснииХерцеговинии
наКосовуиМетохији.

Сматрамо да је погрешноИСИЛ сматрати потпуно новом
организацијомјерона,поредновихорганизационихобликадело-
вањаиноветактике,тежидаоствариистециљевекаоисвераније
исламистичке терористичке организације. Организација и начин
деловањасувеомаважнезасвакуорганизацију,алисуштинуње-
ногидентитетачинециљевизакојесеоназалаже.Управоциљеви
закојесебори,алиисуровеметодекојеутојборбикористи,јасно
указујудаИСИЛнијеништасуштинскиновонасветскојполитич-
којсцени.УтицајкојиоваорганизацијаиманабезбедностБалкана
јеистикаоиутицајкојисуималесведругеисламистичкеоргани-
зацијеодИсламскебраћедоћелијаАлКаидекојеиданасделују
напросторуБалкана.Стварањеглобалногкалифата јеидејакоја

25) ОДокументу2020закојисепретпостављадајенаписанодстранеАјманаАлЗава-
хирија,видивишеуРичардФолк:Великитерористичкират,ФилиВишњић,Београд
2003,стр.93-95.
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јемногостаријаиодАлКаидеиодИСИЛ-а.Новеисламистич-
кеорганизацијепокушавајудаспроведууделостареидеје, које
се суштинскинисупроменилеодОтоманскеимперије.Данас се
исламистинаистиначинпонашајууИраку,Сирији,Авганистану
иЛибијикаоштосусетокомратадеведесетихгодинапонашалиу
БоснииХерцеговиниинаКосовуиМетохији.

Великоучешћебалканскихмуслиманауборбенимредови-
маИсламскедржавеједоказдајеисламскарадикализацијаБалка-
накојатрајеодотоманскеокупације,апосебнојеинтензивирана
наконпочеткаграђанскогратауБоснииХерцеговини,даласвоје
отровнеплодове.Вишестотинамладихљудиизсвихбалканских
државакојисебореутерористичкимредовимаподвргнутисунај-
екстремнијим видовима индоктринације и вратиће се на Балкан
каољудинакојевишенећемоћидасеутичерационалнимаргу-
ментима.БорбенеформацијеИСИЛбројевишеодпедесетхиља-
даљуди,одкојихјеокодвадесетхиљададошлоизиностранства.
Већинастранихборацадолазиизарапскихдржава,међутимвели-
кибројстижеизВеликеБританије,Немачке,Францускеидругих
земаљаЗападнеЕвропе.Међуњимасеналазеособекоједолазеиз
имигрантскихмуслиманскихпородица,ализабрињаваиодређени
бројковертита,особакојесурођенеуевропскимпородицама,али
суизразличитихразлогаприхватилиисламиодлучилидаодуна
ратиштеуСиријуиИрак.26)Таквеособећепредстављативелику
опасностзасвојеземљекадасевратесаратишта.Пореднепосред-
неопасностиодвршењатерористичкихаката,заштасупоказали
спремност,бившиборциИСИЛ-апостаћепропаганднамрежакоја
ћеисламистичкеиџихадистичкеидејеширитимеђумладимљуди-
ма,штоћепредстављатиновиснагуглобалногџихада.

САДиевропскедржавепредузимају значајнепревентивне
и репресивне мере ради спречавања регрутације нових џихади-
ста на својој територији.Превентивнемере се спроводе у окви-
руисламскихзаједницакрозподршкуобразовнимпрограмимаи
кампањамапротиврадикалногислама.Репресивнемересеодносе
наидентификацијупотенцијалнихџихадиста,надзорнадњиховим
активностимаипредузимањузаконскихмерауслучајудоказаног
терористичкогделовања.27)

РепубликаСрбијаје,суоченасаодласкомсвојихграђанана
ратиштауСиријииИраку,донелеизменесвогкривичногзаконо-
давствакојимсеодлазакнастранаратиштаирегрутовањељудиза

26) JessicaLewis:FutureGlobalFootprintAHistoricalPerspectiveFromISISRecords,Institute
forStudyofWar,London,Textbook2014,pp14

27) Опротивтерористичкиммерамаипротивтерористичкимсистемимавидишире:Радо-
славГаћиновић:Антитероризам,Драслар,Београд,2006.
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одлазакнастранаратиштаинкриминишекрозпосебнакривична
дела.УКривични законикРепубликеСрбије су додата дванова
кривичнадела:Учешћеуратуилиоружаномсукобуустранојдр-
жавииОрганизовањеучешћауратуилиоружаномсукобуустра-
нојдржави.28)ЗаконкажедаћесесвакидржављанинСрбијекоји
учествујеуратуилиоружаномсукобуустранојдржави,каопри-
падник војних или паравојнихформација страна у сукобу, а ни-
једржављанинтестранедржаве,илиприпадникзваничнемисије
међународнеорганизацијечијијечланРепубликаСрбија,казнити
затворомодшестмесецидопетгодина.Уколикосеовокривично
делоизвршиусаставугрупеучинилацћесеказнитизатворомод
једнедоосамгодина.

Многоозбиљнијеказнепрописанесузалицакојаврбујуљу-
дезаодлазакнастранаратиштанатериторијиРепубликеСрбије.
Коврбујеилиподстичедруголицедаузмеучешћеуратуилиору-
жаномсукобунатериторијидругедржаве,илиорганизујегрупуи
вршиобукутегрупе,стављајојнарасполагањеопремуиматери-
јалилиприкупљасредства,унамеридагрупиилипојединцуомо-
гућиучешћеуратунастранојтериторији,казнићесезатворомод
дведошестгодина.

ПоредСрбијеоваквеизменеусвојекривичнозаконодавство
унелесуиБоснаиХерцеговинаиМакедонија.

Сматрамодаовезаконскеизмененећеспречитиисламисте
саБалканадаузмуучешћеуглобалномџихаду,јерјеречољуди-
ма који су веомафанатизовани и које запрећене затворске казне
нећеодвратитиодњиховихнамера.Изменекривичногзаконодав-
ствадајуслужбамабезбедностиправниосновзанадзорлицакоја
себаверегрутацијомљудизаодлазакнастранаратишта,отварају
просторсудовимадаизричуадекватнеказнеидомаћојисветској
јавности стављају до знања да су балканске државе део светске
противтерористичке коалиције и да својој заштити од глобалног
џихадаприлазевеомаодговорно.

ЗАКЉУЧАК

Радикалниислам,извансвакесумње,представљаозбиљну
глобалнупретњусакојомседанассуочавачитавсвет.Идејеогло-
балнојуми,односновладавиниисламанадчитавимсветомнису
новенити суАлКаида,БокоХарамиИСИЛпрве организације
којенасиљемпокушавајудаоствареовуидеју.Балкансекрајем

28)КривичнизаконикРепубликеСрбије,чл.386аи386б.
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средњегвекасуочиосаовимидејамаибиојепетвековаизложен
тероруносилацаовеидеје.СавремениБалканкојиједеведесетих
годинапоновобиоподударомпробуђенеглобалнеисламистичке
мреже,данаспоредмете,представљаибазу,односноодскочнуда-
скусакојеисламистиотпочињусвојеоперацијепосвету.Неколико
стотинамуџахединасаБалканакојисебореуредовимаИсламске
државеИракаиЛевантапоказуједаједеловањерадикалнихисла-
мистатокомратауБоснииХерцеговиниинаКосовуиМетохији
далорезултате.Балкан једанас својеврстанрасадникисламизма
јерпоредрадикалнихимамаиагенатаАлКаидекојиделујунате-
риторијамабалканскихдржава,балканскеџамијеуБечу,Немач-
којидругимделовимаЕвропе,представљајусвојеврснерасаднике
екстремизма.ИстрагеотерористичкимнападиманаЊујорк,Ва-
шингтониМадридпоказалесудајеусвакојодтихзаверабило
лицасаБалкана,илијеексплозивидругасредстванеопходназа
извршењетихнапададошлосаподручјаБалкана.Посебнојеин-
тересантначињеницадајеБушарједаноднајтраженијихсветских
терористаосуђензатерористичкинападуМадриду,ухапшенуСр-
бији.Свеовоуказуједасепроблемуисламистичкоградикализма
на Балканумора приступити крајње озбиљно.Посебну тешкоћу
представљаполитикавеликихсилакојајечестобилакратковидаи
исламскифакторнаБалканукористилазапостизањесвојихсебич-
них циљева.Свако кокетирање са исламистичким радикализмом
показалосевеомаопасноисматрамода јекрајњевремедасеу
борбупротивовог глобалног злакренеискреноиупуномкапа-
цитету.Неопходноједасвебалканскедржаведелујукоординира-
но,дасеускладеправнепроцедуреидасеобезбедиправовремена
разменаинформацијаосвимгрупамаипојединцимаповезанимса
исламистичкимтероризмом.

Превентивнемере,којеподразумевајуполитичкуакцијуна
успостављању међуконфенсионалног дијалога, образовне и вас-
питнеактивностикојетребадапреузмуИсламскезаједницесвих
балканскихдржавауциљуправилневерскеедукацијемладихму-
слимана имају веома важан дугорочни значај.Посебно је важно
дабалканскимуслиманиупуномкапацитетуучествујууполитич-
ком,привредномикултурномживотусвојихдржава.Циљислам-
скихекстремистаједамуслиманеискључеиздруштвакакобиих
лакшеконтролисалиизлоупотребљавализасвојециљеве.Ислам,
којијевековимаприсутаннаБалкану,представљанеодвојивидео
балканскогкултурногиверскогнаслеђаинетребадозволитиње-
говоискључење.Мултиетничкаимултиконфенсионалнадруштва
каквасубалканска,могуиматиразвијенекапацитетезаодговоре
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набезбедноснеизазове,ризикеипретњесамоуколикосудобро
интегрисана.

Поред превентивнихмера, успех у борби против радикал-
нихисламиста нијемогуће постићи без ефикасних репресивних
мера.Развојефикаснихполицијскихснага,обавештајно-безбедно-
снихслужбииподизањекапацитетаправосуђаусвимбалканским
државама јенужанусловзауспешнуборбупротивекстремизма.
Поред тога, неопходно је успоставитикапацитете за ефикаснуи
ефективну координацију система националне безбедности међу
балканскимдржавама,начемуседостаредиупоследњихнеко-
ликогодинаиутомсмислусувећпостигнутизавиднирезултати.
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Zo ran Dra gi sic, Bran ki ca Jan ko vic

RA DI CAL ISLA MISM AND SECURITY 
OF THE BAL KANS

Resume
TheregionofBalkansispopulated,amongothers,byapproxi

matelyeightmillionMuslims,whoareparticularlyinvolvedinwider
eventsinIslamicworld.MuslimsoftheBalkansarecloselylinkedwith
theMuslimsaroundtheWorld,especiallyinTurkeyandMiddleEast.
The future ofBalkansMuslims remains tornbetween their countries
and their religion.Muslimsof theBalkansarenothomogenousgro
up.Theyaredividedinfourethnolinguisticgroups:Slavic(Bosniaks,
Gorani,BulgarianMuslimsandsmallergroups),Turkic,Albanianand
Romani. The soleBalkans countrywithMuslimmajority isAlbania,
withBosniaandHerzegovinahaving therelativeMuslimmajorityof
population (42%).Muslims in this part of theworld accepted Islam
duringtheOttomanruleovertheBalkans,somostofthemfollowthe
moderatehanafiteachings.Nevertheless,theinfluenceofmujahedeen
arrivinginBosniaduringtheconflicthasledtospreadingofradical
ideasamong the localMuslims. In turn, thisphenomenonhas led to
mobilizationofBalkansMuslimsforongoingwarsinSyriaandIraq–
namely,severalhundredofthemisnowfightingforISIS/ISIL.
Keywords:Islamism,Terrorism,Balkans,Jihad,ISIL,ISIS

* Овајрадјепримљен26.новембра2014.године,априхваћензаштампунасастанкуре-
дакције12.децембра2014.године.
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ЗоранПетровићПироћанац
Институтзаполитичкестудије,Београд

ИСЛАМИЗАМИВАШИНГТЕРНИНА
ДУГОРОЧНАСВЕСРДНАПОМОЋ
ПРОТИВСРПСКИХИНТЕРЕСА*

Сажетак
Аутор анализује савремене стратегије борбе против те

роризма,коједанаспокушавајудаприменеНАТОидругеземље.
Овајрадтврди,узпомоћуверљивихпримерасаексјугословенских
војишта,дасуСједињенеДржавеињенисавезницигодинамапо
магалиуграђанскомратууЈугославији,исламскимснагамаАлије
ИзетбеговићаиАлбанциманаКосовуиМетохији,каоиАлбанци
мауАлбанији.ЧакјеиУсамаБенЛаденмогао,безикаквогпро
блема,даучествујеубиткамапротивсрпскиххришћанауБосни
иХерцеговини,прекосвојеБригаде„ЕлМуџахидин“.Вашингтер
на садажеледаизбришуовонедопустивопонашање, каода се
ништа није догодило. Аутор сматра да не може бити никакве
успешнеборбенаБалканупротивтероризма,сведоксеамеричка
стратегијатемељнонепромени,уместоштоистрајаваусвом
цинизму„усамљенесуперсиле“,какотокажеХантингтон.Тако
ђејенеопходандуготрајан,упораниискренимеђурелигијскидија
логсамуслиманскимверскимлидерима,радисмиривањатензија
усвету.
Кључнеречи: АлКаида,тероризам,милитантниислам,Вашингтер

на,превентивниудар,асиметричнират.
„Америко,изгубиласи,изгубиласи!“1)

* Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Де мо крат ски и на ци о нал ни ка па ци те ти по-
ли тич ких ин сти ту ци ја Ср би је у про це су ме ђу на род них ин те гра ци ја“, бр. 179009, ко ји 
фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1)  Уз вик у суд ни ци Ал - Ка и ди ног опе ра тив ца фран цу ског др жа вљан ства из ак ци је 9/11, 
За ка ри а са Му са у и ја, у ча су пре су де на ка зну до жи вот не ро би је
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ВАШИНГТЕРНА-МАЈКАИОТАЦ
САВРЕМЕНОГИСЛАМИЗМА

Ако при ме ни мо здрав прин цип inmediasres, ре ци мо од мах 
да од по чет них су ко ба у Ју го сла ви ји, Ва шинг тер на (САД и за пад-
ни са ве зни ци) не пре ста но, до да нас, сто је отво ре но уз Шип та ре 
са КиМ - а и му сли ма не из БиХ - а, као и уз др жа ву Ал ба ни ју, ко ја 
по но во рас пи ру је ве ли ко ал бан ске аспи ра ци је и ти ме иде у прав цу 
бу ду ћег мо жда и вој ног су ко ба не са мо са Ср би јом, већ и Ма ке до-
ни јом (уз по моћ Бу гар ске), Грч ком и Цр ном Го ром. У тој ре ал но 
мо гу ћој оп ци ји, ни НА ТО не би пу но по мо гао Ал бан ци ма. 

Да на шња пла не тар на исла ми стич ка бор ба сво је ко ре не има 
на Бли ском ис то ку, а глав ну ло ги стич ку, фи нан сиј ску и вој ну по-
моћ до би ја ла је од Ва шинг тер не, пре све га од САД, Ве ли ке Бри та-
ни је, али и дру гих чла ни ца Ва шинг тер ни ног бло ка. Од су штин ске 
је ва жно сти да упра во на по чет ку овог ра да на гла си мо ду го роч ну 
ори јен та ци ју САД и За па да да се исла ми зам по мог не још пре ви ше 
од 60 го ди на.

Ко му ни зам, „си стем мо но ор га ни за ци о не хи је рар хи је“,2) у 
про те клим де це ни ја ма је до жи вео исто риј ски фи ја ско де фи ни тив-
ним по ра зом од ка пи та ли зма. На сце ну је из ро ни ла, исто вре ме но, 
слич но струк ту и са на ислам ска религиознамоноорганизација, ко ја 
је пре на гла ша ва њем не ких аспе ка та док три не исла ма, про у зро ко-
ва ла ре во лу ци о нар ни по ход про тив за пад не ци ви ли за ци је, сли чан, 
по гор љи во сти и фа на ти зо ва но сти, бољ ше ви зму у мла дим да ни ма. 
На спрам но ве ва ри јан те ко му ни ста – исла ми стич ких бо ра ца, ста ла 
је Аме ри ка. 

Пе де се тих и ше зде се тих го ди на про те клог сто ле ћа, аме рич-
ки пред сед ни ци, има ју, за ре дом, пред со бом про блем од бра не ин-
те ре са на Бли ском Ис то ку и у Ју жној Ази ји. Од вре ме на Ај зен ха у-
е ра, Ке не ди ја и Џон со на, до Ник со на, то је пр ви за да так аме рич ке 
по ли тич ке кла се. И то је су шти на по сла и нај но ви је ад ми ни стра-
ци је Џор џа Бу ша Мла ђег. Ти ин те ре си са сто је се у заштитистра
тегијскегеографијеиодбраниприступапоморскимиваздушним
путевима у по ме ну тим ре ги о ни ма. Ти пу те ви се бра не ди рект но 
због ве ли ких ре зер ви наф те и при род ног га са у и око Арап ског по-
лу о стр ва и Пер сиј ског за ли ва. Ин ду стриј ске зе мље су све глад ни је 
ова два при род на ре сур са по сле Дру гог свет ског ра та, ко ји је пот-
пу но ре сурс но ис цр пео европ ске зе мље на ро чи то, али и Аме ри ку.

2)  Ви де ти:Naj dan Pa šić, Istorijskifijaskosistemamonoorganizacionehijerarhije.Godineras
pada19871992,FPN, Be o grad, 1996.



ЗоранПетровићПироћанац ИСЛАМИЗАМИВАШИНГТЕРНИНА...

91

Тач но де це ни ју ка сни је Буш Ста ри ји ће про сла ви ти уз шам-
па њац ру ско по вла че ње из Ка бу ла. Ни ко га ни је ин те ре со ва ло што 
је ти ме у ства ри при пре мљен те рен за то тал ни џи хад и но ви гра-
ђан ски рат у си ро ма шном Ав га ни ста ну. Та CIA – по ли ти ка до не ла 
је по том, Де ве де се тих, ни кад ви ђе ни бум про из вод ње ма ри ху а не, 
опи ју ма и по лу – про из ве де них опи јум ских ва ри ја ци ја и хе ро и на 
у зо ни Ав га ни ста на и око ли не. Бум ди рект но по том уда ра САД и 
За пад и тај пе ри од пред ста вља ре корд и екс пло зи ју дро ге до спе ле 
до за пад них ди ле ра и мла дих ко ри сни ка на За па ду. 

Aмеричка по ли тич ка кла са по чи ње већ пе де се тих го ди на 
про шлог сто ле ћа афир ми са ње отво ре но ан ти-ко му ни стич ке, (али 
су штин ски и ан ти-за пад не, по ка за ће се мно го ка сни је) му сли ман-
ске екс трем не ори јен та ци је – исламизма. За пад ни мо зго ви су про-
гу ра ли кон цепт превођење ислама у политичку раван. За пад ним 
ли де ри ма су тимови за планирање сценарија сер ви ра ли улазак
исламаузонуполитике. То је оно моћ но и ефи ка сно оруж је и си-
ла про тив Со вје та то ком за вр шни це Хлад ног ра та, раз ви ја но већ 
на са мом по чет ку иде о ло шког кр ста ше ња САД и СССР-а. Реч је о 
истин ском по чет ку и ко ре ну да на шње свет ске исла ми стич ке мре-
же, Ал Ка и де! 

Ав га ни стан ски рат је раз бук тан ка ко би у Ва шинг то ну трио 
Кар тер, Стан сфилд Тар нер, Збиг њев Бже жин ски, спро вео док три-
ну поткопавањасовјетскогцарства. Би ла је то ду го че ка на при-
ли ка, и Аме ри кан ци ни су жа ли ли 10 ми ли јар ди до ла ра за њу, за 
„fre e dom fighterс“ у Ав га ни ста ну, ме ђу ко ји ма је био и Уса ма бен 
Ла ден. За што то ра ди у сво јој стра те ги ји Аме ри ка, „GlobalHege
mon“, ка ко сво ју зе мљу на зи ва Ро берт Ка ган. Тач но де це ни ју ка-
сни је, Буш Ста ри ји ће про сла ви ти уз шам па њац ру ско по вла че ње 
из Ка бу ла. Ни ко га та да ни је ин те ре со ва ло што је ти ме у ства ри 
при пре мљен те рен за то тал ни џи хад и но ви гра ђан ски рат у си ро-
ма шном Ав га ни ста ну. Та CIA-по ли ти ка до не ла је по том, Де ве де-
се тих, ни кад ви ђе ни бум про из вод ње ма ри ху а не, опи ју ма и по лу 
– про из ве де них опи јум ских ва ри ја ци ја и хе ро и на у зо ни Ав га ни-
ста на и око ли не. Овај бум ди рект но по том уда ра САД и За пад и тај 
пе ри од пред ста вља ре корд и екс пло зи ју дро ге до спе ле до за пад них 
ди ле ра и мла дих ко ри сни ка на За па ду. 

На спрам но ве ва ри јан те ко му ни ста – исла ми стич ких бо ра ца, 
ста ла је Аме ри ка, “theLonelySuperpower.“3) Два ме се ца по сле 9/11, 
2001, ЕлиотКоен, це ње ни про фе сор вој не стра те ги је, об ја вљу је 
књи гу „Supreme Command: Soldiers, Statesmen and Leadership in

3) Ви де ти:Sa muel Hun ting ton,„The Lo nely Su per po wer“,ForeignAffairs, 2001.
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Wartime.“У њој је уз вик нуо: „Четврти светски рат је почео!“
Тре ћи рат, ка же Ко ен, био је Хлад ни рат. А че твр ти је – За пад и ње-
го ви са ве зни ци про тив „ми ли тант ног исла ма“. „Тојеверскират“, 
твр дио је по ле мо лог, у хан тинг тон ској ви зи ји су тра шњи це.

У Евро пи, „су дар ци ви ли за ци ја“ се сма тра ко шма ром ко ји 
тре ба ода гна ти. За аме рич ке нео кон зер ва тив це, то је би ла чи ње-
ни ца. Аме рич ки те о ре ти ча ри ина че не во ле по јам те ро ри зам, ко ји 
сма тра ју пре ви ше нео д ре ђе ним, већ ко ри сте из раз „милитантни
ислам“. Је дан из шко ле нео кон зер ва ти ва ца, Подорец, ка же: „Пр
венственициљWW4једасепроменевладајућирежими,какоби
се 'исушиле мочваре' у којима просперира милитантни ислам“.
САДсу де це ни ја ма об у ча ва ле и фи нан сиј ски и по ли тич ки по ма-
га ле исла ми сте све та. Чак и на тлу САД. У број ним вој ним цен-
три ма уве жба ва ли су их из др жљи во сти, ко ри шће њу оруж ја, са бо-
та жа ма, тех ни ка ма уби ја ња, ко му ни ка ци ја ма и при слу шки ва њи ма. 
У Аме ри ци по сто ји тзв. принципАрчијаРузевелта: „CIAјеврхов
нименаџер,USSpecialForcesиодабранисавезничкиекспертису
тренери“.У та кве еки пе де це ни ја ма су спа да ле „Зе ле не бе рет ке“, 
аме рич ке офи ци јал не ар миј ске спе ци јал не сна ге. Они су, кад је за-
тре ба ло, во ди ли коп не не опе ра ци је за по тре бе џи ха да, од Ав га ни-
ста на, до Бо сне и Ко со ва. При кљу чи ва ли су им се увек и бри тан-
ски SAS, за пра во њи хо ви ве те ра ни. Сал до Аме ри ка на ца је пре ко 
250. 000 об у че них, фи нан си ра них и сва ко ја ко до бра но по ма га них 
исла ми ста ши ром пла не те, то ком ба рем 30 го ди на ак тив не са рад ње 
у бор би про тив ко му ни зма.4) Већ го ди на ма, САД и са ве зни ци жа њу 
пло до ве тог по ма га ња иде је УМЕ, свет ске му сли ман ске за јед ни це. 

У ме ђу вре ме ну, ста са ла је већ тре ћа, па и че твр та ге не ра ци-
ја исла ми ста, „пост-Ав га ни ста на ца“, исла ми ста – ре во лу ци о на ра, 
ко ји вер но сле де иде је „ислам ског Че Ге ва ре“–УсамеБенЛадена 
и ње го вог „зеленогисламистичкогполитбироа.“ Они су обра зо ва-
ни, вер ски фа на ти зо ва ни, али, не за бо ра ви мо, и со ци јал но све сни 
бор ци про тив екс пло а та ци је ре сур са сво јих зе ма ља од За па да. Ме-
ђу 1.3 ми ли јар де му сли ма на ши ром пла не те не пре ста но се ре гру-
ту је ели та за су дар са за пад ном ци ви ли за ци јом. Бу дућ ност је њи-
хо ва, они су, и по ред по вре ме них гу би та ка, по пут су ко ба у ко ји ма 
су оја ча ли 2014. у Ира ку и Си ри ји (ISIS), чи ни се – не по бе ди ви. 
Аси ме трич на ори јен та ци ја њи хо ве бор бе пре ти да ће до но си ти и у 
овој де це ни ји но ве „9/11“, или „7/7“, ако се из ко ре на не про ме ни 
по на ша ње нај моћ ни јих, пре све га Аме ри ке, уве рен је аутор.5) 

4) Ви де ти:John K. Co o ley, UnhollyWars,Plu to Press, Lon don, 1999.

5) Док је Ал Ка и ди на опе ра ци ја по зна та ши ром све та и као „9/11“, лон дон ски исла ми стич-
ки на пад 2005 ре ђе је у упо тре би као „7/7“.
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„7/7“ЈЕРАЗОТКРИОДУГОГОДИШЊУ
БРИТАНСКУНАКЛОНОСТПРЕМАИСЛАМИСТИМА

Но ва „по ка зна ве жба“ Ал-Ка и де у Лон до ну 7. ју ла 2005. је 
мо мен тал но да ла од исла ми ста до бро про це ње не же ље не еко ном-
ске ефек те. Во де ћих 100 ком па ни ја за бе ле жи ло је гу бит ке у то ку 
истог да на на Лон дон ској бер зи од пре ко 19 ми ли јар ди фун ти. Ак-
ци ја је би ла сја јан при мер аси ме трич не стра те ги је ра то ва ња исла-
ми ста про тив За па да, исла ми ста пр ко сно на спрам сто ти на ми ли-
јар ди аме рич ких и ен гле ских од брам бе них до ла ра од чи јег одав но 
на ја вљи ва ног уда ра на Лон дон ни је спа вао мир но. Ма ло ула га ње, 
до бра ор га ни за ци ја и до би је те по тре са ње из те ме ља чак и та ко 
до бро уре ђе не и по ли циј ски до бра но кон тро ли са не др жа ве по пут 
Ује ди ње ног кра љев ства. Од сеп тем бра 2001. су, за пра во, Ен гле зи, 
по сло вич но вич ни у скри ва њу ите ка ко при сут не нер во зе, оче ки-
ва ли ак ци је Ал Ка и де. И ре а го ва ли су на овај аси ме трич ни сим-
бо лич ни „Blitz 2005“, као 1941, на сло ви ма по пут оног у та бло и ду 
„Сан“: „Нашдухникаданећебитисломљен!“

Пу ти но ва пр ва ре че ни ца и по ру ка ко ле га ма, оку пље ним 
ка сни је у Шкот ској, на са ми ту Осмо ри це, би ла је: „Овајтерори
стичкиакт је још једандоказ какомине сарађујемодовољно у
борбипротивтероризма“. Еуфе ми стич ка кри ти ка за пад них ко ле-
га, пре све га Аме ри ке, јер ка да се де сио Бе слан, то је би ло знат но 
ма ње ва жно и има ло се на За па ду мно го ма ње сим па ти ја за ру ске 
гра ђа не, не го за аме рич ке и ен гле ске. Че че ни ни су та ко цр ни, иако 
су њи хо ви ли де ри део Ал-Ка и ди не мре же по о дав но, а Ен гле зи их 
па жљи во не гу ју и да ју им азил. И не са мо њи ма. 

Под се ти мо на бри жљи во скрај ну ту исти ну са Остр ва, ко ја 
нам по ма же у пот пу ном по и ма њу те ро ри стич ког уда ра на Лон дон. 
Бри тан ска пре сто ни ца, али и дру ги гра до ви, би ли су ду ги низ го-
ди на, све до Њу јор ка 2001, отво ре ни до ма ћи ни исла ми стич ких 
кон гре са, бу квал них са ми та на вр ху те ро ри стич ких ор га ни за ци-
ја, по пут „Ха ма са“, „Хизб – Ала ха“, „Ислам ског џи ха да“ и дру гих 
кич ме них сту бо ва „Ал-Qаиде“. Осим бри тан ске по ли ци је, њих су 
чу ва ле и оба ве штај не и спе ци јал не слу жбе. Ни је сме ла да им фа ли 
дла ка с гла ве. Не го ва ли су их ка ко би се што бо ље укљу чи ли у је-
ди ни це Али је Изет бе го ви ћа у Бо сни, на при мер, и у Евро пи та ко ђе 
во ди ли џи хад. 

Ен гле ска стра те ги ја и ди пло ма ти ја ни ка да ни су, исто ри ја нас 
у то уве ра ва, би ли га дљи ви пре ма не ча сним и не мо рал ним де лат-
но сти ма, по пут са вре ме ног по др жа ва ња исла ми зма у ду жем пе ри-
о ду. Све за про фит Ује ди ње ног кра љев ства, све за Кру ну, све за 
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јеф ти но екс пло а ти са ње ту ђих ре сур са! Чак и у пре у ре ђи ва њу сво-
је ге о по ли тич ке ана ли зе, ForeignOffice“ме ђу че ти ри при о ри те та 
спољ не по ли ти ке, убра ја очу ва ње ин те ре са сво јих пре ко мор ских 
те ри то ри ја“. Иза те фло ску ле сто ји и да нас бри тан ски ста ри ко ло-
ни ја ли стич ки ре флекс да сво је ин те ре се ви де на чи та вој пла не ти.

Нај вер ни ји са ве зник САД, у мно гим гло бал ним си ту а ци ја-
ма слу ша ни лу ка ви мен тор, Ве ли ка Бри та ни ја, де це ни ја ма је би ла 
са у че сник свих аме рич ких тај них опе ра ци ја у по ма га њу свет ске 
ислам ске ре во лу ци је. Та ко је би ло и у Ав га ни ста ну од 1979, та ко 
је би ло и у гра ђан ском ра ту у екс-Ју го сла ви ји, та ко је би ло и на 
КиМ-у. Пр сти (а че сто и ру ке, све до ла ка та) бри тан ских слу жби 
увек су у не ком ло кал ном пек ме зу. Оста ли су шам пи о ни тих ве-
шти на и хлад ног пак ти ра ња и са ђа во лом, ка да су ин те ре си Кру не 
(али и Аме ри ке) у пи та њу. Не ма код њих ди ле ма ка да су на ци о-
нал ни ин те ре си у пи та њу. А заузимањестратегијскихпозицијана
времејестубдоктриненационалнихинтереса.То је га ран ци ја ре-
зер ви са ња но вих ре сур са и си ро ви на, ко јих на Остр ву не ма. МИ-6 
је сву да и увек ми ро џи ја, ма ко ли ко су до га ђа ји да ле ки од Бри тан-
ског остр вља. 

„МаргаретТачер јечврстосталаузАмерикуутојанти
комуниситчкој крсташкој работи. У срцу британског естабли
шмента,уњеговомобавештајномсегменту,којисезваоJointIn
telligenceCommittee(JIC),који јебиодеоКанцеларијеКабинета
премијера,водилесусетеактивностиподршке,“ пи ше аме рич ки 
но ви нар ски вук Џон Ку ли, рат ни из ве штач ABC news, у сво јој из-
ван ред ној књи зи Несветиратови.6)

Ан га жо ва на је сво је вре ме но и фир ма KMS за пла ће нич ке ак-
тив но сти ра зно вр сне обу ке. Зна се да је ту фир му у обу ци ав га ни-
стан ских му џа хе ди на во дио бри тан ски пен зи о ни са ни пот пу ков ник 
Кејт Фарнс, као и бив ши ма јор SAS-а, Бра јан Ба ти. На две ло ка ци-
је, у Форт Ми ду, у Ме ри лен ду, као и у Чел те на му у Ен гле ској, аме-
рич ка Националнабезбедноснаагенција(NSA) и бри тан ски Гене
ралништабкомуникација (GCHQ), елек трон ски су шпи ју ни ра ли 
Ру се у Ав га ни ста ну, так тич ки и стра те гиј ски. На осно ву то га су и 
пра вље ни пла но ви обу ке, пре по ру чи ва на ефи ка сна оруж ја про тив 
Ру са у Ав га ни ста ну.7)

Мно ги исла ми сти из европ ских зе ма ља крај ње су зло у по тре-
бља ва ли го сто прим ство ви ше не го то ле рант них Фран цу за, Хо лан-
ђа на, Не ма ца. Ка да би до дир ну ли тач ку мо гу ћег хап ше ња, при бе-

6)  Ви де ти:John K. Co o ley, UnhollyWars,Plu to Press, Lon don, 1999.

7) Ibid.
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га ва ли би-бе гу у Ен гле ску. Де ве де се те го ди не про те клог сто ле ћа 
озна ча ва ју Ве ли ку Бри та ни ју као си гур но уто чи ште за мно ге исла-
ми стич ке те ро ри сте. То да нас мно ги ма зву чи као на уч на фан та сти-
ка, али је исти на о ко јој бри тан ска но мен кла ту ра не ра до го во ри и 
же ли да се ова по ли ти ка што пре за бо ра ви.8) Док тор Ка лим Си ди-
ки је по чет ком Де ве де се тих про гла шен за “нај кон тро верз ни јег му-
сли ма на Остр ва”, а у све ту је по стао по знат фа твом про тив “бо го-
хул ни ка”, књи жев ни ка Сал ма на Руш ди ја, 1989. го ди не. Оку пио је 
“му сли ман ски пар ла мент” са 155 по сла ни ка усред град ске већ ни це 
Кен синг то на, као да се све до га ђа не где у “де мо крат ским” ислам-
ским зе мља ма Ази је, или Бли ског Ис то ка. Др Си ди ки је, у свој ству 
ди рек то ра Му сли ман ског ин сти ту та у Лон до ну, чак и пре тио ен-
гле ској др жа ви: “Јасно једаћесемуслиманисупротставити,и
пркосити,акојепотребно,свакомзаконуилиполитициовеземље
којећепросудитисупротнимсвојиминтересима”. 

Гра ђан ски рат у Ју го сла ви ји, ко ји је по чео 1992, са мо је олак-
шао њи хов по ло жај, а они су уме ли па мет но да ко ри сте еуфо рич-
ну по др шку бри тан ске вла де и Кру не му сли ма ни ма у Ју го сла ви ји. 
Ор га ни зо ва ли су мно ге гру пе до бро во ља ца за рат про тив Ср ба у 
Бо сни и Хер це го ви ни, а ла га но ула зи ли у пан-му сли ман ску исла-
ми стич ку мре жу ком би но ва не ху ма ни тар не и вој не по др шке бо-
сан ским исла ми стич ким ли де ри ма. Нај пре се от кри ло да Си ди ки 
одр жа ва вр ло те сне ве зе са Иран ци ма, ко ји му и фи нан сиј ски по-
ма жу. Ин док три на ци ја се успе шно вр ши ме ђу мла дим и ур ба ним 
му сли ма ни ма Ве ли ке Бри та ни је, а да рет ко ко сме да по диг не глас. 
По сто ји пот пу но не схва тљи во по на ша ње “по ли тич ки ко рект ног” 
ко му ни ци ра ња са ра ди ка ли зо ва ним му сли ма ни ма, па је сва ка њи-
хо ва од бра на, пре ко ра зних ор га ни за ци ја за људ ска пра ва, увек би-
ва ла знат но гла сни ја од за бри ну тих за тен ден ци је ме ђу му сли ма-
ни ма на Остр ву. Бри тан ски ци ни ци су ско ва ли и вр ло та чан из раз 
– пре сто ни цу су про зва ли Лондонистан. Вр ху нац те на ка зне по ли-
ти ке пред ста вља ла је из ја ва бри тан ске вла де из ја ну а ра 1999. го ди-
не, у ко јој се при зна је да на те ри то ри ји Ве ли ке Бри та ни је по сто је 
цен три за обу ку исла ми ста, на вод но под па ском сна га без бед но сти. 

Опа сни ше ик Омар Ба кри је, као ли дер “Ал-Му џа хи ро на”, 
чак у штам пи при знао по сто ја ње цен та ра за бор бе ну обу ку. Пр ко-
сно је са оп штио и да у ње го вој џа ми ји у се вер ном Лон до ну при-
ку пља ју фун те за ислам ске бор це по Бо сни, Ко со ву, Па ле сти ни, 
Ка шми ру. Бри тан ска вла да из го ва ра се за ко ни ма ко ји омо гу ћа ва-
ју отва ра ње ова квих цен та ра. Абу Ку та да, али јас Омар Абу Омар, 

8) Овај рад спа да и у по ку ша је не за бо ра вља ња ова квих одур них по ли ти ка Ва шинг тер не.
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је дан од нај же шћих фун да мен та ли ста, спо кој но оби та ва од 1994. 
го ди не у Бри та ни ји? Овај Па ле сти нац био је оп ту жен од Јор да на 
за ве зе са Ал-Ка и дом и да је чо век од по ве ре ња Уса ме бен Ла де на 
у Ен гле ској. Ни шта ни је по мо гло, чак ни од лич не ве зе ен гле ског 
и јор дан ског дво ра, да се спре чи да ва ње ази ла Ку та ди. Не ко ли ко 
го ди на Ку та да је био глав ни уред ник “гла са џи ха да у Ал жи ру и чи-
та вом све ту”, ли ста “Ал Ан сар”. 

У Бри та ни ји је у не рас ки ди вој ве зи са Абу Хам зом, Егип-
ћа ни ном, та ко ђе вр ло по пу лар ним исла ми стом на Остр ву. Обо ји-
ца су, ина че, “Ав га ни стан ци”, “Alum ni”, пре ка ље ни до бро вољ ци 
и об у че ни те ро ри сти из ав га ни стан ских ло го ра бен Ла де на. Као 
до бро во љац у Ав га ни ста ну, Абу Хам за је из гу био у бор ба ма ру ку 
и јед но око, и као ин ва лид сте као у Бри та ни ји пра во на Кра љи чи ну 
пен зи ју(sic!).9) 

По фран цу ским из во ри ма, чак је и Уса ма бен Ла ден до ла-
зио у Лон дон, у вре ме ка да се скри вао код Му ла Ома ра у Кан да ха-
ру. Из ме ђу 1996. и 1998, Уса ма је сво јим при ват ним “џе том” ле тео 
у Лон дон, где се дис крет но сре тао са но ви на ри ма. Глав ни раз лог 
овог хра брог, чак др ског по се ћи ва ња Лон до на, је сте што су ње го ви 
љу ди ула га ли ње го ве па ре у Си ти ју, на Бер зи, и то у елек тро ни ку, 
гра ђе ви нар ство и из во зно-уво зне тран сак ци је. 

Бри тан ска слу жба MI5 от кри ла је у фе бру а ру и мар ту 2005. 
за ве ру бен Ла де но вих љу ди за ко ри шће ње Лон до на као ба зе за се-
ри ју бом ба шких ак ци ја по Евро пи. На че лу ухап ше не гру пе био је 
му ла Омар Мах муд Абу Омар. И по ред две ра ни је осу де у Јор да-
ну за те ро ри стич ка де ла, и по ред до ка за них ве за са бен Ла де ном, 
Омар је пу штен уз ка у ци ју. Та ко ђе у фе бру а ру 2001, је дан но ви-
нар “Њу сви ка” је усред Лон до на у ка фе џи ни ци се део са Ја се ром 
ал-Ши ри јем, за ко га је знао да је бли зак бен Ла де ну. Ал-Ши ри је 
но ви на ру по но си то са оп штио да је у дру штву са чо ве ком ко га је 
еги пат ска власт осу ди ла на смрт због те ро ри стич ке де лат но сти.10) 

Исла ми стич ка прет ња напредoвала је са свим ла га но, по пут 
кан це ра хра ње ног са у че сни штвом из ве сних фи нан сиј ских гру па, 
ка же бив ши фран цу ски вој ни оба ве шта јац, пу ков ник Би нел. Те ро-
ри зам је на чин ра то ва ња ко ји ни је но ви на. Исла ми стич ки те ро ри-
зам на Бал ка ну је оче вид но оја чан ра то ви ма у Бо сни и Хер це го ви-

9) Име је исто, али лон дон ски Абу Хам за ни је во ђа му џа хе ди на ко ји су још 1992. сти гли у 
Бо сну. Тај дру ги, „бо сан ски“ Абу Хам за, му џа хе дин ски ко ман дант из Бо ћи ња, је го ди-
на ма по сле ра та ужи вао го сто прим ство БиХ, иако је при пад ник Ал-Ка и де. 

10) Ви де ти: Z. Pe tro vić Pi ro ća nac, „AL QA I DA, Usa ma Ben La den i ‘Islam ska Ko min ter na’ 
pro tiv ju deo-hri šćan ske ci vi li za ci je“, EURO, Be o grad, 2002. 
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ни и на па дом на Ср би ју 1999. Ва шинг тон је ти ме де ста би ли зо вао 
Бал кан, а исла ми сти су пред ста вља ли дра го це ну по моћ за аме рич-
ке ак ци је.11)

По ста вља се та ко и пи та ње про ме не по на ша ња за пад них зе-
ма ља у об ја шња ва њу узро ка ра та у екс-Ју го сла ви ји. Ка да ће се от-
кри ти још увек тај ни до си јеи? Ве ро ват но тек по од ла ску по ли ти ча-
ра-са у че сни ка у ова квој по ли ти ци по др шке исла ми сти ма на на шем 
про сто ру.12) 

ВАШИНГТЕРНАНИКАДНИЈЕЖЕЛЕЛА
ДАТОТАЛНОПОРАЗИИСЛАМИСТЕ

Исла ми стич ка жа ри шта и њи хо во не пре ста но на пре до ва ње 
и на тлу Бал ка на ни су би ли ни до да нас ли кви ди ра на због стра те-
ги је Ва шинг тер не и ње них пот пу но ауто ном них по ли ти ка пре ма 
исла му ге не рал но. Сто га ни ка ква успе шна мо дер на стра те ги ја ни је 
мо гу ћа у овој бор би пре те мељ ног уста но вља ва ња чвр стих опе-
ра ци о них, али и по ли тич ких прин ци па во де ћих зе ма ља све та, пре 
све га САД и ње них европ ских са ве зни ка. И Изра ел ци и Фран цу зи 
су, ме се ци ма пре 11 сеп тем бра 2001, упо зо ра ва ли на прет ње Ал-
Ка и де про тив САД. И на и шли су на нео бја шњи ви зид иг но ри са ња.

У фран цу ској спољ ној оба ве штај ној слу жби DGSE (Direction
Généraledesservicesextérieurs) је би ло чак 9 из ве шта ја о то ме из-
ме ђу сеп тем бра 2000. и ав гу ста 2001. Још 5. ја ну а ра 2001, Фран-
цу зи су има ли син те ти зо ва ну за бе ле шку (notedesynthèse) на пет 
ку ца них стра ни ца, на сло вље ну „Пројекатотмицеавионаодра
дикалнихисламиста“. DGSE из ве шта ва о так тич ким рас пра ва ма 
с по чет ка 2000. го ди не, во ђе ним из ме ђу Уса ме бен Ла де на и ње-
го вих та ли бан ских са ве зни ка, по во дом опе ра ци је от ми це ави о на 
на аме рич ким ли ни ја ма. Од ја ну а ра 2001, ру ко вод ство Ал-Ка и де 
је под буд ним оком фран цу ских шпи ју на. И Фран цу зи уоп ште не 
сум ња ју да ће до ћи до то га. До тих по да та ка до ла зи ли су у са рад-
њи са уз беч ком оба ве штај ном слу жбом ге не ра ла Ра ши да До сто ма, 
јед ног од пле мен ских во ђа у ав га ни стан ском ра ту, ко ја их из ве шта-
ва: „Пројекатотмицеавионаизгледадајерасправљанпочетком
2000.године,токомсастанкауКабулуизмеђупредставникаорга
низацијеиБенЛадена“.

11) Ви де ти:Ин тер вју ауто ра са Пјер - Ан ри Би не лом, , Европа, Бе о град, март 2005.

12) Ви де ти:Marc Bon fou, DéfenseNationale, 12/ 2001.
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До стом је ин фил три рао из ве сне љу де у по крет MIO (Уз бе ки-
стан ски ислам ски по крет), чак до ко манд них струк ту ра ло го ра Ал-
Ка и де. Та ко оба ве шта ва сво је при ја те ље у Та шкен ту, зна ју ћи да ин-
фор ма ци је иду по том у САД, Ен гле ску и Фран цу ску. Но, Фран цу зи 
по ред ове тех ни ке осла ња ња на оба ве штај не по дат ке при ја те ља, 
до дат но ин фил три ра ју сво је љу де ко је „пре о бра ћа ју“ од кан ди да та 
за џи хад, у аген те сво је слу жбе. На рав но, реч је о мла дим Ара пи ма 
из пред гра ђа фран цу ских гра до ва, ода кле се нај ви ше и ре гру ту ју 
мла ди за џи хад.13) 

Ехуд Ба рак, пре ми јер Изра е ла од ма ја 1999. до фе бру а ра 
2001., об рео се у Њу јор ку дан пре атен та та 9/11. Ба рак и мно ги 
дру ги Изра ел ци, Не та ни ја ху та ко ђе, зах те ва ли су већ пре тих до-
га ђа ја свет ски фронт про тив те ро ри зма. „Време је да се започне
светскиратпротивтероризма,наистиначинкаоштосеЕвропа
борилапротивпоморскогпиратства.“Још 1995. је Ехуд Ба рак, 
ис ку сни вој ни оба ве шта јац, одр жао пре да ва ње гру пи изра ел ских 
ру ко во ди ла ца и за ме ни ку ди рек то ра CIA. Би ло је то по сле атен та-
та у Окла хо ми и То ки ју, две го ди не по сле пр вог на па да на Свет ски 
тр го вач ки цен тар у Њу јор ку. Ба рак им је го во рио: „Јестелисвесни
ресурсаиенергијекојејетребалодасеинвестирадаовајатен
татразориједнуодкула?Заштонеинвестиратисистематски
10%ресурсауборбупротивтероризма.Таборбанесмедабуде
јудеохришћанскаборбапротивислама, јеруарапскомуслиман
скомсветуимавеликибројруководилацакојисуразумнииумере
ни.Али,свакоодњихтребадапромислииизабересвојтабор.Тај
напорнетребадациљасамоинфраструктурекојепознајемо:Бен
Ладена,Хезбала,Хамас,Исламскиџихадидруге,већидржавеко
јеимнудеуточиште.Времеједасеколективноисконцентрисано
сарађујеуобавештајнојобласти,каоиудругим:операционалној,
економскојидипломатској.“ 14)

У прoмишљањима мо ду са бор бе про тив те ро ри зма тре ба во-
ди ти ра чу на о културидвоструког језика (double language cultu
re), ко ју упра жња ва ју при пад ни ци исла ми стич ких кру го ва. Ка да је 
под мет ну та бом ба у дис ко те ци у Тел Ави ву, Ара фат је оп ту жио 
за за ве ру Мо сад. Али, истог да на, Изра ел ци су „пре сре ли“ ње гов 
факс по ро ди ци по ги ну лог те ро ри сте-са мо у би це, ве ли ча ју ћи ње го-
во хе рој ство. Кла сич ни при мер при ме не културедвострукогјези
ка је му сли ман ски бо сан ски ли дер Али ја Изет бе го вић. Ка ко су га 
са мо Фран цу зи до че ки ва ли! Чак је и слав ни ка то лич ки све ште ник 

13) Ви де ти: Z. Pe tro vić Pi ro ća nac, „AL QA I DA, Usa ma Ben La den i ‘Islam ska Ko min ter na’ 
pro tiv ju deo-hri šćan ske ci vi li za ci je“, EURO, Be o grad, 2002. 

14)  Ibid.
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ху ма ни ста и за штит ник си ро ти ње, л’Абе Пјер био гор љи во уз ње-
га. Та ко ђе и мно ги фран цу ски и свет ски ин те лек ту ал ци, на ро чи то 
БернарАнриЛеви, ко га је Изет бе го вић оп се нио до те ме ре да је 
срам но фал си фи ко вао сце не до ку мен тар ца о ра ту по Са ра је ву, што 
је до ка зао па ри ски са ти рич ни не дељ ник „Окованипатак“.До та-
да, За пад је од Изет бе го ви ћа гу тао сва ку по ну ђе ну пи лу лу, без ика-
квог пре ми шља ња. А Изет бе го вић је још за жи во та спа дао у ред 
нај ве ћих ми сли ла ца и те о ре ти ча ра, а по том и прак ти ча ра, на ме та-
ња ислам ске др жа ве ла ич кој Евро пи хри шћан ске тра ди ци је. Изет-
бе го вић је са мо до след но при ме њи вао тај прин цип у ко му ни ка ци-
ји са не-му сли ма ни ма, а он и нај до след ни јем вер ни ку до зво ља ва 
при твор ност, за во ђе ње и об ма њи ва ње не-му сли ма на са ко ји ма се 
ко му ни ци ра. 

Фран цу ски ге не рал Ке но го во рио је да те ро ри зам ни ка да не-
ће мо ћи да се пот пу но из бри ше, већ га тре ба до ве сти на ра зи ну на 
ко јој мо же да се њим упра вља. „Натехничкомипрактичномпла
ну,тероризамнеможедадоведеупитањецивилизацију,илидр
жаву.Тероризамсада,унајбољимгодинама,доноси5.000мртвих
годишње. Истовремено у свету било 500.000 мртвих годишње
збогоружаних,етничкихсукоба,чегасвене.Имамилионмртвих
усаобраћајнимнесрећама.Иимадвамилионамртвихгодишњеу
несрећаманараду. Већинаданашњегтероризма,оногкојијенај
вишеумедијима,јестетероризамисламскогпорекла.Требаобра
ђиватипоследице,штоАмериканциичине,алитребаобрађивати
иузроке.Аистинскиулогјестедасеизбегнедамуслиманскисвет
зависиодинтегристичкогисламизма,илидасклизнеуњега, јер
ипаксвеукупнимуслиманскисветнеможедасеподведеподту
категорију,штојеочитокадасечитаКур'ан. Оваслабостисла
мапрвенственопроистичеизсиромаштвамуслиманскихземаља
иизсветауразвоју.Такођеиизчињеницедајеумногиммуслиман
скимземљамавластконцентрисанауолигархијама.Улог јенај
преуекономскомразвијањусредњекласеусвакојодмуслиманских
земаља. А чим имате развијену средњу класу, имате и приступ
обликудемократије.Саданемадемократијеумуслиманскимзе
мљама,поштонемасредњекласе.Требадонетиипомоћкакоси
ромаштвонебиљудебацалоузагрљајрадикалнихмулаиислами
ста,којисудобропроценилиситуацију,икојисуразвилисоцијалне
системелокалнеиспомоћикојисудоброначињени.“15)

Бри тан ски по глед на про блем те ро ри зма ту ма чи бри тан ски 
ам ба са дор у Па ри зу, Сир Џон Холмс у свом пре да ва њу вој ним 

15) Ви де ти:З. Пе тро вић Пи ро ћа нац, Ин тер вју са ге не ра лом Ке но ом, Националниинтерес, 
бр. 1, 2006.
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струч ња ци ма Фран цу ске 2004: „Ризицитероризмаиприлифера
ције оружја масовне деструкције само ће се интензификовати.
Нијеискљученониприбегавањенуклеарномдиспозитиву.Свесо
фистикованијахемијскаибиолошкаоружјапретедасепосејуу
природу,узризикекојетопредставља,услучајудаонападнуу
рукетерористичкихорганизација.Биотероризамибиолошкири
зик:његов модус изражавања биће увек непредвидив, нарочито
збогмалигнитетаеволуцијевируса,апосебнокадајеречошко
дљивимоколностимаиосукобуинтереса(рат,тероризам,злона
мерност,недостатак,хигијенеиобразовања,претеранасоцијал
напонашања,губитакмотивација.“16)

ИСЛАМИСТИЧКИФАКТОРКОДНАС-ЛОГИЧНА
ПОСЛЕДИЦАВАШИГТЕРНИНЕGRANDSTRATEGY

Фран цу ски пред сед ник Фран соа Ми те ран, ко ји је ва жио за 
при лич но „ме ког“ пре ма Ср би ма, а сло бод но мо же мо да ка же мо 
ка ко ни је скри вао сим па ти је пре ма срп ском на ро ду као исто риј-
ском са ве зни ку Фран цу ске, био је ин фор ми сан од фран цу ске вој не 
оба ве штај не слу жбе о исти ни о до га ђа ју на Мар ка ла ма у Са ра је ву, 
о то ме да тај зло чин ни је де ло Ср ба, већ му сли ман ских оба ве штај-
них слу жби, у са рад њи са ли бан ским па ле стин ским фрак ци ја ма. 
Ипак је по ло жио цве ће у Са ра је ву „жр тва ма срп ског зло чи на“. На 
са мрт ној по сте љи при знао је ову исти ну фран цу ској те ле ви зиј ској 
но ви нар ки Лор Адлер

Тај гра ђан ски раст у БиХ, са вид ним при ме са ма су ко ба ра-
ди ка ли зо ва ног исла ма Вр ха Изет бе го ви ће ве др жа ве, дав но је окон-
чан, 1995, али за што Са ра је во ни је до кра ја 2014 успе шно окон чао 
про блем при су ства исла ми ста, ко ји су у Бо сни и да ље, и ко ји су 
ре гру то ва ли но ве бор це за УМУ, ко ји их успе шно ша љу у бор бе у 
Си ри ји и дру где?

За што нај пре Аме ри кан ци, али и Евро пља ни, то ле ри шу и да-
ље исла ми стич ко при су ство у БиХ, Ма ке до ни ји, на Ко со ву и Ме-
то хи ји, па чак и де фи ни тив но ја сне за мет ке исла ми зма у Ра шкој, 
где не тре ба за не ма ри ти ва ха бит ске „пи о нир ске ма ни фе ста ци је“. 
На Ко со ву и Ме то хи ји би ло је чак и тра го ва „Ал-Ка и де“, што је и 
ло гич но об зи ром на њи хо во, од вла де Ал ба ни је то ле ри са но и по-
ма га но, при су ство у на шем су сед ству. Аме ри кан ци су на КиМ-у 
нај пре под ја ри ва ли су ко бе, да би по том по ста ли фин ги ра но не е фи-

16) Ви де ти:John Hol mes, „La Con tri bu tion de la gran de - Bre tag ne a la con struc tion po li ti que et 
stra te gi que de l’Union européen ne“, Défensenationale, 2/2004.
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ка сни у пот пу ној кон тро ли над те ри то ри јом. Да под се ти мо на ту 
ат мос фе ру јед ном убе дљи вом илу стра ци јом са Ко со ва и Ме то хи је, 
от кри ве ном јав но сти 2001. Реч је о од лом ку из рат ног днев ни ка ко-
ман дан та му џа хе дин ске је ди ни це “Абу Бе кир Си дик”, Екре ма Ав-
ди је “Абу су хе и ба”. „ИдемуБоснудасеобучимзарат...Тамосам
сеобучиозаруковањелакимпешадијскиморужјемивештинама
војнетактике.УЗенициупознајемАбдулахаДухајманаизСаудиј
скеАрабије, који је оснивачИсламског балканског центра... Ди
ректноизРијада,почеткомјула1997.године,уместонаКосово,
отишаосамуБосну.Тамосамсесастаосакомандантомјединице
‘Муџахедин’,чијијенадимакАбуМаали.Циљсастанкабиоједа
намобезбедипареитранспортзаубацивањеоружјаизАлбаније
наКосово...Одлукуоформирањујединицемуџахединадонеосам
почеткомјуна1998.године,аоформиосамјесрединомјуна.Ме
стоформирања,махалаКобрауселуДоњиПреказ,гдејесмештен
иштабјединице.НазивјединицеАбуБекирСидик.Командантје
диницесамја,заменикШпендКоприва,МухамедАвдија,мојбрат,
помоћникјезапозадину,ауштабсуушлијошСамииАлијаХоти,
АдамАвдијаиНеџмединЛауша. Циљформирањаборбамуџахе
динанаАлаховомпуту.Устројуприликомформирањабилонасје
70...Умојојјединици‘АбуБекирСидик’билоје40странаца. До
шлисуизСаудијскеАрабије,Египта,Албаније,ИрскеиМакедони
је.ДолазилисуразнимпутевимадоАлбаније.НекипрекоИталије,
другипрекоТурскеиБугарске,трећипрекоМакедоније,абилојеи
онихкојисууАлбанијуушлиизГрчке.” 17)

Као и у слу ча је ви ма ге не зе Ва шинг тер ни не стра те ги је „се ја-
ња“ и све срд ног по ма га ња исла ми ста ши ром пла не те, пре све га ра-
ди на но ше ња гу би та ка нај пре СССР-у, а по том и дру гим зе мља ма 
и ре ги о ни ма све та, па та ко и на шем про сто ру, под се ћа мо на не ко-
ли ке ин ди ка тив не до га ђа је исла ми стич ке ин фил тра ци је екс-ју го-
сло вен ског про сто ра. Гро теск но је чак и што је хр ват ска Туђ ма но ва 
др жа ва та ко ђе то ком гра ђан ског ра та има ла фа зе озбиљ них вој них 
са рад њи, уз по ма га ње му џа хе ди ни ма и нај љу ћим исла ми сти ма 
све та, али и иран ским аја то ла си ма и рaзног на о ру жа ња у тран зи ту 
до бо сан ских во ји шта.

Др Ај ман Ал-За ва хи ри, бен Ла де нов иде о лог и пр ви за ме-
ник, а по сле ње го ве смр ти и на след ник на че лу Ал-Ка и де је, зна ле 

17) Муџахединска јединица “Абу Бекир Сидик”, Екрема Авдије “Абусухеиба”, десеткована 
је и њени делови заробљени у српској акцији у Дреници, јула 1998. Овај драстичан 
пример присуства Ал-Qаиде на нашем тлу илуструје активности др Ајмана Завахирија 
који има базу у Софији. Нико ни у Србији, а камо ли у свету, није гласно сигнализовао 
свету о каквој пошасти је реч. Досије је објавио београдски недељник “Телеграф”, из 
пера М. Антића, али тек септембра 2001.
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су то све за пад не оба ве штај не слу жбе, у ви ше на вра та је ме се ци-
ма бо ра вио то ком ра та у Ју го сла ви ји, па у Со фи ји, ко ор ди ни шу ћи 
му џа хе дин ско уче шће у ра ту про тив Ср ба у Бо сни и Хер це го ви ни, 
по том и на КиМ-у. И ни ко га ни је хап сио. Чак ни Ми ло ше ви ћев ре-
жим ни је на шао за сход но да За ва хи ри ја јед но став но от ме, ка ко би 
учи ни ли, на при мер, Изра ел ци, кад год им не ки не при ја тељ за тре ба 
због на ци о нал ног ин те ре са.18)

Аме ри кан ци су по ли тич ки и оба ве штај но по че ли да по др жа-
ва ју те ро ри стич ке ал бан ске гру пе ко је су вр ши ле атен та те, већ од 
апри ла 1996, на по ли циј ске по ста је срп ске про вин ци је. Од 1999. 
го ди не им ови те ро ри сти де ли мич но из ми чу, за то што има ју по ли-
тич ки циљ ства ра ња дру ге ал бан ске др жа ве. На Ко со ву и Ме то хи-
ји, још увек при лич но дис крет не, де лу ју ма фи ја шке те ро ри стич ке 
гру пе, са ло кал ним по ли тич ким ци ље ви ма, ко је по др жа ва твр да 
гра на ОрганизацијеИсламскеКонференције(OIK). 19) 

Ако по сто ји при вид по ли тич ке и фи нан сиј ске ко ор ди на ци-
је, она се на ла зи у ОИК у и Исламској банци за развој. И ка ко 
је ова бан ка је ди на фи нан сиј ска сна га ка дра да се по диг не про-
тив САД, твр да гра на Исламскеконференцијемо же да де ла.Ме ђу-
тим, ове гру пе су та ко ђе и парт не ри аме рич ком круп ном ка пи та лу 
на вла сти у еки пи Буш& comp., па Аме ри кан ци њих не оп ту жу ју 
отво ре но. Ал-Kаидини бор ци су опе ри са ли и уну тар УЧК (КLA), 
али су исто вре ме но исти Ал бан ци фи нан си ра ни и об у ча ва ни и од 
Аме ри ка на ца. Фран цу ски вој ни оба ве шта јац Би нел при да је ве ли ки 
зна чај и ислам ским не-вла ди ним ор га ни за ци ја ма, за пра во ак ти ви-
сти ма твр дог исла ми зма са Бли ског ис то ка на на шем тлу у то вре-
ме. „НВОтомедоприносе,каоштојетобиослучајтокомратау
БоснииХерцеговини.Укњизи’РатнизлочиниуНАТОу’,јадајем
именаНВОиадресенакојимасмоихналазилиуЗеници.Е,па,то
суистеНВОкоједелајунаКосову!Итребабитипоштен,неки
одчлановаовихНВОсупоштениљуди.Но,онисуприморанида
слушају.“20)

Швај цар ска штам па об ја вљу јеу ок то бру 2001. ду жи из ве-
штај о ак тив но сти ма Ал-Ка и де у Ве ли кој Бри та ни ји и на Ко со ву, 
ко је кон тро ли ше НА ТО. „Премаегипатскимифранцускимтајним

18) Ви де ти: Yos sef Bo dansky, OffensiveintheBalkans,The In ter na ti o nal Stra te gic Stu di es As so-
ci a tion, Ale xan dria, Vir gi nia, 1995; Yos sef Bo dan ski, Nekitozovumir.Uiščekivanjuratana
Balkanu, Z. Pe tro vić: Ju go i stok, Be o grad, 1998; Yos sef Bo dansky,BinLaden,TheManWho
DeclaredWaronAmerica,Fo rum, 1999.

19) Ви де ти: Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, ВашингтернаиСрби,одТрумановихјаја,доКлин
тоновогосиромашеногуранијума, Ин сту тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2013. 

20) Ви де ти: Раз го вор са Пјер - Ан ри Би не лом, Европа, Бе о град, март 2005
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службама,БенЛаден,којијебиогостталибанаистовременокад
ибројнидругитражениисламисти,довеојеоко500арапскихму
џахединауТирану.Изгледадасусеони, рамеузрамесаУЧКса
Косова,борилиибилиумешаниуделанајбруталнијихосветапро
тивсрпскихцивила“.21)

На Ко со во и Ме то хи ји су та да бо ра ви ли и исла ми стич ки те-
ро ри сти ко ји су се та мо бо ри ли не са мо про тив Ср ба, већ су се при-
пре ма ли да то чи не и про тив Аме ри ка на ца, ка да за то куц не час. 
Они су, го во ри ли су оба ве штај ни за пад ни из во ри, има ли и пу но 
нов ца и ло ги стич ку по др шку. 

Фран цу ска ба за у Ју жној Ми тро ви ци, Belvédère је за овог 
ауто ра би ла озбиљ на ин ди ка ци ја и илу стра ци ја стра ха од те ро ри-
зма у на шем ре ги о ну. И још пре ци зни је: од ислам ског, а не срп ског 
те ро ри зма. У то сам се лич но уве рио при ли ком по се те ба зи. Упр-
кос чи ње ни ци да у њу ап со лут но ни пти ца не мо же да уле ти, а ка мо 
ли да про дре не ка ору жа на фор ма ци ја, у са мој ба зи спа ва о ни це су 
обез бе ђе не спо ља чи та вом ду жи ном зи до ви ма бе тон ских бло ко ва 
ви со ким ме тар и по. Ова кве ме ре го во ре о по ја ча ном за зи ра њу од 
око ли не, ко ја се не сма тра при ја тељ ском, ма ко ли ко по ли ти ча ри 
европ ских др жа ва увек же ле да по ка жу су прот но јав но сти ма сво-
јих зе ма ља.22)

Иран, Са у диј ска Ара би ја и тур ски фун да мен та ли стич ки кру-
го ви ни су жа ли ли па ра за исла ми сте на КиМ-у. Но вац и оруж је 
не пре кид но су и по сле 1999 сти за ли и сти жу на Ко со во и Ме то-
хи ју. За то су би ли на ме ње ни број ни ло го ри у Ав га ни ста ну, по но-
во ак ти ви ра ни у зо на ма ко је не кон тро ли ше НА ТО, по себ но крај 
гра ни це са Ира ном. Зна мо и да су ма ке дон ске, ру ске, фран цу ске 
и еги пат ске оба ве штај не струк ту ре сво је вре ме но по твр ди ле да је 
је дан од ис ку сни јих во ђа Ал-Kаиде лич но ко ман до вао то ком 2001. 
тре на жним ло го ром исла ми ста у ко сов ском сек то ру под ко ман дом 
аме рич ких тру па. 23)

Са у диј ска Ара би ја твр до гла во je на ста вља сво ју ми си ју 
исла ми зо ва ња му сли ма на где год их има. И на Ко сме ту има ју 
исту по ли ти ку. У При шти ну је сти гао и „Кинг Фа хад кул тур-
ни цен тар“, је два име ном за ма ски ра ни цен тар за исла ми стич-
ку про па ган ду. На пред став ни штву свих њи хо вих „ху ма ни-
тар них“ ор га ни за ци ја увек ви јо ри зе ле на за ста ва са по уч ном 

21) Ви де ти: NeueZuericherZeitung,  24. oc to ber 2001.

22) Ви де ти : До си је „Чи је је на ше Ко со во“, З. Пе тро вић Пи ро ћа нац, „Ћу та ње мр жње“, Ста
тусма га зин, бр. 18. но вем бар 2003.

23) Ви де ти: LeMonde,12.04. 2007. 
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по ру ком из Ку ра на. Зна се да је нај ве ћи део па ра за град њу 
но вих џа ми ја та ко ђе до ла зио од Са у ди ја ца. Ма да се на КиМ-у 
твр ди ло да у ве ћи ни џа ми ја не ма не што мно го ви ше вер ни-
ка, сву да су ни ца ле као пе чур ке. У При шти ни су се об ре ле и 
не ке од оних са у диј ских ор га ни за ци ја ко је су Аме ри кан ци у 
САД већ ели ми ни са ли са сво је те ри то ри је, или им про на шли 
не до пу сти ве фи нан сиј ске пре кр ша је. Ти ко је Аме ри ка про-
гла ша ва фи нан сиј ском и ло ги стич ком по др шком “Ал Ка и де” 
сло бод но ра де по Ко сме ту.24)

НЕМАУСПЕХАУБОРБИПРОТИВ
ТЕРОРИЗМАБЕЗСАДСАЧВРСТИМЕТИЧКИМ
СТАНДАРДИМА,(CONTRADICTIOINADIECTO)

Тре ћа и че твр та ге не ра ци ја исла ми ста, оку пље на је око ко хе-
рент ног про јек та. Они же ле да на ста ве са пра вом џи ха ди стич ком 
аген дом, а она је па ни слам ска, баш као и сим бол Уса ме бен Ла-
де на. У та квом све тлу упра во тре ба, уве рен сам, да по сма тра мо и 
гру па ци је ко је при лич но скри ве но у овој фа зи, по сто је на тлу бив-
ше Ју го сла ви је, у Ср би ји, на Ко сме ту, у Бо сни и Хер це го ви ни. Ау-
тор је убе ђен да те гру па ци је ни су, по Бли ском Ис то ку, у Евро пи, 
сву да у све ту, за сно ва не на „ко мин тер нов ском“ прин ци пу цен трал-
не кон тро ле, већ упра во су прот но, на де струк ту и са ним и то тал но 
ауто ном ним ви со ко све сним исла ми стич ким гру пу ску ла ма, пред-
во ђе ним из у зет но ин те ли гент ним ру ко вод стви ма. Њи хо ва уну тар-
ња струк ту ра и ме тод бор бе нај ви ше на ли ку ју ор га ни за ци ји ју го-
сло вен ских ко му ни ста у пе ри о ду иле гал них ак тив но сти, на чи јим 
ис ку стви ма су се бен Ла де но ви след бе ни ци при ље жно учи ли.25)

Ка да је Али ја Изет бе го вић фор ми ра њем „Хан џар ди ви зи је“ 
1993. на ста вио зло гла сну фа ши стич ку тра ди ци ју исто и ме не про-
хи тле ров ске му сли ман ске фор ма ци је из Дру гог свет ског ра та, Аме-
ри кан ци ма то ни је сме та ло. Ни то да су већ он да мно ги бор ци те 
ди ви зи је би ли Ал бан ци са Ко сме та, из Ма ке до ни је, Цр не Го ре, из 
Ра шке. Ка да се Аме ри ка бо ри про тив исла ми зма, бор бе ног исла ма, 
он да је не до пу сти во ка да пра ви из у зет ке, и баш код нас. Ни ду го-
го ди шње то ле ри са ње Ира ну ни је до ве ло до оче ки ва ног аме рич ког 
ото пља ва ња од но са са му сли ман ским зе мља ма, на би ло ко јој тач ки 
пла не те. 

24) Ви де ти : До си је „Чи је је на ше Ко со во“, З. Пе тро вић Пи ро ћа нац, „Ћу та ње мр жње“, Ста
тусма га зин, бр. 18, но вем бар 2003.

25) Ви де ти: Zo ran Pe tro vić Pi ro ća nac, „AL QA I DA, Usa ma Ben La den i ‘Islam ska Ko min ter na’ 
pro tiv ju deo-hri šćan ske ci vi li za ci je“, EURO, Be o grad, 2002. 
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Пре све га Аме ри ка, prime mover и на Ју го и сто ку Евро пе, 
као и Ве ли ка Бри та ни ја, а по том и дру ге раз ви је не зе мље, мо ра ју 
да схва те ка ко ће екс пан зи ја ислам ског све та би ти на ста вље на и у 
овом сто ле ћу. То ће на ста ви ти да бу де јед на од кључ них по ли тич-
ких, де мо граф ских и ци ви ли за циј ских фак то ра пла не те. 

Ка ко се успе шно бо ри ти про тив те ро ри зма у ре ги о ну, ако 
по ли тич ке струк ту ре Аме ри ке и Евро пе пот пу но по др жа ва ју про-
је кат ства ра ња ин те грал не др жа ве Ал ба на ца, пре ко не за ви сно сти 
КиМ–а. То во ди без сум ње до от ки да ња, абла ци је де ла те ри то ри је 
Ср би је, по том, у на ред ним фа за ма, до за до во ља ва ња исто риј ских 
аспи ра ци ја ује ди ње не ал бан ске на ци је на Бал ка ну, и де ло ва Ма ке-
до ни је и Цр не Го ре, за тај циљ. 

Под се ти мо и на де таљ ко ји ни је за пот це њи ва ње: ма ти ца Ал-
ба ни ја је, као ла ич ка ре пу бли ка, чла ни ца Ислам ске кон фе рен ци је 
од 1991, и у тој моћ ној ор га ни за ци ји за сту па ак тив но исто риј ске 
ин те ре се сво јих де ло ва у Ср би ји, Ма ке до ни ји, Цр ној Го ри и Грч-
кој, не ги ра ју ћи са вре ме не те ме ље др жа ве, и чи ње ни цу да њи хо ва 
др жа ва-ма ти ца одав но по сто ји. Та кву чи ње ни цу ни јед на озбиљ-
на ге о по ли тич ка ана ли за не мо же да пре не брег не, а Ва шинг тон то 
упор но чи ни и 2014. За ми сли мо исто риј ски раз вој си ту а ци је ко-
ји ће и на ред них го ди на ићи на ру ку ве ли ко ал бан ској иде ји, та ко 
упор но по ма га ној и од ислам ског све та. А шта ако у јед ној тач ки 
хри шћан ске зе мље ре ги о на до ђу до за кључ ка ка ко је је ди ни из лаз 
по ли тич ко и вој но удру жи ва ње хри шћан ских сна га ре ги о на, да кле 
ефи ка сан, сна жан и од лу чан вој ни од го вор, без об зи ра одо бра ва ли 
то НА ТО, или не?

Гло бал на аме рич ка стра те ги ја, ге о по ли ти ка „ the lonely su
perpower“ (Хан тинг тон) мо ра да се про ме ни, го то во из ко ре на. 
САД не ма ју ви ше вој ну ин фра струк ту ру да де ла ју као им пе ри ја. 
Уки ну ле су оба ве зну вој ну слу жбу и те шко су у ста њу да спро во де 
сво ју winwinдоктрину. Ва шинг тер на по ја ча ва ан ти те ро ри стич ку 
бор бу и сна жну шпи ју на жу у свр ху пред у пре ђи ва ња те ро ри зма. 
Аме ри ка и За пад тре ба да су спрег ну сво ју во љу „на ме та ња де мо-
кра ти је“ за пад ног ти па, без по што ва ња ло кал них кул ту ра и тра ди-
ци ја, и иг но ри са њем основ не де кла ра ци је УНЕ СКО-а о Кул тур ној 
ра зно ли ко сти. То је ко пер ни кан ски обрт аме рич ке по ли ти ке, ра ван 
про ме ни њи хо вог од но са пре ма Про то ко лу из Кјо та. Без то га, ма 
ка ко уто пиј ски зву ча ло Ва шинг то ну, ре зул та та ина че не ће би ти и 
свет ће за ду го оста ти по при ште број них кр ва вих су ко ба и ха о са. 

Ка ко су мо гле САД да сву да дру где са Ира ном бу ду у крај ње 
за тег ну тим од но си ма, а да на Ју го и сто ку Евро пе, то ком чи та вог ра-
та у екс-Ју го сла ви ји, го то во отво ре но то ле ри шу иран ско ме ша ње, 
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до пре ма ње оруж ја за му сли ма не и исла ми за ци ју хри шћан ског про-
сто ра. Нај цр ње је то што је за аме рич ку док три ну не где исла ми зам 
љу ти не при ја тељ, а дру где пер верз ни са ве зник.

Аутор та ко ђе сма тра да је за сми ри ва ња су ко ба ју део-хри-
шћан ске ци ви ли за ци је и исла ма и ду го роч но де ло твор на стра те-
ги ја бор бе про тив исла ми зма, је ди но мо гу ће ус по ста вља њем ци-
ви ли за циј ског ди ја ло га са во де ћим вер ским ли де ри ма са вре ме ног 
му сли ман ског све та, са нај ве ћим ду хов ним во ђа ма, ко је сле ди ми-
ли јар да и три сто ти не ми ли о на му сли ма на пла не те. Све ви ше За пад 
при бе га ва док три ни preemptivestrike(удар уна пред, пре вен тив но). 
Уме сто то га, уве рен сам да се тре ба пре о ри јен ти са ти знат но ви ше 
на упор ни ди ја лог ци ви ли за ци ја. За пад на ци ви ли за ци ја ни је до сад 
уло жи ла до вољ но енер ги је за при до би ја ње му сли ман ских вер ских 
и мо рал них ауто ри те та за ква ли та тив но са свим дру га чи ји, и ве ро-
ват но вр ло ду ги ди ја лог по ми ре ња, си нер ги је и по тра ге за пла не-
тар ном за јед нич ком угро же ном бу дућ но шћу чо ве чан ства. Об зи ром 
на струк ту и са ност ве ћи не му сли ман ских за јед ни ца и дру шта ва 
пла не те, ја сно је да се ду го роч на ре ше ња и оздра вље ња од но са ци-
ви ли за ци ја не мо же по сти ћи без пот пу ног уче шћа нај му дри јих ре-
ли ги о зних му сли ман ских гла ва пла не те. 
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ISLAMISMETASSISTANCEDUWASHINGTERN
CONTRELESINTÉRÊTSSERBES

Résumé
L’auteuranalysedesstratégiesmodernesdeluttecontreleterro

risme,qu’essayentd’appliquerl’OTANetautrespaysaujourd’hui.Cet
essaiaffirme,àl’aidedenombreuxexemplesconvaincantsdeschamps
debatailles exyougoslaves, que lesEtats’Unis et ses alliés aidaient
pendantlesannéesdeguerrecivileenYougoslavie,lesforcesislami
qued’AlijaIzetbegović.MêmeOussamaBenLadenpouvait,sansau
cunproblème,participerdanslaluttecontreleschrétiensserbesdans
lesbataillesenBosnie,parintermédiairedesaBrigade„ЕlMoudja
hedin“.LesAméricains veulentmaintenant effaçer ce comportement
inadmissible,commesirienn’yétait.L’auteurconsidèrequ’ilnepeut
pasêtreaucuncombatefficaceauxBalkanscontrelecrimeorganiséet
leterrorisme,tantquelastratégieaméricainenechangefondamenta
lement,aulieudepersévererdanssoncynismedela„superpuissan
cesolitaire“(thelonelysuperpower),commeleditHuntington.Ilest
nécessaireaussiundyaloguedelonguedureéeetsyncèreinterreéligi
euxavecleslidérsmusulmqnsreprésentantlesplusgrandesautoritées
religieusesdanslemondemusulman,pourapaiserlestensionsdansle
monde.
Mots - clés : Al  Qaida, terrorisme, islam militant, Washingtern, frappe

préemptive,guerreasymétrique.

* Овај рад је при мљен 1. де цем бра 2014. го ди не, а при хва ћен за штам пу на са стан ку ре-
дак ци је 12. де цем бра 2014. го ди не.
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„пиједесталбитности“,итонавеликаврата,вратиларелигија.
Пореднесумњивогзначајакојибитнерелигијесавременогсвета
имајууартикулисањудуховнихпотребаверника,чињеницаједа
сумногеекстремистичке,анереткоитерористичкеорганиза
ције,суштинусвогзалагањаиделовањавезалеза„узвишеневер
скеразлоге“.Стимувези, главнициљовограда једа,почевши
оддефинисањапојма–екстремизам,прекопојашњењапојавеи
етаблирањаполитичкогислама–исламизма,елаборирасавреме
никонтекстукојемсекаодоминантанвидверскиинспирисаног
насиљајављаисламистичкиекстремизам,каоидаукаженанај
важнијеекстремистичкегрупеурегионуБалканаиначинењихо
вогделовања.Такође,овајрадговорииомогућностимавојногод
говоранаовупошастсавременогсвета,усветлустратегијскихи
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киислам,исламистичкеорганизације,деловањеислами
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* У ра ду са оп штен део ре зул та та ис тра жи ва ња на про јек ту: ,,Рен та бил ни из вор но вих 
тех но ло ги ја и кон цен тра ци ја од бра не кроз дру штве не про ме не и стра те шке ор јен та ци је 
Ср би је у 21 ве ку (III47029 МНТ РС)” ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за об ра зо ва ње и 
на у ку Ре пу бли ке Ср би је.
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„Бог је омаловажаван организованом рели
гијом,посебнобуквалистимамеђуекстреми
стимасвихубеђења“1)

ПOJAM,УЗРОЦИИДЕФИНИЦИОНИ
ОКВИРЕКСТРЕМИЗМА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7) Исто.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• политичкиекстремизам(узадњевременајчешћеусфери
радикалнедеснице);

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

• екстремизам који обухвата све наведене варијетете –
комбинованиекстремизам

ПОЛИТИЧКИИСЛАМ–ЗАЧЕЦИ
ИЕТАБЛИРАЊЕИСЛАМИЗМА

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

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

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

20) Су бо тић Ми ло ван: „Исла ми стич ки екс тре ми зам као па ра диг ма вер ски фун ди ра ног на-
си ља“, Култураполиса, Но ви Сад, год. X (2013), бр. 20, (21-39), стр. 30.



ЈованкаШарановић,МилованСуботић ИСЛАМИСТИЧКИ...

115

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

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

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

21) Исто.

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

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

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

23) Исто, стр. 32.

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

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

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

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

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

26) Исто.

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

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

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

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

• Активнаиламскаомладина

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

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



ЈованкаШарановић,МилованСуботић ИСЛАМИСТИЧКИ...

119

• Беневоленсинтернешнел(BenevolenceInternationalFoun
dationBIF).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33) Исто.

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

НАЧИНДЕЛОВАЊА
ИСЛАМИСТИЧКИХОРГАНИЗАЦИЈА
ИУГРОЖАВАЊЕБЕЗБЕДНОСТИ

БАЛКАНСКИХДРЖАВА
(СЛУЧАЈЕВИБИХИКОСОВАИМЕТОХИЈЕ)

СлучајБиХ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СлучајКиМ

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

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

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

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

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

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

42) Исто, стр. 231

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

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

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

МОГУЋНОСТИУПОТРЕБЕВОЈНОГОДГОВОРА
НАЕКСТРЕМНОИСЛАМИСТИЧКОДЕЛОВАЊЕ

–СТРАТЕГИЈСКИОКВИРПРОБЛЕМА

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

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

45) Исто 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

49) Исто, стр. 14.

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

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

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

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

51) Исто, стр. 6.

52) Исто.

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

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

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

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

ЗАКЉУЧАК

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

54)  Исто, 236.

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

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

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

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

ISLAMICEXTREMISMIN
THEBALKANS:MILITARYASPECTS

Resume
Recognizingextremism,itsdeterminationanddefining,itsmani

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

organizations,actionofIslamistorganizations,militaryresponse.

* Овај рад је при мљен 20. но вем бра 2014. го ди не, а при хва ћен за штам пу на са стан ку ре-
дак ци је 12. де цем бра 2014. го ди не.
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МладенЛишанин
Институтзаполитичкестудије,Београд

ИСЛАМ И ИСЛА МИ ЗАМ:  
ПО РЕ КЛО, ПРО БЛЕ МИ, ПЕР СПЕК ТИ ВЕ*

Са же так
Циљаутораједаурадупредставиосновнетоковенастан

каиразвоја,каоимогућеперспективеисламакаополитичкогиз
раза–другачијеодређеногкаоисламизам.Доксукултуролошки,
географскииполитичкоекономскиизвориисламизмаувеликојме
рипознати,онисеморајуконстантноизноваистраживати,има
јућиувидутрансформацијекрозкоје,нарочитоупоследњихне
коликодеценија,пролазисамконцептисламизмакаополитичког
изразаислама.Унутарисламскеверскепатимеиполитичкепо
деле,односисламапремазападномсветуимодерностикаоједном
од најупечатљивијих обележја запада, као и положај религије у
политичкојисторијимуслиманскихдруштава,некисуодфакто
ранајчешћеистицанихусавременојлитературикаозначајнихза
формирањесавременогисламизма.Питањеприбегавањаупотре
бисиле,посебноувидусавременог,транснационалног,тероризма,
представљапосебнуобластусавременимисламскимстудијамаа
ододговоранаовопитањеувеликојмеризависинесамосудбина
исламаиисламскеполитикевећиглобалнихполитичкиходноса.
Кључ не ре чи: ислам,исламизам,тероризам,модерност,цивилизација

Пи та ње исла ма као ре ли ги је, али по себ но ње го вих раз ли чи-
тих по ли тич ких ма ни фе ста ци ја, јед но је од цен трал них пи та ња да-
на шњих ме ђу на род них и гло бал них од но са. Ово је ра зу мљи во, има-

* Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Де мо крат ски и на ци о нал ни ка па ци те ти по-
ли тич ких ин сти ту ци ја Ср би је у про це су ме ђу на род них ин те гра ци ја“, бр. 179009, ко ји 
фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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ју ћи у ви ду пре све га број ност му сли ман ског ста нов ни штва1) али и 
ге о по ли тич ки по ло жај и еко ном ски зна чај ве ли ког бро ја ислам ских 
зе ма ља. Ме ђу тим, зна чај исла ма пре ва зи ла зи де мо граф ске, ге о по-
ли тич ке и еко ном ске па ра ме тре. Реч је о ре ли ги ји ко ја је, ви ше не го 
ма ко ја дру га, сва ко днев но при сут на као део аген де про ми шља ња 
али и прак се гло бал них по ли тич ких од но са.

Раз у ме се да раз ло зи за то ни су чи сто, па ни пре вас ход но, 
вер ске при ро де. Реч је о тран спо зи ци ји исла ма из вер ске у по ли-
тич ку сфе ру, што у свом нај ек стрем ни јем, на сил ном об ли ку – об-
ли ку исла ми стич ког те ро ри зма – про из во ди те шко мер љи ве по сле-
ди це у го то во свим де ло ви ма гло бал не по ли тич ке аре не. 

Еле мен тар на ди стинк ци ја из ме ђу исла ма и исла ми зма је она 
ко ју пра ви Ен др ју Хеј вуд, ка да ка же да се тер мин „ислам“ од но си 
на ре ли ги ју, а „исла ми зам“ на „по ли тич ка уве ре ња за сно ва на на 
ислам ским иде ја ма и прин ци пи ма, или на по ли тич ки по крет ин-
спи ри сан тим уве ре њи ма“. 2) Као што ће се ви де ти, по ли тич ки ци-
ље ви исла ми стич ких по кре та мо гу би ти од ре ђе ни на раз ли чи те на-
чи не, ме ђу тим, Хеј вуд из два ја три, ка ко их на зи ва, сре ди шња ци ља 
исла ми зма: оства ри ва ње па ни слам ског је дин ства, „про чи шће ње“ 
ислам ског све та ус по ста вља њем аутен тич них ислам ских дру штве-
них по ре да ка, као и од стра њи ва ње за пад ног – пре све га аме рич ког 
– ути ца ја из ислам ских дру шта ва.3) 

Пи тер Де мант из два ја че ти ри ди мен зи је, од но сно по јав на 
об ли ка исла ми зма: исла ми зам се, пре ма ње го вом су ду, ја вља као 
иде о ло ги ја, као по крет, као из раз три ба ли стич ког све то на зо ра, или 
као од го вор на дру штве не (ур ба не, ге не ра циј ске или кла сне) кри-
зе.4)

Већ из ова два на ве де на од ре ђе ња исла ми зма уоч љи ва је ре-
ла тив на не у хва тљи вост овог пој ма. Оно што га у сва ком слу ча ју 
ка рак те ри ше је сте чи ње ни ца да он пред ста вља по ли тич ки из раз 
ислам ске ве ре, од но сно, дру га чи је по ста вље но, упо тре бу исла ма и 
ње го вих прин ци па и сим бо ла у по ли тич ке свр хе. 

1) Реч је о дру гој нај број ни јој ре ли ги ји на све ту (на кон хри шћан ства), са око 1,6 ми ли јар ди 
вер ни ка што је го то во че твр ти на свет ске по пу ла ци је.

2) An drew Heywo od: GlobalPolitics, Pal gra ve Mac mil lan, Ba sing sto ke, 2011, p. 198; ви де ти 
та ко ђе: Ric hard C. Mar tin and Ab bas Bar ze gar: Islamism.ContestedPerspectivesonPoliti
calIslam, Stan ford Uni ver sity Press, Stan ford [CA], 2010.

3) Heywo od: Ibid.

4) Pe ter R. De mant: Islamvs.Islamism.TheDilemmaoftheMuslimWorld, Pra e ger Pu blis hers, 
West port [CT] – Lon don, 2006, pp. 180-184.
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Ме ђу тим, Сал ва Исма ил, по ку ша ва ју ћи да да још кон крет-
ни је и пре ци зни је од ре ђе ње, пра ви и до дат ну ди стинк ци ју: ону из-
ме ђу „исла ми зма“ и „исла ми стич ке по ли ти ке“. При то ме, исла ми-
стич ка по ли ти ка под ра зу ме ва „ак тив но сти ор га ни за ци ја и по кре та 
ко ји у по ли тич кој сфе ри мо би ли шу и аги ту ју слу же ћи се зна ци ма и 
сим бо ли ма из ислам ских тра ди ци ја, или по ли тич ки ак ти ви зам ко ји 
укљу чу је не фор мал не гру па ци је ко је (ре)кон стру и шу ре пер то а ре и 
ре фе рент не окви ре ислам ских тра ди ци ја“, док исла ми зам об у хва та 
„ка ко исла ми стич ку по ли ти ку, та ко и ре-исла ми за ци ју као про цес 
у ко ме се у раз ли чи те обла сти дру штве ног жи во та уво де зна ци и 
сим бо ли по ве за ни са ислам ским кул тур ним тра ди ци ја ма“5) (по пут, 
нпр. пи та ња упо тре бе хи џа ба).  За Исма и ла је, да кле, исла ми зам 
ге не рич ки по јам ка да је реч о уво ђе њу ислам ских еле ме на та у дру-
штве ни жи вот, док се ко ри шће ње еле ме на та исла ма у по ли тич ким 
бор ба ма спе ци фич но од ре ђу је као исла ми стич ка по ли ти ка. Оту да 
ње го ва де фи ни ци ја исла ми стич ке по ли ти ке у нај ве ћој ме ри од го-
ва ра кла сич ним де фи ни ци ја ма исла ми зма ка кве сре ће мо у ли те ра-
ту ри, по пут оне, већ на ве де не, Ен др јуа Хеј ву да.

Исла ми зам, ова ко схва ћен, има сво ју уну тра шњо по ли тич ку  
и спољ но по ли тич ку ди мен зи ју. На рав но да је на стао у уну тра шњим 
др жав ним окви ри ма, као што су за са вре ме ну ана ли зу бу ђе ња и 
раз во ја исла ми зма од нај ве ћег зна ча ја про у ча ва ње уну тра шњо по-
ли тич ких фе но ме на по пут от по ра Му сли ман ске бра ће На се ро вом 
ре жи му у Егип ту и, по себ но, Ислам ске ре во лу ци је 1979. го ди не у 
Ира ну. Ка ко при ме ћу је Ма си мо Кам па ни ни, „ислам ска ре во лу ци ја 
афир ми са ла се у ши ит ском окру же њу, али је и за свет су ни та би ла 
ве ли ки по кре тач са сим бо лич ким зна че њем. Она је по ка за ла да је у 
име исла ма мо гу ће на пра ви ти ко ре ни те про ме не по ли тич ких при-
ли ка и чак да је мо гу ће ус по ста ви ти ислам ску др жа ву“.6) Јед ном 
по кре ну ти на уну тра шњем пла ну, исла ми стич ки ме ха ни зми на ла зе 
пу те ве ка ме ђу на род ној аре ни, пре ли ва ју ћи се нај пре у ре ги о нал-
ним окви ри ма, да би кроз не ко ли ко де це ни ја сти гли до оних гло-
бал них за хва љу ју ћи ути ца ју раз ли чи тих фак то ра – оста ју ћи, пре-
ма Мо ха ме ду Ају бу, у ср жи увек уну тра шњо по ли тич ки фе но ме ни: 
„по ли тич ки ислам у са вре ме ном до бу је пре вас ход но на ци о нал ни 
фе но мен и ње го ве пу та ње, иако под врг ну те ме ђу на род ном ути ца ју, 
пре све га су од ре ђе не фак то ри ма огра ни че ним на по је ди нач не кон-

5) Sal wa Ismail: RethinkingIslamistPolitics.Culture,theStateandIslamism, I. B. Ta u ris, Lon-
don – New York, 2006, p. 2.

6) Ма си мо Кам па ни ни: ИсторијаСредњегистока (1798-2006), Clio, Бе о град, 2011, стр. 
156.
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тек сте“.7) Ајуб опа жа да, при ли ком на ци о нал но-тран сна ци о нал не 
„тран сплан та ци је“ исла ма, он гу би ка ко на ре ле вант но сти, та ко и 
на аутен тич но сти, што, ка ко ће се ви де ти, отва ра про стор за уплив 
ра ди кал них и екс тре ми стич ких гру па ци ја, по пут те ро ри стич ких 
ор га ни за ци ја.8)

Ипак, ути цај по ме ну тих ме ђу на род них фак то ра био је, на ро-
чи то у по след њим де це ни ја ма, то ли ки да се да на шњи исла ми зам 
про ми шља као ме ђу на род ни фе но мен у нај ма њу ру ку у јед на кој 
ме ри као и уну тра шњи. У тим окви ри ма, кључ но пи та ње ко је се 
отва ра је сте од нос исла ма пре ма За па ду – сма тра ју ћи За па дом, у 
овом слу ча ју ви ше си стем вред но сти ко је се од но се на ли бе рал-
но-де мо крат ски по ре дак, отво ре ност и мо дер ност, не го кон крет не 
др жа ве и ге о граф ска под руч ја. Ка да је реч о раз у ме ва њу за пад-
но-ислам ских тен зи ја, по сто је два до ми нант на по гле да,9) од ко јих 
је дан тре ти ра ислам као прет њу за пад ној ци ви ли за ци ји, а дру ги 
као (ви ше ве ков ну) жр тву10) за пад не по ли ти ке.  Са ста но ви шта на-
уч ног про ми шља ња мо гућ но сти ка ко за уну тар-ислам ску, та ко и за 
ислам ско-за пад ну де ба ту, мо гу ће је иден ти фи ко ва ти пи та ња се ку-
ла ри за ци је и гло ба ли за ци је ли бе рал но-де мо крат ског про јек та као 
бит на огра ни че ња: „сам иден ти тет исла ма већ је ука љан ње го вом 
на вод ном по зи ци јом као ‘дру гог’ за пад не мо дер но сти а афир ма-
ци ја ислам ске ве ре не из бе жно се по ве зу је са од ба ци ва њем уме сто 
са при хва та њем ал тер на тив них иден ти те та за сно ва них на ре ли ги-
ји, ве ри и мо рал но сти“.11) Исто вре ме но, не ке тен зи је су ен дем ски 
при сут не уну тар исла ма. Нев зат Со гук иден ти фи ку је три: од су-
ство аде кват не ко му ни ка ци је ислам ских дру шта ва са соп стве ном 
исто ри јом, пи та ње су сре та и ме ђу и гре исла ма и мо дер но сти, као и 
су коб по ли тич ких те жњи са ло кал ним, ре ги о нал ним и гло бал ним 
еко ном ским по тре ба ма – кон крет но, пи та ња вла сни штва, про из-
вод ње и (ре)ди стри бу ци је.12)

7) Mo ham med Ayoob: TheManyFacesofPoliticalIslam.ReligionandPoliticsintheMuslim
World, The Uni ver sity of Mic hi gan Press, Ann Ar bor, 2008, p. 152.

8) Ayoob: Ibid., p. 131-132.

9) Heywo od: Ibid., p. 197.

10) Ви де ти и: Sayyid, Bobby S.: AFundamentalFear.EurocentrismandtheEmergenceofIsla
mism, Zed Bo oks Ltd., Lon don – New York.

11) Sha hr ba nou Tadjbakhsh: ‘In ter na ti o nal re la ti ons the ory and the Isla mic wor ldvi ew’, in: Ami-
tav Ac harya and Ba rry Bu zan (eds.): NonWesternInternationalRelationsTheory.Perspecti
vesonandBeyondAsia, Ro u tled ge, Abing don, 2010, p. 175.

12) So guk, Nev zat: GlobalizationandIslamism.BeyondFundamentalism, Row man & Lit tle fi eld 
Pu blis hers, Inc., Plymo uth, 2011, 192-194. Со гук апо стро фи ра Тур ску и Ин до не зи ју као 
му сли ман ске зе мље ко је су не што отво ре ни је за гло бал не то ко ве од ве ћи не оста лих. О 
ислам ској ди мен зи ји тур ске по ли ти ке и ње ним ам би ци ја ма у ре ги о ни ма Бал ка на, Кав-
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Упр кос тра гич ним по сле ди ца ма ко је је, по себ но у по след ње 
две де це ни је, оста вио ра ди кал ни исла ми зам – пре све га кроз де ло-
ва ње те ро ри стич ких ор га ни за ци ја и по кре та – што при род но ја ча 
раз у ме ва ње за за пад ну стра ну овог спо ра, зна ча јан део од го вор но-
сти за по гре шно ме ђу соб но раз у ме ва ње За па да и исла ма по чи ва 
упра во на стра ни За па да, o če mu je Едвард Са ид пи сао у чу ве ној 
књи зи Оријентализам13). Јед на од пред ра су да уко ре ње них у ве ли-
ком де лу за пад не ми сли је сте она о исла му као је дин стве ној ци-
ви ли за ци ји и ти ме пот пу но мо но лит ном си сте му.14) Не у ва жа ва ње 
број них вер ских, кул ту ро ло шких, на ци о нал них и по ли тич ких раз-
ли чи то сти уну тар са мог ислам ског кор пу са од стра не за пад них си-
ла, по го то во у пе ри о ду до по ло ви не два де се тог ве ка, ка да је За пад 
имао го то во пот пу ну по ли тич ку кон тро лу и ути цај над нај ве ћим 
де лом те ри то ри ја на ста ње них му сли ма ни ма, до ве ло је до број них 
про бле ма и у ве ли кој ме ри узро ко ва ло раст исла ми зма, па и оног 
екс трем ног. По сто је, на рав но, и дру ги фак то ри ко ји чи не да ислам-
ске др жа ве по ста ју плод но тле за раз вој исла ми стич ког те ро ри зма. 
Ви ше од две де це ни је на кон Пр вог за лив ског ра та, ре ше ње бли ско-
и сточ не кри зе још увек ни је на ви ди ку,15) што до во ди до по ра ста 
из не ве ре них оче ки ва ња. Пи та ње вер ских а ти ме и ши ре дру штве-
них ауто ри те та у исла му, од но сно „ко го во ри у име исла ма“, отва ра 
про стор за ма ни пу ла ци је – при че му је дан од од го во ра на ово пи та-
ње пру жа ју тран сна ци о нал не те ро ри стич ке гру пе.16) На по ли тич ка, 
еко ном ско-со ци јал на, кул тур на, вер ска и дру га дру штве на пи та ња 
од го ва ра се у фун да мен та ли стич ком ма ни ру. Исма ил, у том сми-
слу, при ме ћу је да ја ча ње фун да мен та ли стич ке  ди мен зи је  исла ма и 
исла ми стич ке по ли ти ке под ра зу ме ва „ве ћу усред сре ђе ност на ше-
ри јат не го на но ве по ли тич ке об ли ке, дру штве не мо де ле или аген-
ду за све тли ју бу дућ ност“.17)

ка за и Бли ског Ис то ка, ви де ти: Дар ко Та на ско вић: Неоосманизам.ПовратакТурскена
Балкан, Слу жбе ни гла сник – Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске, Бе о град, 2010, стр. 
70-104.

13) Едвард Са ид: Оријентализам, Би бли о те ка XX век – Чи го ја штам па, Бе о град, 2000.

14) Ayoob: Ibid., p. 12. Ана ли зи ра ју ћи по ли тич ке ма ни фе ста ци је исла ма, Ајуб да је де таљ но 
по ре ђе ње две ју во де ћих ислам ских др жа ва, до ми нант но су нит ске Са у диј ске Ара би је 
и до ми нант но ши ит ског Ира на, по ка зу ју ћи са мо на овом јед ном при ме ру број не су-
штин ске раз ли чи то сти уну тар оно га што се че сто по гре шно пер ци пи ра као мо но лит ни 
„ислам ски свет“ (ви де ти: Ayoob: Ibid., pp. 42-63.). Ви де ти и: До ми ник Мој си: Геопо
литикаемоција.Какокултурестраха,понижењаинадеутичунаобликовањесвета, 
Clio, Бе о град, 2012, стр. 75.

15) Ig na cio Ra mo net: GeopoliticsofChaos, Al go ra Pu blis hing, New York, 1998, p. 120.

16) Ayoob: Ibid., p. 131. Ви де ти и: François Bur gat: IslamismintheShadowofalQaeda, Uni-
ver sity of Te xas Press, Austin, 2008.

17) Ismail: Ibid., p. 160.
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До ми ник Мој си, у сво јој по пу лар ној и вр ло ус пе лој сту ди ји 
Геополитика емоција, из но си те зу да са вре ме ни арап ско-ислам-
ски свет18) ка рак те ри ше „кул ту ра по ни же ња“ (на су прот „кул ту ри 
на де“, до ми нант но при сут ној у ве ли ком де лу Ази је и „кул ту ри 
стра ха“, пре о вла ђу ју ћој на За па ду). Упра во тај осе ћај по ни же ња, 
за јед но са дру гим фак то ри ма о ко ји ма ће би ти ре чи, у ве ли кој ме-
ри ин ду ку је на си ље ко је се на гло бал ном ни воу ја вља у об ли ку 
тран сна ци о нал ног исла ми стич ког те ро ри зма, бу ду ћи да „по ни же-
ње без на де иза зи ва оча ја ње и ства ра те жњу за осве том ко ја ла га но 
пре ра ста у де струк тив ни им пулс“.19) Ра ди кал на ми сао ко ја на ста је 
у ислам ском окру же њу, да ју ћи пот по ру и оправ да ње фун да мен-
та ли стич ким гру па ма и по кре ти ма,  у сва ком слу ча ју је ди фу зна 
и да ле ко од то га да је јед но знач на. Ма си мо Кам па ни ни, ме ђу тим, 
иден ти фи ку је пет оп штих еле ме на та ислам ске ра ди кал не ми сли: 1) 
схва та ње да на шњег све та као све та у ста њу не ве ро ва ња, 2) ну ђе ње 
тзв. „ре тро спек тив не уто пи је“ као од го во ра на иза зо ве да на шњи це, 
3) нео п ход ност ства ра ња ислам ске др жа ве (у јед ни ни – да кле, не 
ве ћег бро ја за себ них др жа ва), 4) при хва та ње џи ха да као сред ства 
бор бе, и 5) уте ме ље ње у ислам ским кон цеп ти ма бо жан ског су ве ре-
ни те та, прав де и вер ског са ве то ва ња.20) Ду бо ке вред но сне по де ле 
пре сли ка ва ју се у по ли тич ко-без бед но сну сфе ру у нај ра ди кал ни-
јем об ли ку, при че му се отво ре ност за пад не ци ви ли за ци је од стра-
не фун да мен та ли ста до жи вља ва као сла бост:21) „Тај сег мент све та 
из гле да да је мо ти ви сан мр жњом пре ма за пад њач ким вред но сти ма 
то ли ко ду бо ко, да су ње го ви пред став ни ци спрем ни на са мо у би-
ство и иза зи ва ње огром них стра да ња не ви них, при ли ком уни шта-
ва ња на ших дру шта ва, у име не че га што они ви де као су коб ме ђу-
соб но ис кљу чи вих вред но сти“.22)

Ком плек сност од но са ра ди кал ног исла ми зма пре ма за пад-
њач кој мо дер но сти, огле да се у чи ње ни ци да се мо дер на сред ства, 

18) Ова ко ва ни ца до вољ но го во ри о пој мов ној кон фу зи ји ка да је реч о са вре ме ном про ми-
шља њу исла ма и исла ми зма, и мо же се ту ма чи ти у кљу чу Ају бо ве опа ске о по гре шно 
пер ци пи ра ном мо но ли ту, јер не ке од нај ве ћих и нај ва жни јих му сли ман ских зе ма ља, 
по пут Ин до не зи је, Ира на, Па ки ста на или Тур ске ни су арап ске, као што ни сви бли ско-
и сточ ни и се вер но а фрич ки Ара пи ни су при пад ни ци ислам ске ве ре. Слич ну ко ва ни цу 
(“Arab/Mu slim”) ко ри сти и То мас Фрид ман: Fri ed man, Tho mas L.: TheWorldIsFlat.A
BriefHistoryof theTwentyfirstCentury, Pi ca dor – Far rar, Stra us and Gi ro ux, New York, 
2007.

19) Мој си: Ibid., стр. 74.

20) Кам па ни ни: op.cit., стр. 158-160. Ви де ти и: Jef fry R. Hal ver son,  , H. L. Go o dall, Jr, and 
Ste ven R. Cor man: MasterNarrativesofIslamistExtremism, Pal gra ve Mac mil lan, New York, 
2011.

21) Fri ed man, op.cit., p. 422-425; 557-563.

22) Ки син нџер, Хен ри: ДалијеАмериципотребнаспољнаполитика?Усусретдиплома
тијиXXIвека, Клуб плус, Бе о град, 2011, стр. 328.



МладенЛишанин ИСЛАМИИСЛАМИЗАМ:ПОРЕКЛО,...

143

тех ни ке и ин стру мен ти од стра не ра ди кал них исла ми ста при хва-
та ју, док се, исто вре ме но, од ба цу је мо дер ни стич ки ratio: „Иде о-
ло ги ја ра ди кал ног исла ми зма, …, са свим је са вре ме на и ни ма ло 
ни је ‘сред њо ве ков на’, а за то по сто ји мно штво вр ло пре ци зних 
раз ло га“: 1) чи ње ни ца да је ра ди кал ни исла ми зам ве ли ким де лом 
про из вод на пе то сти са вре ме ног све та; 2) чи ње ни ца да ра ди кал ни 
исла ми сти оби ла то ко ри сте са вре ме на сред ства про па ган де, те 3) 
чи ње ни ца да се кон стант но и пре да но ра ди на мо дер ни зо ва њу, тј. 
при ла го ђа ва њу по ру ке сред њо ве ков не те о ло ги је ак ту ел ним иза зо-
ви ма и по ли тич ким ци ље ви ма.23) Сло же на ме ђу и гра исла ми зма и 
мо дер но сти до би ја свој спе ци фи чан из раз упра во кроз де ло ва ње 
фун да мен та ли стич ких и те ро ри стич ких ор га ни за ци ја и гру па.

Ка да је реч о за пад но-ислам ским од но си ма, вре ди се под се-
ти ти Се мју е ла Хан тинг то на и ње го вог кон цеп та су ко ба ци ви ли за-
ци ја, пред ста вље ног по чет ком по след ње де це ни је два де се тог ве ка, 
за тим до не кле за по ста вље ног и од ба че ног у на ред ним го ди на ма, а 
по себ но ре ак ту е ли зо ва ног на кон те ро ри стич ких на па да Ал Ка и де 
на Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве у сеп тем бру 2001. го ди не. Пре ма 
Хан тинг то ну, ислам је, као јед на од не ко ли ко ве ли ких ци ви ли за-
ци ја (уз африч ку, ја пан ску, ки не ску, ла ти но а ме рич ку, пра во слав ну, 
Хин ду, и за пад ну), оме ђен „кр ва вим гра ни ца ма“. Овом фра зом, 
ко ја де лу је кон тро верз но и у ве ли кој ме ри пре те ра но, Хан тинг тон 
се слу жи твр де ћи да по сто ји ин хе рент на скло ност исла ма пре ма 
при ме ни груп ног на си ља и уче шћу у на сил ним по ли тич ким су ко-
би ма. Он је утвр дио да се „ве ли ка ве ћи на су ко ба због нео д го ва ра-
ју ће гра ни це до го ди ла [се] ши ром Евро а зи је и Афри ке, дуж гра ни-
це ко ја раз два ја му сли ма не од не му сли ма на. Док је на ма кро или 
гло бал ном ни воу свет ске по ли ти ке при ма ран су коб ци ви ли за ци ја 
из ме ђу За па да и остат ка, на ми кро или ло кал ном ни воу то је су коб 
из ме ђу исла ма и дру гих“.24) Хан тинг тон се, ме ђу тим, не за др жа ва 
на овој кон ста та ци ји, већ по ку ша ва да, ана ли зом раз ли чи тих фак-
то ра, об ја сни прет по ста вље ну му сли ман ску скло ност ка груп ним 
су ко би ма. Он ове су ко бе по сма тра дуж две ли ни је раз два ја ња: из-
ме ђу су ко ба у са вре ме ној и исто риј ској ди мен зи ји, и из ме ђу уну-
тар-ислам ских и спо ља шњих су ко ба. Шест фак то ра ко ји ма се мо же 
об ја сни ти му сли ман ска скло ност ка груп ном на си љу су сле де ћи: 1) 
ин хе рент ни ми ли та ри зам – ислам као „ре ли ги ја ма ча“; 2) бли зи на 
и ди рек тан до дир са не му сли ман ским гру па ма кроз исто ри ју; 3) 
„не свар љи вост“ му сли ма на – про блем од но са не му сли ман ских ве-
ћи на са му сли ман ским ма њи на ма и обрат но, му сли ман ских ве ћи на 

23) Кам па ни ни: Ibidem.

24) Се мју ел Хан тинг тон: Сукоб цивилизација и преобликовање светског поретка, ЦИД, 
Под го ри ца – Ро ма нов, Ба ња Лу ка, 2000, стр. 283.
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са не му сли ман ским  ма њи на ма; 4) ста тус жр тве, по себ но у од но су 
на за пад ни им пе ри ја ли зам у де вет на е стом ве ку; 5) од су ство до ми-
нант не др жа ве – не до ста так цен тра као из вор не ста бил но сти; и 6) 
де мо граф ска екс пло зи ја у му сли ман ским дру штви ма, при че му по-
сто ји ве ли ки број не за по сле ног ста нов ни штва уз ра ста пет на ест до 
три де сет го ди на.25) 

Као што је већ ре че но, исла ми стич ки те ро ри зам пред ста вља 
нај ра ди кал ни ји из раз на си ља ко јим се слу же ра ди кал ни исла ми-
сти.26) Од стра не раз ли чи тих фун да мен та ли стич ких гру па, при-
ме на на си ља се по сма тра као је ди ни на чин очу ва ња тра ди ци је и 
вред но сти од „кул тур ног цу на ми ја“ за пад них про из во да и ма те ри-
ја ли зма.27) Пре ма ре чи ма Мо ха ме да Ају ба, тран сна ци о нал ни џи хад 
пред ста вља гло бал ни на пад у ци љу ло кал не од бра не оно га што 
се до жи вља ва као аутен тич ни ислам.28) Озбиљ ност те ро ри стич ке 
прет ње у ли те ра ту ри али и без бед но сним прак са ма др жа ва до жи-
вља ва се на раз ли чи те на чи не.29) Про блем јед ног де ла ли те ра ту ре, 
по го то во оне др жа во цен трич не, је сте не а де кват но са гле да ва ње 
раз ме ра и озбиљ но сти те ро ри стич ке прет ње: „Те ро ри сти је су без-
об зир ни, али ни су та ко број ни. Они не ма ју те ри то ри ју под стал ном 
кон тро лом. Уко ли ко би њи хо ве ак тив но сти оне мо гу ћа ва ле сна ге 
без бед но сти или ад ми ни стра тив ни ор га ни њи хо вих по тен ци јал-
них жр та ва – уко ли ко им ни јед на зе мља не би пру жа ла уто чи ште 
– они би по ста ли от пад ни ци од за ко на ко ји све ви ше мо ра ју да се 
ба ве соп стве ним пре жи вља ва њем. Уко ли ко по ку ша ју да ус по ста ве 
кон тро лу над де лом зе мље, као што се у из ве сној ме ри до го ди ло у 
Ав га ни ста ну,30) по раз им се мо же на не ти вој ном опе ра ци јом. Кључ 
ан ти те ро ри стич ке стра те ги је је, да кле, ели ми на ци ја њи хо вих упо-
ри шта“.31) Ма да је опа ска о ели ми на ци ји упо ри шта те ро ри зма ис-
прав на, ја сно је да у вре ме пи са ња ових ре чи Хен ри Ки син џер ни-
је мо гао прет по ста ви ти по ја ву јед ног пот пу но но вог фе но ме на у 

25) Хан тинг тон: op.cit., стр. 291-294.

26) О фе но ме ну те ро ри зма као об ли ка угро жа ва ња без бед но сних ка па ци те та др жа ве, ви де-
ти: Га ћи но вић, Ра до слав: Угрожавањекапацитетабезбедностидржаве, Фи лип Ви-
шњић, Бе о град, 2013, стр. 262-281.

27) Ste ven L. Lamy,  etal.: IntroductiontoGlobalPolitics, Ox ford Uni ver sity Press, New York, 
2011., p. 267. Ви де ти и: De sai, Meg hnad: RethinkingIslamism.TheIdeologyoftheNewTer
ror, I. B. Ta u ris, Lon don – New York, 2007.

28) Ayoob: op.cit., p. 132.

29) Ro bert Jac kson and Ge org So ren sen: IntroductiontoInternationalRelations, Ox ford Uni ver-
sity Press, Ox ford, 2007, pp. 252-254.

30) О спе ци фич ном ге о по ли тич ком по ло жа ју Ав га ни ста на и Па ки ста на, ви де ти: Pa rag 
Khan na: TheSecondWorld.EmpiresandInfluenceintheNewGlobalOrder, Ran dom Ho u se, 
New York, 2008, pp. 108-114.

31) Ки син џер: op.cit., стр. 330.
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сфе ри тран сна ци о нал ног те ро ри зма: тзв. Ислам ске др жа ве Ира ка 
и Ле ван та (IslamicStateofIraqandtheLevant–ISIL), ко ја у по гле ду 
број но сти, ор га ни зо ва но сти, еко ном ске не за ви сно сти и ве ли чи не 
те ри то ри је пред ста вља пот пу ну без бед но сну но ви ну и опо вр га ва 
нај ве ћи део Ки син џе ро вих те за из на ве де ног па су са. Ка да је реч о 
озбиљ но сти прет ње и мо гућ но сти аде кват ног од го во ра на њу, тре-
ба уочи ти и „раз ли ке у струк ту ри вред но сти“, бу ду ћи да „се ку лар-
не др жа ве не мо гу на кре ди би лан на чин да ма те ри јал но угро зе оно 
што те ро ри сти спи ри ту ал но вред ну ју“.32)

На кон те ро ри стич ких на па да Ал Ка и де на Сје ди ње не Аме-
рич ке Др жа ве у сеп тем бру 2001. го ди не, углед ни аме рич ки на уч-
ник, пу бли ци ста и те ле ви зиј ски во ди тељ Фа рид За ка ри ја (ина че 
по ре клом из углед не му сли ман ске по ро ди це из Ин ди је), об ја вио 
је у ча со пи су „Њу звик“ есеј под на зи вом „По ли ти ка бе са: За што 
нас мр зе?“,33) по ку ша ва ју ћи да про ник не у узро ке успо на ислам-
ског фун да мен та ли зма у нај а гре сив ни јем об ли ку и по ре кло ње го ве 
не тр пе љи во сти пре ма за пад ном све ту. Кон ста ту ју ћи да је је згро ан-
ти за пад ног сен ти мен та пре све га на Бли ском ис то ку34) а не у це лом 
ислам ском све ту, те да ве ли ку уло гу игра арап ски осе ћај по ни же-
ња, про па да ња и оча ја, као и оп ко ље но сти мо дер ним све том ко ји 
сим бо ли зу ју Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, За ка ри ја је по ку шао да 
од ре ди фак то ре ко ји су пре суд но ути ца ли на ге не зу на сил не еска-
ла ци је ду бо ких му сли ман ско-за пад них тен зи ја. Он је том при ли-
ком из дво јио три гру пе фак то ра: 1) не ком пе тент на и ко рум пи ра-
на власт, од но сно сла ба др жав ност у ве ли ком де лу му сли ман ског 
све та у по след њим де це ни ја ма, што је у скло пу са 2) про па шћу 
мо дер ни стич ких иде ја и про је ка та, по пут се ку ла ри зма, на ци о на-
ли зма и со ци ја ли зма и 3) ре ли ги јом ко ја се, у фун да мен та ли стич-
ком об ли ку ја ви ла као ал тер на тив ни из вор ле ги ти ми те та, до ве ло 
до ства ра ња сво је вр сних дру штве них и по ли тич ких окол но сти ко је 
су ин ду ко ва ле скло ност ка на сил ном ре ша ва њу ислам ско-за пад-
них на пе то сти и спо ро ва. Три на ест го ди на ка сни је, у не што кра ћем 
есе ју на зва ном „За што нас још увек мр зе, 13 го ди на ка сни је?“35) и 
об ја вље ном у „Ва шинг тон по сту“,  За ка ри ја је ко ри го вао и до пу-

32) Ste ven L. Lamy,  etal.: op.cit., p. 270.

33) Fa reed Za ka ria: ‘The Po li tics of Ra ge: Why Do They Ha te Us’, Newsweek [on li ne], до ступ-
но на: http://www.new swe ek.com/po li tics-ra ge-why-do-they-ha te-us-154345 [приступље но 
20.11.2014.].

34) О без бед но сној ди на ми ци Бли ског ис то ка ви де ти: Lynch, Mark: ‘Glo ba li za tion and Arab 
Se cu rity’, in: Jo nat han Kir shner (ed.): GlobalizationandNationalSecurity, Ro u tled ge, Lon-
don – New York, 2006, pp. 171-200. Та ко ђе и: Вја че слав Ави јуц ки,: Континенталнегео
политике, Clio, Бе о град, 2009, стр. 189-217.

35) Fa reed Za ka ria: ‘Why They Still Ha te Us, 13 Years La ter’, TheWashingtonPost [on li ne], до-
ступ но на: http://www.was hing ton post.com/opi ni ons/fa reed-za ka ria-why-they-still-ha te-us-
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нио не ке сво је уви де, али је остао при ста во ви ма из не тим у на ве-
де ној ана ли зи.

У све тло сти на ве де них на ла за, на ме ће се пи та ње о пер спек-
ти ва ма исла ма и исла ми зма, ка ко на уну тра шњем пла ну, та ко – мо-
жда у још ве ћој ме ри – ка да је реч о ислам ско-за пад ним од но си ма. 
Пи тер Де мант, ра ни је ци ти ран као аутор че тво ро чла не де фи ни ци је 
исла ми зма, иден ти фи ку је пет ди ле ма чи је би раз ре ше ње у ве ли кој 
ме ри мо гло да од ре ди ове пер спек ти ве.36) Оне се од но се на на чи-
не ка ко ће се ислам од ре ди ти пре ма не ким од су штин ски ва жних 
фе но ме на да на шњи це, од но сно на: 1) од нос исла ма пре ма му сли-
ман ским са крал ним из во ри ма; 2) од нос исла ма пре ма соп стве ним 
уну тра шњим по де ла ма; 3) од нос исла ма пре ма на уч ном ра зу му; 4) 
од нос исла ма пре ма де мо кра ти ји;37) као и 5) од нос исла ма пре ма 
но вим им пул си ма ко ји до ла зе од тзв. „за пад ног исла ма“.38)

Уоч љи во је да Де ман то ве ди ле ме о бу дућ но сти исла ма пред-
ста вља ју – при род но – са мо јед ну стра ну ислам ско-за пад них од но-
са. Не сум њи во да је, уко ли ко пер спек ти ве кон струк тив ног раз во ја 
ових од но са уоп ште по сто је као циљ, и на стра ни За па да нео п-
ход но од го во ри ти на број на пи та ња и ди ле ме. Ме ђу тим, чи ни се 
да је за пад ни свет, упр кос соп стве ној ди фу зно сти и хе те ро ге но сти, 
ни шта ма њој од ислам ске, ипак у ве ћој ме ри од го во рио на сло же-
на пи та ња свог иден ти те та или ба рем про на шао на чи не за ор га ни-
за ци ју мир ног су жи во та уну тра шњих раз ли чи то сти. Раз у ме се да 
су нео п ход ни вре ме и про ме на број них прак си и по ли тикâ обе ју 
стра на, али мо же се ре ћи да ће пер спек ти ве исла ма и ње го вих од-
но са са За пад ном ци ви ли за ци јом по ста ти све тли је ка да у по гле ду 
уну тра шње кон со ли да ци је ре ша ва ња ди ле ма о соп стве ном по ли-
тич ком иден ти те ту ислам по ста не рав но пра ван са го вор ник.

13-years-la ter/2014/09/04/64f3f4fa-3466-11e4-9e92-0899b306bbea_story.html [приступље-
но 20.11.2014.].

36) De mant: op.cit., pp. 221-226.

37) Ви де ти и: Ca ro li ne Cox and John Marks: The ‘West’, Islamand Islamism. Is Ideological
IslamcompatiblewithLiberalDemocracy?, Ci vi tas: In sti tu te for the Study of Ci vil So ci ety, 
Lon don.

38) Ви де ти и: Ra ma dan, Ta riq: WesternMuslims and theFuture of Islam, Ox ford Uni ver sity 
Press, New York, 2004; Sag gar, Sha mit: Pariah Politics. UnderstandingWestern Radical
IslamismandWhatShouldbeDone, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2009.
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Mla den Li sa nin

ISLAM AND ISLA MISM:  
ORI GINS, PRO BLEMS, PER SPEC TI VES

Re su me
Thegoaloftheauthoristopresentbasictrajectoriesoftheoc

currenceanddevelopment, aswell as possible perspectivesof Islam
asapoliticalexpression–otherwisedefinedasIslamism.Whilecultu
ral,geographicalandpoliticaleconomicoriginsofIslamismarelar
gelyknown, theymustberepeatedlyresearched,bearinginmindthe
transformationsthatIslamism,asthepoliticalexpressionofIslam,has
undergoneoverthelastseveraldecades. IntraIslamicreligiousand
thuslypoliticaldivisions, relationof Islam to theWesternworldand
modernityasoneoftheWest’smostsignificantproperties,aswellas
thepositionofreligioninthepoliticalhistoryofIslamicsocieties,re
presentsomeofthefactorswhichareseldomstipulated,inthecontem
poraryliterature,assignificantintheformationofcontemporaryIsla
mism.Theissueoftheuseofforcerepresentsadistinctiveareawithin
contemporaryIslamicstudies,andtheanswertothisquestioniswhat
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Дар ко Та на ско вић, Нео о
сма ни зам: По вра так Тур ске 
на Бал кан – дру го до пу ње но 
из да ње, Слу жбе ни гла сник, 
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*  Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 
179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
Ре пу бли ке Ср би је.

А кт уе лност ове т еме, усл-
овљ ена д ан ашњом г е оп ол ити-
чком с ит у ац ијом и ра зв ојем д ог-
ађ аја к ако на по дру чју Бл иског 
И ст ока, т ако и у с амој Ту рској, 
д аје и мп ер атив за п оно вни 
осврт на зн ача јно д ело проф. др 
Да рка Т ан аск ов ића, пр оф ес ора 
Ун иве рз ит ета у Б е огр аду, ор ије-
нт ал исте и д ипл ом ате. Књ ига 
„Не о осм ан изам“ је већ св ојим 
п рвим и зд ањем п ост ала п оп-
ула рно шт иво у ш ирој ја вн ости, 
али то н им ало не ум ањ ује њен 
зн ачај и бри ткост ан ал изе са 
к ојом аутор пр ик аз ује д уг оро-
чне те нде нц ије м оде рне ту рске 
п ол ит ике, те уп оз ор ава на њ их-
ове м ан иф ест ац ије и п осл ед ице 
на р ег и оне у к ој има Ту рска д ел-
ује и пр оје кт ује св оју моћ. Др-
уго, д оп уњ ено и зд ање, из ашло 
је из шта мпе к ако због в ел ике 
п оп ула рн ости ор иг ина лне књ-
иге, т ако и због н ужних д оп уна 
к оје је из азвао а кт уе лни г е оп-
ол ити чки м ом енат, а к оји аутор 
као да је пре дв идео к ада је „те-
мп ирао“ п ис ање п рвог и зд ања. 
Н а име, шта мпа рске пр есе се 
још н ису ни охл ад иле, а о тп оч-
ело је тзв. „Ара пско пр ол еће“ – 
т алас д емо нстр ац ија, н ем ира и 
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ор уж аних с ук оба, к оји је из т ем-
еља у зд рмао исла мски свет. 

Ра з ум ев ање п ол ити чких 
д ог ађ аја к оји су усл ед или и к оји 
су још увек а кт уе лни, к ако у Ту-
рској, т ако и ш иром исла мског 
св ета (у к оме Ту рска има св оје 
в ажно м есто), пра кти чно је н ем-
ог уће без ра з ум ев ања и пр о уч ав-
ања те нде нц ија не о осм ан изма, 
ид е ол ошког и пр огра мског ст-
уба м еђ ун аро дног „п овра тка“ 
Ту рске на м есто зн ача јног г е оп-
ол ити чког игр ача.

Али, шта је то уо пште 
не о осм ан изам? Већ у п рвом 
п огл ављу, аутор н аст оји да о др-
еди овај п ојам, те нас в оди кроз 
ист ори јску ев ол уц ију ид еје, уз 
осврт на Ба лкан и ефе кте ове 
ид е ол ог ије на наш р ег ион. Не о-
осм ан изам, см атра Т ан аск овић, 
уств ари и сх оди из ста лног пр-
оц еса ра згра дње с ек ул ар изма и 
к ем ал изма у Ту рској, к оји је на 
сн ази г от ово од см рти М уст афе 
К ем ала Ат ату рка, тво рца м оде-
рне и л аи чке ту рске р еп убл ике. 
Уп ор едо с тим, у Ту рској је пр-
ису тна ко нстан тна п ол ити чка 
ем оц ија и мп ер ија лне н оста лг-
ије, о дн осно ж ала за и зг убљ-
еном п оз иц ијом к оју је уж ив ало 
От ома нско ца рство. Т ан аск овић 
в рло усп ешно ра сп етљ ава п он-
екад з ам рш ену ту рску п ол ити-
чку сц ену, к оју, уз ев ол уц ију 
и н ест ај ање р азн ов рсних п ол-
ити чких па рт ија, к ара кт ер ише 
и д уга ист ор ија во јних уд ара и 
п ол ити чког упл ит ања во јске, 
т ако н ет ипи чног за – м акар 

д екл ар ати вно – д ем окра тске 
д рж аве ур еђ ене по з апа дном 
м од елу. Он т ако пр езе нт ује ч ит-
а оцу ј асан ра зво јни пут ид еје 
не о осм ан изма и њен уплив у 
гла вне т ок ове ту рске п ол ити чке 
и г е оп ол ити чке м исли д ан ашњ-
ице. Аутор, з акљу чно, д еф ин-
ише не о осм ан изам као ко мб ин-
ац ију исл ам изма, (пан)ту рк изма 
и от ома нског и мп ер иј ал изма, уз 
ста лно о др иц ање на јв ажн ијих 
при нц ипа к ем ал изма и п ов ећ-
ање пр ис уства Ту рске у м еђ-
ун аро дној ар ени. Св е уку пно, 
овај пр оцес д об ија свој з ам ајац 
н акон п ада Бе рли нског з ида, 
к ада Ту рска, пр еста нком бл око-
вске п од еле, д об ија н ешто к омо-
тн ију м ан ева рску п оз иц ију за 
оств ар ив ање со пств ених и нт ер-
еса у с усе дним р ег и он има к оји 
з ап ад ају у пост-хла дн ор ато вски 
х аос. С ук оби на н ест аби лним 
ма рг ин ама (Ба лкан, Бл иски 
И сток, Ка вказ), што су све обл-
асти са к ој има Ту рска има ист-
ори јске, ку лту рне или е тни чке 
в езе, св ак ако су ом ог ућ или ову 
т ежњу за пр оје кц ијом м оћи пр-
еко гр ан ица Ат ату рк ове р еп убл-
ике. Д акле, крај Хла дног р ата 
и пр оц еси к оји су усл ед или су 
б или н ужан, спо љни по дст ицај 
усп ону не о осм ан исти чке ид е-
ол ог ије. Ун утр ашњи по дст ицај 
је д ошао са Па рт ијом пра вде и 
ра зв оја (АКП) и њ их овом ко-
нс ол ид ац ијом на вл асти, к оја је 
п оч ела са и зб ор има 2002. г од-
ине. 
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За ра з ум ев ање не о осм-
ан изма не о пхо дно је ра з ум ети 
њ ег ове иде јне тво рце, о дн осно 
љ уде к оји су овај иде јни тренд 
з а окр уж или и пр ев ели у пла тфо-
рму за ко нкре тно, пре св ега спо-
љн оп ол ити чко д ел ов ање. Т ан-
аск овић пр ави лно и ст иче зн ачај 
А хм ета Д ав ут оглуа (од а вг уста 
2014. г од ине пр ем иј ера Ту рске!) 
у фо рм ир ању не о осм ан изма као 
спо љн оп ол ити чке до ктр ине. 
Н аре дни део Т ан аск ов ић еве књ-
иге пре дст авља ан ал иза „Стр-
ат ешке д уб ине“, Д ав ут огл у овог 
пр огра мског д ела, в е ома ут ица-
јне књ иге к оја је још 2001. г од-
ине о др ед ила спо љн оп ол ити чку 
ор ије нт ац ију не о осм ан иста.

Стр ат ешка д уб ина, по-
јмо вно д еф ин ис ана, има две 
кљу чне о дре дн ице: ист ори јску 
и г е огра фску д уб ину, а обе пр-
ои з ил азе из н асл еђа От ома нског 
ца рства. Н ап ори не о осм ан иста 
су, на т ем ељ има ове две к оо рд-
ин ате, ор ије нт ис ани ка т оме да 
Ту рску в ише не пре дст ављ ају 
као мост, п ер ифе рног игр ача 
к оји пр икла дно п ов ез ује и сток и 
з апад, већ да ова д рж ава з а узме 
св оје м есто као с рце Евр о аз ије, 
це нтра лна з емља и кљу чни г е-
остр ат ешки играч н овог п оре-
тка у овом д елу пл ан ете. Аутор 
пр ен оси Д ав ут огл у ове пр еп-
ор уке о п ол уг ама оств ар ив ања 
ових ц иљ ева: то су, п оред г е-
оп ол ити чких и г е о ек оно мских 
фа кт ора, ку лт ура, д ем огра фски 
фа ктор (мл адо и д ин ами чно ту-
рско ст ано вн иштво), ст аби лна 

сре дња кл аса, обр аз ов ање, те-
хн ол ог ија и н а ука, као и д ин-
ами чни пр ивре дни раст. П оред 
т ога, Д ав ут оглу и ст иче и три 
с убје кти вна фа кт ора, к оји се 
т ичу пре св ега о дл уч ил аца: стр-
ат еги јско ра зм ишљ ање, стр ат-
еги јско пл ан ир ање и п ол ити чка 
в оља. По њ ему, и нстр уме нти су 
на ра сп ол аг ању, п озо рн ица је 
п ост ављ ена, а ј ед ина пр епр ека 
оств ар ењу г е оп ол ити чких ц иљ-
ева је во љни м ом енат п ол ити-
чке ел ите!

В ажно је м еђ утим пр им-
ет ити да се у Т ан аск ов ић евој 
ан ал изи, као и у ор иг ина лном 
Д ав ут огл у овом д елу, р ел ати вно 
м али зн ачај д аје бе збе дн осним 
и нстр уме нт има, о дн осно во јној 
с или. Овом пр ил иком не тр еба 
з аб ор ав ити на м еђ усо бно п од-
озр ење не о осм ан иста и во јске, 
к оја у ту рској р еп убл ика нској 
ист ор ији пре дст авља кљу чног 
бр ан и оца с ек ул ар изма. Ипак, 
пре тп ост ав имо да ни уп отр еба 
во јних сре дст ава у оств ар ив ању 
г е остр ат ешких ц иљ ева н ије до 
кр аја и скљ уч ена. Не тр еба и з уз-
ети из в ида да је Ту рска чл ан ица 
Н АТО и з емља к оја п ос ед ује зн-
ача јну во јну с илу (по в ел ич ини 
ко пн ене во јске се, у з ав исн ости 
од кр ит ер иј ума, убр аја у 10 до 
20 на јв ећих во јних с ила на пл-
ан ети). 

Ту рска се, уп ркос овим 
во јним пре дн ост има, окр ен ула 
ш ир ењу ут иц аја кроз ку лт уру, 
ек оно мску п ол ит ику и д ипл ом-
ат ију. Д ав ут оглу је фо рм ул исао 
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тзв. „п ол ит ику н ула пр обл ема“ 
са с ус ед има, к оја н ал аже да је, за 
ш ир ење ут иц аја, не о пхо дно им-
ати „чист р ачун“ са свим з емљ-
ама у сф ери и нт ер еса. М еђ утим, 
м оже се п ост ав ити п ит ање усп-
ешн ости ове п ол ит ике, н ар оч ито 
у ко нте ксту п ар але лне т ежње за 
р еш ав ањем пр обл ема и ул оге 
к оју от ома нско н асл еђе има у 
ко нце пц ији не о осм ан изма. Н а-
име, па нту рк изам, ул ога з ашти-
тн ика исла мских и нт ер еса и 
н ар оч ито з ашт ите е тни чки и ку-
лту рно „сро дних“ н ар ода, ч есто 
су д ов од или Ту рску у с укоб са 
п ој ед иним д рж ав ама. С ет имо 
се с амо з ап аљ ивих и м об ил из-
ато рских г ов ора к оје су на јв иши 
ту рски зв ани чн ици св ој евр ем-
ено од рж али у С ар ај еву или 
на К ос ову. Н ар оди к оје Ту рци 
в иде као н ез а об ил азне у оств-
ар ив ању св ојих г е оп ол ити чких 
и нт ер еса, н ар оч ито на Ба лк ану 
(пре св ега, Б ошњ аци, А лба нци 
и Ту рци у Б уга рској), ч есто се 
н ал азе у м ањи нском п ол ож ају 
у н изу д рж ава н ету рског и н е-
исла мског н асл еђа, те ов акве 
ту рске и зј аве и стр емљ ења м огу 
с амо п ого рш ати о дн осе са вл ад-
ама п ом ен утих з ем аља. П ол ит-
ика „н ула пр обл ема“ ст ога у св-
ојој осн ови с ад ржи п ар адокс, те 
је и п ит ање к ол ико је то уо пште 
усп ешан ко нцепт за пр оје кц ију 
м еке м оћи не о осм ан иста. 

Ту рској је м еш ање у п ол-
ити чке о дн осе у с усе дним р ег-
и он има д он екле ом ог ућ ено 
м еђ ун аро дним о дн ос има сн ага, 

к ако о бј ашњ ава проф. Т ан аск-
овић у п огл ављу о „гл оба лним 
к оо рд ин ат ама не о осм ан изма“. 
Аутор и ст иче л аго дну п оз иц ију 
к оју Ту рска уж ива због чла нства 
у Н АТО и с ав езн иштва са САД 
(м ада би се та п оз иц ија д анас 
м огла д ов ести у п ит ање, на јв-
ише ту рским н есн ал аж ењем и 
о дс уством см исл ене а кц ије у 
С ир ији и Ир аку, што је пре св-
ега усл овљ ено ун утр ашњим 
стр ахом од кур дског с еп ар ат-
изма). Р ус ија и К ина, иако пр-
ете нд ују на сли чне сф ере и нт-
ер еса, д анас з ач уђ уј уће д обро 
с ар ађ ују са Ту рском, м ожда и 
из ра зл ога што Ка вказ (осим 
тр ад иц и она лно А нк ари н акл-
оњ еног Азе рбе јџ ана) и ази јске 
н асле дн ице СССР (Ки рг истан, 
К аза хстан, Тур км ен истан, У зб-
ек истан и Т аџ ик истан) н ик ада 
н ису б или пр ев ише атра кти вни 
за ту рску д емо нстр ац ију спо-
љн оп ол ити чке м оћи. О дн осе 
ЕУ и Ту рске к ара кт ер ише све 
в еће уд аљ ав ање, те и п ој ед ине 
чл ан ице ЕУ а нг ажман на Ба лк-
ану п оте нц ија лно в иде као је-
дну в рсту ко мпе нз ац ије Ту рској 
за њ ена л атен тна евро пска стр-
емљ ења, см атра аутор. 

И о вде д ол аз имо до на-
јв ажн ијег д ела књ иге, о дн осно 
р ег и она лног аспе кта не о осм ан-
изма, к оји се оств ар ује у три већ 
п ом ен ута г е оп ол ити чка р ег и-
она. П рвом, ка вк аском, ни аутор 
ове књ иге, ни с ами не о осм ан-
исти не п осв ећ ују мн ого п ажње. 
С ит у ац ија на овом „фро нту“ је 
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р ел ати вно ј асна: Азе рбе јџан је 
с ав езник, Гр уз ија пре дст авља 
р уско дв ор иште, а а нг ажман 
у Је рм ен ији је пр обл ем ат ичан 
због п ит ања г ен оц ида с п оче тка 
20. в ека, те м оже с амо да н ашт-
ети гл оба лном им иџу Ту рске. 
Ут ицај А нк аре на Бл иском И ст-
оку је а кт у ел из ован Aрапским 
пр ол ећем и ко нс еквен тним д ог-
ађ ај има к оји су р аз ор или д ец-
ени јске обр асце вл ад ања и ј асне 
гр ан ице овог д ела св ета. У н ов-
он аст алој с ит у ац ији, Ту рска се 
г от ово с ам о из ол ов ала и угр оз-
ила со пств ену р еп ут ац ију, к ако 
пред з апа дним с ав езн иц има, 
т ако и пред оста тком ара пског 
и исла мског св ета, те се њ ено 
м есто у овом ко нте ксту још 
увек пр е исп ит ује. 

К она чно, Ба лкан је не-
оби чно зн ач ајан за не о осма-
нски п оглед на свет. К ако Т ан-
аск овић оц ењ ује, на Ба лк ану 
се н ал ази уп ор иште ту рског 
евро пског иде нт ит ета. За ра зл-
ику од ч есто м исти чних и иде-
нт ите тски сл або ут ем ељ ених 
асп ек ата па нту рк изма и п ан-
исл ам изма, евро пско ку лту рно 
н асл еђе Ту рске је оп ипљ иво и 
ј асно в идљ иво. Уз то, на з ап аду 
се оч игле дно и д аље в ер ује у 
в ажност ул оге к оју Ту рска има 
на Ба лк ану, те се њ ено пр ис-
уство см атра и л ег ити мним и 
к ор исним. Не о осм ан исти ст ога 
ос ећ ају о дг ово рност не с амо за 
м ил и оне м усл им ана на Ба лк-
ану, н его и за ц ело п ол у ост рво, 
к оје п ок уш ав ају да пр езе нт ују 

као пр одукт от ома нског н асл-
еђа. П оред т ога, Ба лкан је пра-
кти чно ј ед ино м есто не о осм ан-
исти чког г е оп ол ити чког усп еха, 
о дн осно ј ед ини р ег ион где је ту-
рско пр ис уство л ег ит им из ов ано 
к ако од стр ане л ока лних а кт ера, 
т ако и од стр ане кљу чних г е оп-
ол ити чких игр ача.

То је и ј едан од з акљ уч-
ака аут ора ове књ иге. На не о-
осм ан изам тр еба гл ед ати као на 
р е алан г е оп ол ити чки фа ктор и 
у скл аду с тим се пр ема њ ему 
о др еђ ив ати, к ако би се за св-
оју д рж аву оств ар ила к орист. У 
т оме је и в ел ика пр ескри пти вна 
вре дност ове књ иге. С рб ији су 
не о пхо дне п одро бне ан ал изе 
п окр ета чких м от ива и стр емљ-
ења спо љн оп ол ити чког д ел ов-
ања свих д рж ава са к ој има н аша 
з емља д ели г е оп ол ити чко п оље. 
Оне би св ак ако ун апр ед иле 
н аше спо љн оп ол ити чко д ел ов-
ање, али и о пште зн ање ја вн-
ости о п ој ед иним, не т ако д ал-
еким, д рж ав ама и р ег и он има.

Што се Ту рске д анас т иче, 
пред њом су н ови из аз ови. Ч ини 
се да А нк ара, п осле зн ача јног 
окл ев ања у с узб иј ању п осл ед-
ица с ири јске и ира чке кр изе, 
те и зб ег ав ања с ук оба са Исла-
мском д рж авом, ост аје све в ише 
ус амљ ена. И сх оди ових с ук оба, 
ст ав ови з апа дних с ав езн ика и 
н ово п оз иц и он ир ање Ту рске 
н акон з ав рше тка кр изе, као и 
ун утр ашње м ан иф ест ац ије вл-
ад ав ине д уг отра јног пр ем иј-
ера, а с ада и пре дсе дн ика Р еџ-
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епа Т ај ипа Е рд ог ана, о др ед иће 
б уду ћност не о осм ан исти чке ид-
еје. Ост аје нам да се н ад амо да 
ћ емо т ада, к ада с ит у ац ија к ако 
на ун утр ашњем, т ако и на спо-
љном пл ану Ту рске б уде ј асн-
ија, б ити у пр ил ици да пр оч ит-
амо н еко н ово д ело проф. Да рка 
Т ан аск ов ића, к оје ће д ода тно 
ући у с ушт ину ове т ем ат ике.

 

* Овај рад је пр имљен 2. д еце мбра 2014. г од ине, а пр ихв аћен за шта мпу на с аста нку р еда-
кц ије 12. д еце мбра 2014. г од ине.
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Ха лед Фу ад Алам, Гло бал
ни ислам, Слу жбе ни гла сник, 
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Из пе ра ауто ра књи га: 
Пи смо јед ном ка ми ка зи (2004), 
Уса мље ност за па да (2006), Во
дич за са мо од бра ну од ра си зма 
АЗ (2010), ита ли јан ског пу-

*  Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 
179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
Ре пу бли ке Ср би је.

бли ци сте ал жир ског по ре кла и 
углед ног свет ског исла мо ло га 
и со ци о ло га Ха ле да Фу а да Ала-
ма, иза шла је још јед на зна чај-
на књи га, Гло бал ни ислам. Ово 
де ло пред ста вља пред ста вља 
све о бу хва тан увид у про бле ма-
ти ку са вре ме ног исла ма. На-
и ме, књи га је плод ауто ро вог 
ви ше го ди шњег про ми шља ња 
о тур бу лент ном вре ме ну у ко-
ме се ислам ски свет су о ча ва са 
дра ма тич ним зби ва њи ма на ме-
ђу на род ном пла ну, а ко ја су пра-
ће на тра у ма тич ним по сле ди ца-
ма: по чев ши од За лив ског ра та 
па све до те ро ри стич ког на па да 
на згра де Свет ског тр го вин ског 
цен тра 11. сеп тем бра 2001. го-
ди не. Кроз осам по гла вља, Алам 
на сто ји да пру жи што са же ти ји 
пре глед мно го број них аспе ка та 
са вре ме ног исла ма, као што су 
од нос исла ма и по ли ти ке, од нос 
му сли ман ског све та и За па да, 
по ја ва иде ја ан ти за пад ња штва 
(ан ти ок ци ден та ли зма), зна чај 
иде је евро а зиј ства у да на шњем 
исла му, па све до пи та ња те ро-
ри зма, да на шњих ми ли тант них 
ин те лек ту а ла ца у са вре ме ном 
исла му, пој ма џи ха да, уло ге ин-
фор ма тич ке тех но ло ги је и но вих 
сред ста ва ин фор ми са ња у исла-
ми стич ким по кре ти ма, про бле-
ма гло ба ли за ци је, као и пи та ња 
ин те гра ци је му сли ма на у Евро-
пи. По себ но је зна ча јан ауто ров 
осврт на од нос му сли ма на и за-
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пад не ци ви ли за ци је, ко ји он де-
фи ни ше као про тив ре чан скуп 
при влач но сти и од бој но сти.

У увод ним по гла вљи ма, 
Алам про ми шља пи та ња да на-
шње на пе то сти из ме ђу тра ди-
ци је Ис то ка и кул ту ре За па да 
из те о ло шке, исто риј ске, со ци о-
ло шке, а за тим и кул ту ро ло шке 
пер спек ти ве. На да ље, аутор 
у ци љу ра све тља ва ња од но са 
ислам-За пад, на во ди да су по-
је ди ни му сли ман ски ин те лек-
ту ал ци са јед не стра не, ско ва ли 
по јам „ок ци ден та ли тис“ ка ко 
би ука за ли на бо лест ко ја је за-
хва ти ла му сли ман ско дру штво, 
док су са дру ге стра не број ни 
ауто ри по ну ди ли ра зно ра зне 
„те ра пи је ле че ња“ ислам ског 
дру штва од на ве де не бо ле сти. У 
скла ду са тим, ра ди кал ни исла-
ми зам пред ста вља јед ну од ин-
ва зив них те ра пи ја. Алам сма тра 
да пред ста вља ње ислам ског све-
та као „обо ле лог од За па да“ од 
стра не број них му сли ман ских 
ми сли ла ца, под сти че те ро ри зам 
бин ла де нов ског ти па, та ко што 
њи хо ве ор га ни за ци је тран сфор-
ми ше, од но сно пре о бра жа ва их 
од гру па ре во лу ци о нар ног ти па 
у ми ли тант не сек те . По сле дич-
но, иде ја „ок ци ден та ли ти са“ 
из не дри ла је очај нич ке по те зе 
но вог хи пер те ро ри зма , ко ји су 
до при не ли да љем не ра зу ме ва-
њу исла ма и за па да.

Вре мен ски по сма тра но, 
про цес ок си ден та ли за ци је, од-
но сно иде је да За пад пред ста-
вља кључ ни ру ши лач ки фак тор 

за ислам ски иден ти тет, за по чео 
је у мо мен ту у ко ме је ислам 
пре стао да се так ми чи са За па-
дом. Ка ко би илу стро вао оп шту 
збу ње ност му сли ман ског дру-
штва као по сле ди цу про це са 
ок си ден та ли за ци је, аутор, осла-
ња ју ћи се на ми сли еги пат ског 
пи сца Му ха ме да ал-Му веј ли-
хи ја, на во ди да се ис точ ња ци 
по на ша ју као сле пи љу ди, не 
по ку ша ва ју да са зна ју не што 
ви ше о нај но ви јим до стиг ну ћи-
ма, опо на ша ју за пад ња ке у свим 
жи вот ним си ту а ци ја ма, од ри чу 
се свих сво јих све тих на че ла. 
„Бу ду ћи да су иш чу па ли сво је 
кул тур не ко ре не, они ба у ља ју у 
мра ку и жи ве у ла жи“, на во ди 
аутор (стр. 30). 

У ге о по ли тич ком сми слу, 
За лив ски рат пред ста вља тач ку 
пре ки да из ме ђу исла ма и За па-
да бу ду ћи да је иза звао по де лу 
све та на „кр ста ше“ и „бра ни те-
ље на ци је“. Та ко ђе, код од ре ђе-
ног де ла му сли ман ског све та, 
За лив ски рат бу ди свест о дво-
стру ком по ра зу: уну тра шњем 
(За лив ски рат као пер цеп ци ја 
раз до ра со ли дар но сти ме ђу му-
сли ма ни ма) и спо ља шњем (За-
лив ски рат бу ди свест о вој ној 
и тех но ло шкој над мо ћи За па да).  

У сре ди шту по и ма ња ди-
хо то ми је ислам-За пад, ко ја је 
то ком 20. ве ка из ну тра раз ди-
ра ла му сли ман ско дру штво, ле-
жи фи гу ра му сли ман ског ин те-
лек ту ал ца, ко ји је пред ста вљен 
као вр сни по зна ва лац За па да, 
ње гов „ту мач и пре во ди лац“. 
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Сто га, ин те лек ту а лац у му сли-
ман ском све ту кон ци пи ра иден-
ти тет Исла ма по мо ћу „фил три-
ра ног по рет ка“ ко ји ре флек ту је 
од ре ђе ну кул тур ну и дру штве ну 
дис тан ци ра ност од но вих ур-
ба ни зо ва них сло је ва ислам ског 
дру штва. При ме ра ра ди, из град-
ња но вог кул тур ног по рет ка у 
слу ча ју иран ског дру штва, по-
чи ва ла је, ка ко аутор об ја шња ва, 
на ре и сла ми за ци ји дру штва ко ја 
је ини ци ра на од стра не др жа ве 
и ко ја на це ло куп но дру штво 
пре но си ислам ска на че ла. У ци-
љу сли ко ви тог при ка за про це-
са ре и сла ми за ци је у кон тек сту 
гло ба ли за ци је, сна жног спо ја 
ан ти им пе ри ја ли зма и ре и сла-
ми за ци је, Алам на во ди при мер 
па ра де иран ских же на-вој ни ка 
са ка ла шњи ко ви ма у ру ка ма ис-
под хи џа ба. 

На кул тур ном пла ну, 
гло бал ни ислам, слич но гло-
ба ли зму, ути че на раз ви ја ње 
кул тур не хо мо ге но сти, од но-
сно по ста је не то ле ран тан пре-
ма кул тур ним ра зно ли ко сти ма 
ислам ског – али и спољ ног – све-
та.  Кон цепт са вре ме ног исла ма, 
Алам из јед на ча ва са „кон цеп-
том ва ри ја бил ног ин те зи те та“ 
ислам ског иден ти те та, сма тра-
ју ћи да де фи ни са ње ислам ског 
иден ти те та ва ри ра у ин вер зив-
ном од но су пре ма  по ве ћа њу 
раз ли ка из ме ђу исла ма и кул-
ту ре, исла ма и дру штва, исла-
ма и по ли ти ке. Дру гим ре чи ма,  
кон цепт  „ва ри ја бил ног иден ти-
те та“ ко ји се од но си на ислам-

ски иден ти тет пру жа по је дин цу 
мо гућ ност да сво ју при пад ност 
ислам ском иден ти те ту ис ка же 
кроз раз ли чи те фор ме, од но сно 
да је де фи ни ше као со ци о ло шки 
иден ти тет (ислам ски иден ти тет 
ис кљу чи во као кул тур ни), иден-
ти тет нео фун да мен та ли стич ког 
ти па (ко ји по је дин ца осли ка ва у 
окви ру стро гог по што ва ња вер-
ске и етич ке прак се) и по ли тич-
ки иден ти тет (ус по ста вља ње 
све о бу хват не ислам ске вла сти). 
Ка ко би об ја снио ком плек сност 
овог фе но ме на, Алам на да ље 
об ја шња ва функ ци ју ко ју вер-
ски дис курс има у ислам ском 
дру штву.

У ери гло ба ли за ци је, 
ислам се су о ча ва са број ним 
иза зо ви ма, арап ски свет се кре-
ће ка не ком об ли ку „исла мо на-
ци о а ли зма“, а кључ ни про блем 
је не ре шен од нос из ме ђу ре-
ли ги је и по ли ти ке. При то ме, 
аутор скре ће па жњу да се по ли-
тич ки ислам на ла зи на рас кр-
шћу: или ће се „пре фор му ли са-
ти“ или ће се ра ди ка ли зо ва ти и 
од у ста ти од де мо кра ти је. За тим, 
Алам, же ле ћи да му сли ман ском 
све ту, сло мље ном под ути ца јем 
мо дер ни за ци је, вра ти спо соб-
ност са мо спо зна је, ана ли зи ра 
ре ли гиј ску и кул тур ну при пад-
ност са вре ме них му сли ма на у 
усло ви ма гло ба ли за ци је и се-
ку ла ри за ци је. Та ко ђе, по ла зе ћи 
од ана ли зе уло ге ко ју је у по ја-
ви исла ма имао Му ха мед, пре-
ко раз у ме ва ња Ку ран ске исти не, 
аутор на сто ји да об ја сни ге не зу 



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ број 2/2014 стр. 157160.

160

ислам ског уче ња на гла ша ва ју ћи 
при мар не об ли ке ње го вог по-
сто ја ња и ути ца ја у скла ду са 
ду хом вре ме на (гло ба ли за ци ја и 
тех но ло шка ре во лу ци ја).

Ха лед Фу ад Алам, у књи-
зи не ве ли ког оби ма, ба ви се пи-
та њи ма ду бин ског сми сла од-
но са из ме ђу тра ди ци о нал ног и 
мо дер ног спо знај ног хо ри зон-
та, од но сно раз ма тра фе но мен 
из не над ног су сре та два све та 
којa су се до ју че ме ђу соб но 
игнорисалa. Алам ана ли зи ра 
ду бо ке кри зе ко је су по тре са ле 

ислам у про те клом ве ку. Прем-
да аутор не на сто ји да пру жи 
го то ва ре ше ња и де фи ни ци је, 
књи га ће отво ри ти мно штво пи-
та ња, про бу ди ти зна ти же љу и 
под ста ћи ми шље ње ка ко струч-
не, та ко и ла ич ке јав но сти. Ка ко 
на ша сре ди на по след њих де це-
ни ја има ком плек сан од нос са 
исла мом, књи га Гло бал ни ислам 
је на ро чи то зна чај на и за раз у-
ме ва ње де ша ва ња на про сто ри-
ма Бал ка на, где су хри шћан ска 
и му сли ман ска по пу ла ци ја у 
бли ском су сед ству.

* Овај рад је пр имљен 4. д еце мбра 2014. г од ине, а пр ихв аћен за шта мпу на с аста нку р еда-
кц ије 12. д еце мбра 2014. г од ине.



УПУТСТВОЗААУТОРЕ

На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и 
пре зи ме ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди
ште. На слов ра да ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 
14). Под на сло ви се пи шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма  Bold 
(фонт 12) и ну ме ри шу се арап ским бро је ви ма. Уко ли ко под на слов 
са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе озна ча ва ју арап ским бро је ви
ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold (фонт 12). Сви тек сто
ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. У тек сту су 
ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим ра да 
не сме би ти ве ћи од 1 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 стра ни ца или 
36300 ка рак те ра са раз ма ком). Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes 
New Ro man, ве ли чи на сло ва 12, са уву че ним па су си ма и про ре дом 
1,5. 

По сле ових по да та ка сле ди сажетак ко ји тре ба да са др жи од 
100 до 250 ре чи. Иза са жет ка иду кључнеречи чи ји број не мо же 
би ти ве ћи од 10, док њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што 
ве ћа. У сажетку тре ба да сто ји пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри
шће ни те о риј скоме то до ло шки при сту пи, ре зул та ти, за кљу чак или 
од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле литературе, тре ба на
пи са ти резиме на ен гле ском је зи ку чи ја ду жи на мо ра би ти око 1/10 
ду жи не члан ка, на кон ко га тре ба да сто је пре ве де не кључ не ре чи. 
Та ко ђе, пре ре зи меа тре ба ло би да сто ји на слов на ен гле ском је зи
ку. Аутор би у резимеу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так
не нај ва жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао 
у свом ра ду знат но ши ре не го у са жет ку. Текст за ча со пис не са др
жи по се бан увод и за кљу чак. Ако је рад на ен гле ском или не ком 
дру гом је зи ку, са же так и ре зи ме мо ра ју би ти на срп ском је зи ку. 

Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се 
на ла зи ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно
те су истог фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом 
In sert – Re fe ren ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер 
је ди но на тај на чин мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу
сно те по ја ви ти на до бром ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру
ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма: 

–  ка да се ра ди о монографији фу сно та мо ра са др жа ти: име 
и пре зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, 
го ди на из да ња и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо
вић, Родомрсци, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Сумракзапада, До си је, 
Бе о град, 2006, стр. 54); 



–  ка да се ра ди о чланку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан
ка под на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, 
ме сто из да ва ња, број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца 
(на при мер: Ми ша Сто ја ди но вић, „Од те о ри је со ци јал
них кон фли ка та до њи хо вих ре ше ња“, Политичкареви
ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 04/2009, 
стр. 67); 

–  ка да се ра ди о зборникурадова: име и пре зи ме ауто ра, 
на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, 
он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, 
ме сто из да ња, го ди на из да ња, број стра не (на при мер: 
Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва ње Европ ској 
уни ји‘‘, у збор ни ку: Србија – политичкииинституци
оналниизазови (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин 
Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, 
стр. 239); 

–  изворисаИнтернета, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% 
ко ри шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др же име ауто ра, на
слов члан ка у ита ли ку, пу ну ин тер нет адре су и да тум 
при сту па. (на при мер: Ka ren De vi ne, StretchingtheIRthe
oretical spectrum of debate on Irish neutrality: arguments
andevidenceinfavorofacriticalsocialconstructivistfra
meworkofunderstanding, In ter net, http://do ras.dcu.ie/609/1/ 
int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013.) 

–  архивскаграђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та
ко да од го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на
ла зи (кре ће се од на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са 
на во ђе њем нај ма ње це ли не) (на при мер: Из ве штај Ми
ни стар ства ино стра них де ла од 19. апри ла 1888. о по ста
вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, р93/1894). 

Литература тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи
меа, по ре ђа на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма: 

–  књиге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, 
из да вач, ме сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, 
Мом чи ло: Српскопитањеданас, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008); 

–  зборници: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни
ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти 
при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из
да ња (на при мер: Мар ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја 
вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у збор ни ку: Србија–по



литичкииинституционалниизазови (при ре ди ли: Мом
чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008); 

–  чланак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни
ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти 
при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из
да ња (Кне же вић, Ми лош, ,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, 
Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди
је, Бе о град, бр. 4/2008); 

–  литературасаИнтернета, ко ја не сме пре ћи ви ше 
од 10% ко ри шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу
ну ин тер нет адре су (на при мер: http://sh.wi ki pe dia.
ofg/wi ki/Re vo lu ci ja);

–  архивскаграђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је 
се та ко да од го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и 
где се на ла зи (кре ће се од на во ђе ња нај ве ће це ли не, 
а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли не) (на при
мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 
19. апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср
би је, МИД, КТ, ф 2, р93/1894);

–  ли те ра ту ра тре ба да са др жи са мо из во ре ко ји су на
ве де ни у фу сно та ма. 

Ра до ви ко ји се пре да ју за об ја вљи ва ње мо ра ју да се за
сни ва ју на но ви јој ли те ра ту ри, а по себ но на из во ри ма, тј. ра
до ви ма ко ји су об ја вље ни у на уч ним ча со пи си ма. Ауто ри су 
у оба ве зи да при ли ком сла ња ра до ва до ста ве и из ја ву да тај 
рад ни је ра ни је об ја вљи ван, тј. да рад ни је ауто пла ги јат или 
пла ги јат. Тек сто ве сла ти у елек трон ском об ли ку на адре су: 
re dak ci japnb@gmail.com.
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