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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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Re su me
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ligiousandpoliticalalike)whonotonlyacceptandpromotetheidea
ofJihad,butalsoact inaccordancewith it.Furthermore,particular
attentionisgiventotheBalkans,especiallyonthepotentialthreatof
Jihadismonalreadydividedandfragilepolitical,religiousandsecurity
situationintheregion.
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