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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.
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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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theprospectsofnotonlyIslamandIslamicpolitics,butalsoglobalpo
liticalrelationsdependon.
Keywords:Islam,Islamism,Terrorism,Modernity,Civilization.

* Овај рад је при мљен 27. 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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