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Jед на од нај зна чај ни јих по ја ва у ме ђу на род ним од но си ма у дру-
гој по ло ви ни 20. и пр вим де це ни ја ма 21. ве ка је ре ви та ли за ци ја 

по ли тич ке уло ге ре ли ги је. По себ но је зна чај на по ли тич ка ре ви та-
ли за ци ја исла ма1). Та по ја ва има ви ше ди мен зи ја ко је до ти чу ско ро 
све сфе ре дру штве ног и по ли тич ког жи во та. У овом тек сту ће се 
ука за ти на по ја ву ко ја је ве за на за ја ча ње уло ге исла ма. Та по ја ва је 
ара би за ци ја му сли ма на не-Ара па и све ве ћа ан тро по ло шка про ме-
на Ара па. Ово по след ње у сми слу би о фи зич ке ан тро по ло ги је. Ка-
ко је овом фе но ме ну мо гу ће при сту пи ти са тач ке гле ди шта ра зних 

* Овај рад рађен је у оквиру пројекта 179008 Министарства просвете и науке Србије
1) Martina Ambrosini, “Pope Benedict XVI and Regensburg Lecture: The Representation of 

Islam and the Clash of Civilizations in the Italian media”, Политикологијарелигије, бр. 
2/2011, год. 5.
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на у ка ов де ће мо то чи ни ти у скла ду са пред ме том ис тра жи ва ња по-
ли ти ко ло ги је ре ли ги је2).

Ако се са тач ке гле ди шта би о фи зи чи ке ан тро по ло ги је ана ли-
зи ра ју Ара пи, да кле као на род ко ји се фор ми рао пре по ја ве исла ма, 
он да се мо ра ју ис та ћи сле де ће чи ње ни це. Ара пи су на род се мит-
ског по ре кла. Ка ко нам го во ри му сли ман ски аутор А. Ка дић ‘’Да-
нас се нпр. арап ски го во ри у Егип ту, Ту ни су, Ал жи ру, Ма ро ку итд, 
али су ово са мо по а ра пље ни Егип ћа ни или Бер бе ри’’3). Или ‘’На 
по шљет ку и по окол ним мје сти ма у Ара би ји жи ви са мо мје ша ви на 
од Ара па и дру гих на ро да, осо би то цр на ца из Афри ке’’4). Због све га 
то га мно го је не гри зи ра них Ара па кроз исто ри ју до ла зи ло у кон-
такт са не-Ара пи ма. То је код не-Ара па, ство ри ло пред ста ву да су 
Ара пи Црн ци. Се ти мо се са мо на ше на род не по е зи је у ко јој је Ара-
пин оба ве зно црн. Ко мен та ри шу ћи ово уве ре ње по ме ну ти Ка дић 
ка же ‘’Ко ји је Арап црн, по стао је од мје ша ви не Ара па и Цр на ца, а 
Ара пи спа да ју ме ђу би је ле љу де’’5). Ислам се по ја вио као ре ли ги ја 
ко ја је на арап ском би ла об ја вље на Му ха ме ду. Али ње го ва по ру ка 
ни је на ме ње на са мо Ара пи ма, од но сно они ма ко ји зна ју арап ски 
већ свим љу ди ма. Ислам је пре ма ве ро ва њу му сли ма на је ди на пра-
ва и уни вер зал на ре ли ги ја. Ара пи од но сно Му ха мед су са мо по-
сред ни ци пре ко ко јих се Ала ха обра тио чо ве ку по сред ством сво га 
ан ђе ла Џи бри ла или Га ври ла у срп ској ва ри јан ти6). Ара пи су нор-
мал но пре но си ли по ру ку Ку ра на арап ским је зи ком, јер је то био 
је зик ко ји су зна ли. Нај ва жни је сред ство ислам ске ми си је у вре ме 
на стан ка исла ма по ста ло ору жа но осва ја ње не му сли ман ских зе ма-
ља и на ро да по зна то под име ном џи хад. Џи ха дом су огром на про-
стран ста ва Бли ског, Сред њег ис то ка и се вер не Афри ке до шла у са-
став ислам ске др жа ве чи ји су но си о ци би ли Ара пи. Си стем вла сти 
у ко ме су осва ја чи би ли при ви ле го ва ни ту ма чен је као из раз бож је 
во ље и ста ту са му сли ма на ко ји су има ли. Ка ко је ислам на ме њен 
чи та вом све ту и сва ком чо ве ку то је нај лак ши на чин да се по ко ре-
ни из јед на че са осва ја чи ма био да по ста ну му сли ма ни. Ти ме се не 
са мо из бе гао по ло жај по ра же ног не го се но ви му сли ман осло ба ђао 

2) Miroljub Jevtic, “Political Sciences and Religion”, Политикологијарелигије бр. 1/2007, 
год. 1.

3) А, Кадић, Какав је народ арапски, Прва муслиманска накладна књижара, Мостар, 
1915, стр. 3.

4) Исто
5) Исто, стр. 4.
6) Филип Хити, ИсторијаАрапа, Веселин Маслеша, Сарајево, 2 фототипско изд.,1983.
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тла че ња ко је ни је би ло ни ма ло при јат но. Ка ко су му сли ма ни до жи-
вља ва ли по ко ре не, нај бо ље се ви ди из го во ра ко ји је Та рик, чо век 
ко ји је оку пи рао Шпа ни ју 711. го ди не из го во рио сво јим бор ци ма 
пред од лу чу ју ћу бит ку са ви зо гот ским шпан ским кра љем: ‘’Чу ли 
сте ка ква сил на до бра има ова зе мља,а вла дар Ве лид вас је иза брао 
младожењама,заћериовихвладара’’7). Ка ко што ви ди мо на род на 
ко ји се на па да ло обе ћа ван је као плен осва ја чи ма. Мо же мо да за-
ми сли мо сте пен по ни же ња ко је су до жи ве ли оче ви, бра ћа, му же ви 
и си но ви Шпа њол ки ко је у као плен за вр ши ле у спа ва ћим со ба ма 
осва ја ча. Иста је би ла по ли ти ка сву да. Опи су ју ћи осва ја ње Си ра ку-
зе на Си ци ли ји, мо жда нај ве ћи исто ри чар Ара па у 20. ве ку Фи лип 
Хи ти ка же: ‘’У Си ра ку зи ко ја је у овом на па ду опу сто ше на, најви
шеуживањанашлисуАрапиуженама, цр кве ном бла гу и дру гом 
дра го цје ном пле ну, ко ји су му сли ман ске пљач ка ше при ма ми ли на 
Оток још не ко ли ко пу та у то ку дру ге по ло ви не сед мог сто ље ћа’’8)

Да се осло бо де вла сти осва ја ча по ко ре ни ни су мо гли, али су 
мо гли да им се при бли же. Из јед на че са њи ма и та ко се бе по ште де 
бе де да им кће ри на сил но за вр ша ва ју као ха рем ске кон ку би не. То 
се мо гло по сти ћи вр ло јед но став но- пре ла ском на ислам9). Та ко ма-
са по ко ре них пр ре ла зи на ислам. Ка ко су но си о ци исла ма Ара пи 
и арап ски је бо го слу жбе ни је зик, то по ко ре ни по чи њу да усва ја ју 
арап ски као ли тур гиј ски је зик ко ји тре ба да обезб ди бо ље по зна ва-
ње исла ма и ула зак у рај по сле смр ти. По ред то га пот чи ње ни по чи-
њу да те же да се при бли же Ара пи ма. И та мо се де ша ва оно, о че му 
је ци ти ра ни Ка дић го во рио. Чи та ви ре ги о ни се пр во исла ми зу ју 
а за тим ара би зу ју. Ка ко ви ди мо он твр ди да је прак тич но, чи та во 
ста нов ни штво да на шње Се вер не Афри ке уства ри ара би зо ва но и да 
са Ара пи ма не ма ге нет ске ве зе. Осим вр ло да ле ке. Нор мал но ини-
ци ја то ри ара би за ци је би ли су Ара пи. Али су се они услед огром ног 
бро ја ло кал ног ста нов ни штва с вре ме ном пот пу но ан тро по ло шки 
пре то пи ли у ло кал ну по пу ла ци ју. А та ло кал на по пу ла ци ја, због 
вла да ју ћег исла ма и Ара па као ње го вих но си ла ца ни је се на мет-
ну ла ма њин ским Ара пи ма, не го се на про тив пре тва ра ла у Ара пе. 

Док се то де ша ва ло на под руч ји ма Бли ског ис то ка ка кви су 
Си ри ја, Па ле сти на, Ирак, где су жи ве ли Ара пи ма срод ни се мит ски 
на ро ди, он да то ни је мно го ути ца ло на ан тро по ло шку ме та мор фо-

7) А. Кадић, исто, стр. 13.
8) Филип Хити, исто, стр. 543.
9) Мирољуб Јевтић, Савремениџихадкаорат, Никола Пашић, Београд, 2001.
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зу Ара па јер су на осно ву срод них ра сних и ет нич ких гру па са мо 
про ши ри ли арап ско ет нич ко би ће и арап ски је зик. Не што друк чи ја 
је би ла сли ка Се вер не Афри ке. Та мо су у мо мен ту осва ја ња жи ве ли 
на ро ди ха мит ског по ре кла. Они су слич ни се ми ти ма,али и раз ли-
чи ти. Име су до би ли по ста ро за вет ној Лич но сти Ха му си ну чу ве-
но га Но ја.

Осва ја ње Се вер не Афри ке је на иден ти чан на чин укљу чи ло 
број не ха мит ске на ро де у но ву др жа ву. Они су се ка ко што са да 
зна мо вре ме ном ара би зо ва ли по сред ством исла ма. Та ко да до ла зи 
до но ве ан тро по ло шке про ме не Ара па. Мо же се ре ћи да су услед 
број но сти осво је них на ро да ко ји су Ара би зо ва ни већ у сред њем 
ве ку, Ара пи већ та да до жи ве ли зна чај ну ме та мор фо зу и зна то се 
ан тро по ло шки из ме ни ли у од но су на сво је прет ке са Ара биј ског 
по лу о стр ва. 

По ме ну ти Фи лип Хи ти о то ме ка же ‘’Чим су Пер си јан ци, Си-
риј ци, Коп ти, Бер бе ри и оста ли ја то ми це при гр ли ли ислам и по че-
ли са Ара пи ма скла па ти бра ко ве, сру шио се пр во бит но ви сок зид 
ко ји је ра ни је раз два јао Ара бља не од дру гих не а рап ских на ро да. 
На ци о нал ност му сли ма на се по ву кла у по за ди ну. Без об зи ра на 
сво ју ра ни ју на ци о нал ност, са да се Му ха ме дов сљед бе ник из ја-
шња вао као Ара пин. ОдсадасеназиваАрапиномсвакионајкоји
јеисповједаоисламиговориоиписаоарапскимјезиком,безобзи
ранањеговораснопоријекло’’10). По себ но је ва жно да нас Хи ти 
оба ве шта ва да су ха мит ски Бер бе ри ко ји су се исла ми зо ва ли би ли 
про пад ни ци бе ле ра се11). Што зна чи да све то ни је оста ви ло трај-
ног тра га на ра сну струк ту ру Ара па. Они Ара пи ко ји су про др ли 
у Па ле сти ну12), Си ри ју, Ирак и Се вер ну Афри ку су се би о ло шки 
уто пи ли у ло кал ну ве ћи ну. Да ју ћи јој арап ско име,али ни су про ме-
ни ли ра су. За то што су ло кал ни на ро ди углав ном би ли бе ли. Иста 
је си ту а ци ја би ла се Пер си јан ци ма. По сле осва ја ња Пер си је, ко је 
је за вр ше но от при ли ке 650 г. ка да је пао Пер се по лис, под власт 
арап ских Се ми та до пао је ин до е вроп ски иран ски на род. Али ипак 
на род бе ле ра се. Та ко да ни ме ша ње са њи ма ни је про ме ни ло ра сну 
струк ту ру Ара па.

10) Филип Хити, исто, стр. 228.
11) Исто, стр. 205.
12) Elie Al Hindy, “The New Jerusalem: An Oriental Christian Perspective”, Политикологија

религије, бр. 2/2011, год. 5.
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Али ста ње ме ња про дор у ре ги о не Цр не Афри ке и осва ја њем 
под руч ја на се ље ним Тур ци ма,ко ји су ка ко нас Хи ти учи у вре ме 
осва ја ња би ли мон го ло ид ни тј. на род жу те ра се13).

Та да се де ша ва ју и ра сне про ме не, чи ји је је ди ни узрок ислам и 
исла ми за ци ја.Ка да су му сли ман ске вој ске у ко јој су глав ни ну чи ни-
ли бе ли Ара пи, ара би зо ва ни Пер си јан ци и Пер си јан ци му сли ма ни 
осво ји ли тур ске зе мље, мон го ло ид не тур ске же не су по ста ле плен 
бе лих осва ја ча. Ре зул тат ви ди мо да нас. У Ре пу бли ци Тур ској при-
пад ни ка жу те ра се тј мон го ло и да не ма. Тур ци се у ра сном сми слу 
на ла зе на ска ли из ра зи то бе лих љу ди чак слич них Шве ђа ни ма и 
бе ла ца там ни је пу ти. Али мон го ло ид них не ма. Та ко су Тур ци про-
ме ни ли и фе но тип и ге но тип, са мим тим и ра сну при пад ност,али 
су ус пе ли да са чу ва ју тур ски је зик и по сле ке ма ли стич ких ре фор-
ми об но ве до не кле тур ску свест,ко ја се би ла пот пу но из гу би ла. Го-
во ре ћи о то ме Те кин Алп (1883-1961) тур ци зи ра ни Је вре јин пи ше 
‘’До пре три го ди не осман ски Тур ци сма тра ли су са ми се бе про сто 
као му сли ма не и ни кад ни су сма тра ли сво ју на ци ју као на ци ју са 
по себ ним по сто ја њем. Ана дол ски се ља ци су сма тра ли реч Тур чин 
као си но ним са Ки зил ба ши, то јест као по јам ко ји озна ча ва не на-
ци ју, већ чо ве ка ко ји но си цр ве ни фес тј. цр ве но гла ви’’14).Пер си јан-
ци та ко ђе. Они и да нас го во ре пер сиј ски, као слу жбе ни је зик. Али 
мо дер ни лин гви сти ка да го во ре о пер сиј ском је зи ку, ко ји је ин до-
е вроп ског по ре кла, да кле не ма ни ка кве ве зе са се мит ским је зи ком 
ка кав је арап ски, не мо гу да за не ма ре да је да нас пер сиј ски ве о ма 
ара би зо ван. По чев од пи сма, за тим огром ног бро ја ре чи арап ског 
по ре кла ко је су упо тре би.

Али оно што је ва жно је сте да су тим тран сфор ма ци ја ма Ара-
пи у ма си ипак са чу ва ли као основ ну, при пад ност бе лој ра си. Ме-
ђу тим про дор Ара па у под руч је Цр не Афри ке по чео је да до во ди 
до ра сног ме ша ња са ра сно са свим раз ли чи тим Црн ци ма. Осво је-
ни цр ни на ро ди су по сте пе но при хва та ли ислам,а за тим су пре ко 
исла ма по че ли да при хва та ју и арап ски је зик и за бо ра вља ју сво је 
ма тер ње. Та ко су на ста ли Ара пи цр не пу ти. Ка ко је ра са де фи ни-
тив но ви дљи ва ствар ла ко се да за кљу чи ти да се ту у ства ри ра-
ди о ан тро по ло шки са свим дру га чи јим љу ди ма не го што су Ара пи 
али су они се бе ви де ли као Ара пе и Ара пи су као та кве по че ли да 
их при хва та ју. То се по себ но ви де ло на при ме ру Су да на. Ислам је 

13) Филип Хити, исто, стр. 195.
14) Tekin Alp, TheTurkishandPan/Turkishideal, Liberty press, стр. 7, б.г.
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ра но про дро у ту зе мљу. Та ко да се исла ми зу ју цр ни ста нов ни ци 
Су да на. Ру ски на уч ник Ива нов на во ди да је у 16 ве ку у Су да ну по-
сто ја ла цр нач ка му сли ман ска др жа ва Фун ги15). Она је уни шта ва ла 
по след ња хри шћан ска упо ри шта у тој зе мљи. Ка ко су оно при ми ли 
ислам пре ко Ара па и ара би зов них Егип ћа на та ко су се и са ми по-
че ли у је зич ком сми слу ара би зо ва ти. Би ли су број ни ји од Ара па и 
ара би зо ва них Егип ћа на од ко јих су при ма ли ислам та ко су ути ца ли 
да у ме ђу соб ним брач ним ве за ма пре вла да цр нач ка ан тро по ло шка 
ге нет ска ма са. Та ко су по че ли да се ства ра ју пр ви Црн ци ко ји су 
за се бе го во ри ли да су Ара пи. јер су као ма тер њи је зик зна ли са-
мо арап ски, од но сно за бо ра ви ли су сво је до мо ро дач ке је зи ке, а и 
мно ги од њих су има ли и крв не ве зе са љу ди ма ко ји су има ли не ко 
арап ско по ре кло, ма да су и они већ би ли Црн ци. 

На и ме ме ђу му сли ма ни ма је због арап ске пред- ислам ске тра-
ди ци је ве о ма раз ви је но по што ва ње по ро дич не ге не а ло ги је. А ка ко 
је у пи та њу па три ја хал но дру штво то се као по себ на част пре но-
си ло са ко ле на на ко ле но име чо ве ка од ко га су во ди ли по ре кло. О 
то ме по ме ну ти Ка дић ка же ‘’Пре ђи мо сад на јед ну ствар, на ко ју 
су Ара пи ве ли ку ва жност по ла га ли и ко ја је за њих има ла ве ли-
ких по шље ди ца. То је ро до сло вље. Док се је код дру го га сви је та 
би ље жи ло ро до сло вље са мо вла дар ских и зна ме ни тих по ро ди ца, 
Ара пи су хтје ли, да сва ко зна сво је ро до сло вље. Ха зре ти Омер би 
го во рио:учи те дје цу ро до сло вље, да ни је сте као дру ги на ро ди:ка да 
га упи таш ко је,уми је ти са мо ка за ти:из то га сам и из то га се ла.’’16). 
Ка ко је ци ти ра ни ха лиф Омер (634-644) је дан од нај зна чај ни јих 
пред став ни ка исла ма, то је сва ки му сли ман сма трао за оба ве зу да 
га по слу ша. Исто та ко да, ко ли ко је год то мо гу ће, да се са њим 
од но сно са ње го вим по том ци ма оро ди. За то је од у век у ислам ском 
све ту нај ва жни ја при пад ност би ла она ко ја је ука зи ва ла да не ки 
му сли ман има крв не ве зе са Му ха ме дом, ислам ским ве ро ве сни ком. 
Та кви љу ди но се ти ту лу се јид и ше риф. Се јид је ти ту ла ко ја се да је 
сви ма они ма ко ји по ти чу од мла ђег си на Му ха ме до ве кће ри Фа ти-
ме Ху се и на, а ти ту ла ше риф оним ко ји по ти чу од ње ног ста ри јег 
си на Ха са на17). Због то га су сви му сли ма ни на сто ја ли да ко ли ко је 
год ви ше мо гу ће се бе до ве ду у ве зу са Му ха ме дом, а ако то ни су 
мо гли он да су на сто ја ли да се бе пред ста ве као Ара пе. Уоста лом 

15) Иванов. Н. А, Османскоезавоеваниеарбскихстран, Москва, 1984, стр. 114.
16) А. Кадић, исто, стр. 33.
17) Stephan and Nandy Ronart, ConciseEncyclopaediaofArabicCivilization, Djambatan, Am-

stredam,1959, стр. 472.
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ци та том Те ки на Ал па смо по ка за ли ко ли ко је при пад ност исла му 
по ти сла на ци о нал ну свест код Тур ко фо на, па им на ци ја ни је зна-
чи ла ни шта из ван при пад но сти исла му. Ко ли ко је то би ло ва жно 
нај бо ље се ви ди из по да та ка да су осман ски сул та ни ка да су би ли 
на вр хун цу мо ћи ис ти ца ли да су по ре клом од арап ског пле ме на 
Ва ди-л Са фа18). Зна чи ако им је би ло те шко да се пред ста ве као по-
том ци Му ха ме да ба рем су има ли арап ско по ре кло. 

Та чи ње ни ца је крун ски до каз за по ру ку ово га тек ста. Ако су 
осман ски сул та ни на вр хун цу сво је мо ћи, ка да су пре у зе ли ти ту лу 
ха ли фа, пред вод ни ка чи та вог су нит ског исла ма, на сто ја ли да се бе 
пред ста ве као Ара пе, он да је ја сно ко ли ко је то хтео сва ки му сли-
ман. Та ко по чи ње ара би за ци ја цр них му сли ма на. Они су по се бан 
до каз за на шу те зу. Јер оста ли му сли ма ни ко ји су ра сно би ли бе ли 
као Ара пи не мо гу да по ка жу ко се све ин кор по ри рао у ма су оног 
што се Ара пи ма пред ста вља. За то што је њи хов ра сни тип иден-
ти чан или вр ло сли чан арап ском. Али са цр ним му сли ма ни ма, од-
но сно цр ним Ара пи ма ствар је друк чи ја. Де фи ни тив но је ја сно да 
бе ли Ара пи ни су мо гли да ро де при пад ни ке цр не ра се.

Та по ја ва ко ја је по че ла ве о ма ра но,још од на стан ка исла ма, јер 
је ре ци мо пр ви му је зин, чо век ко ји по зи ва му сли ма не на мо ли тву, 
у вре ме Му ха ме да био ети оп ски цр нац Би лал ко ји је као роб пре-
шао на ислам19). Да кле ме ша ње са црн ци ма је по че ло ве о ма ра но, а 
ли ње го ви ре зул та ти ни су би ли спек та ку лар ни. Би ло је увек цр них 
му сли ма на ко ји су се из да ва ли за Ара пе и ко је су бе ли Ара пи као 
Ара пе тре ти ра ли. Али то ни је би ла до ми нан та ра сна цр та Ара па. 
Ара пи су у ма си оста ли бел ци. Тен им се услед ме ша ња ме њао али 
је бе ла ан тро по ло шка струк ту ра оп ста ја ла.

Си ту а ци ја по чи ње да се на гло ме ња у 20 ве ку. Ислам се про-
ши рио на ве ли ке ре ги о не Афри ке још дав но, та ко да је по ред Ме-
ди те ра на, где су пре о вла да ва ли ара би зо ва ни Бер бе ри и Егип ћа ни 
ислам по стао ве о ма ра но до ми нант на ре ли ги ја у ре ги о ну ко ји се 
да нас на зи ва Са хел20) То је ве ли ки по ја са ко ји се про те же од оба ле 
Атлан ти ка у Ма у ри та ни ји, пре ко Ма ли ја, Бур ки не Фа со, Ни ге ра, 
Ча да до оба ле Цр ве ног мо ра. Али је од до бра но про дро и ју жно од 
Са хе ла. Та ко да да нас пред ста вља до ми нант ну ре ли ги ју у ве ли ком 
бро ју др жа ва За пад не, пре те жно цр не Афри ке. Да кле не-арап ске 

18) Иванов, исто, стр. 24.
19) Хити, исто, 210; Stephan and Nandy Ronart, исто, стр. 95.
20) http://en.wikipedia.org/wiki/Sahel 
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цр не Афри ке. Пре ма по след њим по да ци ма 100% ста нов ни ка Ма у-
ри та ни је; 90% ста нов ни ка Ма ли ја; 94% ста нов ни ка Се не га ла; 90% 
ста нов ни ка Гам би је; 85% ста нов ни ка Гви не је; 60,5% Бур ки не Фа-
со; 80% ста нов ни ка Ни ге ра; 53,1% ста нов ни ка Ча да; 94% ста нов-
ни ка Џи бу ти ја; ско ро 100% Со ма ли је; 50% Ни ге ри је; 50% Гви не је 
Би сао; 38,6% ста нов ни ка Оба ле Сло но ва че; 60% ста нов ни ка Си е ра 
Ле о не су му сли ма ни21). Али и ши ром Афри ке цен трал не, ју жне или 
ис точ не има пу но му сли ма на. Ка рак те ри сти чан слу чај за наш текст 
је сте др жа ва Ко мо ри на ко јој му сли ма ни чи не 98% ста нов ни ка22).

Да кле ра ди се о ста нов ни штву ко је у ра сном сми слу не ма ни-
ка кве ве зе са Ара пи ма,али ко је има исту му сли ман ску ре ли ги ју и 
на њој за сно ва ну кул ту ру. Сви ови на ро ди има ју сво је ло кал не је-
зи ке. Ка ко су др жа ве ко је смо спо ме ну ли фор ми ра не пре ма во љи 
ко ло ни за то ра, ко ји ни је ма рио за ет нич ке ме ђе то су у гра ни ца ма 
ра зних др жа ва сме ште ни мно го број ни на ро ди, пле ме на и са мим 
тим и је зи ци. Ка да се по сле де ко ло ни за ци је по ста ви ло пи та ње 
слу жбе ног је зи ка по ка за ло се као нај е фи ка сни је да се узме је зик 
ко ло ни за то ра као слу жбе ни је зик др жа ве. Де ко ло ни за ци ја је би ла 
нај и зра же ни ја 1960. го ди не и око ње. Та да је ве ли ки део бив ших 
ко ло ни ја сте као не за ви сност.

А то је би ло вре ме оп ште сла бо сти ислам ског све та. Арап ске 
зе мље као пер ја ни це те ре ли ги је би ле су под ути ца јем се ку ла ри зи-
ра ју ћег на ци о на ли зма ко ји је пред ста вљао На сер. Са у диј ска Ара би-
ја као,се ди ште све тих ме ста исла ма ни је по ред по пу лар ног На се ра 
мо гла да по стиг не мно го. Та ко да је све то ути ца ло да де ко ло ни зи-
ра не зе мље цр не Афри ке и са ме при хва те се ку лар ни прин цип ор га-
ни за ци је. Све се про ме ни ло по сле јун ског ра та 1967. ка да је Изра ел 
по ра зио да ле ко број ни је ре пре зен те арап ског на ци о на ли зма Еги-
пат и Си ри ју. Био је то хла дан туш за све му сли ма не. Са у диј ска 
Ара би ја је то ис ко ри сти ла да за све про гла си кри вим од сту па ње од 
исла ма, ко је је на ци о на ли зам на не ки на чин под ра зу ме вао23). Са-
у диј ска Ара би ја кре ће у офан зи ву и су о че на са сла бим от по ром 
код до та да шњих про тив ни ка, по чи ње да осва ја те рен. Та ко ме ђу 
Ара пи ма по чи ње да ја ча ути цај исла ма, на ра чун ара би зма. Као ре-
зул тат то га на ини ци ја ти ву Са у ди ја ца ра ђа се ОИК (Ор га ни за ци ја 

21) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cm.html (доступно 20. 2. 
2012)

22) исто
23) Мирољуб Јевтић, Савремениџихадкаорат, 3 изд., Никола Пашић, Београд, 2001. 
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Ислам ска кон фе рен ци ја)24). Као иде о ло ги ју у бор би за оства ри ва ње 
пра ва Ара па а на ро чи то па ле стин ских Са у диј ци ста вља ју ислам. 
Да кле бор ба се на ста вља у истом сме ру и са истим ци љем али са да 
по зи ва њем на ислам што Ара пи ма до да је но ве моћ не са ве зни ке. 
Јер сви му сли ма ни, ко ји су и ра ни је бор бу Ара па са Изра е лом до-
жи вља ва ли као сво ју, са да до би ја ју до дат ни ар гу мент25). За то што 
се арап ски мо ме нат пот пу но по ти ску је и ис ти че ис кљу чи во вер-
ски. Ва жно је ис та ћи да је кри за у Па ле сти ни по слу жи ла као по вод 
за фор ми ра ње ОИК,али бр зо по ка за ло да је то са мо из го вор гру пи 
зе ма ља ко је пред во ди Са у диј ска Ара би ја да пре ко ОИК про па ги ра 
ислам. И ОИК је кре ну ла пу ним је дри ма. Од бор бе за Па ле сти ну 
Ор га ни за ци ја се пре тво ри ла у моћ но оруж је ислам ске про па ган де. 
Као ре зул тат до ла зи до ја ча ња исла ма ши ром све та. Пре ко ши ре ња 
исла ма по чи ње да се ши ри арап ски је зик, као је зик Ку ра на. Да би 
мо гли да мо ле и уче ству ју у бо го слу же њу му сли ма ни ши ром све та 
по ја ча ва ју уче ње арап ског је зи ка. Као ре зул тат то га ђа ци вер ских 
шко ла у зе мља ма цр не Афри ке по чи њу да го во ре арап ски из ме ђу 
се бе. Та ко арап ски по чи ње да по ти ску је ло кал не је зи ке. По ста је 
је зик сва ко днев не ко му ни ка ци је и по ла ко се пред ста вља као кон-
ку рент офи ци јел ним,ен гле ском и фран цу ском је зи ку. Као ре зул тат 
то га ап со лут но не а рап ски му сли ма ни цр не Афри ке по чи њу да се 
по и сто ве ћу ју са Ара пи ма и да го во ре да су Ара пи. У при лог то ме 
ишла им је чи ње ни ца да сви тре ти ра ју Су дан це као Ара пе, ма да 
су пот пу но цр не пу ти. И чак кад би има ли не ку би о ло шку ве зу са 
Ара пи ма, она је су де ћи по њи хо вом из гле ду са свим ис пра на стал-
ним до си па њем ге на цр не ра се у љу де ко ји су не ка да би ли Бел ци. 
По себ но је ва жно да и са ми Ара пи без не ке по себ не ре ак ци је при-
хва та ју као Ара пе љу де ко ји са Ара пи ма не ма ју ни ка кве ве зе. Тре-
ти ра ју ћи их као Ара пе да ју им усе ље нич ке ви зе. Та ко да се аутор 
ово га тек ста пу ту ју ћи ви ше пу та по арап ским зе мља ма: Ту ни су, 
Ли би ји, Егип ту, Си ри ји Ира ку... уве рио да су ове зе мље пре пу не 
Цр на ца ко ји ра де раз не по сло ве. 

Али арап ски свет ни је не склон ра си зму. Ду го вре ме на Црн ци 
су до во ђе ни као ро бо ви у арап ске про сто ре. Њи хо ва бо ја ко же је, 
из ме ђу оста лог, би ла узрок што су тре ти ра ни као гра ђа ни дру гог 
ре да и што су др жа ни као ро бо ви, ма да је увек би ло и бе лих ро бо ва 

24) Мирољуб Јевтић, Политикологијарелигије, Центар за проучавање религије и верску 
толеранцију, Београд, 2009. 

25) Fatimah Husein, “Jerusalem and the Jews: The Wiew of Indonesian Muslim Student Activ-
istes”, Политикологијарелигије, бр. 2/2011, год. 5.
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код му сли ма на Та ко да су при че о ра сним про ти ву реч но сти ма из-
ме ђу Ара па и цр них му сли ма на по зна те ис тра жи ва чи ма26). 

Али упр кос то ме ме ђу Црн ци ма му сли ма ни ма, у африч ким др-
жа ва ма где бе лих му сли ма на Ара па не ма, тај се про блем не осе-
ћа и они се осе ћа ју по ча шће ним ако их тре ти ра ју као Ара пе или 
ако има ју не ко арап ско по ре кло. Та ква по ли ти ка ко ја во ди је зич-
кој ара би за ци ји цр них и дру гих му сли ма на,али исто вре ме но и ан-
тро по ло шкој про ме ни Ара па, при хва ће на је пре ћут но као по ли ти-
ка арап ских др жа ва. То се са свим ја сно ви ди на осно ву ет нич ке 
при пад но сти др жа ва чла ни ца Арап ске ли ге. Ма да је по име ну то 
ор га ни за ци ја ет нич ких Ара па, ње не пу но прав не чла ни це су и др-
жа ве:Џи бу ти, Ко мо ри и Со ма ли ја27).Ет нич ка струк ту ра Џи бу ти ја је 
60% Со ма ла ца; 35% Афа ра; и са мо 5% оста лих(Фран цу за, Ара па, 
Ети о пља на и Ита ли ја на). Да кле Ара па ско ро да и не ма. Али је за то 
94% му сли ма на28). Сле де ћи слу чај је Со ма ли ја. Та мо шње ста нов-
ни штво бро ји 10.085.638 ду ша, од ко јих је са мо 30000 Ара па29). И 
на кра ју Ко мо ри. Та мо пре ма по да ци ма ЦИА Ара па не ма уоп ште30). 
А зе мља је ипак чла ни ца Арап ске ли ге. Сте пен иден ти фи ка ци је 
са Ара пи ма ви ди се по то ме што су Ко мо ри, ма да уоп ште не ма ју 
Ара пе као сво је ста нов ни штво за је дан од слу жбе них је зи ка узе ли 
арап ски31),по ред фран цу ског је зи ка бив шег ко ло ни јал ног го спо да-
ра. По себ но је ва жно да љу ди на Ко мо ри ма ра ди ме ђу соб не ко му-
ни ка ци је ве о ма ко ри сте ши ко мо ро је зик. То је ме ша ви на сва хи ли ја 
и опет арап ског. Сва хи ли је је зик ко ји се го во ри на африч ком кон-
ти нен ту у зе мља ма ко је су на спрам ко мор ских остр ва Тан за ни ји и 
Ке ни ји. Из то га се ви ди ка ко арап ски на пре ду је на спрам сва хи ли-
ја и фран цу ског. Са по ра стом ути ца ја исла ма љу ди све ви ше уче 

26) http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/nov/23/nubian-monkey-arab-racism (до-
ступно 19.2.2012); http://www.usatoday.com/news/world/iraq/2009-01-18-iraqobama_N.
htm?csp=34 (доступно 19.2.2012)

27) http://www.arableagueonline.org/wps/portal/las_en/home_page/!ut/p/c5/04_SB-
8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gXy8CgMJMgYwOLYFdLA08jF09_X28jIwN_E6B-
8JG55C3MCuoNT8_TDQXbiNwMkb4ADOBro-3nk56bqF-RGVHjqOioCAKQoUKM!/
dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh (доступно 20.2.2012)

28) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/dj.html (доступно 20. 2. 
2012)

29)  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/so.html (доступно 20. 2. 
2012)

30)  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cn.html (доступно 20. 2. 
2012)

31) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cn.html (доступно 20. 2. 
2012)
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арап ски и он по чи ње да до ми ни ра у од но су на сва хи ли. А ка ко 
је слу жбе ни је зик он да по ла ко по ти ску је и фран цу ски. Уоста лом 
и пре ма по да ци ма ко је да је ЦИА арап ски иде ис пред фран цу ског, 
што по ка зу је где је ко ме ме сто.

Слич на је си ту а ци ја и у по ме ну том Џи бу ти ју и та мо је арап-
ски слу жбе ни је зик за јед но са фран цу ским32). У Со ма ли ји,чла ни ци 
арап ске ли ге, со мал ски је зва нич ни али је је дан од нај ши ре го во-
ре них је зи ка по ред слу жбе ног арап ски. Ка ко исла ми за ци ја, и то 
она по ве за на са Ал Ка и дом та мо на пре ду је, по ла ко арап ски по ста је 
је зик исте вред но сти као и со мал ски. По себ но ва жан до каз ара-
би за ци је не а рап ских му сли ма на је сте Ери тре ја. То је зе мља на-
ста ње на сле де ћим на ро ди ма: Ти гри ни ја 55%; Ти гре 30% и дру гих 
ма њих на ро да. Ве о ма је за ни мљи во да је у вер ском сми слу зе мља 
на се ље на хри шћа ни ма и му сли ма ни ма. По да ци ЦИА не го во ре о 
ко јим се про цен ти ма ра ди. Ви ки пе ди ја, за ко ју у овoм слу ча ју не 
зна мо ко ли ко је по у зда на, али по што не ма мо дру ге по дат ке он да 
узи ма мо њих, ка же да у зе мљи жи ви 58% коптских пра во слав них 
хри шћа на; 37% му сли ма на;5% ри мо ка то ли ка; 1% про те ста на та и 
1% оста лих ре ли ги ја33). Пре ма овим по да ци ма хри шћа ни би би ли 
ве ли ка ве ћи на. На осно ву по да та ка аме рич ке ад ми ни стра ци је у зе-
мљу жи ви 50% хри шћа на и 48% му сли ма на 34). Ка ко ви ди мо ме ђу 
тим му сли ма ни ма Ара па ско ро да и не ма. Али без об зи ра на све 
арап ски се за јед но са ти гри ни ја је зи ком ко ри сти као је зик ко му ни-
ка ци је. То зна чи да ба рем му сли ма ни го во ре арап ски из ме ђу се бе. 
И то у зе мљи ко ја је ве ћин ски хри шћан ска. То нај бо ље по ка зу је 
сте пен ара би за ци је.

По себ но је ва жно по гле да ти ка ко ара би за ци ја на пре ду је у зе-
мља ма цр не Афри ке ко је ни су чла ни це арап ске ли ге. Узми мо на 
при мер по ме ну ти Чад. Зе мља је два има му сли ман ску ве ћи ну од 
53%. Ара пи чи не са мо 12,3% ста нов ни ка,али је упр кос то ме арап-
ски по стао зва нич ни је зик по ред фран цу ског35). Не са мо да су Ара-
пи сла ба ма њи на, не го је и пи та ње ко ли ко су у пи та њу ствар но 
Ара пи а ко ли ко ара би зо ва ни Црн ци. За то што се ра ди о су дан ским 

32)  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/dj.html (доступно 20. 2. 
2012)

33)  http://en.wikipedia.org/wiki/Isaias_Afewerki#Freedom_of_religion (доступно 20.2.2012)
 http://en.wikipedia.org/wiki/Eritrean_Orthodox_Tewahedo_Church 
34) http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2854. (доступно 20.2.2012)
35) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cd.html (доступно 20. 2. 

2012)
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Ара пи ма36). Ко ли ко је то ва жно ви ди се из сле де ћег по да тка. Ка да 
се зе мља осло бо ди ла фран цу ске ко ло ни јал не вла сти за слу жбе ни 
је зи ка је иза бра ла фран цу ски, као лингвафранка, ко јим су се сви 
слу жи ли. Шта се де си ло? Ути цај ре ли ги је на не а рап ско му сли ман-
ско ста нов ни штво ко је чи ни ве ћи ну по пу ла ци је, при ти сак и кул-
тур ни ути ца ји су сед них арап ских зе ма ља Ли би је и Су да на ути ца ли 
су да се арап ски то ли ко про ши ри да су га са да вла сти при хва ти ле 
као зва нич ни је зик37), по ред фран цу ског. Фран цу ски и они ко ји су 
би ли за ње га се ду го опи рао. Пре ма по да ци ма из 1988, зна чи 18 го-
ди на по сле де ко ло ни за ци је, са мо је фран цу ски био слу жбе ни је зик 
др жа ве38).

При мер Ча да нај бо ље по ка зу је ка ко ара би за ци ја на пре ду је. Да 
би се схва ти ло о че му се ра ди ва ља ре ћи да је као слу жбе ни је зик у 
Чад уве ден је зик Ко ра на - кла сич ни арап ски је зик. То је је зик ко ји 
не го во ри ско ро ни ко. Арап ски ко ји се го во ри у Ча ду је ло кал ни 
чад ски арап ски и он се пу но раз ли ку је од кла сич ног арап ског. Што 
спо ра зу ме ва ње ме ђу љу ди ма ко ји го во ре на ове две ва ри јан те арап-
ског не кад чи ни не мо гу ћим. По себ но је ва жно да је чад ски арап ски 
го во ри од10-.12% љу ди. Али се де си ла дру га ствар. Због исла ма и 
ко ран ских шко ла арап ски је као и фран цу ски по стао лингвафранка 
ме ђу му сли ма ни ма. Тај арап ски ко ји они ко ри сте као дру ги је зик, 
ко ји им по ма же да се спо ра зу ме ва ју са дру гим му сли ма ни ма чи је 
је ма тер њи је зик друк чи ји, го во ри око 50% ста нов ни ка Ча да. Ка ко 
та кав он је по ла ко по чео да ула зи у упо тре бу као је зик са о бра ћа-
ја. А ка ко су сви му сли ма ни и те же да се при бли же Ара пи ма, код 
ко јих је ислам на стао, сви при хва та ју арап ски ко ји као је зик сво је 
ве ре по шту ју. При хва та ју га као је зик уза јам не ко му ни ка ци је. Та ко 
је арап ски по чео да пре у зи ма уло гу ко ју је ра ни је имао са мо фран-
цу ски. По сле де ко ло ни за ци је, ка ко Ча ђа ни го во ре око 130 је зи ка, 
од ко јих са мо 18 је зи ка има ју 50000 или ви ше го вор ни ка, би ло је 
не мо гу ће оства ри ти ме ђу соб ну ко му ни ка ци ју без јед ног је зи ка ко-
ји би при хва ти ли сви. За то је иза бран фран цу ски. Ка ко ви ди мо то 
је по тра ја ло при лич но. Арап ски се ши рио пу тем вер ске по у ке. За то 
су му сли ма ни, ко ји ма је ма тер њи био не ки од ло кал них је зи ка кад 
би се сре ли са дру гим му сли ма ни ма ко ји ни су зна ли њи хов ло-

36) Аутор текста није био у Чаду, али смо у Либији ишли у огромна насеља у самом цен-
тру Триполија, где живи маса људи из Чада који говоре да су Арапи а расно су сасвим 
црни.

37) Исто
38) PetitLarousse, Paris, 1988. Одредница Чад /Tchad
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кал ни је зик за ме ђу соб но спо ра зу ме ва ње ко ри сти ли арап ски. Та ко 
је ко ри шће ње арап ског као је зи ка ко му ни ка ци је на ра сло на 50% 
укуп ног ста нов ни штва ко је арап ски та ко ко ри сти. То је ис ти сло 
фран цу ски код тих љу ди39) Као ре зул тат уста вом Ча да је и арап ски 
при хва ћен као слу жбе ни је зик40). Има ју ћи у ви ду да је број оних ко-
ји го во ре арап ски као ма тер њи 10%,а да је број оних ко ји га по ред 
сво га ма тер њег го во ре као дру ги је зик је сте 50%, то зна чи да 60% 
ста нов ни штва тј. ве ћи на већ ко ри сти арап ски. По себ но је ва жно 
да се фран цу ски, упр кос то ме што је у уста ву пр ви слу жбе ни је зик 
зе мље, на се ве ру го во ри ве о ма ма ло. Све то чи ни да он гу би све 
ви ше ва жност у ко рист арап ског. А са арап ским на пре ду је про цес 
не стан ка ло кал них је зи ка. Што ни је ни ма ло те шко има ју ћи у ви ду 
да су то је зи ци вр ло ма лих за јед ни ца са ма лим бро јем го вор ни ка. 
Та ко да оста је са мо арап ски.

А са арап ским је зи ком на пре ду је и же ља тих цр них не Ара па 
да се по и сто ве те са Ара пи ма и да се та ко пред ста вља ју. По го то ву 
што им је као љу ди ма из си ро ма шних зе мљи би ло вр ло при влач но 
да се до ко па ју нпр. да ле ко бо га ти је Ли би је, за вре ме ста бил ног ре-
жи ма Мо а ме ра Га фа ди ја. А од ла зак у Ли би ју и ре гу ли са ње бо рав ка 
би вао им је лак ши ако би се де кла ри са ли као Ара пи.

Слич на је си ту а ци ја и у дру гим зе мља ма не ка да шње Фран цу-
ске Афри ке ко је смо ра ни је по бро ја ли. И та мо пре ко исла ми за ци је 
на пре ду је и ара би за ци ја41). Ме ђу тим тај про цес ни је то ли ко брз,и 
иде ве о ма по ла ко. За то не ки љу ди на сто је да га убр за ју. На при мер 
за вре ме ра та у Су да ну пре не го што је ство ре на ре пу бли ка Ју жни 
Су дан, ма са ани ми ста или хри шћа на је из бе гла на се вер да би се 
спа сла гра ђан ског ра та и та мо су би ли из ло же ни не са мо исла ми за-
ци ји не го и ара би за ци ји. Или ре ци мо,си ту а ци ја у Ма у ри та ни ји где 
су ара бо фо ни 2010. пре ко вла де кре ну ли у то тал ну је зич ку ара би-
за ци ју др жа ве. Та ко до је до шло до про те ста сту де на та ко ји ни су 
Ара пи, али што је ве о ма ва жно је су му сли ма ни42). Све то је до каз 
да про цес не на пре ду је без те шко ћа и да ни му сли ма ни не-Ара-
пи не при ста ју, увек ла ко, да се због исла ма ара би зу ју, али про цес 
ипак на пре ду је. Као је дан од раз ло га за ара би за ци ју је су и ет нич ке 
про ти ву реч но сти. Та ко нпр. у Ма ли ју жи ви око 10% Ту а ре га. То 

39) http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/tchad.htm (доступно 20.2.2012)
40) http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/Langues/CONSTITUTIONS-pays-T.htm#Tchad (доступно 

20. 2. 2012)
41) http://www.amazighworld.org/history/modernhistory/articles/arabisation_berberie.php 

(доступно 20. 2. 2012)
42) http://www.afrik-news.com/article17279.html (доступно 20.2.2012)
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је на род бер бер ског по ре кла. Ка ко су црн ци ве ћи на у др жа ви то 
се ме ђу Бер бе ри ма као основ иден ти те та узи ма ара би зам, јер су 
њи хо ви ет нич ки срод ни ци у су сед ном Ма ро ку, Ал жи ру или Ли би-
ји већ са свим или де ли мич но ара би зо ва ни. Па са да и они кад већ 
има ју по те шко ћа као Ту а ре зи по ку ша ва ју да сво ју аде кват ност до-
ка жу ти ме што се по и сто ве ћу ју са мно го ве ћим на ро дом не го што 
су они, са Ара пи ма.43)

По ме ну ти про цес да се пре ко исла ми за ци је оства ру је ара би-
за ци ја има сво је по себ не ка ри ке,ако се ара би за ци ја пред ста ви као 
ла нац. Основ на ка рак те ри сти ка то га лан ца је сте да се пре ко исла ма 
сви му сли ма ни по ма ло по и сто ве ћу ју са Ара пи ма због Му ха ме да и 
арап ског као све тог је зи ка Ку ра на. Али се исто та ко де ша ва да се 
сре ћу ка ри ке то га лан ца ка кве су тур ска, пер сиј ска или па ки стан-
ска ко је оја ча ва ју и фор ми ра ју се ута па њем су сед них му сли ман-
ских на ро да ко ји су са њи ма у кон так ту. Та ко се сви они му сли-
ма ни ко ји су жи ве ли у окви ру осман ског цар ства, а са да Тур ске, 
тур ци зи ра ју, они ко ји жи ве бли зу Пер си ја на ца се ира ни зи ра ју итд. 
Нај си гур ни ји до каз у то ме сми слу је сте прет ход но по ме ну ти по да-
так да су Тур ци тим про це сом од жу те ра се по ста ли Бел ци у ре пу-
бли ци Тур ској или да Та џи ци, на род код ко га је ви дљи ва мон го ло-
ид на цр та44), при па да ју у је зич ком сми слу иран ској гру пи на ро да. 
Да кле го во ре је зи ком ко ји при па да гру пи пер сиј ских је зи ка а они 
ин до е вроп ским је зи ци ма. А Ин до е вро пља ни ни су мон го ло и ди већ 
Бел ци.

По себ но је зна чај на чи ње ни ца наш при мер. Са ожи вља ва њем 
сло бо де ре ли ги је по сле па да ко му ни зма, отво ре но шћу гра ни ца и 
по ра стом ути ца ја исла ма у све ту, осе ћа се по раст тур ко фил ског 
осе ћа ња код на ших му сли ма на али и код Ал ба на ца. Али не са мо 
тур ко фил ског већ све ви ше и ара бо фил ског. 

Ате и стич ки ре жим Ен вер Хо џе је ра зо рио све вер ске ин сти ту-
ци је па и ислам ске. Ка да је ислам по чео да се об на вља45) ни је би ло 
љу ди са зна њем та ко да су у Ал ба ни ју у ма си сти гли про по вед ни ци 
из арап ских зе ма ља. Они су по че ли да про по ве да ју ислам ко ји је 
био са свим ара би зо ван и то је по че ло да отва ра про стор за ара би за-
ци ју Ал ба на ца. Ши ри се арап ски је зик, арап ски на чин по на ша ња. 

43) Аутoр ових редова се за време својих боравака у Африци сусретао са многим Бербери-
ма који инсистирају да су и они Арапи, мада не знају арапски.

44) Козлов. В. И. НационалностиСССР, Москва, 1982, стр. 45.
45) Драган Новаковић, “Исламска заједница у функцији остваривања албанских национал-

них интереса», Политикологијарелигије, бр. 1/2007, год. 1.
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По себ но је ва жно да се арап ски, па ки стан ски и дру ги про по вед-
ни ци ко ји до ла зе у Ал ба ни ју же не Ал бан ка ма. Та ко да се из тих 
бра ко ва ра ђа ју ра сно ме шо ви та де ца. Осим то га у Ти ра ни и ши-
ром Ал ба ни је је отво ре но ви ше брач них аген ци ја. Оне ор га ни зу ју 
уда ју ал бан ских же на за љу де из цен трал них ислам ских про сто ра: 
Арап ског све та, Па ки ста на, Бан гла де ша... Све то усло жња ва ра сну 
струк ту ру ал бан ског ста нов ни штва. То се ра ди у то ли ко је ме ри да 
са ми Ал бан ци ко ји ма је ипак до очу ва ња ал бан ске све сти упо зо-
ра ва ју на ову чи ње ни цу. Што је по себ но ва жно на то упо зо ра ва ју 
функ ци о не ри и ак ти ви сти ал бан ских вер ских ор га ни за ци ја. Љу ди 
у чи је се по што ва ње за ислам не мо же сум ња ти. Уто ли ко ви ше ова 
упо зо ре ња тре ба узе ти у об зир у ве зи са основ ном по ру ком овог 
тек ста. Илир Ку ла из ‘’Ал бан ског ко ми те та за ре ли гиј ска пи та ња’’ 
ка же: ‘’Ако Ал ба ни ја по тре бе за ислам ским обра зо ва њем не ускла-
ди са на шом тра ди ци јом, оно ће до би ти арап ски ка рак тер и из гу би-
ће на ци о нал ну бо ју’’46).

Слич на је си ту а ци ја и у БИХ. Пре ма по да ци ма ко је да је ма ги-
стар ска те за Ја сми не Ан ђић про це нат скла па ња бра ко ва му џа хе-
ди на47) ко ји сти гли у БИХ за вре ме ра та 1992-1995. је зна ча јан. ‘’И 
хр ват ска и срп ска оба ве штај на слу жба сма тра ју да се не ко ли ко хи-
ља да му џа хе ди на оже ни ло и оста ло. Узев ши у об зир да је укуп но 
око 40.000 исла ми ста слу жи ло у Бо сни и Хер це го ви ни од по чет ка 
де ве де се тих го ди на, про це њен број оже ње них му џа хе ди на - не ко-
ли ко хи ља да - мо гло би пред ста вља ти око 10-15% укуп но при сут-
них исла ми ста. По сто ји са мо је дан по знат не за ви сан ста ти стич ки 
до каз, а то је при мер јед не од пр вих ли бан ских исла ми стич ких је-
ди ни ца ко је су ор га ни зо ва ли Иран ци и от пре ми ли у Бо сну 1992. на 
дво го ди шње слу же ње. Од њих око 300 му џа хе ди на, са мо се не ких 
200 вра ти ло у Ли бан, док се око 50 оже ни ло и оста ло у Бо сни и 
Хер це го ви ни. Оста так, та ко ђе, око 50, би ло је уби је но у ак ци ји. То 
је сто па вен ча ња од око 15-17%, не знат но ви ша од про це не хр ват-
ске и срп ске оба ве штај не слу жбе’’48). 

46) http://archive.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_world_1_19/03/2005_54211 (доступно 
20.2.2012)

47) О борцима за ислам више видети у Aneela Sultana, “Taliban or Terrorist? Some Reflection 
on Taliban’s Ideology”, Политикологијарелигије, бр. 1/2009, год. 3.

48) Јосеф Бодански, Новолицебосанскомуслиманскихснага,http://www.serbianuniti.net/
culturalibrary/bodanski/deo1/9.htm доступно на дан 12.01.2010.г. Овде цитирано према 
Јасмина Инђић, УтицајисламанаположајженеуБИХ,од19902005, магистарски 
рад, ФПН, Београд, 2010. стр. 81.
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Слич не ин фор ма ци је да је и бо сан ски днев ник ‘’Да ни’’. Пре-
ма јед ном из ве шта ју… „У за ба че ним се ли ма, ду бо ко у пла ни на ма 
Бо сне и Хер це го ви не, за ври је ме ра та и по сли је ње га фор ми ра ни 
су кам по ви за му џа хе ди не ко ји су до ла зи ли из арап ских зе ма ља и 
ко ји су се у огромномброју же ни ли с ло кал ним дје вој ка ма и жи-
вје ли у за кон ски не при зна тим бра ко ви ма; на кон об ја ве гло бал ног 
ра та про тив ислам ског те ро ри зма мно ги од њих су на пу сти ли БиХ, 
не ки су ухап ше ни због не ле гал них рад њи, а њи хо ве же не и дје ца 
оста ли су у БиХ без еле мен тар них со ци јал них и би ло ка квих дру-
гих пра ва. Иза му џа хе ди на у БиХ оста ло је сто ти не са мо хра них 
мај ки и хи ља де не збри ну те, си ро ма шне дје це“!49). Да кле, ‘’Да ни’’ 
про це њу ју да се ра ди о огром ном бро ју та квих бра ко ва. Ја сми на 
Ин ђић нам то све пот кре пљу је и ци та том из ве о ма углед ног ли ста 
на арап ском је зи ку.’’ У сле де ћем тек сту ко ји је об ја вио лон дон ски 
лист ALShrakALAwsat, 02.09.2009.г. се ка же: -‘Ти су ће дје ча ка и 
дје вој чи ца из Бо сне и Хер це го ви не, ро ђе них у ра ту тра га ју за сво-
јим оче ви ма из арап ских зе ма ља. Дје ца и њи хо ве мај ке тра же сву 
мо гу ћу по моћ ка ко би са зна ли што им је с оче ви ма и му же ви ма 
ко ји су као му џа хе ди ни до ла зи ли у БиХ то ком ра та и же ни ли се на 
под руч ју Бал ка на’.” 50).

То је прак са ко ја је при сут на ши ром ислам ског све та. Же ља 
да се ара би зу ју је то ли ко ја ка да по сто је број не аген ци је за брач но 
по сре до ва ње ко је му сли ман ским же на ма из Ин ди је на ла зе мла до-
же ње Ара пе51).

За сам крај ра да ва ља ис та ћи да је ви дљи во да је про цес ара би-
за ци је не а рап ских му сли ма на, по себ но цр них му сли ма на из Афри-
ке ве о ма из ра же на по ја ва. И да већ са да ви ше де се ти на ми ли о на 
оних ко ји се де кла ри шу као Ара пи већ са да има цр ну пут. Са мих 
Су да на ца има 20-так ми ли о на. Исто та ко по ла ко се ан тро по ло шка 
струк ту ра Ара па пре тва ра у са свим дру ги ге но тип и фе но тип. Та ко 
да,ако се ови про це си на ста ве, по сто ји из ве сна мо гућ ност да Ара-
пи као ан тро по ло шки тип са свим не ста ну, али ће за то три у јум фо-
ва ти арап ски је зик и арап ска кул ту ра. И све то са мо због исла ма. 
Ти ме се ви ди ко ли ко по ли ти ко ло ги ја ре ли ги је по ста је ва жна, мо-
жда нај ва жни ја од свих не те о ло шких на у ка ко је се ба ве ре ли ги јом.

49) Нидзара Ахметашевић, „Слободна Босна“, http://www.doc.ba/digitalarchive/public/in-
dex.cfm доступно на дан 02.02.2009. Према Јасмина Инђић стр. 81.

50) “Дјеца из БиХ траже очеве у арапским земљама“, лист AlSharkAlAwsat, 02.09.2009.г. 
htt://www.javno.com доступно на дан 12.02.2009.г. Према Јасмина Инђић, исто, стр. 82.

51) http://muslim.matrimonialsindia.com/arabic-muslim-groom (доступно 20.2.2012)
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Mi ro ljub Jev tic
ARA BI ZA TION OF NO-ARAB MU SLIMS  

AND AN TROP HO LO GI CAL CHAN GES OF ARABS
Sum mary

The influenceof Islam intopolitical life,produceavisi
bleandimportantphenomenon.Thesearearabizationof
noArabsMuslimandchangesof racial structureof the
Arabs.Due to theacceptanceof Islam,whichwas tran
smittedinArabic,noArabsMuslimsaccepttheArabicas
liturgicallanguage,andafterthisasalanguageofcom
munication.With time, they reject their local languages 
and linguistically they becomeArabs.As a result of the
relationshipwith theArabsby intermarriagewith them,
theymixed.Having inmind that thatBlacks outnumber
theArabs,theirracialstructureprevailsandArabsfrom
whitesturnslowlyintoblacks.
Keywords:Arabization,Islamization,PolitologyofReli
gion,Racialchanges,Language
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Resume
Oneofthemostimportanttopicsinthefieldofpolitology
ofreligionistheinfluenceofreligiononnationalbelong
ings.Therefore,thispaperdealswithphenomenonofIs
lam’sinfluenceonarabizationofnon–Arabsandanthro
pologicalchangeofArabs.Ifwelookintodemographical
changesintheworldofIslamwewillseeoneimportant
fact.UndertheinfluenceofIslamnon–Arabsarethesub
jectofarabization. It isbecause Islam learning that the
womenofMuhammadarethemothersofalltheMuslims.
As theyallwereArabs,Arabicbecameamother tongue
oftheMuslims.Atthesametime,allreligiousritualsare
inArabiclanguagesoitmeansthatifapersonwouldlike
toparticipateinithe/sheshouldlearnArabic.Whenwe
combinethesefacts,itislogicalthatMuslims,whohave
noconnectionwithArabsinanthropologicalsense,started
tospeakArabiclanguage.Andasthetimepasses,Arabic
becomesalanguageofeverydaycommunication.Thiscan
bebest seen inAfricancountrieswhichconsistofmany
tribeswiththeirownlanguages.Inordertocommunicate
amongeachother,theyareusingArabic.Afterthat,they
areusingitintheirhomes.Accordingly,theyaresuppress
ingtheirown,native,languages.Further,asMohammed
istheiridealandhewasArab,theseMuslimsstarttorep
resentsthemselvesasArabs,eventhoughtheyhavenoreal
connectionwiththem.Ontheotherside,bymarriage,they
aremixingwithrealArabsandcausechangeofArabsin
thetermsofrace.AsaresultwehavecountrieslikeSudan.
InthiscountryalmostallMuslimsrepresentsthemselves
asArabsdespite the fact that theyareallAfricanblack
peopleandhavenoconnectionswithArabs.Asthenum
berofthemisincreasingtheyarechangingtheArabs,us
ingthemarriageconnections,whobecameblacker.Con
sequently,genuineArabsaredisappearing.
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