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Сажетак
У овом члан ку аутор се ба ви исто ри јом ан гло-аме рич ке упо-

тре бе ра ди кал ног исла ми зма. Нај пре се об ја шња ва мо дел овог ви да 
ин стру мен та ли за ци је и из но се се раз ло зи за што је у раз ли чи тим 
окол но сти ма упра во исла ми зам био ве о ма ко ри сно ору ђе Ен гле за 
и Аме ри ка на ца. За тим се да је исто риј ски пре глед нај ва жни јих 
слу ча је ва ове са рад ње. Об ра ђу ју се при ме ри Ло рен са од Ара би је, 
Хлад ног ра та, Ав га ни ста на, Бо сне и Че че ни је, Арап ског про ле ћа 
и на кра ју се го во ри о мо гућ но сти упо тре бе исла ми зма за др жа ње 
за пад не Евро пе у по кор но сти.
Кључ не ре чи: Ен гле зи. Аме ри кан ци, исла ми зам, Арап ско про ле ће, Евро па

По ло ви ном но вем бра 2014. ка би нет прин ца Бин За је да, од но-
сно вла сти Ује ди ње них Еми ра та, у скла ду с фе де рал ним за ко ном о 
су зби ја њу те ро ри зма, об ја вио је ли сту те ро ри стич ких ор га ни за ци-
ја ка ко би се у ме ди ји ма и дру штву по ди гла свест о њи хо вом де ло-
ва њу и опа сно сти ма ко је од њих пре те. Ли ста об у хва та 85 име на1) 
ме ђу ко ји ма се на ла зе и Ал Ка и да, по злу чу ве ни Бо ко Ха рам, Му-
сли ман ско брат ство итд. По пи са не су да кле нај ра ди кал ни је исла-
ми стич ке и џи ха ди стич ке гру па ци је ко је угро жа ва ју све се ку лар не 
али и тра ди ци о нал не, уме ре не ре жи ме у му сли ман ским зе мља ма. 
Је ди на не и слам ска ор га ни за ци ја на ли сти је Кан вас из Бе о гра да.

Ди рек тор и осни вач ове гру па ци је ко ја под тим име ном де лу-
је од 2004. го ди не, Ср ђа По по вић, у из ја ви за ме ди је твр дио је да се 
ра ди о гре шци. Ње го ви при ја те љи из Аме ри ке ре а го ва ли су про те-

* Чланак је настао као део пројекта 179014 који финансира Министарство просвете, нау-
ке и технолошког развоја Републике Србије.

1) Ви де ти спи сак на http://www.wam.ae/en/news/emi ra tes-in ter na ti o nal/1395272478814.html, 
при сту пље но 15. 04. 2015.
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стом код вла сти УАЕ и тра жи ли су да се Кан вас укло ни са по ме ну-
тог спи ска. Ми ни стар ино стра них по сло ва ове др жа ве је ме ђу тим 
на Тви те ру ис та као да се не ра ди о би ло ка квој гре шци, већ да је 
Кан вас ста вљен на ли сту због сво је бли ске са рад ње са Му сли ман-
ским брат ством.

Због за тво ре но сти ме ди ја и због чу ва ња пе то ок то бар ског ми-
та, у Ср би ји је чи та ва при ча о Кан ва су ма ло по зна та. Кан вас је 
на стао из мо де ла ко ји су аме рич ке без бед но сне струк ту ре раз ви ле 
при ли ком при пре ме ру ше ња Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. Оно што се 
код нас још увек на зи ва де мо крат ском ре во лу ци јом, у Ру си ји, Ки-
ни, Ира ну и ни зу дру гих зе ма ља из у ча ва се као мо дел та ко зва них 
обо је них ре во лу ци ја ко ји ма Аме ри кан ци и њи хо ви са ве зни ци под-
ри ва ју и ру ше не по доб не ре жи ме по све ту. Не на сил ни от пор као 
ва жан сег мент др жав ног пре вра та, сми сли ли су и раз ви ли те о ре-
ти чар Џин Шарп и ле ген дар ни пу ков ник Ро берт Хел ви, ко ји га је 
пр ви пут им пле мен ти рао у Ср би ји пре ко ор га ни за ци је От пор, чи је 
је ак ти ви сте лич но об у ча вао.

Мо дел ко ји се та да од лич но по ка зао, на кон то га је уса вр ша-
ван и раз ви јан да би до са да био при ме њен у ви ше од три де сет 
др жа ва. Ак ти ви сти ко је су По по вић и ње го ви са рад ни ци об у ча ва-
ли де ло ва ли су у Укра ји ни, Гру зи ји, Ли ба ну, на Мал ди ви ма итд. 
и уче ство ва ли у сме на ма број них ре жи ма. Од 2004. овај по сао је 
фор ма ли зо ван под окри љем Кан ва са као ком би на ци је не вла ди не 
ор га ни за ци је, оба ве штај ног ин стру мен та и кон сул тант ске ку ће. Уз 
По по ви ћа, нај ва жни је име у Кан ва су је би зни смен Сло бо дан Ђи-
но вић, вла сник „Ори он те ле ко ма”.

Но, от куд они у дру штву Ал Ка и де? Ко год има ло пра ти исто-
ри ју та ко зва ног Арап ског про ле ћа зна да је на те ре ну сло жно де-
ло ва ла на из глед не спо ји ва ко а ли ци ја из ме ђу за пад них ли бе рал них 
фон да ци ја и не вла ди них ор га ни за ци ја ти па Кан вас и исла ми стич-
ких гру па по пут Му сли ман ског брат ства. То је мо дел ко јим је нпр. 
ски нут Му ба ра ков ре жим у Егип ту. Та мо где не на сил ни ме то ди ни-
су да ли ре зул та те, ко а ли ци ји су при кљу чи ва не и ору жа не џи ха ди-
стич ке гру пе, као што је то би ло у Ли би ји или Си ри ји.

Шо ки ра ни чи та лац мо ра да се при се ти ка ко ово ни је пр ви 
пут и ка ко Аме ри кан ци, а пре њих Бри тан ци, има ју ду гу исто ри ју 
са рад ње са ра ди кал ним исла ми стич ким гру па ма и њи хо ве ин стру-
мен та ли за ци је и упо тре бе. Ова те ма је, до ду ше сти дљи во, отва ра на 
и на кон кон тро верз них до га ђа ја од 11. сеп тем бра 2001, а свој ри-
вајвл до жи ве ла је на дру штве ним мре жа ма и ал тер на тив ним ме-
ди ји ма и на кон не дав ног ма са кра у Па ри зу у ре дак ци ји ча со пи-
са Шар ли Еб до. Као што је на кон 2001 под се ћа но да је фе но мен 



Миша Ђурковић АНГЛО-АМЕРИЧКА УПОТРЕБА ИСЛАМА

211

Оса ма Бин Ла ден по сле ди ца де ло ва ња аме рич ких тај них слу жби у 
Ав га ни ста ну осам де се тих го ди на, та ко је по сле до га ђа ја у Па ри зу 
ука зи ва но на то да су ма са кр по чи ни ли љу ди ко ји се се пре то га бо-
ри ли у Си ри ји као при пад ни ци ра ди кал них исла ми стич ких тру па 
ко је су по др жа ва ли Аме ри ка и ње ни за пад ни са ве зни ци, укљу чу ју-
ћи и са му Фран цу ску.

Но. по сто је и они ко ји су ишли и ко рак да ље. Оба слу ча ја, 
11. сеп тем бар и Шар ли Еб до има ли су чи тав низ не ло гич но сти и 
пра зни на у оно ме што је из ло же но као зва нич на вер зи ја ових до-
га ђа ја.2) У слу ча ју Шар ли Еб до по но ви ли су се исти мо мен ти као и 
у прет ход ном слу ча ју (слу чај но оста вље на и на ђе на до ку мен та ак-
те ра итд). Ако се са гле да ју кон текст оба де ша ва ња и по тен ци јал не 
по ли тич ке, без бед но сне и ге о по ли тич ке по сле ди це, по ста је ја сно 
за што су мно ги по сум ња ли да оба до га ђа ја но се обе леж ја та ко зва-
них фолс флег ак ци ја, од но сно да су у оба слу ча ја аме рич ке слу жбе 
у нај ма њу ру ку за тво ри ле очи, или мо жда чак и на мен ски упо тре-
би ле ислам ске те ро ри сте за ре а ли за ци ју сво јих ци ље ва.

И слу чај Кан вас и слу чај Шар ли Еб до, као и ге не рал но пи-
та ње му сли ма на у Евро пи, пред ста вља ју до бар по вод за јед ну ши-
ру, мо дел ску и ге не а ло шку ана ли зу исто ри је упо тре бе Исла ма од 
стра не нај пре Бри та на ца а за тим и Аме ри ка на ца. Аме ри кан ци су 
по сле Пр вог свет ског ра та пре у зе ли вла да ви ну све том од Бри та-
на ца ко ји су то ра ди ли у де вет на е стом ве ку, али у од ре ђе ној ме ри 
још од пре у зи ма ња до ми на ци је на свет ским мо ри ма од Шпа ни је, 
а за тим и Хо лан ди је. Због је зич ке и исто риј ске бли ско сти ове две 
др жа ве, сма тра се да је у пи та њу не ка вр ста ло гич ног на сле ђи ва ња 
при че му су Аме ри кан ци у нај ве ћем бро ју слу ча је ва пре у зе ли и 
по не кад са мо уна пре ди ли, и у скла ду са зах те ви ма вре ме на адап ти-
ра ли по сто је ће бри тан ске мо де ле и тех ни ке вла да ви не. У то спа да 
нпр. и си стем кон тро ле европ ског кон ти нен та из по зи ци је спољ-
ног ба лан се ра ко ји се од ви ја и по ма га њем про це са де ста би ли за ци-
је од но са ме ђу кон ти нен тал ним на ро ди ма.3) Бри тан ци су на рав но 
по сле Пр вог, а на ро чи то по сле Дру гог ра та на ста ви ли да уче ству ју 

2) По гле да ти нпр. од лич ну књи гу Ма ти ја са Бре кер са и Кри сти ја на Вал те ра, 11.09 – де сет 
го ди на ка сни је, Ла гу на, Бе о град, 2012.

3) О ово ме по гле да ти кла сич ну сту ди ју гро фа Ре вен тло ва, ко ја и по ред сво је из вор не про-
па ганд не свр хе има низ ко ри сних по ен ти и ге не рал но пла у зи би лан основ ни мо дел об-
ја шње ња бри тан ске до ми на ци је Евро пом. Ernst Re ven tlow, The Vam pi re of the Con ti nent, 
Jac kson Press, 1916. Та ко ђе и не дав но об ја вље ну књи гу Ни ко ла ја Ста ри ко ва ко ја има 
на гла сак на бри тан ску тра ди ци ју уну тра шњих де ста би ли за ци ја ве ли ких кон ку ре на та 
пре ко ре во лу ци ја, при че му је основ ни за да так спре ча ва ње кон струк ци је фло те ко ја би 
угро зи ла бри тан ску до ми на ци ју мо ри ма. Ви ди Ни ко лай Ста ри ков, Ге о по ли ти ка: как 
это де ла ет ся, Пи тер, Санкт Пе тер бург, 2013.
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у та квим ак тив но сти ма као мла ђи парт нер, по ма жу ћи сво јим ис ку-
ством и оба ве штај ним софт ве ром.

Да кле у овом тек сту по ку ша ће мо да из не се мо раз ло ге за упо-
тре бу по ли тич ког исла ма, на чи не на ко ји се то ра ди и на кра ју да 
ука же мо на по тен ци јал упо тре бе му сли ман ског ста нов ни штва у 
Евро пи за кон тро лу и прет ње де ста би ли за ци јом од стра не Ан гло-
Аме ри ка на ца да нас.

*
У два на вра та Ислам је су штин ски и фун да мен тал но угро-

зио за пад ну, европ ску ци ви ли за ци ју. Пр ви пут је то би ло у вре ме 
фор ми ра ња Ка ли фа та и ње го вог стра хо ви тог ши ре ња ка да су Ка ро-
лин зи бра ни ли про дор му сли ма на пре ко Пи ри неј ског по лу о стр ва у 
оста так Евро пе.4) Упр кос по ра за Ка ли фат се кон сти ту и сао и на том 
про сто ру, где је остао то ком на ред них не ко ли ко сто ти на го ди на. 
Ко нач ни за вр ше так ре кон ки сте и из ба ци ва ње му сли ма на са Пи-
ри неј ског по лу о стр ва де сио се тек 1492. кад је и Гра на да пре шла у 
шпан ске ру ке.

У исто вре ме тра ја ла је дру га ве ли ка ин ва зи ја му сли ма на на 
Евро пу ко ју су во ди ли сул та ни Осман ског цар ства. На кон што је 
уни ште но Ви зан тиј ско цар ство и оку пи ра не ма ње бал кан ске др-
жа ве, а за тим и Ма ђар ска, осман ли је су у два на вра та до шле до 
зи ди на Бе ча као ка пи је за про дор у цен трал ну за пад ну Евро пу. Да-
кле до по ло ви не про шлог ми ле ни ју ма ислам ски свет био је у нај-
ма њу ру ку јед на ко раз ви јен и мо ћан, а че сто је успе вао да над ма ши 
европ ски свет у ра зним обла сти ма. На у ка, фи ло зо фи ја, астро но ми-
ја, кул ту ра, по е зи ја, рат на ве шти на, ме ди ци на, тр го ви на, јед на ко 
до бро су се раз ви ја ли и у ислам ском све ту. Но са успо ном мо дер не 
и ка пи та ли зма, као и са екс пло а та ци јом ре сур са Аме ри ке, у дру-
гој по ло ви ни ми ле ни ју ма за пад ни свет је да ле ко од нео пре ва гу над 
ислам ским. Во де ћа му сли ман ска си ла, Осман ско цар ство ушло је 
у пе ри од стаг на ци је и опа да ња ко јим је чи тав му сли ман ски свет 
по стао пред мет бру тал ног ма ни пу ли са ња од стра не европ ских др-
жа ва ко је су се све ви ше ус пи ња ле, осва ја ју ћи по ла ко про сто ре на 
ко ји ма жи ве му сли ма ни. Му сли ма ни су по че ли да за о ста ју у свим 
сфе ра ма по ста ју ћи та ко обје кат пре да тор ства за пад них ко ло ни јал-
них си ла у ко ји ма су сви аспек ти ци ви ли за ци је стра хо ви то на пре-
до ва ли. Док је у пр вој по ло ви ни про шлог ми ле ни ју ма ви тал ни Ис-
лам угро жа вао Евро пу, у дру гој по ло ви ни је ислам ски свет по стао 

4) Про дор ка ју гу и ју го и сто ку бра ни ла је и успе шно од бра ни ла Ви зан ти ја.
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про стор европ ске ко ло ни за ци је, екс пло а та ци је и ни ма ло бе не во-
лент ног прак ти ко ва ња мо ћи.5)

Та ква по зи ци ја објек та уз ли дер ство углав ном ко рум пи ра них 
и нео д го вор них ли де ра скло них слат ком жи во ту и го ми ла њу бо гат-
ства, омо гу ћи ла је Евро пља ни ма раз не вр сте ин фил тра ци ја, ма ни-
пу ла ци ја и овла да ва ња чи та вим сег мен ти ма др жав ног, дру штве ног, 
без бед но сног па и вер ског жи во та у овим зе мља ма. Сто га су нај пре 
Фран цу зи и Бри тан ци, а за тим и Аме ри кан ци раз ви ли чи тав низ 
ме ха ни за ма за упо тре бу и ин стру мен та ли за ци ју исла ма и ислам-
ског ста нов ни штва ко је је би ло ла ко по кре та ти пре ко не ког об ли ка 
вер ског фа на ти зма или оби ља нов ца.

У по след ња два ве ка ислам је ко ри шћен у ве ли кој ме ри про-
тив пра во слав них др жа ва. Бри тан ци су ви ше од јед ног ве ка по ма-
га ли оп ста нак „бо ле сни ка на Бос фо ру“ и спре ча ва ли осло ба ђа ње 
бал кан ских на ро да упра во да би спре чи ли из ла зак Ру си је на то пла 
мо ра. Но то њи хо во при ја тељ ство има ло је и сво ју дру гу стра ну: у 
исто вре ме су по ма га ли фи нан сиј ску ко ло ни за ци ју и за ду жи ва ње 
Ото ман ске им пе ри је, али и отва ра ли раз не по ли тич ке мо гућ но сти 
за де ло ва ње уну тар са мог цар ства. Ра зни бри тан ски ак ти ви сти већ 
су то ком осам на е стог ве ка пу то ва ли ши ром цар ства гра де ћи сво-
је кон так те, тр го вач ке ве зе, спро во де ћи ар хе о ло шка ис пи ти ва ња, 
али и оба ве штај но-шпи јун ски рад. Из тог до ба оста ла је при ча о 
та ко зва ним Хем фе ро вим ме мо а ри ма, за ко је да нас углав ном вла-
да ми шље ње да су апо криф ни, али вр ше огром на ути цај у ислам-
ском све ту где се уве ли ко пре штам па ва ју и ши ре. Књи га на вод них 
ме мо а ра бри тан ског ши ју на из осам на е стог ве ка Хем фе ра, об ја-
вље на је пр ви пут 1888. го ди не на тур ском. Ова ислам ско-ен гле-
ска ва ри јан та Про то ко ла си он ских му дра ца до но си при чу пре ма 
ко јој је чи тав ве ха би зам на вод но кре а ци ја бри тан ских оба ве штај-
них кру го ва. Хем фер је на вод но био шпи јун ко ји се ин фил три рао у 
арап ски свет и ди рект но под ста као Му хе мед ибн Абд ал-Ва ха ба да 
осну је сво ју сек ту на вод но кон зер ва тив ног исла ма, ко ја ће по се ја ти 
раз дор уну тар ислам ског све та.

При ча је и да ље ве о ма по пу лар на по себ но уну тар су нит ског 
све та ко ји ве ха ба и зам ви ди као опа сан ту мор из ра стао упра во на 
те лу Су ни та.6) Апо криф ни аутор ко ји је при чу гра дио у по след-

5) Ово је пра тио аде ква тан дис курс ори јен та ли за ци је ко ји је Ори јент пред ста вљао ис кљу-
чи во као ком би на ци ју чул них ужи ва ња, ми сти ке, де спо ти зма, не е фи ка сно сти и ко руп-
ци је, а по ти ски вао ње го ву не ка да моћ ну исто ри ју.

6) Јед но ско ра шње из да ње из 2001, са „аде кват ним” ко мен та ри ма при ре ди о ца мо же се 
по гле да ти на стра ни ци http://www.ha ki kat ki ta be vi.com/dow nlo ad/en glish/14-Con fes si on-
sOf%20ABri tishSpy.pdf, при сту пље но 15. 04. 2015.
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њој че твр ти ни де вет на е стог ве ка очи глед но је имао осно ве за њу 
у ствар ном по на ша њу Ен гле за у то до ба. Ка ко Ита ли ја ни ка жу “Se 
non è ve ro, è ben tro va to”, да кле „и ако ни је исти на, згод но је на ђе-
но“. Крај де вет на е стог ве ка је до ба ка да врх Осман ске им пе ри је ко-
нач но по чи ње да се из вла чи из ру ку Бри та на ца и Фран цу за гра де ћи 
ви ше стру ке ве зе са но вом си лом у Евро пи, Не мач ком. Не мач ка се 
по ка за ла као да ле ко со лид ни ји парт нер и озбиљ но је до при не ла 
мо дер ни за ци ји ото ман ске вој ске, про све те, уни вер зи те та, јав не 
упра ве итд. Све то је до при не ло да Бри та ни ја ко нач но уз Ру си ју 
по др жи али јан су бал кан ских на ро да ко ја ће ре зул то ва ти бал кан-
ским ра то ви ма и из ба ци ва њем Тур ске са Бал ка на.

У окви ру при пре ма за еви дент но на сту па ју ћи свет ски су коб, 
Бри тан ци су уве ли ко по че ли да ра де на де ста би ли за ци ји Тур ске 
као нај ва жни јег не е вроп ског парт не ра цен трал них си ла и Не мач ке. 
Ову епо пе ју обе ле жи ће име Т. Е. Ло рен са или Ло рен са од Ара би је. 
Но пре ње га је ве о ма ва жну уло гу имао ис тра жи вач, оба ве шта јац 
и ка пе тан Ви ли јем Хен ри Ир вин Шек спир ко ји је ус по ста вио пр ве 
зва нич не кон так те бри тан ске ад ми ни стра ци је са по ро ди цом Ибн 
Са у да, бу ду ћег кра ља Са у диј ске Ара би је.7) У пе ри о ду од 1910 до 
сво је смр ти 1915. он је био вој ни са вет ник та да шњег еми ра. За-
да так до би јен од бри тан ске вла де му је био да обез бе ди Са у до ву 
по др шку за на пре до ва ње бри тан ског екс пе ди ци о ног кор пу са ко ји 
је на пре до вао кроз Ме со по та ми ју и за у зео Ба сру. Ка да је по ги нуо, 
ње го ва гла ва је од се че на, а Ото ман ске вла сти су на ка пи ја ма Ме ди-
не ока чи ли ње гов шлем као до каз Са у до ве са рад ње са Бри тан ци ма.

По сао уну тра шње де ста би ли за ци је Ото ман ског про тив ни-
ка, пре у зео је по ме ну ти Ло ренс. Стра те ги ја је оста ла иста: тре ба ло 
је под ста ћи на по бу ну Ара пе ко ји су та да чи ни ли око 60% од 25 
ми ли о на ста нов ни ка ца ре ви не. Док је Шек спир бли ско са ра ђи вао 
са Са у дом, Ло ренс је из гра дио ве зе са еми ром Ме ке, Ху се ин ибн 
Али јем. Још од 1915. по че ли су тај ни пре го во ри из ме ђу Ху се и на и 
бри тан ског ви со ког пред став ни ка у Ка и ру Мек Ма хо на. Бри тан ци 
су обе ћа ва ли кре и ра ње по себ ног арап ског ка ли фа та, али због не са-
гла сно сти око Па ле сти не пре го во ри су пре ки ну ти. На ред не го ди не 
обе стра не су до би ле но ве под сти ца је за при бли жа ва ње по зи ци-
ја па је та ко 10. ју на 1916. из би ла арап ска по бу на ка да је 30 000 
бе ду и на под Ху се и но вом ко ман дом на па ло на ото ман ску че твр ту 
ар ми ју. До 1918, Бри тан ци су Ара пи ма пла ћа ли ме сеч но око 220 

7) На ње га је не дав но код нас под се тио Сло бо дан Јан ко вић у „Про ме не на Бли ском ис то ку 
и у се вер ној Афри ци – ка пост су ве ре ном свет ском по рет ку“, На ци о нал ни ин те рес, бр. 
2, стр. 261-315., 2011, стр. 270. Ко ле ги Јан ко ви ћу ду гу јем ве ли ку за хвал ност за зна чај ну 
по моћ при из ра ди овог члан ка. 
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000 фун ти у зла ту уз огром ну по моћ у оруж ју. Ло ренс је по слат 
у ок то бру 1916. као офи цир за ве зу код прин ца Феј са ла и сна жно 
је по мо гао ре ор га ни за ци ју вој ске и пре ла зак на мо дер но ге рил ско 
ра то ва ње.8)

Све у све му, на кон по ра за у фрон тал ној би ци код Га ли по ља 
1915. го ди не, уз по моћ по бу ње них Ара па, Бри та ни ја је стра хо ви то 
осла би ла Ото ман ску ца ре ви ну из ну тра, што јој је по мо гло да је на 
кра ју са вла да и да јој за јед но са Фран цу ском пре от ме ве ли ки до 
те ри то ри ја. Као што је по зна то Бри тан ци су пре ва ри ли Ара пе, и 
Бал фу ро вом де кла ра ци јом из 1917. об ја ви ли су на ме ру да ство ре 
Је вреј ску др жа ву у Па ле сти ни. На осно ву тај ног спо ра зу ма Сајкс-
Пи ко Фран цу ска и Бри та ни ја су по де ли ле зо не ин те ре са узи ма ју ћи 
ман дат да упра вља ју Си ри јом и Ли ба ном, од но сно Ира ком, Па ле-
сти ном и Јор да ном. На Арап ском по лу о стр ву ство ре но је не ко ли ко 
но вих др жа ва, али обе ћа ње ко је је Мек Ма хон да вао о сло бод ној и 
ауто ном ној упра ви Ара па над сво јим те ри то ри ја ма ни је ре а ли зо ва-
но. Но бри тан ски ци ље ви су успе шно ре а ли зо ва ни.

*
На ред ни зна ча јан сег мент ко ји тре ба из дво ји ти је Ав га ни-

стан ски рат. То ком пе ри о да хлад ног ра та, у арап ском све ту су до-
ми ни ра ли се ку лар ни, ауто ри тар ни, со ци ја ли стич ки и про со вјет ски 
ре жи ми. Ан гло-аме ри кан ци су ра зу мљи во гра ди ли ве зе са је ди ном 
озбиљ ном си лом ко ја је та кве ре жи ме мо гла да пот ко па ва, са екс-
трем ним исла ми стич ким по кре ти ма и ор га ни за ци ја ма.9) Нпр. то-
ком опе ра ци је Ајакс, 1953. ка да је укло њен уме ре ни де мо крат ски 
пре ми јер Му ха мед Мо са дек, про тив ње га су под сти ца ни и ко му ни-
сти и исла ми сти.10) За ни мљи во је да је Са ид Кутб бу ду ћи ли дер Му-
сли ман ског брат ства у Егип ту то ком ше зде се тих и се дам де се тих, и 
глав ни опо нент На се ра, кра јем че тр де се тих про вео две го ди не на 
сту диј ском пу то ва њу по Аме ри ци ко је је фи нан си ра ла и ор га ни зо-
ва ла аме рич ка ад ми ни стра ци ја.

С дру ге стра не, Аме ри кан ци су као про тив те жу Егип ту и 
Си ри ји по ма га ли из ра зи то ислми стич ке кон зер ва тив не мо нар хи је 
по пут Са у диј ске Ара би је (за штит ни ка и про мо те ра ве ха би зма) и 
Јор да на. Ту би се мо гли по ме ну ти и крај ње кон тро верз ни од но си са 

8) О ње го вим аван ту ра ма сни мљен је 1962. го ди не чу ве ни филм Ло ренс од Ара би је са 
Пи те ром О' Ту лом у глав ној уло зи. Ре ди тељ је Деј вид Лин. Филм је до био чак се дам 
оска ра.

9) Ка ко Ха ли ди ка же, то ком Хлад ног ра та Ислам је био ва жан део аме рич ког иде о ло шког 
ар се на ла за бор бу про тив ко му ни зма. Ви де ти: R. Kha li di, So wing Cri sis: The Cold War 
and Ame ri can Do mi nan ce in the Mid dle East, Bo ston: Be a con Press, 2009.

10) С. Кин зер, С, Сви Ша хо ви љу ди, Са ми здат Б92, Бе о град, 2005.
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Па ки ста ном, па и до кра ја не раз ја шње на по за ди на иран ске ислам-
ске ре во лу ци је за ко ју је сврг ну ти шах кри вио упра во Аме ри кан-
це.11) Но ду го роч но гле да но Ав га ни стан ска епи зо да ће уз тра ди ци о-
нал не ве зе са Са у диј ци ма, ду го роч но има ти нај ва жни је по сле ди це. 
Чар ли Ку пер с пра вом ука зу је да је ово нај ди рект ни ја аме рич ка 
упо тре ба Исла ма то ком хлад ног ра та као ору ђа про тив ко му ни зма. 
А ње на по сле ди ца је ра ђа ње гло бал ног џи ха ди зма.12)

Кра јем 1979. као по др шку свом пи о ну Ба бра ку Кар ма лу, 
СССР је у Ав га ни стан упу тио 85 000 вој ни ка. Тра ди ци о нал на ту-
ма че ња твр де да је то био од раз со вјет ског екс пан зи о ни зма, али 
но ви ја ис тра жи ва ња ба ца ју ак це нат на иде ју о пре вен тив ном за у-
ста вља њу ши ре ња исла ми зма ко ји је на кри лу иран ске ре во лу ци је 
мо гао да за хва ти и стра те шки зна ча јан Ав га ни стан, а пре ко ње га да 
се пре ли је и у цен трал но а зиј ске со вјет ске ре пу бли ке13)

На кон ула ска Со вје та, Аме ри кан ци су за јед но са Са у диј ци ма 
за по че ли сво ју нај ску пљу тај ну опе ра ци ју од Ви јет на ма. ЦИА је 
по кре ну ла тзв опе ра ци ју Ци клон ко ја је тра ја ла и на кон со вјет ског 
по вла че ња. Са мо то ком 1987. по моћ је из но си ла 630 ми ли о на до-
ла ра. Са у диј ци су сва ки аме рич ки до лар по кри ва ли сво јим ка ко би 
обез бе ди ли оруж је и по треб ну опре му за по бу ње ни ке у Ав га ни ста-
ну. Нај ве ћи део ис по ру ка је ишао пре ко њих ка ко би Аме ри кан ци 
за та шка ли сво је уче шће. Дру ги део по мо ћи обез бе ђи ва ли су пре ко 

11) Кри за са та о ци ма у Те хе ра ну је кључ ни мо ме нат ко ји је обо рио Кар те ра и до вео на власт 
Ре га на. Кри за је око ча на не ду го по сле за вр шет ка пред сед нич ких из бо ра у САД. Та ко ђе, 
у том кон тек сту је за ни мљи ва и иран ско-кон тра шка афе ра из 1986. ка да се от кри ло да је 
аме рич ка ад ми ни стра ци ја кр ше ћи ем бар го тај но про да ва ла оруж је Ира ну за рат са Ира-
ком и од тих па ра фи на си ра ла кон тра ше у Ни ка ра гви. Ви ли јам Енг дал у сво јој по зна тој 
књи зи Сто ле ће ра та (Eng dahl, стр. 171) твр ди да су Бри тан ци и Аме ри кан ци ор га ни зо-
ва ли пре врат јер је на кон про па лих пре го во ра са Ира ном о про ду же њу нафт не са рад ње 
пре ти ла мо гућ ност да пр ви пут по сле 1953. Иран по ста не не за ви сан у ко ри шће њу сво-
јих енер гет ских ре сур са. По сто је и раз не дру ге те о ри је па и у Ира ну рас про стра ње но 
ве ро ва ње да је Хо ме и ни био бри тан ски агент. По сто ји иран ска из ре ка ко ја упу ћу је да 
иза ра ди кал ног исла ми зма увек сто је Бри тан ци. Енг дал ме ђу тим да је и две до дат не ин-
фор ма ци је: Кар тер је име но вао Џор џа Бо ла, чла на Три ла те рал не ко ми си је, да во ди по-
себ ну гру пу за Иран у окви ру Са ве та за на ци о нал ну без бед ност. Бол је пре по ру чио да се 
зба ци Шах и по др жи Хо ме и ни. Шах је упра во ње га оп ту жи вао за свој пад. Бол је сле дио 
пе по ру ке из де таљ не ана ли зе ислам ског фун да мен та ли зма ко ју је про фе сор Бер нард Лу-
ис из ло жио на мај ском за се да њу Бил дер берг гру пе 1979 у Аустри ји. Он је пред ло жио да 
се по др жи Хо ме и ни са Му сли ман ским брат ством и да се ти ме кре и ра ха ос и бал ка ни за-
ци ја ислам ског све та, што би до ве ло и до пре ли ва ња уну тар зо не Со вјет ског Са ве за. Но 
нео спор но је да је на кон дол ска Хо ме и ни ја на власт Иран на ци о на ли зо вао сво је из во ре 
наф те и пре ки нуо ди рект ну оба ве штај ну срад њу са ЦИА и Мо са дом.

12) Ви ди C. Co o per, “Mi li tant Isla mist Mo ve ments in Egypt, Af ga ni sta na and Iran du ring the 
Cold War”, 2013: http://www.e-ir.in fo/2013/06/28/mi li tant-isla mist-mo ve ments-in-egypt-
afg ha ni stan-and-iran-du ring-the-cold-war/, при сту пље но 15. 04. 2015.

13) Ви ди A. Hart man, ”The Red Tem pla te”: US Po licy in So vi et-Oc cu pied Afg ha ni stan’, Third 
World Qu ar terly, 23, 2002.
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па ки стан ске тај не слу жбе ИСИ ко ја је до ста вља ла ма те ри јал ну по-
моћ, али и об у ча ва ла бу ду ће му џа хе ди не. Аме ри кан ци су та ко ђе на 
иде о ло шком ни воу по ку ша ва ли да им об но ве тра ди ци ју «од брам-
бе ног» џи ха да. ЦИА је у исто вре ме обез бе ђи ва ла обу ку за ге рил-
ско ра то ва ње и уче ње Исла ма. Око 1985. број стра них бо ра ца је већ 
до сти зао ви ше хи ља да, а САД су по че ле јав но да ша љу за пад но 
оруж је.

Со вје ти су као што је по зна то по ра же ни и на те ра ни на по вла-
че ње из Ав га ни ста на, али про це њу је се да је око 100 000 ми ли тант-
них исла ми ста про шло кроз обу ку и рат, ра ди ка ли зу ју ћи сво је по-
гле де на свет и пре тен зи је.14) Од та да не са мо да ови бор ци же ле да 
као и ра ни је сме не не и слам ске ре жи ме у сво јим зе мља ма, већ же ле 
и бор бу про тив хри шћа на као оку па то ра и спрем ни су за гло бал ни 
џи хад. Оса ма Бин Ла ден је нај по зна ти је име из те епо пе је, али су 
и мно ги дру ги ка сни ји про по вед ни ци, иде о ло зи и прак ти ча ри Ал 
Ка и де и слич них ми ли тант них и те ро ри стич ких ор га ни за ци ја про-
шли кроз ав га ни стан ски рат. Они ће сво је ка сни је уло ге игра ти у 
ал жир ском гра ђан ском ра ту, еги пат ским су ко би ма и тзв. Арап ском 
про ле ћу.

У ра зо ре ној зе мљи власт су не ду го по том при гра би ли Та ли-
ба ни, ко ји су у по чет ку чак има ли по др шку Аме ри ка на ца,15) ко ји 
су се на да ли да би ови мо гли да бу ду не ка вр ста парт не ра по пут 
Са у ди ја ца. Та ли ба ни су пет го ди на (1996−2001) вла да ли Ав га ни-
ста ном, као ислам ским еми ра том са пре сто ни цом у Кан да ха ру и 
не тре ба за бо ра ви ти да су их при зна ли упра во аме рич ки кли јен ти 
Са у диј ска Ара би ја, Па ки стан и Ује ди ње ни арап ски еми ра ти. Но, 
сре ди ном де ве де се тих гло бал ни џи хад је и да ље био ве о ма ва жан 
у аме рич ким стра те гиј ским на цр ти ма: тра ја ли су ра то ви у бив шој 
Ју го сла ви ји и на Кав ка зу. 

*

14) Још 1988. тре ћи део та да ве о ма по пу лар не са ге о Рам бу сме штен је у Ав га ни стан, а у 
фил му Ли винг деј лајтс из 1987, у бор би про тив со вјет ских сна га, Ти мо ти Дал тон као 
Џејмс Бонд ожи вља ва ју ћи се ћа ње на Ло рен са, гра ди ти пич но са ве зни штво бри тан ских 
оба ве штај них струк ту ра и ав га ни стан ских ло кал них пле мен ских ли де ра кроз са рад њу 
са Ка мран Ша хом. Хо ли вуд ска ин ду стри ја и да ље се ба ви ав га ни стан ским ис ку ством па 
је на осно ву исти ни тог си жеа 2007 сни мљен филм Рат Чар ли ја Вил со на, ко ји го во ри 
о са рад њи исто и ме ног аме рич ког кон гре сме на са опе ра тив ци ма ЦИА у опе ра ци ји Ци-
клон.

15) Алек сан дар Кња зев твр ди да је ка ли фор ниј ска нафт на ком па ни ја Уно кал би ла је дан од 
глав них спон зо ра Та ли ба на. Ј. Бе ло у сов, „Аме ри кан ский пе ре вер тыш: Ислам ское го-
су дар ство вы хо дит из-под кон тро ля США», Ин тер вју са Алек сан дром Кња зе вим, Сво-
бод ная прес са, 03. 02. 2015, http://svpres sa.ru/po li tic/ar tic le/111703/, при сту пље но 15. 04. 
2015. 
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О де ша ва њи ма при ли ком рас па да Ју го сла ви је код нас је го-
то во све по зна то. За пад је ра но де фи ни сао до бре и ло ше мом ке, 
при че му су не ка ко Ср би као пра во слав ци до би ли уло гу ових дру-
гих, кри ва ца за сва де ша ва ња. На кон на сил ног ре фе рен ду ма о са-
мо стал но сти Бо сне и Хер це го ви не, Ср би су про гла си ли Ре пу бли ку 
Срп ску и с про ле ћа 1992. по чео је ору жа ни рат ко ји ће тра ја ти све 
до по ло ви не 1995. го ди не и би ти за вр шен пот пи си ва њем Деј тон-
ског и Па ри ског ми ров ног спо ра зу ма. За пад и по себ но Аме ри кан-
ци ста ли су пот пу но на стра ну бо шњач ких, му сли ман ских сна га 
и њи хо вог пред сед ни ка Али је Изет бе го ви ћа. По зна та епи зо да са 
ми ни ра њем Ку ти ље ро вог пла на по ка зу је да је Аме ри кан ци ма тре-
бао рат и да су га на кон то га и на пра ви ли. За на шу те зу је ва жно 
то што су упр кос ем бар гу на ис по ру ке оруж ја, до зво ли ли ве ли ком 
бро ју ислам ских зе ма ља да ша ље ору жа ну и сва ку дру гу по моћ Бо-
шња ци ма, као и да у ре до ве бо шњач ке ар ми је до ла зи ве ли ки број 
исла ми ста и џи ха ди ста из це лог све та. О то ме по сто је број на све-
до чан ства, као и о је зи вим зло чи ни ма му џа хе ди на ко ји су укљу чи-
ва ли и од се ца ње гла ва Ср би ма на на чин на ко ји ће Џи ха ди Џон то 
ра ди ти бри тан ским, аме рич ким и ја пан ским но ви на ри ма 2014 под 
окри љем та ко зва не Ислам ске др жа ве. САД су до пу сти ле ши ро ко 
де ло ва ње Ира на у БиХ то ком ра та иако су у исто вре ме би ли у ве-
ли ким су ко би ма са њим. До зво ли ле су да ислам ске зе мље ша љу 
огром ну по моћ у људ ству и ма те ри ја лу, као и да се раз ви ја исла-
ми стич ка про па ган да. Циљ је био су зби ти пра во слав не Ср бе као 
тра ди ци о нал не ру ске са ве зни ке.

У исто вре ме тра јао је про цес рас па да Со вјет ског са ве за и 
по ку ша ји под сти ца ња но вих му сли ман ских др жа ва да се окре ћу 
про тив Ру си је. САД су и са ме пра ви ле оба ве штај не и стра те шке 
по ку ша је ула за у ка спиј ски, кав ка ски и цен трал но-азиј ски про стор 
бив шег СССР, а са по себ ним за до вољ ством су по др жа ва ле још ин-
тен зив ни је на по ре Тур ске у том прав цу. Не са мо оне зва нич не већ 
и па ра лел ног си сте ма Гју ле но вог Хи зме та. Као по себ но зна чај на 
тач ка у том по ду хва ту по ка за ла се Че че ни ја. Ова ру ска ре пу бли-
ка већ од 1991 по ка зи ва ла је зна ке од ба ци ва ња по рет ка Мо скве, 
а пред сед ник Ду да јев је на раз ли чи те на чи не, уз по моћ ко рум пи-
ра них де ло ва ру ске вој не и по слов не ели те гра дио са мо стал ност 
сво је ре пу бли ке. Од 1994. су ко би су пре ра сли у пра ви рат ко ји је 
тра јао до 1996 и ко ји се за вр шио по ра зом Ру си је и фак тич ким ства-
ра њем не за ви сне ре пу бли ке Ич ке ри је.

То ком овог ви ше го ди шњег ра та, Бри тан ци и Аме ри кан ци су 
да ва ли огром ну по др шку Ду да је ву, Мас ха до ву и Ба са је ву, а пре ко 
сво јих парт не ра Са у ди ја ца по но ви ли сце на рио раз ра ђен у прет ход-
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ној де це ни ји у Ав га ни ста ну. Опет је сти за ла по моћ у на о ру жа њу, 
ма те ри јал ним сред стви ма, обу ци, људ ству и про па ганд ној по др-
шци за пад них ме ди ја ко ји су по бу ње ни ке пред ста вља ли као бор це 
за сло бо ду про тив ру ских оку па то ра итд. Но вост је би ла мно го ви-
дљи ви ја и ве ћа уло га ве ха би стич ког фун да мен та ли зма ме ђу бор-
ци ма ко ја је и до ве ла до су ко ба ме ђу њи ма на кон за вр шет ка ра та.

Као по сле ди ца кри ми на ла, ха о са и ра ди кал ног исла ми зма 
ко ји су за пад ња ци по др жа ва ли, опет су из ме ђу оста лог стра да ли и 
др жа вља ни Бри та ни је и Но вог Зе лан да (пред став ни ци јед не ком-
па ни је за те ле ко му ни ка ци је) ко је је не по зна та гру па оте ла и уби ла 
то ком 1998. Лон дон тајмс је 2013. го ди не об ја вио да је бар је да-
на ест уче сни ка ак ци је од 11. сеп тем бра из ме ђу 1996. и 2000. пу то-
ва ло у Че че ни ју. Че че ни ја је као и Бо сна и у не што ма њој ме ри ка-
сни је Ко со во до жи вље на као ва жан ко рак у гло бал ном џи ха ди зму. 
Све то уз ве ли ку по др шку Бри та на ца и Аме ри ка на ца ко ји су та ко 
(ин)ди рект но при пре ма ли на пад на сво ју те ри то ри ју ко ју го ди ну 
ка сни је. Да кле исла ми зам се по ка зао од лич ним за бор бу про тив 
осман ског цар ства ко је се на ла зи ло на пу ту де ли мич не мо дер ни-
за ци је, ко му ни зма, се ку лар них арап ских ре жи ма и пра во слав них 
др жа ва. Ло гич но је би ло да се не ко за пи та мо же ли се он ко ри сти-
ти и про тив гра ђа на за пад них др жа ва. Тај не ко је мо гао би ти и на 
стра ни са мих исла ми ста, али и на стра ни оних ко ји су уну тар аме-
рич ке ад ми ни стра ци је и ван вла ди них кру го ва мо ћи раз ми шља ли о 
но вим по ду хва ти ма.

*
Та ко смо у овој крат кој исто ри ји од но са Ан гло-Аме ри ка на ца 

и исла ми зма до шли до 11. сеп тем бра. То је у сва ком слу ча ју јед на 
стра хо ви то ва жна пре лом на тач ка из пер спек ти ве оно га што се у 
гло бал ним окви ри ма де ша ва ло у по след њих пет на ест го ди на. Ов-
де не ма мо про сто ра да уђе мо у ана ли зу ове крај ње кон тро верз не и 
сло же не епи зо де за ко ју мно ги озбиљ ни ана ли ти ча ри па чак и ве-
ли ки број гра ђа на САД сма тра ју да се ра ди о кла сич ној фолс флег 
ак ци ји у ко јој су до ма ће слу жбе до зво ли ле да се де си от ми ца ави о-
на и стра да ње скор 3000 љу ди у Свет ском тр го вин ском цен тру и на 
дру гим ме сти ма у Аме ри ци. Овај до га ђај пра ти низ не ве ро ват них и 
не раз ја шње них мо ме на та укљу чу ју ћи и чу ве но скла ња ње три на ест 
при пад ни ка Бин Ла де но ве по ро ди це из Аме ри ке ко је је зва нич но 
до ку мен то ва но и у из ве шта ју зва нич не др жав не ко ми си је за ис пи-
тив ње до га ђа ја од 11. сеп тем бра.

У сва ком слу ча ју нео спор но је да су Пен та гон, ЦИА, Бу шо-
ва ад ми ни стра ци ја, нео кон зер ва тив ци ко ји су у њој до ми ни ра ли и 
ве ли ке ком па ни је по пут Ха ли Бар то на не ве ро ват но до бро ис ко ри-
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сти ле овај исла ми стич ки на пад и фи гу ру Оса ме Бин Ла де на и Ал 
Ка и де, да оку пи ра ју Ав га ни стан (у ко ме се на кон то га мно го стру ко 
по ве ћао хе ро ин ски би знис као је дан од нај ве ћих у све ту), да из вр-
ше агре си ју на Ирак, сру ше Ху се и на и оку пи ра ју ову ва жну др жа-
ву, као и да та ко овла да ју огром ним, нафт ним ре сур си ма. 

Ти ме је ме ђу тим от по чет и је дан ду жи про цес де ста би ли за-
ци је овог ре ги о на ко ји ће сво ју на ред ну фа зу ви де ти са по чет ком 
та ко зва ног «Арап ског про ле ћа» 2010, (ко је Иран ци нпр. зва нич но 
зо ву «Ислам ско бу ђе ње») и ко ји ће као за вр шну фа зу ство ри ти и 
та ко зва ну Da’ish, од но сно Ислам ску др жа ву Ле ван та и Ира ка. Оно 
што је за нас за ни мљи во је да су упр кос ис ку стви ма 11. сеп тем бра, 
бор бе про тив Та ли ба на у Ава га ни ста ну и Ал ка и де у Ира ку, Аме-
ри кан ци и Бри тан ци без ика квих про бле ма од 2010. у пот пу но сти 
об но ви ли са ве зни шта ва са нај ра ди кал ни јим исла ми сти ма, о че му 
смо го во ри ли на по чет ку тек ста.16) Ов де ће мо сле де ћи пре све га 
ра до ве Сло бо да на Јан ко ви ћа украт ко опи са ти ову по след њу фа зу 
њи хо ве са рад ње са исла ми сти ма и кон тро верз не по сле ди це ко ја је 
она ство ри ла у тзв. МЕ НА17) зе мља ма.

Арап ско про ле ће је та лас де ста би ли за ци је ко ји је за хва тио 
го то во све арап ске зе мље, иза звао про ме не вла сти у бар че ти ри зе-
мље, ве ли ке про те сте у њих де се так и ма ње бар у још пет, као и 
не ко ли ко гра ђан ских ра то ва и вој них ин тер вен ци ја за пад них сна га 
са Аме ри кан ци ма на че лу. Мно го број не су по сле ди це оно га што 
је фор мал но за по че ло ве ли ким про те сти ма у Ту ни су 18. де цем бра 
2010, на кон што се је дан чо век спа лио из про те ста. На кон то га про-
те сти су се ра ши ри ли на Ал жир, Еги пат, Јор дан и Је мен. О по ра-
зним по сле ди ца ма ових до га ђа ја по чи тав ре ги он нај бо ље го во ри 
већ уста ље на из ре ка да је на кон овог про ле ћа усле ди ла ду го трај на 
Арап ска зи ма.

Но, пра вом при пре мом ових де ша ва ња мо гли би да сма тра-
мо об ја вљи ва ње Ви ки лик со вих де пе ша ко је су из ме ђу оста лог де-
таљ но до ку мен то ва ле ко руп ци ју, не по ти зам, ба ха тост и пљач ку 
ли де ра у арап ском све ту у исто вре ме ка да су ра ди кал но по ра сле 
це не хра не и по себ но жи та ри ца на свет ској пи ја ци, што је же сто-
ко по го ди ло стан дард ста нов ни штва у арап ским зе мља ма. За пад-

16) У ве о ма за ни мљи вом фил му Ри дли ја Ско та из 2008, Круг ла жи, опи сан је мехaнизам 
пре ко ко га ЦИА ства ра сво је те ро ри сте. Да би из ву кли на све тло да на опа сног исла-
ми сту ко га ју ре, Ал-Са ле ма, они на пра ве ла жни те о ри стич ки на пад и пре ко сво јих ин-
тер нет мре жа пу сте ин фор ма ци ју да иза ње га сто ји не ви ни јор дан ски ар хи тек та Омар 
Са дик. Не ду жног Са ди ка Ал−Са ле мо ви опе ра тив ци оти ма ју, му че и уби ја ју. Но циљ је 
по стиг нут, јер се ти ме отва ра пут ка ели ми на ци ји ме те.

17) Ово је стан дард на скра ће ни ца за про стор ко ји об у хва та зе мље Бли ског ис то ка и се вер не 
Афри ке, The Mid dle East and North Afri ca. 
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ни мејнстрим ауто ри на во де ове чи ње ни це, уз на вод ну по тре бу за 
од бра ном људ ских пра ва и де мо кра ти за ци ју као глав не узро ке и 
по кре та че про те ста. Ме ђу тим, мно ги по да ци ука зу ју на по тре бу 
за пад них си ла и кор по ра ци ја за сме ну ли де ра ко ји су упр кос до-
та да шњег кли јен те ли стич ког од но са са Аме ри кан ци ма, по ста ја-
ли не по слу шни, од би ја ли тра же не при ва ти за ци је, и су зби ја ли рад 
за пад них не вла ди них ор га ни за ци ја у вре ме кад су оне по че ле да 
ин тен зив но ра де са «ци вил ним дру штвом» и дру гим ак ти ви сти ма 
на те ре ну.18) На чин на ко ји су ор га ни зо ва ни про те сти и ме ња не вла-
де, по ја ва мо ди фи ко ва ног ло го ра От по ра, од но сно Кан ва са на ни зу 
про те ста и мно га на кнад на све до че ња, го во ре о то ме да су Аме ри-
кан ци по сце на ри ју по зна том из ис точ но е вроп ских обо је них ре во-
лу ци ја, го ди на ма уна зад ра ди ли на при пре ми про ме на ре жи ма.

Про те сти у Егип ту су нпр. по ка за ли да про за пад ни ак ти ви-
сти мо гу да од ра ђу ју по сло ве кон та ка та са стран ци ма, упо тре бе са-
вре ме них тех но ло ги ја итд, али не мо гу да по кре ну ма су ко ја за и ста 
мо же да ле ги ти ми ше про те сте и оства ри не на сил ну или на сил ну 
сме ну вла сти. Е ту су на сце ну сту пи ли ра ди кал ни исла ми сти, као 
ве о ма ма со ван, до бро ор га ни зо ван по крет фру стри ра них љу ди ко ји 
су де це ни ја ма би ли за бра њи ва ни и про го ње ни. Сто га је Му сли ман-
ско брат ство од и гра ло кључ ну уло гу у про ме ни вла сти у Егип ту и у 
је ди ном пе ри о ду не ка кве де мо кра ти је на кон то га при гра би ло власт 
на из бо ри ма. Сли чан сце на рио од ви јао се и у дру гим др жа ва ма, а 
та мо где ли де ри ни су хте ли да од сту пе, уз по моћ за пад них си ла 
по кре тан је гра ђан ски рат. Два нај ва жни ја при ме ра су Ли би ја19) и 
Си ри ја.

У Ли би ји су про те сти по кре ну ти у фе бру а ру 2011, пре све га 
у ис точ ним де ло ви ма зе мље, а на че лу су би ли ра ди кал ни исла ми-
сти. Јан ко вић ука зу је да су про те сти по кре ну ти на пе то го ди шњи-
цу прет ход них исла ми стич ких ак ци ја ка да су де мон стран ти 2006. 
нај пре про те сто ва ли про тив об ја вљи ва ња ка ри ка ту ра Му ха ме да 
у дан ским ча со пи си ма, а за тим на па ли власт. „Не са мо то, вој ни 
ко ман дант по бу ње ни ка Ал−Ха си ди бо рио се про тив Аме ри кан ца 
у Ав га ни ста ну па је 2002. го ди не ухап шен у Пе ша ва ру... Ис точ на 
Ли би ја у ко јој је кре ну ла по бу на је сте и нај ве ће про пор ци о нал но 
из во ри ште исла ми ста ко ји су се бо ри ли про тив Ко а ли ци о них сна-
га у Ира ку.”20) Аутор на во ди и низ дру гих по да та ка ко ји по ка зу ју 

18) Сло бо дан Јан ко вић, „Про ме не на Бли ском ис то ку и у се вер ној Афри ци – ка пост су ве ре-
ном свет ском по рет ку“, На ци о нал ни ин те рес, бр. 2/2011, стр. 291-298.

19) По гле да ти: Сло бо дан Јан ко вић, „Ли биј ска кри за и ње не по сле ди це“, Ме ђу на род на по ли-
ти ка, бр. 1142, 2011, стр. 30-51.

20) Исто.



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ број 1/2015 стр. 209-229.

222

да су при пад ни ци ЦИА ре гру то ва ли по бу ње ни ке на ис то ку зе мље 
из пре те жно исла ми стич ких при пад ни ка сек те Се ну си ко ја је ин-
спи ри са на Ве ха би ја ма. Ка да је по че ла вој на ин тер вен ци ја, Га да фи 
је обо рен ко ор ди на ци јом ва зду шних на па да за пад ња ка и пе ша диј-
ским де ло ва њем по бу ње ни ка, ма хом ра ди кал но исла ми стич ке ори-
јен та ци је.

Док су Кан вас и Му сли ман ско брат ство у Егип ту за јед но 
ус пе ли да ре ла тив но мир ним пу тем сру ше Му ба ра ков ре жим, у 
Си ри ји се по но ви ла си ту а ци ја из Ли би је. По кре ну ти су у про ле-
ће 2011 нај пре ре ла тив но мир ни про те сти са зах те ви ма за сме ну 
ре жи ма, а ка да је Асад по ка зао чвр сти ну и спрем ност да се по сва-
ку це ну су зби ју по ку ша ји де ста би ли за ци је зе мље, про те стан ти су 
пре шли на ору жа не су ко бе. Гра ђан ски рат ко ји је та да по кре нут уз 
огром ну по др шку Аме ри ке, Бри та ни је, Фран цу ске и Тур ске, тра је 
већ че ти ри го ди не. Ме ђу по бу ње ни ци ма по сто ји бар пет раз ли чи-
тих гру па ко је су у раз ли чи та вре ме на има ле до ми нан тан ути цај, а 
ко је су у ме ђу вре ме ну по че ле да се бо ре и ме ђу соб но. Оно што је 
за нас ва жно је сте да по из ве шта ју Џејнс гру пе за ин фор ми са ње бар 
по ло ви на по бу ње ни ка је сте по ве за на са исла ми стич ким гру па ма,21) 
укљу чу ју ћи и ве ли ки број при пад ни ка Ал Ка и де. 

Да кле, Аме ри кан ци су у свим овим слу ча је ви ма по др жа ва ли 
ра ди кал не исла ми стич ке су нит ске и ве ха бит ске гру пе као нај моћ-
ни ју пе ша ди ју на те ре ну за ру ше ње не по жељ них ре жи ма. Упр кос 
то ме што су мно ги од тих бо ра ца би ли на дру гим фрон то ви ма ра-
ни је укљу че ни у бор бе про тив њих, што су мно ги ли де ри про шли 
и кроз Гван та на мо и дру ге за тво ре у ко ји ма су др жа ни исла ми сти 
итд. По ли тич ки, еко ном ски и ге о по ли тич ки ин те рес је очи глед но 
ја чи од свих мо рал них об зи ра. Су штин ски ин те ре си Аме ри ка на ца 
на овим про сто ри ма су по ве за ни са ди рект ном кон тро лом енер-
гет ских из во ра, и са де ста би ли за ци јом и сма ње њем мо ћи сва ке 
озбиљ ни је вој не и по ли тич ке си ле, ко ја би мо гла да се од у пре, да 
бра ни сво је ин те ре се или да угро зи ин те ре се Изра е ла. 

Оно што су пре то га би ле са мо спе ку ла ци је, по ло ви ном 2014 
по че ли су да по твр ђу ју до ку мен ти. Ал Хе вар цен тар у Ва шинг то-
ну је за хва љу ју ћи За ко ну о сло бо ди ин фор ма ци ја до био на увид 
до ку мен те ко ји по твр ђу ју да су обе Оба ми не ад ми ни стра ци је одр-
жа ва ле бли ске ве зе са Му сли ман ским брат ством у Егип ту, Ту ни су, 
Си ри ји и Ли би ји.22) Кључ ни до ку мент је Pre si den tial Study Di rec ti ve 

21) http://www.te le graph.co.uk/news/wor ldnews/mid dle e ast/syria/10311007/Syria-ne arly-half-
re bel-fig hters-are-ji ha dists-or-har dli ne-Isla mists-says-IHS-Ja nes-re port.html, при сту пље но 
15. 04. 2015.

22) По гле да ти чла нак об ја вљен 18. ју на 2014. на стра ни ци http://gulf news.com/news/me na/
libya/us-do cu ment-re ve als-co o pe ra tion-bet we en-was hing ton-and-brot her hood-1.1349207, 
при сту пље но 15. 04. 2015.
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11 (PSD-11) из 2010, од но сно Пред сед нич ка сту диј ска ди рек ти ва 
ко ја тра жи про це ну Му сли ман ског брат ства и дру гих по кре та по-
ли тич ких исла ми ста, и ко ји за кљу чу је да би САД тре ба ло да од-
сту пе од сво је ду го го ди шње по ли ти ке по др жа ва ња ста бил но сти у 
ре ги о ну (укљу чу ју ћи и ауто ри тар не ре жи ме) и пре ђу на по ли ти ку 
по др жа ва ња «уме ре них» ислам ских по ли тич ких по кре та. Као што 
смо ви де ли кри те ри ју ми уме ре но сти су вр ло ши ро ки па су ту и 
Му сли ман ско брат ство, али и при пад ни ци Ал Ка и де. У овом но-
вин ском члан ку пре при ча ва се и низ дру гих до ку ме на та ко ји го во-
ре о бли ским од но си ма аме рич ке ад ми ни стра ци је и Му сли ман ског 
брат ства у Ли би ји.

Стејт ди пар мент је по истом За ко ну до пу стио увид у је дан 
дру ги за ни мљив до ку мент ко ји је ова ин сти ту ци ја до не ла 22. ок то-
бра 2010, да кле два ме се ца пре по чет ка де ша ва ња у Ту ни су. Овај 
до ку мент, скра ће но по знат као МЕ ПИ је упут ство о кре и ра њу про-
гра ма по др шке и са рад ње са ци вил ним дру штвом у тар ге ти ра ним 
МЕ НА зе мља ма, и он је у уској ве зи са по ме ну том пред сед нич ком 
ди рек ти вом. Ин си сти ра се да је ово но ви про грам ко ји ни је окре-
нут са рад њи са вла да ма већ са ло кал ним ре фор ма то ри ма из ци-
вил ног дру штва.23) Ка ко вре ме бу де про ла зи ло за оче ки ва ти је да 
се от кри ва све ви ше све до че ња и до ку ме на та о ди рект ној са рад њи 
аме рич ке ад ми ни стра ци је и ло кал них исла ми ста за ин те ре со ва них 
за «ре фор ме» у МЕ НА зе мља ма.24)

По сто ји још два зна чај на мо мен та ко ји ма ће мо за вр ши ти овај 
део. Пр во, у скла ду са одав но про мо ви са ним иде ја ма о кре и ра њу 
Ве ли ког Бли ског ис то ка, све до ци смо да су то ком арап ског про ле ћа 
гра ни це и су ве ре ни тет мно гих ових др жа ва ра ди кал но угро же ни.25) 
Ирак се рас пао на три де ла од ко јих курд ски функ ци о ни ше као 
по себ на ауто ном на област, Ли би ја се пре тво ри ла у ла ба ву за јед ни-
цу пле ме на, Су дан је и фор мал но по де љен на две др жа ве, Си ри ја 
је по де ље на на бар три до че ти ри де ла, та ко да Кур ди др же сво ју 
ауто ном ну област на се ве ру у до го во ру са Аса дом, де ло ви по бу ње-
ни ка има ју свој про стор, а нај ве ћа про ме на је ства ра ње та ко зва не 
Ислам ске др жа ве ко ја др жи ви ше од тре ћи не Си ри је и огро ман део 

23) Ви де ти: G. Can ning, “Sta te De part me net Do cu ment Re ve als Shpa ing of Arab World ‘Ci-
vil So ci ety’”, 2014: http://www.la ro uc he pub.com/eiw/pu blic/2014/eirv41n24-20140613/ 26-
28_4124.pdf, при сту пље но 15. 04. 2015.

24)  Тре ба при ме ти ти да су у окви ру др жав не ад ми ни стра ци је Аме ри кан ци у сеп тем бру 
2011. осно ва ли по себ но те ло ко је но си сли ко вит на зив Кан це ла ри ја за спе ци јал ног ко-
ор ди на то ра за тран зи ци је на Бли ском ис то ку.

25) За до бар пре глед по по је ди нач ним др жа ва ма по гле да ти: Сло бо дан Јан ко вић, „Арап ско 
про е ће и мо гућ ност пре кра ја ња по сто је ћих гра ни ца у арап ском све ту“, Ме ђу на род на 
по ли ти ка, бр. 1152, 2013, стр. 74-90.



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ број 1/2015 стр. 209-229.

224

Ира ка. То је бар но ми нал но те ри то ри јал но гле да но др жа ва ко ја је 
ве ћа по је ди нач но од са ме Си ри је и Ира ка. Тре ба се под се ти ти да 
иде ја о Ве ли ком бли ском ис то ку под ра зу ме ва на гри за ње по сто је-
ћих др жа ва, ства ра ње не ких но вих ен ти те та као што би био Кур ди-
стан и ко нач но ши ре па на рап ске за јед ни це са ста вље не од ре ла тив-
но сла бих су бје ка та.

Дру ги мо ме нат је Ислам ска др жа ва (ИДИЛ), ко ја на ста је као 
ди рект на по сле ди ца по др шке за пад них зе ма ља џи ха ди стич ки ори-
јен ти са ним по бу ње ни ци ма пре све га у Си ри ји, али и у Ли би ји, и 
дру гим зе мља ма. Де лу је пот пу но не ве ро ват но да је та ква мон стру-
о зна тво ре ви на на ста ла пре ко но ћи пред очи ма у ре ги о ну из ра зи-
то при сут них и ак тив них Аме ри ка на ца и Бри та на ца. И дан да нас 
по сто је кон тро вер зе ка ко они до ла зе до оруж ја на вод но оти ма ју ћи 
ис по ру ке ко је Аме ри кан ци ша љу уме ре ни јим по бу ње ни ци ма у Си-
ри ји. Отуд ни ма ло на ив но де лу ју те зе не ких зна чај них су бје ка та 
као што су пред сед ник Су да на, ли де ри Хе збо ла ха, али и мно ги ана-
ли ти ча ри и обич ни љу ди у ре ги о ну ко ји оп ту жу ју Аме ри кан це и 
Изра ел це да сто је иза кре и ра ња и одр жа ва ња ИДИЛ. 

ИДИЛ вр ши функ ци ју пре о бли ко ва ња бли ско и сточ ног про-
сто ра, на гри за ња по сто је ћих су ве ре ни те та и ко нач но ле ги ти ми зу је 
по тре бу за по врат ком и при су ством зна чај них аме рич ких вој них 
сна га у ре ги о ну, на кон што су они одав но на ја ви ли сво је на вод но 
по вла че ње. Чи ње ни ца да су Аме ри кан ци до зво ли ли ства ра ње та-
квог ен ти те та, да вр ло мла ко ре а гу ју на све зло чи не ко ји се та мо 
де ша ва ју, уз це лу ов де из не се ну исто ри ју њи хо ве упо тре бе ра ди-
кал ног исла ми зма, на во ди да се из не та прет по став ка мо ра озбиљ-
но узе ти у раз ма тра ње.

*
По след њи ко рак у овом на шем ис тра жи ва њу је пи та ње по-

тен ци јал не упо тре бе исла ми зма на тлу са ме Европ ске Уни је. Про-
стор За пад не Евро пе, а по сле 1991. и ве ћег де ла ис точ не, мо гао би 
се по сма тра ти и као не ка вр ста аме рич ког про тек то ра та. Чи ње ни ца 
је да су са Да ном Д 1944. Аме ри кан ци и Ен гле зи из вр ши ли де сант 
на европ ски кон ти нент. Нео спор но, по мо гли су да се по бе ди Хи-
тлер и осло бо ди ли од на ци зма мно ге европ ске др жа ве. Али, аме-
рич ка вој ска је и до да нас оста ла у сво јим ба за ма ши ром европ ског 
кон ти нен та, под се ћа ју ћи на сво ју по себ ну уло гу и по ло жај. НА ТО 
струк ту ра ко ју су они из гра ди ли и про ши ри ли све до гра ни ца бив-
шег СССР, па и уну тар њих (бал тич ке зе мље), и не дав ни тра гич ни 
до га ђа ји у Укра ји ни, где су ор га ни зо ва ли пуч и до ве ли до из би ја ња 
гра ђан ског ра та, по ка зу ју ко ли ко им је ста ло до пу не вој не и што 
је мо гу ће ве ће по ли тич ке кон тро ле ЕУ и чи та вог европ ског кон ти-
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нен та, по мо де лу ко ји је по Спајк ма но вим за ми сли ма по ста вљен 
од мах по сле Дру гог свет ског ра та.

Но ова по зи ци ја је бар јед ним де лом угро же на услед сле-
де ћих фак то ра: успон БРИКС зе ма ља и фи нан сиј ска кри за ко ја је 
из би ла 2008. у САД зна чај но су по че ли да под ри ва ју имиџ па и 
пер цеп ци ју сна ге Аме ри ке; Ру си ја је као свој стра те шки циљ по-
ста ви ла из град њу што бо љих од но са са ЕУ и по себ но са Не мач-
ком као во де ћом еко ном ском, али све ви ше и по ли тич ком си лом у 
Евро пи; ши ром Евро пе ус пи њу се но ве по ли тич ке сна ге ко је су не-
за до вољ не са да шњим по ло жа јем сво јих зе ма ља па и чи та ве Евро пе 
у од но су пре ма САД и ко је че сто има ју из ра зи то ан ти а ме рич ке ста-
во ве итд. Све ово је по че ло да во ди ка пре и спи ти ва њу од но са ЕУ 
са САД и ка по ка зи ва њу ин ди ци ја да би европ ски кон ти нент мо гао 
да се усме ри и у не ким дру гим прав ци ма.26)

Ако зна мо да је за Аме ри кан це не за сми сли ва би ло ка ква вој-
на и без бед но сна еман ци па ци ја ЕУ ко ја би овај про стор из вла чи ла 
ис под њи хо вог за штит нич ког ки шо бра на (НА ТО си сте ма ко ји све 
ви ше по ста је и по ли тич ка, иде о ло шка и «вред но сна» ор га ни за ци-
ја) и ре ци мо окре та ла ка Ру си ји, и ако с дру ге стра не зна мо да су 
то ком про те клих ше зде сет го ди на већ при бе га ва ли нај бру тал ни јим 
сред стви ма ка ко би Евро пља не одр жа ли у под ре ђе ном по ло жа ју,27) 
ве за не уз се бе, он да ло гич но до ла зи мо до прет по став ке да је исла-
ми зам сле де ћи мо ћан ин стру мент ко ји Аме ри кан ци мо гу да поч ну 
да ко ри сте за кон тро лу и за стра ши ва ње европ ских др жа ва.

У Евро пи је око 2010 жи ве ло око 44 ми ли о на Му сли ма на 
што се про це њу је на око 6% ста нов ни штва. У кључ ним европ ским 
зе мља ма где их ни је би ло до пре по ла ве ка (Не мач ка, Фран цу ска, 
Ита ли ја, Бри та ни ја) они са да чи не зна ча јан део по пу ла ци је, и бро-
је се ми ли о ни ма. При то ме но ве ге не ра ци је за хва љу ју ћи јеф ти ни-
јем пре во зу, ин тер не ту и дру гим са вре ме ним сред стви ма ко му ни-
ка ци је има ју мно го ви ше мо гућ но сти па и по тре бе да одр жа ва ју 

26) Ово се нај бо ље ви ди по стал ном под ри ва њу Дру гог сту ба ЕУ и по себ но спре ча ва њу сва-
ке озбиљ не ини ци ја ти ве за ус по ста вља ње за јед нич ке европ ске вој ске ван окви ра НА ТО.

27) По ме ни мо ов де са мо сјај ну Ган зе ро ву књи гу из 2005 о опе ра ци ји Гла дио. Ита ли јан ски 
пре ми јер Ђу лио Ан дре о ти је пр ви у но вем бру 1990. пред Се на том из нео по дат ке о овој 
је зи вој НА ТО опе ра ци ји ко ја је тра ја ла све до те го ди не. ББЦ је 1992. го ди не еми то вао 
тро дел ни до ку мен тан ри филм о овом фе но ме ну. Већ та да је раз ја шње но да иза от ми це и 
уби ства ита ли јан ског пре ми је ра Ал да Мо ра и ма са кра у Бо ло њи из ав гу ста 1980, за ко ји 
су ра ни је оп ту жи ва не Цр ве не бри га де, за пра во сто је при пад ни ци тај них ор га ни за ци ја 
ко је је др жао и тре ни рао НА ТО, од но сно аме рич ке и бр тан ске тај не слу жбе. Ган зер воа 
књи га је нај бо љи до ку мент о то ме ка ко је на ста ла ова опе ра ци ја, са пр бо вит ном иде јом 
при пре ме бо ра ца за су коб са Со вје ти ма, а он да се то окре ну ло у ин стру мент за за стра-
ши ва ње европ ских, са ве знич ких др жа ва и на ро да. D. Gan ser, NA TO’s Sec ret Ar mi es, Cass, 
Lon don, 2005.
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ве зе са сво јим ро ђа ци ма у зе мљи по ре кла. Услед уз ле та фе но ме на 
гло бал ног џи ха ди зма, мла дим ге не ра ци ја ма Ислам по ста је мно-
го ва жни ји не го ге не ра ци ја ма њи хо вих ро ди те ља или де до ва ко ји 
су се до се ља ва ли. Сто га по сто је озбиљ не, до бро ор га ни зо ва не и 
до бро фи нан си ра не мре же ра ди кал них исла ми ста у го то во свим 
ва жни јим зе мља ма у ЕУ, из ко јих се ре гру ту ју и бор ци за ислам-
ске про јек те по пут Da'ish. Ово је уз на мен ско ши ре ње ре ги о нал-
них се па ра ти за ма нај ве ћи по тен ци јал за де ста би ли за ци ју Евро пе и 
европ ских зе ма ља.28) 

Слу чај Шар ли Еб до је иза звао пр ва ту ма че ња те вр сте. Тур-
ски пред сед ник Ер до ган, фран цу ски по ли ти чар Жан-Ма ри Ле Пен, 
во де ћи ру ски мејнстрим ме ди ји и по зна ти аме рич ки ана ли ти чар 
Пол Крејг Ро бертс са мо су не ки од гла со ва ко ји су јав но ус твр ди ли 
да је Шар ли Еб до кла си чан слу чај фолс флег ак ци је ка кве је ЦИА 
ра ни је ра ди ла. Ар гу мен ти ко је су из но си ли на во ди ли су нпр. да је 
са мо две не де ље ра ни је под не раз ја шње ним окол но сти ма у Ру си ји 
стра дао ди рек тор фран цу ске нафт не ком па ни је То тал ко ји је ишао 
да на ста ви са рад њу са Ру си ма упр кос санк ци ја ма, за тим да се не-
по сред но пре ма са кра фран цу ски пред сед ник за ло жио за ла ба вље-
ње санк ци ја Ру си ји, те да Аме ри кан ци на све на чи не већ ме се ци ма 
пре то га во де кам па њу у Фран цу ској да се спре чи ис по ру ка два 
Ми страл но са ча хе ли коп те ра Ру си ји. Ана ли зи ра ни су кон тро верз-
ни де та љи це лог слу ча ја и по ка зи ва не не ло гич но сти ка кве су ви ђе-
не и у слу ча ју 11. сеп тем бра.

Све у све му ту ма че ња твр де да је у пи та њу при ти сак на Евро-
пља не, за стра ши ва ње ко је по ка зу је да се у слу ча ју не а де кват ног 
по на ша ња увек мо же на пра ви ти те ро ри стич ки на пад или суб вер-
зи ја пре ко исла ми ста. Шар ли је ви ђен као мо дел бу ду ћег де ло ва ња 
ко је мо же да ко ри сти исла ми зам као стал ну прет њу европ ским на-
ро ди ма и као не ку вр сту Да мо кло вог ма ча ко ји им стал но ви си над 
гла вом и упо зо ра ва на оче ки ва но по на ша ње.

И ина че по сто је сил ни и све ве ћи про бле ми са Исла мом у 
Евро пи, не ве за но од ових хи по те за. Ер до ган је то ком 2014 до ла зио 
у Аустри ју и Не мач ку да во ди при ват ну кам па њу за гла со ве Ту ра ка 
ко ји жи ве у ди ја спо ри у овим зе мља ма.29) То је на и шло на огром-

28)  У вред ном члан ку о исла му у 21. ве ку Фран ко Кар ди ни се до бро до та као и ових но вих 
ди мен зи ја исла ми зма ко је су у нај бли жој ве зи са Евро пом. F. Car di ni, “L’Islam nell XXI 
se co lo”, 2014: http://www.fran co car di ni.net/mi ni ma car di ni a na/2014/CAR DI NI%20-%20
L%E2%80%99ISLAM%20NEL%20XXI%20SE CO LO.pdf, при сту пље но 15. 04. 2015.

29)  Кад по ми ње мо Тур ску ов де ће мо са мо под се ти ти на ра ни је ра до ве ко ји су већ об ра ди ли 
по зи ти ван од нос Аме ри ка на ца пре ма бу ђе њу исла ми зма у овој зе мљи, и по себ не од но-
се ко ји Гју ле нов по крет Хи змет има са аме рич ком оба ве штај ном за јед ни цом. Ви де ти: 
Ми ша Ђур ко вић, „Фе ту лах Гју лен и џе мат Хи змет“, у М. Ђур ко вић, А. Ра ко вић (ур.), 
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но не за до вољ ство до ма ћих зва нич ни ка, а ни је тај на да су и ина че 
од но си Не ма ца и Ту ра ка ра ди кал но по гор ша ни у по след њих не ко-
ли ко го ди на. Се ти мо се да су око 2010. и Мер ке ло ва, и Ка ме рон и 
Сар ко зи јав но ус твр ди ли да је мул ти кул ту ра ли зам мр тав и да ће 
зах те ва ти ја чу ин те гра ци ју пре све га му сли ман ског ста нов ни штва 
у сво јим др жа ва ма. По сто је већ и слу ча је ви гра до ва, оп шти на и 
град ских че твр ти у ко ји ма су Му сли ма ни ве ћи на и у ко ји ма су за-
бе ле жни слу ча је ви остра ки зма де це при пад ни ка до ми цил них на-
ро да. По ме ни мо и чи ње ни цу да ве ли ки део тих за јед ни ца функ ци-
о ни ше као за тво рен си стем, да прав не спо ро ве ре ша ва ју код сво јих 
све ште ни ка иг но ри шу ћи прав ни си стем зе мље у ко јој жи ве. Као 
што смо пи са ли ра ни је, то је на ве ло ми ни стре прав де Хо лан ди је и 
Бри та ни је да иза ђу са иде јом ка ко ше ри јат ско пра во тре ба не ка ко 
ин кор по ри ра ти у уку пан прав ни си стем њи хо вих др жа ва. Ко нач но 
по раст иле гал не ими гра ци је из арап ских зе ма ља услед тур бу лен-
ци ја иза зва них арап ским про ле ћем је огро ман. Ита ли ја нпр. има 
огром не про блем због то га, а ти ме се по ла ко ме ња и де мо граф ска 
сли ка европ ских др жа ва.

С дру ге стра не мејнстрим јав ног мне ња у овим зе мља ма ду го 
је за бра њи вао да се о тим пи та њи ма уоп ште го во ри, па су пи та ња 
ими гра ци је по кре та на са екс трем но де сних мар ги на. Са да су и ти 
трен до ви по че ли да се ин сти ту ци о на ли зу ју па смо у Не мач кој до-
би ли ан ти-ими гра ци о ни по крет Пе ги да.

*
Да за кљу чи мо, чи ни се да смо ов де са до вољ но при ме ра де-

мон стри ра ли исто ри ју бри тан ско-аме рич ке упо тре бе ра ди кал ног 
исла ми зма, об ја сни ли мо дел и раз ло ге због ко јих је упра во исла-
ми зам био ва жно ору ђе у бор би са нај ра зли чи ти јим про тив ни ци ма 
и на кра ју ука за ли на де ста би ли зу ју ћи по тен ци јал исла ми зма ко ји 
Аме ри кан ци ла ко мо гу у бу дућ но сти да ко ри сте за кон тро лу, за-
стра ши ва ње и по тен ци јал ну де ста би ли за ци ју европ ских зе ма ља и 
ЕУ као це ли не; по себ но у све тлу озбиљ ног ши ре ња ве ха би зма иза 
ко га сто је аме рич ки нај ва жни ји парт не ри у арап ском све ту, Са у-
диј ци.

Тур ска – ре ги о нал на си ла?, ИЕС, Бе о град, 2013, стр. 63-82; као и: Ми ша Ђур ко вић, „Од-
но си Тур ске и Сје ди ње них аме рич ких др жа ва“, у М. Ђур ко вић, А. Ра ко вић (ур.), Тур ска 
– ре ги о нал на си ла?, ИЕС, Бе о град, 2013, стр. 120-136.
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Mi sa Djur ko vic

AN GLO-AME RI CAN USE OF ISLAM

Re su me
In this ar tic le aut hor de als with the hi story of An glo-Ame ri can 

use of ra di cal Isla mism. First, the mo del ex pla ins this form of in stru-
men ta li za tion and sums up the re a sons why in the dif fe rent cir cum stan-
ces Isla mism had been a very use ful tool for En glis hmen and Ame ri-
cans. Then the aut hor gi ves a hi sto ri cal over vi ew of the most im por tant 
ca ses of this co o pe ra tion. He pro ces sed with exam ples of Law ren ce of 
Ara bia, the Cold War, Afg ha ni stan, Bo snia and Chechnya, and the Arab 
Spring. Fi nally the aut hor is ex pla i ning the pos si bi lity of using Isla-
mism as a thre at with a goal of hol ding We stern Euro pe in sub mis sion.
Keywords: En glis hmen, Ame ri cans, Isla mism, Arab Spring, Euro pe

* Овај рад је при мљен 19. априла 2015. го ди не, а при хва ћен за штам пу на са стан ку ре дак-
ци је 15. маја 2015. го ди не.
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