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Сажетак
Две де це ни је ме ђу на род них на по ра да се Бо сна и Хер це го ви-

на свр ста у мо дер не др жа ве на европ ској по ли тич кој, еко ном ској и 
без бед но сној кар ти ни су уро ди ле пло дом, јер се овај део Бал ка на и 
да ље мо же с пра вом на зва ти „бу ре ба ру та“ за крх ке и те шко одр-
жи ве мир не ме ђу на ци о нал не и ме ђу вер ске од но се. По ја ва и ја ча ње 
екс трем них по ли ти зо ва них ин тер пре та ци ја Исла ма, ра ди кал ног 
(пан)ислам ског фун да мен та ли зма, раз вој екс трем них ве ха биј ских 
за јед ни ца и те ро ри стич ких струк ту ра у БиХ, ука зу ју да она по-
ста је кључ ни из вор и ге не ра тор гло бал ног вер ског те ро ри зма ко ји 
је нај те жа прет ња ре ги о нал ној и европ ској без бед но сти тре нут-
но и у бу дућ но сти. У овом ра ду се на сто ји да ти исто риј ски, по ли-
тич ки и без бед но сни при каз раз во ја ислам ског фун да мен та ли зма, 
екс трем ног ве ха би зма и те ро ри зма на про сто ри ма БиХ, уте ме-
ље ног на по ли тич кој и без бед но сној ана ли зи ко ре на те ро ри зма на 
овом про сто ру, ко ји се жу не са мо у рат ни пе ри од (1992-1995) у 
БиХ, већ и мно го пре, ка да су у БиХ до шли и по че ли ак тив но де ло-
ва ти пр ви при пад ни ци „Му сли ман ске бра ће“, Ал Ка и де, му џа хе-
дин ски ве те ра ни из Ав га ни ста на и оста лих те ро ри стич ких ор га-
ни за ци ја и мре жа.
Кључ не ре чи: Бо сна и Хер це го ви на, ра ди кал ни (пан)ислам ски фун да мен-

та ли зам, ве ха би зам, те ро ри зам, по ли тич ко на си ље

* Рад је резултат истраживања на пројекту: „Управљање полицијском организацијом 
у спречавању и сузбијању претњи безбедности у Републици Србији“, који финанси-
ра и реализује Криминалистичко-полицијска академија у Београду, циклус научних 
истраживања 2015-2019. година.
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Це ло ви то са гле да ва ње по ја ве и раз во ја и ја ча ња па ни слам-
ског фун да мен та ли зма, екс трем ног ве ха би зма и те ро ри зма на про-
сто ру БиХ, Бал ка на и ши рег европ ског про сто ра, зах те ва ука зи ва-
ње на фе но мен сво је вр сне гло ба ли за ци је ре ли гиј ског те ро ри зма, 
као и на исто риј ска де ша ва ња на про сто ру са да шње БиХ и бив ше 
СФРЈ то ком по след ње де це ни је XX и по чет ком XXI ве ка. Као што 
зна мо, рас па ду бив ше СФРЈ прет хо ди ли су де це ниј ски на го ми ла-
ни про бле ми ко ји су се огле да ли у го то во кон стант ној, по ли тич-
кој, дру штве ној, еко ном ској и без бед но сној кри зи ко ја је усле ди ла 
кра јем хлад ног ра та. Мно ги ис тра жи ва чи сто је на ста но ви шту да 
је СФРЈ раз би је на спо ља, отво ре ним и тај ним по ли тич ким, еко-
ном ским и вој ним при ти сци ма, пре све га за пад них си ла.1) За пад не 
зе мље су пр во иза зва ле еко ном ску кри зу, ко ја је, под ра зним по ли-
тич ким и дру гим при ти сци ма пре ра сла у по ли тич ку кри зу, ко нач но 
и рас пад Ју го сла ви је. Ре зул тат те кри зе је би ло пр во от це пље ње 
Сло ве ни је (1991) и Хр ват ске (1991) уз из би ја ње гра ђан ског ра та, 
да ље про ду бља ва ње ет нич ких (и вер ских) су ко ба на про сто ру ју-
жне срп ске по кра ји не Ко со ва и Ме то хи је, као и за о штра ва ње ве-
ков но сло же них од но са из ме ђу три до ми нант не ет нич ке за јед ни це 
у БиХ – Хр ва та, Му сли ма на (Бо шња ка) и Ср ба, ко ји ће екс пло ди ра-
ти по чет ком 1992. го ди не у кр ва ви ет нич ки и вер ски су коб.

Рас пад бив ше СФРЈ по себ но је про ду био по ли тич ку кри зу 
у БиХ. То ком рас па да Ју го сла ви је у БиХ су се по ја ви ли ира ци о-
нал ни по ли тич ки про гра ми ко ји се ни су мо гли оства ри ти мир ним 
пу тем, по себ но ства ра ње ислам ске др жа ве у Бих на прин ци пи ма 
ше ри јат ског пра ва, „Ислам ске де кла ра ци је“ Али је Изет бе го ви ћа2) 
и про гра му Стран ке де мо крат ске ак ци је (СДА), чи је су је згро чи-
ни ли нај ра ди кал ни ји исла ми сти.3)

Про цес уру ша ва ња БиХ и по че так ра та те као је у ви ше фа-
за. Пр во су пред став ни ци му сли ман ског и хр ват ског на ро да, по ли-
тич ки ор га ни зо ва ни у на ци о нал не по ли тич ке стран ке СДА и ХДЗ, 
пре гла са ва њем срп ских по сла ни ка из ре до ва СДС у Скуп шти ни СР 
БиХ 15.10.1991. го ди не из гла са ли Акт о ре а фир ма ци ји су ве ре но-
сти Ре пу бли ке Бо сне и Хер це го ви не. Овај чин је ди рект но до вео до 
на ци о нал них и вер ских су ко ба у БиХ, ко ји су до ве ли и до ет нич ког 

1) Видети: Смиља Аврамов, Постхеројски рат Запада против Југославије, Ветерник, 
ЛДИ, 1997; Живорад Ковачевић, Америка и распад Југославије, Филип Вишњић и ФПН, 
Београд, 2007.

2) Alija Izetbegović, Islamska deklaracija - Jedan program islamizacije muslimana i musliman-
skih naroda, Sarajevo, 1970.

3) Слободан Радуљ, Терористичка мрежа у Босни и Херцеговини, Наука и друштво, Бео-
град, 2007, стр 50.
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и вер ског ра та. У на сто ја њу да БиХ устро ји као ше ри јат ско дру-
штво, ка ко је за ми слио „Ислам ској де кла ра ци ји“, Изет бе го вић је 
по чет ком 1990-тих го ди на, још пре по чет ка ра та, ус пео код сво јих 
по кро ви те ља из ислам ских зе ма ља, где је исла ми стич ка иде о ло ги-
ја над вла да ва ла се ку лар на дру штва, до би ти по ли тич ку по др шку и 
кон крет не ви до ве по мо ћи (при лив зна чај них фи нан сиј ских сред-
ста ва и вер ских ислам ских рат ни ка – му џа хе ди на).4) Би ла је то по-
др шка пла ну ства ра ња но вог ка ли фа та на про сто ру Евро пе. Са ма 
„Ислам ска де кла ра ци ја“ је је дин ствен вер ско-по ли тич ки пам флет/
про грам, у ко ји је Али ја Изет бе го вић угра дио фи ло зоф ске и по ли-
тич ке ста во ве по зна тих ислам ских ми сли ла ца, (пре све га Mu ha me-
da Qut ba из ло же них у де лу „Ди ле ме око Исла ма“) као и ста во ве 
та да шње по ли тич ке еми гра ци је бо сан ских му сли ма на (Те у фик Ве-
ла гић, Сма ил Ба лић и др.). У ко нач ној вер зи ји „Ислам ска де кла-
ра ци ја“ је у жи жу јав но сти до шла тек 1990. го ди не пу тем Ма ле 
му сли ман ске би бли о те ке, јер је ње на пр ва вер зи ја из 70-их го ди на 
про шла до ста не за па же но.5) Де кла ра ци ја чи ни ма ни фест по ли тич-
ког про гра ма СДА и ње них ли де ра, ко ји су на сто ја ли ре а ли зо ва-
ти ње не про грам ске ци ље ве и ко нач но уве сти ше ри јат ско пра во 
и ство ри ти ка ли фат у БиХ. Рат у БиХ је по чео убр зо по сле ре фе-
рен ду ма за не за ви сност од 29.02. до 01.03.1992. го ди не, на ко ји је 
иза шло не што ма ње од 70% гра ђа на БиХ, а Ср би су ско ро пот пу но 
бој ко то ва ли не за ви сност БиХ и ње но от це пље ње из Ју го сла ви је. 
Је ди ни по ку шај да се у БиХ из бег не кр во про ли ће био је Ку ти ље ров 
ми ров ни план, али га је 28.03.1992. го ди не од био са мо зва ни пред-
сед ник БиХ Али ја Изет бе го вић.

Ду бо ка дру штве на, по ли тич ка и без бед но сна кри за у БиХ 
не по сред но по сле ње ног при зна ња као са мо стал не др жа ве, по го-
до ва ла је не са мо из би ја њу ет нич ког и вер ског ра та, већ и ја вља-
њу пр вих тај них струк ту ра гло бал них те ро ри стич ких мре жа, ко је 
су де ло ва ле на иде о ло шким те ме љи ма екс трем ног па ни слам ског 
фун да мен та ли зма. Да би оства рио сан о БиХ као ислам ској ре пу-
бли ци, Изет бе го вић је и пре ра та обез бе дио до ла зак ислам ских рат-
ни ка-му џа хе ди на у БиХ из ислам ских зе ма ља. То су би ли уве ре ни 

4) Муџахедин је множина именице муџахид што дословно значи „борац“, неко ко се анга-
жовао у џихаду, или „борби“, али се често преводи као „свети ратник“. У XX веку из-
раз „муџахедин“ је постао популаран у медијима за описивање наоружаних бораца који 
подржавају исламистичке идеологије. Арапске речи обично имају корен од три слова. 
Корен речи муџахедин је Џ-Х-Д што значи „напор“.Ово је исти корен као корен речи 
џихад, што значи „борба“. Муџахид је, стога, оригинално неко ко се бори или напре-
же. Овај израз је чак и у арапском преузео значења која су специфично религиозна, или 
специфично војна, или обоје.

5) Више у: Џевад Галијашевић, Ера тероризма у БиХ, Филип Вишњић, Београд, 2007, стр. 
37.
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фун да мен та ли сти, фа на тич ни те ро ри сти са рат ним ис ку ством из 
Ав га ни ста на, Бли ског и Сред њег Ис то ка. Од та да до да нас БиХ је 
по ста ла сте ци ште нај ек стрем ни јих исла ми стич ких те ро ри стич ких 
ор га ни за ци ја и по је ди на ца, ко ји пред ста вља ју прет њу по без бед-
ност БиХ, Бал ка на и це ле Евро пе.

ИДЕ О ЛО ШКО-ПО ЛИ ТИЧ КИХ И РЕ ЛИ ГИЈ СКИ 
ТЕ МЕ ЉИ РАЗ ВО ЈА ЕКС ТРЕМ НОГ  ИСЛАМ СКОГ 

ФУН ДА МЕН ТА ЛИ ЗА МА И ТЕ РО РИ ЗМА У БИХ

Иако нај мла ђи ме ђу свет ским мо но те и стич ким ре ли ги ја ма, 
Ислам је дру га ре ли ги ја у све ту по бро ју след бе ни ка, а пр ва по бр-
зи ни ши ре ња. Да нас се при по ме ну пој ма “ислам“ не ми сли са мо 
на зе мље ко је се про те жу од се вер не Афри ке до ју го и сточ не Ази је, 
већ и на дру ге ма њин ске за јед ни це му сли ма на ши ром све та. Мно-
га са вре ме на де ша ва ња у све ту упра во су ве за на за Ислам и као 
ре ли ги ју и као иде о ло ги ју, ко ји, у од но су на дру ге ре ли ги је, има 
пот пу но дру га чи је по гле де на да љи раз вој ци ви ли за ци је. Он пред-
ста вља јед ну од нај у ти цај ни јих сим бо лич ких и иде о ло шких си ла 
мул ти по лар ног све та.6)

Зло у по тре ба Исла ма и вер ског иден ти те та ње го вих след бе-
ни ка у ми ну лим епо ха ма до во ди ла је до нај кр ва ви јих ра то ва и по-
гро ма мно гих на ро да. У по за ди ни те зло у по тре бе увек је био исти 
узрок – ин те рес, и то нај че шће ин те рес др жа ве.7) За оства ри ва ње 
сво јих ци ље ва ислам ске зе мље ко ри сте ре ли ги ју као основ груп ног 
иден ти те та. У при лог план ске исла ми за ци је БиХ го во ри и из ја ва 
Ре ис ул уле ме Му ста фе ефен ди је Це ри ћа од 29. 09. 1994. го ди не 
у ли сту “Љи љан“, ко ји ка же да је „про цес про чи шћа ва ња и ор га-
ни зи ра ња Му сли ма на од Ма сри ка до Ма гри ба (од ис то ка до за па-
да) за по чео и да га је “те шко за у ста ви ти и да ће тра ја ти сле де ћих 
50-100 го ди на“.8) Од нос му сли ман ске за јед ни це пре ма Исла му у 
БиХ до жи вео је бр зу тран сфор ма ци ју из тра ди ци о нал ног, ци ви-
ли зо ва ног, европ ског по и ма ња ве ре као ка те го ри је ин ди ви ду ал ног 
од но са пре ма Бо гу, се би, дру гом чо ве ку и за јед ни ци, у ка те го ри ју 

6) Дарко Трифуновић, Горан Стојаковић, Миленко Врачар, Тероризам и Вехабизам, Филип 
Вишњић, Београд, 2011, стр. 36.

7) Исто, стр. 37.

8) Џевад Галијашевић, Ера тероризма у БиХ, Филип Вишњић, Београд, 2007, стр. 89.
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до ми нант не груп не све сти и ег зел та ци је, ко јој ни “пи ра ми де ни су 
до вољ не за де фи ни са ње су бјек ти ви те та“.9)

Ко ре ни ислам ског пре по ро да и ра ди ка ли за ци је ислам ске ре-
ли ги је у БиХ, ти ме и у Евро пи, на ла зе се у по ме ну тој „Ислам ској 
де кла ра ци ји“ чи ји је аутор бив ши ли дер бо сан ских му сли ма на 
Али ја Изет бе го вић. Сле де ћи упу те из овог до ку мен та, му сли ман-
ски на род у БиХ је сам се би до нео, ка ко ће се ка сни је ис по ста ви ти, 
огром не не во ље. Ти ме су се код бо сан ских му сли ма на ство ри ле 
иде о ло шко-по ли тич ке и дру ге осно ве за ге не ри са ње мр жње пре ма 
све му не и слам ском, а мр жња и спрем ност уса ђе ни у гла ве след бе-
ни ка ове ра ди кал не по ли ти ке су би ли ини ци ја то ри за бу ду ћа зло де-
ла и пре ма не му сли ма ни ма и де лу соп стве ног на ро да ко ји не сле ди 
ак тив ну исла ми за ци ју.

Ре а ли за ци ја исла ми стич ких иде ја на про сто ру БиХ је ини ци-
ра на и пот по мог ну та од ве ли ког бро ја ислам ских зе ма ља. Нај зна-
чај ни ју уло гу има ле су Иран, Са у диј ска Ара би ја, Си ри ја, Јор дан и 
дру ге ислам ске зе мље. При ме ра ра ди, при су ство иран ских оба ве-
шта ја ца да ти ра још од 1979. го ди не и до ла ска аја то ла ха Хо ме и ни ја 
на власт. Иран ци су за слу жни за ства ра ње СДА и до ла зак Али је 
Изет бе го ви ћа на власт. Они сто је иза ње го вог рат ног про гра ма, а 
де лу ју и да нас пре ко па ра о ба ве штај них ор га на СДА и па ра кул тур-
них и па ра ху ма ни тар них ор га ни за ци ја. Иран ска оба ве штај на ин-
ва зи ја на БиХ упра во је би ла за сно ва на на прин ци пи ма “Ислам ске 
де кла ра ци је“, док су, с дру ге стра не, му сли ман ски мла ди ћи из БиХ 
по ха ђа ли тај но вер ску и вој ну обу ку у Те хе ра ну, ко ја је ко нач но 
по ста ла ис кљу чи во те ро ри стич ка. Иран ски оба ве штај ци су вр бо-
ва ли у БиХ љу де за те ро ри стич ке ак ци је ши ром Евро пе и све та, 
по што су им би ла по треб на “европ ска ли ца“. Иако је Деј тон ско-па-
ри ским спо ра зу мом би ло пред ви ђе но да власт Али је Изет бе го ви-
ћа пре ки не кон так те с иран ским екс тре ми стич ким цен три ма, то се 
ни је де си ло. По ли ти ку Али је Изет бе го ви ћа на ста вио је ње гов син 
Ба кир ко ји га ји бли ске од но се са Сеј ди јем Му ха ме дом Ху се и ни јем, 
ми ни стром кул ту ре Ира на.10) По за пад ним из во ри ма у БиХ да нас 
де лу је 630 екс тре ми стич ких иран ских оба ве шта ја ца, а по до ма ћим 
350. У оба слу ча ја реч је о да ле ко ве ћем бро ју тих љу ди ко ји ко-
ри сте и БиХ и па со ше дру гих зе ма ља.11) Му сли ман ске др жа ве су 
би ле и глав ни фи нан си је ри ку по ви не оруж ја, а за те ве зе и по сло ве 

9) Исто, стр. 5.

10) Leslie S. Lebl, Islamism and Security in Bosnia and Herzegovina, Strategic Studies Institute 
and U.S. Army War College Press, 2014, p. 7.

11) Вечерње новости, Београд, 29.10. 2013, стр 27.
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Али ја Изет бе го вић је де ле ги рао нај по вер љи ви је љу де: Оме ра Бех-
ме на, Ха са на Чен ги ћа, Ха ри са Си лај џи ћа и Али ју Де ли му ста фи ћа. 
Изет бе го вић је по вре ме но ишао и у по се те ислам ским др жа ва ма да 
лич но тра жи но вац. На са у диј ском ра ди ју у апри лу 1993. по ми њао 
је 17 ми ли о на до ла ра до би је них у ак ци ји при ку пља ња, као и 20 
ми ли о на ко је ће уско ро до би ти за на о ру жа ње Ар ми је БиХ. И раз не 
тур ске фон да ци је су од по чет ка ра та фи нан си ра ле Изет бе го ви ћев 
рат ни про грам фор ми ра ња му сли ман ске др жа ве у БиХ.12)

Из ових и дру гих раз ло га у БиХ је из ра же на сна жна мо ти-
ви са ност зна чај них де ло ва му сли ман ске за јед ни це за вр ше ње те-
ро ри стич ких ак тив но сти. Јед на од по год но сти овом фе но ме ну је 
и ге о граф ски фак тор - ма ли про стор ко ји се на ла зи на рас кр сни ци 
Ис то ка и За па да. Ви ше ве ков на иде о ло шко-по ли тич ка и ет нич ка 
по де ље ност и су ко бље ност две нај ве ће ет нич ке гру пе у БиХ – Ср-
ба и Му сли ма на, до при не ла је да се у БиХ раз ли чи то по сма тра-
ју и ту ма че по ја ве ако што је те ро ри зам, по себ но онај ге не ри сан 
исла ми стич ко-фун да мен та ли стич ком иде о ло ги јом ко ја је нај при-
сут ни ја у БиХ. По ли тич ку, без бед но сну и дру гу не моћ деј тон ске 
БиХ успе шно ко ри сте ин стру и са ни ислам ски вер ски фа на ти сти, 
пре све га ор га ни зо ва ни у ве ха биј ске по кре те/за јед ни це, ко ји ужи-
ва ју еви дент ну на кло ност по ли тич ких струк ту ра Фе де ра ци је БиХ, 
где су му сли ма ни у ве ћи ни. БиХ је угро же на и од тзв. те ро ри ста 
„спа ва ча“, по тен ци јал них те ро ри ста ко ји при та је но жи ве и ра де у 
БиХ и че ка ју по го дан тре ну так или на ре ђе ње да кре ну у уби лач-
ке на па де. Опа сност пред ста вља ју и по је дин ци из ре до ва до ма ћих 
му сли ма на из БиХ ре гру то ва ни и об у че ни за вр ше ње те ро ри стич-
ких ака та. Ин спи ра ци ју бо сан ским му сли ма ни ма за те ро ри стич ко 
де ло ва ње дао је и по зив Бин Ла де на 1998. го ди не: „Уби ја ње Аме-
ри ка на ца и њи хо вих са ве зни ка ци ви ла и вој ни ка ду жност је сва ког 
му сли ма на ко ји то мо же да учи ни у ма ко јој зе мљи у ко јој је то мо-
гу ће учи ни ти.“13) Ко нач но, и уче шће при пад ни ка ору жа них сна га 
БиХ у ми ров ним  ми си ја ма у Ав га ни ста ну и Ира ку те ро ри стич ке 
гру пе мо гу да ис ко ри сте као раз лог за те ро ри стич ке на па де у БиХ, 
пре све га на про сто ру Ре пу бли ке Срп ске.

12) З. Петровић, Ал-Каида, Евро, Београд, 2002, стр. 159.

13) Мирослав Лазански, Бин Ладен против Америке, Књига комерц, Београд, 2001, стр. 
171.
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РАЗ ВОЈ ТЕ РО РИ СТИЧ КЕ ИДЕ О ЛО ГИ ЈЕ,  
ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НИХ МРЕ ЖА И АК ТИВ НО СТИ  

АЛ КА И ДЕ И ДРУ ГИХ ИСЛА МИ СТИЧ КИХ  
ТЕ РО РИ СТИЧ КИХ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА У БИХ

За че ци исла ми стич ке ра ди кал не иде о ло шке ми сли у БиХ мо-
гу се по ве за ти са на стан ком “Ислам ске де кла ра ци је“ али је, пре ма 
ми шље њу не мач ког пу бли ци сте Јир ге на Ел си се ра, ауто ра књи ге 
“Ка ко је џи хад сти гао у Евро пу“, џи хад до шао у БиХ и у Евро-
пу то ком гра ђан ског ра та 1992-1995. го ди не, ка да је Али ја Изет бе-
го вић уз по моћ Оса ме бин Ла де на унај мио из ме ђу 5.000 и 10.000 
му џа хе ди на из се вер не Афри ке и са Бли ског Ис то ка и уз њи хо ву 
по моћ се бо рио про тив Ср ба у БиХ. И Оса ма бин Ла ден је упо-
знао Али ју Изет бе го ви ћа кроз “Ислам ску де кла ра ци ју“, та ко да ни-
је слу чај но што је већ по чет ком гра ђан ског ра та у БиХ до ла зио у 
по се те “во ђи ислам ске ре во лу ци је на Бал ка ну“.14) Тек кра јем 2001. 
го ди не от кри вен је пр ви до каз бо рав ка Бин Ла де на у БиХ, за хва љу-
ју ћи до пи сни ку не мач ког не дељ ни ка “Шпи гел“ Ре на те Фло тау, ко ја 
је от кри ла да је 1993/4. го ди не у Са ра је ву у два на вра та ви де ла бин 
Ла де на и са њим раз го ва ра ла, од ње га чак до би ла ви зит-кар ту, и да 
јој се та да ни је учи нио пре ви ше за ни мљи вим.15)

Рат у БиХ се по ка зао као по жељ на де сти на ци ја за све те 
ислам ске рат ни ке. Од мах по чет ком ра та до бро вољ ци из Ав га ни-
ста на и дру гих бли ско и сточ них зе ма ља по чи њу да до ла зе у БиХ, 
нај че шће уз по моћ на вод них ху ма ни тар них ор га ни за ци ја.16) При-

14) Lebl, Leslie S., Islamism and Security in Bosnia and Herzegovina, op. cit., p. 24.

15) Владо Азиновић, Увод у студије тероризма, Факултет политичких наука, Сарајево, 
2012, стр. 40.

16) Тајне везе муслиманских лидера СДА и тајно наоружавање муслимана пре 1992. године 
и током рата у БиХ са познатим терористичким организацијама у свету, које су шириле 
екстремне панисламске идеје, делујући на простору Европе, Балкана и БиХ много 
пре генерисања кризе на просторима бивше СФРЈ, нису тајна захваљујући мноштву 
докумената на бази шврстих материјалних доказа говоре о томе. Тајне канале њихове 
сарадње чиниле су многобројне тзв. хуманитарне организације: Al-Haramain Islamic 
Foundation (Arabic: Mu'assasat Al-Haramayn Al-Khayriyya, Extremist Connections: Al-
Gama'at Al-Islamiyya), Human Appeal International – Hai (Arabic: Hay'at Al-A'mal Al-
Khayriyya, Extremist Connections: Hamas), Human Concern International – Hci (Extremist 
Connections: Al-Gama'at Al-Islamiyya, Algerian Groups), Human Relief International – Hri 
(Extremist Connections: Possibly Hamas, Algerian Militants, Al-Gama'at Al-Islamiyya), 
International Humanitaire Hilfsorganization – Ihh (Extremist Connections: Iran Algerian 
Groups), International Islamic Relief Organization – Iiro (Arabic: Hay'at Al-Ighatha Al-Is-
lamiyya Al-'Alamiyya, Extremist Connections: Hamas, Algerians, Al-Gama'at Al-Islamiyya), 
Islamic Relief Agency – Isra (Extremist Connections: Sudan), Kuwait Joint Relief Committee 
– Kjrc (Extremist Connections: Possibly Hamas, Algerians, Al-Gama'at Al-Islamiyya), Lajnat 
Al-Birr Al-Islamiyya – Lbi (Extremist Connections: Afghan Veterans), Maktab Al-Khidamat 
– Mak (Extremist Connections: Algerian Groups, Afghan Veterans, Ramzi Yousef, Usama Bin 
Ladin, And Possibly Hizballah, And Al-Gama'at Al-Islam), Muwafaq Foundation (Arabic: 



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ број 1/2015 стр. 47-82.

54

до шли ала хо ви бор ци су има ли иде а лан по ли гон за учвр шћи ва ње 
сво јих струк ту ра и осми шља ње стра те ги ја за на ста вак те ро ри стич-
ког де ло ва ња у БиХ, Евро пи и Сје ди ње ним Др жа ва ма. До ла ском 
исла ми ста и му џа хе ди на из му сли ман ских и за пад но е вроп ских зе-
ма ља 1992/93. го ди не у БиХ ра ди уче шћа у џи ха ду про тив на вод не 
срп ске агре си је (ра ди ло се о уну тра шњем ору жа ном су ко бу из ме-
ђу кон сти ту тив них на ро да - срп ског, му сли ман ског и хр ват ског), 
де фи ни тив но је пре нет џи хад из цен трал не Ази је (Ав га ни стан и 
Ка шмир), са Бли ског ис то ка (Изра ел и Па ле сти на) и Ма гре ба (Ал-
жир) у ју го и сточ но пре двор је за пад не Евро пе. Из мно ги ма не по-
зна тих раз ло га, за пад не хри шћан ске зе мље ни су мо гле или ни су 
хте ле да уоче ову ра ди кал ну ге о по ли тич ку про ме ну, бу ду ћи да су 
ви ше стру ко, на да мо се не све сно, уче ство ва ле у ши ре њу џи ха да у 
Бо сни све до 1995. го ди не, тј. до окон ча ња ра та. Му џа хе ди ни су по-
чи ни ли мон стру о зне зло чи не над Ср би ма и Хр ва ти ма и у ве ли кој 
ме ри ре и сла ми зо ва ли ло кал не му сли ма не, ме ђу ко ји ма су ре гру то-
ва ли ве ли ки број бу ду ћих те ро ри ста. Уби ја ње ухва ће них “не вер ни-
ка“/Ср ба од се ца њем гла ве – што су по чи ни ли у ви ше на вра та Бин 
Ла де но ви те ро ри сти у БиХ17), ни је озбиљ но схва ћен у све ту као 

Al-Muwafaq, Extremist Connections: Al-Gama'at Al-Islamiyya) , Qatar Charitable Society/
Committee, Red Crescent, Iran (Arabic Name: Helal Ahmar, Extremist Connections: Pos-
sibly Hamas, Algerians), Saudi High Commission, Third World Relief Agency – Twra (Ex-
tremist Connections: Al-Gama'at Al-Islamiyya), etc.; 1996 CIA Report on NGOs With Terror 
Links, Internet 02/05/2015, http://en.wikisource.org/wiki/CIA_Report_on_NGOs_With_Ter-
ror_Links; Intelligence and TerrorismInformation Center, May 30, 2010, 130-10 E, Portrait 
of IHHadditional information1, Col.(Ret.)Jonathan Fighel, Internet 02/05/2015, http://israel-
forum.ch/gallery/1/406-Hintergrund_Portrait%20der%20IHH.pdf, Deliso, Christopher, The 
Coming Balkan Caliphate: The Threat of Radical Islam to Europe and the West, Praeger 
Security International, Westport, Connecticut, London, 2007, p. 7; Richard Labeviere, Dol-
lars for Terror: The US and Islam, New York: Alogora Publishing, 2000, p. 73; US Congres 
Senate, Committee on the Judiciary, Subcommittee on Terrorism, Technology and Homeland 
Security, Terrorist Recruitment and Infiltration in the United States: Prisons and Military as 
an Operational Base, 108th Congres, 1st Session, October 2003, Internet 12/02/2008, http://
judiciary.senate.gov/testimony.cfm?id=960&wit_ id=2719 Captain Patrick D. Buckley and 
Colonel Michael J. Meese, The Financial Front in the Global War on York 10996, 2001; Evan 
F. Kohlmann, Al-Qaida's Jihad in Europe: The Afghan-Bosnian Network, New York: Berg 
Publisher, 2004, pp. 35-48, etc; За допремање оружја, новца и људи у периоду љето 1992 
- пролеће 1993. године коришћен је хуманитарни коридор од Загреба, преко Сплита до 
Травника. С оружјем, у БиХ су стизали и људи. Још у новембру 1992. објављени су 
извештаји да је 50 бораца из либанског Хезболаха отишло у Босну како би наоружали 
и обучили босанске, муслиманске борце. Кад су у септембру 1992. хрватске власти, на 
директан захтев америчке владе, зауставиле иранску испоруку 4.000 пушака и милион 
метака, у авиону су затекли и 40 припадника Иранске револуционарне гарде; видети: 
Есад Хећимовић, Гариби муџахедини у БиХ 1992-1999, Dan Graf Seemo, Београд, 2009.

17) Ритуална убиства и одсецања глава заробљеницима показаће сличност са методима 
многих терористичких организација у свету. Одсецања глава тројици заробљеника на 
Црном врху код Теслића, убрзо ће постати пракса и у целој БиХ и у другим државама 
које постају угрожене од тероризма. Да се ради о истој школи и начину деловања уб-
рзо показује терористичка организација ГИА, која је одрубила главе седморици редов-
ника у Медеји у маја 1996. године. То је био образац напада на стране хришћане како би 
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2004. го ди не, ка да Бин Ла де но ви те ро ри сти, пред во ђе ни Абу Му-
са бом Зар ка ви јем, од ру бљу ју гла ву “не вер ни ци ма“ у Ира ку18), или 
ка да бор ци „Ислам ске др жа ве“ (ISIS/ISIL) у Ира ку од се ца ју гла ве 
за пад ња ци ма.19)

За ни мљив је и осврт на на чин и пут до ла ска стра них ислам-
ских пла ће ни ка у БиХ ко ји да је Али Ха мад у књи зи “У мре жи зла“, 
ина че и сам при пад ник Ал Ка и де и је дан од осу ђе них за сво је де-
ло ва ње у БиХ. Он де таљ но опи су је свој пут у БиХ из Ба хре и на где 
је ро ђен као ши ит, ко ји ка сни је пре ла зи у су нит ску вер ску за јед ни-
цу, као и сво је пу то ва ње до БиХ пре ко Бе ча, За гре ба и Спли та до 
Трав ни ка, ис пла ни ран, на ре ђен, при пре мљен и про пра ћен од Ал 
Ка и де.20) Дру ги пра вац до ла ска му џа хе ди на у БиХ из ислам ских 
зе ма ља био је пре ко аеро дро ма у Ту зли. БиХ је не по сред но пре и 
то ком ра та би ла оку пи ра на при су ством стра них оба ве штај них слу-
жби, пр вен стве но из САД, Не мач ке, Фран цу ске и Ве ли ке Бри та-
ни је, ко је су пот пу но кон тро ли са ле и дик ти ра ле сва де ша ва ња у 
БиХ, из че га се за кљу чу је да су се и до ла сци ислам ских рат ни ка 
од ви ја ли или уз њи хо ву по моћ, или уз пре ћут ну са гла сност. И да-
нас по сто ји нео бја шњи ва фа сци ни ра ност За па да на вод ном бор бом 
за тзв. „мул ти на ци о нал ну, мул ти ко фе си о нал ну и мул ти кул тур ну 
БиХ“, ма мац ко ји су сло жно „про гу та ле“ го то во све зе мље све-
та, па се мо же го во ри ти и о са у че сни штву мно гих у им план та ци ји 
пан-ислам ског по кре та Ал-Ка и де у Евро пи.21)

Због по ре кла ислам ских рат ни ка и њи хо вих ис ку ста ва у бор-
би за џи хад, по др шке и за шти те ко ју су те ро ри сти ужи ва ли, БиХ 
је по ста ла 1992. го ди не те ро ри стич ко жа ри ште за це ли ре ги он и 
ши ре. Ова чи ње ни ца ће се осве ти ти сви ма у БиХ, јер су по чет ком 
2010. го ди не аме рич ке оба ве штај не слу жбе от кри ле да се пла ни ра 
низ на па да на го ди шњи цу на па да од 11. сеп тем бра 2001. го ди не. 
По тен ци јал ни на па да чи су пла ни ра ли да из вр ше низ бом ба шких 
на па да у под зем ној же ле зни ци у Њу јор ку. Је дан од ухап ше них је 

се појачале расне и културне поделе у Алжиру и обезбедили услови за друштвену и по-
литичку револуцију. Видети: Кристифер Хармон, , Тероризам данас, Голден маркетинг, 
Загреб, 2002, стр. 207.

18) М. Мијалковски, Одговор тероризму, Факултет цивилне одбрана, Београд, 2005. год., 
стр. 42.

19) Детаљније: Младен Бајагић, „Исламска држава Ирака и Сирије (ISIS/ISIL) – настанак, 
развој, идеолошки темељи и циљеви“, Политика националне безбедности (Годишњак), 
Институ за политичке студије, Београд, Година V, Vol. 7, No. 2/2014, стр. 25-54.

20) Упоредити: Али Хамад, У мрежи зла-Међународни тероризам и Ал Каида, Глас Српске, 
2007.

21) Зоран Петровић, Ал-Каида, Евро, Београд, 2002, стр. 160.
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био и Адис Ме ду ња нин, аме рич ки др жа вља нин по ре клом из БиХ. 
При знао је да је по ве зан са Ал Ка и дом и да је про шао њи хо ву обу-
ку у јед ном ло го ру у Па ки ста ну.22) Та ко ђе, у де цем бру 1995. го ди не 
на вој ној па ра ди у Зе ни ци, у ко јој је пред Али јом Изет бе го ви ћем 
и Ра си мом Де ли ћем про мар ши ра ло бли зу 10.000 вој ни ка Ар ми је 
БиХ, мар ши рао је и од ред „Ел-Му џа хид“, чи ји су при пад ни ци око 
гла ва но си ли зе ле не по ве зе с нат пи сом на арап ском “Џи хад је наш 
пут“ и уз ви ки ва ли “Ала ху ек бер“ и “Џи хад“. До јам ко ји је оста ви ла 
вој на па ра да у Зе ни ци био је да ви део сним ци и фо то гра фи је ово га 
до га ђа ја и да нас слу же као оба ве зна илу стра ци ја ТВ при ло га, но-
вин ских на пи са и ин тер нет бло го ва ко ји ука зу ју на “опа сност од 
ми ли тант ног исла ма ко ја вре ба у ср цу Евро пе“.23) Ни је усле ди ла 
ни аде кват на ре ак ци ја ме ђу на род не за јед ни це ка да је Деј тон ским 
ми ров ним уго во ром у чла ну III про пи са но да се за ра ће не „стра не 
оба ве жу да се раз о ру жа ју и да рас пу сте на о ру жа не ци вил не гру пе 
у ро ку од три де сет да на од пре но са вла сти“. Му сли ма ни у БиХ се 
ни су “за хва ли ли” стра ним му џа хе ди ни ма на са рад њи. На про тив, 
бо сан ске вла сти су им да ле лич на до ку мен та, па со ше, скло ни шта 
и од скоч ну да ску за да ље ши ре ње и де ло ва ње. Во ђе ”Ал Ка и де“ 
су не ра зум ну по др шку за пад них де мо кра ти ја схва ти ле као њи хо ву 
сла бост. То су по ка за ли не са мо ре чи ма већ и кон крет ним зло чи-
ном - те ро ри стич ким на па дом 11. сеп тем бра 2001. го ди не у Њу јор-
ку. Тај те ро ри стич ки акт и прет ња САД ко ју је упу тио не по зна ти 
“Пе ти ба та љон ислам ске ар ми је“, иако је FBI от крио и уни штио 
кам по ве за обу ку исла ми ста у бли зи ни ну кле ар не елек тра не “Остр-
во три ми ље” ни су схва ће ни озбиљ но по аме рич ку без бед ност, а 
ра ди ло се о ис по ље ном џи ха ду на те ри то ри ји САД.24)

На кон 11. сеп тем бра 2001. го ди не Бал кан и по себ но БиХ се 
по ми њу као упо ри ште те ро ри ста, њи хо вих ло ги стич ких ба за и ме-
сто за вр бо ва ње но вих след бе ни ка. Они глав но упо ри ште на ла зе 
у чи ње ни ци да у БиХ жи ви пре ко 40% му сли ма на и да су у њој 
то ком гра ђан ског ра та бо ра ви ли до бро вољ ци из ислам ских зе ма ља 
и ми си о на ри ко ји су ши ри ли и још увек ши ре “ра ди кал ну ислам-

22) Медуњанин је сврстан на девето место међу десет најопаснијих терориста у свету у 
2012. години, на листи коју је сачинио амерички CNN. Амерички суд је потврдио пре-
суду првостепеног суда да је Медуњанин крив за„планирање употребе оружја за ма-
совно уништење и друге терористичке оптужбе“. Видети: US House of Representatives, 
Permanent Select Committee on Intelligence, 54 Attacks in 20 Countries Thwarted By NSA 
Collection Under FISA Section 702 and PATRIOT Act Section 215 13 plots in the U.S., 25 
in Europe, 11 in Asia, 5 in Africa, 10/05/2015, http://intelligence.house.gov/sites/intelligence.
house.gov/files/documents/50attacks.pdf. 

23) В. Азиновић, Увод у студије тероризма, op. cit., стр. 79.

24) М. Мијалковски, Одговор тероризму, Факултет цивилне одбране, Београд, 2005, стр. 
42.
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ску иде о ло ги ју“.25) Аме рич ки струч њак за ме ђу на род ни те ро ри зам 
Еван Ко ле ман на во ди да је БиХ “ме сто ро ђе ња Ал Ка и де“ и да по-
сто ји про блем ако би ло ко ка же да ни је та ко - или ла же или не ма 
пој ма о че му го во ри.26)

Ина че, ди рект но на ре ђе ње за вр ше ње те ро ри стич ких на па-
да екс трем ни исла ми сти су до би ли Де кла ра ци јом ко ју је Свет ски 
ислам ски фронт об ја вио 23. фе бру а ра 1998. го ди не, што ће у бу-
дућ но сти зна чај но до при не ти њи хо вом ан га жо ва њу. У Де кла ра ци-
ји пи ше: „Ову фа тву упу ћу је мо свим му сли ма ни ма: на ре ђе ње да се 
уби ја ју Аме ри кан ци и њи хо ви са ве зни ци-ци ви лии вој ни ци за сва ког 
је му сли ма на оба ве за ко ју мо же ис пу ни ти у би ло ко јој зе мљи и где 
год је то мо гу ће. С бож јом по мо ћи, тра жи мо од свих му сли ма на 
ко ји има ју ве ру у Ње га и же ле би ти на гра ђе ни да се по ви ну ју овој 
на ред би од Бо га и Аме ри кан це уби ја ју, а њи хов но вац пљач ка ју у 
сва ком тре нут ку и на сва ком ме сту“.27) Што се ти че БиХ, то ком 
ра та је по сто ја ла зна чај на по ли тич ка по др шка Изет бе го ви ће ве вла-
сти из Са ра је ва и Ар ми је БиХ све тим ислам ским рат ни ци ма. По 
до ла ску у БиХ ве ли ки број му џа хе ди на је де ло вао у је ди ни ца ма 
Ар ми је БиХ, али су убр зо зах те ва ли од вла сти БиХ да их слу жбе-
но при зна ју као ре гу лар ну ору жа ну фор ма ци ју са свим пра ви ма 
као и оста ли бор ци то ком ра та и и по сле ње га, и да им се омо гу-
ћи до би ја ње лич них до ку ме на та за ре гу ла ран бо ра вак у БиХ. На-
кон пре го во ра, бо сан ске вла сти су ува жи ле зах те ве му џа хе дин ске 
ад ми ни стра ци је, сма тра ју ћи њи хо во обра зло же ње при хва тљи вим. 
Та да се му џа хе ди ни про гла ша ва ју ре гу лар ном ла ком Сед мом бри-
га дом кор пу са Ар ми је БиХ под на зи вом “Ел-Му џа хин“.28) Та ко је 
Ал Ка и да под ко ман дом Оса ме Бин Ла де на и му џа хе ди на оства ри-
ла сво је ци ље ве - слу жбе ни ула зак у Ар ми ју БиХ.29) Та ко је у БиХ 
то ком ра та ство ре на и раз ви је на из у зет но чвр ста и опа сна те ро ри-
стич ка мре жа. 

Опа сно сти од те ро ри зма по БиХ, Евро пу и ши ре је по себ но 
по ве ћа на јер су се бо сан ски му сли ма ни отво ре но и ак тив но при-
кљу чи ли мно гим те ро ри стич ким гру па ма, чи ме је ство ре на тзв. 
“Бе ла Ал Ка и да/Европ ска Ал Ка и да“. По фи зи о но ми ји, по на ша њу, 

25) В. Азиновић, Увод у студије тероризма, op. cit., стр. 40.

26) Evan F. Kohlmann, Al-Qaida's Jihad in Europe: The Afghan-Bosnian Network, Berg Pub-
lisher, New York, 2004.

27) Бартоломеј Курмон, Дарко Рибникар, Асиметрични ратови, сукоби јуче и данас, теро-
ризам и нове претње, НИЦ „Војска“, Београд, 2003, стр. 129.

28) Evan F. Kohlmann, op. cit., pp. 91-92.

29) Али Хамад, У мрежи зла - Међународни тероризам и Ал Каида, Глас Српске, 2007, стр. 
229.
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го во ру и кул ту ри, они се не раз ли ку ју од гра ђа на БиХ, Бал ка на и 
Евро пе, што им да је не у по ре ди ву пред ност при кре та њу и пре ла-
ску др жав них гра ни ца у од но су на те ро ри сте арап ског по ре кла. За-
то на пи та ње да ли је и у ко јој ме ри БиХ зна чај на и за слу жна за по-
нов ни раз вој те ро ри зма у Евро пи ни је да нас те шко од го во ри ти, јер 
је еви дент но да је БиХ нај пер спек тив ни ји део Евро пе и За па да за 
ре а ли за ци ју гло бал них те ро ри стич ких ци ље ва, иако би бо шњач ки 
ин те лек ту ал ни кру го ви од ба ци ли ову те зу са ин диг на ци јом, чак и 
агре си јом.30) Пре ма ми шље њу Џе ва да Га ли ја ше ви ћа, у БиХ де лу је 
око че тр де се так ор га ни за ци ја са пре ко сто ти ну кан це ла ри ја у БиХ, 
ко је су оста ци му џа хе дин ског по кре та из од ре да “Ел му џа хид“ и 
„Ак тив не ислам ске омла ди не“.31)

УЛО ГА „ХУ МА НИ ТАР НИХ ОРГАНИЗАЦИЈА“ 
У РАЗ ВО ЈУ ТЕ РО РИ ЗМА У БИХ ОД 

1991. ГО ДИ НЕ ДО ДА НАС

По чет ком по след ње де це ни је XX ве ка БиХ је по ста ла сте ци-
ште ве ли ког бро ја ме ђу на род них ор га ни за ци ја раз ли чи тог ка рак-
те ра, ко је се са мо фор мал но мо гу на зва ти ху ма ни тар ним. Под њи-
хо вим окри љем у БиХ су сти гле и дру ге сна ге (стра не оба ве штај не 
и те ро ри стич ке струк ту ре) ко је све до да нас ге не ри шу сло же не 
без бед но сне про бле ме у БиХ, ре ги о ну и Евро пи. На чи ни њи хо вог 
до ла ска или на стан ка/осни ва ња у БиХ су: 1. oдређен број ових “ху-
ма ни тар них“ ор га ни за ци ја је већ де ло вао у ислам ским и дру гим 
зе мља ма, ода кле су пру жа ле ло ги стич ку и дру ге вр сте по др шке 
ислам ској бра ћи сву где у све ту у оства ри ва њу ра ди кал них исла-
ми стич ких ци ље ва. У рат ном и по рат ном пе ри о ду оне су ак ти ви-
ра ле сво ја пред став ни штва и кан це ла ри је у БиХ; 2. не ке од њих су 
де ло ва ле у ино стран ству где су про гла ше не те ро ри стич ким, због 
че га им је та мо за бра њен рад, па су по год но тло за сво је де ло ва ње 
на шле у БиХ; и 3. је дан број ових ор га ни за ци ја је већ де ло вао на 
про сто ру БиХ пре ра та и сво ју ак тив ност и про грам ра да су са мо 
пре у сме ри ле у “пра вом“ прав цу (све стра на по др шка екс трем ним 
исла ми стич ким струк ту ра ма у БиХ). Ове ор га ни за ци је су то ком и 
не по сред но по сле ра та има ле по себ ну уло гу у ре гру то ва њу ак тив-
ног и па сив ног члан ства те ро ри стич ких ор га ни за ци ја на про сто ру 
БиХ, осни ва њу те ро ри стич ких ће ли ја, њи хо вом ак ци о ном уве зи ва-
њу и ло ги стич кој по др шци.

30) Галијашевић Џ., Ера тероризма у БиХ, op. cit., стр. 81.

31) Исто.
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У то ме се по себ но ис та кла Аген ци ја за по моћ тре ћим зе мља-
ма (Third World Re li ef Agency - TWRA), ко ја је сво је де ло ва ње у БиХ 
ба зи ра ла на ви ше де це ниј ском при ја тељ ству (од 70-их год. XX ве-
ка) дво ји це екс трем них исла ми ста: ли де ра СДА Али је Изет бе го-
ви ћа и Ел Фа тих Ха са не и на (El Fa tih Has sa nein), осни ва ча TWRA 
и чла на са у диј ске вла да ју ће стран ке На ци о нал ни ислам ски фронт 
(Na ti o nal Isla mic Front - NIF), за јед но са бра том Су кар ном Ха са не-
и ном.32) TWRA је осно ва на у Бе чу 1987. го ди не као му сли ман ска 
ху ма ни тар на ор га ни за ци ја, чи ји је на вод ни циљ био по др шка об-
но ви Исла ма у Ис точ ној Евро пи и бив шем СССР-у.33) Слу жбе на 
са рад ња из ме ђу TWRA и му сли ман ског по ли тич ког еста бли шмен-
та у БиХ по чи ње по чет ком ра та 1992. го ди не, при ку пља њем нов-
ча них сред ста ва од стра не TWRA за на о ру жа ва ње му сли ман ских 
ору жа них фор ма ци ја, пре све га нов ча ним сред стви ма Ал Ка и де.34) 
Та да TWRA отва ра ис по ста ве у Са ра је ву, Бу дим пе шти, Мо скви и 
Ис тан бу лу, а у мар ту 1992. го ди не Ха са не ин је до био ди пло мат ски 
па сош и по стао ата ше за кул ту ру при са у диј ској ам ба са ди у Бе чу. 
То му је омо гу ћи ло да кри јум ча ри ве ће ко ли чи не нов ца за по тре бе 
по ли тич ких и вој них струк ту ра ко је је у БиХ кон тро ли сао Али-
ја Изет бе го вић, а но вац је до ла зио из мно гих ислам ских зе ма ља 
(Ира на, Су да на, Са у диј ске Ара би је, Па ки ста на, Бру не ја и Ма ле зи-
је) пре ко Евро пе, Сло ве ни је и Хр ват ске.35) Је дан од до на то ра TWRA 

32) Према сазнањима Баварске покрајинске криминалистичке полиције у Минхену, Ел 
Фатих Али Хасанеин био је пријатељ Алије Изетбеговића и исламски вођа у Источној 
Европи. Рођен је 1946. године у Каркугу, у Судану. По завршетку Медицинског факулте-
та у Београду 1973. године, специјализовао се за интернисту на Универзитету у Бечу. Био 
је оснивач више удружења у бившој СФРЈ: Удружење исламских студената источне Ев-
ропе (1967), и Југословенско муслиманско удружење (1966), из којег ће касније настати 
Странка демократске акције (СДА). Хасанеин је учествовао у превођењу и штампању 
првих исламских књига на босанском језику: 1973. године Ова религија М. Кутба и 
Будућност ове религије С. Кутба. Радио је истраживања о муслиманима у Источној Ев-
ропи и за то добио награду Међународне исламске омладине. У Сарајеву је 1983. годи-
не осуђен у одсуству на осам година затвора због сарадње са Изетбеговићем. Штампао 
је Изетбеговићеву књигу Исламска декларација у 10.000 примерака која је дистрибуи-
рана по исламским центрима и удружењима у целом свету. Хасанеин је плаћао адвока-
те окривљених за време судског процеса у Сарајеву, изабран је за извршног директора 
исламског Савета за источну Европу. Савет је требао постати најважнија институција за 
питања муслимана у источној Европи. Алија Изетбеговић га је овластио за свог пред-
ставника за сакупљање донација по исламским и арапским земљама. Видети: Милован 
Дрецун, Алахови ратници, Print Book, Београд, стр. 115-118.

33) Christopher Deliso, op. cit. pp. 8-12; Национални исламски фронт, који је основао др Хасан 
Абдулах Тураби, западне земље и САД сматрају фундаменталистичком политичком 
организацијом. Тураби је био главни секретар Муслиманске браће и професор права 
у Картуму, који је настојао увести шеријатско право у Судан и друге исламске земље. 
Пружао је и уточиште Осами бин Ладену после протеривања из Саудијске Арабије.

34) Christopher Deliso, op. cit., p. 9.

35) Хрватска и Словенија су непосредно пре и током рата у БиХ биле укључене у тајно 
финансирање званичника БиХ (активиста СДА и Алије Изетбеговића), а највећа сред-
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био је и Оса ма бин Ла ден, а сa Ха са не и ном je био по ве зан пре ко 
Ха са на Ал Ту ра би ја.36) Ок то бра 1992. го ди не, та да шњи ми ни стар 
спољ них по сло ва БиХ Ха рис Си лај џић по се тио је “Die Er ste Oster-
re ich Bank” у Бе чу, ко јој је дао по твр ду да “го спо дин Ха са не ин има 
кре ди би ли тет фи нан сиј ског пред став ни ка на пад ну те БиХ”.37) Го-
ди не 1993. Али ја Изет бе го вић на пи сао је пи смо ко јим је по твр ђе-
но аустриј ској бан ци да Ха са не ин има пу но по ве ре ње вла сти БиХ. 
Та са рад ња по че ла је под по кри ћем ци вил них про је ка та: отва ра ње 
фар ме пи ли ћа, но вин ске аген ци је и твор ни це кон фек ци је. TWRA је 
пр ву ве ли ку опе ра ци ју из ве ла у сеп тем бру 1992. го ди не, ка да је из-
најм ље ним ави о ном из Кар ту ма, глав ног су дан ског гра да, на ма ри-
бор ски аеро дром (Сло ве ни ја) до пре мљен то вар озна чен као ху ма-
ни тар на по моћ. Али, уме сто ху ма ни тар не по мо ћи, у ави о ну је би ло 
ви ше од 120 то на пу ша ка, ми но ба ца ча, ми на и му ни ци је. Оруж је 
је би ло со вјет ске про из вод ње, ку пље но пре ко бо шњач ко-тур ске 
ве зе (не мач ка по ли ци ја је ка сни је иден ти фи ко ва ла 30 му сли ма на 
из БиХ и Ту ра ка ко ји су уче ство ва ли у ку по ви ни) и пр во бит но је 
би ло ускла ди ште но у бив шој Ис точ ној Не мач кој). Део на о ру жа ња 
по сле је пре ба чен хе ли коп те ри ма у Ту злу и Зе ни цу, а го ри во за те 
ле то ве узе ли су у Спли ту.38) Про це њу је се да је то ком ра та у БиХ 
пре ко TWRA у БиХ ушло око 350 ми ли о на до ла ра при ку пље них од 
ви ђе них му сли ма на ши ром све та, а нај по зна ти ји је био Оса ма бин 
Ла ден, као и око 200 то на оруж ја и му ни ци је. Члан мре же за при-
ку пља ње и до пре ма ње нов ца и оруж ја био је ра ди кал ни еги пат ски 
имам Ше ик Омар Аб дел Рах ман (Omar Ab del Rah man), осу ђен за 
те ро ри стич ки на пад на Свет ски тр го вин ски цен тар (World Tra de 
Cen ter) у Аме ри ци 1993. го ди не, ко ји у сво јим ис ту пи ма ис ти цао 
да се у БиХ во ди бор ба за “ислам ску ствар“. Аме рич ки пра во суд-

ства су им преко ових држава долазила из Саудијске Арабије, Кувајта и Уједињених 
Арапаских Емирата. Christopher Deliso, op. cit. pp. 7-9; Evan F. Kohlmann, Al-Qaida's 
Jihad in Europe: The Afghan-Bosnian Network, New York: Berg Publisher, 2004, p. 44.

36) Evan F. Kohlmann, , op. cit, pp. 45-46.

37) Представници “Die Erste Osterreich Bank” тврде да је од 1992-1995. године кроз ТWРА 
прошло око 350 милиона долара, и то: 1992. - $80 милиона, 1993. - $231 милион, 1994/5. 
- $39 милиона и, до августа 1996. - $500.000. Највећи део новца потрошен је за куповину 
оружја. Део новца је искориштен за подмићивање власти у Хрватској и Словенији да 
одобре нелегалан транспорта наоружања за АБиХ; Domagoj Margetić, Islamistički teror-
izam na Jugu Evrope, Zagreb (s.n.), 2006; Christopher Deliso, op. cit., p. 9.

38) Остатак илегално увеженог оружја (10 000 пушака, 750 000 метака, ракете и експлозив) 
остали су у Словенији (Марибор) годину дана. Вредност наоружања процењена је на 
око 10 милиона долара. Кад је оружје откривено, обелодањено је да је TWRA платила 
ускладиштење. Од тада је ТWRА предмет обраде обавјештајних служби западних 
земља, али није ништа предузео да трансфер оружја буде заустављен.



Младен Бајагић БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА У ВРТЛОГУ  ...

61

ни ор га ни до ка за ли су по ве за ност Рах ма на са TWRA.39) Са TWRA 
су са ра ђи ва ли и би ли у ње ним ор га ни ма ви со ко по зи ци о ни ра ни 
му сли ман ски по ли ти ча ри из БиХ.40) Рад аген ци је у Бе чу пре стао 
је 1996. го ди не а њен осни вач је и да ље остао ак ти ван у зе мља-
ма ре ги о на. TWRA ни је пот пу но уга ше на и тре нут но функ ци о ни ше 
кроз од ре ђе не фи нан сиј ске ин сти ту ци је пре ко ко јих “ле гал но“ по-
др жа ва ве ха биј ски те ро ри стич ки по крет у БиХ.41) Аген ци ја TWRA 
је има ла кључ ну уло гу и у до пре ма њу иран ског оруж ја у БиХ од 
ма ја 1994. го ди не пре ко те ри то ри је Хр ват ске, и по ред про гла ше ног 
ем бар га Ре зо лу ци јом УН број 713.42) У је сен 1995. го ди не аустриј-
ска ан ти те ро ри стич ка по ли циј ска је ди ни ца у Бе чу је ушла у про-
сто ри је TWRA и уви дом у до ку мен та ци ју утвр ди ла уче шће TWRA 
у иле гал ном уво зу оруж ја из Ира на, као и број не ве зе ра ди кал них 
ислам ских ор га ни за ци ја и по је ди на ца с му сли ма ни ма у БиХ пре ко 
TWRA. Је дан од до на то ра TWRA био је и Оса ма бин Ла ден, а сa Ха-
са не и ном je био по ве зан пре ко Ха са на Ал Ту ра би ја.43) Што се ти че 
до ма ћих екс трем них му сли ма на из БиХ, са TWRA су, по ред Али је 
Изет бе го ви ћа, би ли уско по ве за ни: 1. Ир фан Ље ва ко вић, је дан од 
осни ва ча СДА, укљу чен у до во ђе ње ислам ских те ро ри ста у БиХ 
под окри љем TWRA44); 2. Ха сан Чен гић, је дан од ор га ни за то ра до-
ла ска му џа хе ди на у БиХ, био члан Управ ног од бо ра TWRA, у Дру-
гом свет ском ра ту при пад ник зло гла сне Хан џар ди ви зи је ко ја је ра-
то ва ла на стра ни на ци стич ке Не мач ке под кон тро лом SS тру па45); 
3. Џе мал Мер дан, одан иде ја ма иран ског аја то ла ха Хо ме и ни ја, био 
ве за са стра ним му џа хе ди ни ма; 4. Ху се ин Жи ваљ, био за ме ник ми-
ни стра спољ них по сло ва БиХ, бив ши ам ба са дор БиХ у Аустри ји 
и члан Управ ног од бо ра TWRA; 5. Фа рис На нић, ис так ну ти члан 

39) Доказе о везама Рахмана и ТWRА у Бечу поседује и аустријска антитерористичка 
полиција (снимци телефонских разговора на тему како у европским џамијама продати 
видеоматеријал са шеиковим порукама и проповедима). Рахмана америчке обавештајне 
службе директно повезују са Аjманом ал-Завахаријем и Осамом бин Ладеном. У јануару 
1996. године емитована је његова проповед уочи осуде због водеће улоге у мрежама 
исламистичких терориста у Њујорку 1993. године. Проповед је истицала централно ме-
сто БиХ у борби за тзв. “исламску ствар”; Domagoj Margetić, op. cit., str. 49; Christopher 
Deliso, op. cit., p. 34.

40) Leslie S. Lebl, op. cit., p. 7.

41) Evan F. Kohlmann, op. cit., pp. 35-48

42)  Тада је већ била на снази Резолуција Савета безбедности УН бр. 713. која, између 
осталог, забрањује увоз оружја и друге ратне опреме на територију бивше СФРЈ, па и 
БиХ; Видети: UN Security Council, Resolution 713 of 25. September 1991; Paragraf 6.

43) Evan F. Kohlmann, op. cit., pp. 45-46.

44) Christopher Deliso, op. cit., p. 20.

45) Ibid, p. 8; Милован Дрецун, Алахови ратници, op. cit., стр. 118-119, 148-149.
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СДА у За гре бу; 6. Са лим Ша бић, ис так ну ти члан СДА, ди рек тор 
беч ке ис по ста ве In ter na ti o nal As so ci a tion for the Aid to Mu slims of 
BiH у За гре бу; и 7. Дер виш Ђур ђе вић, ис так ну ти члан СДА, осу ђен 
због те ро ри стич ког де ло ва ња у бив шој СФРЈ 1983. го ди не, са ра ђи-
вао са Ха сне и ном и био члан Управ ног од бо ра TWRA, итд.46)

Ал Ки фах цен тар за по моћ (Al-Ki fah Re fu gee Cen ter, a.k.a. 
Mak htab-e-Khi da mat) је дру га зна чај на „ху ма ни тар на“ ор га ни за ци ја 
ко ја је сво је огран ке има ла ши ром све та: у Сје ди ње ним Др жа ва ма, 
Евро пи, ти ме и у БиХ. Осни вач ове ор га ни за ци је био је ал жир ски 
пи лот Ка мир Ад Дин Кир ба ни (Ka mr ad Din Kir ba ni), при пад ник 
ал жир ске те ро ри стич ке ор га ни за ци је GIA (Al-Ga ma'a al-Isla miyya), 
ко ји је на ре ђе ње за отва ра ње кан це ла ри је у За гре бу до био ди рект-
но од Оса ме Бин Ла де на 1992. го ди не. Овај цен тар је био ди рект но 
од го во ран за до во ђе ње при пад ни ка ви ше те ро ри стич ких ор га ни-
за ци ја у БиХ. Но вац за функ ци о ни са ње ове ор га ни за ци је је сти зао 
из ислам ских зе ма ља пре ко ТWRА. То ком ра та шеф Ал Ки фа ха је у 
ви ше на вра та бо ра вио у БиХ са за дат ком да рас по ре ди при сти гле 
му џа хе ди не у је ди ни це Ар ми је БиХ и фор ми ра му џа хе дин ску за-
јед ни цу у БиХ - од ред “Ел Му џа хе дин“. Ак ти ви сти Ал Ки фа ха су 
уче ство ва ли и у пре ба ци ва њу оруж ја у БиХ, вр ши ли вој ну и вер ску 
обу ку у кам по ви ма му џа хе ди на у БиХ. Цен тар Ал Ки фах је ак ти-
ван и да нас у БиХ али је ње гов шеф 1997. го ди не мо рао на пу сти ти 
БиХ због по ве за но сти са од ре ђе ним те ро ри стич ким ак ти ма усме-
ре ним ди рект но про тив Сје ди ње них Др жа ва.47)

Aл-Му ва фак (Аl Mu wa faq) је та ко ђе на вод на „ху ма ни тар на“ 
ор га ни за ци ја, ко ја се у пе ри о ду 1992-1996. го ди не ба ви ла “ху ма ни-
тар ним“ ра дом у БиХ на тај на чин што је њен во ђа из Ту ни са иле-
гал но при ку пљао но вац и пу тем “ТWRА“ га слао у БиХ. Ор га ни за-
ци ја је уче ство ва ла и у пре ба ци ва њу исла ми стич ких те ро ри ста из 
Хр ват ске у БиХ.

Фон да ци ја за по моћ му сли ма ни ма Бо сне осно ва на је по чет-
ком 90-их го ди на од стра не нај и стак ну ти јих и нај у ти цај ни јих чла-
но ва СДА, ме ђу ко ји ма су би ли и по је дин ци из бли ско и сточ них зе-
ма ља. Фон да ци ја је при ку пља ла по моћ ис кљу чи во за му сли ма не у 
БиХ. Но вац ко ји је сти зао из ислам ских зе ма ља се тро шио на ства-
ра ње јед но на ци о нал не ислам ске др жа ве БиХ. Из ове фон да ци је је 
про и за шла Му сли ман ска оба вје штај на слу жба са глав ном цен тра-
лом у За гре бу, а исти су има ли сво је пред став ни ке и у Егип ту, УАЕ, 

46) Domagoj Margetić, Islamistički terorizam na Jugu Evrope, Zagreb (s.n.), 2006.

47) Видети: The Al Kifah Refugee Center, A Call to Jihad in Bosnia, Flyer found amongst mate-
rial found at the former headquarters of the Al-Kifah Refugee Center in Brooklyn NY.
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Са у диј ској Ара би ји, Ку вај ту, Ка та ру и дру гим ислам ским зе мља ма. 
Је дан од за да та ка им је био пра ће ње и тај ни над зор ис так ну тих 
му сли ман ских ин те лек ту а ла ца и ли кви да ци ја не ис то ми шље ни ка.

Свет ска ху ма ни тар на ислам ска ор га ни за ци ја „ИГА СА“ (In-
ter na ti o nal Isla mic Re li ef Or ga ni sa tion - IIRO - IGA SA) је још од 
1993. го ди не има ла се ди ште у Бе чу и ис по ста ве у За гре бу и Ско-
пљу. Во ђе све три ове кан це ла ри је би ли су бе о град ски сту ден ти, 
ко ји су хап ше ни као при пад ни ци вер ско-те ро ри стич ке ор га ни за-
ци је “Фронт ислам ског спа са“ ко ја је ина че оку пља ла сту ден те из 
ислам ских зе ма ља. Пре ко ове ор га ни за ци је углав ном се до ту ра ло 
оруж је и му ни ци ја му џа хе ди ни ма на те ре ну.48)

Као што се ви ди, не ке “ху ма ни тар не“ ор га ни за ци је су у БиХ 
по че ле де ло ва ти и пре по чет ка ра та, по што су већ уве ли ко функ ци-
о ни са ле у афро-азиј ским ислам ским др жа ва ма. Мно ге од њих су 
у прет ход ном пе ри о ду и на дру гим жа ри шти ма где је Ислам био 
на вод но “угро жен“ фи нан си ра ле и на дру ги на чин по ма га ле гло-
бал ни про је кат исла ми за ци је све та, што го во ри о ду гом кон ти ну и-
те ту иде је па ни сла ми зма. Пре ма не ким ми шље њи ма, да нас у БиХ 
де лу је око пе де се так екс трем них исла ми стич ких ор га ни за ци ја под 
ху ма ни тар ним, еко ном ским, кул тур ним и дру гим ма ска ма.

ОД РЕД “ЕЛ МУ ЏА ХИД“,АЛ КА ИДА И 
ДРУГИ ОГРАН ЦИ ГЛО БАЛ НОГ ТЕРОРИЗМА 

У РАТ НОМ ПЕ РИ О ДУ У БИХ

Му џа хе ди ни из це лог све та ко ји су сти гли у БиХ још по чет-
ком ра та пр во бит но су би ли рас по ре ђе ни по ме сти ма у око ли ни 
сред њо бо сан ских гра до ва Зе ни це и Трав ни ка. Као ис ку сни ислам-
ски фа на ти сти из ав га ни стан ског ра та, би ли су зна чај но бор бе но 
по ја ча ње је ди ни ца ма Ар ми је БиХ. По твр да да му џа хе ди ни ни су 
слу чај но ни на крат ко сти гли у БиХ је и то што је во ђа му џа хе ди-
на у БиХ Ва хју дин ел-Ми сри убр зо фор ми рао “Му џа хе дин ску ад-
ми ни стра ци ју“ у бли зи ни Трав ни ка, ко ја се ста ра ла о ра зним по-
сло ви ма му џа хе ди на у БиХ (вој ни, ци вил ни, еко ном ски и дру ги), а 
би ло је пла ни ра но да ад ми ни стра ци ја тра је у БиХ и по за вр шет ку 
ра та. Об зи ром на већ рас плам са ли вер ски су коб у БиХ, про је кат 
Ал Каидe, фор ма ли зо ван кроз де ло ва ње од ре да „Ел Му џа хид“ (al-
Mu ja hi deen)49), чи ји је ко ман дант био Абу Ма ли (Abu El Ma a li - Ab-

48) Evan F. Kohlmann, , op. cit., pp. 42-43.

49) Абу Мали (Abu El Maali - Abdelkader Mokhtari), рођен у Алжиру, у БиХ дошао почетком 
1992. године, био командант-емир јединице Ел Муџахид. Он је један од најтраженијих и 
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del ka der Mok hta ri), за до био je ве ли ке сим па ти је већ фа на ти зо ва них 
до ма ћих му сли ма на ко ји су по хр ли ли у ње гов са став. Сви су мо-
ра ли про ћи вој ну обу ку у кам пу Ора шац и Ме ху ри ћи (ко јим је ко-
ман до вао Абу Аб дел Азиз ал Мун те си ба, зва ни Бар ба ро са). Та ко ђе, 
мо ра ли су про ћи и ду хов ну обу ку/ис пи ра ње мо зга ко јом се уса ђу ју 
те ро ри стич ко ми шље ње и не при ја тељ ска осе ћа ња пре ма сви ма ко-
ји ни су ислам ски вер ни ци, да ју ћи им до зна ња да са мо му сли ма ни 
мо гу би ти при ја те љи, а они ко ји то ни су су не при ја те љи Исла ма и 
му сли ма на ши ром све та.50) На ве зе рат них му сли ман ских ли де ра 
и Ал Каидe упу ћу је “Ин фор ма ци је” Аген ци је за ис тра жи ва ње и 
до ку мен та ци ју БиХ. У њој та да шњи ди рек тор АИД Му нир Али ба-
бић обра зла же на чи не до би ја ња пут них ис пра ва и др жа вљан ства 
БиХ му џа хе ди на и дру гих те ро ри ста од 1992-2000. го ди не. У јед-
ном де лу Ин фор ма ци је Али ба бић го во ри и да је још 1992. го ди не 
пре по чет ка ра та у БиХ 94 ли ца до би ло др жа вљан ство БиХ. У те 
рад ње би ли су укљу че ни зва нич ни ор га ни БиХ под кон тро лом бо-
шњач ких му сли ман ских ка дро ва.51) По ред ко ман дан та Абу Ма ли ја, 
не ки од нај по зна ти јих те ро ри ста - ак тив них при пад ни ци је ди ни це 
Ел Му џа хид су:

•  Абд Ал Рах ман, по знат као An war el Sha a ban, бив ши во-
ђа те ро ри стич ке ор га ни за ци је Ал Га ма ал Исла ми је, је-
дан од во ђа му џа хе ди на у БиХ. Рах ман је до по ги би је у 
БиХ био емир од ре да„Ел Му џа хид“. Још пре до ла ска у 
БиХ Рах ман је у Ислам ском цен тру у Ота ви (Ка на да) 
про по ве дао џи хад у БиХ и по ма гао пре ба ци ва ње еги пат-
ских му џа хе ди на ве те ра на ав га ни ста на у БиХ52);

•  Ебу Ха рис, глав ни ор га ни за тор оку пља ња ло кал ног му-
сли ман ског ста нов ни штва са под руч ја Јај ца, Ви те за, 

најопаснијих терориста у свету, а БиХ је напустио 1999. године, мада се у још неколико 
наврата враћао у БиХ и на Косово и Метохију. Према неким сазнањима, тренутно се 
налази у Канади. Крајем 1995. године упутио је позив свим муслиманима света да дођу 
у БиХ и придруже се својој муслиманској браћи у светом џихаду. Абу Ел Мали се у зва-
ничним круговима америчке администрације често назива и „јуниор Осама Бин Ладен“. 
У француским судским списима Мали се водио као вођа терористичких ћелија у Бос-
ни, Пакистану и Афганистану. Christopher Deliso, op. cit., p. 9; Esad Hećimović, op. cit., 
str. 19; Global terror alert, Internet 14/01/2011, ww.globalterroralert.com/images/documents/
pdf/0805/abuelmaali0805.pdf; Dževad Galijašević, , Era terorizma u BiH, op. cit, str. 9-10.

50) Али Хамад, У мрежи зла, Глас Српске, 2007, стр. 234.

51) Agencija za istraživanje i dokumentaciju (AID) BiH Sarajevo, “Informacije” broj: K-02-128 
od 18.01.2002. godine, упућена Koordinacionom timu za borbu protiv terorizma Vijeću mini-
stara BiH 18.01.2002. године. У потпису је тадашњи директор AID Мунир Алибабић.

52) Esad Hećimović, Garibi – mudžahedini u BiH 1992-1995, BiH, Zenica: Fondacija Sina, 2006, 
str. 32; Џон Р. Шиндлер, Несвети терор: Босна, Ал Каида и успон глобалног џихада, 
Београд: Службени гласник, 2009, стр. 101-102.
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Но вог Трав ни ка и др. Спро во дио је вер ску ин док три на-
ци ју ме ђу њи ма и да вао ло ги стич ку по др шку му џа хе дин-
ским кам по ви ма пре ко ислам ских ху ма ни тар них ор га ни-
за ци ја;

•  Му ста фа Ка мел Су ле и ман, при пад ник бри га де Ел Му џа-
хид;

•  Ме хрез Ам ду ни (рат но име Abu Tal ha), бли ски са рад ник 
Оса ме бин Ла де на и ви со ки функ ци о нер Ал Ка и де, по-
знат као “Бин Ла ден мла ђи”, ухап шен на аеро дро му у 
Ис тан бу лу 9. сеп тем бра 1999. го ди не са па со шем БиХ. 
Ам ду ни је до шао у БиХ ма ја 1993. го ди не. Био је при пад-
ник је ди ни це Ел Му џа хид до ма ја 1995. Др жа вљан ство 
БиХ за тра жио је 18. де цем бра 1997. го ди не и па сош до-
био за пет да на53);

•  Ли о нел Ду монд, Ал жи рац са фран цу ским др жа вљан-
ством, по бе гао из са ра јев ског за тво ра у ма ју 1999. го-
ди не, по ха ђао вој ну обу ку у је ди ни ци Ел Му џа хид, при-
пад ник Ору жа не ислам ске гру пе (ГИА);

•  Абу Аб дел Азиз, је дан од ко ман да на та у је ди ни ци Ел Му-
џа хид то ком ра та у Бо сни54);

• · Са ид Ат ма ни Ка рим, по ха ђао вој ну обу ку у је ди ни ци Ел 
Му џа хид, при пад ник ГИА, ве те ран и ин ва лид бо сан ског 
ра та, ра ња ван ви ше пу та у ра ту, имао др жа вљан ство 
БиХ, из ру чен Фран цу ској;

• · Фа тех Ка мел, по ха ђао вој ну обу ку у од ре ду Ел Му џа хид, 
при пад ник ГИА, на по чет ку ра та бо ра вио у БиХ, био ра-
њен, имао др жа вљан ство БиХ, из ру чен Фран цу ској55);

• · Мо ло уд Бо у гу е лан, по ха ђао вој ну обу ку у од ре ду Ел Му-
џа хид, при пад ник ГИА;

53)  Сумња се да је Амдуни био умешан у припрему атентата на Папу Ивана Павла II,  када 
је током његове посете Сарајеву откривен експлозив испод моста у сарајевској општини 
Нови Град; Hrvatski informativni centar, Mudžahedini, Internet 14/02/2008, http://www.hic.
hr/bih-1990-mudzahedini03.htm; Džon R. Šindler, op. cit., str. 224-226.

54)  Christopher Deliso, op. cit., p. 6; Шеик Абдел Азиз Барбарос (Abu Abdel Aziz) је један 
од најутицајнијих терориста који су учествовали на страни Армије БиХ у рату у БиХ. 
Он је у августа 1992. године у Травнику основао тзв. “Муслиманске снаге” из чијег 
једног дела у јесен 1992. године настаје Седма муслиманска бигада, а из другог “Ел 
Муџахид”. У првој су ратовали домаћи муслимани а у другој муџахедини пристигли 
са свих меридијана у БиХ на почетку рата. До краја свог боравка у БиХ Азиз је имао 
функцију “емира”, односно главног команданта свих муџахедина, коју је препустио Ел 
Масрију; Есад Хећимовић, op. cit., стр. 31. Милован Дрецун, op. cit., стр. 86-90., 124-
125.

55)  Џон Р. Шиндлер, op. cit, стр. 222.
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•  Омар Зем мриа, по ха ђао вој ну обу ку уодре ду Ел Му џа хид, 
при пад ник ГИА;

•  Аб дул Бер (Zo he ir Cho u lah zvo Ab dul Be rr), ве те ран и ин-
ва лид бо сан ског ра та, ра ња ван ви ше пу та, имао др жа-
вљан ство БиХ. Из др жа вао пе то го ди шњу ка зну у Фран-
цу ској;

•  Дур мо Еслам, по ре клом из Егип та, де пор то ван у Еги-
пат, при пад ник од ре да Ел Му џа хид;

•  Имад Ел Ми сри (She ikh Imad el-Mi sri), екс трем ни ва-
ха би ста, при пад ник је ди ни це Ел Му џа хид, по ре клом из 
Егип та, пра во име Osa ma Ah med Fa ra gal lah. То ком бо-
рав ка у БиХ био је ве ро у чи тељ и ха физ у Ел Му џа хи ду. 
Ухап шен је и де пор то ван у Еги пат по сле 11. сеп тем бра 
да из др жа ва ка зну за тво ра због уче шћа у уби ству 58 
за пад них ту ри ста у Лук со ру56);

•  Абу Та бит ал Ма сри (Abu Tha bit al-Ma sri), ав га ни стан-
ски џи хад те ро ри ста, “је дан од су пер зве зда Бин Ла де-
на”, про сла вио се у од бра ни Џа ла ла ба да за јед но са Ал 
Ку та зом, при пад ник од ре да Ел Му џа хид, по ги нуо код За-
ви до ви ћа у БиХ то ком ра та57);

•  Абу Аб да лах Ли ли (Abu Ab dal lah Li li), ав га ни стан ски џи-
хад те ро ри ста, “је дан од су пер зве зда Бин Ла де на”, у 
ра ту у БиХ био по знат под на дим ком “Пла нин ски лав”, 
по ги нуо у ра ту у БиХ код За ви до ви ћа58);

•  Аб ду лах Ес син дар из Јеменa, има рас пи са ну по тер ни цу 
због ауто-бом бе у Ри је ци 1995. го ди не. При пад ник за јед-
ни це му џа хе ди на у Бо чи њи;

•  Имад Аи Ху син, по ре клом из Си ри је, ру ко во ди лац за јед-
ни це му џа хе ди на у Бо чи њи;

•  Абу Хам за (Kar ray Ka mel Ben Ali) по ре клом из Ту ни са. 
Из др жа ва за твор ску ка зну у КП Зе ни ца због уби ства 
Абу Ве ли да 1997. го ди не;

•  Али Ах мад Али Ха мад, по чет ком 1991. го ди не до шао у 
БиХ пре ко Не мач ке и Хр ват ске. У пе ри о ду 1992-1995. 
го ди не био при пад ник од ре да Ел Му џа хид. То ком 1990-
1991. го ди не био при пад ник Бин Ла де но вих сна га у Аф-
га ни ста ну. По сле за твор ске ка зне у Зе ни ци због под ме-

56) Ibid, p.222.

57) Милован Дрецун, op. cit., 86-90., 135-136; 

58) Џон Р. Шиндлер, op. cit., стр. 100.



Младен Бајагић БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА У ВРТЛОГУ  ...

67

та ња ауто-бом бе у Мо ста ру 1997. го ди не про те ран у 
зе мљу ро ђе ња;

•  Абу Ми на, по ре клом из Егип та, био за ду жен за “без бед-
ност и спе ци јал не за дат ке” у је ди ни ци Ел Му џа хид;

•  Абу Аид, бо ра вио на под руч ју Зе ни це 1994-95. го ди не, 
при пад ник од ре да Ел Му џа хид, био за ду жен за мин ско-
екс пло зив на сред ства и обу ку у тој је ди ни ци;

•  Хо џић Мир сад, зва ни “Џа фер” (Hany Ta lat Abd-Ei-Fat-
tam Ab dal la), по ре клом из Егип та, на ста њен у Трав ни ку. 
То ком ра та био при пад ник од ре да Ел Му џа хид, до во ди 
се у ве зу са на бав ком и швер цом на о ру жа ња, осу ђи ван 
због раз бој ни штва59);

•  Ах мед Зу хар Хан да ла, при пад ник од ре да Ел Му џа хид, 
по сле ра та у Бих по стао по зна ти при пад ник Ал Ка и де. 
У сеп тем бру 1997. го ди не у те ро ри стич ком ак ту ди гао 
хр ват ску  згра ду у Мо ста ру у ва здух, због че га је и осу-
ђен у бек ству. По сле 11. се прем бра про на ђен, ухап шен и 
пре ба чен у ба зу ору жа них сна га САД “Гван та на мо”;

•  Ах мад На сир Аб да ла ал Ба хри (Na sir Ah mad Na sir Ab-
dal lah al-Ba hri), при пад ник од ре да Ел Му џа хид у БиХ од 
1992. го ди не под име ном Абу Џан дал (Abu Jan dal);

•  Ал Му та за (al-Mo a taz), те ро ри ста од ве ли ког по ве ре ња 
Бин Ла де на, уче сник ра та у Ав га ни ста ну, про сла вио се у 
бор ба ма код Џа ла ла ба да, при пад ник му џа хе ди на у БиХ, 
по ги нуо код За ви до ви ћа у БиХ;

•  Ра би Ид Абд ал Га ни (Ra bi Id Abd al-Gha ni), му џа хе дин 
ве те ран из Ав га ни ста на, по ре клом из Егип та, ње гов до-
ла зак у БиХ у вре ме ра та ор га ни зо ван из глав ног шта ба 
Бин Ла де на и Ал Ка и де у Кар ту му.60)

Ал Ка и да је би ла нај за сту пље ни ја и нај број ни ја те ро ри стич-
ка ор га ни за ци ја у БиХ то ком ра та, али сва ка ко не и је ди на. Под 
окри љем Ал Ка и де, ко ри сте ћи њи хо ве ухо да не ка на ле, у БиХ су 

59) Hrvatski informativni centar, Mudžahedini, Internet 14/02/2008, http://www.hic.hr/bih-1990-
mudzahedini03. htm; See photo in: Evan Kohlman, Global Terroralert, Internet 14/02/2008, 
www.globalterroralert.com; William A. Mayer, 10 Years And Counting - Still No Exit Plan 
From Clinton Created, European Al-Qaeda Base, Internet 14/02/2008, http://www.militantis-
lammonitor.org/article/id/1127; О деловању муџахедина у БиХ још у: Domagoj Margetić, 
Islamistički terorizam na Jugu Evrope, op. cit.

60)  Џон Р. Шиндлер, , op. cit, стр. 101; Ово је само мали списак терориста који су актив-
но учествовали у рату у БиХ на страни Армије БиХ и под директним покровитељством 
Алије Изетбеговића и његове политичке странке СДА, а који су били уграђени у ткиво 
терористичких група под руководством Бин Ладена, из којих ће настати данас позната 
Ал Каида. Види опширније: Dževad Galijašević, op. cit, str. 114-137.
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до шле и при ста ли це “Му сли ман ске бра ће“, “Фа та ха“, “Ха ма са“, 
“ГИА“, “Хе збо ла ха“ и дру гих те ро ри стич ких ор га ни за ци ја, али су 
сви би ли под чвр стим вођ ством и над зо ром већ ис ку сних и пре ка-
ље них џи хад рат ни ка из ав га ни стан ског ра та ко ји су при па да ли Ал 
Ка и ди. Од ред “Ел Му џа хид“, ко ји је био у скло пу Сед ме бри га де 
Тре ћег кор пу са Ар ми је БиХ из Зе ни це, био је ди рект но пот чи њен 
Али ји Изет бе го ви ћу, ко ји их је че сто по се ћи вао, као што је то ура-
дио и уочи ве ли ког зло чи на ко је је од ред по чи нио у срп ском ме сту 
Во зу ћа 1995. го ди не. До ма ћи му сли ма ни ко ји су про шли обу ку у 
му џа хе дин ској бри га ди ни су би ли, ка ко су ми сли ли, на обу ци у 
од го ју и вас пи та њу на из вор ним ислам ским прин ци пи ма, не го су 
од га ја ни у ду ху екс трем не па ни сла ми стич ке фун да мен та ли стич-
ке иде о ло ги је при пад ни ка Ал Ка и де - чла но ва од ре да “Ел Му џа-
хид“.61) Му сли ман ске вла сти у БиХ су то ком ра та би ле из у зет но 
на кло ње не овом од ре ду. То по твр ђу је и Од лу ка Пред сед ни штва 
БиХ из 1994. го ди не ко јом је ви ше му џа хе ди на и те ро ри ста уна-
пре ђе но у ви ше чи но ве Ар ми је БиХ: 1. Абу Ма ли, ко ман дант Од-
ре да „Ел-Му џа хид“ (чин над ка пе та на); 2. Абу Еј мен, по моћ ник ко-
ман дан та за оба ве штај но-без бед но сне по сло ве (чин ка пе та на); 3. 
Абул Ха рис, по моћ ник ко ман дан та за мо рал и вер ска пи та ња (чин 
ка пе та на), 4. Ал-Хам да ни Са ђе да Фа дил, по моћ ник ко ман дан та за 
ло ги сти ку (чин ка пе та на).62)

Тра го ви звер ста ва кр во лоч них му џа хе ди на из од ре да „Ел 
Му џа хид“су оста ли на свим ра ти шти ма ши ром БиХ. Пре мла ћи ва-
ње до ма ћих му сли ма на без би ло ка квог по во да и раз ло га, си ло ва ње 
до ма ћих му сли ман ки, отво ре ни су ко би са при пад ни ци ма Хр ват-
ског ви је ћа од бра не, пљач ка на пу ште не имо ви не су са мо део зло-
чи на ко је су то ком ра та чи ни ли “ислам ски пра вед ни ци на ала хо вом 
пу ту“. Тор ту ра над за ро бље ним срп ским бор ци ма пре ла зи ла је сва-
ку”људ ску ма шту“: на би ја ње за ро бље ни ка на ко лац, тр га ње жи вих 
љу ди во зи ли ма или ко њи ма, де ра ње ко же са истих, при си ља ва ње 
му шких де ча ка да си лу ју вла сти те мај ке, итд.63)

Још то ком ра та му сли ман ска власт у Са ра је ву је усту пи ла 
стра ним му џа хе ди ни ма од ре ђе на под руч ја где су се они на се ли ли 
и ор га ни зо ва ли сво је за јед ни це. Јед но од пр вих ме ста – на се ља му-
џа хе ди на је на се ље Бо чи ња у око ли ни Ма гла ја, у ко ме их и да нас 

61) Али Хамад, op. cit., стр. 234.

62) Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, Odluka o proizvođenju – unapređenju u 
činove Armije Republike BiH, Broj: 02-111-540/94, 5. avgusta 1994.godine, Sarajevo, Pred-
sjednik Predsjedništva RbiH Alija Izetbegović.

63) Детаљније: Слободан Радуљ, Терористичка мрежа у Босни и Херцеговини, op. cit., стр 
61.
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има на де се ти не. Ово и дру га ме ста у БиХ на ла зе уз ен ти тет ску 
ли ни ју из ме ђу Ре пу бли ке Срп ске и Фе де ра ци је БиХ, што сва ка ко 
ни је слу чај но, ако зна мо да по сто ји ап со лут на тен ден ци ја ге о граф-
ског ши ре ња ра ди кал ног исла ма на про стор БиХ, ре ги он Бал ка на 
и Евро пу. Под огром ним при ти ском ме ђу на род не за јед ни це, вла-
сти фе де ра ци је БиХ су про те ри ва њем и де пор то ва њем стра них 
пла ће ни ка из БиХ ус пе ле да се осло бо де са мо ма лог бро ја „све тих 
рат ни ка“, али је још увек ве ли ки број њих у БиХ. Је дан број му џа-
хе ди на је скло пио бра ко ве са до ма ћим му сли ман ка ма, не ки су се 
ин фил три ра ли у ра зна “удру же ња“ и “ху ма ни тар не ор га ни за ци је“, 
и слич но. Да нас се са си гур но шћу мо же ре ћи да их у БиХ тре нут но 
има ви ше сто ти на и да ни слу чај но ни су пре ки ну ли сво је де ло ва ње. 
На про тив, са мо су се ре ор га ни зо ва ли и ин фил три ра ли у раз ли чи те 
ин сти ту ци је, ши ре ћи и да ље сво је мре же и ути цај. Да кле, за хва-
љу ју ћи зва нич ној по ли ти ци Фе де ра ци је БиХ ства ра ња уни тар не 
ислам ске др жа ве, до та да шњи “рат ни те ро ри зам/те ро ри са ње у ра-
ту“ на ста вља сво ју ми си ју и у ми ру, а но си о ци тих ак тив но сти су 
исти они ко ји су те ро ри стич ка не де ла чи ни ли и у ра ту, пре све га 
ве те ра ни од ре да “Ел Му џа хид“, ко ји на ста вља ју де ло ва ње кроз рад 
ве ли ког бро ја „ле гал них“ ор га ни за ци ја. На и ме, да нас у БиХ де лу је 
ве ли ки број удру же ња и дру гих на вод но „ху ма ни тар них“ ор га ни за-
ци ја ко је при ку пља ју нов ча на сред ства, ре гру ту ју/вр бу ју и об у ча-
ва ју но ве чла но ве те ро ри стич ких ор га ни за ци ја и рас по ре ђу ју их у 
струк ту ре ши ро ко раз гра на тих те ро ри стич ких ће ли ја. Фе де ра ци ја 
БиХ, под при ти ском ме ђу на род не за јед ни це, зва нич но је ре а го ва ла 
са мо про тив ал жир ске, еги пат ске, бо лоњ ске и скоп ске гру пе. Ве-
ћи на про тив те ро ри стич ких ак ци ја у БиХ ор га ни зо ва на је и во ђе на 
под при ти ском и по зах те ву стра них оба вје штај них слу жби, ме ђу 
ко ји ма је пр вен стве но аме рич ка CIA.64) Оно што по себ но за бри ња-
ва у БиХ са аспек та бу ду ћег ан ти те ро ри стич ког де ло ва ња су со ци-
о ло шка и по ли тич ка кре та ња уну тар му сли ман ског ста нов ни штва, 
на ро чи то у за о ста лим, ру рал ним под руч ји ма, као и раз вој по ли ти-
зо ва ног исла ми зма као ста рог/но вог со цио-по ли тич ког фе но ме на у 
БиХ.65) То се по себ но ви де ло на при ме ру из у зет но сна жне по др шке 
ше сто ри ци при пад ни ка “ал жир ске гру пе“, ко ју су, уз мно го на по-
ра, са ра јев ске вла сти екс тра ди ра ле у зе мљу по ре кла. У Са ра је ву је 
на про те сти ма тој гру пи да та по др шка због на вод ног не по што ва ња 
про це ду ре о екс тра ди ци ји, ма да је пра ви раз лог про те ста био отво-

64) Према извештају америчке владе, 1100 особа из БиХ повезано са тероризмом, а према 
извештају Комитета за безбедност при Савету безбедности УН за око 100 особа из БиХ 
је забрањен улазак у САД због веза са тероризмом; Џ. Галијашевић, Вечерње новости, 
23.01.2010. године.

65) Dževad Galijašević, Era terorizma u BiH, op. cit, str. 105. 
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ре на по др шка тим те ро ри сти ма. Ор га ни за то ри на ве де них про те ста 
и по др шке те ро ри стич ком де ло ва њу би ли су: “Ак тив на ислам ска 
омла ди на“, удру же ња “Ал Фур кан“, “Мла ди му сли ма ни“, „Бо сан-
ски ака дем ски клуб“, и дру ги. Што се ти че оста лих те ро ри стич ких 
гру па, ни ко од њи хо вих чла но ва ни је ухап шен. По сто је по да ци да 
су не ки на пу сти ли БиХ, а је дан дио њих је, уз по моћ до ма ћих вла-
сти, до био но ви иден ти тет и са да мир но жи ви у БиХ (тзв. „спа-
ва чи“), што не зна чи да ни су увек спрем ни на ак ци ју.66) Да је БиХ 
за и ста ба за те ро ри зма на гло бал ном пла ну по твр ђу ју и по да ци да 
у по след ње вре ме у све ту ни је из ве ден ни је дан те ро ри стич ки акт 
а да не ма не ку ве зу са БиХ. Го то во сва ки те ро ри стич ки акт је или 
пла ни ран или при пре ман у БиХ, или су из вр ши о ци бо ра ви ли из-
ве сно вре ме у БиХ, или су др жа вља ни БиХ. Од два де сет и јед ног 
на па да ча на Њу јорк и Ва шинг тон 11. сеп тем бра 2001. го ди не – че-
тво ри ца су има ли др жа вљан ство БиХ. За то се мо же оце ни ти да је 
БиХ из у зет но по год но под руч је/ба за за ор га ни зо ва ње ислам ских 
те ро ри ста из це лог све та, и то из ви ше раз ло га:

• · ге о граф ски по ло жај БиХ је ве о ма по го дан за раз вој те-
ро ри стич ких ак тив но сти. БиХ се на ла зи на Бал ка ну и 
у Евро пи, на крај њој се ве ро за пад ној гра ни ци ислам ски 
хо мо ге не те ри то ри је, на ко ме су др жа ве у ко ји ма је 
ста нов ни штво ве ћи ном му сли ман ско или има зна чај ну 
за сту пље ност. По де ље ност БиХ на два ен ти те та је 
по себ на по год ност, јер је му сли ман ско ста нов ни штво 
у Фе де ра ци ји БиХ до ми нант но и има до вољ но фи зич ког 
про сто ра за не сме та но и не при мет но/при кри ве но де ло-
ва ње; 

• · об зи ром на деј тон ско устав но и по ли тич ко уре ђе ње 
БиХ, те ро ри стич ке ор га ни за ци је има ју пре ћут ну или 
отво ре ну по др шку зна чај ног де ла по ли тич ког еста бли-
шмен та Фе де ра ци је БиХ;

• · еко ном ска си ту а ци ја у БиХ је из ра зи то ло ша, при вре да 
го то во не функ ци о ни ше, за ра де су ве о ма ни ске, што по-
го ду је ре гру то ва њу но вих те ро ри ста. Због то га не по-
сто ји ни до вољ но нов ца за бор бу про тив те ро ри зма;

• · прав ни си стем у БиХ је не до вољ но функ ци о на лан и ефи-
ка сан да би ис тра жио и на пра ви на чин се су прот ста-
вио на вод но “ле гал ном де ло ва њу“ ра зних ор га ни за ци ја 
ко је тај но по ма жу те ро ри стич ке ен ти те те;

66) Слободан Радуљ, Терористичка мрежа у Босни и Херцеговини, op. cit., стр. 91.
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• · без бед но сне аген ци је у БиХ су не до вољ но струч но, ма-
те ри јал но, ор га ни за ци о но и функ ци о нал но оспо со бље не 
да би успе шно во ди ле ан ти и про тив те ро ри стич ку бор-
бу. Оне су оп те ре ће не ути ца јем ра зних по ли тич ких кру-
го ва, што их спу та ва у ре а ли за ци ји ан ти те ро ри стич-
ких ак тив но сти;

• · при су ство стра них оба ве штај них слу жби ко је рет ко 
истин ски во де бор бу про тив те ро ри зма. Сва ка од њих 
де лу је за ра чун сво је вла де и на на чин ко ји им од го ва ра, у 
скла ду са тре нут ном си ту а ци јом у ме ђу на род ним од но-
си ма.

РАЗ ВОЈ ВЕ ХА БИЈ СКОГ ПО КРЕ ТА И 
ИСЛАМИСТИЧ КЕ ТЕ РО РИ СТИЧ КЕ ИДЕОЛОГИЈЕ 

У БИХ ОД 1995. ГО ДИ НЕ ДО ДА НАС

Дру гу прет њу да љем раз во ју те ро ри зма у БиХ пред ста вља 
ве ха би зам, ко ји је нај ек стрем ни ја исла ми стич ка иде о ло ги ја и нај-
мрач ни ји оквир ис кри вље ног по ли ти зо ва ног по гле да на свет „иш-
ча шен“ из не да ра Исла ма. Са ве ха би змом као по кре том из јед на-
ча ва се че сто са ла фи зам/се ле фи зам. Као и ве ха би зам, са ла фи зам 
за го ва ра вра ћа ње на „из вор ни“ ислам и та њи хо ва слич ност је за и-
ста ве ли ка, та ко да је по не кад те шко на пра ви ти ја сну раз ли ку из ме-
ђу њих. Оли вер По те жи ца оце њу је да „уко ли ко и по сто је раз ли ке 
из ме ђу ва ха би та и са ла фи та, оне ни су су штин ског ка рак те ра за мо-
гућ ност ус по ста вља ња пот пу не и ја сне ди стинк ци је из ме ђу њих, 
упр кос то ме што је мо гу ће ко ри шће ње пој ма са ла фи ти у јед ном 
ши рем сми слу од пој ма ва ха би ти. Тим из ра зом мо гу би ти озна че ни 
по кре ти у ислам ском све ту на ста ли као ре ак ци ја на би ло ка кво ме-
ња ње основ них ислам ских уче ња, и на осно ву зах те ва за вра ћа ње 
на из вор не прин ци пе ислам ског уче ња, при че му мно ги не сле де 
екс пли цит но уче ње Му ха ме да ибн Аб дел Ва ха ба.67) Не ки исла мо-
ло зи са ла фи је по пу лар но на зи ва ју и „ве ха биј ским ро ђа ци ма у ди-
пло мат ском оде лу“, а ве ха би је као ул тра кон зер ва тив не са ла фи је.68) 
Сам ве ха би зам, као по глед на свет и на чин про по ве да ња ве ре, не 
пред ста вља про блем у сре ди на ма где је до ми нант на „шко ла“/пра-
вац ми шље ња. Он је опа сан ка да се на сто ји на мет ну ти на дру гим 

67) Оливер Потежица, Вехабије између истине и предрасуде, Београд, Филип Вишњић, 
2007, стр. 48.

68) Саша Мијалковић, Младен Бајагић, Организовани криминал и тероризам, op. cit., стр. 
397.
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про сто ри ма. Као јед на од се дам де се так стру ја у Исла му, ве ха би зам 
је ус пео да оп ста не и чак се про ши ри у XIX и XX ве ку, ка да су 
дру ге стру је већ би ле оја ча ле или иш че зле. Вре ме ном је ве ха би зам 
по стао ге не рич ки тер мин ко јим се не ука зу је са мо на по крет ко ји је 
уте ме љио Ибн ал-Ва хаб, не го и на све ти по ве ана лог ног фе но ме-
на ко ји се за ла же за про чи шће ње ве ре од де гра ди ра ју ћих по ја ва и 
ин си сти ра на до но ше њу не за ви сних, чак и ори ги нал них су до ва по 
пи та њи ма ре ли ги је.“69)

На Бал ка ну се ути цај ве ха би зма про ши рио из Бе ча по сле 
1995. го ди не, а убр зо су по че ле и ис тра ге о њи хо вим про па ганд-
ним и на сил ним ак тив но сти ма. Ве ћи на по да та ка ве за них за те ро-
ри зам у БиХ с кра ја XX ве ка до да нас од но си се на исла ми стич ке 
те ро ри стич ке ор га ни за ци је, ко је на сто је ши ри ти и учвр сти ти иде је 
из вор ног “пра вог” исла ма. Глав ни но си лац ове иде је је упра во ве-
ха биј ски по крет, на стао и уве ли ко се уко ре нио у БиХ то ком ра та, 
ма да је му сли ман ско ста нов ни штво на Бал ка ну су нит ско, Ха не фиј-
ске шко ле.70)

Од екс трем них ве ха би ја тре ба раз ли ко ва ти му џа хе ди не до-
бро вољ це ко ји су сти гли пре и то ком ра та у БиХ јер, уко ли ко је 
не ко ве ха би ја, не мо ра би ти му џа хе дин. Узми мо на при мер му џа-
хе ди на ши и та, фрак ци је су прот ста вље не су ни ти ма, у ко ју спа да ју 
и ве ха би ти. Он је сте му џа хе дин, али ни је ве ха би ја. За то ове две по-
ја ве тре ба по сма тра ти одво је но, иако се исте пре пли ћу, јер су ве ха-
би зам у БиХ и до не ли му џа хе ди ни - ве ха би је. Пре те ча да на шњих 
екс трем них ве ха биј ских фун да мен та ли стич ких за јед ни ца у БиХ 
је ор га ни за ци ја “Му сли ман ска бра ћа” на ста ла у Егип ту. Осни вач 
“Му сли ман ске бра ће” је Ха сан ал-Ба на, ко ји их је осно вао 1928. 
го ди не, а слу жбе но је на ста ло у Ка и ру 11. апри ла 1929. го ди не. Ха-
сан ал-Ба на ка же да је он при ста ша уче ња Пре да ка (са лаф), но ни 
у јед ном тре нут ку не осу ђу је уче ње по то ма ка (ха лаф)...71) Из иде ја 
ко је је ис ти цао Ба на, ви дљи ва је ње го ва слич ност са да на шњим ор-
га ни за ци ја ма, та ко да и ве ћи на ис тра жи ва ча те ро ри зма ве зу је иде је 
да на шњих те ро ри стич ких ор га ни за ци ја упра во за „Му сли ман ску 
бра ћу“. Ха сан ал-Ба на ни је про по ве дао на си ље, али је пр ви фор му-
ли сао исла ми стич ку иде о ло ги ју, ко ја је ка сни је до ве ла до упо тре бе 

69) Рахман Фазлур, ,Дух Ислама, Зенит, Београд, 1983, стр. 275.

70) „Четворица имама, који су основали своје месхебе-правце у пословању су: Имами 
Еазам Ебу Ханифе, Имами Малик, Имами Шафија и Имами Ахмед Ибн Хамбел, па су 
и мезхеби добили по њима називе: ханефијски, маликијски, шафијски и хамебилијски“; 
Према: Илмуд-Дин, Уџбеник за вјеронауку одраслих, ШРО Графичар, Добој, 1987, стр. 
113.  

71) Henri Laoust, , Raskoli u islamu, Naprijed, Zagreb, 1989, str. 335. 
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си ле.72) За да так ко ји при па да му сли ма ни ма, ка ко је ал-Ба на из ла-
гао у ма ни фе сту „Од ју чер до да нас“, је: „осло бо ђе ње ислам ских 
зе ма ља од стра не пре вла сти и из град ња не за ви сне др жа ве осло-
бо ђе не од за пад ног ути ца ја да би се вра тио дух исла ма“. Ма да је 
еги пат ска тај на слу жба 1949. го ди не уби ла Ха са на ал-Ба ну, по крет 
се ве о ма бр зо про ши рио у це лом арап ском све ту.73) Ве ли ки број му-
џа хе ди на - исла ми стич ких екс тре ми ста, до бро во ља ца и пла ће ни ка 
ко ји су у БиХ сти гли из ислам ских зе ма ља да се бо ре на стра ни му-
сли ма на ни је се по окон ча њу ра та вра тио у зе мље по ре кла, већ је 
остао у БиХ и, ко ри сте ћи при ли ку ко ју им је пру жио по ли тич ки и 
прав ни си стем Фе де ра ци је БиХ, оства рио пра во на др жа вљан ство 
и стал ни бо ра вак.

Број при ста ли ца ве ха биј ског по кре та ра сте ве ли ком бр зи ном 
а на чи ни при до би ја ња но вих след бе ни ка ве ха би зма су раз ли чи ти 
и кре ћу се од јед но став ног при ла же ња због сим па ти са ња ве ха биј-
ског по кре та до екс трем них на чи на вр бо ва ња при ме ном си ле и 
прет њи. На рав но, ислам ски вер ни ци у БиХ ни су по ауто ма ти зму 
при ста ли це и чла но ви ве ха биј ског по кре та ни ти ње го ви сим па ти-
зе ри од но сно те ро ри сти, јер се чак на од ре ђе не на чи не по ку ша ва ју 
и од у пре ти ве ха биј ској про па ган ди и иде о ло ги ји. Због то га су они 
че сто ме те без об зир не осве те ве ха би ја, што је већ ви ђе но у БиХ. 
У од ре ђе ним ислам ским кру го ви ма ве ха би зам се сма тра и озбиљ-
ном прет њом по са ме му сли ма не. Та ко Ха сан Али Се каф у књи зи 
“Ве ха би зам-се ла фи зам, иде о ло шка по за ди на и хи сто риј ски ко рен“ 
на во ди: “Ве ха биј ска иде ја је смут ња и хро нич на бо лест ко ју тре ба 
ле чи ти и она пред ста вља екс тре ми зам и те ро ри зам у овом ум ме ту. 
Нео п ход но је да се зби ју ре до ви, ује ди не ста во ви и ко ор ди ни ра рад 
ислам ске уле ме и ра зум них љу ди свих мез ха ба овог ум ме та, и да се 
на пра ви план и про грам за от пор се ле фиј ској стру ји и ве ха биј ској 
те ро ри стич кој иде ји”.74)

Скра ће на вер зи ја основ них ста во ва о ве ха биј ском уче њу на 
осно ву де ла Ејуб Са бри Па ше, Ах ма да За и ни Да хла на и дру гих 
из во ра пре ма Нер ке зу Смај ла ги ћу об у хва та сле де ће: 1. сва ко ко ис-
ка зу је ве ру у не ког дру гог или не што дру го осим Ала ха за слу жу је 
смрт, јер ве ру је у ла жне пред ме те обо жа ва ња, 2. сва ко ко по ку ша ва 
да за до би је Бож ју на кло ност по се ћи ва њем гро бо ва све та ца на ли чи 
они ма ко је Ку ран на зи ва му шки рун (мно го бо шци), 3. по ли те и зам 

72) Мирослав Лазански, Бин Ладен против Америке, Књига комерц, Београд, 2001, стр. 
128.

73) Исто.

74) Hasan Аli Sekkaf, Vehabizam/Selefizam - ideološka pozadina i historijski korijeni (Preveli: 
Jasmin Merdan i Adnan Mešanović), Srebreno pero, Sarajevo, 2005.
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(ширк) je у мо ли тва ма по ми ња ти Ве ро ве сни ка, све те осо бе или ан-
ђе ле, 4. мно го бо штво је тра жи ти по сре до ва ње од дру гог осим од 
Ала ха, 5. мно го бо штво је за ве то ва ти се дру гом би ћу, 6. не вер ни-
штво је (ку фр) ако не ко про у ча ва зна ње ко је ни је за сно ва но на Ку-
ра ну, Су ни или на ну жном ко ри шће њу ра зу ма, 7. по ри ца ње Бож је 
од лу ке (ка дар) у све му што се до га ђа пред ста вља не ве ро ва ње (ку-
фр) или кри во вер је (ил хад), и 8. не ве ро ва ње је ако се Ку ран ту ма чи 
по мо ћу те ви ла (ту ма че ње Ку ра на на осно ву ње го вог са др жа ја, од-
но сно але го риј ско ту ма че ње).75)

Зва нич на БиХ на сто ји ство ри ти ути сак да ве ха би је ни су опа-
сност, ме ђу тим то ни је тач но, јер је очи глед но да је ве ха биј ски по-
крет тре нут но кључ но из во ри ште те ро ри зма у БиХ и да је алар-
мант на бр зи на ко јом се по крет ши ри у БиХ. У Фе де ра ци ји БиХ не 
по сто ји кан тон или оп шти на у ко ји ма ак тив но не де лу ју ве ха биј ске 
за јед ни це.76) По себ ну опа сност пред ста вља ју ве ха биј ске за јед ни-
це у Ре пу бли ци Срп ској. У ви ше од два де сет оп шти на Ре пу бли-
ке Срп ске и на гра ни ци пре ма Фе де ра ци ји БиХ де лу ју ве ха биј ске 
за јед ни це, или њи хо ве ор га ни зо ва не ће ли је. По себ но су при сут ни 
у ве ћим се ли ма Ре пу бли ке Срп ске, где је му сли ман ско ста нов ни-
штво ве ћин ско. На сто ја ња екс трем них ве ха би ја да про ши ре ути ца-
ју Ре пу бли ци Срп ској од ли ку је ве ли ка др скост, под му клост и без-
об зир ност.

Ве ли ку уло гу у раз во ју исла ми стич ке ве ха биј ско-те ро ри-
стич ке иде о ло ги је има низ осно ва них исла ми стич ких ор га ни за ци ја 
ко је ле гал но дје лу ју у БиХ. Ме ђу њи ма се ис ти чу “Ак тив на ислам-
ска омла ди на“, “Џе ма ли јет Фур кан“, “Ве ха би ти“, “Не два“ и дру ге. 
Чел ни љу ди ових ор га ни за ци ја су ис так ну те до ма ће ве ха би је, пре-
те жно при пад ни ци од ре да „Ел Му џа хид“. Не ки оба ве штај ни по да-
ци го во ре да тре нут но у БиХ по сто ји ви ше од 100 000 ве ха би ја и да 
тај број кон стант но ра сте, при че му тре ба зна ти да ни су све ве ха-
би је те ро ри сти, али сви те ро ри сти је су ве ха би је. Нај ек стрем ни је и 
нај у ти цај ни је ве ха би је ко ји се ис ти чу по свом ра ди ка ли зму у БиХ 
су: 1. Ну срет Има мо вић, во ђа ве ха биј ске за јед ни це у Гор њој Ма-
о чи, за ко га се сма тра да је не при ко сно ве ни во ђа ве ха би ја у БиХ, 
као и ње гов брат Един Има мо вић. Они су у се лу Гор ња Дуб ни ца 
код Ка ле си је фор ми ра ли још јед ну ве ха биј ску за јед ни цу, а ду хов-
ни во ђа је лич но Ну срет Има мо вић; 2. Ху се ин Би лал Бо снић, во ђа 
ве ха биј ске за јед ни це у Бу жи му у око ли ни Ца зи на, ме сту по зна том 

75) Nerkez Smajlagić, Leksikon islama, Sarajevo: Svjetlost, 1990, str. 656.

76) Вехабијска упоришта су у Средњој Босни на подручју Зенице, Маглаја, Травни-
ка, Завидовића, Олова, Калесије, Тузле, у Бихаћу, Мостару, Бугојну, Горажду, Добоју, 
Приједору и Бања Луци.
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по екс тре ми зму још из рат ног пе ри о да, док су у Ца зин ској кра ји ни 
ме ђу соб но ра то ва ли му сли ма ни. Бо сни ћа на зи ва ју “зве здом ве ха-
биј ске естра де“ јер отво ре но по зи ва му сли ма не из БиХ на џи хад. 
Бо снић и Ну срет Има мо вић су по зна ти по за јед нич ком го во ру у 
Ту зли пред око 500 ве ха би ја из це ле БиХ на те му “Са вр шен ство 
ше ри ја та – по губ ност де мо кра ти је“; и 3. Ру смир Ка дри спа хић, 
имам у За ви до ви ћи ма, ко ји се ис та као сла њем пре те ћег сним ка му-
сли ман ским ли де ри ма у Са ра је ву на кон од лу ке о де пор та ци ји јед-
не арап ске ве ха биј ске те ро ри стич ке гру пе. 

ТЕ РО РИ СТИЧ КИ АК ТИ  
НА ПРО СТО РУ БИХ У XXI ВЕ КУ

У БиХ је до са да из вр ше но ви ше те ро ри стич ких ака та, али је 
те шко на ве сти њи хов та чан број. Не спор но је да су сви из вр ше ни 
од стра не исла ми стич ких екс тре ми ста-бив ших му џа хе ди на и екс-
трем них при пад ни ка ве ха биј ског по кре та, и да их од ли ку је вер ска 
мр жња, на си ље, без об зир ност и бру тал ност. Има ју ћи у ви ду пе ри-
од у БиХ од кра ја ра та до да нас, нај зна чај ни ји те ро ри стич ки ак ти 
у БиХ су:

•  Бом ба шки те ро ри стич ки на пад у Мо ста ру (екс пло зи-
ја ауто бом бе) 17/18.09.1997. Од ове екс пло зи је, чи ји је 
кра тер у ас фал ту био ду бок око 80 и преч ни ка око 250 
цен ти ме та ра, те же или лак ше је ра ње но око 50 љу ди. 
Ауто бом ба је по ста вље на у де лу Мо ста ра ве ћин ски на-
се ље ним Хр ва ти ма, око 100 ме та ра од згра де по ли ци-
је. Ме ђу по вре ђе ни ма су би ла три по ли ца ја ца, ста ри ји 
љу ди, труд ни це, тро је ма ле де це и јед на бе ба од ме сец 
да на. Екс пло зи јом је при чи ње на ве ли ка ма те ри јал на 
ште та (уни ште но је око 70 ста но ва и 75 ауто мо би-
ла). По ли циј ски ор га ни су из ја ви ли да се ра ди о те шком 
те ро ри стич ком чи ну и да Мо стар под се ћа на Беј рут, 
Ал жир и Ка и ро. Зло чин су из вр ши ли при пад ни ци ве ха-
биј ског по кре та Ах мед Зу ха ир Хан да ла (осу ђен на 10 го-
ди на за тво ра у бек ству), Али Ха мад (осу ђен на 8 го ди на) 
и Не бил Али Хил или Абу Је мен (осу ђен на 5 го ди на).

•  Уби ство Јо зе Ле о та ра, за ме ни ка ми ни стра уну тра-
шњих по сло ва Фе де ра ци је БиХ. На пад је из вр шен 
16.03.1999. го ди не та ко што су те ро ри сти под по кло-
пац мо то ра слу жбе ног во зи ла МУП-а ФБиХ по ста ви-
ли руч ну им про ви зо ва ну екс пло зив ну на пра ву ко ја је екс-
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пло ди ра ла сто ти њак ме та ра на кон по кре та ња во зи ла. 
Ле о тар је пре ми нуо на кон де се так да на од за до би је-
них по вре да. Ве ли ки број ли ца је био осум њи чен за ово 
уби ство али је ис тра га и дан да нас “у то ку“. Јед на од 
осум њи че них је тзв. “Иг ман ска гру па“ у ко јој су Му нир 
Ха но уф, Му ха мед ебу Га за ли и Му рат Бас, код ко јих је у 
пре тре су про на ђе но ви ше до ка за ко ји се мо гу до ве сти у 
ве зу са атен та том, али суд ске пре су де још не ма. По сле 
атен та та на Јо зу Ле о та ра на кон спро ве де не ис тра ге 
ухап ше ни су и: Са лех Не дал, Му нир Ха но уф, Му ха мед 
ебу Га за ли, Му рат Бас, Кха лил Ја раи и Ху се ин Ен гин.

•  Уби ство по ро ди це Ан ђе лић  у хр ват ском по врат нич ком 
ме сту Ко стај ни ца код Ко њи ца, на бад ње ве че уочи ка-
то лич ког Бо жи ћа 2002. го ди не. У по ро дич ну ку ћу Ан ђе-
ли ћа упао је члан „Ак тив не ислам ске омла ди не“ Му а мер 
То па ло вић и из ауто мат ске пу шке убио оца и две кћер ке. 
То па ло вић је био и члан ху ма ни тар не ор га ни за ци је „Џе-
ми јер ел Фур кан“ из Са ра је ва, ко ју фи нан си ра Ви со ки 
Са у диј ски Ко ми тет. Уби ство је из вр шио око по но ћи ка-
да се по ро ди ца спре ма ла за по ла зак у цр кву на по ноћ-
ну ми су. При ли ком ис тра ге То па ло вић је из ја вио да је 
мо тив за уби ства вер ски и да му је иде ја да учи ни зло 
овим хр ва ти ма па ла то ком јед ног кла ња ња у џа ми ји, а 
то ком су ђе ња му је до ка зан вер ски фа на ти зам. Те ро ри-
ста је осу ђен на 35 го ди на за тво ра. Ово вер ски мо ти ви-
са но уби ство је иза зва ло ужа сан страх код хр ват ских 
по врат ни ка у око ли ни Ко њи ца и уз др ма ло це лу БиХ јав-
ност.

•  Те ро ри стич ки на пад екс пло зив ном на пра вом у тр го-
вач ком цен тру “Фис“ у Ви те зу 09.10.2008. го ди не. Од 
на па да је смрт но стра дао рад ник обез бе ђе ња, а ви ше 
осо ба је ра ње но. За овај те ро ри стич ки на пад од го вор ни 
су при пад ни ци ра ди кал ног ве ха биј ског по кре та: Су вад 
Ђи дић и Амир Ибра хи ми. Ђи дић је осу ђен на де вет го-
ди на за тво ра а Ибра хи ми на две го ди не.

•  Те ро ри стич ки на пад на по ли циј ску ста ни цу у Бу гој ну 
27.06.2010. го ди не. Пре ма на во ди ма ис тра ге, у на па ду 
је ко ри шће но ви ше се риј ски по ве за них про тив тен ков-
ских ми на. У на па ду је по ги нуо је дан по ли ца јац а шест је 
по вре ђе но. Не по сред но на кон зло чи на Ха рис Ча у ше вић, 
екс трем ни ве ха би ја већ по знат ор га ни ма го ње ња, при-
ли ком по ку ша ја бек ства са ли ца ме ста и из цен тра гра-
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да, на и шао је на по ли циј ску па тро лу, ба цио руч ну бом бу 
и ра нио још пет по ли ца ја ца.

•  Атен тат на по сла ни ке пар ла мен та Зе нич ко-До бој ског 
кан то на у Зе ни ци 11.04.2011. го ди не, ка да је екс пло ди-
ра ла екс пло зив на на пра ва ис под ауто мо би ла у ко јем су 
се на ла зи ла два хр ват ска по сла ни ка овог пар ла мен та. 
Екс пло зи ја се де си ла на пар кин гу у мо мен ту стар то ва-
ња мо то ра, у ко ји су по сла ни ци се ли на кон за вр ше не сед-
ни це пар ла мен та. По сла ни ци су про шли без озбиљ ни јих 
по вре да. Овај чин је ока рак те ри сан као те ро ри стич ки 
акт и Суд БиХ је по чи ни о це - Зи ја да Дер ви ше ви ћа, Аме-
ла Се фе ра и Са шу Бо ни ћа - осу ди о на за твор ске ка зне од 
6, од но сно 5,5 и 5 го ди на.

•  Пла ни ра ње те ро ри стич ког ак та на хр ват ска на се ља, 
ба зе ЕУФОР-а и ка сар не ору жа них сна га БиХ од стра не 
екс тре ми стич ке гру пе Ри ја да Ру стем па ши ћа. Гру па је 
ухап ше на и про це су и ра на, до ка зан јој је ет нич ки и ре-
ли гиј ски екс тре ми зам и ра ди ка ли зам, а чла но ви гру пе 
су из ја ви ли да у БиХ тре ба, си лом, на пра ви ти др жа ву 
по ислам ским вер ским про пи си ма (ше ри јат ском пра ву). 
При пад ни ци гру пе Ри јад Ру стем па шић, Аб ду лах Хан џић 
и Едис Ве лић су осу ђе ни н ви ше го ди шње ка зне за тво ра. 
У ве зу са Ри ја дом Ру стем па ши ћем се до во ди и гру па ко-
ја је из вр ши ла на пад на по ли циј ску ста ни цу у Бу гој ну.

•  Те ро ри стич ки на пад на ам ба са ду САД у Са ра је ву од 
стра не екс трем ног исла ми стич ког фа на ти сте Ме вли-
да Ја ша ре ви ћа 28.10.2011. го ди не. Ја ша ре вић је на ам-
ба са ду ис па лио 105 ме та ка и ра нио је јед ног по ли цај ца. 
Спе ци јал ним је ди ни ца ма по ли ци је ФБиХ и БиХ тре ба ло 
је ви ше од 50 ми ну та да стиг ну на ли це ме ста и не у тра-
ли са ли ди рек тан те ро ри стич ки на пад на ди пло мат ско 
пред став ни штво нај моћ ни је др жа ве на све ту. Ме влид 
Ја ша ре вић је том при ли ком ра њен и ухап шен. Про тив 
ње га и дво ји це по ма га ча Амра ха Фој ни це и Му ни ба Ах-
мет спа хи ћа спро ве ден је кри вич ни по сту пак пред Су дом 
БиХ. Ја ша ре вић је осу ђен на 18 го ди на за тво ра, док су 
Фој ни ца и Ах мет спа хић осло бо ђе ни због не до стат-
ка до ка за, а на пад су из вр ши ли, ка ко су то ком су ђе ња 
на ве ли, због при су ства НА ТО сна га на под руч ју БиХ и 
њи хо вог ан ти-ислам ског де ло ва ња као и због све га што 
за пад не си ле чи не пре ма му сли ма ни ма у Аф га ни ста ну. 
На кон жал бе Апе ла ци о но оде ље ње Су да БиХ по ни шти-
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ло је пре су ду и на ре ди ло по на вља ње це лог по ступ ка про-
тив Ја ша ре ви ћа. То ком да љег суд ског про це са у јав ност 
је иза шла вест да је Ја ша ре вић ис ту пио из ве ха биј ског 
по кре та (што је те шко по ве ро ва ти), на вод но због ло-
шег од но са и не по ма га ња ве ха биј ске за јед ни це ње го вој 
по ро ди ци.

• Те ро ри стич ки на пад на По ли циј ску упра ву Звор ник у 
Ре пу бли ци Срп ској 28.04.2015. го ди не ко ји је из вео екс-
трем ни ве ха би ја Нер дин Ибрић. Ве ха би ја, ко ји је то ком 
на па да уз ви ки вао „Al la hu ek ber“ (Алах је ве ли ки), усмр-
тио је из ва тре ног оруж ја по ли цај ца Дра га на Ђу ри ћа и 
ра нио још два по ли цај ца – Жељ ка Га ји ћа и Сте ву Ми ло-
ва но ви ћа. У раз ме ни ва тре са по ли ци јом екс тре ми ста 
Ибрић је ли кви ди ран. Ово је пр ви отво ре ни те ро ри стич-
ки акт екс трем них ве ха би ја-те ро ри ста на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Срп ске, што нас уве ра ва да се у бу дућ но сти 
мо гу оче ки ва ти син хро ни зо ва ни те ро ри стич ки на па ди 
на овом про сто ру, у Ре пу бли ци Ср би ји и ши ре – Бал ка ну 
и це лој Евро пи.

ЗА КЉУ ЧАК

Ка да се са гле да ју све чи ње ни це о ге не зи и раз во ју ра ди кал не 
(пан)исла ми стич ке фун да мен та ли стич ке иде о ло ги је, екс трем ног 
ве ха би зма и те ро ри зма на про сто ру БиХ и у ре ги о ну, мо гу се ја сно 
пре по зна ти не ке кључ не ка рак те ри сти ке ових фе но ме на и про це-
са. На и ме, сви те ро ри стич ки ак ти у БиХ у по сле рат ном пе ри о ду 
су из вр ше ни од стра не ислам ских екс трем них фун да мен та ли ста и 
при пад ни ка ве ха биј ског по кре та, а мо ти ви су увек вер ски и ет нич-
ки. Те ро ри стич ки на па ди су пре све га усме ре ни про тив не му сли-
ма на, од но сно хри шћа на у БиХ – Ср ба пра во сла ва ца и хр ват ског 
ет нич ког и ка то лич ког кор пу са, и ислам ских вер ни ка ко ји не по др-
жа ва ју и не при хва та ју ра ди кал ни па ни слам ски фун да мен та ли зам 
и екс трем ну иде о ло ги ју ве ха би зма. Иако је раз вој и ја ча ње гло бал-
ног те ро ри зма и ра ди кал ног екс тре ми зма у БиХ - пре двор ју Евро-
пе - чи ње нич но ста ње ко је се не мо же ни чим опо врг ну ти, ре ак ци ја 
пре све га Фе де ра ци је БиХ, зе ма ља ислам ске про ве ни јен ци је и зна-
чај ног де ла за пад них зе ма ља је, нај бла же ре че но, збу њу ју ће „мла-
ка“, кон фу зна, и без ја сног опре де ље ња да се те ро ри зму у би ло ком 
об ли ку мо ра сна жно су прот ста ви ти свим сред стви ма, ко нач но и 
си лом. Ка да се ра ди о Фе де ра ци ји БиХ, слу жбе но Са ра је во го то-
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во да и не при ме ћу је озбиљ ност и сте пен опа сно сти ко ји са со бом 
но се но си о ци те ро ри зма у БиХ – рат ни му џа хе ди ни, но ви та лас 
ра ди кал них ислам ских фун да мен та ли ста и екс трем ни при пад ни ци 
ве ха биј ских за јед ни ца. Чак се уоча ва да мно ги зва нич ни ци отво-
ре но бра не по чи ни о це те ро ри стич ких ака та, по пут ислам ског екс-
тре ми сте ко ји је из вр шио на па да на ам ба са ду САД у Са ра је ву, или 
вехабијe ко ји је у на па ду на По ли циј ску упра ву у Звор ни ку убио 
срп ског по ли цај ца и дво ји цу ра нио. По сле ди ца то га је да су и без-
бед но сне и по ли циј ске аген ци је има ле скром не успе хе на пла ну 
бор бе про тив те ро ри зма у БиХ и Фе де ра ци ји БиХ. Су прот но, Ре-
пу бли ка Срп ска је све сна те ро ри стич ких прет њи и на сто ји не са мо 
осу ди ти тај тренд већ и ак тив но су де ло ва ти у ши рим ан ти те ро ри-
стич ким ко а ли ци ја ма на Бал ка ну и Евро пи. По след њи те ро ри стич-
ки на пад у Звор ни ку од стра не екс трем ног ве ха би је на при пад ни ке 
по ли ци је ука зу је да је на де лу „пре ли ва ње“ те ро ри зма из БиХ на 
про стор Ре пу бли ке Срп ске, са тен ден ци јом ши ре ња ове прет ње на 
зе мље у окру же њу, пр вен стве но на Ре пу бли ку Ср би ји, у ко јој та ко-
ђе ак тив но де лу је ви ше ве ха биј ских за јед ни ца чи ји су мно ги при-
пад ни ци екс трем ни по иде о ло шком опре де ље њу и ак ци о ном де ло-
ва њу. Прет ње од ши ре ња те ро ри зма из БиХ на ре ги он Бал ка на и 
Евро пе, син хро ни зо ван и умре жен са те ро ри стич ким ор га ни за ци-
ја ма и екс трем ним исла ми сти ма из це ле Евро пе и све та по себ но су 
мо гу ће због чи ње ни це да се сто ти не екс трем них ве ха би ја и ра ди-
кал них исла ми ста са про сто ра Бал ка на (по себ но из БиХ) ак тив но 
бо ре на стра ни „Ислам ске др жа ве Ира ка и Си ри је“, ко ја за го ва ра 
ства ра ње ка ли фа та на ши рем про сто ру Ле ван та, иде ји ко ја под се ћа 
на иде о ло ги ју и ак ци о но де ло ва ње бив шег на ци сте и исла ми стич-
ког екс тре ми сте Али је Изет бе го ви ћа, ко ју је он из не дрио у свом 
пам фле ту „Ислам ска де кла ра ци ја“ још 70-их го ди на XX ве ка.

Ве ћи на ислам ских екс тре ми ста ко ји би се од лу чи ли за на ста-
вак те ро ри стич ких на па да из ван те ри то ри је Фе де ра ци је БиХ (на 
Ре пу бли ку Срп ску и ши ре) сте кли су рат но ис ку ство у БиХ или 
не где дру го у све ту, при па да ју ши ро ко раз гра на тим ве ха биј ским 
за јед ни ца ма у БиХ и у ре ги о ну, има ју мен то ре и спон зо ре ши ром 
све та ко ји су у ста њу да их до бро об у че, та ко да је ја сно да је ри зик 
од ши ре ња те ро ри зма на под руч је Ре пу бли ке Срп ске, Ре пу бли ке 
Ср би је, Бал кан и Евро пу из у зет но ви сок. Сто га се мо гу оче ки ва ти 
у бли ској бу дућ но сти мно го оштри је ре ак ци ја зе мља у ре ги о ну и 
ства ра ње но вих ан ти те ро ри стич ких и про тив те ро ри стич ких аран-
жма на, јер те ро ри зам не сум њи во је сте јед на од нај те жих прет њи 
без бед но сти Бал ка на, и европ ској без бед но сти и европ ским вред-
но сти ма.
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Mladen Bajagic

BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE VORTEX 
OF RADICAL ISLAMIST FANATICISM, 

EXTREME WAHHABISM AND TERRORISM

Resume
Two decades of international efforts to transform Bosnia and 

Herzegovina into a modern European state did not result in a success, 
when comes to both economy and politics, and especially security. This 
part of the Balkans is still considered to be a „barrel of gunpowder“, 
for its fragile peace and difficulties in sustaining peaceful interethnic 
and interfaith relations. The emergence of extremist and politicized 
interpretations of Islam, especially radical pan-islamist fundamentalism 
base on Wahhabi teachings, indicates the strengthening of extremism 
and terrorism in the region, which is becoming a key source and 
generator of global religious terrorism and the most serious threat 
to both regional and European security in the immediate future. This 
paper attempts to provide a historical, political and security review of 
the development of Islamic fundamentalism, Wahhabism, and religious 
terrorism on the territory of Bosnia and Herzegovina, going back not 
only to the war period of 1992 to 1995, but also the time before, when 
the first members of the “Muslim Brotherhood” arrived in Bosnia 
and started their active work. Following them, Al Qaeda Mujahedeen 
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veterans from the Afghan war and other terrorist organizations and 
networks soon arrived, planting seeds of today’s terrorist risks and 
threats not just to Bosnia, but also to the Balkans and Europe as a 
whole.
Keywords: Bosnia and Herzegovina, radical Islamic fundamentalism, Wah-

habism, terrorism, political violence
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