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* Овај рад је ре зул тат ре а ли зо ва ња на уч но и стра жи вач ког про јек та под на зи вом Раз вој ин-
сти ту ци о нал них ка па ци те та, стан дар да и про це ду ра за су прот ста вља ње ор га ни зо ва ном 
кри ми на лу и те ро ри зму у усло ви ма ме ђу на род них ин те гра ци ја. Про је кат фи нан си ра 
Ми ни стар ство на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је (бр. 179045). 
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НАСТАНАКИРАЗВОЈИСЛАМСКЕ
ДРЖАВЕИРАКАИСИРИЈЕ(ISIS/ISIL)

Ислам ска Др жа ва Ира ка и Си ри је (Isla mic Sta te of Iraq and 
Syria – ISIS, al Daw la al Isla miya fi al Iraq wa al Shamа, арап. ةلودلا 
 (или Ислам ска Др жа ва Ира ка и Ле ван та1 (ماشلاو قارعلا يف ةيمالسالا
(Isla mic Sta te of Iraq and the Le vant - ISIL), по зна та и као Ислам ска 
Др жа ва (Isla mic Sta te-IS), тре нут но пред ста вља не при зна ту про те-
ро ри стич ку др жа ву ко ја под сво јом кон тро лом др жи ве ли ке де ло-
ве те ри то ри је Иракa и Си ри је.2) Као екс трем на ми ли тант на исла-
ми стич ка „ви со ко ви дљи ва али тај на ор га ни за ци ја“3), ISIS/ISIL је 
као не при зна та др жа ва фор ми ра на 3. ја ну а ра 2014. го ди не у гра-
ду Фа лу џи (Fal lu jah)4), да би 29. ју на исте го ди не, по сле осва ја ња 
ирач ког гра да Мо сул, про гла си ла ка ли фат (ca lip ha te) са Абу Ба кр 
ал-Баг да ди јем (Abu Ba kr al-Bag hda di, Ibra him Aw wad Ibra him Ali al 
Ba dri al Sa mar rai) као ка ли фом (Ca liph).5) У од но су на дру ге по зна те 
про та го ни сте гло бал ног те ро ри зма и те ро ри зма уоп ште (Ал Ка и да 
и др.) и ак ци о ног па ни сла ми зма, ISIS/ISIL је ве ро ват но нај ек стрем-
ни ји, нај о па сни ји и нај о крут ни ји из раз док три не ислам ског џи ха да 
у мо дер ним вре ме ни ма.6) Мно ги још увек не пре по зна ју пра ву моћ 
и гло бал ни ути цај ко је овај „екс трем ни па ни слам ски па ра-др жа-
во твор ни по крет“ већ оства ру је у це лом ислам ском све ту и из ван 
ње га. Али, да би се раз у ме ла пра ва при ро да, од но сно иде о ло ги ја и 

1) Ле вант је ге о граф ско-кул тур на ре ги ја ко ја об у хва та Ки пар, Изра ел, Јор дан, Ли ба нон, 
Си ри ју, Па ле сти ну и дeо ју жне Тур ске. Не ки овим не пре ци зним пој мом об у хва ћа ју и 
Еги пат и Грч ку, ма да се Грч ка углав ном из у зи ма из ове обла сти. Ле вант се углав ном 
по ду да ра с пој мом Бли ског Ис то ка. У ан тич ком Ри му се за Ле вант упо тре бља вао на зив 
Ори јент (Oriens – ис ток).

2) Упо ре ди: PolicyReporttheCririsiinIraq, An Analysis of the Isla mic Sta te of Iraq and Le-
vant (ISIL) with U.S. Po licy Re com men da ti ons in Iraq, Was hing ton, JU NE 2014.

3) Bar ret, Ric hard, TheIslamicState, The So u fan Gro up - TSG, New York, No vem ber 2014, p. 
4.

4) PolicyReporttheCririsiinIraq, op. cit., p. 17.

5) Sunnirebelsdeclarenew‘Islamiccaliphate’, In ter net 12/11/2014, http://www.alja ze e ra.com/
news/mid dle e ast/ 2014/06/isil-dec la res-new-isla mic-ca lip ha te-201462917326669749.html; 
Баг да даи се као ка лиф пр ви пут обра ћа јав но сти из Ве ли ке џа ми је ал Ну ри (GrandMo-
sque of alNuri inMosul); Исто риј ски гле да но, ка лиф се на зи ва и Амир ал-Му ми нин 
(Amīral-Mu’minīn-арап. „ко ман дант пу не ве ре“), вла дар те ри то ри је ко ја се зо ве „Зе мља 
исла ма“ (Daral-Islam), кон тро ли са на од ка ли фа та и под ло жна ислам ском за ко ну; Су ни-
ти при зна ју сва че ти ри „пра вед на“ ка ли фа: Му ха ме дов брат Абу Ба кр (AbuBakr), Омер 
Ибн ал-Хат таб (Umaribnal-Khattab), Осман Ибн Аф фан (UthmanibnAffan), и Али ибн 
Еби Та либ (AliibnAbiTalib), док Ши и ти смтра ју Али ја пр вим ка ли фом (Ali); Sprin ger, 
De vin R., Re gensm, Ja mes L., Da vid N. Ed ger, IslamicRadicalismandGlobalJihad, Ge or-
ge town Uni ver sity Press, Was hing ton, D.C., 2009, p. 2.

6) Ec kman, Ja mes P., TheIslamicState:TheNewJihad?-IssuesinPerspective, Gra ce Uni ver-
sity, Oma ha, Ne bra ska, 13 Sep tem ber 2014.
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стра те ги ја де ло ва ња ISIS/ISIL, ко нач но и ње ни ус пе си у ре а ли за-
ци ји за цр та них ци ље ва – ши ро кој ислам ској ре во лу ци ји (так ти ком, 
по бу на у ре ги о ну, те ро ри змом и ге рил ским рaтовањем), ко ја ће би-
ти окон ча на ства ра њем ка ли фа та на те ри то ри ји Ира ка, Си ри је и 
Сред њег Ис то ка, нео п ход но је раз у ме ти да ISIS/ISIL ни је про сто 
тран сфор ми са на мре жа Ал Ка и де (Al Qa e da - „ба за“) на но вим/
ино ви ра ном па ни сла ми стич ко-иде о ло шким прин ци пи ма де ло ва-
ња, или но ва гло бал на мре жа пан-исла ми стич ких те ро ри стич ких 
ор га ни за ци ја по ве за них у но ви је дин стве ни ору жа ни фронт. ISIS/
ISIL пре пред ста вља све ово у ка рак те ри стич ном је дин ству, ко је се 
оства ру је пу тем ору жа не ин стру мен та ли за ци ју ра ди кал ног Исла-
ма и нај ек стрем ни јег па ни сла ми стич ког фун да мен та ли зма и ве ха-
би зма, чи јим иде ја ма и стра те ги јом на сто ји на дах ну ти (ин док три-
ни ра ти) цео ислам ски свет, али и мно го ви ше, има ју ћи у ви ду ње не 
до са да по стиг ну те, а по себ но ко нач не, ци ље ве. 

ISIL/ISIS је пр во бит но фор ми ран као ра ди кал на ми ли тант на 
гру па Та хвид ва ал-Џи хад (Tawhidwa al-Jihad/Jama’at al-Tawhid
wa-l-Jihad-JWTJ), ко ја ко ре не ву че од су нит ских фун да мен та ли-
стич ких гру па на ста лих у Ира ку 2004. го ди не на кон аме рич ке ин-
ва зи је Ира ка.7) Циљ им је био ору жа на бор ба про тив аме рич ких и 
дру гих за пад них тру па. До кра ја 2003. го ди не при пад ни ци гру пе 
су, као прет ход ни ца бу ду ће ISIL/ISIS, де ло ва ли под окри љем ми-
ли тант не исла ми стич ке ор га ни за ци је под ру ко вод ством јор дан ског 
екс тре ми сте и те ро ри сте Абу Му са ба ал-Зар ка ви ја (AbuMusabal-
Zarqawi/ AhmadFadeelalNazalalKhalayleh), при ја те ља и са бор ца 
Оса ме бин Ла де на још из 80-их го ди на XX ве ка. Го ди не 2004. JWTJ 
ме ња на зив у „Ал-Ка и ду у Зе мљи две ре ке“ (al-Qa’idaofJihadOr-
ganizationintheLandoftheTwoRivers), по зна ту и као „Ал-Ка и да у 
Ира ку (Al-QaedainIraq–AQI,).8) По чет ком 2006. го ди не AQI и пет 
ми ли тант них гру пе осни ва ју Врховни савет муџахедина/Мај лис 
Шу ра Ел-Му џа хид (MujahideenShuraCouncil/MajlisShuraal-Mu-
jahidin-МSМ), чи ји во ђа, по сле уби ства Зар ка ви ја 2006. го ди не у 
на па ду аме рич ке ави ја ци је, по ста је пр во Абу Хам за ал-Му са (Abu
Hamzaal-Muhajir), а по сле ње га и еги пат ски те ро ри ста и бли ски 
Зар ка ви јев са рад ник Ајуб Ал-Ма сри (Ayyub al-Masri).9) МSМ је 
осно ван у ци љу кон со ли да ци је да ље бор бе про тив за пад них ко а ли-
ци о них сна га и про а ме рич ког ирач ког ре жи ма, ко ји је ус по ста вљен 

7) TheIslamicState (ISIS, ISIL), Fact She et, Cla rion Pro ject, Sep tem ber 2014, p. 5.

8) Salt man, Erin Ma rie, Win ter, Char lie, IslamicState:TheChangingFaceofModernJihadism, 
Qu il li am, Nov mber 2014.

9) IslamicStateofIraqandtheLevant (ISIL), Or ga ni sa tion of Isla mic Co o pe ra tion (OIC), Ca ni-
si us Col le ge, Mo del Uni ted Na ti ons, 36th An nual Con fe ren ce, 2014.



ПОЛИТИКАНАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИброј2/2014 стр.25-54.

28

по сле па да Са да ма Ху се и на, да би се ко нач но озва ни чи ло и ства ра-
ње тзв. Ислам ске др жа ве Ира ка (ISI). До 2008. го ди не го ди не ISI је 
по стао зна чај на сна га у ирач ким обла сти ма Ал Ан бар (AlAnbar), 
Ни ни ве (Nineveh), Кир кук (Kirkuk) и дру гим. По сле смр ти Ал-Ма-
сри ја, 2010. го ди не во ђа ISI по ста је Абу Ба кр ал-Баг да ди, те о лог 
по обра зо ва њу и уве ре ни су нит ски ислам ски екс тре ми ста, ко ји 
чвр сто вођ ство и ор га ни за ци ју ISI, ко ја на ста вља са те ро ри стич-
ким ак ци ја ма и ору жа ном бор бом про тив аме рич ких сна га. Све до 
2012. го ди не ISI у Ира ку ни је пред ста вљао зна чај ну ору жа ну си лу. 
Ре ги о нал на екс пан зи ја ISI и ње но пре тва ра ње у бор бе не струк ту ре 
из ко јих ће из ра сти ISIL/ISIS по чи ње из би ја њем гра ђан ског ра та у 
Си ри ји, ка да AQI скла па са ве зе са дру гим си риј ским екс трем ним 
ор га ни за ци ја ма ко је су, као опо зи ци ја ре жи му Ба ша ра ал Аса да 
(BasharalAssad) у Си ри ји до би ја ле отво ре ну вој ну и фи нан сиј ску 
по моћ од за пад них си ла. На и ме, по чет ком ра та у Си ри ји 201. го ди-
не Ал-Баг да ди ша ље сна ге ISI под ко ман дом Абу Му ха е ме да ал-Ја-
вла ни ја (AbuMuhammadal-Jawlani) пре ко ирач ко-си риј ске гра ни-
це да се бо ре про тив ре жи ма Ал Аса да под за ста вом НУ сра фрон та 
(JN). У том пе ри о ду ISI је из ра зио фор мал но вер ност Ал Ка и ди и 
ње ном вр хов ном вођ ству10), до 2013. годинe се бо рио про тив ши ит-
ских ирач ких па ра вој них фор ма ци ја, а по сле по вла че ња аме рич ких 
сна га и про тив про за пад не ирач ке вла де. Ци ље ви ISI су би ли: 1/ 
изо ло ва ње аме рич ких сна га од са ве зни ка у ре ги о ну; 2/ спре ча ва ње 
са рад ње Ира ча на са ма ри о нет ском про за пад ном вла дом Ира ка; 3/ 
ору жа не ак тив но сти про тив ху ма ни тар них рад ни ка и ци ви ла за-
по сле них на ин фра струк тур ним објек ти ма; и 4/ усме ра ва ње ин те-
ре со ва ња и ак тив но сти аме рич ких вој них сна га на су нит ско-ши-
ит ски гра ђан ски рат где би ши и ти по ста ли ме та за пад них си ла.11) 
Због су ко ба ISI са дру гим исла ми стич ким гру па ма и фрак ци ја ма у 
Си ри ји (пре све га Ши и ти ма), вођ ство Ал Ка и де је на ре ди ло рас пу-
шта ње AQI, али је та на ред ба по ста ла „ка мен раз до ра“ из ме ђу Ал 
Ка и де и AQI, јер је во ђа AQI Абу Ба кр ал-Баг да ди од био на ре ђе ње 
во ђа Ал Ка и де. Ти ме је и су штин ски от по чео иде о ло шки и ор га ни-
за ци о но-ак ци о ни су коб из ме ђу AQI – од но сно ISIL/ISIS у на стан ку 
и раз во ју, и Ал Ка и де.12) 

Шта, у ства ри, раз ли ку је ISIS/ISIL од гло бал не те ро ри стич-
ке мре же Ал Ка и де. На иде о ло шком пла ну, ISIS/ISIL је про дукт 
де це ниј ског те о ло шког не сла га ња уну тар Ал Ка и де, за сни ва ног у 

10) PolicyReporttheCririsiinIraq, op.cit, p. 10.

11) Ibid, p. 8.

12) Salt man, Erin Ma rie, Win ter, Char lie, IslamicState:TheChangingFaceofModernJihadism, 
op. cit., p. 30-31.
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но ви је вре ме на су ко бу на след ни ка Оса ме бин Ла де на (Osamabin
Laden) на че лу Ал Ка и де Ај ма на ал За ва хи ри ја (Aymanal-Zawa-
hiri) и Абу Ба кр ал-Баг да ди ја, во ђе AQI од 2010. го ди не. Баг да ди 
и За ва хи ри су има ли пот пу но су прот на ми шље ња и ста во ве око 
ту ма че ња при ро де џи да ха из Ку ра на, ти ме и при ро де бор бе, од но-
сно џи ха да Ал Ка и де и ње них ко нач них ци ље ва. Од би ја ју ћи да се 
пот чи ни цен трал ној вла сти Ал Ка и де, Баг да ди је уче ње и ак ци о ни 
про грам Ал За ва хи ри ја и ње го вог ру ко вод ства про гла сио „ан ти те-
зом – су прот но шћу Ала ху (antithetical toAllah) због од су ства ја-
сних ста во ва о при ро ди џи ха да из Ку ра на и ци ље ва де ло ва ња Ал 
Ка и де.13) Дру га чи је ре че но, су коб је из био и тра јао око ту ма че ња 
при ро де Ислам ског ка ли фа та (Islamiccaliphate,арап ски al-Khila-
fah) - је дин стве не ислам ске др жа ве у ко јој сви Му сли ма ни тре ба 
да се оба ве жу на вер ност и ода ност, а ко ја ће би ти ор га ни зо ва на 
на прин ци пи ма стрикт ног ту ма че ња ислам ског за ко на „Ше ри ја та“ 
(Islamiclaw).14) Кон цепт ка ли фа та ко ји је за го ва ра ла Ал-Ка и да ни је 
био за сно ван на ли дер ству (ка ли фи као во ђи) или те ри то ри ји. Уме-
сто то га, он сим бо ли зу је крај њи циљ ко ји се же ли по сти ћи успје-
шним гло бал ним џи ха дом и пред ста вља ко нач ну тач ку по бе де, у 
ко јој Му сли ма ни жи ве под Бож јом вла сти, без ме ша ња ко рум пи ра-
них еле ме на та.15) 

С дру ге стра не, иде о ло ги ја AQI/ISIS/ISIL се за сни ва на екс-
трем ном Са ла фи зму, од но сно так фи ри ту ма че њу Исла ма (extreme
salafist/takfiriinterpretationofIslam), што зна чи да сва ко ко се у су-
шти ни про ти ви стрикт ном (ри гид ном) ту ма че њу ислам ских за ко на 
и вла да ви ни ISIS/ISIL – ап со лу ти стич ке ислам ске др жа ве Ира ка и 
Си ри је и ну кле у са бу ду ћег ка ли фа та, пред ста вља от пад ни ка (mur-
tad) или не вер ни ка (kafir). На осно ва ма ту ма че ња и про па ги ра ња 
ова кве иде о ло ги је ISIS/ISIL, као и ми ли тант не стра те ги је ње го вог 
де ло ва ња, ал-Баг да ди од ба цу је иде ју Ај ма на ал-За ва хи ри ја - по-
сте пе но по сти за ње кон сен зу са уну тар ислам ског све та (по себ но 
из ме ђу Су ни та и Ши и та) о мир ном на чи ну ства ра ња бу ду ћег ка ли-
фа та. Абу Ба кр ал-Баг да ди за у зи ма екс трем не ста во ве да се ислам-
ски ре жим (ка ли фат) мо ра це лом ислам ском све ту на мет ну ти ма-
кар и си лом. Кул ми на ци ја су ко ба на ре ла ци ји За ва хи ри – Баг да ди 

13) Ec kman, Ja mes P., TheIslamicState:TheNewJihad?-IssuesinPerspective, op.cit.

14) Тер мин ка ли фат (caliphate,al-Khilafah) озна ча ва је дин стве ни си стем ово зе маљ ске вла-
да ви не на след ни ка по сла ни ка Му ха ме да (Prop het Mu ham mad) над за јед ни цом ислам-
ских вер ни ка; Com mins, Da vid, TheWahhabiMissionandSaudiArabia, I.B.Ta u ris & Co 
Ltd, Lon don, 2006, p. 2.

15) Roy, Oli vi er, TheFailureofPoliticalIslam, Har vard Uni ver sity Press., Cam brid ge, Ma sac hu-
setts, 1994, pp. 42-43.
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де си ла се по чет ком 2013. го ди не16), а већ 09. апри ла 2013. го ди не 
Баг да ди отво ре но по зи ва на по бу ну про тив вр хов ног вођ ства Ал 
Ка и де, ује ди њу је ISI, од но сно бив ши ирач ки огра нак Ал Ка и де 
(AQI) са Сиријскомџихадпобуњеничкоммилицијом (Syrianjihadist
rebelmilitia) по зна том као Ну сра фронт (NusraFront/Jabhatal-Nu-
srainal-Sham-JN), чи ме је от по че ло ује ди ње ње ових те ро ри стич-
ких ор га ни за ци ја у Ислам ску др жа ву (ISIS/ISIL). Ал-За ва хи ри је у 
пи сме ном обра ћа њу по звао ли де ре ISI и Ну сра фрон та да од би ју 
Ал-Баг да ди је ву стра те ги ју осни ва ња ISIS/ISIL и зах те вао прак тич-
но га ше ње ISIS/ISIL, екс ко му ни ка ци ју Ал-Баг да ди ја17), спре ча ва ње 
кр ва вих осве та над бор ци ма ислам ских ми ли тант них гру па у Ира-
ку ко ји се не сла жу са Баг да ди јем, и на ста вак бор бе за оп ста нак и 
да љи раз вој Ислам ске др жа ве Ирак (IslamicStateinIraq), при че му 
је за Ал-Баг да ди ја би ла пре ви ђе на уло га еми ра за Ирак.18) Ме ђу-
тим, Абу Ба кр ал-Баг да ди од би ја ове пред ло ге и на ста вља са да-
љом из град њом ISIS/ISIL. Уз по моћ Амр ал Аб си ја (AmralAbsi/
AbualAthiralShami), Си риј ца ро ђе ног у Са у диј ској Ара би ји, чи јег 
су бра та уби и ли дру ги по бу ње ни ци док је во дио про-ISIS/ISIL гру-
пу на се ве ру Си ри је, Ал-Баг да ди по ста је во ђа свих ми ли тант них 
гру па у Си ри ји, по сле че га ISIS/ISIL по ста је во де ћа сна га у Си ри ји 
и цен тар за ре гру то ва ње чла но ва Ну сра фрон та и дру гих по бу ње-
нич ких гру па у Си ри ји, и до би ја ње до на ци ја и дру гих ви до ва по-
др шке из ван Си ри је од про тив ни ка ре жи ма Ба ша ра ал Аса да.19) Абу 
Ба кр Ал-Баг да ди та ко по ста је во ђа ра ди кал ног Исла ма у Ира ку, а 
ISIS/ISIL учвр шћу је власт и кон тро лу у ве ли ком де лу Ира ка, на-
ста вља ју ћи да спро во ди агре сив ну кам па њу ре гру то ва ња мо ти ви-
са них ислам ских ра ди ка ла, ко ју пра те и бру тал на не ми ло срд на по-
гу бље ња ши ит ских Му сли ма на, Хри шћа на и дру гих не-су нит ских 
Му сли ма на. Оно што Ал Ка и да ни је ус пе ла, Абу Ба кр Ал-Баг да ди 

16) Баг да ди је, обра ћа ју ћи се пу тем пр вог ви део сним ка, про гла сио ста па ње Ал ка и де са 
Ну сра фрон том, а у дру гом ви део обра ћа њу је озва ни чио пре у зи ма ње вр хов не ко ман де 
од За ва хи ри ја над Ал ка и дом; Упо ре ди: Ec kman, Ja mes P., TheIslamicState:TheNewJi-
had?-IssuesinPerspective, op.cit.

17) Salt man, Erin Ma rie, Win ter, Char lie, IslamicState:TheChangingFaceofModern Jiha-
dism…, pp. 30-31.

18) Ayman al-Za wa hi ri’s, LettertotheleadersofthetwoJihadigroups:ShuraoftheIslamicSta-
teinIraqandShuraofJabhatal-Nusrainal-Sham, Ra jab, 13, 1434; Пој ди ни сма тра ју да 
је Ал-Ну сра је дан од глав них узро ка су ко ба из ме ђу ISIS/ISIL и Ал-Ка и де. Ал-Ну сра, у 
по чет ку про ду же на ру ка Баг да ди је ве ISI у Си ри ји, по де ли ла се на два де ла на кон што је 
њен за по вјед ник Абу Му ха мед Џе вла ни от ка зао вер ност Баг да ди ју. Ве ћи део Ал-Ну сра 
се при дру жио но во фор ми ра ном огран ку ISI у Си ри ји, док је ма њи део за др жао име Ал-
Ну сра и остао ве ран Ај ма ну Ал-За ва хи ри ју и Ал-Ка и ди.

19) Bar ret, Ric hard, TheIslamicState, op.cit., p. 17.
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успе ва – си лом ује ди ни ти го то во све ислам ске екс тре ми сте у ре а-
ли за ци ји иде је ства ра ња Ислам ског ка ли фа та.20)

Дру га зна чај на раз ли ка из ме ђу ISIL/ISIS и Ал Ка и де је што 
се ISIL/ISIS по ка зао из у зет но со фи сти ци ра ном ор га ни за ци јом, са 
свим нео п ход ним ин док три ни ра ју ћим и ор га ни за ци о ним ве шти на-
ма и дру гим по тен ци ја ли ма (ору жа ним, фи нан сиј ским и др.), ко ји 
пре ва зи ла зе све оно што је у свом про гра му и ак ци о ном де ло ва њу 
ика да би ла Ал Ка и да. Зло чи нач ка не тр пе љи вост пре ма би ло че му 
што до ла зи из ван не-ислам ског све та, кру тост и ри гид ност пре ма 
по де ла ма уну тар Исла ма и раз ли чи тим ми шље њи ма о на чи ну во-
ђе ња џи ха да (од ба ци ва ње ши ит ских зах те ва и др.)21), основ не су 
од ли ке Ал-Баг да ди је вих след бе ни ка. Та ко ђе, ISIL/ISIS под ру ко-
вод ством Ал-Баг да ди ја од ба цу је чи ње ни цу по сто ја ња на ци о нал-
них др жа ва на Бли ском Ис то ку, сма тра ју ћи да су оне на ста ле под 
ути ца јем За па да, не ги ра зна чај по сто ја ња ви ше арап ских ли де ра 
као во ђа тих др жа ва, на ме ћу ћи иде ју о јед ном во ђи – има му (Imam) 
ко ји ће но си ти „бар јак исти не“ (bannerof truth) и вла да ти но вим 
ка ли фа том. На тим осно ва ма се отва ра и ра ди ка ли зу је ши ро ки ору-
жа ни фронт ISIL/ISIS у функ ци ји ства ра ња ка ли фа та – „истин ске 
ислам ске др жа ве ко ја ће бра ни ти Му сли ма не и из ну тра и из ва на“, 
и бр зо за у зи ма ње ви ше од тре ћи не те ри то ри је Си ри је и ве ли ка про-
стран ства Ира ка. ISIL/ISIS по те ри то ри ји ко ју кон тро ли ше, оби му 
сво јих ре сур са (ору жа ни по тен ци ја ли и др.), по стао не над ма шан у 
исто ри ји не са мо ислам ских, већ и свих дру гих екс тре ми стич ких 
ор га ни за ци ја за ко је се зна да су ика да по сто ја ле и де ло ва ле. У ак-
ци о ном сми слу ISIS/ISIL ни је огра ни чио сво је де ло ва ње са мо на 
те ри то ри ју Ира ка и Си ри је. Ње ни те ро ри стич ки огран ци су из вр-
ши ли и ви ше де се ти на на па да у дру гим арап ским обла сти ма (Беј-
рут и др.), а ISIS/ISIL је по чет ком 2014. го ди не на ја вио и ства ра ње 
но ве ли бан ске ар ми је у ци љу бор бе про тив Хе збо ла ха и ње го вих 
при ста ли ца у Ли ба ну, чи ме је још јед ном до ка зао отво ре ну не тр пе-
љи вост пре ма Ши и ти ма (Хе збо лах је ши ит ска про и ран ска те ро ри-
стич ка ор га ни за ци ја у Ли ба ну).22) Про ле ће 2014. го ди не обе ле жи ли 

20) Упо ре ди: Salt man, Erin Ma rie, Win ter, Char lie,op.cit., pp. 31-32.

21) Во ђе ISIL/ISIS су след бе ни ци са ла фи зма, екс трем не вер ске сек те на ста ле из су нит ског 
Исла ма, ко ји су пи ка за ли отво ре ну не тр пе љи вост пре ма при пад ни ци ма оста лих ве ро-
и спо ве сти или сек ти (хри шћа ни, је зи ди, ши и ти), као и оним су нит ским му сли ма ни ма 
ко ји се не сла жу са са ла фи стич ким ту ма че њем Исла ма. Сви ко ји пру жа ју от пор иде о-
ло ги ји и стра те ги ји бор бе ISIL/ISIS, из ло же ни су стра хо ви том про го ну и зло чи ни ма, а 
ISIL/ISIS је над курд ским је зи ди ма из вр ши лио пра ви ге но цид, оп ту жу ју ћи их за обо жа-
ва ње ђа во ла.

22)  По ред Ши и та, ISIS/ISIL про го ни и дру ге вер ске ма њи не (хриш ђа не и је зи де), као и дру-
го ма њин ско ста нов ни штво (Кур де, Асир це и Јер ме не).
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су ору жа ни ин ци ден ти ISIS/ISIL и са гра нич ним сна га ма Тур ске, 
због че га је Тур ска по кре ну ла при пре ме за ору жа на деј ства про тив 
ISIS/ISIL, a у ди пло мат ској офан зи ви је оп ту жи ла Са у диј ску Сра-
би ју и Ка тар да фи нан сиј ски по ма жу ISIS/ISIL.23) 

Про це не су да сна ге ISIS/ISIL бро је де се ти не хи ља да бо ра ца, 
ко ји ма су се при дру жи ли ве те ре ни џи ха да из Ира ка, За ли ва, Се-
вер не Афри ке и Евро пе (Не мач ке, Фран цу ске, Ве ли ке Бри та ни је, 
Хо лан ди је, Бел ги је, Швед ске, Дан ске, Шпа ни је, Ир ске, Аустри је, 
Ита ли је, БиХ, Азер беј џа на, Ал ба ни је, Ру ске Фе де ра ци је – Че че-
ни је, Ре пу бли ке Ср би је – Ра шко-По лим ска област, и др.).24) По ред 
уче шћа у са мо у би лач ким и дру гим те ро ри стич ким и бор бе ним ак-
ци ја ма, „стра ни“ бор ци у сна га ма ISIS/ISIL за у зи ма ју и зна чај на 
ру ко во де ћа ме ста, као што је то, на при мер, че чен ски ек тре ми ста 
Омар Ал- Ши ша ни (Omaral-Shishani).25)

 По ред ома со вља ва ња сво јих ору жа них сна га ISIS/ISIL, на-
сто ји оја ча ти и сво ју укуп ну ор га ни за ци о ну струк ту ру, нео п ход ну 
за функ ци о ни са ње њи хо вог „ка ли фа та“. По ред Абу Ба кр Ал-Баг да-
да и ја, ка ли фе и во ђе ISIS/ISIL, врх ISIS/ISIL чи не два са ве та: Шу ра 
са вет (TheShuraCouncil) и Ше ри јат ски са вет (TheShariaCouncil). 

Шу ра са вет пред во ди Абу Ар кан ал Аме ри (Abu Arkan al
Ameri) и има де вет или је да на ест чла но ва. Са вет је од го во ран за 
пре но ше ње на ред би од Ал-Баг да да и ја у лан цу ко ман до ва ња обез-
бе ђи ва ње њи хо вог спро во ђе ња. Он од лу чу је о за ко ни ма и њи хо вој 
при ме ни, где се ње го ва овла шће ња у од ре ђе ној ме ри пре кла па ју са 
Ше ри јат ским са ве том, ко ји од лу чу је о вер ским пи та њи ма. Сма тра 
се да су чал но ви овог са ве та и Ебу му сли ман ал Турк ма ни (AbuMu-

23) Bar ret, Ric hard, TheIslamicState, op.cit., p. 18.

24) Пре ма из ве шта ји ма CIA из сеп тем бра 2014. го ди не, сна ге ISIS/ISIL бро је чак и пре ко 
30.000 бо ра ца. Од то га се сто ти не др жа вља на Фран цу ске, Ве ли ке Бри та ни је и Јор да на 
се бо ри у ре до ви ма ISIS/ISIL. Фран цу ски ми ни стар уну тра шњих по сло ва по твр дио да 
је око 930 фран цу ских др жа вља на укљу че но у џи хад, а од мах иза Фран цу ске по бро ју 
исла ми стич ких до бро во ља ца је Јор дан са 900 бо ра ца. Бри тан ска вла да је по твр ди ла да 
је нај ма ње 600 бри тан ских гра ђа на оти шло у Ирак и Си ри ју да се бо ри на стра ни ISIS/
ISIL, али бри тан ске оба вје штај не слу жбе про це њу ју да их мо же би ти и до 2.000; „Islam-
ska dr ža va: Pu no stra na ca, 30 iz Cr ne Go re“, Мondo, In ter ent 18/11/2014, http://mon do.
me/a394374/In fo /Svi jet Islam ska-dr za va-Pu no-stra na ca-30-iz-Cr ne-Go re. html; Blan chard, 
Chri stop her M., Hu mud, Car la E., Ni ki tin, Mary Beth D., ArmedConflictinSyria:Overview
andU.S.Response, Con gres si o nal Re se arch Ser vi ce, RL33487, Sep tem ber 17, 2014; CIA: 
Isla mic Sta te Gro up Has up to 31,500 Fig hters, Thur sday, 11 Sep 2014, In ter net 18/11/2014, 
http://www.news max.com/New sfront/Isla mic-Sta te-Num bers-cia/2014/09/ 11/id/594161/; 
„ISIS can 'mu ster' bet we en 20,000 and 31,500 fig hters“, CNN; In ter net 18/11/2014, http:// 
edi tion.cnn.com/2014/09/ 11/world/me ast/isis-syria-iraq/; Ирач ки екс пер ти за без бед ност 
це не да се око 100 хи ља да џи ха ди ста бо ри на стра ни ISIS/ISIL, од че га 15 хи ља да стра-
на ца.

25) Про це ну су да ле аме рич ке оба ве штај не струк ту ре; Упо ре ди: PolicyReporttheCrisisin
Iraq, p. 37.
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slimalTurkmani); Ебу Али ал Ан ба ри (AbuAlialAnbari); Ебу Ај ман 
ал Ирач ки (AbuAymanalIraqi), ујед но и члан Вој ног са ве та; Амр 
ал Аб си/Абу ал Ат хир/Амру ал Аб си Ал Ша ми (AmralAbsi/Abual
Athir/AmrualAbsialShami), за ду жен за ме ди ји, и Ебу Му ха мед ел 
Ад на ни Ал Ша ми (AbuMuhammadalAdnanialShami), порт па рол 
Ислам ске др жа ве.26)

Ше ри јат ски са вет, као нај моћ ни ји ор ган ISIS/ISIL ди рект но 
над гле да Абу Ба кр Ал-Баг да даи. Са вет има шест чла но ва и ње го ве 
ду жно сти укљу чу ју из бо ра ка ли фа и обез бе ђе ње са гла сно сти свих 
дру гих де ло ва ад ми ни стра ци је са ше ри јат ским за ко ном. Уз по моћ 
ше ри јат ских ко ми си ја Са вет обез бе ђу је стра нач ку ди сци пли ну и 
по што ва ње ше ри јат ских пра ви ла, од лу чу је о ка зни за кр ше ње Ше-
ри ја та, над гле да рад ше ри јат ске по ли ци је и су до ва (sharia police
andcourts) и Иде о ло шке ко ми си је (dawa) у ISIS/ISIL и из ван ње.27)

Ис под ових са ве та де лу је још пет са ве та за по је ди не обла сти 
функ ци о ни са ња ISIS/ISIL: 1/ Саветзабезбедностиобавештајне
послове (SecurityandIntelligenceCouncil), од го во ран за ели ми ни-
са ње ри ва ла Абу Ба кр Ал-Баг да ди ја и сла ма ње от по ра цен трал ној 
власт, и дру ге без бед но сне и оба ве штај не по сло ве, и има мре жу 
фи ли ја ла ши ром ISIS/ISIL; 2/ Војни савет (TheMilitaryCouncil) 
је за ду жен за ору жа на деј ства и од бра ну осво је них те ри то ри ја; 3/ 
Покрајинскисавет (ProvincialCouncil) ру ко во ди ад ми ни стра ци јом 
ISIS/ISIL у 18 про вин ци ја (ви ла је та - Wilayat): Ан бар, Баг дад, Ди-
ја ла, Фа лу јах, Ја нуб; Кир кук; Ни не вех, Са ла ху дин у Ира ку; Але по, 
Ал Ба ди ах (Хомс), Ал Ба ра ка (Ха са ка), Да маск, Ха ма, Идлиб, Ал 
Кха ир, Ал Ра ка, и Ал Са хел у Си ри ји; и гра нич на по кра ји на Ал Фу-
рат (Еуфрат); 4/ Финансијскисавет (FinanceCouncil); и 5/ Савет
замедије (MediaCouncil).28) Прем дру гим из во ри ма, Са вет за без-
бед ност и оба ве штај не по сло ве се раз дво јио у два са ве та: Са вет за 
без бед ност (SecurityCouncil) и Са вет за оба ве штај не по сло ве (In-
telligenceCouncil), и да, уз го ре на ве де не са ве те, де лу ју и Прав ни 
са вет (LegalCouncil) и Са вет за по моћ бор ци ма (FightersAssistance
Council).29)

Пре ко ових са ве та ISIS/ISIL на сто ји да кон тро ли ше опе ра-
ци је и ак тив но сти сво јих ору жа них и ци вил них струк ту ра, уз апел 
исла ми стич ки ор јен ти са ним бо ра ци ма, на уч ни ци ма, све ште ни ци-

26) Bar ret, Ric hard, TheIslamicState, op. cit., p. 29.

27) Ibid, p. 30.

28) Упо ре ди: Ibid, pp. 30-33.

29) Salt man, Erin Ma rie, Win ter, Char lie, IslamicState:TheChangingFaceofModernJihadism, 
op.cit., pp. 37.
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ма, су ди ја ма, ле ка ри ма, ин же ње ри ма, и ад ми ни стра тив ним струч-
ња ци ма из свих обла сти из це лог све та да се пре се ле на про стор 
ко ји кон тро ли ше ISIS/ISIL у ци љу ње ног да љег раз во ја и ја ча ња.30) 
ISIS/ISIL је по себ но ан га жо ва на на обез бе ђи ва њу фин скиј ских 
сред ста ва за сво је укуп не ору жа не и ци вил не ак тив но сти, и сма-
тра се да ње на укуп на фи нан сиј ска моћ из но си бли зу две ми и јар де 
до ла ра. Но вац по ти че од швер ца наф те са нафт них по ља у Ира ку и 
Си ри ји, про да је елек трич не енр ги је, по ре за од дру гих про из во ђа ча 
наф те и елек трич не енер ги је, про да је хра не и жи та ри ца, за пле ње-
ног нов ца из ба на ка у гра до ви ма ко је су оку пи ра ли, до на ци ја, и 
сл.31) Та ко ђе, ISIS/ISIL на сто ји да ис ко ри си ма фи ја шко-нар ко тич ке 
ка на ле и ру те за пре лаз из Си ри је у Тур ску, и да ље Грч ку, Бу гар ску, 
Ма ке до ни ју, Ср би ју, БиХ, Хр ват ску, и да ље ка ЕУ, где би се по ја вио 
као би тан фак тор тр го ви не на ро ко ти ци ма. 

ИДЕОЛОГИЈАISIS/ISIL

Иде о ло шке ко ре не на стан ка и де ло ва ња ISIS/ISIL чи ни је-
дин ство два ве о ма раз ли чи та прав ца ми шље ња уну тар Исла ма. 
Пр ви, ко ји је и до ми нан тан у ISIS/ISIL, је ка нон ислам ског фун-
да мен та ли стич ког ми шље ња ко је је на ста ло још у XIV ве ку, а ко је 
је у XVI II ве ку те о риј ски и по ли тич ко-про грам ски уоб ли чио Му-
ха мед ибн Абд ал Ва хаб (MuhammadibnAbdalWahhab/ Muhamed
ibnAbdelVahabibnSulejmanibnMuhamedibnAhmadibnRašidal
Tamimi), по ко ме је уче ње, као и ње го ви след бе ни ци и по бор ни ци 
про зва но ве ха би зам/ва ха би зам, и се ла фи зам/се ле фи зам, од но сно 
са вре ме на се ла фи стич ка иде о ло ги ја. На и ме, ве ха би зам је из вор-
но био чи сто ре ли гиј ски фе но мен, ве зан пре све га за спе ци фич-
не по ли тич ке и исто риј ске усло ве на под руч ју да на шње Са у диј ске 
Ара би је кра јем XVII и по чет ком XVI II ве ка.32) Kао ро до на чел ник 
ве ха би зма - ве ро ват но нај ве ће пу ри тан ске сек те Исла ма, Абд ал-
Ва хаб је по стао пoзнат као ве ха би ја (Wahhabis) и са ла фи ста (Salafi 
– са пут ник про ро ка Му ха ме да), а след бе ни ци Ал-Ва ха бо вог уче ња 
– ве ха би је се до жи вља ва ју као они ко ји за го ва ра ју и упра жња ва ју 
нај чи сти ји об лик Исла ма. Абд ал-Ва хаб је по звао све му сли ма не да 

30) “Bag hda di vows re ven ge in an no un cing 'Isla mic Sta te' ”, AL MO NI TOR, In ter net 18/11/2014, 
http://www.al-mo ni tor.com/pul se/se cu rity/2014/07/iraq-syria-bag hda di-call-mu slims-ca lip-
ha te.html.

31) Де таљ ни је у: Bar ret, Ric hard, TheIslamicState, op.cit.

32) О раз во ју ве ха би зма у Са у диј ској Ара би ји ви ди у: Com mins, Da vid, TheWahhabiMission
andSaudiArabia, op.cit.
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се вра те из вор ном Исла му, про гла сио је џи хад свим не вер ни ци ма и 
не-му сли ма ни ма, по звао на ап со лут ни мо но те и зам, од ба цу ју ћи сву 
ислам ску прак су на кон тре ћег ве ка му сли ман ске ере као је ре тич ку 
ино ва ци ју Исла ма, и по звао на по нов но уво ђе ње так фи ра (takfir) 
- про це са про гла ше ња дру гог му сли ма на от пад ни ком чи је је уби-
ство ле ги тим но.33) У да на шњим усло ви ма так фир је кон тра верз ни 
на чин оправ да ња при ме не си ле у те ро ри стич ким ак тив но сти ма. 
Он из вор но про пи су је си стем „пре сту па про тив Исла ма“: по ли те-
и зам; ко ри шће ње ме ди ја то ра за Бо га; од би ја ње да су не му сли ма ни 
не вјер ни ци; сма тра ње да су не и слам ски за ко ни су пер и ор ни ји од 
бо жан ског за ко на; мр жња све га што Про рок прак ти ку је; исме ва ње 
Исла ма или Про ро ка; ко ри шће ње ма ги ја; по др жа ва ње или по ма га-
ње не вер ни ка про тив Му сли ма на; ве ро ва ње ко је за го ва ра не-упра-
жња ва ње Исла ма; и од би ја ње сту ди ра ња и прак ти ко ва ња Исла ма. 
На истим прин ци пи ма Абд ал-Ва хаб је ус по ста вио прин цип оправ-
да ња џи ха да - ко год не по шту је так фир про тив не вер ни ка је та ко ђе 
не вер ник.34)

С дру ге стра не, „се ла фи зам/се ле фи Ислам или се ле фи зам“ 
(SalafiIslam or Salafism) из вор но под ра зу ме ва уче ње о нео п ход но-
сти по нов ног вра ћа ња чи стом Исла му про ро ка Му ха ме да (Prophet
Muhammad) и дру гих пра вед них пре да ка (As-Salafas-Salihun) ко ји 
су жи ве ли у VII ве ку н.е. Се ла фи зам у су шти ни пред ста вља об лик 
ислам ског фун да мен та ли зма, по крет ко ји за го ва ра вра ћа ње на из-
вор ни Ислам та ко да је слич ност из ме ђу ње га и ве ха би зма за и ста 
ве ли ка и ве о ма је те шко на пра ви ти ја сну раз ли ку из ме ђу њих.35) 
По је ди ни исла мо ло зи сто га са ла фи је по пу лар но на зи ва ју „ве ха биј-
ским ро ђа ци ма у ди пло мат ском оде лу“. Упо ре ђу ју ћи ове по кре те, 
ве ха би зам се од ре ђу ју као ул тра кон зер ва тив ни се ла фи зам, ма да 
по је ди ни за го вор ни ци се ла фи зма кри ти ку ју ве ха би зам да се не 
при др жа ва на че ла ри го ро зних по став ки Исла ма.36) 

У док три нар ном сми слу, ве ха би зам се, као из дво је но ми шље-
ње уну тар Исла ма, су штин ски раз ли ку је од суфизма/терикатизма 

33) Sprin ger, De vin R., Re gensm, Ja mes L., Da vid N. Ed ger, IslamicRadicalismandGlobalJi-
had, op.cit., pp. 29-30.

34) Ibid; Ал Ва ха бо ве сна ге су уни шта ва ле мно ге са крал не све ти ње и објек те, чак и све-
то ши ит ско хо до ча шће у Кар ба ли у Ира ку, где се на ла зио гроб Ху се и на, јед ног од два 
уну ка Му ха ме да и цен трал не фи гу ра у ши и зму (Shi’ism). Ал Ва ха бов је та ко об ли ко вао 
екс трем на ислам ска вер ска уве ре ња и дао зна ча јан до при нос њи хо вој ра ци о на ли за ци ји 
као те ме љу да бу ду ће ге не ра ци је екс трем них исла ми ста сле де гло бал ни џи хад – све ти 
рат про тив не вер ни ка.

35) Ab bas, Ta hir, IslamicPoliticalRadicalism:AEuropeanPerspective, Edin burgh Uni ver sity 
Press Ltd, Edin burgh, 2007, p. 96.

36)  Com mins, Da vid, TheWahhabiMissionandSaudiArabia, op.cit., p. 173.
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(sufis/tariqatists).37) Ве ха би зам на вод но пред ста вља „чист” Ислам, 
где је пра ви са мо ислам ски про рок и ха лиф (Му ха мед - Muḥam
mad/Abūal-QāsimMuḥammad ibn ʿAbdAllāh ibn ʿAbdal-Muṭṭalib
ibnHāshim) и че ти ри „пра вед не ха ли фе“ (мад ха би/madh'hab). Веха-
бије се оштро за ла жу за стриктнимонотеизам(тахвид-tawhid) и 
про ти ве се су фи зму/та ри ка ти зму као од сту па њу од из вор ног Исла-
ма.38) Они тра же об но ву за че та ка Исла ма кроз ње го во чи шће ње од 
су фи зма и но ве не ле ги тим не ино ва ци је Исла ма „бид’ах“ (bid’ah). 
Ве ха би је се ис кљу чи во сла жу са про пи си ма че ти ри мад ха ба (mad-
hab/madh'hab)ко ји мо гу би ти те сти ра ни са мо по зи ва њем на Ку ран 
(Qur’an) и Су на (Sunna). Мад хаб је, кao вер ска и прав на док три на 
(шко ла) су нит ског му сли ман ског пра ва, на стао у XVI II и IX ве ку. 
Од ових број них док три на/шко ла са мо су че ти ри са чу ва не: 1/ ха-
ни фит ска, ма ли кит ска, ша фит ска и хан ба лит ска (Hanifite,Malikite,
Shafiyite,Hanbalite), на зва не по њи хо вим осни ва чи ма Абу Ха ни фи 
(AbuHanifah), Ма лик ибн Ана су (MalikibnAnas), ал-Ша фи ју (al-
Shafiya) и Ибн Хан ба лу (IbnHanbal). Ове шко ле су при хва ће не као 
не по бит не и ко нач не у ту ма че њу ислам ских за ко на. Син те за ових 
док три на је вер на основ ним на че ли ма су ни зма.39) Од ових шко ла 
ха ни ба лит ска је нај не то ле рант ни ја јер зах те ва мак си мал ну/пу ри-
тан ску стро гост у при др жа ва њу свих нор ми ше ри јат ског пра ва.40) 

37) У слу ча ју су фи зма ра ди се о сво је вр сном ислам ском ми сти ци зму, за ко ји се ко ри сти 
арап ски тер мин „те са вуф“ (tasawwuf), што зна чи „би ти ми стик, су фи ја“. Циљ су фи зма 
- ислам ског ми сти ци зма је при бли жа ва ње Бо гу, а пут ко јим се ми стик при бли жа ва Бо гу 
и ко ји во ди до од ре ђе них ду хов них ста ња на зи ва се „та риг“ (tarîq/turûq); Де таљ ни је у: 
Ву ко ма но вић, Ми лан, „Су фи зам – уну тра шња ди мен зи ја Исла ма“, Филозофијаидру-
штво, Бр. 2/2008, стр. 129-147.

38) Ab bas, Ta hir, IslamicPoliticalRadicalism:AEuropeanPerspective, op.cit., pp. 34.

39) Иако на из глед мо но лит ни, ислам ски свет и ре ли ги ја су то ком свог раз во ја про ла зи ли 
кроз мно го број на ис ку ше ња, раз ми ри це и су ко бе. До су ко ба је до шло из ви ше раз ло га, 
по себ но због бор бе за пре власт и вођ ство уну тар ислам ског све та у бор би за по ли тич-
ког во ђу ислам ске за јед ни це. Уну тра шња пре ви ра ња и бор бе су до ве ле до две, у окви ру 
Исла ма, че сто су про ста вље не за јед ни це - сунитске ве ћи не ко ји су за во ђе за јед ни це 
при зна ва ли ка ли фе, и шиитске ма њи не ко ја сма тра да по ли тич ко и вер ско вођ ство мо же 
по ти ца ти са мо из јед ног из во ра – од има ма. Су ни ти, ве ћин ска гру па му сли ма на, за за ко-
ни те Му ха ме до ве на ста вља че при хва та ју Абу Бе кра, Ома ра, От ма на и Али ју и за ко но-
дав ство ко је ту ма че прав ни струч ња ци за јед ни це. Ши и ти су ма ло број ни ја фрак ци ја ко ја 
је на зив до би ла по из ра зу „Ši`at Ali“ („Али је ва стран ка“); Ђа ко вац, Алек сан дар, Ра до ван 
Би го вић, Лексиконхреишћанствајудаизмаиислама, Бе о град, Аген ци ја „Ма тић“, 2006, 
стр 237, 251. 

40) Ха не фит ска шко ла има нај ве ћи број при ста ли ца и њу по др жа ва 50% му сли ма на у све ту. 
Ње но уче ње је рас про стра ње но у ве ћи ни ислам ских зе ма ља, а при хва ће на је и од стра не 
му сли ма на на Бал кан ском по лу о стр ву. Ма ли кат ску шко лу по др жа ва око 27% му сли ма-
на у све ту, нај ви ше у Ал жи ру, Ту ни су, Ли би ји, Ма ро ку и ислам ским зе мља ма За пад не 
Афри ке. Ша фит ску шко лу по др жа ва око 17% му сли ма на у све ту, ве ћин ска је у Ин до не-
зи ји, Су да ну, Со ма ли ји и Кур ди ста ну, а зва нич но уче ње је у Ма ле зи ји и Бру не ју. За јед но 
са ха не фит ском шко лом де ли при мат ме ђу су ни ти ма у Егип ту, Си ри ји, Тур ској, Ира ку, 
Јор да ну, Па ле сти ни и Ли ба ну. Хан ба лит ску шко лу сле ди око 6% му сли ма на, пре те жно 
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Ве ха би зам, од но сно ње го ве кључ не те о ло шко-иде о ло шко по став-
ке су: ши ре ње ха на фиј ске док три не (Hanafimadhhab), по што ва ње 
прин ци па та кли да (taqlid) - ислам ског тра ди ци о на ли зма41), од но-
сно про пи са че ти ри мад ха ба, и оштро од ба ци ва ње по тре бе за „уво-
ђе њем не за ви сних су до ва - иџ ти хад (ijtihad), ко је се сма тра кључ-
ним усло вом за обез бе ђи ва ње одр жи вих иде о ло шких и те о риј ских 
осно ва за фор ми ра ње истин ске свет ске за јед ни це му сли ма на, од-
но сно свет ске ислам ске др жа ве (Ummah).42) 

Ве ха би је сма тра ју ис прав ним са мо кла ња ње/омаж Ала ху 
(ибадат-ibadat) на на чин ка ко је то про пи са но у Ку ра ну и Су ни, а 
све оста ло по њи ма је од сту па ње од из вор ног Исла ма. У дру штве-
ној прак си (муамалат–muamalat), све је до зво ље но уко ли ко ни је 
из ри чи то за бра ње но по Ку ра ну и Су ни. Ве ха биј ски иде о ло зи су 
по себ но кри тич ни пре ма су фи стич ком по што ва њу све та ца и ше-
и ка као мо ли тве ни ка и спо не из ме ђу вер ни ка и Ала ха. Сва ко пре-
те ра но обо жа ва ње и ве ли ча ње ислам ских све та ца (чак и про ро ка 
Му ха ме да) они сма тра ју од сту па њем од мо но те и зма, ко ји про пи-
су је ис кљу чи во обо жа ва ње Ала ха и ни ког дру гог. По ред стрикт-
ног за ла га ња за Ше ри јат43), ве ха би је ис кљу чу ју по сто ја ње дру гог 
скри ве ног - ми стич ног зна ња и ути ца ја у Исла му ко је је на вод но 
до ступ но са мо све ци ма и су фи ше и ци ма. Не при зна ју ћи ми стич-
ну спо соб ност све ти те ља и са мог Про ро ка ко ју по сре ду је Алах у 
име му сли ма на, Ве ха би је оспо ра ва ју ле ги ти ми тет мо ли тве упу ће-
не све ци ма. Они од би ја ју да се бла го слов(baraka) мо же пре но си ти 
кроз про све ти те ље, ар те фак те и ше и ке ве за не за њих (као што је 
све ти ња), чи ме од ба цу ју тра ди ци о нал ну су фи стич ку прак су хо до-
ча шћа у су фи стич ке хра мо ви ма (ziyarat), чи та ње Ку ра на на гро-

ста нов ни штво Ара биј ског по лу о стр ва; Де таљ ни је у: Сма и ла гић, Нер кез, Лексиконисла-
ма, Свје тлост, Са ра је во, 1990.

41) Та клид се сма тра те о риј ским за шти том од про до ра мо дер ни стич ких ислам ских ста во-
ва за сни ва них на ути ца ју за пад ног обра зо ва ња, чи ме се угро жа ва ин те лект Му сли ма на 
ко ји по ста ју не вер ни ци (kafir); Ab bas, Ta hir, IslamicPoliticalRadicalism:AEuropeanPer-
spective, op.cit., pp. 87. 

42) Ibid.

43) Ислам ски за кон (Ше ри јат или Бож ја ста за) пред ста вља скуп „бо жан ски от кри ве них 
оп штих на че ла, упу та и вред но сти”; Еспо зи то, Џон Л., Исламскапретња–митили
стварност, Бе о град, Про све та, 1994, стр. 44; Ше ри јат из вор но зна чи „пут ка по ји ли-
шту“, „пут ко ји се сле ди“. Пре ма ислам ском ве ро ва њу овај за кон је уте ме љен на Бо жи јиј 
об ја ви и има че три глав на из во ра: 1/ Ку ран, за ко га му сли ма ни ве ру ју да је од у век по-
сто јао на не бу, а он да га је ме лек Џи брил по ступ но об ја вио Му ха ме ду; 2/ Су на, књи га у 
ко јој је за бе ле же на тра ди ци ја о Му ха ме до вом жи во ту; 3/ Иџ ма - са гла сност за јед ни це; 
и 4/ Ки јас – за кљу чи ва ње на осно ву пр ва три из во ра; Ђа ко вац, Алек сан дар, Би го вић, 
Ра до ван, Лексиконхришћанствајудаизмаиислама, Бе о град, Аген ци ја „Ма тић“, 2006, 
стр 250.
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бљи ма, хва ле све ти те љу или ше и ку пе ва њем (maulids), и ко ри шће-
ње амај ли ја и та ли сма на.44)

По себ но је зна чај на раз ли ка из ме ђу вехабија и тарикати-
ста у ту ма че њу „бор бе за бо жи ју ствар“ - „ислам ског све тог ра та“ 
(џи хад/jihad/јihaad). У том сми слу се мо же го во ри ти и о по себ ној 
док три ни џи ха да, чи ји су фи ло зоф ски и про грам ски те ме љи из не-
ти у у спи си ма нај по зна ти јих ра ди кал них ислам ских те о ре ти ча ра, 
као што су: Ибн-Теј ми ја (Ibn-Taymiyyah) , Ибн-Абд-ал-Вах хаб (Ibn-
Abd-al-Wahhab), Ра шид Ри да (Rashid Rida), Ха сан ел-Ба на (Ha-
sanal-Banna), Абу-А'ла Мев ду ди (Abu-A’laMawdudi), Са јид Кутб 
(SayyidQutb), Шу кри Му ста фа (ShukriMustafa), Абд-ал-Са лам Ал-
Фа раг (Abd-al-Salamal-Farag), и Аб ду лах Азам (AbdullahAzzam). 

Пре ма уче њу Са ји да Кут ба, фи ло зо фа, пи сца и глав ног иде-
о ло га „Му сли ман ске бра ће“ у Егип ту (MuslimBrotherhood-al-Ik-
hwānal-Muslimūn), раз ло зи за џи хад су: „да се ус по ста ви Бо жи ја 
власт на зе мљи; да се људ ски по сло ви ор га ни зу ју у скла ду са пра-
вим смер ни ца ма да тим од Бо га; да се уки ну све са тан ске сна ге и 
са тан ски си стем жи во та; да окон ча вла да ви ну јед ног чо ве ка над 
дру ги ма, јер су сви љу ди Бо жи ја ство ре ња и ни ко не ма овла шће ња 
да их учи ни сво јим слу га ма, или да на пра ви про из вољ не за ко не за 
њих. Ови раз ло зи су до вољ ни за про гла ше ње Џи ха да“.45) Бин Ла-
де нов учи тељ и ше ик Аб ду лах Азам сма тра пот пу но ис прав ним 
од ре ђе ње џи ха да као „ма ча“, и ка же: „Самоџихадипушка:нема
преговора,немаконференцијаинемадијалога“.46) Сле де ћи ра ди-
кал ни ислам ски иде о лог Абу-А'ла Мев ду ди опи су је џи хад, Ислам 
и Му сли ма не на сле де ћи на чин: „Дакле,акојеИслам„религија“а
Муслиманису„нације“,„Џихад“постајебескористанпојам.Али
истинаједаИсламније„религија“,а„Муслимани“нису„наци-
ја“.Устварности,Ислам јереволуционарнаидеологија ипро-
грамкојинастојидапроменидруштвенипоредакуцеломсветуи
поновогауредиускладусасвојимначелимаиидеалима.„Мусли-
ман“јеназивтемеђународнереволуционарнепартијеорганизо-
ванеуИсламкаоснагуовогреволуционарногпрограма.И„џихад“
сеодносинареволуционарнуборбуивеликинапоркојиисламска
странкауносиуборбузапостизањеовогциља“. 47) Абд-ал-Са лам 

44) Упо ре ди: Yeme li a no va, Ga li na M., „The Growth of Isla mic Ra di ca lism in Eura sia“, In Ab-
bas, Ta hir, IslamicPoliticalRadicalism:AEuropeanPerspective, Edin burgh Uni ver sity Press 
Ltd, Edin burgh, 2007, pp. 90.

45) Qutb, Sayyid, Milestones, New Del hi, In dia, Isla mic Bo ok Ser vi ce, 2002, p. 54.

46) Az zam, Ab dul lah, JointheCaravan, In ter net 12/12/2011, www.al-haqq.org.

47) Abu-A’la Maw du di, JihadinIslam-IntheNameofAllahtheMercifultheCompassionate, 
The Holy Ko ran Pu blis hing Ho u se, Be i rut, Le ba non, March 27, 2006, p. 5.
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Ал-Фа раг, иде о лог те ро ри стич ке ор га ни за ци је Ал-Џи хад у Ефип-
ту (Al-Jihad) та ко ђе ве ли ча џи хад и сма тра да „џихадтребабити
шестистубИслама,јерјеодустајањеодџихадаузрокпониже-
њаиподелеукомеданасживеМуслимани. Опи су ју ћи џи хад као 
„за бо ра вље ну“ или „за пу ште ну“ ду жност, Ал-Фа раг ин си сти ра 
на ду жно сти свих му сли ма на да ши ре реч Исла ма у це лом све ту 
пре до ла ска Мах ди ја (Mahdi), ме си јан ске фи гу ре у Исла му, ко ји 
ће ус по ста ви ти „савршено исламско друштво на земљи“ (perfect
Islamic society).48) Ибн-Абд-ал-Ва хаб, нај ор то док сни ји ра ди кал ни 
ислам ски фи ло зоф и уте ме љи вач иде о ло ги је екс трем ног ве ха би-
зма, ви ди у џи ха ду на чин вра ћа ња Исла ма сво јим из во ри ма/ко ре-
ни ма, на чин бор бе про тив ло ших Му сли ма на (сви не-ве ха би је му-
сли ма ни) и дру гих не вер ни ка (не му сли ма на).49) Шу кри Му ста фа, 
во ђа те ро ри стич ке гру пе „WestasTakfirwaal-Hijra“ у Ефип ту и 
при зна ти те о ре ти чар ра ди кал ног Исла ма, има исто вет но ми шље ње 
о уло зи џи ха да као и Ал-Ва хаб, па је и циљ ње го ве гру пе био по-
нов но ус по ста вља ње ка ли фа та по мо ћу џи ха да, као што је то би ло у 
вре ме че ти ри „ис прав на ка ли фа“; вра ћа ње „злат ног до ба“ Исла ма; 
и ус по ста вља ње ислам ске вла да ви не у све ту.50) Као што ви ди мо, 
ра ди кал ни исла ми сти сма тра ју да џи хад (вер ски рат) зах те ва бор бу 
про тив не вер ни ка (ло ших му сли ма на и не-му сли ма на) и свих ко ји 
су на па да чи на (ислам ске) све ти ње, од но сно оних ко ји де лу ју про-
тив ислам ске ве ре, као ре зул тат хри шћан ског ве ро ва ња. 

Џи хад на арап ском зна чи “на сто ја ти“ или „бо ри ти се“, и тер-
мин има дво стру ку вер ску ко но та ци ју – бор бу из ван ислам ског 
све та про тив угње та ва ња и ти ра ни је, и лич ну бор бу уну тар Исла-
ма за про све ће ње“.51) Пре ма не ким му сли ман ским на уч ни ци ма по-
сто ји пет об ли ка „бор бе за бож ју ствар“ (јihadfisabililah): 1/ џи хад 
ср ца и ду ше, ко јим се озна ча ва уну тра шња бор ба про тив зла у се би 
сле ђе њем кон це па та као што је мо но те и зам; 2/ џи хад је зи ка, ко-
ји пред ста вља бор бу про тив зла у го во ру и пи са њу, из ра жен кроз 
ши ре ње исла ма (daavа) и мо ли тве (hutbe); 3/ џи хад пе ра и зна ња, 
ко јим се озна ча ва бор ба про тив зла кроз уче ње Исла ма (idјitihad) и 
обра зо ва ње уоп ште; 4/ џи хад ру ке, ко ји пред ста вља бор бу про тив 
зла соп стве ним де ли ма или бо гат ством, као што је нпр. од ла зак на 

48) Fa raj, Mu ham mad ‘Ab dus Sa lam, TheNeglectedDuty, Bir ming ham, UK: Mak ta bah Al An-
sar, 2000, p. 67.

49) Ibid, p. 30.

50) Sprin ger, De vin R., Re gensm, Ja mes L., Da vid N. Ed ger, IslamicRadicalismandGlobalJi-
had, op.cit., p. 38.

51) Упо ре ди: Sprin ger, De vin R., Re gensm, Ja mes L., Da vid N. Ed ger, IslamicRadicalismand
GlobalJihad, Ge or ge town Uni ver sity Press, Was hing ton, D.C., 2009, In tro duc tion - p. 1.



хо до ча шће; 5/ џи хад ма ча, ко ји пред ста вља ору жа ну бор бу на пу ту 
Ала ха или „Све ти рат“.52) Иако џи хад по Ку ра ну не до зво ља ва уби-
ја ње на осно ву ет ни ци те та или сек ти, та ли ба ни и дру ги екс трем ни 
исла ми сти од ба ци ли су уме ре на ту ма че ња Ку ра на и те зу о „ду хо вој 
ми си ји исла ма“ (spiritualmissionofIslam) и по че ли су да гле да ју на 
џи хад ис кљу чи во као на све ти рат про тив не вер ни ка (holywaraga-
inst infidels).53) Уну тар ра ди кал ног Исла ма џи хад се пр вен стве но 
од но си на гло бал ни све ти рат про тив не вер ни ка у ци љу на сил ног и 
пот пу ног по ко ра ва ња ислам ским вер ским на че ли ма, ше ри јат ском 
за ко ну и ка ли фа ту – је дин стве ној ислам ској др жа ви. Та ко је и гло-
ба ли за ци ја са вре ме ног те ро ри зма у не ким од ред ни ца ма ре зул тат 
фу зи је ислам ског ра ди ка ли зма и на сил ног џи ха да.54) 

Услучајусукобаизмеђувехабизмаисуфизма,ве ха би је оп-
ту жу ју су фи је за из вр та ње ислам ског уче ња о џихаду, јер за њих 
џихад пред ста вља су шти ну Исла ма, без ког је „жи вот за вр шен“. 
За раз ли ку од тарикатиста, ко ји об ја шња ва ју џихад углав ном као 
ду хов но са мо-са вр шен ство Му сли ма на, вехабије сма тра ју да џи
хадподразумеваоштрукампањузаширењеисламаширомсве
та. Вехабијски ра ди ка ли пре ко џихада као пре вен тив ног ору жа ног 
су ко ба те же да ели ми ни шу све пре пре ке и не при ја те ље Исла ма на 
пу ту ње го вог гло бал ног ши ре ња. Овај при ступ да је мо гућ ност про-
гла ше њу џи ха да про тив оних ко ји се од у пи ру „ислам ском на чи ну 
жи во та“ (Islamicwayoflife-al-dawaal-Islamiyya).55) 

Сам ве ха би зам, уте ме љен на сво је вр сном вер ском, кул тур-
ном и по ли тич ком вер ском фун да мен та ли зму, од но сно из ра же ном 

52) По те жи ца, Оли вер, Вехабије измиђу истине и предрасуде, Фи лип Ви шљић, Бе о град, 
2007, стр.115.

53) La qu e ur, Wal ter, TheNewTerrorism:FanaticismandtheArmsofMassDestruction, op. cit., 
p. 130.

54) Упо ре ди: Com mins, Da vid, TheWahhabiMissionandSaudiArabia, op.cit., p. 1.

55) Yeme li a no va, Ga li na M., „The Growth of Isla mic Ra di ca lism in Eura sia“, op.cit., pp. 90-91; 
Ве ха би је су сна жно кри ти ко ва ли су фи сте/та ри ка ти сте због њи хо ве иде о ло шке и по ли-
тич ке ко руп ци је и по др шке про за пад ним ре жи ми ма у арап ском све ту, као и због на вод-
не ле га ли за ци је зе ле на штва, што је за бра ње но по ше ри јат ском пра ву, ко је про пи су је пет 
сту бо ва или основ них ду жно сти/оба ве за свих вер ни ка: 1/ ис по ве да ње ве ре (ше ха да), 
ко је озна ча ва при сту па ње или при пад ни штво Ислам ској за јед ни ци – „Не ма бо га осим 
Ала ха, а Му ха мед је бож ји по сла ник“; 2/ мо ли тва (са лат) пет пу та днев но у од ре ђе но 
вре ме и уче ство ва ње пет ком у за јед нич кој мо ли тви; 3/ при лог си ро ти њи (зе кат), де се так 
од два и по про цен та на бо гат ство ко је се да је си ро ма шни ма, али не као ми ло ср ђе већ 
као вер ска оба ве за свих му сли ма на пре ма ма ње срећ ној бра ћи и се стра ма за јед ни це; 4/ 
пост (савм) од сви та ња до су то на у то ку ме се ца ра ма за на; и 5/ уче ство ва ње у го ди шњем 
хо до ча шћу (хаџ) у Ме ку бар јед ном у жи во ту, што је ду жност свих оних ко ји су здра ви и 
има ју за то еко ном ске мо гућ но сти; Упо ре ди: Еспо зи то, Џон Л., Исламскапретња–мит
илистварност, op.cit., стр. 44-45.
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ислам ском по ли тич ком ре ви ва ли зму56), се нај кра ће и нај оп шти-
је мо же од ре ди ти као „вер ски по крет у окви ру су нит ског огран ка 
Исла ма ко ји про па ги ра и зах те ва по вра так на те ме ље ислам ске ве-
ре у сми слу да му сли ма ни тре ба да се по на ша ју и де лу ју у скла ду 
са Ку ра ном и Су ном, вер ским уче њи ма и на чи ном жи во та ко ји су 
по сто ја ли у вре ме Бож јег по сла ни ка Му ха ме да и „По бо жних пре-
да ка“ из пр ве три ге не ра ци је му сли ма на“. Он пред ста вља „из вор ни 
Ислам из VII ве ка, под мла ђен у но вим кон крет ним исто риј ским 
окол но сти ма, бу ја ју ћи на ро чи то да нас због на ра сле еко ном ске и 
фи нан сиј ске мо ћи“.57) Да нас у све ту по сто је раз ли чи та ту ма че ња 
ве ха би зма. Јед но од си сте ма ти зо ва них ту ма че ња основ них ста во ва 
ве ха биј ског уче ња, на те ме љу ста во ва Еју ба Са бри Па ше (Sherif
SabriPasha), Ах ма да За и ни Да хла на (AhmadZainiDahlan) и дру-
гих ис тра жи ва ча ве ха би зма, дао је Нер кез Смај ла гић, а то су: 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 мно го бо шци ма (muškiru-
ni); 3/ по ми ња ти Ве ро ве сни ка, све те осо бе или ан ђе ле у мо ли тва ма 
је по ли те и зам (širk); 4/ мно го бо штво је тра жи ти по сре до ва ње од 
дру гог осим Ала ха; 5/ мно го бо штво је за ве то ва ти се не ком дру гом 
би ћу; 6/ не вер ни штво (kufr) је 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 (kadar) у све му што се до га ђа пред ста вља 
не ве ро ва ње (kufr) или кри во вер је (ilhad); и 8/ не ве ро ва ње/не вер-
ство је ако се Ку ран ту ма чи по мо ћу Те ви ла (Тevil) - ту ма че ња Ку ра-
на на осно ву ње го вог са др жа ја, од но сно але го риј ског ту ма че ње“.58)

Су шти ну ве ха биј ске и се ла фиј ске ми сли, да кле, чи ни оштра 
ин тер пре та ци ја Исла ма и ап со лут но од ба ци ва ње сва ке ино ва ци-
је од вре ме на “Про ро ка“. И јед ни и дру ги твр де да сви они ко ји 
не ту ма че до слов но Ку ран и Ха дис - све те ислам ске књи ге, чи не 
бо го ху ље ње и мо ра ју би ти уни ште ни, а њи хо во ту ма че ње ис ко ре-
ње но. Дру га чи је ре че но, сва ко ко дру га чи је ту ма чи Ислам од веха-
бија и селафија мо ра би ти из оп штен и уни штен, што је су шти на 
иде о ло ги је такфиризма (takfirism). На овим по став ка ма ова два 
ми шље ња да ју ле ги ти ми тет на си љу, твр де ћи да су њи хо ви ор то-

56) О зна че њу и ту ма че њу ве ха би зма ви ди оп шир ни је и у: Sa raj lić, El dar, Gro und Ze ro: Bo-
sna i Her ce go vi na iz me đu kul tur nog fun da men ta li zma i po li tič ke de li be ra ci je, Deliberativna
demokracija (Ma ga zin za po li tič ku kul tu ru i dru štve na pi ta nja), Broj 11, Pro lje će 2007, str. 
26-52. 

57) Упо ре ди: По те жи ца, Оли вер, Вехабијеизмеђуистинеипредрасуда, op.cit.

58) Сма и ла гић, Нер кез,Лексиконислама, op.cit, стр. 656.
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док сни ста во ви о Исла му у ин те ре су по нов ног ожи вља ва ња Исла-
ма у чи стом об ли ку, што под ра зу ме ва ује ди ње ње це лог ислам ског 
све та под јед ну истин ску ислам ску власт (trulyIslamicrule), ко ја је 
пра ви оквир за вра ћа ње до сто јан ства и ве ли чи не ислам ским вер-
ни ци ма, кроз ис пу ње ње из вор них на ред би Бо га. Осу ђу ју ћи све, по 
њи ма Исла му не при клад не ино ва ци је и це ре мо ни је, ве ха би је за го-
ва ра ју стрикт но по што ва ње свих од ред би Ку ра на и Су на, уз оба-
ве зу стро гог по на ша ња и из гле да Му сли ма на (нео бри ја не бра де и 
скра ће не пан та ло не за му шкар це, а за же не крат ки или ду гач ки вео 
(крат ки – ни џаб/niqab, ду гач ки – хи џаб/hijab). Ва жан део по на ша-
ња ве ха би ја су ри ту а ли и тра ди ци је у мо ли тва ма и дру гим вер ским 
об ре ди ма и оба ве за ма, чак и у сва ко днев ном жи во ту. Ве ха би је про-
пи су ју скром ност у оде ва њу, при ли ком је ла ко ри сте три пр ста, а 
во ду пи ју ис кљу чи во де сном ру ком у че ти ри гу тља ја са три па у зе 
итд. При ли ком обра ћа ња бо гу упра жња ва ју јед но став не и крат ке 
мо ли тве, и обра ћа ју се је ди но и ис кљу чи во Бо гу. Они се про ти-
ве чак и по ми ња њу про ро ка Му ха ме да или обе ле жа ва њу ње го вог 
ро ђен да на, јер га сма тра ју чо ве ком смрт ни ком, због че га по њи ма 
у џа ми ја ма у ко ји ма се мо ле не сме би ти ис пи са но чак ни ње го-
во име. Про тив су и би ло ка квих дру гих нат пи са, ор на ме на та или 
укра са. При ли ком хо до ча шћа сма тра ју да вер ни ци има ју пра ва да 
по се те ис кљу чи во са мо три џа ми је и ни јед ну дру гу: Све ту џа ми ју 
(Al-MasjidAl-HaramorMasjidilHaram) у Ме ки, Про ро ко ву џа ми ју 
(Al-Masjid al-Nabawī) у Ме ди ни и Нај у да ље ни ју џа ми ју (Al-Aqsa
Mosqueor al-Masjid al-Aqṣā) у Је ру са ли му, ко је за јед но пред ста-
вља ју три нај ве ћа ислам ска све ти ли шта. 

Друго мишљење унутар Ислама од зна ча ја за иде о ло ги ју, 
стра те ги ју, по ли тич ке ци ље ве и де ло ва ње ISIS/ISIL је „ба ти зам“ 
(Ba’athism, арап. Al-Ba'ath - „ре не сан са/ вас кр се ње“), арап ска се ку-
лар на на ци о на ли стич ка иде о ло ги ја ко ја од свог на стан ка про мо ви-
ше ства ра ње је дин стве не арап ске др жа ве под ру ко вод ством аван-
гард не пар ти је и про гре сив не ре во лу ци о нар не вла де. Иде о ло ги ја 
се зва нич но за сни ва на те о ри ја ма За ки ал-Ар су зи ја (Zakial-Arsu-
zi), иде о ло га про-си риј ског Ба ас по кре та, и Ми че ла Афла ка (Michel
Aflaq) и Са ла ха ал-Дин ал-Би та ра (Salahal-Dinal-Bitar).59) При пад-
ни ке овог по кре та да нас чи ни мре жа бив ших ба ти ста ко ји су удру-
жи ли сна ге са ISIS/ISIL у пе ри о ду 2008-2010. го ди не. Ба ти зам у 
свом из вор ном зна че њу про па ги ра и тра жи ожи вља ва ње арап ске 
ра се, као спа се ње од по ку ша ја тро ва ња вред но сти арап ског све та 

59) Упо ре ди: Sis sons, Mi ran da, Ab dul raz zaq Al-Sa i e di, Iraq-ABitterLegacy:LessonsofDe-
BaathificationinIraq, In ter na ti o nal Cen ter for Tran si ti o nal Ju sti ce, New York, March 2013, 
p. 3.
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и ути ца ја на сле ђа ко ло ни ја ли зма. На тим осно ва ма ба ти зам је за-
го ва рао и ства ра ње пан-арап ске др жа ве под је дин стве ним ру ко вод-
ством Ба ас пар ти је (Ba’athparty).60) Сма тра се да је ба ти зам у Ира-
ку про из вод иде о ло шког де ло ва ња си риј ских на став ни ка још од 
1949. го ди не. Пр ва Ба ас стран ка у Ира ку је осно ва на 1951. го ди не, 
ка да је ши ит ски ин те лек ту а лац Фу ад Ал-Ру ка би (Fu’adal-Rukabi) 
пре у зео кон тро лу над око 50-ак ба ти скич ких сим па ти зе ра у Ба сри, 
да би у на ред ном пе ри о ду ба ти зам до жи вео пра ву по ли тич ку ре не-
сан су у Ира ку кроз де ло ва ње Со ци ја ли стич ке пар ти је за ре не сан-
су Ира ка (ArabSocialistRenaissancePartyofIraq-Baath).61) Ба ти-
стич ка иде о ло ги ја ни је по ста ла до ми нант на у Ира ку 70-их го ди на 
про шлог ве ка јер је до шло до иде о ло шког раз ла за вла да ју ћих по-
ли тич ких сна га Ира ка и след бе ни ка Ба ас пар ти је, али је на ред них 
де це ни ја Ба ас пар ти ја по ста ла зна ча јан по ли тич ки фак тор Ира ка. 

Де ша ва ња у Ира ку и бли ско и стич ном ре ги о ну по чет ком XXI 
ве ка, као што су ја ча ње пан-арап ског и пан-ислам ског ра ди ка ли зма 
и дру ги до га ђа ји (ме ђу на род не санк ци је Ира ку, аме рич ка ин ва зи-
ја и свр га ва ње ре жи ма Са да ма Ху се и на, по себ но по че так и раз вој 
кри зе у Си ри ји 2011. го ди не), ути ца ли су да ба ти сти при ла го де сво-
ју ви ше де це ниј ску иде о ло ги ју и ци ље ве де ло ва њу дру гих исла ми-
стич ких ор га ни за ци ја у ре ги о ну, по себ но гло бал ној те ро ри стич кој 
ор га ни за ци ји Ал Ка и ди и ње ним ирач ким и си риј ским огран ци ма. 
При то ме тре ба до да ти да је Ба ас пар ти ја има ла за ви дан ути цај и 
влaст у Ира ку не по сред но пре и по сле аме рич ке ин ва зи је 2003. го-
ди не. Због то га је у пост-Са да мо вом Ира ку осно ва на и Високана-
ционалнакомисијазаде-батификацију (HigherNationalde-Ba’at-
hificationCommission–HNDC)62) са ци љем да се бив ши ба ти сти/
чла но ви Ба ас пар ти је по зо ву на мир но при хва та ње но вих ирач ких 
за ко на и па ци фи ка ци ју њи хо вог де ло ва ња, али је ова иде ја до жи ве-
ла пот пу ни по раз. Ба ти сти су на ста ви ли са ак тив ном при кри ве ним 

60) Ба ас (ArabSocialistBa'athParty–SyriaRegion, HizbAl-Ba'athAl-ArabiAl-Ishtiraki–Qutr
Suriya) је по ли тич ка стран ка чи ја се иде о ло ги ја за сни ва на арап ском на ци о на ли зму и 
арап ском со ци ја ли зму; Ви ше о Ба ас пар ти ји и ње ном раз во ју у Сир ји и ре ги о ну у: Pi er-
ret, Tho mas, TheSyrianBaathPartyandSunniIslam:ConflictsandConnivance, Mid dle East 
Bri ef, Bran de is Uni ver sity, Crown Cen ter for Midddle East Study, Walt ham, Mas sac hu setts, 
Fe bru ary 2014, No. 77, pp. 1-8; Brown, Nat han J., Debating Islam inPost-Baathist Iraq, 
Car ne gie En dow ment for In ter na ti o nal Pe a ce, De moc racy&Ru le of Law Pro ject, Was hing-
ton, March 2005; Sis sons, Mi ran da, Ab dul raz zaq Al-Sa i e di, IRAQ-ABitterLegacy:Lessons
ofDe-BaathificationinIraq, In ter na ti o nal Cen ter for Tran si ti o nal Ju sti ce, New York, March 
2013.

61) Sis sons, Mi ran da, Ab dul raz zaq Al-Sa i e di, IRAQ - A Bit ter Le gacy…, op.cit., p. 3.

62) Де-ба ти фи ка ци ја је тер мин ко јим се опи су је низ за кон ских и ад ми ни стра тив них ме ра 
уве де них у Ира ку на кон па да ба ти стич ког ре жи ма апри ла 2003. го ди не, а пре вас ход ни 
циљ де-ба ти фи ка ци је је спре ча ва ње Ба ас пар ти је да се вра ти н по врат ка на власт у Ира 
власт у Ира ку; Ibid, p. 9.
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уче шћем у свим про це си ма и до га ђа ји ма у Ира ку, раз ви ја ју ћи сво је 
по ли тич ке и вој не струк ту ре на це лој те ри то ри ји.63) 

Иако је у по чет ку био секулaрни по крет и за ла гао се за 
одва ја ње др жа ве од ре ли ги је, због де ша ва ња у Ира ку по сле 
аме рич ке ин ва зи је и дру гих већ по ме ну тих до га ђа ја, ба ти зам 
је при хва тио чи ње ни цу гло бал ног раз во ја и ја ча ња Исла ма, 
про цес ко ји су ба ти стич ки те о ре ти ча ри и ли де ри ви де ли као 
до каз ве ли чи не арап ске кул ту ре и ин те лек ту ал не ви тал но сти 
ње них на ро да.64) Ба ти зам је вре ме ном при хва тио основ не по-
став ке ра ди кал ног Исла ма, чи ме је при бли жио сво је ста во ве 
дру гим ра ди лак ним па ни слам ским и па на рап ским по кре ти-
ма, ко нач но и ве ха би зму. Да нас у ба ти зму ја сно мо же мо пре-
по зна ти еле мен те ели ти зма, фа ши зма, ра си зма, и кул та вр-
хов ног вођ ства, пре не го по кре та ко ји за циљ има де ло ва ње у 
ин те ре су на ро да.65) 

У ор га ни за ци о ном сми слу, са вез из ме ђу при пад ни ка 
ирач ког огран ка Ал Ка и де (AQI), ко ји чи ни ну кле ус по кре та 
ISIS/ISIL и екс-ба ти ста је на стао у пе ри о ду њи хо вог за јед-
нич ког за то че ни штва у за тво ри ма аме рич ких сна га у Ира ку, 
као што је, на при мер, вој ни камп Бу ка (USMIL CampBuc-
ca).66) Вре ме ном су, и по ред од ре ђе них су ко ба, мно ги бив ши 
ба ти сти за у зе ли во де ће по зи ци је у ISIS/ISIL, јер су уви де ли 
по ду дар ност соп стве них и ин те ре са AQI из ко је је из ра сла 
ISIS/ISIL.

Ве ха би зам и са ла фи зам/так фи ри при ступ и те о ри ја и иде о ло-
ги ја ба ти зма де ле за јед нич ку ви зи ју но вог по чет ка раз во ја истин-
ског Исла ма, кроз по вра так у про шлост, од но сно по вра так ње го вим 

63) Ibid, p. 25.

64) Bar ret, Ric hard, TheIslamicState, op.cit., p. 18.

65) Ibid, p. 19.

66) Чак се сма тра да се бо ра вак Абу Ба кр ал Баг да ди ја пре кла па са бо рав ком не ких ба ти ста 
у овом ло го ру, ко ји ће ка сни је, осни ва њем ISIS/ISIL, по ста ти ли де ри овог по кре та, од-
но сно Ислам ске др жа ве. У кам пу Бу ка су би ли при тво ре ни: Абу Ба кр ал Баг да ди, Abu
Aymanal Iraqi - aka Abu Mo ham mad al Swe i da wi, ви со ки ли дер оба ве штај не аген ци је 
рат ног ва зду хо плов тсва Ира ка и члан Вој ног са ве та у ери Са да ма Ху са и на; FadilAhmad
AbdallahHayyali - aka Abu Mu slim al Turk ma ni, за ме ник Бад га ди ја, бив ши ви со ки офи-
цир вој не оба ве штај не слу жбе у ери Са да ма Ху са и на; AbuAbdulrahmanalBilawi - aka 
Ad nan Ismail Najm, бив ши ви со ки ру ко во ди лац Вој ног са ве та (уби јен у Ан бар про вин-
ци ји у ју ну 2014. го ди не); HajjiBakr - aka Sa mir Abd Mu ham mad al Khli fa wi, ви со ки 
ру ко во ди лац ISIS/ISIL у 2009-2014. го ди не (уби јен у ја ну а ру 2014. го ди не у Си ри ји); 
AbuQasim - aka Ab dul lah Ah mad al Mes ha da ni, бом баш са мо у би ца; AbuLu’ay - aka Ab dul 
Wa hid Khut nayer Ah mad, ви со ки офи цир без бед но сти; AbuShema - aka Fa res Ra if al Na i-
ma, ви со ки офи цир без бед но сти за ду жен за скла ди шта и вој ну опре му; и AbuSuja - aka 
Ab dul Rah man al Afa ri, ко ор ди на тор про гра ма по мо ћи си ро ча ди ма и по ро ди ца ма па лих 
бо ра ца ISIS/ISIL; Ibid.
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ко ре ни ма, што је те мељ ства ра ња пан-ислам ске др жа ве – ка ли фа та, 
иако је ба ти зам у свом раз во ју и де ло ва њу био усме рен пр вен стве-
но на пан-арп ске ин те ре се, а се ла фи зам на пан-ислам ске. На и ме, 
вре ме је по ка за ло да пан-ислам ска иде ја има да ле ко сна жни ји од-
јек у му сли ман ским ма са ма ши ром све та не го што га је ба ти зам 
ика да имао. Пре ма то ме, и по ред раз ли ка у раз у ме ва њу и ту ма че њу 
кључ них од ред ни ца про шлог, тре нут ног и бу ду ћег раз во ја Исла ма 
и ислам ске ми сли из ме ђу ве ха би зма и се ла фи зма с јед не стра не, 
као и ба ти зма као иде о ло ги је и по кре та с дру ге стра не, они у иде о-
ло шком сми слу је дин стве но гра де иде о ло ги ју ISIS/ISIL.67)

По ред ве ха би ја/се ла фи ја и ба ти ста ISIS/ISIL пред ста вља и 
го то во не схва тљи ву ме ша ви ну дру гих ак тив них и па сив них след-
бе ни ка. ISIS/ISIL се на под руч ји ма ко ја кон тро ли ше осла ња и на 
мно ге ло кал не пле мен ске во ђе, а од по чет ка кам па ње за ства ра ње 
ислам ске др жа ве, ње ним сна га ма се на про сто ру Ира ка и Си ри-
је при дру жи ло ви ше хи ља да Му сли ма на из це лог све та (Евро пе, 
Афри ке, Ази је), ко ји су раз ли чи тих иде о ло шких уве ре ња, ет нич ке 
при пад но сти, а ни су рет ки слу ча је ви да се ра ди о „вер ским ко вер-
ти ти ма“ (пре врат ни ци ма у Ислам), Му сли ма ни ма се ку ла ри сти ма, 
и дру гим. За то пи та ње „на ко ји на чин и да ли уоп ште мо гу во ђе 
ISIS/ISIL по ми ри ти та кав спој раз ли чи тих иден ти те та, кул ту ра, ло-
кал них оби ча ја, ко нач но и иде о ло шких и по ли тич ких уве ре ња“?, 
ни је не ло гич но и зах те ва па жљи во пра ће ње раз во ја си ту а ци је на 
те ре ну, по себ но на пла ну хо мо ге но сти свих сна га ISIS/ISIL у ње ној 
да љој бор би.

У ислам ском све ту и ши ре ве ха биј ска исла ми стич ка пу ри-
тан ска иде о ло ги ја и екс тре ми стич ко на сил но де ло ва ње не на и ла зе 
на одо бра ва ње. Мно ги по зна ва о ци Исла ма као ре ли ги је сма тра ју 
да ве ха би зам не ма мно го, чак и го то во ни ка кве ве зе, са из вор ним 
вред но сти ма Исла ма. Ха сан Али Се каф, на при мер, у књи зи ,,Веха-
бизам-селафизам,Идеолошкапозадинаихисторијскикорен“ сма-
тра: да је ,,ве ха биј ска иде ја смут ња и хро нич на бо лест ко ју тре ба 
ли је 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, те 
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”.68) По сто је и мно ги дру ги исла мо ло зи 

67) Ма да по мно го че му и из не на ђу је са вез из ме ђу ве ха би ја/се ла фи ја и ба ти ста, он је да нас 
ре ал ност кроз њи хо ву сим би о зу у окви ру ISIS/ISIL. Ме ђу тим, Ши и ти у Ирак сма тра ју 
да је на де лу „не-све та али јан са“ (unholyalliance) упе ре на, из ме ђу оста лог, и про тив 
њих, та ко да они од би ја ју да при хва те ISIS/ISIL као сна гу ко ја шти ти му сли ман ске ин-
те ре се у ре ги о ну и све ту и ну кле ус но вог ислам ског ка ли фа та. 

68)  Sek kak, Ali, Mer dan, Ja smin, Me ša no vić, Ad nan,Vehabizam/selefizam:ideološkapozadinai
historijskikorijeni, Sre bre no pe ro, Sa ra je vo, 2006.
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ко ји сма тра ју да је ве ха би зам екс тре ман и да не пред ста вља оквир 
ко ји мо же и тре ба би ти осно ва за де ло ва ње ислам ских вер ни ка. Та-
ко, на при мер, Са ми Џе ко у сво јој књи зи „Ве ха би зам, нај о па сни ја 
но во та ри ја“ ука зу је на мно ге от пад нич ке ста во ве ве ха би зма у од-
но су на све те књи ге Исла ма и њи хо во ту ма че ње, и ка же: „Мо ра мо, 
ар гу мен то ва но, по ја сни ти сва ки, и нај сит ни ји де таљ, ко ји је по стао 
пред мет ве ха биј ског на па да и пред мет од сту па ња на ро да од из вор-
ног исла ма на ко јем смо би ли сто ти на ма го ди на при је по ја ве ове 
сек те..... Сље де ћи ме тод (ве ха би зма М.Б.) је ши ре ње не и сти ни тих 
ин фор ма ци ја и не про вје ре них при ча о они ма ко ји се са њи ма не 
сла жу.... Не за о би ла зни су и бру тал ност и на си ље, као ме тод њи хо-
ва ми си о нар ства. Ова кви слу ча је ви су број ни, сва ко дне ви ца у сви-
је ту, на ро чи то у мје сти ма гдје се тек по ја вљу ју.... Сле де ћа ме то да 
ве ха би ја је ла жно при пи си ва ње се ле фу. Се бе на зи ва ју се ле фиј ја ма, 
го во ре да они сли је де се леф, пр ве ге не ра ци је, ме ђу тим, у њи хо вим 
го во ри ма и иде ја ма на ла зи мо са мо пар љу ди, и то упра во оних ко ји 
су би ли од ба че ни и про гла се ни му џе си ми ма од стра не цје ло куп не 
ислам ске уле ме... ве ха биј ско вје ро ва ње је вје ро ва ње у бо жан ство 
ко је је огра ни че но, мањ ка во, ко је сје ди на не ка квој сто ли ци пре-
кр ште них но гу и ко је ће ста ви ти Му хам ме да, а.с., да сје ди по ред 
ње га. То је вје ро ва ње да су сви осим њих ка фи ри, муш ри ци, но во-
та ри.... То је вје ро ва ње да је Зе мља пло ча ста и да се она не окре ће 
око Сун ца већ да се Сун це окре ће око ње“.69) Јед ну од оштри јих 
осу да ве ха би ја у јав но сти је дао и про фе сор Фа кул те та ислам ских 
на у ка у Са ра је ву Ре шит Хе фи зо вић, ко ји је оце нио да су „ве ха би-
је ве ћа опа сност за му сли ма не у БиХ од опа сно сти са ко јом су се 
су о чи ли то ком гра ђан ског ра та“. Хе фи зо вић на зи ва Му ха ме да ибн 
Аб дел Ва ха ба „без ум ни ком из неџ да“ а ве ха би је „фа лан гом љу ди 
жељ них пле на, кр ви и уби ја ња ко ји су до шли по на шу де цу, до шли 
да узму кр ва ви да нак, да нам узму ср це и ду шу пла ћа ју ћи нам мр-
ви ца ма ко је су до но си ли сум њи ви ху ма ни тар ци“.70) 

ЕКСТРЕМНЕВЕХАБИЈЕИISIS/ISILНАБАЛКАНУ

ISIS/ISIL је прет ња без бед но сти и це лом Бал ка ну. На и ме, 
Бал кан, као зна чај но ге о по ли тич ко чво ри ште из ме ђу Ис то ка и За-
па да, ко је се на ју гу до ти че/гра ни чи са Бли ским Ис то ком и арап-
ским све том, ни је остао имун од ши ре ња иде ја ра ди кал ног Исла-

69) Dže ko, Sa mi, Vehabizam,najopasnijanovotarija, Na uč no-is tra ži vač ki In sti tut „Imam Ra zi“, 
Sje ni ca, 2009, str. 8 -10.

70) Хе фи зо вић, Ре шид, “Они до ла зе да узму на шу де цу“, „Осло бо ђе ње“, Са ра је во, 25. но-
вем бар 2006.
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ма, ве ха би зма и де ло ва ња дру гих исла ми стич ких те ро ри стич ких 
ор га ни за ци ја. Као екс трем на исла ми стич ка иде о ло ги ја, ве ха би-
зам је при су тан у Бу гар ској, Ал ба ни ји, Грч кој, као и на про сто-
ри ма бив ше СФРЈ. Још то ком ра та у БиХ у ве ха би је су ве ли ком 
бро ју, као бор ци Ар ми је БиХ, уче ство ва ли у ору жа ним су ко би ма 
и те ро ри стич ким деј стви ма.71) Две ге не ра ци је му џа хе ди на (бор ци 
из Ав га ни ста на и Ира ка), пр ве бор бе не ће ли је Ал Ка и де и другe 
исламистичкe терористичкe ор га ни за ци је, по себ но оне из ре ги о на 
Бли ског Ис то ка, на шле су но во уто чи ште и по сле ра та у БиХ, због 
че га је овај про стор по стао јед на од кључ них та ча ка бу ја ња гло-
бал ног те ро ри зма, али и но вих ви до ва ра ди кал ног Исла ма.72) Ипак, 
јед ну од нај те жу прет њу без бед но сти БиХ и це лом Бал ка нау по сле 
ра та (од кра ја 1995. го ди не до да нас) пред ста вља ју број не ве ха биј-
ске за јед ни це као сте ци ште ње них нај ек стрем ни јих при пад ни ка. Те 
за јед ни це чи не бив ши му џа хе ди ни и бор ци од ре да „Ел Му џа хид“, 
но во при до шле ве ха би је из ислам ских и дру гих др жа ва, и зна ча јан 
број до ма ћих Му сли ма на/Бо шња ка ко ји су, ин док три ни ра ни ве ха-
биј ском иде о ло ги јом, по ста ли пу но прав ни чла но ви тих за јед ни ца. 
Пр ва ве ха биј ска за јед ни ца је осно ва на у Ве ли кој Кла ду ши 1995. 
го ди не, а од та да су у БиХ осно ва не де се ти не ве ха биј ских за јед ни-
ца у: Зе ни ци (на се ље Же ље зно по ље), Ма гла ју (се ла Ошве и Гор ња 
Бо чи ња), Са ра је ву, До бо ју, Брч ком (се ло Гор ња Ма о ча), Трав ни ку, 
Жеп чи, Ка ле си ји, Мо ста ру, За ви до ви ћи ма, Ко њи цу, Ја бла ни ци, Бу-
гој ну, Ка ле си ји, Сан ском Мо сту, Те шњу, Би ха ћу (се ло Бу жим), и 
др. Нај по зна ти је ве ха би је/во ђе ових за јед ни ца су: Осман Га ли ја ше-
вић, Би лал Бо снић, Ибра хим Де лић, Ру смир Ка дри спа хић, Ну срет 
и Един Има мо вић, Ме влид Ја ша ре вић, и дру ги. Сма тра се да је 
број при ста ли ца ве ха би ја у БиХ на ра стао на 3-5% укуп не бо шњач-
ке по пу ла ци је, а да их је ви ше хи ља да при хва ти ло те ро ри зам као 
на чин де ло ва ња, о че му увер љи во го во ре те ро ри стич ки ак ти ко је 
су из ве ли у БиХ у про те клих де сет го ди на.73) Ве ли ку уло гу у ја ча њу 

71) Ве ћи на му џах ди на је при па да ла вој ној фор ма ци ји „Ел му џа хид“ (ElMudzahedin/elMu-
jahedin) у окви ру Сед ме му си ман ске бри га де Тре ћег кор пу са Ар ми је БиХ, али и кроз 
са мо стал но де ло ва ње ма њих те ро ри стич ких гру па. Ова је ди ни ца је де ло ва ла још од 
сре ди не 1992. го ди не а зва нич но је осно ва на ав гу ста 1993. го ди не од стра не та да шњег 
ко ман дан та Ар ми је БиХ, Ра си ма Де ли ћа, и би ла је под ње го вом и не по сред ном ко ман-
дом и кон тро лом Али је Изет бе го ви ћа; Упо ре ди: Kohlmann, Evan F., Al-Qaida'sJihadin
Europe:TheAfghan-BosnianNetwork, New York, Berg Pu blis her, 2004, p. 22, etc.; 24. 
Ха мад, Али, Умрежизла:МеђународнитероризамиАлКаида, Ба ња Лу ка: Глас срп-
ске, Уна Пресс, 2007. стр. 234.

72) Де таљ ни је о при су ству и де ло ва њу Ал Ка и де у БиХ у: Schin dler, John R., UnholyTerror:
Bosnia,AlQa,ida,andtheRiseofGlobalJihad, New York: Ze nith Press, 2007.

73) По зна ти ји те ро ри стич ки ак ти ко је су из ве ли екс трем ни при пад ни ци ве ха биј ских за јед-
ни ца у БиХ су: 1/ уби ство три чла на по ро ди це Ан ђе лић на бад ње ве че ка то лич ког Бо-
жи ћа 2002. го ди не у хр ват ском по врат нич ком мје сту Ко стај ни ца код Ко њи ца. Уби ства 
је из вр шио Му а мер То па ло вић, члан Активнеисламскеомладине и ху ма ни тар не ор га-
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исла ми стич ке ве ха биј ско-те ро ри стич ке иде о ло ги је има низ исла-
ми стич ких ор га ни за ци ја ко је пот пу но ле гал но де лу ју у БиХ: ,,Ак-
тив на ислам ска омла ди на“, ,,Џе ма ли јет Фур кан“, ,,Не два“, ,,Ве ха-
би ти“, 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 рат ног од ре да „Ел Му џа хид“.74) 
Исла ми стич ки екс тре ми сти и ве ха би је из БиХ су уче ство ва ле и у 
те ро ри стич ком на па ду на САД од стра не Ал Ка и де 09. сеп тем бра 
2011. го ди не, као и на па ди ма у Лон до ну и Ма дри ду 2004-2005. го-
ди не. До га ђа ји на Бли ском Ис то ку и се ве ру Афри ке с кра ја 2010. 
и по чет ком 2011. го ди не, по зна ти као „Арап ско про ле ће“ и сна жно 
ја ча ње ра ди кал ног Исла ма и те ро ри зма, са мо су убр за ли укљу чи-
ва ње при пад ни ка ве ха биј ских за јед ни ца из БиХ у ова де ша ва ња. 
Мно ге ве ха би је из БиХ су ак тив но уче ство ва ле у ору жа ним су ко-
би ма у Си ри ји и Ира ку, али је кул ми на ци ја њи хо вог од ла ска у „све-
ти рат“ - џи хад на про стор Бли ског Ис то ка ве за на за на ста нак ISIS/
ISIL. Про це њу је се да се тре нут но под „за ста вом“ ISIS/ISIL бо ри 
ви ше сто ти на (пре ко 350) екс трем них ве ха би ја из БиХ, а по ги ну ло 
их је ви ше де се ти на.75)

ни за ци је „ЏемијерелФуркан“ из Са ра је ва ко ју фи нан си ра Ви со ки Са у диј ски Ко ми тет. 
То па ло вић је у ис тра зи из ја вио да је мо тив за уби ства вер ски, због че га је и осу ђен за 
вер ски фа на ти зам на 35 го ди на за тво ра; 2/ те ро ри стич ки на пад екс пло зив ном на пра вом 
у цен тру ,,Фис“у Ви те зу 09.10.2008. го ди не. Смрт но стра дао рад ник обез бе ђе ња а је ви-
ше њих је ра ње но. За те ро ри стич ки акт осу ђе ни су при пад ни ци радикалногвехабијског
покрета у БиХ Су вад Ђи дић и Амир Ибра хи ми; 3/ 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, ко ји је из вео екс трем ни ве ха би ја Ха рис Ча у ше вић 
са ви ше са у че сни ка, а у по ку ша ју бек ства руч ном бом бом је ра нио још пет по ли ца ја ца; 
4/ атен тат на хр ват ске по сла ни ке у пар ла мен ту Зе нич ко-До бој ског кан то на у Зе ни ци је 
11.04.2011. го ди не екс пло зив ном на пра вом ис под ауто мо би ла, за ко ји је Суд БиХ осу дио 
по чи ни о це Зи ја да Дер ви ше ви ћа, Аме ла Се фе ра и Са шу Бо ни ћа; 6/ на пад на ам ба са ду 
САД у Са ра је ву ко ји је из вео екс трем ни исла ми стич ки фа на ти ста Ме влид Ја ша ре вић 
28.10.2011. го ди не. Ја ше ре вић ње го ви по ма га чи Амрах Фој ни ца и Му ниб Ах мет спа хић 
су уха о пе ни - 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. 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 дје ло ва ња, и 
због де ло ва ња за па дих си ла про тив му сли ма ни ма у Аф га ни ста ну; итд.

74) У БиХ је од по чет ка де ло ва ња ISIS/ISIL до шло до иде о ло шког раз до ра из ме ђу ве ха биј-
ских за јед ни ца. Јед ну ве ха биј ску стру ју пред во ди Ну срет Има мо вић, ко ји се до во ди у 
ве зу с Ал ка и дом, а дру гу Бај ро Ика но вић, је дан од за по вед ни ка ISIS/ISIL у Ира ку и Си-
ри ји. Реч је о су ко бу ко ји је већ од нио не ко ли ко де се ти на бо шњач ких жи во та у Си ри ји, 
а од но си се на це па ње вој ске ислам ских до бро во ља ца у тој зе мљи на део ко ји по др жа ва 
Ну сра фронт, ко јем при па да и не фор мал ни ли дер ве ха би ја из Гор ње Ма о че Ну срет Има-
мо вић, док се дру ги огра нак по бу ње нич ке струк ту ре пре тво рио у ISIS/ISIL, због чи је 
су ро во сти и ра ди ка ли зма их се од ре кла и Ал Ка и да, а ко јој је при сту пио во ђа се ла фи ја 
из Ха џи ћа Бај ро Ика но вић. Има мо вић и Ика но вић до слов но ра ту ју је дан про тив дру гог 
у Си ри ји, а њи хов ути цај на сљед бе ни ке у БиХ је огро ман; Упо ре ди: Press On li ne, Re pu-
bli ka Srp ska, In ter net 17/11/2014, http://pres srs.ba/sr/ve sti/ ve sti_da na/mail/66338.

75) БиХ ме ди ји су об ја ви ли спи сак од пре ко 30 др жа вља на БиХ ко ји су оти шли у рат у Си-
ри ју и Ирак; Упо ре ди: OvosudržavljaniBiHkojisuratovaliilisejošuvijekboreuSiriji
iIraku, Klix, In ter net 17/11/2014, http://www.klix.ba/vi je sti/bih/ovo-su-dr za vlja ni-bih-ko ji-
su-ra to va li-ili-se-jos-uvi jek-bo re-u-si ri ji-i-ira ku/14090 4017; „Islam ska dr ža va: Pu no stra na-
ca, 30 iz Cr ne Go re“, op.cit.
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Ве ха би је ни су сво је де ло ва ње огра ни чи ли са мо на БиХ – 
про стор на ко ме жи ви ве ћин ско му сли ман ско/бо шњач ко ста нов ни-
штво. Њи хо во при су ство је при мет но и у Ре пу бли ци Хр ват ској, где 
је још 2005. го ди не у За гре бу от кри ве но де ло ва ње ма ње ве ха биј ске 
за јед ни це и Се а да Пло јо ви ћа76), ин струк то ра Ме вли да Ја ша ре ви ћа 
(на па да ча на ам ба са ду САД у Са ра је ву). Та ко ђе, и бив ши ве ха би ја 
Ад нан Ме ша но вић је ме ди ји ма по твр дио да је 1999. го ди не у Пу-
ли ши рио иде је ве ха би зма. Ме ша но вић је от крио да је ве ха биј ска 
за јед ни ца у Је се ни ца ма (Сло ве ни ја) из ра зи то екс трем на, ко ју во ди 
ве ха би ја Алим Ха са на гић. Ши ре ње ра ди кал ног Исла ма и ве ха би-
зма у ре ги о ну и од ла зак ве ха би ја из су сед них зе ма ља (БиХ и Ср би-
је) у ре до ве ISIS/ISIL као без бед но сни про блем и Хр ват ске на гла-
ша ва ју из ве шта ји ње не „Si gur no sno-oba vje štaj ne agen ci je“ (SOA), 
због че га су ве ха биј ске за јед ни це по ста ле стал ни објек ти над зо ра 
хр ват ских слу жби без бед но сти, по себ но по сле осни ва ња и бру тал-
них ме то да де ло ва ња ISIS/ISIL у Ира ку и Си ри ји, у чи јим ре до ви ма 
се бо ре ве ха би је са Бал ка на. Опа сност од ISIS/ISIL по на ци о нал ну 
без бед ност Хр ват ске је по себ но на ра сла од апри ла 2014. го ди не, 
ка да је ISIS/ISIL об ја вио пе то го ди шњи план гло бал не до ми на ци је 
са пла ном осво ја ја ња и де ла Еуро пе (Аустри ју, Ма ђар ску, Шпа ни ју 
и Хр ват ску).77)

По ја ва и ши ре ње ве ха би зма у Цр ној Го ри при сут ни су пре 
све га у цр но гор ском де лу Ра шко-По лим ске обла сти, где је жи ви и 
нај ве ћи број Му сли ма на/Бо шња ка, ко ји су по ре клом, оби ча ји ма и 
род бин ским ве за ма бли ско по ве за ни са Бо шња ци ма у из Ср би је и 
БиХ. Ве ха биј ске за јед ни це пре те жно де лу ју у Би је лом По љу (се вер 
Цр не Го ре), и у Пла ву, Гу си њу, Ул ци њу, Ро жа ју и Ту зи ма (Под го ри-
ца). Ја ча ак тив ност ве ха би ја је на ју гу Цр не Го ре, где му сли ман ско 
ста нов ни штво нај ве ћим де лом при па да ал бан ској а не сло вен ској 
ет нич ко је зич кој гру па ци ји.78) На то ука зу је и тај ни скуп ве ха би ја 

76) Се ад Пло јо вић, хап шен због те ро ри стич ких пла но ва, јед но вре ме је жи вео у Бе чу, а по-
том у За гре бу, где је по на ло гу Ислам ског цен тра из Аустри је осно вао ве ха биј ски пункт. 
По ве зан је са ве ха биј ском за јед ни цом у Гор њој Ма о чи у Бо сни, а за еми ра при зна је Ну-
сре та Има мо ви ћа, глав ног ве ха би ју у Бо сни. Пре ма по ли циј ским из во ри ма, Пло јо вић је 
си риј ски рат од вео ше сто ри цу Сан џа кли ја, од укуп но 30-ак ко ли ко их та мо ра ту је. У том 
ра ту су пе то ри ца из гу би ла жи во те, ме ђу њи ма и 20-го ди шња ци из Но вог Па за ра Ел дар 
Кун да ко вић и Мир за Га нић, ина че чла но ва ор га ни за ци је „Фур кан“ – цен тра за вр бо ва ње 
и сла ње бу ду ћих бо ра ца ISIS/ISIL у Но вом Па за ру.

77) http://www.her ce go vi na.in fo/vi je sti/vi je sti/hr vat ska/hr vat skoj-pri je te-eks tre mi sti-iz-re gi je-
ko ji-se-vra ca ju-iz-su ko bau-ira ku-i-si ri ji-79687.

78)  И у ав гу сту 2006. го ди не У Пла ву су ве ха би је одр жа ле „Ше сте ислам ске омла дин ске 
су сре те“ за ко је се твр ди да пред ста вља ју „Кон грес цр но гор ских ве ха би ја“ и њи хо вих 
исто ми шље ни ка из су сед них зе ма ља, пре све га из Ср би је и Ал ба ни је. Ор га ни за тор ску-
па био је Се ад Ја ше вић, са у диј ски ђак и имам у џа ми ји „Сул та ни ја“ у Пла ву.
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у Пла ву у ав гу сту 2014. го ди не, на ко ме је би ло при сут но око 50 
ве ха би ја (15 из Цр не Го ре а оста так из БиХ и Ср би је). Из ве шта ји 
без бед но сних су жби Цр не Го ре го во ре да је Плав и глав ни цен тар 
ве ха би ја у Цр ној Го ри.79) Иако до са да ве ха би је ни су иза зи ва ле ја че 
ин ци ден те, њи хо во де ло ва ње сва ка ко пред ста вља прет њу на ци о-
нал ној без бед но сти Цр не Го ре, јер je рат у Ира ку и Си ри ји ути цао 
на од ла зак „цр но гор ских“ ве ха би ја у џи хад на стра ни по бу ње ни ка 
про тив ре жи ам Ал Аса да.80) По себ на опа сност по Цр ну Го ру је и то 
што се у ре до ви ма ISIS/ISIL бо ри и 30-ак ње них др жа вља на – след-
бе ни ка ве ха би ја.

Ма ке до ни ја та ко ђе има про бле ма са де ло ва њем екс трем них 
ве ха би ја. Је дан од узро ка је и на ци о нал на струк ту ра ове ју жне бал-
кан ске др жа ве, јер у њој жи ви око 25% ал бан ских Му сли ма на и 
6-7% Му сли ма на сло вен ског по ре кла. Из ме ђу ове две ску пи не је 
ду го вла да ла уоч љи ва по де ла, ко ју су ис ко ри сти ле упра во ве ха би је 
- мла ди има ми са овог про сто ра шко ло ва ни пре те жно у Са у диј ској 
Ара би ји, под вођ ством Зе ну на Бе ри ше, муф ти је у Ско пљу. Ве ха-
би је су и „сло вен ске“ и „ал бан ске“ му сли ма не ус пе ли у зна чај ном 
бро ју при до би ти за сво ју иде о ло ги ју и де ло ва ње. Цен тром ве ха-
биј ског по кре та у Ма ке до ни ји сма тра се „Ја хи па ши на“ џа ми ја у 
Ско пљу. Ак тив ност ве ха би ја у Ма ке до ни ји је ве ћи ном при ме ће на 
у кра је ви ма ко ји гра ви ти ра ју Ко со ву и Ме то хи ји, у се ли ма Ари-
чи но во, Лип ко во и Ма те и че, као и на ју гу Ма ке до ни је, ко ји су се 
та ко ђе укљу чи ли у кам па њу од ла ска на Бли ски Ис ток да се бо ре у 
ре до ви ма ISIS/ ISIL.81)

Ве ха биј ски по крет је на шао сво је упо ри ште и у Ре пу бли ци 
Ср би ји у по след њој де це ни ји XX ве ка, од мах по сле ра та на про-
сто ри ма БиХ, што је до дат но по ве ћа ло прет њу од ши ре ња ра ди-
кал ног Исла ма и те ро ри зма по на ци о нал ну без бед ност Ср би је. То 
се по себ но од но си на Ра шко-По лим ску област (по гре шно по зна ту 
као Сан џак), пре све га на гра до ве Но ви Па зар, Ту тин и Сје ни цу. О 
овој прет њи го во ри и Из ве штај „Ме ђу на род не кри зне гру пе“ ко ји 
но си на зив „Срп ски Сан џак - још увек за бо ра вљен“ у ко ме се ја-
сно ука зу је на то да ће до ђи до но вих тен зи ја ме ђу му сли ма ни ма 

79) Skup ve ha bi ja u Cr noj Go ri, Mondo, In ter net 18/11/2014, http://mon do.rs/a719322/In fo/Ex-
Yu/Skup-ve ha bi ja-u-Cr noj-Go ri.html.

80) Адис Са ли хо вић из Ро жа ја је у ма ју 2014. го ди не по ги нуо као ве ха би ја у гра ђан ском 
ра ту Си ри ји на стра ни по бу ње ни ка; KolikajestvarnaopasnostodvehabizmauCrnojGo-
ri, Slo bod na Evro pa, In ter net 18/11/2014, http://www.slo bod na e vro pa.org/con tent/ko li ka-je-
stvar na-opa snost-od-ve ha bi zma-u-cr noj-go ri/25 133314.html.

81) У ре до ви ма ISIS/ISIL се бо ри и ви ше де се ти на ве ха би ја – др жа вља на Ма ке до ни је; 
“Islam ska dr ža va: Pu no stra na ca, 30 iz Cr ne Go re”, op.cit.
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у Сан џа ку, уз мо гућ ност ја вља ња ислам ског те ро ри зма. 82) Да нас 
се мо же са си гур но шћу го во ри ти о сна жном де ло ва њу ве ха би ја не 
са мо у по ме ну тим га до ви ма, већ и у Бе о гра ду, Но вом Са ду, Ло зни-
ци, и ши ром Шу ма ди је.83) Во ђа ве ха биј ске за јед ни це у Бе о гра ду 
је Го ран Па вло вић, зва ни Аб ду лах84), а ве ха биј ски цен тар – „Бе о-
град ски мес џид“ је под ре ђен на вод ној ху ма ни тар ној ор га ни за ци ји 
“Фур кан“ из Но вог Па за ра - тај ној ис по ста ви ве ха би ја и цен тру за 
вр бо ва ње и иле гал но сла ње ве ха би ја из овог кра ја у ISIS/ISIL.85) 
Сма тра се да у ору жа ним су ко би ма у Си ри ји уче ству је пре ко 150 
др жа вља на Ср би је86), ко ји се као рат ни пла ће ни ци бо ре на стра ни 
по бу ње ни ка. Због вр бо ва ња гра ђа на за иле гал ни од ла зак у Си ри ју 
и Ирак и уче шће у ра ту ре до ви ма ISIS/ISIL ухап ше но је већ ви ше 
ли ца. Ова чи ње ни ца, као и пред ло зи за усва ја ње за ко на ко јим би се 
др жа вља ни Ср би је кри вич но го ни ли због уче шћа у ра то ви ма из ван 
Ср би је, до не ли су и отво ре не прет ње Ре пу бли ци Ср би ји упу ће не 
од ISIS/ISIL.87)

Чи ње ни це да ви ше сто ти на др жа вља на го то во свих зе ма ља 
Бал ка на уче ству је у ору жа ним деј стви ма у Ира ку и Си ри ји у ре до-
ви ма ISIS/ISIL уве ра ва све да ISIS/ISIL за и ста пред ста вља јед ну од 
нај те жих прет њи Бал ка ну у це ли ни. Бли зи на ре ги о на у ко ме ISIS/
ISIL де лу је, агре сив но ши ре ње ве ха биј ске иде о ло ги је и осни ва ње 

82) In ter na ti o nal Cri sis Gro up, Serbia'sSandzak–StillForgotten, Euro pe Re port, No 162, Brus-
sels, April 2005.

83) Ме ђу бе о град ским при пад ни ци ма нај ви ше је Ро ма, Ал ба на ца, Бо шња ка, чак и Ср ба ко ји 
су при ми ли Ислам. Пре ма на во ди ма не ких ме ди ја, у Бе о гра ду има до 200 ве ха би ја (на 
Ле ди на ма и у Зе му ну), где на Вој ном пу ту има ју свој мес џид (џа ми ја без ми на ре та). 
Углав ном је реч о из бе гли ца ма са КиМ. По ве за ни су са мес џи ди ма у При зре ну, Бу ја нов-
цу и Гра ча ни ци. 

84) Го ран Па вло вић, зва ни Аб ду лах је не ко вре ме бо ра ви у Си ри ји, а жи вео је и у ве ха биј-
ској за јед ни ци у Гор њој Ма о чи, крај Брч ког, Имао је тај но ско ни ште оруж ја у ку ћи свог 
оца То ми сла ва, у Бо су ти код Аран ђе лов ца, ко је су ме шта ни при ја ви ли као иле гал но ме-
сто за оку пља ње ве ха би ја. Па вло вић, ина че Зе му нац, пре шао је у Ислам 2002. го ди не, 
из у ча вао је Ку ран, и ишао на ха џи лук у Ме ку. У Ма о чи му је ком ши ја био Ме влид Ја-
ша ре вић, та ко ђе др жа вља нин Ср би је (Но во па за рац), ко ји је 2011. на пао ам ба са ду САД 
у Са ра је ву; Упо ре ди: „U Be o gra du ima 200 ve ha bi ja, na Voj nom pu tu ima ju svoj mes džid“, 
Ве чер ње но во сти, Бе о град, 15. мартt 2014, In ter net 17/11/2014, http://www.no vo sti.rs/ve-
sti/na slov na/hro ni ka/ak tu el no. 291 .html:482801-U-Be o gra du-ima-200-ve ha bi ja-na-Voj nom-
pu tu-ima ju-svoj-mesd zid.

85) Raz bi jen si rij ski „re grut ni cen tar” u No vom Pa za ru, По ли ти ка, 18. no vem bar 2014, In ter net 
18/11/2014, http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Hro ni ka/Raz bi jen-si rij ski-re grut ni-cen tar-u-No-
vom-Pa za ru.lt.html.

86) “Islam ska dr ža va: Pu no stra na ca, 30 iz Cr ne Go re”, op.cit.

87) Прет ња ISIS/ISIL је упу ће на ам ба са ди Ср би је у Си ри ји, ко ја је, у су шти ни, по зив на 
уби ја ње све га што је срп ско, јер се Ср би ја бо ри про тив ISIS/ISIL; Isla mic Sta te mi li tants 
thre a ten staff of the Em bassy of Ser bia in Syria, In ter net 17&11&2014, http://in ser bia.in fo/
to day/2014/08/isla mic-sta te-mi li tants-thre a ten-staff-of-the-em bassy-of-ser bia-in-syria/.
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ве ли ког бро ја екс трем них ве ха биј ских за јед ни ца на Бал ка ну, као 
и де це ниј ско при су ство ми ли тант них исла ми ста на Бал ка ну (бив-
ши му џа хе ди ни из Ира ка и Ав га ни ста на) су кључ ни до ка зи да се 
Бал кан су сре ће са сна жним ја ча њем ра ди кал ног Исла ма, по себ но 
ве ха би зма. Ефи ка сан од го вор овој прет њи без бед но сти је из у зет но 
сло же но и те шко пи та ње, ко је зах те ва не са мо ја ча ње ка па ци те та 
си сте ма без бед но сти свих бал кан ских др жа ва по је ди нач но, већ и 
по ве ћа ни сте пен њи хо ве са рад ње у ре ги о ни, али и ши ре.
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ISLAMICSTATEOFIRAQANDSYRIA(ISIS/
ISIL)–ESTABLISHMENT,GROWTH,IDE

OLOGYANDOBJECTIVES

Resume
Thewaveofcivil(inter-state)conflictsthathappenedintheMid-

dleEastandNorthAfricasince the2011 (alsoknownas“TheArab
Spring”) and the continuationofmilitary conflict in IraqandSyria,
generatedthenewdevelopmentsforradicalIslam,extremewahhabism
and global terrorism. Based inAlQaeda and otherMiddle Eastern
organizations,thenew“demon”rosetothreatenglobalpeaceandse-
curity:theso-calledIslamicStateofIraqandSyria(IslamicStateof
IraqandLevant–ISIS/ISIL).TheISIS,notonlywithitspanislamistand
Wahhabi ideology,butalsowithextremelyviolentactions,surpassed
allknownradicalandextremistreligiousmovements,eventheAlQae-
daitself.SomeoftheresultsoftheISISare:completebreakupofIraq
andSyria,butalsospreadingthedangerofterrorismtootherterrito-
ries,evenEuropeandtheBalkans.Thearticleisaimingtoexplainthe
historicaldevelopmentandgenesisofISIS,itsideology,platformand
strategy,andfinally–itsgoals.
Keywords: IslamicStateof IraqandSyria, ISIS, ISIL,Wahhabism, Islamic

radicalism,terrorism,Balkans
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