
УДК 28:355.02(497)

Оригинални
научнирад

Политиканационалнебезбедности
годинаVvol.7

број2/2014.
стр.69-88.

69

ЗоранДрагишић
УниверзитетуБеограду,Факултетбезбедности


БранкицаЈанковић

УниверзитетуБеограду,Факултетбезбедности

РАДИКАЛНИИСЛАМИЗАМ 
ИБЕЗБЕДНОСТБАЛКАНА

Сажетак
НаБалкануживи,преманекимпроценама,окоосаммилио

намуслиманакојиобјективнонисумоглидаостануизванширих
збивања уисламскомсвету.Балканскимуслимани суосталине
раскидивовезанисасудбиноммуслиманаудругимделовимасвета,
пресвегауТурској,наБлискомиСредњемистоку.Судбинабал
канскихмуслиманаостајеразапетаизмеђудржаваукојимаживе
идешавањауисламскомсвету.Самибалканскимуслиманинису
хомогенагрупација,онисуподељениучетиријезичкоетничкегру
пације:словенску,којучинеБошњаци,Горанци,бугарскимуслима
нипомациибројнемањегрупацијесловенскихмуслимана,албан
ску,турскуиромску.Јединабалканскадржаваукојојмуслимани
имајувећинујеАлбанија,докјемуслиманскавећинауБоснииХер
цеговинирелативна,јерсаоко42%муслиманичиневећинусамоу
ФедерацијиБиХ,доксунанивоуБиХиуРепублициСрпскојмањи
на.Балканскимуслиманисуисламприхватилитокомтурскеоку
пације,такодавећинаследиумеренијуханефитскуверскоправну
школу,међутимутицајмуџахединакојисумасовностиглиуБосну
иХерцеговинуутокуграђанскогратадовеоједоширењанових
радикалнихучењамеђулокалниммуслиманима.Ширењеислами
стичкеидеологиједовелоједозначајнемобилизацијебалканских
муслиманазаратуСиријииИракуукојојсесадаборинеколико
стотинамуџахединапорекломизбалканскихдржава.
Кључнеречи:Исламизам,Тероризам,Балкан,Џихад,Исламскадржава
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ИСЛАМИСТИИБАЛКАН

Целокупан простор који се данас колоквијално назива За-
падниБалканјекрајемсредњегвекапотпаоподвластотоманске
Турске.ОтоманскапетовековнавладавинаБалканомдубокојеобе-
лежилаовајпросторинадугивременскипериододредилањегово
саморазумевање,алиивиђењеБалканаузападнимнаучнимипо-
литичкимкруговима.ОсвајањеБалканабилојесамодеоотоман-
скогсветогратауЕвропикојијетрајаовековима.1)Дефинитивно
слабљењехришћанапочелојесрпскимпоразомубитцинаКосо-
ву1389.године,кадајепутзаосманлијскаосвајањабиоотворен.
Унареднихпетвекованастаојестраховиттерорнадбалканским
хришћанима,који јерезултираопреобраћењемвеликогделаста-
новништваБалканауислам.Насупротбројнимрадовимазападних
ауторакојиОтоманскуимперијуописујукаотолерантнуукојојсу
хришћанибилизаштићенииуживаливерскаиљудскаправа,стоје
бројнечињеницекоједоказујудајеистинабиласасвимдругачи-
ја.2)ОтоманскиТурци,каоватренимуслиманикојисуводилиџи-
хадимачемширилиислам,суверовалидапренегоштоцеосвет
постанемуслиманскипостојесамодвеобласти.«Кућаислама»у
којојсеживиускладусаистинскомисламскомвером,иостатак
света,«Кућарата».Балкан је заотоманскеТуркебиоподручјеу
којемсеморапроширитиисламиодкогасе,каонајистуренијег
делацарствапремахришћанскојЕвропиморанаправититврђава
којаћесаједнестранезаштитимуслиманскуимперијуодпродора
неверника,асадругестранебитибазазановаосвајањауЕвропи.
«Измеђуоводвојепостојиморалнонужно,правноирелигијски
обавезујуће стање рата, све до коначног и неизбежног тријумфа
исламанадневерницима.Премаправнимкњигама,овостањерата
може се прекинути, кад то одговара, обуставомнепријатељстава

1) ОисторијскомконтекстуОтоманскогпоробљавањаБалканаиположајухришћанавиди
ширеВладимирЋоровић:ИсторијаСрба,Отворенакњига,Београд,2009.

2) Игнорантски приступ дела западне политиче и стручне јавности према проблемима
Балкана јепоследицаосећајанемоћидасеутиченадогађајеуОтоманскојимперији
током19.векакадајевршенгеноциднадхришћанимаиЈеврејимаумногимобластима
подотоманскомвлашћу.Деведесетихгодинадвадесетогвекабилојепотребнооправ-
датипонашањезападнихвладаињиховотолерисањеисламскоградикализмауБоснии
наКосову,отудавеликибројрадовакојисуописивалибосанскемуслиманеиАлбанце
као "нерелигиозне,модернељуде који сужртве великосрпске завереиправославног
шовинизма".ПосебноилустративнипропагандистичкирадовитокомратауБоснии
наКосовубилису:Е.Vulliamy:SeasonsinHell:UnderstandingBosniasWar,NewYork,
St.Martims,1994.,гдесеизмеђуосталогкажедауБоснинијебилоникаквепретњеод
радикалногисламајербосанскимуслиманиуопштеинеидууџамије.УрадуМ.АSells,
TheBridgeBetrayed:ReligionandGenocideinBosnia,BerkelyUKP,1998.настрани103.
сеизричитокажедајеосновниузрократанаБалкану"словенско-хришћанскамржња
премамуслиманима"
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илипримирјемограниченогтрајања.Оносенеможезавршитими-
ром,већсамоконачномпобедом»3).

Балкански хришћани су под Отоманском империјом били
грађанидругогредалишенисвихправаипонижаванинанајразли-
читијеначине.Хришћанинисуималимогућностсудске заштите
својихправа,нисумоглидасведочепротивмуслиманаиималису
обавезуплаћањавеликихпорезаипринуднограда.Такваситуа-
цијадовелаједопреобраћењавеликогбројабалканскиххришћа-
на,посебноуБосни,наКосовуиуАлбанији.Отоманскевласти
сулокалнувластпрепушталилокалнимпреобраћеницима,којису
постали веома жестоки муслимани познати по својој суровости
премадојучерашњим једноверцима.Бројнипримериизозбиљне
историјскелитературеикњижевности4)говореонесношљивомпо-
ложајубалканскихмуслиманаидубокојмржњикојајепостојала
измеђумуслиманаихришћана.

Дубока криза у којој се Отоманска империја нашла током
19.векаипокушајилокалнихмуслиманскихвластинаБалкануда
спрече реформеи очувају свој привилегованположај, довели су
дочестихпобунаиратова.УстанциуСрбијииГрчкојдовелису
доновихпокoљахришћанаипревирањакојасутрајалаполавека.
ПосебнојебилатешкаситуацијауБоснигдесуселокалнибего-
ви одметнули од  централних власти и вршили страховит терор
нахришћанима,пресвегаСрбима.Херцеговачкиустанак,познат
подназивом«Невесињскапушка»из1875.,прошириосепоцело-
купној територији Босне иХерцеговине.Србија иЦрнаГора су
значајнопомагалеустаникештоједовелодотзв.«Источнекризе».
ИнтервенцијастранихсиладовелаједоБерлинскогконгресакоја
је учинио крај отоманској владавини над Босном, признао неза-
висностСрбијеиЦрнеГореиотвориопутконачномослобођењу
БалканаодОтоманскеимперије.ОдлукомБерлинскогконгресаБо-
снаиХерцеговинајестављенаподАустро-Угарскуокупацију.

ПОСТОТОМАНСКИБАЛКАНИИСЛАМИЗАМ

Аустро-Угарска окупација Босне и Херцеговине, којој су
се снажносупротставилибосанскимуслимани,ниједонела сло-
боду босанскохерцеговачким хришћанима, напротив. Католичка

3) BrusLewis:ThePoliticalLanguageofIslam,CUP,Chicago,1998,pp.73

4) ПосебносузанимљивироманиТравничкахроникаиНаДринићуприја,јединогсрпског
нобеловцаИвеАндрића.Утимвеликимкњижевнимделимасе,наосновуисторијских
чињеница,показујеприродаотоманскевластиуБосни.
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мањина,око18%становништва,поздравилајеХабзбурговце,док
суправославниСрби,саправом,страховалидаћеХабзбурговци
покушатидаихпокатоличе.5)Аустро-УгарскаокупацијаБоснеи
Херцеговинејебилаколонијалнауправакласичногтипакојани-
једонеланикакводоброхришћанима,нарочитоСрбима.Положај
српскогнародауБоснииХерцеговинитокомокупацијенијебио
битнобољинегоподтурскомуправом.Аустро-Угарскеокупаци-
оневластисучинилебројнеуступкемуслиманиманарачунхри-
шћанадабикупилињиховулојалност.Поредтога,требанагласи-
тидајеАустро-Угарскаводилаизразитонепријатељскуполитику
премаСрбијичијијеутицајнаБалканухтеладаумањиипотпуно
јепотчинисвојиминтересима.Аустро-Угарскајесвојуантисрпску
политикучестоспроводилакористећиисламскифактор.Подршка
којусуАустро-УгаридавалиАлбанцимаповодом«Призренскели-
ге»,билаједиректноусмеренанаслабљењеСрбијеиподривање
њеногутицајамеђубалканскимнародима,којијебиоузначајној
експанзији.Отудаинетребадачудиогромноучешћебосанско-
херцеговачких муслимана у војсци Аустро-Угарске монархије.
«Босанске јединице, несразмерно попуњенемуслиманима, пока-
зале су се најпоузданијим елементом у аустроугарској војсци, а
легендарнаДруга босанска регимента добила је више ордена за
храбростнегоиједнадругаевропскарегиментацараФрањеЈоси-
фа.Меренопоглавистановника,босанскимуслиманисуизгубили
вишељудиуратуодиједнедругеетничкегрупеуАустро-угарском
царству»6). Поред зачуђујуће ревности у војсци Аустро-Угарске,
босанскимуслиманисуодиграливеомавеликуулогуупрогони-
масрпскогцивилногстановништвауБоснииХерцеговиниутоку
Првог светског рата.Аустро-Угарске власти су у првиммесеци-
марата затворилеоко5.500истакнутихСрбакоје суосумњичи-
лизашпијунажуииздају.ВеликибројзатворенихСрбаумројеу
затворима од последица тортуре. Главну улогу у погромима над
српскимцивилимауБоснииХерцеговиниодигралесупаравојне
јединице,тзвшуцкори,којесусачињаваливећиномбосанскохер-
цеговачкимуслимани.ПоредхапшењаугледнихСрба,шуцкорису
починилибројнезлочинеусрпскимселимширомБоснеиХерце-
говине,нарочитосусепосуровостиистицалиусрпскимобласти-
маисточнеБосне.7)

5) ПодаципреузетиодWernerSchachinger:DieBosniakenkommen:Elitetruppeinderk.u.k
Armee18781918,Graz,1989.стр162,

6) Исто.

7) Видишире:ВладимирЋоровић:Црнакњига:ПатњеСрбаБоснеиХерцеговинезавре
меПрвогсветскограта,Југословенскидосије,Београд,1989.
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Ослобођење Балкана од Отоманске империје почетком
двадесетог века и сломАустро-Угарскемонархије иформирање
КраљевинеСХС,заједничкедржавејужнихСловена,ниједонео
мултикултуралностискладнеодносемеђухришћанимаимусли-
манима.ДвасветскаратаиграђанскиратовиуЈугославијидеве-
десетихгодинадвадесетогвекабиласуобележенажестокимвер-
ским сукобима и страховитим злочинима. Балканскимуслимани
суодповлачењаТурскеувекбилиподутицајемзбивањаумусли-
манском свету. Посебан проблем била је национална еманципа-
цијабалканскихмуслимана.Токомотоманскевластионисусвој
идентитет дефинисали прекоОтоманског царства, као дела уме,
глобалнемуслиманскезаједнице,инисуималинационалнииден-
титетумодерномсмислу.Универзалистичкиисламскипогледна
светбалканскихмуслиманауздрманјесломомотоманскеимпери-
јекојејеоставилавеликуидентитетскупразнинузасобом.Поку-
шајуАустро-Угарскедаформирајупосебанбосанскинационални
идентитетнаилазиојенавеликеотпореСрбаиХрвата,којисувећ
ималиизграђеннационалниидентитет.КраљевинаСрбијајебила
значајанослонацсрпскогнационалногидентитетакојијепочеода
сеприхватамеђумногимСловенима,којинисубилиетничкиСр-
би,штојеАустро-Угарскадоживљавалакаовеликупретњусвојим
интересиманаБалкану.Новој образованој класи босанскохерце-
говачкихмуслимана идеја старања босанске нације, умодерном
европскомсмислу, такође сениједопала.Уместо тога,многиод
њихсубилисклонијиидејипанисламизмаукојој сувиделиал-
тернативузападњачкимидеологијамакојесупосталедоминантне
наБалкану.Панисламскеидеје,којесунашлезначајноупориште
уБосни,давалесубалканскиммуслиманимаосећајприпадности
умиидефинисалењиховидентитетнадуживременскипериод.

Радикалне исламске идеје биле су присутне међу балкан-
скиммуслиманимаодпрвихданааустроугарскеокупације.Након
стварања Краљевине СХС, касније Краљевине Југославије, која
јебилавеоматолерантнапремамуслиманимаипокушавалаједа
муслиманскумањинупацификујебројнимуступцима,радикалне
исламскеидејесусевеомабрзоширилемеђумуслиманима,наро-
читотридесетихгодинадвадесетогвека.Ондашњевеликесилеко-
јесубиленепријатељскирасположенепремаЈугославији,давале
сузначајнуподршкуекстремномисламизму,прекокогасужелеле
даостваре својеосвајачкепројекте. «Толеранција, чакиподсти-
цањекојесузападнеземљепоказалепремаприсуствуиделовању
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радикалнихисламистанаБалкану,пресвегаБоснииХерцегови-
ни,представљалесуједнуоднајвећихгрешакасавременогдоба»8)

Већ тридесетих година прошлога века међу муслиманима
наБалкану,посебноуБоснииХерцеговини,почињедасеосећа
утицајорганизације«Муслиманскабраћа»9)Подутицајемовогпо-
кретаупредвечерјеДругогсветскогратауСарајевујеформирана
организација «Младимуслимани», која је окупљаламладељуде
који су били фанатизовани исламистичким идејама по узору на
«Муслиманскибраћу».Поред«Муслиманскебраће»,значајанути-
цајнабалканскемуслиманеималајеиСвеисламскаконференција
одржана1931.годинеуЈерусалиму,подвођствомВеликогмуфтије
ЈерусалимаХаџиАминаалХусеинија.АлХусеини јебиовеома
значајнафигураумеђународномисламистичкомпокрету,снажно
себориопротивбританскеколонијалнеуправенадПалестиноми
масовногдосељавања јеврејакојесетададешавало.АлХусеини
јеутокуДругогсветскогратастаонастрануХитлераибиојене-
посреднииницијатормногихзлочинакојесумуслиманскетрупе
усаставунацистичкихснагапочиниленаБалкану.АлХусеиније
непосредноучествоваоуформирањудвеССдивизијесаставље-
неодбалканскихмуслимана,«Ханџардивизије»,састављенуод
босанскихмуслиманаиССдивизије«Скендербег»којусучинили
косовскиАлбанци.Обеовејединицеосталесузапамћенепостра-
ховитимзлочинимаисуровости10).Већинабосанскихмуслиманаи
косовскихАлбанацајеутокуДругогсветскогратабилауслужби
нацистичкихифашистичкихокупатора,којисуисламскифактор
користили у борби против ослободилачког покрета у Југослави-
ји.Балканскимуслимани(пресвихБошњацииАлбанци),којису
билиуслужбинацистичкеНемачкеифашистичкеИталијепосеб-
нусуровостигеноцидностиспољилисупремасрпскомстановни-
штвууБоснииХерцеговиниинаКосовуиМетохији.

8) Оливер Потежица:Вехабије између истине и предрасуда, Филип Вишњић, Београд
2007,стр163.

9) Покрет "Муслиманска браћа", као панисламски екстремистички покрет, настао је у
Египту1929.године,ањеговпрвилидериоснивачбиојеХасаналБана.Овајпокрет,
којијејошувеквеомаактиванимоћанзаговараапсолутнувластисламанапојединцем,
породицомидруштвом,познатјепосвомгеслудаје"исламдомовинамуслимана"

10) ОулозиАлХусеинијаисарадњинацистаиисалмскирадикалавидишире:CarlK.Sa-
vich:IslamunderSwastikaGrandMuftiandNaziProtectorateinBosniaandHerzegovi
na1941.1945.,2001.
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ИСЛАМИЗАМНАБАЛКАНУ 
НАКОНДРУГОГСВЕТСКОГРАТА

НаконДругогсветскогратаисламизамсенаБалканубуди
седамдесетихгодина,упоредосајачањемисламистичкихидејана
глобалномнивоунаконИсламскереволуцијеуИрану.Познатидо-
гађајизтогвременајеИсламскадекларацијаАлијеИзетбеговића,
којијеисамнекадабиочланорганизације«Младимуслимани»,
акаснијеипредседникСтранкедемократскеакцијеипредседник
БоснеиХерцеговине.Исламскадекларацијајебила,мање-више,
памфлетбезнекихпосебнихтеолошкихилиидеолошкихдомета,
алијеизвршилавеликиутицајнајачањеисламистичкихидејаме-
ђу балканским муслиманима, нарочито у Босни иХерцеговини.
СедамдесетихгодинарадикалнеисламистичкеидејенаБалкандо-
носестудентисаовихпросторакојиодлазенастудијеиисламске
државе,алиистудентиизтихдржавакојисустудиралинанашим
универзитетима.

ПоложајмуслиманскемањинеусоцијалистичкојЈугослави-
јибиојевеомаповољан.Урезолуцијиоположајумуслиманских
мањинаусвету,усвојенојнасастанкуминистараспољнихпослова
57државачланицаОрганизацијеисламскеконференције,одржа-
номуавгусту1990.годинеуКаируистакнутоједајеЈугославије
јединадржавасветаукојојмуслиманскамањинаимасваверска,
политичкаидругаправа,каоидауживанајвећистепенслободе.11)

Међутим,ниизузетноповољанполитички,економскиивер-
скиположајјугословенскихмуслимананијеспречиоширењера-
дикалнихисламистичкихидејанимржњупремахришћанима,што
јебиоједанодузрокакојисудовелидокрвавогразбијањаЈуго-
славије.УтицајИсламскереволуцијеуИрану12),студенатакојису
сешколовалиуисламскомсветуи студенатаизисламског света
којисудолазилинашколовањеуЈугославију.Крајемосамдесетих
ипочеткомдеведесетихгодинаисламизамуБоснииХерцеговини
почињедасебудипрекопоновоактивираних«Младихмуслима-
на»,којисуделовалиуилегали.13)Деловање«Младихмуслимана»

11) ОливерПотежица,ибид,стр.166.

12) Иакосусебалкански,пресвегабосанскимуслимани,којисусунитиверскиразилазили
саиранскимшитима,револуцијајеинспирисалановаразмишљањамеђуисламистички
настројениммуслиманиманаБалкану.Иранјебиодржавакојасеорганизоваланавер-
скимпринципимаиодбациласвезападњачкеинституције.ИзјаваимамамХомеинијада
је"исламилиполитикаилинијеништа",инспирисалајеисламистеокупљенеокоАлије
Изетбеговића.

13) ПосебнојеилустративавезаизмеђуАлијеИзетбеговићаиФатихаалХасанеина,сту-
дентамедицинеизСудана,којијеуЈугославијустигао1964.годинеинареднихдваде-
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створило је климуукојој јебиломогућедамуџахединикоји су
дошлиизисламскогсветабудуприхваћениидасењиховаидеоло-
гијанесметаноширимеђулокалнимстановништвом.

ГРАЂАНСКИРАТУБОСНИИХЕРЦЕГОВИНИ
И«РЕИСЛАМИЗАЦИЈАБАЛКАНА»

ПочетакграђанскогратауБоснииХерцеговиниозначиоје
почетакновеерерадикалногисламанаБалкану.Грађанскирату
БоснииХерцеговиниотпочеојеутренуткукојијезамеђународ-
ну исламистичку мрежу био веома повољан. Рат уАвганистану
је био завршен а пакистанска влада је ускратила гостопримство
муџахединимакојисусеборилиуАвганистану,узпретњудепор-
тације.Депортовањеуземљепореклазавећинумуџахединазна-
чилоједугогодишњуробију,азанекеивероватноипогубљење.
Једанодтзв»Арапа-Авганистанаца»изјавиоје«Алжирцинемогу
уАлжир,СиријцинемогууСирију,ИрачанинемогууИрак.Не-
кићесеодлучитизаодлазакуБосну,адругићеморатидаостану
уАвганистану за стално»14). Процене су се показале као тачне,
великибројмуџахедина јенапустиоПакистаниАвганистаниу
потразизаџихадом,азиломиновимживотомотишаоуБоснуи
Херцеговинуукојојјебеснеограђанскират.Муџахединикојису
пристиглиуБоснуиХерцеговинуформиралисурегрутнецентре,
обавештајнепунктовеикренулиуозбиљнуверскуиидеолошку
индoктринацију локалног муслиманског становништва. Већина
муџахединакојисупристиглиизисламскогсветабилисуследбе-
ници вехабитског учења које није ималодубљег упориштамеђу
локалним муслиманима.Међутим, «несугласице» између тради-
ционалногбалканскогисламаиверскихучењакоја сулокалним
муслиманимабиластрана,брзосупревазиђенејерсустранират-
ницисасобомдонелиновац,ратничкоискуствоиоружје.

сетгодинаборавиоуБеоградуиСарајеву.АлХасанеинјебиоспонаизмеђу"Младих
муслимана"иисалмистичкогподземљауКартуму.АлХасанеинјеимаоодличневезе
упанисламскимкруговимакојејеставиоуфункцијујачањаисалмистичкогпокретана
Балкану,посебноуБосни.ТокомратауБоснидеведесетихгодинањеговоимејепо-
везиваносааферамашверцаоружја запотребевојскебосанскихмуслимана.Његово
личнопријатељствоиутицајкојијеостварионаАлијуИзетбеговићаоставићедубоке
траговенаразвојполитичкеситуацијеуБоснииХерцеговиникрајемосамдесетихи
почетком деведесетих година двадесетога века.Познат је по оснивању "Агенције за
помоћземљаматрећегсвета"1987.годинеуБечу.Таорганизацијасеповезујесафинан-
сирањемтероризмаипрањемновцаипрекоњесуфинансиранитерористинаКосовуи
МетохијииАлбанији.

14) ЕванКолман:ЏихадАлКаидеуЕвропиАвганобосанскавеза,Алтера,Београд,2006,
стр22.
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Следбеницивехабијског,идругихрадикалнихучењауисла-
му,искористилисуграђанскиратиизразитувојничкуинфериор-
ностмуслиманауодносуна српскеснагеуБоснииХерцегови-
ни,дасенадуживременскипериодукоренеубосанскомдруштву.
БошњачкепанисламскеелитепредвођенеАлијомИзетбеговићем
ималесвојеразлогедасвесрдноприхватепомоћкојаједолазилаиз
међународних исламистичких кругова. Прво, новац, наоружање,
хуманитарнапомоћивојничкоискуствонеколикохиљадабораца
којисупристигли,донекле јеублажилосрпскувојничкусупери-
орност;идруго,њиховутицајналокалностановништвоБоснуи
Херцеговинујепочеодапретварауисламскудржаву,штојебио
младалачкисанАлијеИзетбеговићаињеговихнајближихсарад-
ника.

Иакосуистицалидасумуслиманскиверници,АлијаИзет-
беговићињеговинајближиследбеницисусетрудилидаприкрију
својуидејустварањаисламскедржаве.Овајциљкојисусебипо-
ставили«Младимуслимани»јошчетрдесетихгодинадвадесетог
века,небиимаовеликуподршкумеђубосанскохерцеговачкимму-
слиманима,азападнесилебиодсавезникапретвориоунеприја-
теље.«Панисламистичкаидеологијаостајеповерљиваствар,она
сеникаданепојављујеуговоримаи јавнимдокументимаиније
намењенаобичномнароду»15)

Упркосприкривањупанисламистичкихидеја,кампањареи-
сламизацијебосанскихмуслиманаиувођењеодређенихобичајаи
праксикојисубилистранидомаћемстановништву,билајевеома
интензивнаинамоментесурова.Таквакампањајепочелададаје
резултатеи,посебноуруралнимделовимаБосне,погледииставо-
викојисубилистранилокалномстановништвупресамопаргоди-
на,посталисууобичајени,аживотобичнихграђанасесвевише
мењаоиприближаваоидеалимаисламиста.Упроменипрофила
босанскогдруштваиприхватањурадикалнихисламистичкихидеја
посебнуулогуодигралисустранимуџахедини.Муџахединикоји
сустиглиуБоснунисубилисамонеукеубице.Многимеђуњима
билисуправистручњацизапропагандуизахваљујућињиховом
деловањурадикалнеисламскеидејевеомабрзосусепрошириле
међулокалнимстановништвом.Веомаважанциљреисламизаци-
јебосанскогдруштвабилојеширењерадикалнихисламистичких
идејамеђудржавнимчиновницима,посебноонимакојисуради-
лиусистемубезбедности.Натајначинбиучврстилаисламистич-
каидеологијајербивојска,полицијаиобавештајно-безбедносни

15) ЏонР.Шиндлер:Несветитерор.Босна,АлКаидаиуспонглобалногџихада,Службени
гласник,Београд,2009,стр.164.
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апаратдошлиурукељудиоданихидејамаисламизма.Насамом
почеткуратапочелосесачишћењем»непожељнихелемената»,та-
кодасуиздржавногапаратамасовноуклоњениСрби,Хрватии
Бошњаци који нису прихватали нову религиозност, наметану од
странеСДАкадрова.

Посебновеликуулогууширењурадикалнихисламистичких
идејатокомграђанскогратауБоснииХерцеговиниималесуброј-
неисламскехуманитарнеиневладинеорганизације,којесудело-
валеуБосни,ачијибројнијелакоутврдити.Овеорганизацијесу
располагале огромним новчаним средствима, пре свега од дона-
цијаизСаудијскеАрабије,којасемерестотинамамилионадола-
ра.Подплаштомхуманитарноградаовеорганизацијесудиректно
финансирале терористичке активности и помагале ратне напоре
АрмијеБиХ.Поредсвихдругихактивности,главнициљовихор-
ганизацијајебиоиостаоширењерадикалнихисламистичкихиде-
јаипреобликовањебосанскохерцеговачкогдруштваушеријатском
духу,чимебисестворилапрваисламскарепубликанатлуЕвропе.

ЗАВРШЕТАКСУКОБАИНАСТАВАК
«РЕИСЛАМИЗАЦИЈЕ»

Исламске добротворне и невладине организације појачале
су своју активност након завршетка сукоба у Босни и Херцего-
вини 1995. године. Главни циљ ових организација након рата је
билоповећавањебројаследбеникавехабитскогучењамеђулокал-
ниммуслиманским становништвом.Програмширења вехабизма
међубосанскохерцегоачкиммуслиманимаодвија се кроз ствара-
њеновихорганизацијакојећеактивноширитиовуидеологијии
крозстварањевехабистичкемреженаБалканукојапоредБоснеи
ХерцеговинеобухватаКосовоиМетохију,Санџак,односноРашку
област,западнуМакедонију,Албанију,севернуГрчкуиЦрнуГору.
Најважнијавехабистичкаорганизацијакојајеформирананаконра-
тауБоснииХерцеговиније«Активнаисламскаомладина»,коју
сукрајем1995.годинеуЗенициформиралилокалнимуслимании
арапскимуџахединикојисусезаједноборилиујединициАрмије
БиХ«ЕлМуџахид».Циљ«Активнеисламскеомладине»је«наста-
вљањеумируисламскогбуђењакоје језапочетоуратукаоида
исламзаузмеместокојемуприпадауживотупојединаца,породи-
цаидруштвауцелини,адаисламскаомладинапостанеквалите-
танфакторумуслиманскомживоту».Упрограмскомматеријалу
«Активнеисламскеомладине»написаноје:«Нашциљјеуспоста-
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вљањеисламскедржавеуБоснииХерцеговиникојаћебитииз-
грађена нашеријату, а најпогоднији узор за то нам јеСаудијска
Арабија.Дабисмоостварилиовајциљ,морабитипромењен,из-
међуосталогшколскисистемуБоснииХерцеговини»16)«Активна
исламскаомладина»једржалабројнапредавањаиедукативнеску-
повеширомБоснеиХерцеговинеидистрибуиралајевеликиброј
публикација,књига,аудиоивидеоматеријалапропаганднесадр-
жине.Организацијапостајеизузетноактивнакаданањеночело
1997. годинедолазиАднанПезо, накончега сеформирајуњени
огранци у свим већимместима Босне иХерцеговине, а активна
постајеиурегиону.17)

Специфичанфеноменисламистичкогделовањапредставља-
јуенклаве,односносела,којанасељавајумуџахединикојисуто-
комграђанскогратапристиглиуБоснуиХерцеговину.Таквихсела
иманеколикоалисујавностинајпознатијаГорњаМаочауопшти-
ниСребреникиДоњаБочињауопштиниМаглај.Арапскимуџа-
хединиидомаћиисламистиорганизовалисуживотуовимсели-
мапопринципусеоскихзадруга,сличноорганизациономмоделу
саудијског«Ихвана»,који јеуспостављен још1912.године. 18)У
тимзаједницамапримењујесе,интерно,шеријатскоправоадеца
учеушколипоисламскимпрограмимакојинисуодобрениодпро-
светнихвласти.Полицијајеувишенавратавршиларацијеуовим
селимазбогсумњидасуњиховистановницибилиумешаниуте-
рористичкеактивности.

НајважнијицентарвехабизмауБоснииХерцеговинијеџа-
мија«КраљФахд»којајеизграђена2000.године,огромномсумом
новцакојуједонираобившисаудијскимонарх.Речјеограндио-
зномобјектукојиможедапримипетхиљадаверникаичијем је
склопуизграђениисламскицентар.Овајисламскицентарјепо-
стаоглавноседиштевехабизма,јерје2002.године,наиницијативу
саудијскеорганизације«Рабита»,саседиштемуМеки,формирана
«КонференцијамуслиманаисточнеЕвропе»19).Оваорганизацијаје
веома активна наширењу исламистичких учењаширом балкан-
скихземаљаипредстављаглавниканалутицајаСаудијскеАрабије
наовајдеоЕвропе.

16) ОливерПотежица,ибид,стр.174.

17) Посебно бизарна активност ове организације је била кампања против Деда мраза,
1996/1997годинекао"симболакојијестранмуслиманскомнароду"

18) ОливерПотежица,ибид,стр.177.

19) Оделовањуовеорганизацијевидиширеу:ОливерПотежица:Вехабијеизмеђуистине
ипредрасуда;ЕванКолман:ЏихадАлКаидеуЕвропи;МаркСејџмен:Терористичке
мреже.
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ШирењеисламистичкихутицајанаБалкан,након2002.го-
дине, настављено је преко деловања исламских добротворних и
мисионарскихорганизација,пресвегауБоснииХерцеговини,али
иудругимдржавама20).Улажусеогромнафинансијска средства
уизградњуџамија(препознатљивихпоархитектурикојајебитно
различитаодтрадиционалнихбосанскихџамија),отварањуислам-
скихцентара,образовнихинституција,заделовањеомладинских
организација, «народних кухиња», отварање спортских клубова
(углавномклубовазаборилачкеспортовеистрељаштво)истипен-
дирањемуслиманскихстуденатаисредњошколацазашколовањеу
образовниминституцијамауарапскомсвету,пресвегаСаудијској
Арабији,ЈеменуиКатару.

Поредтога,исламистичкиутицајсешириипрекопослов-
нихифинансијскихинституција,већиноморганизованихикоор-
динираниходстранеСаудијскогвисокогкомитетазапомоћБосни
иХерцеговини.Главнеорганизацијепрекокојихсеспроводиоовај
програм суФондација»АлХарамеин», организација «Мувафак»,
Фондзапрепородислама,Глобалнадобротворнаорганизацијаи
друге. Делатност ових организација последњих година је веома
појачананаКосовуиМетохијиисматраседајевеликибројко-
совскихАлбанацаприступиоИСИЛ-ууправозахваљујућипропа-
ганднимутицајимаовихорганизација.

ВеликидеофинансијскепомоћикојаједолазилауБоснуи
Херцеговину,алиинаКосовоиМетохијузавршиојеуџеповима
локалнихкриминалаца,којисусетокомратаиздавализа«патри-
отеиисламскевернике»21).ОчигледноједауБоснииХерцегови-
ниинаКосовуиМетохији, осимверских објеката иисламских
центра,новцемкојијепристизаоизисламскогсветанијеграђено
ништаодчегабиграђаниималиконкретнукорист.Информацијео
великимсумамановцакојесутрошененаграндиозневерскеобјек-
теиисламскецентре,кодобичнихграђанаизазивајувећенезадо-
вољствонегоштоихмотивишудапостанурадикалнимуслимани.

Поредширења исламистичких идеја које су у послератној
Босни и Херцеговини довеле до бројних терористичких напада
(самоу1997.годинизабележенасу172напада,одкојихсунапади

20) Исламистичкеорганизацијесуводилевеомавештепропаганднекампањекористећино-
вацкојисудобијалеизсаудијскихфондова.Такосумлађиммушкарцима,претежносту-
дентима,уБоснииХерцеговини,Санџаку,КосовуиМетохији,АлбанијиМакедонијии
ЦрнојГоринудили300еврауколикопустебрадуамлађимбрачнимпаровима700евра
уколикомушкарацпустибрадуаженаносихиџаб.

21) Финансијскопословањемногихистакнутих"верника"предметјефинансијскихикри-
вичнихистрага.О томе видишире:ДомагојМаргетић:Исламскитероризамна југу
Европе,ДБ,Загреб,2006.
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уМостару,БрчкомиКоњицубиливеомаозбиљни), злоупотреба
финансијскихсредставакојасудобијанаиздонацијадопринелаје
развојукорупцијеиорганизованогкриминала.

Историјабалканскогисламизмапромениласенаконратова
уБоснииХерцеговиниинаКосовуиМетохији.Одотоманских
освајањаБалканадопочетка21.века,исламистисуувекдолазили
наБалкандаширесвојеучењеиисалмизујудомаћестановништво.
ПоследњивеликиисламистичкиподухватнаБалканувезујесегра-
ђанскиратуБоснииХерцеговини,кадајенеколикохиљадамуџа-
хединаизчитавогисламскогсветастиглоуБоснуиХерцеговину,а
једандеоњихјеузеоучешћеиуратунаКосовуиМетохији.Први
путјезабележенодасумуџахединиизБоснеиХерцеговинеузе-
лиучешћеуџихадууцентралнојАзији,токоминтервенцијеСАД
противталибанауАвганистану2001.године.22)Мањибројбалкан-
скихмуслиманабориосенаратиштимауАвганистану,Ираку,Си-
ријииЛибији.Примећенојеиприсуствобалканскихисламистау
протестимаунеколикоземаљакојесубилезахваћене«Арапским
пролећем».

ИСИЛ-СТАРАПРЕТЊАУНОВОМОБЛИКУ

Масовнијеучешћебалканскихмуслиманауџихадувезујесе
затзв.ИсламскудржавуИракаиЛеванта.Премаизвештајимаоба-
вештајнихслужбинеколикодржава,уредовимаИСИЛ-аборисе
неколикостотинаљудикојипотичуизбалканскихдржава.Међу
балканскиммуџахединиманајбројнијисуграђаниБоснеиХерце-
говине саоко три стотинељуди,Албанацаимаокодве стотине,
македонскихАлбанацаимаокопедесет,аКосовскихокостопеде-
сет.СматраседамуслиманаизСрбије,углавномрегионСанџака,
имаокотридесет.Овибројевисусигурновећипоштосенеможе
утврдитиколикојебалканскихмуслиманауџихадотишлопреко
државазападнеЕвропе.

СветскајавностјезаИсламскудржавуИракаиЛевантапр-
випутчулауаприлу2013.године,наконштосујевођевехабит-
скихекстремистапрогласилеуделовимаИракаиСирије.Претече
ИСИЛ-абилесуорганизацијеЏематТаухидиЏихад,којесубиле
интегрисанеуглобалнутерористичкумрежуАл-Каиду.Овеорга-
низације су биле активне од почетка окупацијеИрака од стране
САДикоалиционихснага,алисубиледоброинтегрисанеумеђу-

22) Сматраседајепрвибосанскимуџахединкојијепогинуоуџихадучовекподратним
именомСамирАлБоснави.ОнјепогинуоуЧеченији.Извор:http://arhiva.glas-јavnosti.
rs/arhiva/2006/04/30/srpski/SP06042901.shtmlприступљеносајту04.11.2014.
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народнуисламистичкумрежукоја јепружалаотпорокупацијии
новимвластимауИраку.Џематпостајесвезначајнијаорганизаци-
јатокомунутрашњихверскихсукобакојисупојачанинаконаме-
ричкогповлачењаизИрака2011.године.Џематпостајевеомава-
жанутренуткукадаграђанскиратуСиријидобијаобликверског
сукобамеђуразличитимопозиционимфракцијама.23)Овеоргани-
зацијесунаконпроглашењаИсламскедржавеиформирањеједин-
ственетерористичкеорганизацијекојаконтролишевеликеделове
територијаИракаиСирије,добилеогромнуфинансијскуподршку
ивеликиприливновихборацаизсвихделовасвета,укључујућии
исламскеборцесаБалкана.

ТерористиИсламске државеИрака иЛеванта контролишу
подручје које се протеже од града Раке на северуСирије све до
предграђаБагдадауИраку.Растојањеизмеђуовадваградаизно-
сипрекопетстотинакилометара,мадатерористинемајуефектив-
ну контролу над свимнасељима и путнимправцима. Терористи
ИСИЛ-асуупоследњојофанзивикористилитешконаоружањеи
борбенавозилаамеричкепроизводњекојејезаплењеноодирачке
армије.Великеколичиненовцакојепристижуиздонацијаиекс-
плоатације изворишта нафте коју контролишу терористи, као и
огроманприливдобровољаца,чинидаИСИЛпостаневеомаре-
спективна војна сила на чијем сламању ћеморати да буду анга-
жоване јаке међународне снаге, јер се показало да војскеИрака
иСиријенемајудовољнокапацитетадасесупротставесвејачим
снагамаИСИЛ-а.

Западни медији и аналитичари веома брзо (брзоплето) су
ИСИЛпрогласили«значајноновомпојавоминовоморганизаци-
јом,којасеодАлКаидеразликујепофилозофији,организацијии
начинуделовања,онесусеизваничнопрогласилекаодвеодвојене
организације.Мадаобепроповедајурадикалнуформусунитског
ислама,онесуданасвишеривалинегосавезници»24)

НемасумњедасеИСИЛразликујеодАлКаиде,БокоХара-
маи другихтерористичкихорганизација.АлКаидапредставља
системразличитихорганизацијаићелијакојеизводетерористич-
кенападеширомсвета,састојисеодкамповазаобуку,«успава-
них»појединацаићелијакојисеактивирајупремапотреби.ИСИЛ
можемовишепосматратикаопобуњеничкипокреткојидржипод
контроломодређенеделоветериторијеинањимаспроводисвоју
власт.

23) LibKhatib:Ideological Routh of ISIS, Carnegie Endowment for International Peace,New
York2014.pp17.

24) http://rt.com/news/166836-isis-isil-al-qaeda-iraq/,приступљеносајту04.11.2014.
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НачиннакојиИСИЛ«вршивласт»надтериторијамаиста-
новништвом који се налазе подњеговом контроломнајбоље по-
казује идеолошку и политичку природу ове организације. Ста-
новништво је изложено свакодневном малтретирању, бичевању,
каменовању,силовањимаипљачки.НадКурдимаијизидимаврши
сегеноцидзбогњиховогетничкогпореклаиверскогопредељења.
ШитскимуслиманисубезикаквихправаитерористиИСИЛ-аих
злостављајуиубијајубезикакведоказанекривице.Суровапри-
мена шеријатског права и самовоља локалних вођа је «правни»
оквир у комеживи становништво територија које се налазе под
контроломтерориста.Акоупоредимостањенатериторијамакоје
контролишеИСИЛса стањемуАвганистануподконтроломТа-
либанавидећемоданепостојесуштинскеидеолошкеиполитичке
разлике, с тимштоИСИЛпосуровостинадилази свепретходне
терористичкеорганизације.СукобизмеђуИСИЛ-аиАлКаидемо-
жемопосматративишекаосукобзаконтролунадтериторијамаи
богатствиманегокаоидеолошкисукоб.Идејаглобалнеуме,одно-
снокалифата,јеидејаводиљасвихисламистичкихтерористичких
организација.СамоимеИсламскадржаваИракаиЛевантауказује
натериторијенакојимаоватерористичкаорганизацијатежидаус-
поставиКалифат.ПоредИракатојеичитавЛевант,којиобухвата
Сирију,Либан,ИзраелиПалестину.Циљевикојијепредсебепо-
ставиоИСИЛ,каоиметодекојимасетициљевижелепостићи,су
идентичнисациљевимакојисупредАлКаидупостављениСтра-
тегијом 2020.25) Геноцидне намере које се огледају у заговарању
уништењасвих«неверника»представљајуидеолошкитемељсвих
фракцијаисламистичкихтерориста.Стварањекалифата,укомеће
битиместасамозаправовернемуслиманеБоснииХерцеговинии
наКосовуиМетохији.

Сматрамо да је погрешноИСИЛ сматрати потпуно новом
организацијомјерона,поредновихорганизационихобликадело-
вањаиноветактике,тежидаоствариистециљевекаоисвераније
исламистичке терористичке организације. Организација и начин
деловањасувеомаважнезасвакуорганизацију,алисуштинуње-
ногидентитетачинециљевизакојесеоназалаже.Управоциљеви
закојесебори,алиисуровеметодекојеутојборбикористи,јасно
указујудаИСИЛнијеништасуштинскиновонасветскојполитич-
којсцени.УтицајкојиоваорганизацијаиманабезбедностБалкана
јеистикаоиутицајкојисуималесведругеисламистичкеоргани-
зацијеодИсламскебраћедоћелијаАлКаидекојеиданасделују
напросторуБалкана.Стварањеглобалногкалифата јеидејакоја

25) ОДокументу2020закојисепретпостављадајенаписанодстранеАјманаАлЗава-
хирија,видивишеуРичардФолк:Великитерористичкират,ФилиВишњић,Београд
2003,стр.93-95.



ПОЛИТИКАНАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИброј2/2014 стр.6988.

84

јемногостаријаиодАлКаидеиодИСИЛ-а.Новеисламистич-
кеорганизацијепокушавајудаспроведууделостареидеје, које
се суштинскинисупроменилеодОтоманскеимперије.Данас се
исламистинаистиначинпонашајууИраку,Сирији,Авганистану
иЛибијикаоштосусетокомратадеведесетихгодинапонашалиу
БоснииХерцеговиниинаКосовуиМетохији.

Великоучешћебалканскихмуслиманауборбенимредови-
маИсламскедржавеједоказдајеисламскарадикализацијаБалка-
накојатрајеодотоманскеокупације,апосебнојеинтензивирана
наконпочеткаграђанскогратауБоснииХерцеговини,даласвоје
отровнеплодове.Вишестотинамладихљудиизсвихбалканских
државакојисебореутерористичкимредовимаподвргнутисунај-
екстремнијим видовима индоктринације и вратиће се на Балкан
каољудинакојевишенећемоћидасеутичерационалнимаргу-
ментима.БорбенеформацијеИСИЛбројевишеодпедесетхиља-
даљуди,одкојихјеокодвадесетхиљададошлоизиностранства.
Већинастранихборацадолазиизарапскихдржава,међутимвели-
кибројстижеизВеликеБританије,Немачке,Францускеидругих
земаљаЗападнеЕвропе.Међуњимасеналазеособекоједолазеиз
имигрантскихмуслиманскихпородица,ализабрињаваиодређени
бројковертита,особакојесурођенеуевропскимпородицама,али
суизразличитихразлогаприхватилиисламиодлучилидаодуна
ратиштеуСиријуиИрак.26)Таквеособећепредстављативелику
опасностзасвојеземљекадасевратесаратишта.Пореднепосред-
неопасностиодвршењатерористичкихаката,заштасупоказали
спремност,бившиборциИСИЛ-апостаћепропаганднамрежакоја
ћеисламистичкеиџихадистичкеидејеширитимеђумладимљуди-
ма,штоћепредстављатиновиснагуглобалногџихада.

САДиевропскедржавепредузимају значајнепревентивне
и репресивне мере ради спречавања регрутације нових џихади-
ста на својој територији.Превентивнемере се спроводе у окви-
руисламскихзаједницакрозподршкуобразовнимпрограмимаи
кампањамапротиврадикалногислама.Репресивнемересеодносе
наидентификацијупотенцијалнихџихадиста,надзорнадњиховим
активностимаипредузимањузаконскихмерауслучајудоказаног
терористичкогделовања.27)

РепубликаСрбијаје,суоченасаодласкомсвојихграђанана
ратиштауСиријииИраку,донелеизменесвогкривичногзаконо-
давствакојимсеодлазакнастранаратиштаирегрутовањељудиза

26) JessicaLewis:FutureGlobalFootprintAHistoricalPerspectiveFromISISRecords,Institute
forStudyofWar,London,Textbook2014,pp14

27) Опротивтерористичкиммерамаипротивтерористичкимсистемимавидишире:Радо-
славГаћиновић:Антитероризам,Драслар,Београд,2006.
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одлазакнастранаратиштаинкриминишекрозпосебнакривична
дела.УКривични законикРепубликеСрбије су додата дванова
кривичнадела:Учешћеуратуилиоружаномсукобуустранојдр-
жавииОрганизовањеучешћауратуилиоружаномсукобуустра-
нојдржави.28)ЗаконкажедаћесесвакидржављанинСрбијекоји
учествујеуратуилиоружаномсукобуустранојдржави,каопри-
падник војних или паравојнихформација страна у сукобу, а ни-
једржављанинтестранедржаве,илиприпадникзваничнемисије
међународнеорганизацијечијијечланРепубликаСрбија,казнити
затворомодшестмесецидопетгодина.Уколикосеовокривично
делоизвршиусаставугрупеучинилацћесеказнитизатворомод
једнедоосамгодина.

Многоозбиљнијеказнепрописанесузалицакојаврбујуљу-
дезаодлазакнастранаратиштанатериторијиРепубликеСрбије.
Коврбујеилиподстичедруголицедаузмеучешћеуратуилиору-
жаномсукобунатериторијидругедржаве,илиорганизујегрупуи
вршиобукутегрупе,стављајојнарасполагањеопремуиматери-
јалилиприкупљасредства,унамеридагрупиилипојединцуомо-
гућиучешћеуратунастранојтериторији,казнићесезатворомод
дведошестгодина.

ПоредСрбијеоваквеизменеусвојекривичнозаконодавство
унелесуиБоснаиХерцеговинаиМакедонија.

Сматрамодаовезаконскеизмененећеспречитиисламисте
саБалканадаузмуучешћеуглобалномџихаду,јерјеречољуди-
ма који су веомафанатизовани и које запрећене затворске казне
нећеодвратитиодњиховихнамера.Изменекривичногзаконодав-
ствадајуслужбамабезбедностиправниосновзанадзорлицакоја
себаверегрутацијомљудизаодлазакнастранаратишта,отварају
просторсудовимадаизричуадекватнеказнеидомаћојисветској
јавности стављају до знања да су балканске државе део светске
противтерористичке коалиције и да својој заштити од глобалног
џихадаприлазевеомаодговорно.

ЗАКЉУЧАК

Радикалниислам,извансвакесумње,представљаозбиљну
глобалнупретњусакојомседанассуочавачитавсвет.Идејеогло-
балнојуми,односновладавиниисламанадчитавимсветомнису
новенити суАлКаида,БокоХарамиИСИЛпрве организације
којенасиљемпокушавајудаоствареовуидеју.Балкансекрајем

28)КривичнизаконикРепубликеСрбије,чл.386аи386б.
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средњегвекасуочиосаовимидејамаибиојепетвековаизложен
тероруносилацаовеидеје.СавремениБалканкојиједеведесетих
годинапоновобиоподударомпробуђенеглобалнеисламистичке
мреже,данаспоредмете,представљаибазу,односноодскочнуда-
скусакојеисламистиотпочињусвојеоперацијепосвету.Неколико
стотинамуџахединасаБалканакојисебореуредовимаИсламске
државеИракаиЛевантапоказуједаједеловањерадикалнихисла-
мистатокомратауБоснииХерцеговиниинаКосовуиМетохији
далорезултате.Балкан једанас својеврстанрасадникисламизма
јерпоредрадикалнихимамаиагенатаАлКаидекојиделујунате-
риторијамабалканскихдржава,балканскеџамијеуБечу,Немач-
којидругимделовимаЕвропе,представљајусвојеврснерасаднике
екстремизма.ИстрагеотерористичкимнападиманаЊујорк,Ва-
шингтониМадридпоказалесудајеусвакојодтихзаверабило
лицасаБалкана,илијеексплозивидругасредстванеопходназа
извршењетихнапададошлосаподручјаБалкана.Посебнојеин-
тересантначињеницадајеБушарједаноднајтраженијихсветских
терористаосуђензатерористичкинападуМадриду,ухапшенуСр-
бији.Свеовоуказуједасепроблемуисламистичкоградикализма
на Балканумора приступити крајње озбиљно.Посебну тешкоћу
представљаполитикавеликихсилакојајечестобилакратковидаи
исламскифакторнаБалканукористилазапостизањесвојихсебич-
них циљева.Свако кокетирање са исламистичким радикализмом
показалосевеомаопасноисматрамода јекрајњевремедасеу
борбупротивовог глобалног злакренеискреноиупуномкапа-
цитету.Неопходноједасвебалканскедржаведелујукоординира-
но,дасеускладеправнепроцедуреидасеобезбедиправовремена
разменаинформацијаосвимгрупамаипојединцимаповезанимса
исламистичкимтероризмом.

Превентивнемере,којеподразумевајуполитичкуакцијуна
успостављању међуконфенсионалног дијалога, образовне и вас-
питнеактивностикојетребадапреузмуИсламскезаједницесвих
балканскихдржавауциљуправилневерскеедукацијемладихму-
слимана имају веома важан дугорочни значај.Посебно је важно
дабалканскимуслиманиупуномкапацитетуучествујууполитич-
ком,привредномикултурномживотусвојихдржава.Циљислам-
скихекстремистаједамуслиманеискључеиздруштвакакобиих
лакшеконтролисалиизлоупотребљавализасвојециљеве.Ислам,
којијевековимаприсутаннаБалкану,представљанеодвојивидео
балканскогкултурногиверскогнаслеђаинетребадозволитиње-
говоискључење.Мултиетничкаимултиконфенсионалнадруштва
каквасубалканска,могуиматиразвијенекапацитетезаодговоре
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набезбедноснеизазове,ризикеипретњесамоуколикосудобро
интегрисана.

Поред превентивнихмера, успех у борби против радикал-
нихисламиста нијемогуће постићи без ефикасних репресивних
мера.Развојефикаснихполицијскихснага,обавештајно-безбедно-
снихслужбииподизањекапацитетаправосуђаусвимбалканским
државама јенужанусловзауспешнуборбупротивекстремизма.
Поред тога, неопходно је успоставитикапацитете за ефикаснуи
ефективну координацију система националне безбедности међу
балканскимдржавама,начемуседостаредиупоследњихнеко-
ликогодинаиутомсмислусувећпостигнутизавиднирезултати.
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Zo ran Dra gi sic, Bran ki ca Jan ko vic

RA DI CAL ISLA MISM AND SECURITY 
OF THE BAL KANS

Resume
TheregionofBalkansispopulated,amongothers,byapproxi

matelyeightmillionMuslims,whoareparticularlyinvolvedinwider
eventsinIslamicworld.MuslimsoftheBalkansarecloselylinkedwith
theMuslimsaroundtheWorld,especiallyinTurkeyandMiddleEast.
The future ofBalkansMuslims remains tornbetween their countries
and their religion.Muslimsof theBalkansarenothomogenousgro
up.Theyaredividedinfourethnolinguisticgroups:Slavic(Bosniaks,
Gorani,BulgarianMuslimsandsmallergroups),Turkic,Albanianand
Romani. The soleBalkans countrywithMuslimmajority isAlbania,
withBosniaandHerzegovinahaving therelativeMuslimmajorityof
population (42%).Muslims in this part of theworld accepted Islam
duringtheOttomanruleovertheBalkans,somostofthemfollowthe
moderatehanafiteachings.Nevertheless,theinfluenceofmujahedeen
arrivinginBosniaduringtheconflicthasledtospreadingofradical
ideasamong the localMuslims. In turn, thisphenomenonhas led to
mobilizationofBalkansMuslimsforongoingwarsinSyriaandIraq–
namely,severalhundredofthemisnowfightingforISIS/ISIL.
Keywords:Islamism,Terrorism,Balkans,Jihad,ISIL,ISIS
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