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ПРО МЕ НЕ НА БЛИ СКОМ  
ИС ТО КУ И У СЕ ВЕР НОЈ АФРИ ЦИ 

Ка пост су ве ре ном свет ском по рет ку

Са же так

Про те сти у Егип ту и Ту ни су су ре зул ти ра ли вој ним 
уда ром или ре ла тив но мир ном при мо пре да јом вла сти на кон 
де це ни је пред сед нич ко ауто ри та ри зма. Ова про ме на је под
сти ца на и ор га ни зо ва на од стра не спољ них фак то ра. Спе ку
ла ци је са це на ма хра не, гло ба ли за ци ја тр жи шта и опре сив
ни ауто ри та ри зам су еле мен ти ко ји су по мо гли тран сфор
ма ци је и ши рем ре ги о ну Бли ског ис то ка. Вој не ин тер вен ци је 
у Ли би ји, ак тив но сти ве ли ких си ла су у овом слу ча ју от кри ле 
сла бост ме ђу на род ног пра ва, кри зу ин сти ту ци ја УН, а по
себ но ЕУ. Да ља еро зи ја су ве ре ни те та на ја вљу је тран сфор
ма ци ју по сто је ћег свет ског по рет ка. Аутор је про у ча вао 
по за ди ну про ме на, им пле мен та ци ју Р2П ме ха ни за ма и уло ге 
ве ли ких си ла
Кључ не ре чи: Се вер на Афри ка, Бли ски ис ток, Ли би ја, Еги

пат, су ве ре ни тет, вој не ин тер вен ци је, од го вор
ност за шти те, гло ба ли за ци ја, ЕУ.      

„За хва љу ју ћи кр ви му че ни ка, по ди гла се но ва Ислам-
ска ре во лу ци ја. Ислам ска ре во лу ци ја 1384 (2005-2006) ће, уз 
Бо жи ју по моћ, исе ћи ко ре не не прав де у све ту... Епо ха угње-
та ва ња, хе ге мон ских ре жи ма, ти ра ни је и не прав де свр ша ва 
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се... Та лас Ислам ске ре во лу ци је уско ро ће за пљу сну ти це-
ли свет.”1 Ре као је кра јем ју на 2005. Мах муд Ах ма ди не џад 
на кон по бе де на пред сед нич ким из бо ри ма за пред сед ни ка 
Ира на. Ма ње од шест го ди на ка сни је Ах ма ди не џад по на вља 
исту по ру ку док се тре су ко рум пи ра ни и ауто крат ски ре жи-
ми у ислам ским зе мља ма од Ма ро ка до Ба хре и на и Је ме на.

Про те сти због по ску пе лих на мир ни ца по че ли су у Ал-
жи ру и Ту ни су у де цем бру 2010. по пут оних из мар та 2008. 
ка да је у 30 зе ма ља ши ром све та на род про те сто вао због дра-
стич ног по ску пље ња жи та ри ца. Ипак, про те сти су на ста ви-
ли да се ши ре (на ста вље но је и по ве ћа ње це на хра не на свет-
ском ни воу) по зе мља ма Се вер не Афри ке и Бли ског ис то ка 
и са мо у њи ма пре ра ста ли у по ли тич ке у сми слу про те ста 
про тив вла да ју ћих ре жи ма па и у по бу не. У Ли би ји, зе мљи са 
из у зет ним со ци јал ним про гра ми ма ни је би ло про те ста због 
хра не. Та мо је из би ла по бу на за сме ну вла сти. По сле пр вих 
жр та ва, за раз ли ку од Је ме на или Ба хре и на За пад је ре а го вао. 
ЕУ је ви ше пу та од лу чи ла да по кре не ху ма ни тар ну (ору жа-
ну) ин тер вен ци ју и ни ко се ни је освр нуо на то.2 За раз ли ку 
од ЕУ, три ли де ра, Оба ма, Ка ме рон и Сар ко зи до го во ри ли су 
се 22. мар та да НА ТО пре у зме ко ман ду над вој ном ин тер вен-
ци јом/агре си јом Фран цу ске и Ве ли ке Бри та ни је на Ли би ју.3

Убр за на про це ду ра усва ја ња Ре зо лу ци је СБ УН ко ја 
омо гу ћа ва вој ну ин тер вен ци ју про тив Ли би је, са мо ме сец да-
на по сле по чет ка де мон стра ци ја и њи хо вог на сил ног гу ше ња 
(15. фе бру а ра пр ве де мон стра ци је а 17. мар та је усво је на Ре зо-
лу ци ја 1973) а без уоби ча је не про це ду ре — че ка ње из ве шта ја 
са те ре на — по ста вља пи та ње да љих про ме на и зна ча ја Ује-
ди ње них на ци ја. У ме ђу вре ме ну свет ски ме ди ји из ве шта ва ју 
о све ма сов ни јим де мон стра ци ја ма у Си ри ји, сле де ћој ва жној 
ме ти про ме на у ре ги о ну.

1 AFP, Iran Fo cus - News on Iran,Wed. 29 Jun 2005, Ин тер нет,Iran&#039;s Ah-
ma di ne jad ho pes to spread &#039;new Isla mic re vo lu tion&#039; Iran (Ge ne ral), 
ски ну то: 30/04/2007.

2 Euro pean Par li a ment re so lu tion of 10 March 2011 on the So ut hern Ne ig hbo ur-
hood, and Libya in par ti cu lar, P7_TA(2010)0246, 10 March 2011, Ин тер нет, 
http://www.euro parl.euro pa.eu/si des/get Doc.do?type=TA &re fe ren ce=P7-TA-
2010-0246&lan gu a ge=EN, ски ну то: 10/04/2011.

3 “NA TO all set to cross Me di ter ra nean in to Afri ca”, In dian Punchli ne, Ин тер нет, 
http://blogs.re diff.com /mkbha dra ku mar/2011/03/23/na to-all-set-to-cross-me di-
ter ra nean-in to-afri ca/, ски ну то: 02/04/2011.
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Да кле, шта се де ша ва у Се вер ној Афри ци и на Бли ском 
ис то ку?! Је ли то бор ба за сло бо ду и де мо кра ти ју (уз по др-
шку НА ТО бом би и про јек ти ла кад за тре ба)? Та ко су ис пр ва 
го во ри ли нај че шће ком фор ми стич ки (псе у до)ин те лек ту ал ци 
ци ти ра ју ћи гла сно го вор ни ке Бе ле ку ће, бив ше и са да шње 
(на рав но из о ста вља ју ћи по ми ња ње де мо крат ских бом би, ка-
сет них и пре ци зно на во ђе них)? Је су ли то по бу не исла ми ста 
ко ји же ле да ус по ста ве ислам ску де мо кра ти ју на лик на ону 
у Ира ну? Та ко твр ди и зва нич ни Те хе ран али и део изра ел-
ских но ви на ра, по ли ти ча ра и ин те лек ту а ла ца? Да ни је у пи-
та њу по бу на си ро ма шних и по ли тич ки обес пра вље них  због 
дра стич ног по ве ћа ња це на хра не и вул гар ног пре кра ја ња ре-
зул та та гла са ња? Да ли је ово нај си ло ви ти ји та лас „обо је них 
ре во лу ци ја” плус ин тер вен ци ја за овла да ва ње енер ген ти ма 
ка ко сто ји на број ним ал тер на тив ним сај то ви ма али и у по-
не ком ета бли ра ном гла си лу? Ка ко се бом бар до ва ње Ли би је, 
де ло ва ње спе ци ја ла ца на те ре ну и на о ру жа ва ње по бу ње ни ка 
укла па у све ово? Ка кве су по сле ди це по свет ски по ре дак? 
Ко нач но, пи та ње ни је са мо у сми слу узро ка и по во да, већ и 
ко ли ко ће то да тра је и ку да ће се и са ко јим по сле ди ца ма да-
ље ши ри ти? 

Од го во ри на ова пи та ња зах те ва ју об ја шње ња на не ко-
ли ко рав ни: идеј но-исто риј ском хо ри зон ту — осврт на ка-
рак те ри сти ке свет ског по рет ка и ње го во за пад но из во ри ште; 
ана ли зом ге о по ли тич ких ци ље ва свет ских си ла — др жа ва и 
ме ђу на род не фи нан сиј ске ели те; и сва ка ко ре ги о нал ним при-
сту пом — про у ча ва њем ло кал них еле ме на та ко ји су до при-
не ли ак ту ел ним пре вра ти ма и пре ви ра њи ма. Ме ђу тим, про-
бле ма ти зо ва ње идеј не по за ди не кри зе на Бли ском ис то ку би 
за у зе ло су ви ше ме ста чак и ка да би раз ма тра ли са мо уло гу 
За па да као пре ма на шој хи по те зи, кључ ног по кре та ча са вре-
ме них до га ђа ња на про сто ру од Ал жи ра до Си ри је. За то ће мо 
се овог пи та ња са мо по вр шно до та ћи у освр ту на свет ски по-
ре дак и прин цип су ве ре ни те та. 

На ше по ла зне хи по те зе су: а) пре вра ти у Ту ни су и Егип-
ту, те раз вој по бу не у Ли би ји и не ми ра у Си ри ји под стак ну ти 
су и по мог ну ти од стра не спољ них ак те ра са ци љем да ље 
ле ги ти ма ци је по ли ти ке ко ја се ка на ли ше пре ко САД-а и гло-
бал них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја, по пут ММФ-а. б) До сег 
ак ту ел них пре вра та у ши рем ре ги о ну Бли ског ис то ка и Се-
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вер не Афри ке пла ни ран је за ус по ста вља ње но вог ре ги о нал-
ног по рет ка, про ме ном ре жи ма у Ли би ји, Си ри ји и Ира ну; 
в) До дат ни аспект да ље про ме не свет ског по рет ка је сте на-
ста вак уру ша ва ња прин ци па су ве ре но сти као јед ног од те ме-
ља осни вач ке по ве ље УН — ин тер вен ци јом у Ли би ји. На тај 
на чин про мо ви ше се но ви вид ху ма ни тар них ин тер вен ци ја 
под по зи ва њем на од го вор ност на пре вен ци ју, ре ак ци ју и за-
шти ту.

Мно го пре на ших гра ђан ских ра то ва и по сле њих Бли-
ски ис ток је си но ним за кри зу, рат, наф ту, те ро ри зам и вер ски 
фун да мен та ли зам.

Бли ско и стич на кри за

Основ ни еле мен ти кри зе у овом де лу све та до са да су 
би ли вер ски, со цио-еко ном ски, ге о стра те шки и енер гет ски. 
1) Вер ски еле мент је изра ел ско-ислам ски су коб, не изра ел-
ско-арап ски, јер у ње му уче ству је и Иран као не а рап ска др-
жа ва, огле да се и у не при зна ва њу Изра е ла од стра не ислам-
ских др жа ва од Ма ро ка и Ма у ри та ни је до Ма ле зи је и Ин до-
не зи је, та ко ђе не а рап ских. Из у зе так у му сли ман ском не при-
зна ва њу Изра е ла чи не бив ше со вјет ске ре пу бли ке, Ал ба ни ја 
и Тур ска (са ве ћин ским му сли ман ским ста нов ни штвом) те 
Еги пат (од 1979.) и Јор дан (од 1994.). Не по сре дан узрок изра-
ел ско-арап ског су ко ба је сте ства ра ње је вреј ске др жа ве Изра-
ел 1948. го ди не (да кле не а рап ске) на те ри то ри ји ко ју су до та-
да пре те жно на ста њи ва ли Ара пи (му сли ма ни и хри шћа ни). 
По сле ра та 1967. го ди не и за у зи ма ња или осло бо ђе ња (две 
стра не ко ри сте раз ли чи те тер ми не) ис точ ног Је ру са ли ма од 
стра не Изра е ла су коб по ста је до ми нант но вер ски — изра ел-
ско-арап ски. Та да је Изра ел за го спо да рио све ти њом над све
ти ња ма (у ју да и зму са мо ол тар Хра ма) али и тре ћим нај све-
ти јим ме стом Исла ма, џа ми јом Ал Ак са из гра ђе ном на ме сту 
не ка да шњег је вреј ског хра ма и Ома ро вом џа ми јом. Ујед но, 
ра ди се о ме сту на ко ме ће се пре ма хри шћан ском пре да њу 
за ца ри ти ан ти христ, од но сно ка ко ве ру ју Је вре ји, Ме си ја. Та-
да је су коб по стао до ми нант но вер ски — изра ел ско-ислам-
ски. Иш че ки ва ње Спа си те ља раз ли чи то је за раз ли чи те мо-
но те и стич ке ве ро и спо ве сти. Док хри шћа ни (ве ру ју ћи) че ка ју 
цар ство не бе ско, Је вре ји (ве ру ју ћи) че ка ју цар ство зе маљ ско. 



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 2/2011, год. VII vol. 11 стр. 261315

265

У овом иш че ки ва њу, тре ба на по ме ну ти да хри шћа ни ко ји су 
при ми ли обе ћа ње од Го спо да, оче ку ју и ве ру ју да ће по след-
ња бит ка у исто ри ји би ти Ар ма ге дон, што је нај ве ро ват ни је 
име ме ста на ко ме ће до ћи до те ви ше ди мен зи о нал не бит ке, а 
и то ме сто се на ла зи у Изра е лу.

Број не је вреј ске гру пе из ви ше зе ма ља већ ви ше од два-
де сет го ди на из ра ђу ју об ред не пред ме те за тре ћи Храм ко ји 
тре ба да бу де из гра ђен на ме сту са да шње џа ми је Ал Ак са 
и Злат не ку по ле.4 Па ле стин ски Ара пи че сто бур но ре а гу ју 
на њи хо ве до ла ске до зи да пла ча у под нож ју џа ми је од но сно 
хра ма, што се че сто пре тво ри у обо стра но или јед но смер но 
ка ме но ва ње и на сил не де мон стра ци је.

Ге о стра те шки и енер гет ски еле мен ти кри зе чи не: 1) 
ге о граф ски по ло жај из ме ђу Евро пе, Ру си је и пост со вјет ског 
про сто ра и Афри ке, да кле свет ска тр го ви на и пут ни прав ци 
од гло бал ног зна ча ја; 2) Бо гат ство наф том и га сом и бор ба 
за њи хо ву кон тро лу и пре ра спо де лу. Про це не око то га ко ли-
ко по твр ђе них свет ских ре зер ви наф те и га са има у зе мља ма 
Пер сиј ског за ли ва кре ћу се од 57 од сто до 65 од сто наф те и 
41 од сто при род ног га са. За јед но са Ли би јом, Егип том и Ал-
жи ром та ци фра до сти же и 60-70 од сто по твр ђе них ре зе р ви 
наф те и 45 од сто по твр ђе них ре зе р ви га са.5 Кроз Хор му ски 
те снац — из лаз из Пер сиј ског за ли ва, про ти че 35-40 од сто 
наф те ко ја се тр гу је мор ским пу те ви ма. 3) У вој но-по ли тич-
ком сми слу све зе мље ре ги о на су аме рич ки кли јен ти из у зев 
Ира на, Си ри је и Га да фи је ве Ли би је, а ту је и стра те шки са-
ве зник за чи је до бро је усме рен ве ли ки део аме рич ке спољ не 
по ли ти ке у ре ги о ну — Изра ел. Си ри ја је та ко ђе је ди на зе мља 
са ру ским вој ним при ста ни штем у ре ги ји.

4) По ред наф те још јед на теч ност има не про це њи ву 
вред ност на Бли ском ис то ку — слат ка во да. Тур ска, Иран и 
Ли бан не па те од не до стат ка пи ја ће и ме ха нич ке во де. Све 

4 У ор га ни за ци ји Ин сти ту та (тре ћег) Хра ма до са да је из ра ђе но не ко ли ко об-
ред них пред ме та а ме ђу њи ма, мо жда, нај ва жни ји жр тве ник — 2009. го ди не. 
Ви ди: “Jews in Israel Bu ild Al tar for Third Tem ple”, Sep 14, 2009, Ин тер нет, 
http://www.as so ci a ted con tent.com/ar tic le/2159535/jews_in_israel_bu ild_al tar_
for_ third.html, ски ну то: 28/03/2011.

5 Пре ма по да ци ма из не тим 2007, 69 од сто по твр ђе них ре зе р ви наф те се на ла-
зи у ре ги ји: Ivan San drea and Ra fael San drea, “Glo bal Oil Re ser ves – Re co very 
Fac tors Le a ve Vast Tar get for EOR Tec hno lo gi es”, Oil & Gas Jo ur nal: Part 1: No-
vem ber 05, 2007, Part 2: No vem ber 12, 2007, стр. 6, та бе ла 1.
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оста ле зе мље ре ги је, укљу чу ју ћи Изра ел, па те од не до вољ-
не рас по ло жи во сти слат ке во де. Ли би ја, Ту нис и зе мље Пер-
сиј ског за ли ва то успе шно на до ме шћу ју ко ри шће њем са вре-
ме них ску пих тех но ло ги ја за де са ли ни за ци ју мор ске во де. 
Изра ел ма хом то ре ша ва ко ри шће њем реч них, је зер ских и 
под зем них во да, нај че шће ме ђу на род них во де них то ко ва и 
је зе ра.

По след њих го ди на си ту а ци ја је ви ше не го дра ма тич на 
у Си ри ји и Ира ку. На кон ви ше од че ти ри го ди не су ше кра је ви 
ис точ не Си ри је и по гра нич на област Ира ка (око ре ке Еуфрат) 
пре тва ра ју се у пу сти њу а број си ро ма шних и ин тер но ра-
се ље них ра сте већ три го ди не. Због те шке си ту а ци је и све 
ве ћег бро ја акут но не у хра ње не де це (око 47.000) УН Свет ски 
про грам хра не одр жа ва ми си ју у Си ри ји још од 2009. го ди-
не.6 Је вреј ска др жа ва исто вре ме но чи ни све да ми ни ма ли зу је 
и огра ни чи упо тре бу и при ступ слат кој во де па ле стин ским 
Ара пи ма и су сед ним зе мља ма ка ко би обез бе ди ла све ви ше 
за се бе. Сви ра то ви Изра е ла исто вре ме но су ра то ви за кон-
тро лу во де. Кон тро ла свих из во ри шта Јор да на био је је дан 
од два кључ на узро ка за упад Изра е ла у Ли бан 1978. го ди не 
а не па ле стин ски те ро ри стич ки упа ди, ко ји су би ли по вод.7 
Дру ги раз лог био је пред у пре ђи ва ње до ми на ци је Си ри је на 
се ве ру. Си риј ске тру пе су 1976. го ди не, го ди ну да на на кон 
из би ја ња гра ђан ског ра та, ушле у Ли бан и ту оста ле све до 
2005. го ди не. Њи хов из гон из Ли ба на био је, по сле оку па ци ја 
Ира ка и Ав га ни ста на, но ви слу чај уз ми ца ња или про па сти 
ан ти-аме рич ких сна га у ре ги о ну.

Со цио-еко ном ски узро ци: Не по вољ на при вред на си-
ту а ци ја у мно го број ним ислам ским зе мља ма (на ара биј ском 
по лу о стр ву са мо у Је ме ну), ко ја се уз де мо граф ски раст, (чи-
је су сто пе у опа да њу), уве ћа ва; не до ста так основ них при-
род них ре сур са — во де, по ла ко и хра не до дат но дра ма ти зу је 
раст ста нов ни штва, ко ји се до ду ше успо ра ва,  без до вољ не 
упо тре бе са вре ме них тех ни ка де са ли ни за ци је. Де мо гра фи ја 

6 UN ex tends emer gency aid to dro ught-hit Syria, Feb 11, 2011, The Na ti o nal, Ин-
тер нет, http://www. the na ti o nal.ae/news/wor ldwi de/mid dle-east/un-ex tends-
emer gency-aid-to-dro ught-hit-syria?pa ge Co unt=0, ски ну то: 08/03/2011.

7 Ви ди ви ше о то ме у: Slo bo dan Jan ko vić, „Su ko bi na Bli skom is to ku — osnov na 
obe lež ja”, ori gi nal ni, Me đu na rod ni pro ble mi, Vol. LIX, No. 2-3/2007, стр. 288, 
290-292.
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је та ко ђе ору ђе у бор би па па ле стин ски Ара пи у По ја су Га зе 
има ју ре кор дан при род ни при ра штај са око ше сто ро де це по 
же ни у че му им па ри ра ју, а пре ма нај но ви јим по да ци ма и на-
ди ла зе их, ул тра ор то док сни Је вре ји у Је ру са ли му и дру гим 
на се љи ма, ма хом на За пад ној оба ли.8

По сле де ко ло ни за ци је и не ко ли ко пу че ва Се вер на 
Афри ка је, с из у зет ком Ма ро ка, по ста ла ре ги он ре пу бли ка са 
пред сед ни ци ма, ко ји не ма ју огра ни че ња у бро ју уза ступ них 
ман да та, да кле до жи вот них. Ара биј ско по лу о стр во, с из у зет-
ком Је ме на, чи не мо нар хи је, док су Тур ска, Ли бан, Си ри ја, 
Ирак и од 1979. Иран, ре пу бли ке. Изра ел је мо но ре ли гиј ска 
је вреј ска (јер се је вреј ство од ре ђу је до ми нант но пре ма вер-
ској при пад но сти) де мо кра ти ја. Јор дан је по след ња ха ше мит-
ска мо нар хи ја. Из у зев Тур ске, Ли ба на, Изра е ла и Ира на све 
ре пу бли ке има ју до жи вот не пред сед ни ке.

О си ту а ци ји на ве ћем Бли ском ис то ку пи сао сам 2007: 
„Ре ги он Бли ског ис то ка је од свет ског зна ча ја све и да не оби-
лу је енер ген ти ма. Пре наф те и га са, али и да нас он је би тан 
вер ни ци ма три мо но те и стич ке ре ли ги је. Бли ско и сточ ни су-
коб и по тен ци јал за ње го во тра ја ње и ши ре ње не ле же са мо у 
бор би за кон тро лу при род них из во ра. У овом ре ги о ну су ко-
бља ва ју се раз ли чи те кон цеп ци је дру штве ног уре ђе ња као и 
бор ба за одр жа ње по сто је ћег ме ђу на род ног по рет ка и же ље 
за ње го вом про ме ном. О ди на мич но сти ре ги о на све до чи и 
стал на из ме на и до пу на ње го вог на зи ва, али и ге о граф ског 
са др жа ја ко ји се кри је иза на зи ва Бли ски ис ток. Кон цепт по-
де ле све та на кул тур не це ли не, пре до чен од стра не атлан ти-
сте Се мју е ла Хан тинг то на (Sa muel P. Hun ting ton) ука зао је 
на зна чај ци ви ли за циј ских раз ли ка за са гле да ва ње кон фли-
ка та. За то по ли тич ке ели те у ре ги о ну, без об зи ра да ли су 
на кло ње не САД или не кој дру гој зе мљи, ко рен зла ви де у 
Па ле сти ни/Изра е лу, од но сно су ко бу на Све тој зе мљи. Сто га 
не ре ша ва ње овог про бле ма не мо же по ну ди ти трај ни мир на 
Бли ском ис то ку. Оту да и се ри ја ра то ва и ору жа них су ко ба 
ни жег ин тен зи те та ши ром ре ги о на од кра ја Пр вог свет ског 
ра та до да нас. 

8 Ele na Du si e Pa o lo Pi e rac ci ni, “La bat ta glia per Ge ru sa lem me”, у: I qu a der ni spe-
ci a li di Li Mes, Ro ma lu glio 2010, p. 28.
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По тен ци ја ли за су коб су мно го број ни. Кон тро ла ре ги-
о на омо гу ћа ва кон тро лу енер ги је и по сред но свет ског при-
вред ног раз во ја све док не до ђе до ра ди кал не про ме не у на-
чи ну екс пло а та ци је енер ги је и ре во лу ци о нар ној ди фе рен ци-
ја ци ји ње них из во ра. По ред на ве де ног, ужи Бли ски ис ток, и у 
окви ру ње га Иран, пред ста вља ју те ри то ри ју са ко је се с јед не 
стра не мо же де ста би ли зо ва ти кич ма Ру си је, ли ни ја Урал–
Кав каз. С дру ге стра не, Иран је би тан Ру си ји као про стор 
са ко га се мо же про јек то ва ти ути цај на зе мље у Пер сиј ском 
за ли ву, и до би ти из лаз на „то пла мо ра”, ве ков ни стра те шки 
циљ Мо скве. Стра те шка по зи ци ја ре ги о на ди рект но ути че на 
за ин те ре со ва ност је ди не су пер си ле САД и Ру си је за ути цај 
на по ли тич ка кре та ња у овом де лу све та. Бо гат ство енер ген-
ти ма уво ди пре о ста ле си ле у игру за ути цај и пре стиж на 
про сто ру од Ма ро ка до Су да на, Са у диј ске Ара би је и Аф га ни-
ста на. Је ру са лим и Ме ка по тен ци ја ли су за по ли тич ку мо би-
ли за ци ју и по де ле на ци ви ли за циј ској и ре ли гиј ској осно ви. 
Сви ови еле мен ти ути чу на ства ра ње ни за са ве за, при вред-
них и вој них ка ко из ме ђу ло кал них др жа ва та ко и са др жа-
ва ма из ван ре ги о на, под сти чу ћи раз вој ло кал не вој не ин ду-
стри је и на бав ку про из во да ве ли ких свет ских про из во ђа ча 
оруж ја.

Про блем не до стат ка во де у од су ству са рад ње зе ма ља у 
ре ги о ну и до го во ра о ње ном де ље њу не из бе жно ће до ве сти 
до но вих су ко ба, мо жда го рих од оних ви ђе них на овим про-
сто ри ма у 20. ве ку. Ти су ко би мо гу би ти уну тра шњи у слу ча-
ју дра стич ног по гор ша ња снаб де ва ња ста нов ни штва во дом, 
али исти про блем мо же на гла си ти и ме ђу на род не су ко бе ни-
кад уга ше не на Бли ском ис то ку. Де мо граф ска екс пло зи ја у 
ко ор ди на ци ји са сма ње њем рас по ло жи ве во де по ста нов ни ку 
и ра стом не за по сле но сти тем пи ра на је бом ба од Ма ро ка до 
Па ки ста на. Све гла сни је на ја ве по нов ног ну кле ар ног бу ма, 
ово га пу та у ци вил ној сфе ри, де са ли ни за ци ја мор ске во де и 
дру ге ефи ка сне ме ре ра ци о нал ног ко ри шће ња ове ипак нај-
вред ни је теч но сти на све ту, мо гу до при не ти ста бил но сти 
или и трај ни јем ми ру на овим про сто ри ма и ши ре. 

По ме ну ти де мо граф ски раст, ви со ка не за по сле ност али 
и не пи сме ност, спе ци фич на си ту а ци ја па ле стин ског жи вља, 
изо ло ва ног ка ко на те ри то ри ја ма Па ле стин ске ауто но ми је, 
та ко и у ло го ри ма из ван Па ле сти не, за тво ре не по ли тич ке 
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ели те — со ци јал на не про пул зив ност, пред ста вља ју „до да так 
на ску по ћу” и ре сур се за кон флик те на ши ро ком про сто ру од 
се вер не Афри ке до ин диј ског под кон ти нен та.

„Рат про тив те ро ра“ увео је ра ди кал ни Ислам у ге о по-
ли тич ко и ге о стра те шко раз ма тра ње, што је чест ар гу мент 
они ма ко ји по др жа ва ју Хан тинг то но во ви ђе ње са да шњих и 
бу ду ћих кон фли ка та. Гру пе и мре же по ве за не за јед нич ким 
ци ље ви ма и опе ра тив ним де ло ва њем — че сто пу тем те ро ри-
стич ких на па да, пред ста вља ју ору жа ну си лу тран сна ци о нал-
ног ак те ра ме ђу на род них од но са, ра ди кал ног Исла ма. На о-
ру жа ва ње ислам ских зе ма ља на кло ње них САД, од ко јих Еги-
пат и Са у диј ска Ара би ја пре тен ду ју на уло гу ре ги о нал них 
си ла за пра во је об но ва ис про ба ног си сте ма ко ји је при ме њен 
у кон флик ту Ира ка и Ира на. На овај на чин Ва шинг тон еле-
гант но мо же на те ра ти Иран да се так ми чи за моћ у ре ги о ну 
са Ри ја дом и ши ре у ислам ском све ту са Егип том ис цр пљу ју-
ћи се док би Аме ри ка има ла и за ра ду од про да је на о ру жа ња. 
Раз вој си ту а ци је у Ли ба ну, и Па ле стин ској ауто ном ној те ри-
то ри ји као и по ли ти ка Изра е ла на ло кал ном ни воу, те во ља 
за одр жа њем и ши ре њем мо ћи су пер си ле, си ла свет ских и 
ре ги о нал них удру же не са на ра ста ју ћим ре ли гиј ски и кул ту-
ро ло шки пер це пи ра ним су да ри ма, пред ви ђа ју но ве ра то ве и 
су ко бе на овом за и ста стра шном и све том ме сту.”9

Ве ли ке си ле и ре ги о нал ни по ре дак

Са вре ме ни Бли ски ис ток за о став шти на је ко ло ни ја ли-
зма и ре ше ња ис точ ног пи та ња — ве ков ног опа да ња Осман-
ског цар ства, од но сно гра бље ња за ње го ве те ри то ри је од 
стра не европ ских си ла. Иду ћи од Ка за блан ке до Ка ра чи ја 
(при че му Па ки стан спа да у Сред њи ис ток, по кат кад и у ју-
жну Ази ју, за ви сно од по де ле) са мо пет зе ма ља плус јед на 
има др жа во твор ну тра ди ци ју: Ма ро ко, Еги пат, Тур ска, Је мен 
и Иран. Изра ел је др жа ва sui ge ne ris, не јер се ра ди о ет нич кој 
де мо кра ти ји са вер ским ка рак те ром већ сто га што се ра ди о 
др жа ви ко ја је по но во ство ре на на кон ви ше од 18 ве ко ва не-
по сто ја ња. Сва ка ко да је на сле ђе арап ског ка ли фа та др жа во-
твор но али се оно не мо же ту ма чи ти као на сле ђе ку ће Са у да 

9 Slo bo dan Jan ko vić, „Su ko bi na Bli skom is to ku — osnov na obe lež ja”, ori gi nal ni, 
Me đu na rod ni pro ble mi, Vol. LIX, No. 2-3/2007, стр. 301-303.
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ко ја је уз до го вор са бри тан ским и аме рич ким нафт ним ло-
би ји ма, 1925. го ди не пре у зе ла власт над Ме ком и Ме ди ном и 
да нас вла да нај ве ћим де лом ара биј ског по лу о стр ва.10

На кон фор мал ног не стан ка нај ве ћег бро ја и нај зна чај-
ни јих ко ло ни ја и ман дат них те ри то ри ја, САД и ми нор но 
СССР по ста ли су кључ ни са ве зни ци ве ћи не де ко ло ни зо ва-
них зе ма ља, бив ших ме тро по ла и оста лих ко је ни су има ле 
ко ло ни јал ну про шлост. Са при стан ком Гор ба чо ва на на пад 
на Са да мов Ирак (ја ну а ра 1991) и по ред спо ра зу ма о при ја-
тељ ству две зе мље (Ира ка и СССР-а), не стао је и сва ки зна-
ча јан ути цај СССР-а, ко ји се уско ро и рас пао. По сле то га 
све зе мље у ре ги о ну по ста ле су аме рич ки кли јен ти из у зев 
Ира на, Си ри је, Ира ка (до 2003. го ди не) и Га да фи је ве Ли би је. 
Ирак и Ав га ни стан су под за пад ном оку па ци јом пред во ђе-
ном опет Аме ри ком. САД и дру ге зе мље За па да, оку пље не у 
НА ТО вој ни са вез вој но по ја ча ва ју при сут ност од кра ја Хлад-
ног ра та. Већ од аме рич ког не при ста ја ња на мул ти ла те рал не 
пре го во ре са зва нич ним Баг да дом о по вла че њу из Ку вај та и 
исто вре ме ном по вла че њу Изра е ла из „оку пи ра них арап ских 
те ри то ри ја” по чи ње на ме та ње си ле и зна чај ног вој ног ан га-
жма на САД и са ве зни ка у ре ги о ну.11 За ни мљи во је да је у 
ан ти-ирач кој ко а ли ци ји уче ство ва ла и Си ри ја. Да маск се на-
дао до бит ку у от по чи ња њу ми ров них пре го во ра са Изра е лом 
(око по врат ка Го лан ске ви со рав ни Си ри ји). С об зи ром да се 
Изра ел јед но стра но по ву као из пре го во ра 1996. го ди не због 
те ро ри стич ких на па да, а и да су ка сни је две об но ве пре го во-
ра 1999. и 2008. би ле бес плод не, Си ри ја је због не мо гућ но сти 
дру га чи јег за до во ље ња на ци о нал ног ин те ре са оста ла у ан ти-
изра ел ском и по сле дич но ан ти-аме рич ком кам пу.12 У та квој 

10 По др шка ан гло-аме рич ке ко а ли ци је по ро ди ци Са уд да ти ра ба рем од 1901. 
го ди не. Сле де ће го ди не осва ја ју осман ски Ри јад. На по чет ку Пр вог свет ског 
ра та ка пе тан Ви љем Шек спир (Wil li am He nry Ir vi ne Sha ke spe ar (1878 - 1915) 
ко ор ди ни рао је не у спе шни на пад бе ду ин ских пле ме на под њи хо вом вла шћу 
на тур ску Ме со по та ми ју. Има со лид них осно ва да се ве за Лон до на и ве ха-
би ја утвр ђу је од по чет ка 19. ве ка  и ен гле ске по др шке ве ха биј ских ак ци ја 
про тив Осман ске им пе ри је.

11 Ca rol Mig da lo vitz, “The Mid dle East Pe a ce Talks”, CRS Is sue Bri ef for Con gress, 
April 5, 2002, p. 2.

12 Ви ше о ми ров ним пре го ври ма ви ди у: Сло бо дан Јан ко вић, „Бли ски ис ток 
пре и по сле Ана по ли са“, у „Aк туелна пи та ња из ме ђу на род них од но са“, др 
Не вен ка Јеф тић (прир), Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе-
о град, стр. 349-377.
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си ту а ци ји њен нај бли жи парт нер по стао је ре ги о нал на ан ти-
аме рич ка си ла Иран.

Ру си ја то ком 1990-их, ка ко би мо гла за др жа ти ка кав-
та кав ути цај у ре ги о ну и ство ри ти осно ве за кон со ли да ци ју 
сво је спољ не по ли ти ке, тра жи тр жи шта за пла сман на о ру жа-
ња и зе мље вољ не за по ли тич ку са рад њу. У та квом кон тек-
сту она раз ви ја све бо ље од но се са Си ри јом.13 Га рант до брих 
од но са са Ру си јом је сте и чи ње ни ца да је је ди но вој но при-
ста ни ште Ру ске Фе де ра ци је ван те ри то ри јал них во да не ка-
да шњег СССР-а на тлу Си ри је — у Тар су. Зва нич ни Да маск 
има и од брам бе ни са вез са Ира ном, па та ко има дво стру ке 
спољ не га ран те.14 Осим др жа ва, Си ри ја и по сле по вла че ња из 
Ли ба на 2005. го ди не, у тој су сед ној зе мљи има по др шку ши-
ит ских па ри ја Хи збу лах и Амал. Хи збу лах ко ји је са ве зник 
Си ри је спрам Изра е ла, фор мал но је под вођ ством Вр хов ног 
(те о крат ског) во ђе Ира на, аја то ла ха Али Хам не и ја. ХА МАС 
је још је дан адут за при ти сак на Изра ел, глав ну ре ги о нал ну 
прет њу Си ри ји.

САД
САД су ис ко ри сти ле уру ша ва ње дру гог кључ ног но си-

о ца свет ског по рет ка ка ко би про ши ри ле свој ути цај и у овој 
ре ги ји што је би ло про пра ће но 1) ин тен зи ви ра њем Ми ров ног 
про це са на Бли ском ис то ку (Јор дан при знао Изра ел и пот пи-
сао ми ров ни спо ра зум 1994, Ја сер Ара фат и ПЛО при зна ли 
по сто ја ње Изра е ла 1993. го ди не; Низ зе ма ља Се вер не Афри-
ке ус по ста ви ло тр го вин ске од но се са Изра е лом — и опет их 
за мр зло 2000. по сле от по чи ња ња Дру ге ин ти фа де); 2) ства ра-
њем НА ТО про гра ма и ини ци ја ти ва у ре ги ји — Ме ди те ран
ски ди ја лог (NA TO Me di ter ra nean Di a lo gue) од 1994. го ди не 
и Ис тан бул ске ини ци ја ти ве за са рад њу (Is tan bul Co o pe ra tion 
Ini ti a ti ve) од 2004;15 3) отва ра њем вој них ба за: Аме рич ке вој-
не ба зе и вој не ми си је на ла зе се у Са у диј ској Ара би ји, Џи-

13 Сло бо дан Јан ко вић „Основ ни еле мен ти ру ске бли ско и сточ не по ли ти ке на 
по чет ку 21. ве ка”, ори ги нал ни, На ци о нал ни ин те рес, бр. 1-2, год. V, vol. 5, 
Бе о град 2009, стр. 281-316.

14 Slo bo dan Jan ko vić, „Ge o stra te ške ka rak te ri sti ke su ko ba na Bli skom is to ku”, ori-
gi nal ni, Me đu na rod na po li ti ka, Vol. LIX, No. 2-3/2006, стр.

15 Сло бо дан Јан ко вић „Од Ме ди те ра на до Ав га ни ста на”, ори ги нал ни, На ци о
нал ни ин те рес, бр. 3, год. V, vol. 6, Бе о град 2009, стр. 174-75.
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бу ти ју, Ку вај ту, Ба хре и ну, Ка та ру, Ку вај ту, Тур ској, Ира ку 
и Ав га ни ста ну а Фран цу ска вој на ба за отво ре на је 2009. у 
УАЕ; 4) Оку па ци јом Ира ка и Ав га ни ста на при че му се до-
дат но кон тро ли ше тр го ви на наф том и ње на це на ко ја је плод 
бер зан ских шпе ку ла ци ја и пред ста вља не ку вр сту до дат ног 
гло бал ног по ре за на при вре де ко је уво зе овај и дру ге енер-
ген те; 5) на па дом НА ТО чла ни ца и по сле НА ТО-а као це-
ли не на Ли би ју, глав ног се вер но а фрич ког про из во ђа ча наф те 
и не за ви сног а вој но сла бог ак те ра ме ђу на род них од но са у 
ре ги ји; 6) Оку па ци ја Ав га ни ста на од нај ве ће је ва жно сти и за 
кон тро лу свет ске тр го ви не опи ја ти ма. Све укуп но учвр сти ло 
је аме рич ки при мат у ре ги ји ко ја има сре ди шњи по ло жај из-
ме ђу Евро пе и Афри ке и Ази је а пру жа се пре ма ју жном ру бу 
пост со вјет ског про сто ра.

Циљ моћ них ло би ја ко ји до ми нант но ути чу на по ли-
ти ку Бе ле ку ће био је укла ња ње по след њих вла сти ко је се 
опи ру САД-у и еко ном ским ме ра ма ММФ-а и Свет ске бан ке: 
Ира на, Си ри је и Ли би је од ко јих су Иран и Си ри ја кључ ни ак-
тив ни не при ја те љи Изра е ла. Аме рич ки ана ли тич ко-ака дем-
ски цен тар Бру кингс пред ла же фи нан си ра ње, на о ру жа ва ње 
и дру гу по др шку те ро ри стич ких ор га ни за ци ја, оба ве штај-
но ин фил три ра ње пре ко тре ће стра не, ин ва зи ју уз пред ло ге 
ње не ле ги ти ми за ци је, иза зи ва ња иран ске про во ка ци је (sic!) 
и ме диј ске кон тро ле ин ва зи је, фи нан си ра ње иран ских про-
де мо крат ских по кре та и све дру ге нео п ход не а ме ђу на род но 
прав но че сто не ле гал не тех ни ке ка ко би се сру шио по сто је ћи 
ре жим у Те хе ра ну.16

Ко нач но, Иран по се ду је 10 од сто свет ских ре зер ви наф-
те и ба рем 16 од сто по твр ђе них свет ских ре зер ви при род ног 
га са (око 1045,7 три ли о на куб них сто па — дру ги у све ту иза 
Ру си је).17 Ислам ска Ре пу бли ка је 29-та еко но ми ја све та са 
ви ше од 73 ми ли о на ста нов ни ка и има око 545 хи ља да при-
пад ни ка вој ске са до дат них 120 хи ља да спе ци ја ла ца и пре-

16 Ви ди ана ли зу Ша бан цен тра за Бли ски ис ток чу ве ног Бру кинг са: “Which 
Path to Per sia? Op ti ons for a New Ame ri can Stra tegy to ward Iran”, Analysis pa-
per, Num ber 20 , Ju ne 2009, The Sa ban Cen ter at The Bro o kings In sti tu tion, pp. 
39, 84-85, 109-110, 113, 117-118. Све ово об ра дио је То ни Кар та лу ћи (Tony Car-
ta luc ci) у члан ку “Syria, Libya, and beyond, Glo ba lists pre pa re for se cond pha se” 
18. ма ја 2011, http://land de stroyer.blog spot.com/2011/05/which-path-to-per sia-re-
dux.html.

17 Oil&Gas Jo ur nal, Ja nu ary 1, 2010.
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ко 12 ми ли о на при пад ни ка па ра вој них је ди ни ца (од че га око 
3 ми ли о на по тен ци јал но спрем них за бор бу). За то је Иран 
кру пан за ло гај чак и за САД. Уро њен у Пер сиј ски за лив сво-
јим ју гом део је ре ги о на нај бо га ти јег наф том на све ту. Ње гов 
пла нин ски се вер део је Кав ка за и ка спиј ске ре ги је, дру гог ре-
ги о на по бо гат ству наф том. Ју жно од ‘вра та на ро да’ (вра та 
цен трал не Ру си је) он пред ста вља ју жну ка пи ју (или њен део) 
Ср ца–све та. Се ве ро-ис ток Ира на на сла ња се на пост-со вјет-
ску цен трал ну Ази ју и пред ста вља је дан од бе де ма за ши ру 
ин фил тра ци ју за пад них си ла у ове зе мље ју жно од Ру си је а 
за пад но од Ки не. Због енер гет ских бо гат ста ва ре ги он је ва-
жан за при вред ни раз вој ве ћи не све та, јер се ода тле из во зе 
наф та и гас и за Ки ну, Ин ди ју, Ја пан и ЕУ. Иран ски ну кле-
ар ни про грам под санк ци ја ма УН, САД и ЕУ још је дан је од 
те ме ља да љег при вред ног и на уч но-тех но ло шког раз во ја ове 
зе мље и га ран та ње не са мо стал но сти.

Ки на

Ки не ске ин ве сти ци је у нафт на на ла зи шта у Су да ну  и 
от кри ва ње но вих до при не ле су де фи ни тив ној по др шци За па-
да за по де лу ове зе мље, у ко јој гра ђан ски рат и су ко би из ме ђу 
хри шћа на и ани ми ста на ју гу и му сли ма на на се ве ру тра ју 
још од 1956. го ди не. На рав но, тај рат до са да ни је иза зи вао 
за бри ну тост ху ма ни та ра ца, али од ка ко је Ки на по че ла да све 
ви ше ула же у Су дан и ку пу је пра ва на екс пло а ти са ње и ис-
тра жи ва ње нафт них по ља и бло ко ва, људ ска пра ва и за бри ну-
тост за пра ва не му сли ма на у Су да ну до би ла су спе ци фич ну 
те жи ну. Ки на је фи нан си ра ла из град њу наф то во да ду гог 1610 
км ко ји са нафт них по ља на гра ни ци бу ду ћих Су да на и Ју-
жног Су да на во ди до Порт Су да на на Цр ве ном мо ру. Ки на је 
у Су дан ушла 1990-их по сле по вла че ња за пад них ком па ни ја. 
У су сед ном Ча ду, аме рич ки Ше врон (Che vron) и ма ле зиј ски 
Пе тро нас (Pe tro nas) из гра ди ли су наф то вод све до атлант ске 
оба ле Ка ме ру на на ко ји се мо гао на до ве за ти и наф то вод у 
Су да ну, ка да не би био под су дан ско-ки не ском кон тро лом.18 

18 Ви ди: F Wil li am Eng dahl, “Dar fur? It’s the Oil, Stu pid…”, May 20, 2007, Ин тер-
нет, http://oil ge o po li tics.net /Ge o po li tics___Eura sia/Oil_in_Afri ca/oil_in_afri-
ca.html, ски ну то: 02/05/2011; “The re a lity of So uth Su da ne se se ces sion and Chi-
na’s Afri ca Po licy”, Cen tre for Chi ne se Stu di es, Ин тер нет, http://www.ccs.org.
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Та ко је наф том бо га ти ји југ одво јен од ре жи ма спрем ног на 
тр го ви ну са Пе кин гом. Ипак, енер гет ска ве за са Кар ту мом 
(ти ме и са Ки ном) оста је, јер да би југ про да вао наф ту, она 
мо ра про ћи кроз се вер. По твр ђи ва ње и ши ре ње ан гло-аме-
рич ке до ми на ци је слу жи и за спре ча ва ње упли ва ки не ских 
и ру ских ути ца ја у овај ре ги он на гло бал ном а ру ше ње ан ти-
аме рич ке по ли ти ке у Си ри ји и Ира ну на ло кал ном пла ну. С 
дру ге стра не, Ки на још увек ни је спрем на да сем вер бал них 
про те ста у СБ УН, бра ни ме ђу на род но пра во, од но сно у овом 
слу ча ју сво је по тен ци јал не парт не ре, осим ако се не ра ди о 
Тај ва ну или евен ту ал но Се вер ној Ко ре ји. 

Ка да је не ко ли ко Ка зах ста на ца, сти пен ди ста аме рич-
ких фон да ци ја по ку ша ло да по чет ком ја ну а ра 2011. ор га ни-
зу је про тест у Аста ни, глав ном гра ду Ка зах ста на, ло кал на 
по ли ци ја их је по хап си ла а пред сед ник ове др жа ве, Нур сул-
тан На зар ба јев, уго во рио је по се ту Пе кин гу за 21-23 фе бру ар. 
На зар ба јев је у Ки ни пот пи сао не ко ли ко уго во ра: по зај ми цу 
од 1.7 ми ли јар ди аме рич ких до ла ра др жав ном фон ду Sa mruk-
Kazyna, 5 ми ли јар ди до ла ра по зај ми це за пе тро хе миј ски ком-
плекс, и уго вор о снаб де ва њу Ки не са 55.000 то на ура ни ју ма 
из Ка зах ста на. Ка зах стан, са 19 од сто по твр ђе них свет ских 
ре зер ви ура ни ју ма, на овај на чин ће под ми ри ти 40 од сто по-
тре ба Ки не за ру дом нео п ход ном за про из вод њу ну кле ар не 
енер ги је и ну кле ар ног вој ног ар се на ла. Уго во ре на је и за јед-
нич ка из град ња бр зе пру ге из ме ђу Аста не на се ве ру и Ал ма 
Ате на ју гу зе мље до 2015.19 Све се ово на сла ња на ра ни ји 
ула зак Ки не у ову зе мљу 2009. са по зај ми цом од 5 ми ли јар-
ди до ла ра ло кал ној нафт ној ин ду стри ји. На овај на чин, на из-
глед да ле ка де ша ва ња на Бли ском ис то ку, до во де до сна жни-
јег окре та ња Ки не ка окол ним зе мља ма и осла ња њу, ба рем 
ка за шког ауто ри тар ног ре жи ма, на њу. Исто вре ме но, Ру си ја 
на тај на чин сла би ути цај у јед ној од стра те шки нај ва жни јих 
те ри то ри ја чи ме се сред ње роч но угро жа ва ју парт нер ски од-
но си Мо скве и Пе кин га и про ши ру ју осно ве за су ко бља ва ње 
два ју парт не ра.

za/?p=3581, ски ну то: 17/04/2011; Ин тер нет, 2 Fe bru ary 2007, http://news.bbc.
co.uk/2/hi/6323017.stm, ски ну то: 17/04/2011.

19 Ro man Mu za levsky, “Na zar bayev’s Vi sit to Chi na Re ve als Ka zakhstan’s Ba lan-
cing Stra tegy”, CA CI Analyst  03/02/2011, Ин тер нет, http://www.ca ci a nalyst.
org/?q=no de/5505, ски ну то: 11/03/2010.
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Ру си ја
Ру си ја по след њих 20 го ди на, гра ди на Бли ском ис то ку 

по ли ти ку пре вен ци је сна жни јег аме рич ког упли ва на Кав каз 
и не ка да шњи ме ки тр бух СССР-а. Она то успе ва пр вен стве-
но за хва љу ју ћи оп стан ку ре жи ма у Да ма ску и Те хе ра ну. На 
по те зу од Ма ро ка до Ав га ни ста на, Ру ска Фе де ра ци ја има нај-
бо ље од но се са др жа ва ма ко је не са ра ђу ју са Се вер но а тлант-
ским са ве зом, док еко ном ску са рад њу раз ви ја и са др жа ва-
ма ко је су у раз ли чи тим ин сти ту ци о нал ним аран жма ни ма 
са НА ТО. Ве ков но су прот ста вља ње ан гло сак сон ских си ла и 
Ру си је се на ста вља и у 21. ве ку при че му под руч је Ши рег 
Бли ског ис то ка пред ста вља за са да нај зна чај ни ји про стор ан-
га жма на атлант ске Али јан се  из ван Евро пе. У овој ре ги ји Ав-
га ни стан је је дин ствен слу чај где Мо сква ло ги стич ки по ма-
же али и усло вља ва бор бе ну ми си ју са ве за ко ји је стра те шки 
про тив ник Ру си је. 

Још од из бо ра Јев ге ни ја При ма ко ва за ми ни стра спољ-
них по сло ва (1996-1998) а по го то ву на кон ње го вог по ста вље-
ња на ме сто пре ми је ра (1998-1999) Мо сква је на сто ја ла да се 
ши ре ан га жу је на Бли ском ис то ку и у Се вер ној Афри ци. По-
те за ле су се ста ре ве зе и утвр ђи ва ле но ве што је би ло про-
пра ће но, по себ но у дру гом Пу ти но вом ман да ту, из у зет ним 
ра стом ру ског из во за оруж ја, си ро ви на, са рад њом у обла сти 
ну кле ар не енер ги је и дру гог. По след ња го ди на Пу ти но вог 
дру гог ман да та, 2008. би ла је и го ди на нај ве ће екс пан зи је па 
и у обла сти ну кле ар не са рад ње и то са Ли би јом, Егип том, 
Тур ском и Ма ро ком, по ред ра ни јег парт не ра Ира на.20 Ал жир 
је пре го ва рао и о ула ску ру ских пред у зе ћа у ње гов га сни 
сек тор зна ча јан за снаб де ва ње за пад них чла ни ца ЕУ. Осим 
ну кле ар не са рад ње, 2008. је би ла и нај зна чај ни ја го ди на за 
ру ско-ли биј ске тр го вин ске од но се. Вла ди мир Вла ди ми ро вич 
Пу тин, пред сед ник РФ и ли биј ски во ђа ре во лу ци је Му а мер 
Га да фи пот пи са ли су низ спо ра зу ма 17. апри ла у Три по ли ју 
ко ји ма је от пи сан ли биј ски дуг у ви си ни 4,5 ми ли јар ди до-
ла ра у за ме ну за вред не уго во ре ко је су до би ле ру ске фир ме 
из ме ђу оста лог и у из град њи де о ни це ауто-пу та Сирт-Бен га-

20 Ви ди ви ше у: Сло бо дан Јан ко вић „Основ ни еле мен ти ру ске бли ско и сточ не 
по ли ти ке на по чет ку 21. ве ка”, ори ги нал ни, На ци о нал ни ин те рес, бр. 1-2, 
год. V, vol. 5, Бе о град 2009, стр. 297-304.
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зи. Две го ди не ка сни је (2010) две стра не су пот пи са ле уго вор 
о про да ји ру ског на о ру жа ња (у јав ност је иза шла вест са мо о 
ма ло ка ли бар ском лич ном на о ру жа њу) вред ног 1,3 ми ли јар де 
до ла ра.21

По след ња у ни зу ну кле ар них са рад њи (Ру си је и зе ма ља 
Бли ског ис то ка) је сте не при хва ће на по ну да ћу дљи вог ли биј-
ског во ђе (то ком по се те Ру си ји 30. ок то бра – 02. но вем бра 
2008), Мо скви да из ме ђу оста лог раз ви ју са рад њу на пла ну 
раз во ја ну кле ар них ка па ци те та Ли би је.22 Та да је Га да фи Ру-
си ма ну дио из град њу вој ног при ста ни шта у Бен га зи ју, на да-
ју ћи се да ће на тај на чин оси гу ра ти зе мљу од прет ње са За-
па да. Ру си ја ни је би ла за ин те ре со ва на.

Ипак, по др шка Ру си је За па ду у по гле ду Ли би је гла са-
њем за Ре зо лу ци ју СБ УН 1973 и на вод ној ли кви да ци ји Оса-
ме Бин Ла де на на те ри то ри ји Па ки ста на ума њу је ути цај Ру-
си је у ре ги о ну, ко ји је об на вљан од сре ди не 1990-их.23 Исти-
на је да су ру ске сна ге у мар ту и апри лу 2011. из ве ле ве ли ке 
уда ре на ислам ске се це си о ни сте у Ин гу ше ти ји уз упо тре бу 
ва зду шних и коп не них сна га и ухап си ле дво ји цу те ро ри ста 
осум њи че них за бом ба шки на пад на мо сков ском аеро дро му 
До мо де до во (ја ну а ра 2011).24 Али, су штин ско по др жа ва ње 
За па да у об ра чу ну са Ли би јом и Га да фи јем лич но, на ру ша ва 
по но во из гра ђи ван углед и по ве ре ње Ру си је ко ји се са мо дру-
га чи јим ре а го ва њем у слу ча ју Си ри је и Ира на мо гу са чу ва ти 
ба рем у азиј ском де лу бли ско и сточ ног мо за и ка.

21 Выс ка зы ва ния А.Л. Ку дри на ин фор ма ци он ным агент ствам в Ли вии, Ми ни
стер ство фи нан сов Рос сии 17.04.2008, Ин тер нет, http://www1.min fin.ru/ru/
press/spe ech/in dex.php?id4=6010, ски да ње: 17/05/2011.

22 Tom Par fitt,“Ga dafy of fers Rus sia a na val ba se in Libya”, No vem ber 1 2008 The 
Gu ar dian, Ин тер нет, http://www.gu ar dian.co.uk/world/2008/nov/01/libya-rus-
sia-ga dafy-uni ted-sta tes, ски ну то: 19/11/2008.

23 Ла вров оправ дао уби ство Бин Ла де на, твр де ћи да је у окви ри ма ме ђу на-
род ног пра ва јер се ра ди о са мо од бра ни: “La vrov: Ame ri kan ci su s pra vom 
ubi li Bin La de na”, 11. 05. 2011, Ин тер нет, http://www.ve sti-on li ne.com/Ve sti/
Svet/136569/La vrov-Ame ri kan ci-su-s-pra vom-ubi li-Bin-La de na#ko men tar_gre-
ska, ски ну то: 15/05/2011.

24 Ви ди ве сти на сај ту РИА но во сти. Ру си ја је пре ма овим из ве шта ји ма ли-
кви ди ра ла ви ше од 150 те ро ри ста од по чет ка 2011. го ди не: Ин тер нет, 
http://rian.ru/de fen se_sa fety/20110510/372586125.html,   и http://rian.ru/in ci-
dents/20110429/369409638.html, ски ну то: 12/05/2011.
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ЕУ

Ди не, без о блач но сун це, Бер бе ри, Ара пи, ма сли не, ур-
ме, нaфта, гас и Нил, Се вер на Афри ка. Ме ђу реч је, плод ни 
по лу ме сец, пу сти ње, пе сак, ка мен, Цр ква, Храм, си на го га и 
џа ми ја, наф та, гас, оку па ци ја и рат, Бли ски ис ток. Бли ски ис-
ток и Се вер ну Афри ку за пљу ску је Сре до зе мље ко је их као и 
ве ре, наф та и гас по ве зу је са Евро пом.

ЕУ с јед не и Бли ски ис ток и Се вер на Афри ка с дру ге, 
има ју сли чан број ста нов ни ка (2007. го ди не ре ги он МЕ НА — 
Се вер на Афри ка и Бли ски ис ток — имао је са Тур ском 432 
ми ли о на ста нов ни ка а ЕУ 495 ми ли о на). Бла гом ра сту ста-
нов ни штва у ЕУ са 80 од сто до при но си ме ха нич ки при лив 
ими гра на та, док је ви ши, ма да опа да ја ћи раст на ју гу и ис то-
ку Ме ди те ра на, до при нос ло кал не сто пе фер ти ли те та.25 Раст 
ста нов ни штва је до сти гао мак си мум од 3 про цен та  го ди шње 
(на Бли ском ис то ку и у Се вер ној Афри ци). Аме рич ки ис тра-
жи вач ки цен три ми гра ци ја 2008. су пред ло жи ли као иде а лан 
мо дел на до пу ња ва ње по пу ла ци о ног мањ ка ЕУ зе ма ља по пу-
ла ци о ним ви шком из МЕ НА зе ма ља плус Тур ске. Са мо ни су 
би ли упо зна ти са свим чи ни о ци ма ко ји ће ути ца ти на бли ско-
и сточ но и се вер но а фрич ко ста нов ни штво да ми гри ра, осим 
кла сич не по тра ге за бо љим по слом — тр бу хом за кру хом.26 
Ипак, по да ци о де мо граф ским трен до ви ма у овим зе мља ма 
че сто су не по у зда ни јер не од го ва ра ју ре зул та ти ма по пи са 
ко ји ука зу ју на раст ста нов ни штва у свим зе мља ма ре ги је.

За пад но е вроп ске зе мље по ред ни ске сто пе на та ли те та 
има ју и спо ри ји при вред ни раст и че сто стаг на ци ју од по-
чет ка 21. ве ка, па и њи хов удео у свет ској тр го ви ни опа да. 
До бар при мер је удео ЕУ у тр го ви ни Афри ке. На и ме, 1990. 
ове зе мље су уче ство ва ле са 51 од сто у африч кој тр го ви ни 
а 2008. су спа ле на 28 од сто, док је Азиј ски удео, по нај ви ше 
за хва љу ју ћи Ки ни и Ин ди ји по рас тао на 29 од сто. Шта ви ше 

25 EURO STAT, To tal po pu la tion Ja nu ary 1 2011, 2.1.2-r1627-2011-03-11 (PROD), 
Ин тер нет, http://epp.euro stat.ec.euro pa.eu/tgm/ta ble.do?tab=ta ble&plu gin=1&la 
n gu a ge=en&pco de=tps00001, ски ну то: 13/05/2011.

26 Phi li pe Far gu es, “Emer ging De mo grap hic Pat terns ac cross the Me di ter ra nean 
and the ir Im pli ca ti ons for Mi gra tion thro ugh 2030”, Tran sa tlan tic Co un cil on Mi
gra tion, The Mi gra tion Po licy In sti tu te, No vem ber 2008, pp. 29.
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ру ски из воз у Афри ку у пе ри о ду 2000-2008 ра стао је у про се-
ку го ди шње 25 од сто а ки не ски чак 39 од сто го ди шње.27

ЕУ је д ест ин ац ија м игр ан ата са Бл иског и ст ока и из 
С еве рне Афр ике. Она је ј едан од пар тн ера у з ам рлом бл иск-
о исто чном м иро вном пр оц есу.  Т ак ође, у окв иру п ол ит ике 
с усе дства ЕУ је тра нсфо рм ис ала гра нд и озно з ам ишљ ену 
ин иц иј ат иву фра нц уског пре дсе дн ика Н ик ол аса Са рк оз ија  
(N ic olas Sa rkozy) М ед ит ера нске Ун ије у в ише н его скро мну 
Ун ију за М ед ит еран(УзМ).28

Ова ин иц иј ат ива пре дст авља н аст авак пр оц еса из Ба рс-
ел оне — Евро-м ед ит ера нског пар тне рства (од 1995. г од ине). 
„Осн ива чки с аст анак Ун ије за М ед ит еран, од ржан је у П ар-
изу 13. ј ула 2008. на к ојем је усв ој ена д екл ар ац ија ч ији текст 
ост аје по дл ожан пр ом ен ама због н есл аг ања П ал ест ин аца са 
п оз ив ањем на п од ршку изр ае лско-п ал ести нском м иро вном 
пр оц есу „(у) скл аду са пр оц есом из Ан ап ол иса.”29 Осим т ога, 

27 Ma xi Scho e man, “Of BRICs and Mor tar: The Gro wing Re la ti ons bet we en Afri ca 
and the Glo bal So uth”, The In ter na ti o nal Spec ta tor, Vol. 46, No. 1, March 2011, p. 
38, 39; Ger rit Oli vi er, “From Co lo ni a lism to part ner ship in Afri ca-Euro pe Re la ti-
ons?”, The In ter na ti o nal Spec ta tor, Vol. 46, No. 1, March 2011, p. 57.

28 Ма па је пре у зе та са ин тер нет адре се: http://fr.wi ki pe dia.org/wi ki/Fic hi-
er:EU27-2008-Union_for_the_ Me di ter ra nean.svg, 02/06/2011.

29 Slo bo dan Jan ko vić, „Bli ski is tok pre i po sle Ana po li sa”, dr Ne ven ka Jef tić (prir), 
Ak tu el na pi ta nja me đu na rod nih od no sa, In sti tut za me đu na rod nu po li ti ku i pri-
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УзМ на св оје с аста нке и ко нф ере нц ије увек п оз ива и пре дста-
вн ика Ара пске л иге. Кљу чне н ам ере ове ин иц иј ат иве к оја ок-
упља чл ан ице ЕУ и све з емље Ср ед оз емља к оје н ису у ЕУ 
(27+16), од М он ака до Јо рд ана о дн осе се на з аје дни чки рад у 
1) обл асти ек ол ог ије, 2) и згра дњи с а обр аћа јне и нфр астру кт-
уре, 3) з ашт ити од пр иро дних и др угих к ат астр офа, 4) пл ан-
ир ање ра зв оја с ола рне ене рг ије и 5) по дст иц ају м алим пре-
д уз ећ има.30 Уч инак ове ин иц иј ат иве п осле две и по г од ине 
г от ово је н еме рљив, бл аго р еч ено н езн атан. П рв оби тну ве рз-
ију п уко вник Г ад афи је о дб ацио р еч има „Н исмо ни гла дни ни 
же дни да би нам б ац али к оску” а сли чно су р е аг ов але вл асти 
Ту рске и А лж ира.31 Шт ав ише, А лжир се сам ди ста нц ирао и 
од с усе дске п ол ит ике Ун ије, к ам оли од УзМ, па и од с ара-
дње са ЕУ, пр еф ер е ир ај ући д ирек тне б ил атра лне сп ор аз уме 
са з емљ ама чл ан иц ама ЕУ. Н ер е аг ов ање ЕУ и УзМ на изр ае-
лску а кц ију у П ој асу Г азе 2008. и 2009. као да је с ахр ан ило 
ову ин иц иј ат иву, к оја о пст аје на са јт ов има Евро пске ун ије и у 
ка нц ел ар иј ама с екр ет ар иј ата у Ба рс ел они. З ато Р ичард Јангс 
и Ана Еш аги (Ri chard Youngs and Ana E chagüe) тв рде да је 
Бр исел у о дн ос има са С еве рном Афр иком и Бл иским и ст оком 
з ан ем арио д ем окр ат ију, ек оно мске и нт егр ац ије и ене рге тску 
с ара дњу. Ј ед ина ра зл ика ј есте с ара дња у обл асти на дз ора и 
ко нтр оле м игр ан ата са с еве рн о афри чким д рж ав ама — д акле 
бе збе дн осна с ара дња.32 Због ко нтр оле м игр ан ата је ЕУ ост-
ала н ема на к рш ења љу дских пр ава и м ањак пр ави чн ости на 
т ун ишким и зб ор има за пре дсе дн ика 2009, к ада је З ин един 
Бен Али п ети пут з ар едом  стао на ч ело Т ун иса. У ма рту 2010. 
Шт ефан Ф иле је п ос етио п ом ен уту с еве рн о афри чку з емљу и 
и ст акао „Т унис је, по в ише п ит ања, пр имер за р ег ион.” ЕУ 
је на 8-ом с аста нку ЕУ-т ун ишког С ав ета за пр идр уж ив ање 
у м ају 2010.  о дл уч ила да у сп ост ави ad hoc к ом ит ета к оји би 

vre du, Be o grad 2008, str. 349-377. Ви ди: Став 7. де кла ра ци је Jo int Dec la ra tion 
of the Pa ris Sum mit for the Me di ter ra nean, Pa ris, 13 July 2008, Ин тер нет, http://
www.ue2008.fr/web dav/si te/PFUE/sha red/im port/0713_dec la ra tion_de_pa ris/Jo-
int_ dec la ra tion_of_the_Pa ris_sum mit_for_the_Me di ter ra nean-EN.pdf, ски ну-
то: 08/08/2008, p. 10.

30 EuroMe di ter ra nean Part ner ship (EURO MED), Ин тер нет, http://eeas.euro pa.eu/
euro med/in dex_en.htm, ски ну то: 13/05/2011.

31 Tho mas Si e mes, “Ma re no strum? L’Union Europénne et L’Union po ur la Médi ter-
ranée”, Do cu ments, Re vue du di a lo gue fran coal le mand, 2/09, p. 26.

32 Ric hard Youngs and Ana Ec hagüe, “Euro pe, the Me di ter ra nean, the Mid dle East 
and the Need for Tri an gu la tion”, The In ter na ti o nal Spec ta tor, Vol. 46, No. 1, 
March 2011, p. 27, 31.
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пр о учио ун апр еђ ење Сп ор аз ума о пр идр уж ив ању из 1995. у 
в иши ст атус. Шт ефан Ф иле, као к ом есар ЕУ за пр ош ир ење 
н ије био шкрт на п охв ал ама ни овај пут к ада је н авео да је 
Т унис „б итан и п о уздан пар тнер” а да су пе рспе кт иве за ј ач-
ање м еђ усо бних о дн оса „и зва нре дне”.33

Л иб ија као је дна од д есет з ем аља са на јв ећим п отв рђ-
еним р ез е рв ама на фте и на јч ист ијом на фтом б итан је сна бд-
евач пре св ега Ит ал ије, Фра нц уске а з атим и др угих чл ан ица 
ЕУ. Ко нтр ола л иби јске на фте к оја д он оси г од ишњи пр офит од 
б арем 70 м ил ија рди д ол ара би тна је и за ко нтр олу д от ока ене-
рг ен ата па п осре дно и за ко нтр олу пр ивр еде и нд устри јских 
и те хн ол ошких с ила к оје к уп ују ову на фту. Ит ал ија је б ила 
п ој ед ина чно на јв ећи ув озник л иби јске на фте (376 000 б ар ила 
дне вно), а зн ача јни ув озн ици су б или и Фра нц уска, Шп ан ија 
и Аустр ија.34 Осим кљу чног т рг ови нског пар тн ера Л иб ије — 
Ит ал ије, К ина је т ак ође ув озник, али Л иби јском на фтом је у 
2010. по дм ир ив ала уку пно 3 о дсто св ојих п отр еба за ц рним 
зл атом. Си лвио Бе рл уск они је св ој евр ем ено у спео да скл опи 
в ел ике п осл ове у обл асти и згра дње и нфр астру кт уре и н аста-
вка пр ис уства ене рге тског д ржа вног џ ина ЕНИ-ја. Т ада је 
(а вг уста 2008) по тп исан и Уг овор о пр иј ате љству и зм еђу две 
з емље ч ији ч етв рти члан н аво дно г ара нт ује да Ит ал ија н еће 
д оп уст ити н ап аде на Л иб ију са њ ене т ер ит ор ије (јер је т ада 
Г ад афи су мњао на м огу ћност н ап ада Н АТО-а и Ам ер ике).35 
М ин истар спо љних п осл ова Фра нко Фр ат ини (Fra nco Fra tt-
ini) н ије д ирек тно н ег ирао ову о дре дбу, к оју је ја вно и знео 
М у амер Г ад афи, али је р екао да тај сп ор азум н ик ако не м оже 
н ег ир ати р ан ије м еђ ун аро дне уг ов оре к оје је Л иб ија по тп ис-
ала. Ит ал ија нска Ун икр едит ба нка (Uni Cr edit) п рва је з апа-
дна ба нка к ојој је д озв ољ ено да отв ори и сп ост аву у Л иб ији.36 

33  “Tu ni sia is a stra te gic op por tu nity for the EU”, TheEuro pean Co un cil on Fo re ign 
Re la ti ons(EC FR), Ин тер нет, http://www.ec fr.eu/blog/en try/tu ni sia_is_a_stra te-
gic_op por tu nity_for_the_eu, ски ну то: 10/05/2011.

34 Ви ди: http://www.eco no mist.com/blogs/dailychart/2011/02/libyan_oil, ски ну то: 
25/03/2011.

35  “Ghed da fi: L’Ita lia non concederà le ba si Usa e Na to con tro la Li bia”, La Re-
pub bli ca 2 set tem bre 2008, Ин тер нет, http://www.re pub bli ca.it/2008/05/se zi o ni/
este ri/li bia-ita lia/ba si-ghed da fi/ba si-ghed da fi.html, ски ну то: 22/04/2011.

36 “Co un try Re port: Libya”, Ин тер нет, http://www.gfmag.com/ar chi ves/133-ja-
nu ary-2011/10948-co un try-re port-libya.html#axzz1NRX3TsMe, ски ну то: 
26/05/2011.
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Осим у обл асти гр ађ ев ине, ба нка рства, и ене рг ен ата ит ал ија-
нске ко мп ан ије су д об иле п осл ове у обл асти т ел ек ом ун ик ац-
ија, пу тног и ж ел езни чког с а обр аћ аја и т ур изма. Ит ал ија је 
гла вни т рг ови нски пар тнер Л иб ије п ошто а псо рб ује 20 л иби-
јског и зв оза, и п окр ива 17,5 о дсто л иби јског ув оза.37 П ошто је 
на јв ећи г уби тник, уч ешћем у Н АТО бо мба рд ов ању, Рим п ок-
уш ава да с ач ува б арем део ек оно мског к ол ача у еве нт уа лно 
пост-Г ад аф иј евој Л иб ији.

Евро пска ун ија има на јко нф узн ију п ол ит ику спрам 
а кц ије у Л иб ији. Т акве су и и зј ава в ис оке пре дста вн ице спо-
љних п осл ова Евро пске ун ије, К етрин Ештон (Ca th er ine Ma
rg aret A shton), да ЕУ п од рж ава д иј алог (н акон п оче тка бо-
мба рд ов ања Л иб ије) и и зј ава пре дсе дн ика ЕУ, Хе рм ана Ван 
Ро мп уја (He rman A chi lle Van Ro mpuy) к оји је р екао да је циљ 
а кц ије у Л иб ији пр ом ена р еж има и да Фра нц уска и В ел ика 
Бр ит ан ија н ису м огли да п окр ену а кц ију без п од ршке С ав ета 
м ин ист ара ЕУ. У св етлу н ег ов ања д иј ал ога К етрин Ештон 
је 22. м аја ин а уг ур ис ала ка нц ел ар ију ЕУ у Бе нг аз ију (уп-
ор ишту п об уњ ен ика). О дг ов ар ај ући на п ит ање п осл ан ика 
Евро пског па рл аме нта о овим ко нтр ади кц иј ама, пре дсе дник 
ЕК, М ан уел Б ар озо (José M anuel Durão Ba rr oso), р екао је да 
без пoдр шке ЕУ не би м огло д оћи до Р ез ол уц ије СБ УН 1973 
к оја афи рм ише „ист ори јски при нцип” о дг ово рн ости з ашт ите 
— r espo ns ib ility to pr otect.38 Евро пски па рл амент je 10. ма рта 
2011. тр ажио у сп ост ављ ање з оне н ел ет ења над Л иб ијом и 
позиваo на крај „бр ута лног ди кт ато рског р еж има п уко вн ика 
Г ад аф ија”.39 Пре т ога ЕУ је ра зм атр ала во јну и нте рве нц ију 
кр ајем ф ебр у ара.40 К она чно С авет Евро пске Ун ије је 1. апр-
ила д онео о дл уку да ће д он ети о дл уку (sic!), пл ан ове и др уге 
не о пхо дне м ере к ако би п окр енуо во јну и нте рве нц ију у Л иб-
ији под н аз ивом EUFOR Libya. Све ове о дл уке о о дл ук ама ће 

37 Ви ди: Li bia: Rap por ti pa e se con gi un ti Am ba sci a te/Uf fi ci Ice este ro 1^ sem. 2010, 
Ин тер нет, http://www.ice.gov.it/pa e si/pdf/li bia.pdf, ски ну то: 14/05/2011, стр. 
6-9.

38 Van Rom puy le ads EU’s go-ahead to mi li tary in ter ven tion in Libya - Ni gel Fa ra ge, Ин тер-
нет, http://www.youtu be. com/watch?v=z2JZwFhwsqQ, ски ну то: 25/04/2011.

39 Euro pean Par li a ment re so lu tion of 10 March 2011 on the So ut hern Ne ig hbo ur
hood, and Libya in par ti cu lar, op, cit.

40 “UK ur ges pres su re on Gad da fi, EU we ighs in ter ven tion”, Ин тер нет, http://www.
re u ters.com/ar tic le/2011/02/ 24/us-libya-bri tain-idU STRE71N6M920110224, 
ски ну то: 13/03/2011.
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б ити спр ов ед ене у сл уч ају да то од ЕУ з атр ажи Ка нц ел ар-
ија УН за к оо рд ин ац ију х ум ан ита рних п осл ова (Un ited N at
ions O ffi ce for the C oo rd in ation of H um an it arian A ff airs–O CHA, 
п ар аграф 5). Ипак, о др еђен је к ома ндант оп ер ац ије, ит ал ија-
нски ко нтр аа дм ирал, као и м есто оп ер ати вног шт аба —Рим. 
За ф ина нс ир ање во јне м ис ије, при ч ему Да нска не уч еств ује 
у п окр ив ању тр ошк ова, о др еђ ено је 7 м ил и она и 900 х иљ ада 
евра, а пре дв иђ ено је тр ај ање од 4 м ес еца к ако би се п ост игли 
ц иљ еви.41 П ошто сп ом ен ута Ка нц ел ар ија УН н ије уп ут ила 
п озив и н ије д ошло до во јне м ис ије ЕУ, на с аста нку м ин ист-
ара о дбр ане С ав ета ЕУ 3. м аја п он овљ ена је спре мност ЕУ 
да д он есе о дл уку о п окр ет ању м ис ије ЕУФОР Л иб ија, ако их 
п ом ен уто т ело УН п оз ове.42 Ако им амо на уму да је во јна 
оп ер ац ија Фра нц уске, В ел ике Бр ит ан ије и САД Од ис еј ева 
з ора већ тр ај ала од 19. ма рта и да је Н АТО пр е узео к ома нду 
и п окр енуо м ис ију Уј ед ињ ени з ашт ит иник још 22. ма рта све 
н апред н ав ед ено д ел ује као п рв о апри лска ш ала, при ч ему 
сам д атум д он ош ења о дл уке о о дл уци д аје д од атан к ом ичан 
пр извук. 

Ипак, и п оред за хт ева п ој ед иних евро пских п ол ит ич-
ара ЕУ н ије об ав ила св оју п рву х ум ан ита рну (ор уж ану) и нте-
рве нц ију к ако би из вуклa св оје ц ив иле з ап осл ене у Л иби јској 
џ ам ах ир ији. М еђ утим, то су уч ин иле д рж аве чл ан ице п ошто 
су ст от ине пр ипа дн ика ели тних ј ед ин ица Фра нц уске и В ел-
ике Бр ит ан ије б или у Л иб ији већ у ф ебр у ару 2011. а м оже се 
п ост ав ити и р азу мно п ит ање да ли су ик ада н ап уст или л иби-
јско тле? Јер, ко уост алом о б уч ава л иби јске п об уњ ен ике? Још 
кр ајем ма рта у стр аној шта мпи м огли су се пр оч ит ати и зв-
ешт аји о д ел ов ању бр ита нских САС-ов аца у Л иб ији.43 Ако 
је т оком апр ила, м аја, ј уна и ј ула б ило м еста п ит ању да ли 
иза к ам ера к оје пр ик аз ују н е уре дне п об уњ ен ике н а ор уж ане 
т ежим и ла кшим н а ор уж ањем к оји се с упро тст ављ ају о б уч-
ен ијим и б оље н а ор уж аним н аја мн иц има и л иби јској р ег ула-

41 Co un cil De ci sion 2011/210/CFSP, Of fi cial Jo ur nal of the Euro pean Union, L 89/18 
5.4.2011.

42 “Me e ting of EU Chi efs of De fen ce”, Ин тер нет, http://www.con si li um.euro pa.eu/
show Pa ge.aspx?id= 261=en, ски ну то: 20/05/2011.

43 “SAS ‘Smash’ squ ads on the gro und in Libya to mark tar gets for co a li tion jets”, 
Ин тер нет, http://www.dailymail.co.uk/news/ar tic le-1368247/Libya-SAS-smash-
squ ads-gro und-mark-tar gets-co a li tion-jets.html, ски ну то: 24/04/2011.
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рној во јсци, ст оје сп ец ија лци п ој ед иних з апа дних з ем аља 
ч ији сни мци не д оп иру у ја вност, д анас је то ра зр еш ено. Пр-
ипа дн ици бр ита нске во јске м аск ир ани у Ар апе де јств ују на 
т ер ену и л ове М у ам ера Г ад аф ија по Л иб ији.44 Пр ема још увек 
н епр ов ер еним об ав ешт ењ има, у Тр ип оли су се пр об или п рво 
з апа дни пр оф ес и она лци, пр ипа дн ици фра нц уске Л ег ије стр-
ан аца, бр ита нски САС и мо рн ари чке ф оке.45З ашто су о нда у 
п рвом пл ану и зв ешт ав ања о лу кс узу у к ојем је ж ив ела п ор од-
ица Г ад афи (без п ом ињ ања н ара вно ко мф ора ст ано вн иштва 
Л иб ије, к оји је ом ог ућ ав ала власт)? Д ово љно је с ет ити се не-
обје кти вног и зв ешт ав ања з апа дних м ед ија за вр еме Др угог 
з али вског р ата и п осе бно а кц ије н аво дног сп ас ав ања во јн ика 
Џ ес ике Линч (Je ss ica Lynch) у Ир аку, па д ов ести у п ит ање и 
а кт уе лно и зв ешт ав ање.46 Уост алом н ису ли з апа дни м ед ији 
на с амом п оче тку д емо нстр ац ија п ож ур или да ј аве к ако је 
Г ад афи п об егао из з емље? М еди јски спин сл ужи да ко нз уме-
нте вeсти усм ери на б ана лне и н еби тне с ад рж аје д ог ађ ања у 
Л иб ији.

К оп ир ање и н аст ављ ање ам ери чке п ол ит ике пр ема Ир-
ану, кроз ста лно пр ош ир ив ање ек оно мских сан кц ија пре д-
уз ећ има и ф изи чким л иц има д он оси см ањ ени пр офит евро-
пским пре д уз ећ има и н ик акву и згле дну п ол ити чку к орист 
ЕУ.

O rdo ab chao ка гл оба лном ч ове чн ику

У к аквом а мб ије нту се о дв иј ају пр евр ати, бо мба рд ов-
ања и н ем ири од М ар ак еша до С ане и с ири јских в ар оши? 
Сл учај Л иб ије н еи з оста вни је део ш ирег пр оц еса пр евр ата 
на Бл иском и ст оку и у С еве рној Афр ици. На пр им еру Л иб-
ије пр ел ам ају се п ит ања с ув ер ен ит ета, је дног од осно вних 
п ост ул ата м еђ ун аро дног пр ава и м еђ ун аро дних о дн оса, л ег-

44 “SAS tro ops dres sed in Arab clot hes join hunt for Gad da fi as £1m re ward is of-
fe red for dic ta tor’s head”, 25th August 2011, Ин тер нет, http://www.dailymail.
co.uk/news/ar tic le-2029831/Libya--1m-bo unty-Gad da fi-MI6-agents-join-hunt.
html, ски ну то: 25/08/2011.

45 Prof. Mic hel Chos su dovsky, “The «Li be ra tion» of Libya: NA TO Spe cial For-
ces and Al Qa e da Join Hands”, Ин тер нет, http://www.glo bal re se arch.ca/in dex.
php?con text=va&aid=26255, ски ну то: 30/08/2011.

46 “Jes si ca Lynch Cri ti ci zes U.S. Ac co unts of Her Or deal”, Ин тер нет, http://www.
nyti mes.com/2003 /11/07/na ti o nal/07LYNC.html, ски ну то: 18/05/2011.
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ити мн ости ор уж ане и нте рве нц ије, фун кц и она лн ости спо љне 
п ол ит ике ЕУ и ул оге в ел иких с ила у ун утр ашњим с ук об има.

а) Уб иј ање Ос аме бин Л ад ена, без с уђ ења (као у сл уч-
ају С ад ама Х ус е ина) и п осл еди чно без и стр аж ив ања њ ег ове 
кр ив ице, уз гр убо к рш ење с ув ер ен ит ета П ак ист ана; б) Гл ас-
ање на ЦНН-у да ли тр еба или не уб ити Г ад аф ија; в) Н АТО 
уб иј ање л иби јских ц ив ила, д еце и ун уч ади п уко вн ика г ад аф-
ија а у име з ашт ите ц ив ила; г) Д он ош ење р ез ол уц ије у к ојој 
з емље к оје не пр изн ају и не пр ист уп ају Ри мском ст ат уту 
М еђ ун аро дног кр иви чног с уда (САД, Р ус ија и К ина) тр аже 
о дг ово рност за ц иви лне ж ртве у Л иб ији и р еф ер ишу о т оме 
т уж и оцу М еђ ун аро дног кр иви чног с уда; д) Ам ер ика и њ ени 
с ав езн ици у бо рби пр отив м еђ ун аро дног т ер ор изма у Л иб ији 
се удр уж ују са исла мским м уџ ах ед ин има пр отив к ојих су се 
б ор или у Ир аку и А вг ан ист ану; сл ике су а тмо сф ере  у к ојој 
се о д игр ав ају пр ом ене (вл асти) на ш ирем Бл иском и ст оку.  

З апад, к оји је н аст ајао од п ада З апа дног ри мског ца-
рства да би се учв ршћ ивао ве рском п од елом по оси з апад/
и сток од 11. в ека и д еф ин ити вно с азрео са у зд из ањем ч ов ека 
као уз ора и м ере п остао је ц ел ина за с ебе. Шпе нглер к аже да 
не п ост оји Евр опа, пр ава п од ела је З апад и И сток. Упр аво на 
З ап аду н акон ве рских р ат ова п рви пут се 1555. г од ине у Ау-
гсбу ргу афи рм ише при нцип пр им ата т ер ит ор ија лне вл асти 
над ве рским c u ius r egio, eius r el igio — ч ија т ер ит ор ија он-
ога је и р ел иг ија. П осле сл ед ећег кр уга ве рских р ат ова, опет 
на н ема чким и з апа дн осл ове нским з емљ ама, Вес тфа лским 
м иром у сп ост авља се при нцип в рхо вне вл асти с ув ер ена без 
м огу ћн ости м еш ања ц ара (и мп ер ија лне вл асти) као на дд ржа-
вног, и мп ер ија лног г осп од ара. Т ако в рхо вна п ол ити чка власт 
(с ув ерен) т е ори јски има а пс олу тну и н е упи тну власт у св ојој 
д рж ави без в ише и нг ере нц ије и мп ер ије. Н ара вно, то је био 
с амо ид еал. Ве рски р ат ови б или су око нч ани на тлу Евр опе 
за н еко вр еме. С ек ул ар из ац ија као п осл ед ица Фра нц уске бу-
рж о аске р ев ол уц ије и Н ап ол е он ови р ат ови им али су б арем 
две п осл ед ице: 1) н ово ј ач ање н аро дног иде нт ит ета (с упро-
тно аист ори јским твр дњ ама мн огих, пр ису тно м ил ен иј ум-
има о ч ему св ед оче и Ст ари з авет али и а нти чки ист ори јски 
сп иси к оји г ов оре о ра зл ич итим н ар од има); 2) афи рм ац ија 
н ац и она лног иде нт ит ета и р ађ ање н ац и он ал изма на т ем ељу 
с ув ер ене гр ађа нске д рж аве.
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Н ац и он ал изам 19. в ека схв атан је као д ем окр ат из уј ући 
и сл об ода рски ел емент (пр отив р азних в иш ен ац и она лних 
и мп ер ија лних та мн ица н ар ода). На п оче тку, Фра нц уска р ев-
ол уц ија је им ала и к осм оп оли тски к ара ктер, о ч ему п ише ит-
ал ија нски ф ил озоф Л уч ано Ка нф ора (L uc i ano Ca nf ora).47 Тек 
Н ап ол е он ова Фра нц уска д об ија д ом инан тно н ац и он ал исти-
чки (гр ађа нски н ац и он ал изам) к ара ктер. Му лт ику лт ур ал-
изам с кр аја 20. в ека и ј ач ање м ањи нских пр ава б или су н ова 
ф аза д ем окр ат из ац ије, к оју је об ел еж ило огр ан ич ење пр ава 
в ећ ине н ар ода. Н ај ава кр аха му лт ику лт ур ал изма у Фра нц-
уској, Н ема чкој и В ел икој Бр ит ан ији на п оче тку 21. в ека, а 
због и зр аз итих ку лту рних и пр ева схо дно ве рских ра зл ика, 
н ај ав или су пр ом оц ију т ота лне (или т от ал ит ар исти чке) и нт-
егр ац ије др уштва и др ушт ава. Але кса ндар З ин овјев (В ел-
ика пр екре тн ица 1999.) к аже да в ише н ема ц ив ил из ац ија већ 
н ичу с оц ија лне о рг ан из ац ије в ишег н ивоа са те нде нц ијом 
ств ар ања гл оба лног ч ове чн ика. П итер Др акер (P eter F. Dru-
cker ) 1992. т ак ође ко нст ат ује да „в ише н ема ‘З апа дне’ ист
ор ије или, у с ушт ини, ‘З апа дне’ ц ив ил из ац ије. П ост оји с амо 
ист ор ија св ета и све тска ц ив ил из ац ија — с амо што су и је
дна и др уга ‘п оз апа дњ ач ене’.”48 На јн ов ији з амах ка гл оба лном 
ч ове чн ику кроз гл об ал из ац ију/ује дн ач ав ање и о пшту р ел ат-
ив из ац ију ку лт уре, ук уса, ст ила, уме тн ости ј есте ин иц иј ат-
ива за ун утр ашњом и нт егр ац ијом и зво рно з апа дних др ушт-
ава. И нт егр ац ија с ама по с еби тр еба да д ода тно х ом ог ен из ује 
љ уде у је дну на дн ац и она лну и на дн аро дну м асу ко нз ум ен ата 
без (за с ада) о др еђ ених ку лту рних к ара кт ер ист ика. Ова н ај-
ава др уштв еног ује дн ач ав ања м ожда је пр ет еча н овог и мп-
ер иј ал изма и р уш ења н ац и она лног с ув ер ен ит ета као г ара нта 
п осе бних о дн оса, об ич аја и ур еђ ења ун утар св аке д рж аве. 
Пр оп аг ир ање истих ек оно мских р ец еп ата од стр ане З ап ада 
већ је л иш ило на јв ећи број з ем аља ек оно мског с ув ер ен ит ета 
и св ело н ек ад ашње з апа дне д ем окра тске д рж аве у тра нз иц и-
она др уштва ка пост-д ем окр ат ији, о ч ему К олин Кр ауч (C olin 
Cr ouch) п ише  2004. г од ине.49

Осн ива чка п ов еља УН је на и нс ист ир ање Ст аљ ина и 
Де Г ола учв рст ила евро пске при нц ипе м еђ ун аро дних о дн оса 
к оји су н аме тн ути или пр ихв аћ ени на све тском н ивоу. В ел-

47 Lu ci a no Can fo ra, La de moc ra zia:Sto ria di un’ide o lo gia, La ter za 2010, p. 452.
48 Pe ter F. Druc ker, Post ka pi ta li stič ko dru štvo, Be o grad 1995, str. 8.
49 Co lin Cro uch, Post de moc ra zia, Edi to ri La ter za, Ba ri 2009, p. 148.
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ике с иле су и за вр еме н ове гв озд ене з ав есе (она је у и сто чној 
Евр опи п ост ој ала и пре Др угог све тског р ата к ако н ав оди и 
Карл Х ау сх офер 1931. г од ине) н ар уш ав але овај при нцип.50 
Али, са бо мба рд ов ањем СРЈ без од обр ења С ав ета бе збе дн-
ости УН, истом пра ксом у сл уч ају п оче тка ок уп ац ије Ир ака 
(к оја је тек post f estum л ег ал из ов ана), з акљу чно са на јн ов ијим 
сл уч ајем Л иб ије, р уше с ув ер ен итет још и в ише од агр ес ије из 
1999. г од ине. З ашто?

П рво је пре дсе дник САД пр ек ршио п ов ељу УН ор-
уж аном пре тњом Л иб ији, што је о пште м есто од осн ив ања 
УН. М еђ утим, с ада СБ УН д он оси Р ез ол уц ију не п ошт уј ући 
уоб ич ај ену пра ксу ч ек ања и зв ешт аја са т ер ена и аут ор из ује 
не ок ол он ија лну ор уж ану и нте рве нц ију. Т име, не с амо да је 
н ар уш ена пра кса н его је Р ез ол уц ијом 1973 н ар уш ено и с амо 
м еђ ун аро дно пр аво и при нцип с ув ер ен ит ета. Уста вни суд 
УН не п ост оји па не м оже ни да и сп ита л ега лност с аме Р ез-
ол уц ије 1973.

Р ан ије ра спр аве о пр еем пц ији и пр еве нц ији пр ест ају да 
би уст уп иле м есто ог ољ еној агр ес ији кроз при нцип о дг ово-
рн ости з ашт ите. Још 2008. гр узи јски пре дсе дник С а ак ашв-
или је гу рнут у во јну а кц ију да би из азвао р еа кц ију Р уске 
Ф ед ер ац ије и п оте нц ија лно у зд рмао м еђ ун аро дно пр аво. 
П осл еди чно пр изн ав ање А бх аз ије и Ј ужне Ос ет ије као н ез-
ав исних д рж ава то је и уч ин ило. Д анас З апа дне з емље о дл-
уч ују к оме ће и к ол ико пр ип асти од пр иро дних б ога тст ава 
Л иб ије или Ир ака, ко ће пре дст ављ ати п об уњ ене Л иби јце а 
ко л ег ити мну власт у А вг ан ист ану. С ув ер ене д рж аве се р уше 
и кроз ек оно мску п ол ит ику к оју пр ом ов ишу Све тска ба нка и 
ММФ још од 1970-их г од ина. О т оме је М ишел Ч ос удо вски 
(Mi chel Cho ss udovsky) још 2003. н ап исао књ игу „Гл об ал из-
ац ија с ир ом аштва и Н ови све тски п ор едак.” Он н ав оди д ес-
ет ине пр им ера з ем аља у ра зв оју к ој има је н ам етан пр ограм 
р ефо рми ММФ-а или В ашин гт она ч ији су р езу лтат увек 
б или п ов ећ ање с ир ом аштва, п ов ећ ање ц ена н ами рн ица и 
др угих пр ои зв ода, је фт ино к уп ов ање д ом аћих пре д уз ећа од 
стр ане в ел иких м еђ ун аро дних ко рп ор ац ија — укра тко р еч-
ено г уб итак ек оно мског с ув ер ен ит ета. Ч ос удо вски н ав оди да 
су п ол ит ике н аво дног п ов ећ ања ко нк урен тн ости од П еруа до 

50 Karl Ha us ho fer, Ge o po li ti ca del le PanIdee, Nu o ve Idee, Ro ma 2006, p. 48.
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В ије тн ама, Уга нде и К ен ије, од Л ати нске Ам ер ике до ј уг о-
исто чне Аз ије пр о узр ок ов али ш ир ење гл ади у тр ад иц и она-
лним и зв озн иц ама хр ане. Јаз и зм еђу све б ог ат ијих и ост алих 
р асте у свим д ел ов има св ета и свим з емљ ама к оје пр им ењ ују 
увек исти р ецепт ММФ-а, к оји се у з апа дним з емљ ама, са 
истим п осл ед иц ама пр им ењ ују и без п оср ед ов ања ММФ-а.51

Ара пска з има или пр ол еће

Пр ом ене, пр евр ати и агр ес ије на ш ирем Бл иском и ст-
оку п огр ешно се у м ед иј има н аз ив ају „ара пско пр ол еће” (јер 
су з ап оч ели з ими а и јер се не р ади о „б уђ ењу” — у Еги пту је 
во јска и зв ела пуч а у Т ун ису је пр ом ењен с амо пре дсе дник и 
оне п ол ит ике к оје су  му ом ог ућ ав але аут ор ита рну власт без 
пр ев ише осл ањ ања на спо љну п омоћ). Марш ка гл оба лном 
ч ове чн ику или на ддр уштву н аст упа и у овим тр ад иц и он ал-
исти чким др уштв има.

Баш као у з емљ ама о к ој има је п исао Ч ос удо вски, ек-
спе рти ММФ-а увек и зн ова и у з емљ ама р ег ије к ојом се б ав-
имо пр еп ор уч ују н аво дну ко нк урен тност, ук ид ање су бве нц-
ија и сл об оду т рж ишта. А лжир је на пр еп ор уку ММФ-а 1994. 
ук инуо г ен ера лни с истем су бве нц ија (што је по тхр ан ило 
ка мп ању Исл ам иста за па рл аме нта рне и зб оре на к ој има су 
п об ед или, услед ч ега су сл ед или пуч и д уги гр ађа нски рат). 
М еђ утим, без о бз ира на гр ађа нски рат, вл асти А лж ира су у 
д уху т рж ишних р ефо рми 1996. ув еле ук ид ање огр ан ич ења 
ц ена и ма ржи на г от ово све п ољ опр ивре дне пр ои зв оде. Ст-
уд ија о т рж ишној л иб ер ал из ац ији и с ир ом аштву у М ЕНА 
з емљ ама из 2009. г од ине, к оја је укљ уч ила в ише аут ора ук-
аз ује да би л иб ер ал из ац ија ц ена п ољ опр ивре дних пр ои зв ода,  
д ов ела до њ их овог п ов ећ ања од 20 о дсто на све тском н ивоу а 
за п ој ед ине пр ои зв оде и зн ача јно в ише. Н ара вно и п оред т ога 
што би у сл уч ају д ер ег ул ац ије и л иб ер ал из ац ије ц ене хр ане 
п ор асле, а с њ има и тр ошк ови ж ив ота, аут ори се з ал ажу за 
н аст авак т аквих п ол ит ика52 До 2011, уп ркос св ему, ММФ је 
пр ом ов исао ук ид ање су бве нц ија и ув ођ ење л иб ер ал из ац ије 

51 Mi šel Čo su dov ski, Glo ba li za ci ja si ro ma štva i No vi svet ski po re dak, Ar tist Be o-
grad 2010, str. 403.

52 Nic ho las Mi not, “Tra de li be ra li za tion and po verty in the Mid dle East and North 
Afri ca”, Intl Food Po licy Res Inst, 2009, pp. 48-54.
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као н ач ина см ањ ења с ир ом аштва, св естан да т аква п ол ит ика 
п ов ећ ава ц ене хр ане. П ол ит ика ст аб ил из ац ије, к ојом се и нс-
ист ира на д еи нде кс ир ању пл ата (д еи нде кс ир ање од и нфл ац-
ије) и с ушти нско з ам рз ав ање пл ата уз п ов ећ ање ц ена, р ез ање 
ја вних тр ошк ова пр еп ор уке су к оје су д ов еле до пр оп асти 
или пр ез ад уж ен ости з емље тр ећег св ета а до фа нт асти чне 
з ад уж ен ости и д ан ашње з емље З ап ада.

Н еки к ажу да је п рва об ој ена р ев ол уц ија она од 1968. 
к оја је п осл уж ила за пад Ша рла де Г ола, пр оти вн ика ул аска 
В ел ике Бр ит ан ије у Евро пску з аје дн ицу и н епр иј ат еља сл обо-
дних з ид ара. Бл ижи п оч етак м оже се н аћи у р уш ењу Н ик олае 
Ч а уш ескуа, р уму нског ди кт ат ора шест м ес еци н акон што је 
пл атио п осле дњи спо љни дуг з емље. Мн оги у н ашој з емљи 
у п ет оо кт оба рском р уш ењу М ил ош ев ића в иде п оч етак об-
ој ених р ев ол уц ија. Они к оји и п оред отв ор ених пр изн ања и 
д ел ими чно о бј ављ ене д ок уме нт ац ије к оја п отв рђ ује з апа дну 
ул огу у об ар ању р еж има и ф ина нс ир ању и ств ар ању О тп ора и 
ДОС-а, тв рде к ако се и скљ уч иво р ад ило о спо нт аном пр евр-
ату или р ев ол уц ији и у С еве рној Афр ици и на Бл иском и ст-
оку в иде и скљ уч иво спо нт ану бо рбу за д ем окр ат ију и сл об-
оду. М еђ утим, б арем део њих је п отв рђ ивао да САД н ап ад ају 
Ирак због н икад пр он ађ еног ору жја за м асо вно ун ишт ење.

П осле ок уп ац ије Ир ака и А вг ан ист ана, ч име је Иран 
окр ужен са з ап ада и и ст ока, сл ед ећи б итан к орак у сл абљ ењу 
ам ери чких пр оти вн ика био је п овл ач ење С ир ије из Л иб ана 
2005. г од ине, н акон ате нт ата на т ад ашњег л иба нског пр ем-
иј ера Р аф ика Х ар ир ија, за к оји је осу мњ ич ена С ир ија. Ум-
еш аност С ир ије оп ов ргао је ја вно њ егов син, С аад Х ар ири у 
се пте мбру 2010. (Т ад ашњи пр ем ијер Л иб ана, Х ар ири, у и нте-
рвјуу је р екао да је о пт ужба на р ачун С ир ије да је ст ај ала 
иза ате нт ата на њ ег овог оца б ила п ол ити чки м от ив ис ана и 
да је л ажно св ед оч ење д ов ело на п огр ешан пут м еђ ун аро дну 
и стр агу о см рти њ ег овог оца).53 Сл ед еће г од ине усл ед ила је 
н е усп ешна офа нз ива Изр а ела у ј ужни Л ибан а пр отив Х изб-
ул аха. Н аре дни к орак био је п ок ушај з ел ене р ев ол уц ије на 
ул иц ама Т ех ер ана 2009/2010. због н аво дних н ер ег ула рн ости 

53 Са ад Ха ри ри је том при ли ком ја сно ре као да Си ри ја ни је уме ша на у уби ство 
ње го вог оца. “Le ba non PM Ha ri ri wit hdraws ac cu sa tion aga inst Syria”, BBC 6 Sep tem ber 
2010, Ин тер нет, http://www.bbc.co.uk/news/world-mid dle-east-11200278, ски ну-
то: 11/11/2010.
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на пре дсе дни чким и зб ор има на к ој има је А хм ад ин еџад уб-
едљ иво тр ију мф овао д оби вши в ише од две тр ећ ине гл ас ова. 
Ка нд идат оп оз иц ије Мир Х ус еин М ус ави (Mir-Ho ssein M o us
avi Kh am eneh) д обио је п од ршку на јб ог ат ијих љ уди у Ир ану 
а з апа дни м ед ији су га в ел ич али као бо рца за д ем окр ат ију. 
На пр от ест има, м ахом у ели тном с еве рном д елу Т ех ер ана 
н ик ада се н ије ок уп ило в ише од н ек ол ико д ес ет ина х иљ ада 
љ уди, на јч ешће пр ипа дн ика в ише сре дње кл асе, при ч ему 
Т ех еран има око 15 м ил и она ст ано вн ика. Д акле, т ада н ије пр-
ошла об ој ена р ев ол уц ија.

К аква је н ас упрот с ит у ац ија у Еги пту, Т ун ису и А лж-
иру, Л иб ији, С ир ији, з емљ ама у к ој има су п рво и зб или н ер-
еди али и у др угим з емљ ама з ахв аћ еним пр от ест има?

Од 1991. Ег ипат з ап оч иње р естру кт ур ир ање ек он ом ије 
по пр огр ам има ММФ-а и вл аде САД. Р езу лтат тих п ол ит ика 
био је б ољ итак за м али број љ уди и имао н еких п оз ити вних 
р езу лт ата на м акр о ек оно мском н ивоу „ек оно мска, п ол ити-
чка, и др уштв ена ц ена ‘п ом оћи’ и ‘р ефо рми’ б ила је на др-
угим би тним п ољ има и з узе тно ште тна по ег ипа тске н ац и-
она лне и нт ер есе.”(пр евод аутор)54

Н акон енор мних ск ок ова ц ена ж ит ар ица (пш ен ица 
п оск уп ела 80 %, к ук уруз 90% и п ир инач 320%)  на све тским 
т рж ишт има ма рта 2008. г од ине, узр ок ов аних и скљ уч иво шп-
ек ул ац иј ама ам ери чких б ан ака, п осе бно Гол дман Сакс, к оје 
су од Об ам ине а дм ин истр ац ије д об иле д ес ет ине и ст от ине 
м ил ија рди д ол ара, в ел ики број љ уди ш иром св ета з ап ада у 
с ир ом аштво.55 Н а име те г од ине је у С еве рној Афр ици 30,7 % 
љ уди ж ив ело са м ање од два д ол ара дне вно, а 2009. тај удео 
се ув ећао на 37%. На и зб оре у овим з емљ ама и зл ази у пр ос-
еку око 25 о дсто гл ас ача (у А лж иру и до 34 о дсто). На п осле-
дње па рл аме нта рне и зб оре у Еги пту, (н ове мбар/д еце мбар 
2010) зва чно је из ашла ч етв рт ина н ар ода са пр авом гл аса, 
н езв ани чно мн ого м ање а вл ад ај ућа па рт ија је оств ар ила н ез-

54 Amal A. Kan deel, “Egypt at a Cros sro ads”, Mid dle East Po licy, Vol. XVI II, No. 2, 
Sum mer 2011, p. 37.

55 Ви ди: “Food Pri ces Pus hed Mo re In to Po verty, World Bank Says”, Blo om berg Fe-
bru ary 15, 2011; Paul Gal lag her, “Ge it hner Runs Pro tec tion Rac ket for Gold man 
Sachs”, Exe cu ti ve In tel li gen ce Re vi ewMay 6, 2011 is sue; El len Brown, “co me le 
ban che e gli in ve sti to ri stan no fa cen do mo ri re di fa me il ter zo mon do”, Co me Don 
Chi sci ot te 07 feb bra io 2011, Ин тер нет, http://www.co me don chi sci ot te.org/si te/
mo du les.php?na me=News &fi le=ar tic le&sid=7943, ски ну то: 11/02/2011.
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аб ел еж ени успех (420 од 444 м еста у ску пшт ини). Оп оз иц ија 
је уг уш ена а исла мска је з абр ањ ена у свим з емљ ама. П ој ач-
ана р епр ес ија у Еги пту к оја је д опр ин ела и зб иј ању пр от еста 
с игу рно је б ила узр ок ов ана пре тхо дним усп ехом исла мске 
оп оз иц ије (на и зб ор има 2005. од 444 м еста ка нд ид ати М усл-
има нског бра тства осв ој или су 88 м еста), али и због п оно вног 
р аста ц ена хр ане к оја је две г од ине р ан ије узр ок ов ала огр ан-
ич ене пр от есте.

У С ир ији још од 1963. Ал ав ити з а уз им ају че лна м еста 
у во јсци и п ол ит ици а од д ол аска Х аф еза ел Ас ада на м есто 
пре дсе дн ика 1970. з а уз им ају и на јв ишу фун кц ију. Ал ав ити 
су ве рска м ањ ина (око 10 о дсто ст ано вн иштва) у С ир ији и 
ј едан од ра зл ога н ез ад ово љства д ела ст ано вн иштва м огао би 
се о бј асн ити и ч ињ ен ицом да в ећи нски с уни тски Ар апи (око 
64 о дсто плус 10 о дсто кур дских с ун ита) н ем ају власт.

О т оме шта се д еш ава у С ир ији, за с ада им амо с амо (дез)
и нфо рм ац ије о н а ор уж аним и н ен а ор уж аним д емо нстра нт-
има са п ог иб иј ама на д ес ет ине ц ив ила а п оч есто и чл ан ова 
во јске и п ол иц ије. Ч ињ ен ица да С ир ија има д ал еко в ећу и 
б оље опр емљ ену во јску од Л иб ије, као и да има п од ршку Ир-
ана, Х изб улах у Л иб ији те р уски во јни п омо рски док у Та рсу, 
фа кт ори су к оји за с ада он ем ог ућ ав ају х ум ан ита рно бо мба рд-
ов ање. Ум есто њих, пр ема С ир ији се пр им ењ ују сан кц ије ЕУ 
и САД. Ист овр ем ено Ту рска, к оја се п осле дњих г од ина п ол-
ити чки пр ибл иж ила С ир ији, све в ише и све о птв ор ен ије кр-
ит ик ује р ежим Б аш ара ел Ас ада. Ту рска п ар авл ад ина о рг ан-
из ац ија О РСАМ (Ce nter for Mi ddle Eastern Str at egic St ud ies – 
O RSAM) осн ов ана 1. ј ан у ара 2009.  к оја се б ави пр о уч ав ањем 
м еђ ун аро дних о дн оса на Бл иском и ст оку и ч ији су чл ан ови 
п озн ати по в ез ама са бр ита нским и ам ери чким об ав ешта јним 
сл ужб ама о рг ан из ов ала је п оче тком ј уна  у А нт ал ији  ко нф-
ере нц ију „Пр ом ена у С ир ији.” На ко нф ере нц ији су ок упљ ени 
пре дста внци с ири јских оп оз иц и оних гр упе из з емље и из ин-
остра нства.56 П рве д емо нстр ац ије п оч еле су п оче тком ма рта 
да би се 15. ма рта пр етв ор иле у уст анак, б арем к ада се р ади 
о п огр ани чном гр аду Д ари, у бл из ини гр ан ице са Јо рд аном и 
н ед ал еко од Изр а ела. Пр от еста нти, то јест уст ан ици, ч есто су 

56 “The Com ple te De cip her Of The «Tran si tion In Syria Con fe ren ce», Car ried Out 
In An talya Bet we en Ju ne 1-2 2011”, OR SAM, Ин тер нет, http://www.or sam.org.
tr/en/sho wAr tic le.aspx?ID=776, ски ну то: 27/08/2011.
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н а ор уж ани као што је то био сл учај са пр ипа дн иц има М усл-
има нске бр аће у с елу J isr al-Shu ghur п озн атом по п од ршци 
исла мском бра тству.

У Б ахр е ину је на вл асти с уни тска д ин аст ија, при ч ему 
ш и ити ч ине в ише од 70 о дсто ст ано вн иштва. Л иби јски в ођа 
р ев ол уц ије од д ол аска на власт ра згр ађ ује д ржа вне о рг ане 
због ч ега ЕУ не м оже да пр им ени бро јне м ех ан изме с ара-
дње јер са др уге стр ане не п ост оје о дг ов ар ај уће и нст ит уц ије. 
Ипак, за ра зл ику од Еги пта и др угих с еве рн о афри чких з ем-
аља, Л иб ија има д ал еко в ећи д ох одак по гл ави ст ано вн ика, 
(12,062 $, ММФ о кт обар 2010), с истем здра вств ене и с оц ија-
лне з ашт ите на в ишем н ивоу од мн огих в ис око ра зв иј ених 
з ем аља: су бве нц и он ис ане ц ене хр ане; бе спла тно здра вство и 
обр аз ов ање; бе спла тне к уће и ст ан ови; с а обр аћај, в од овод и 
к ан ал из ац ија по н иским ц ен ама. В ел ики н ед ост атак Л иб ије 
ј есте што она пре дст авља м ожда на јв ећи з атвор на отв ор еном 
јер је ст ано вн иштву в е ома т ешко да д об ије д озв олу за и зл-
азак из з емље. Пл еме нске п од еле д ода тно ут ичу на ак уе лну 
п об уну д ела Л иб иј аца али и А лжир и М ар око су пл еме нска 
др уштва а то су п ог от ову све д рж аве Ар аби јског п ол у ост рва. 

У н ав ед еним з емљ ама све су м она рх ије а пс ол ут исти-
чке а р еп убл ика нски р еж ими м ахом аут ор ита рни. Све р еп-
убл ика нске з емље–ам ери чки кл ије нти у р ег и ону, од 90-их 
г од ина пр ошлог в ека ст идљ иво, а од п оче тка 21. в ека о длу-
чн ије, спр ов оде ек оно мске р ефо рме пр ема р еце пту ММФ-а и 
САД-а. То је у п ер и оду 1990-1999 р езу лт ир ало бл агим оп ад-
ањем с ир ом аштва (у Еги пту са 19 на 17 о дсто) али су пр ив ат-
из ац ије, п рве нств ено у п ољ опр ивр еди и ба нка рству у п осле-
дњих д есет г од ина д ов еле до т ал аса ос ир ом аш ења. 

Пр от ести због хр ане су и зб иј али у Еги пту 1977. и 1986. 
а у Т ун ису 1984. т ако да н ису н овост. Због ва нре дних п оск-
упљ ења хр ане 2008. 6. апр ила те г од ине је д ошло до п об уне 
у м алом и нд устри јском гр аду М ах али, п ошто је пре тхо дног 
м ес еца хр ана у пр ос еку п оск уп ела 22 о дсто.57 Т ада је као и 
две г од ине к асн ије ам ери чка ба нка Гол дман Сакс шп ек ул-
ис ала на бе рзи ц ене хр ане, пр ева схо дно ж ит ар ица к уп уј ући 
фј уче рсе (хр ану оја још н ије ни з ас ађ ена) и в ешта чким п ов-
ећ ањем п отр ажње р екор дно п од игла ц ене да би већ у апр-

57 Ви ди де пе шу 08CA I RO783 од 16 апри ла 2008.
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илу, п осле пр еста нка шп ек ул ац ија ц ене вр аћ ене на п ер иод с 
п оче тка 2006. Гол дман Сакс, к оји је од вл аде САД д обио на 
д ес ет ине м ил ија рди д ол ара ум есто да тај н овац ул ожи у ун-
утр ашњи пр ивре дни ра звој, опет је у др угој п ол ов ини 2010. 
г од ине п очео са шп ек ул ац иј ама на т рж ишту хр ане. З апл-
аш ени м ог ућим н ест аш иц ама и п оск упљ ењем хр ане, вл аде 
с еве рн о афри чких з ем аља су п оч еле да к уп ују р екор дне к ол-
ич ине ж ит ар ица, уп але у за мку и опет (пр ема з ак ону п отр-
ажње) п од игле све тске ц ене хр ане.

У п осле дњем тр им естру 2010. д ошло је и до н ових енор-
мних п оск упљ ења ц ена ж ит ар ица на све тским т рж ишт има. 
Пр итом тр еба им ати у в иду да су Ег ипат и Иран м еђу пет 
на јв ећих к уп аца пш ен ице на св ету. У Еги пту в ећ ина д ом аћи-
нст ава тр оши око 40 о дсто пр их ода на хр ану, к оја се угла вном 
с аст оји од ж ит ар ица.58 Пр ема И нде ксу ц ена хр ане ФАО-а, 
ц ене хр ане на све тским т рж ишт има су ск оч иле за 36 о дсто у 
п ер и оду април 2010-април 2011.59 Пш ен ица је од ј ан у ара 2010. 
до ј ан у ара 2011. п оск уп ела за 77 о дсто а св е уку пно су ц ене 
ж ит ар ице п ор асле за 71 о дсто.60 Ег ипат и Јо рдан (са в ише од 
две тр ећ ине ст ано вн иштва п ор еклом из П ал ест ине/Изр а ела) 
ј ед ине су исла мске з емље р ег и она к оје су по тп ис але м иро-
вни сп ор азум са Изр а елом. Уз то, исла мске м асе и у Еги пту 
и Јо рд ану г аје п осл ови чну н ет рп ељ ивост пр ема Изр а елу па 
м иро вне сп ор аз уме са Изр а елом д ож ивљ ав ају као п он иж ење. 
Сли чна с ит у ац ија — кл ије нт ел исти чка и п осл еди чно н аро-
дно ра сп ол ож ење  — је и у ост алим с еве рн о афри чким д рж ав-
ама са и з узе тком Л иб ије. Ег ипат је пр итом пр ин уђен да д ржи 
с амо огр ан ич ене н а ор уж ане сн аге на С ин ају (до 3000 во јн ика) 

58 О ма ни пу ла ци ја ма са це ном хра не и ути ца ју на це не на свет ским тр жи шти ма 
и по сле дич но на ства ра ње ат мос фе ре за бли ско и сточ не не ми ре ви ди: El len 
Brown, “Co me le ban che e gli in ve sti to ri stan no fa cen do mo ri re di fa me il Ter zo 
mon do”, 07 feb bra io 2011, Ин тер нет, http://www.co me don chi sci ot te.org /si te/mo-
du les.php?na me=News&fi le=ar tic le&thold=-1&mo de=flat&or der=0&sid=7943, 
ски ну то: 17/02/2011; и ана ли зу “Food Ri ots and Hype rin fla tion Key to North 
Afri can Upri sings”, La ro uc he pac Ja nu ary 31, 2011, Ин тер нет, http://www.la ro-
uc he pac.com/no de/17362, ски ну то: 16/02/2011.

59 FAO Food Pri ce In dex, 05/05/2011, Ин тер нет, http://www.fao.org/wor ldfo od si tu-
a ti on/wfs-ho me/ fo od pri ce sin dex/en/, ски ну то: 07/05/2011.

60 Lu zi Ann Ja vi er and Su san Li, “Cli ma te Chan ge May Ca u se ‘Mas si ve’ Food Dis-
rup ti ons”,  Blo om berg Fe bru ary 15, 2011, Ин тер нет, http://www.bu si nes swe ek.
com/news/2011-02-15/cli ma te-chan ge-may-ca u se-mas si ve-food-dis rup ti ons.
html, ски ну то: 17/02/2011.
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и в рши бл ок аду м усл им ана у Г ази уп ркос с упро тним ж ељ-
ама Еги пћ ана. Мн оги к ажу да су пр от ести р езу лтат в ис оке 
н ез ап осл ен ости м еђу мл ад има — у Еги пту 25 о дсто, Т ун ису 
до 30 о дсто, за Л иб ију н ема п о узд аних ст ат ист ика, пр оц ене 
иду и до 30 о дсто, Л иб ану 21 о дсто. Пр ема зв ани чним п од ац-
има с ир ом аштво је у А лж иру в еће н его у Еги пту 23 о дсто пр-
ема 20 о дсто, док је у Ј ем ену з астр аш уј ућих 45 о дсто.61 М еђ-
утим, ст опа н ез ап осл ен ости мл адих у В ел икој Бр ит ан ији је 
20 о дсто, у Ит ал ији 29 о дсто а у Шп ан ији 42 о дсто.62 О С рб ији 
у к ојој је у о кт обру о пшта уп осл еност б ила 37,7 о дсто са још 
око 19,8 о дсто уп осл ених у с ивом се кт ору б оље је и не г ов ор-
ити. Д акле, с ир ом аштво, п ол ити чка обе спр ављ еност, от уђ-
еност п ол ити чких ел ита и п ол ит ика с упро тна в ећи нском ра-
сп ол ож ењу све су ел еме нти к оји су ук аз ив али на м огу ћност 
и зб иј ања н ем ира. До сп ор ади чних н ем ира у овим з емљ ама 
је и д ол аз ило и они су на јч ешће б рзо г уш ени. У Л иб ији је 
п об уна на и ст оку з емље уг уш ена 1993. и т ада н ије д ошло до 
во јне и нте рве нц ије. Да ли је н еко по тп алио ф итиљ?

Пе нз и он ис ани г ен ерал В если Кларк, у С рб ији п ознат 
по злу, од ржао је 3. о кт обра пр ед ав ање у Сан Фра нц иску п ов-
одом о бј ављ ив ања св оје књ иге. Т ада је и зј авио да је п осле 
11. се пте мбра 2001. д ошло до п ол ити чког п уча у САД. Он 
је р екао да му је ј едан оф ицир из здр уж еног Г ен ера лшт аба 
у Пе нт аг ону, пр ил иком п ос ете 21. се пте мбра 2001. р екао да 
ће САД н ап асти Ирак. Шест н ед еља п осле н ап ада на А вг ан-
истан, исти оф ицир му је р екао да ће у н аре дних пет г од ина, 
САД н ап асти и пр ом ен ити власт у 7 з ем аља Ир аку, С ир ији, 
Л иб ији, Л иб ану, С уд ану, С ом ал ији и Ир ану.63 Кларк је т ада 
(2007. г од ине) р екао да пр облем у Ир аку и А вг ан ист ану н ије 
број во јн ика већ „З ашто смо т амо, са к ојом св рхом?!... То је 
пр аво п ит ање”. Н ара вно, н еки пл ан ови се не оств аре у з ам-
ишљ еном р оку а н еки уо пште, али је и нд ик ати вно да је у 
Л иб ану 2005. д ошло до п овл ач ења С ир ије, да је Ирак ок уп-

61 “North Afri ca: Arab Re gi mes Fe ar Bread In ti fa dah”, All Afri ca com 18 Ja nu-
ary 2011, Ин тер нет, http://al la fri ca.com/sto ri es/201101180480.html, ски ну то: 
17/02/2011.

62 “Young and jo bless”, The Eco no mist Dec 16th 2010, Ин тер нет, http://www.eco no-
mist.com/blogs/daily chart/2010/12/youth_unem ployment, ски ну то: 18/02/2011.

63 “Wes Clark - Ame ri ca’s Fo re ign Po licy “Co up””, 05.11.2007, сни мак на Youtu be, 
http://www.youtu be. com/watch ?v=TY2DKza stu8, ски ну то: 16/05/2011.
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иран 2003, С удан п од ељен 2011, У в од ама С ом ал ије је Н АТО 
м ис ија в ише од а вг уста 2009, Л иб ија се бо мба рд ује и с амо су 
С ир ија и Иран ост али са н епр ом ењ еним р еж им има.

Ам ери чке д ипл ома тске д еп еше о бј ављ ене п утем оп ер-
ац ије ‘В ик иликс’, као и л ока лни В ик иликс зв ани П ал ести нска 
д ок уме нта (P al est ine p apers) к оји је п очео са о бј ављ ив ањем на 
л ока лном Си-Ен-Ен-у — Ал Џ аз ири, св ед оче о по лтро нству 
и кл ије нт ел изму л ока лних р еж има к оји т уж ак ају је дни др уге 
в ел иком ш ер ифу — Ам ер ици, а ж але се сви з аје дно на Иран, 
Х амас и Х изб улах. Пр ит ужбе на Х амас од стр ане ш ефа во јне 
бе збе дн осне и об ав ешта јне сл ужбе Еги пта Ом ара С ол им ана 
д елуј ко нтр ади кто рно к ада се има у в иду н еда вно п ом ир-
ење Ф ат аха и Х ам аса. П ог от ову је све не оби чно с о бз иром на 
н еда вно о бј ављ ена д ок уме нта о м уч ењу и уб иј ању пр ипа дн-
ика Х ам аса од стр ане стр ане Ф ат ах ових љ уди сп ец ија лно о б-
уч ав аних под на дз ором ам ери чког г ен ер ала К ен ета Де јт она 
(Lt. G en eral K eith Dayton).64 Оно што је ј асно, ј есте да је власт 
Ф ат аха, ф ина нс ир ана и п од рж ав ана од стр ане САД, ЕУ и др-
угих з ем аља све в ише г уб ила л ег ит им итет јер је на п рвим и 
за с ада ј ед иним и зб ор има за пре дста вни чко т ело П ал ести-
нске аут он ом ије а пс олу тну в ећ ину п осл ан ика д обио Х амас а 
Ф атах је, уз ас исте нц ију Изр а ела, пр е узео власт на З апа дној 
об али.65 Ха пш ења, м уч ења и пр еб иј ања из аз ив али су ра ст уће 
н ез ад ово љство и зн утра а н еп оп устљ ивост Изр а ела с др уге 
стр ане вр ем еном су ств ар али а тмо сф еру не о пхо дн ости д ог-
ов ора са Х ам асом.

М еђ утим, у тим д ок уме нт има је уо чљ ива и бр ига ам-
ери чког ш ер ифа за пр он ал аж ење н ових вл асти у Еги пту, 
Т ун ису и А лж иру (нпр. д еп еша 10C A IRO47). Ист овр ем ено, 
ам ери чке д ипл ом ате и из асл ан ици ук аз ив али су на н еспре-
мност л ока лних вл асти, п осе бно у Еги пту и Т ун ису да о длу-
чн ије спр ов оде р ефо рме а од 2008. и да усп ор ав ају р ефо рме, 
што је г ен ера лна оц ена за р ег ион (па и за Јо рдан). Фр идом 
Х аус, н астао ф уз ијом две о рг ан из ац ије уз п од ршку пре дсе-
дн ика Фре нкл ина Р узве лта к ако би в рш или пр оп ага нду за 

64 “Dayton’s mis sion: A re a der’s gu i de”, The Pa le sti ne Pa pers, Al Ja ze-
e ra 25 Jan 2011, Ин тер нет, http://en glish.alja ze e ra.net/pa le sti ne pa-
pers/2011/01/2011125145732219555.html, ски ну то: 19/02/2011.

65 Ви ше о то ме ви ди у: Slo bo dan Jan ko vić, „Bli ski is tok pre i po sle Ana po li sa”,, 
op., cit, стр.
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уч ешће САД у II све тском р ату, 2009. вр аћа Јо рдан на л исту 
н есл обо дних з ем аља и кр ит ик ује и М ар око.66 У ес еју „Fr e-
edom and Fr e edom H o use”, Ханс Мо рге нтау (Hans J. Mo rgen-
thau) ук аз ује да је ова о рг ан из ац ија к оју са пр еко 80 о дсто 
б уџ ета ф ина нс ира вл ада САД и д аље ост ала по дстр екач ја-
вн ости за п од ршку ам ери чких р ат ова, у том сл уч ају у В ије-
тн аму.67 Пр ема и зв ешт ај има Евро пске к ом ис ије о с усе дској 
п ол ит ици са з емљ ама ј ужног М ед ит ер ана у 2009, з акљ уч ује 
се да се све вл аде пр от иве п ол ити чким пр ом ен ама а мн оге 
б ел еже п ого рш ање љу дских и п ол ити чких пр ава. Н ара вно, 
з емље чл ан ице ЕУ, као и САД, з аи нт ер ес ов ане су за љу дска 
пр ава као и за ла њски снег, што д емо нстр ир ају у Ир аку и 
А вг ан ист ану, а Ам ер ика и у П ак ист ану, са ко нстан тним уб-
иј ањем ц иви лног ст ано вн иштва, као и п он аш ањем на Х а ит-
ију. Ов акво п он аш ање у по тп ун ости је у скл аду са м ас акр-
ир ањем ц иви лног ст ано вн иштва у В ије тн аму, Гв ат ем али и 
ул ози ових з ем аља у гр ађа нским и м еђ ун аро дним р ат ов има 
у Афр ици. З ато је дна р ац и она лна ан ал иза не м оже искр ено 
уз ети у о бзир бр игу за љу дска пр ава као узрок за п ол ити-
чки а нг ажман в ел иких с ила, али м оже и м ора в ид ети то као 
п овод или и зг овор за д ел ов ање н аво дних з ашти тн ика х ум ан-
ита рног или др угог пр ава. 

Осим н ефер и зб ора, з абр ане р ел иг и озних п ол ити чких 
стр ан ака и ха пш ења оп оз иц ије к оји р ан ије н ису з авр еђ ив али 
т ако с ист ем ати чне пр от есте и а кц ије ам ери чких п ар авл ад-
иних о рг ан из ац ија, те пр обл ема н асле дн ика  и огр ан ич ав ања 
ам ери чке д ем окра тске п ом оћи Х осни М уб арак али и Бен Али 
им али су и др уга н есл аг ања:

Н агл аш ене з аме рке Еги пту од 2005. ј есу и да огр ан ич-
ава обим и м од еле п од ршке Ам ер ике и З ап ада ц иви лном се-
кт ору и д ем окра тској п ом оћи. Иако је ег ипа тски па рл амент 
још 26. м аја 1999. и згл асао З акон 153 о Гр ађа нским удр уж
ењ има и др угим о рг ан из ац иј ама (Law on C ivil A ss oc i at ions 

66 “Fre e dom Ho u se: A Hi story”, Fre e dom Ho u se , Ин тер нет, http://www.fre e dom-
ho u se.org/tem pla te.cfm? pa ge=249, ски ну то: 01/04/2011; за ран ги ра ње Јор да-
на ви ди: In ve sting in Fre e dom: An Analysis of the Oba ma Ad mi ni stra tion FY 
2011 Bud get Re qu est for De moc racy and Hu man Rights, Fre e dom Ho u se Spe cial 
Re port, April 2010, Ин тер нет, http://www.fre e dom ho u se.org/uplo ads/spe ci al re-
ports/FY2011Bud ge tA nalysis_Ne ar East.pdf, p. 30, ски ну то: 28/02/2011.

67 Hans J. Mor gent hau, Truth and Po wer: Es says of A De ca de, New York, Pra e ger, 
1970, pp. 45-50.
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and I nst it ut ions) к оји је оц ењен као р естри кт иван тек од 2005. 
п оч иње н агл аш ена кр ит ика њ ег ове пр им ене. НЕД (N at i onal 
E nd ow ement for D emo cracy) к оји је по тп ом огао об ој ене р ев ол-
уц ије на пос тс овје тском пр ост ору о бј авио је 2006. и зв ештај 
„Пр оти в удар д ем окра тској п ом оћи” к оји н ав оди д рж аве к оје 
на јв ише спр еч ав ају, огр ан ич ав ају, ко нтр ол ишу д ем окра тску 
(ам ери чку) п омоћ: би вше с овје тске д рж аве Евр о аз ије, К ина, 
В ен ец у ела, Ег ипат и Зи мба бве.68 И зв ештај НЕД-а п оз ива се 
и на и зв ешт аје Хј уман Рајтс В оча и М еђ ун аро дног це нтра за 
н епр офи тно пр аво из 2005. г од ине (I nte rn at i onal Ce nter for 
Not-for-Pr ofit Law). Н апред н ав ед ени н епр офи тни м еђ ун аро-
дни це нтар н аст авио је да се б ави пр ав има н евл ад иног се кт-
ора у Еги пту 2008. о бј ављ уј ући в ише чл ан ака на исту т ему.69

Сли чна или иста н еп очи нства ч инио је и р ежим З ин-
ед ина Бен Ал ија у Т ун ису. Оп ер ац ија В ик иликс пр еко д еп-
еше 09T UNIS492 од 17. ј ула 2009. о бзн ањ ује да Т унис н ије 
биo бл изак с ав езник САД-а, јер н ије сл ушао њ их ове с ав ете у 
п огл еду ек оно мских пр обл ема, к ору пц ије и п осл еди чног н ез-
ад ово љства Т ун иж ана. „Пре дсе дник Бен Али ст ари, њ егов 
р ежим је скл ер от ичан и н ема ј асног н асле дн ика.” Б ило је 
усп еха у с ара дњи али и н е усп еха: „Д ел ими чно нас је бл ок ир-
ало (т ун ижа нско) М ин иста рство спо љних п осл ова к оје т ежи 
да ко нтр ол ише све н аше ко нта кте у вл ади и у мн огим др-
угим о рг ан из ац иј ама. Т ун ижа нска вл ада пр еч есто пре тп ост-
авља ил уз ију а нг ажм ана пр авој... с ара дњи. Кљу чне пр ом ене 
у Т ун ису м ор аће да с ач ек ају до о дл аска Бен Ал ија (пр евод и 
по двл ач ење С.Ј.). Бл ок ада ам ери чког д ел ов ања у Т ун ису об-
ављ ена је и п утем пр ом ене Кр иви чног з ак он ика 2010. г од ине, 
к ада је и нкр им ин ис ана „св ака ос оба коа би, д ирек тно или 
и нд ирек тно, им ала ко нта кте са аге нт има стр ане з емље, стр-
аним и нст ит уц иј ама или о рг ан из ац иј ама к оје би их охр абр-
иле да угр озе в ита лне и нт ер есе Т ун иса и њ ег ову ек оно мску 
бе збе дност.” К оме нт атор Евро пског с ав ета за спо љне о дн осе 
к аже да ће т акав З акон ун ишт ити све пр е ост але љу дск опр ав-
ашке НВО.70

68 The Bac klash aga insT De moc racy as si sTan ce, Na ti o nal En dow ment for De moc-
racy Ju ne 8, 2006, pp. 4, 7, 11, 15.

69 In ter na ti o nal Jo ur nal of NotforPro fit Law / vol. 10, no. 4, August 2008 / 4, pp. 
25-42.

70 “Tu ni sia is a stra te gic op por tu nity for the EU”, op. cit.
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У д еп еши 10C A IRO47 2010-01-06 (6. ј ан уар 2010) и др-
уг има на В ик или ксу, в иди се да Ам ер ика б арем од 2008. 
г од ине ф ина нс ира и о б уч ава ег ипа тски ц иви лни се ктор, 
тзв. спо нт ане фе јсб уко вце и тв ит ер аше к оји тр еба да п ост-
ану н ова п ол ити чка сн ага. Они су од 2008-2010 п овр ем ени 
г ости Фр идом Х а уса и Стејт Д епар тме нта. О вде се н ав оди да 
САД ф ина нс ир ају и о б уч ав ају и ка нд ид ате за па рл аме нта рне 
и зб оре 2010. к оји ће к асн ије спо нт ано пр еко и нте рнет мр ежа 
о рг ан из ов ати д емо нстр ац ије к ој има ће се пр идр уж ити и гла-
вна оп оз иц и она стру кт ура — М усл има нско бра тство. Г от ово 
исти сц ен арио је и у ост алим бл иск о исто чним з емљ ама, сем 
у Л иб ији к оја је спр еч ав ала б ило к акво д ел ов ање н евл ад иног 
се кт ора ф ина нс ир аног од з апа дних вл ада и б ог атих ф ила
нтр опа. Њ ујорк тајмс је 14 апр ила 2011. п исао о ам ери чкој 
п оз ад ини ара пског б уђ ења. У чла нку „Ам ери чке о рг ан из ац-
ије су п ом огле р ађ ању ара пских уст ан ака”, тв рди се д од уше 
к ако су то с ам осво јне р ев ол уц ије, али ам ери чке о рг ан из ац-
ије М еђ ун аро дни р еп убл ика нски и нст итут (the I nte rn at i onal 
R ep ubl ican I nst it ute), Н ац и она лни д ем окра тски и нст итут 
(the N at i onal D emo cr atic I nst it ute) и Фр идом Х аус (Fr e edom 
H o use) ф ина нс ир але су и о б уч ав але п окр ете у Еги пту, Б ахр-
е ину као и л ид ера п об уњ ене омл ад ине у Ј ем ену. „(...) Ам ери-
чко пр ом ов ис ање и згра дње д ем окр ат ије игр ало је в ећу ул огу 
у по дхр ањ ив ању пр от еста н его што се р ан ије зн ало...” Они 
су о б уч ав ани у к ор ишћ ењу с авр ем ених те хн ика за с оц ија-
лно умр еж ав ање и к ор ишћ ење „м оби лних те хн ол ог ија к ако 
би пр ом ов ис али д ем окр ат ију.” Ов акве об уке ф ина нс ир али су 
п оред Стејт д епар тме нта и F ac eb ook, G o ogle и MTV. 71

Д еп еша C A IRO 002224 св ед очи да иако је М уб ар аков 
син Г амал н ам ер авао да н аст ави са пр ивре дним р ефо рм ама 
(пр ив ат из ац иј ама, од к ојих се и ли чно об ог атио, см ањ ив ањем 
д ржа вних су бве нц ија) био је пр отив ам ери чког ф ина нс ир ања 
ег ипа тских н евл ад иних о рг ан из ац ија к оје се з ал ажу за д ем-
окр ат из ац ију и д обро упр ављ ање. Д еп ешом 08C A IRO2091 од 
23. се пте мбра 2008. об ав ешт ава се Стејт Д епар тмент да ће 
у сл уч ају см рти М уб ар ака ег ипа тска во јска пр е уз ети власт 
и да н еће д озв ол ити да се њ егов син Г амал, к ога је пре дсе-

71 “U.S. Gro ups Hel ped Nur tu re Arab Upri sings”, April 14, 2011, Ин тер нет, http://
www.nyti mes.com/ 2011/04/15/world/15aid.html?_r=2&part ner=rss&emc=rss& 
pa ge wan ted=all, ски ну то: 20/05/2011.
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дник Еги пта пр ипр емао за н асл еђе, д ок опа оч еве фун кц ије и 
ут иц аја. Д акле, тр еб ало је на вр еме ос иг ур ати пр им опр ед ају 
вл асти у кр угу ам ери чких пр иј ат еља и под ам ери чком ко-
нтр олом.

Фо нд ац ија Ка рн еги, ф ина нс ир ана од стр ане вл аде 
САД, осн ов ала је п оче тком 2010. Ра дну гр упу за Ег ипат (The 
Wo rking Gr oup on Egypt) к оја је пре дл аг ала р ез ол уц ије Ко-
нгр есу и з ал аг ала се за п ол ити чке пр ом ене у Еги пту, л ог-
исти чки п од рж ав ај ући М ух ам еда ел Б ар ад еја и др уштво око 
њ ега.72 Н ара вно, п рви на л исти ели тног др уштва нц ета к оје се 
з ал аг ало и з ал аже за тра нсп аре нтост, р ефо рме и д ем окр ат ију 
у Еги пту је пр ави ч овек, у овом сл уч ају Ел иот Абрамс (E ll iott 
Abrams – С авет за спо љне о дн осе). Абрамс (1948-) се пр осл
авио уч ешћем у ил ега лним и сп ор ук ама ору жја Ко нтр асу у 
Н ик ар агви и л ажним св ед оч ењ има те пр икр ив ањем п од ат ака 
у Ко нгр есу САД о м асо вним уб иств има ц ив ила у Ел Са лв ад-
ору, тв рд ећи да су н ета чне в ести о м асо вним уб иств има и да 
се с амо р ади о и нц иде нту.73 Овај тра нсп арен тни, д ем окр ат-
ичан и н ад асве р ефо рм исан к ар иј ер иста је у св ед оч ењу пред 
Ко нгр есом 1991. пр изнао и да је та јно и без сл ужб ене р ег ула-
рне пр оц ед уре д обио 10 м ил и она д ол ара п ом оћи од Бр ун еја 
за бо рце Ко нтр аса у Н ик ар агви 1986. г од ине. С амо их је, тв-
рди се сл уча јно, упл атио на п огр ешан шва јца рски р ачун па је 
н еби тно к оме су но вци от ишли.74

К оји је р езу лтат у овим з емљ ама? Ам ер ика је з ад рж-
ала и пр ош ир ила ут ицај, а з емље у к ој има је з ап очет пр оцес 
д ем окр ат из ац ије з апр аво су пр ихв ат иле ам ери чки спо нз ор-
ис ане гр упе и п ој еди нце као уср ећ ит еље. Ипак, не м оже се 
још у по тп ун ости тв рд ити да су пр ом ене з ав рш ене и у сп еле. 
У Еги пту је д ошло до још је дног у н изу во јних п уч ева, у Т ун-
ису је д ошло до по тп ун ијег пр ева рта, али и зб ори к оји сл еде 
на л ето, б иће ј асн ији п ок аз атељ, да ли ће САД у сп ети да ув-
еду ко нтр ол ис ане д ем окр ат ије, к оје ће јој пр уж ити п ој ач ани 

72 “A Let ter to Sec re tary Clin ton From the Wor king Gro up on Egypt”, Car ne gie 
En dow mentApril 7, 2010, Ин тер нет, http://www.car ne gi e en dow ment.org/pu bli-
ca ti ons/in dex.cfm?fa=vi ew&id=40535, ски ну то: 13/05/2011.

73 Ви ди: Ин тер нет, http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/El li ott_Abrams#El_Sal va dor; 
Ин тер нет, http://gro ups.yahoo. com/gro up/So me Unk now nUS Hi story/mes sa-
ge/259 и http://www.fas.org/irp/of fdocs/walsh/chap_25.htm.

74 Исто.
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л ег ит им итет да се пр от иви т е окра тској вл ад ав ини у Ир ану и 
аут ор ита рном р еж иму у С ир ији. Исла мска оп оз иц ија тек тр-
еба да п ок аже св оју сн агу. М еђ утим, у а тмо сф ери оп иј ен ости 
због св рг ав ања аут окра тских пре дсе дн ика, и без л ог исти чке 
п од ршке са стр ане исл ам исти им ају м ин има лне ша нсе за 
успех.

Сл учај Л иб ија

Л иб ија је на јб ог ат ија з емља на фтом на с ев еру Афр ике и 
и зв ози ц рну те чност и гас у Ит ал ију и др уге евро пске з емље 
али и у С рб ију. В ажност Л иб ије на л ока лном н ивоу, огл ед ала 
се и у б ил ат ера лном сп ор аз уму о р еа дм ис ији са Ит ал ијом на 
ком осн ову је ова чл ан ица ЕУ вр аћ ала н ед ок уме нт ов ане им-
игра нте к оји би пр еко Л иб ије д ошли до њ ених об ала. Л иб ија 
је и з узе тна на с ев еру Афр ике и пр ема т оме што в оди с ам-
оста лну ун утр ашњу и спо љну п ол ит ику што је до с ада св-
рст ав ало у м ал обро јни ред з а иста с ув ер ених д рж ава у п осле-
дњих 20-ак г од ина. Наф тно б ога тство Г ад афи је к ор истио да 
н ат ера стр ане ко мп ан ије да на јв ећи део пр их ода ост аве Л иб-
ији (E PSA-4 уг ов ори — оби чно пр еко 90 о дсто) ук ол ико ж еле 
да н аст аве или з апо чну п осао пр он ал аж ења и ек спл о ат ац ије. 
П осле ук ид ања сан кц ија 2003. Л иб ија је п оч ела да се отв ара 
за стр ана ул аг ања, пр ева схо дно у ене рге тски се ктор, али су 
усл ед или и гр ађ ев ина рство и т ур изам а од 2010. је н ај ављ ено 
и п оно вно отв ар ање два в ел ика ру дн ика гв ожђа.75 Л иби јска 
наф тна ко мп ан ија је на јб оља н ал аз ишта з ад рж ав ала ѕа с ебе 
а стр ане фи рме су им але в ел ике тр ошк ове и због м алог бр оја 
н ов он ађ ених н ал аз ишта на фте (27) у о дн осу на број б уш от-
ина (бл изу 600). Фи рме к оје су већ им але уг ов оре о ек спл о-
ат ац ији од 2007. су фо рс ир ане да п он ово пр ег ов ар ају и по тп-
ишу д ал еко м ање п ово љне E PSA-4 уг ов оре. Пр ема н ав од има 
Ро јте рса (R e uters) у је дној од д еп еша пр ист иглих оп ер ац ијом 
В ик иликс, тв рди се да су Г ад афи и с ин ови и зн уђ ив али од 
з апа дних наф тних ко мп ан ија да пл ате 1,5 м ил ија рди д ол ара 
к ол ико је Л иб ија пл ат ила у фонд за ж ртве л иби јских т ер ор-
иста из 1980-их. Ит ал ија нска ЕНИ ј есте б ила пр им ор ана да 

75 “Libya to re su me iron ore pro duc tion in 2010”, 08 Ja nu ary 2010, Ин тер нет, 
http://www.com mo dityon li ne.com/news/Libya-to-re su me-iron-ore-pro duc tion-
in-2010-24527-3-1.html, ски ну то: 17/05/2011.
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упл ати м ил ија рду д ол ара 2007. али да би д об ила уг овор до 
2042. г од ине.76 С др уге стр ане Л иб ија је и нв ест ир ала у бро јне 
з апа дне фи рме н акон ск ид ања ам ери чких сан кц ија: Re psol 
(Шп), Edf, E xxon, S i emens, Br itish P etr ol eum, Gl ax oSmi thKl ine, 
Royal Dutch Shell, bank Sta ndard Cha rt ered, V od af one, P ea rson, 
A lc atel L ucent, Ch evron, Pfi zer, X erox, Ha ll ibu rton и H oneywell 
(к оја р ади у во јној аер осв еми рској и нд устр ији), EADS (евро-
пска во јна и нд устр ија), Uni cr edit (7,8 о дсто ба нке), Nestlé .77 
И нв ест ир ање 100 м ил и она евра у в од ећег ит ал ија нског пр-
ои зв ођ ача ору жја Фи нм ек ан ику (Fi nme cc an ica) Л иб ија је об-
ав ила кр ајем ј ан у ара 2011. са н ај авом д аље к уп ов ине д е он ица 
ове ко мп ан ије.78 З ам рз ав ање л иби јске им ов ине к ојом з емље у 
к ој има је Л иб ија и нв ест ир ала (с амо у САД 33 м ил ија рде д ол-
ара) и згл еда сл обо дно ра сп ол ажу, п опр има ко нт уре в ел ике 
пља чке. Ма хмуд Џ ебрил (Ma hmoud G ebril E lwa rfally), тзв. 
пр ивр ем ени пр ем ијер Пр ел азног н ац и она лног с ав ета Л иби-
јске Р еп убл ике (вл ада п об уњ ен ика), к оји је пр ошао ин иц иј
ац ију код д ржа вне с екр ета рке САД Х ил ари Кли нтон, али је 
и од Евро пског па рл аме нта у Стр азб уру оц ењен као п од обан 
(sic!) да в оди л иби јске исл ам исти чке и ост але бо рце за д ем-
окр ат ију79 у чла нку у Њ ујорк Та јмсу 12. м аја 2011. п охв алио 
је в ише п ута САД и ‘м еђ ун аро дну з аје дн ицу’ (што је уоб ич-
ајен те рмин за З апад) за д ос ад ашњу п омоћ али и з ам олио за 
н аст авак те мпа Н АТО д ел ов ања (н аст ављ ање бо мба рд ов ања 
њ ег ове з емље) али и да још в ише п омо гне у з ашт ити ц ив-
ила, да се САД пр идр уже Фра нц уској, Ит ал ији, К ат ару и Га-
мб ији у пр изн ав ању њ ег ове вл аде. К она чно он тр ажи да се 
п об уњ ен иц има к оје пре дв оди д ају п аре к оје је Г ад афи (Л иби-

76 Sa ra Led with, Ca bles show Libya pres sed oil firms to re im bur se ter ror costs, Re
u ters Feb 23, 2011, Ин тер нет http://www.re u ters.com/ar tic le/2011/02/23/us-gad-
da fi-oil com pa ni es-wi ki le aks-idU STRE71M5Y420110223, ски ну то: 27/02/2011.

77 “Kad ha fi im po se sa loi grâce au fric”, Co ur ri er In ter na ti o nal 08.03.2011, Ин-
тер нет, http://www. co ur ri e rin ter na ti o nal.com/ar tic le/2011/03/08/kad ha fi-im po-
se-sa-loi-gra ce-au-fric, ски ну то: 18/05/2011.

78 Ин тер нет, http://www.ipo po la ri.it/news-in ter na zi o na li/65-po li ti ca-in ter na zi o na-
le/812-men tre-il-me dio-ori en te -bru cia-ghed da fi-com pra-100-mi li o ni-di-azi o ni-
fin mec ca ni ca-di ven ta-un-po-pa dro ne-di-ar mi-na vi-e-aerei-non-si-sa-mai, ски-
ну то: 18/05/2011.

79 “Ver hof stadt con gra tu la tes Mah moud Ge bril on be ing no mi na ted as Pri me Mi ni-
ster of the Libyan In ter im Go vern ment”, 24 Mar 201,1Ин тер нет, http://pr.eurac-
tiv.com/press-re le a se/ver hof stadt-con gra tu la tes-mah moud-ge bril-be ing-no mi na-
ted-pri me-mi ni ster-libyan-in ter im, ски ну то: 03/04/2011.
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јски с ув ер ени фонд, д ржа вна и пр ива тна пре д уз ећа) ул ожио 
у ин остра нству м акар у в иду за јма, п ов ер ени чких фо нд ова 
или др угим м ех ан изм има. Д акле, г осп один Џ ебрил к оји је 
од стр ане ЕУ и САД, а не од л иби јског н ар ода, пр изнат за 
пре дста вн ика п об уњ ених ц ив ила (шта је са он има к оји се не 
б уне и к оји п од рж ав ају р ежим Г ад аф ија, к ол ико је њих и да 
ли су они в ећ ина, н езго дна су и н еп оже љна п ит ања на З ап-
аду) тр ажи л иби јске п аре, м акар му б иле и п озај мљ ене а о нда 
ће ва љда, н ова сл обо дна Л иб ија, пл ат ити и нт ерес з апа дним 
з емљ ама што су јој п оза јм иле со пств ени н овац?!80

К ада су не/спо нт ане п об уне п оч еле да се ш ире у р ег и-
ону Г ад афи је кр ит ик овао Бен Ал ија и М уб ар ака за п оп устљ-
ивост. Уск оро му је пр уж ена пр ил ика да се п ок аже. Још у ј ан-
у ару је п очео са уб рз ав ањем и згра дње к ућа за ст ано вн иштво 
к оје их н ема (у Г ад аф иј евој Л иб ији ст ано вн иштво д об ија бе-
спла тно к уће од д рж аве) и осл об одио је 110 исл ам иста (пр-
ипа дн ика ЛИФГ-а — Libyan Isl amic Fi ghting Gr oup (LIFG), 
к оји ће се уск оро ору жјем пр идр уж ити п об уни.81 П ошто је 
во јним п учем Х осни М уб арак свр гнут 11. фе рб у ара у Еги пту, 
п оч ело је у Л иб ији 15. ф ебр у ара.

К рш ењу љу дских пр ава пре тх одио је И зв ештај ра дне 
гр упе за Un ive rsal P er i odic R ev iew од 4. ј ан у ара 2011, к оји и зв-
ешт ава о ст ању љу дских пр ава у Л иб ији за С ав ета за љу дска 
пр ава Г ен ера лне ску пшт ине УН. Овај и зв ештај је био п ов-
ољан за Л иб ију и од 46 з ем аља чак 36 се и зј асн ило п ово љно а 
с амо н ек ол ико је им ало н едв осм исл ено н ег ат иван став (Изр-
аел, Шва јца рска, Аустр ал ија, Че шкa и В ел ика Бр ит ан ија).82

Све тске аге нц ије су об ав ест иле ја вност да су 15. ф ебр-
у ара и зб или п рви пр от ести у Л иб ији. Т ада и сл ед ећег д ана је 
пр ема и зв ешт ај има л окл аних веб са јт ова уб иј ено 7 љ уди од 
н ек ол ико ст от ина к оји су пр от ест ов али у Бе нг аз ију због ха-
пш ења л ока лног адв ок ата (Fe thi Ta rbel). У д емо нстр ац иј ама 
је уч еств ов ало н ек ол ико ст от ина љ уди и они су, пр ема и зв-

80 Mah moud Ge bril El war fally, “What the Libyan Re si stan ce Ne eds”, The New 
York Ti mes May 12, 2011, Ин тер нет, http://www.nyti mes.com/2011/05/13/opi-
nion/13el war fally.html, ски ну то: 19/05/2011.

81 Chri stop her M. Blan chard and Ja mes Za not ti,  “Libya: Bac kgro und and U.S. Re-
la ti ons,” Con gres si o nal Re se arch Ser vi ce (CRS), Fe bru ary 18, 2011, p.2.

82 Re port of the Wor king Gro up on the Uni ver sal Pe ri o dic Re vi ew: Libyan Arab Ja
ma hi riya, Uni ver sal Pe ri o dic Re vi ew, Hu man Rights Co un cil Six te enth ses sion, 4 
Ja nu ary 2011, A/HRC/16/15, pp. 6-13.
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ешт ају за Ам ери чки ко нгрес од 18. ф ебр у ара 2011, з ап ал или 
н ек ол ико п ол ици јских ст ан ица и др угих вл ад иних згр ада.83 
П ошто су на њ их овој с ахр ани 17. ф ебр у ара ож ал ошћ ени н ап-
али во јну к аса рну у Бе нг аз ију и г ађ али је м ол от овљ евим 
ко кт ел има, во јска је отв ор ила в атру и уб ила њих 12.84 Овај 
дан, озн ачен као дан б еса био је п ет ог од ишњ ица п об уне исл-
ам иста у Бе нг аз ију, к оји су 2006. пр от есте пр отив да нских 
стр ип ова о м усл има нском пр ор оку М ух ам еду пр е окр ен ули 
у пр отест пр отив вл асти.85 Ипак, иако су пр от ести г от ово од 
с амог п оче тка пр ер асли у ор уж ану п об уну к оја би се у св акој 
с ув ер еној з емљи г уш ила ору жјем, УН су 26. ф ебр у ара ув-
еле сан кц ије Р ез ол уц ијом СБ УН 1970 а 17. ма рта је д он ета и 
ф ам озна Р ез ол уц ија 1973 к оја на на јв ишем н ивоу пр ом ов ише 
при нцип R2RPR (R espo ns abilty to pr event, pr otect and r eact 
— о дг ово рност за пр еве нц ију, з ашт иту и р е аг ов ање). Овај 
при нцип, д од уше и нд ирек тно, пр им ењ ује Н АТО још од Стр-
ат ешког ко нце пта из 1999. а афи рм ише га и у Л ис або нском 
ко нце пту од 2010. к ојим с еби д аје з апр аво да пре д упр еди с ук-
обе и р из ике по з емље чл ан ице.86 Б ило је в ише ин иц иј ат ива 
да се ко нцепт пр еве нц ије, п рв оби тно пр еем пц ије ув еде као 
опра вд ање агр ес ије, о дн осно во јне и нте рве нц ије, у м еђ ун-
аро дним о дн ос има. М ас акр у Р уа нди, т ум ач ење д ог ађ аја у 
Ср ебр ен ици, ко нтр ове рзе око сл уч аја Р ачак и д еф ин ити вно 
т ер ор исти чки н апад у САД од 11. се пте мбра 2001. н агл ас или 
су ов акве т еме. Још је 1998. ге нсек УН К офи Анан р екао к ако 
д ржа вне гр ан ице в ише не тр еба да пре дст ављ ају з ашт иту за 
ра тне зл очи нце или м асо вне уб ице (st ate fro nt iers sh ould no 
lo nger be seen as w ate rtight pr ote ction for war cr im inals or mass 
mu rd erers).87

83 Chri stop her M. Blan chard and Ja mes Za not ti,  “Libya: Bac kgro und and U.S. Re-
la ti ons,” op., cit, p.2.

84 “12 kil led as Libyan tro ops fi re on mo ur ners”, Fe bru ary 19, 2011, Ин тер нет, 
http://www.glo bal news.ca/ world/kil led+Libyan+tro ops+fi re+mo ur ners/4316268/
story.html, ски ну то: 17/05/2011.

85 Chri stop her M. Blan chard and Ja mes Za not ti,  “Libya: Bac kgro und and U.S. Re-
la ti ons,” op., cit, p.1, fo ot no te 3.

86 Stra te gic Con cept For the De fen ce and Se cu rity of The Mem bers of the North 
Atlan tic Tre aty Or ga ni sa tion, Adop ted by He ads of Sta te and Go vern ment in Lis-
bon.

87 Пре ма: Mat thew Krain, “In ter na ti o nal In ter ven tion and the Se ve rity of Ge no ci-
des and Po li ti ci des”, In ter na ti o nal Stu di es Qu ar terly (2005) 49, p. 364.
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Све тски с амит УН је 2005. п рви пут зв ани чно пр ом ов-
исао о дг ово рност за з ашт иту.88 Овај при нцип пр е им ен овао 
је сл ичан при нцип х ум ан ита рних и нте рве нц ија а п ов одом бо-
мба рд ов ања Л иб ије к ор истио га је и пре дсе дник САД Б арак 
Об ама.89 У Р ез ол уц ији се о дг ово рност на з ашт иту ц иви лног 
ст ано вн ишта п ом иње у уво дном д елу али се у чл ан ов има 4, 6 
и 8 аут ор из ују з емље чл ан ице с ам оста лно или кроз р ег и она-
лне о рг ан из ац ије и удр уж ења да у сп ост аве з ону н ел ет ења и 
к ор исте сва сре дства и з узев во јне ок уп ац ије к ако би з ашт ит-
или ц ив иле под пре тњом н ап ада. Кр ит ику р ез ол уц ије и о дг-
ово рн ости з ашт ите и ск аз ало је в ише аут ора (А. М езј ајев. В. 
Ен гдал, код нас М иша Ђу рк овић, Але кса ндар П авић). Текст 
Р ез ол уц ије 1973 је пр обл ем ат ичан јер осим што д озв ољ ава 
б ило к ојој чл ан ици да с ама о др еди н ачин з ашт ите ц ив ила он 
угр ож ава при нцип с ув ер ен ит ета а и н ед ово љно је ј асан:

1) п оз ива на пр екид в атре али пр ев иђа да на то п оз ове 
све стр ане у с ук обу.

2) п оз ива на з ашт иту ц ив ила ув ођ ењем з оне н ел ет ења 
и др угим сре дств има. Али шта у сл уч ају да, као што 
се и д еш ава, ц иви лно ст ано вн иштво Л иб ије стр ада 
од стр аног бо мба рд ов ања или од н а ор уж аних ц ив
ила, тј. п об уњ ен ика?

У п огл еду ек стре мног к рш ења љу дских пр ава, у овом 
сл уч ају г уш ења н аро дних пр от еста уп отр ебом уб ој итог н а-
ор уж ања, што за р езу лтат има уб иј ање и р ањ ав ање оних к оји 
пр от ест ују и  др угих ц ив ила, те уб иј ања ц иви лног ст ано вн-
иштва уо пште, вр еди н ав ести н ек ол ико пр им ера:

1) И стр аж ив ање Ма рка Х еро лда (Marc H erold), пр оф ес-
ора ек он ом ије на ун иве рз ит ету  Њу Хем пшир п ок аз ала су да 
је је дна з емља у к о ал иц ији са др уг има уб ила б арем 3.767 ц ив-
ила и зм еђу 7. о кт обра и 10. д еце мбра 2001 — у пр ос еку м ин-
имум 62 ц ив ила дне вно — у тр ећој з емљи. Ова з емља не с амо 
да је у к о ал иц ији са др уг има ок уп ир ала тр ећу з емљу н его 
је и н аст ав ила да уб ија ц ив иле у тој з емљи али пр ец изних 
п од ат ака о т оме н ема јер н ико не в оди ст ат ист ике. П рве пр-

88 2005 World Sum mit Out co me: Ac hi e ve ments in Bri ef, 14–16 Sep tem ber 2005.
89 Bon ney Kapp, “Oba ma’s Libya Spe ech: The Hig hlights”, March 28, 2011, CNN, 

Ин тер нет, in http://whi te ho u se.blogs.cnn.com/2011/03/28/oba mas-libya-spe ech-
the-hig hlights/, ски ну то: 18/05/2011.
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оц ене п оч ињу да се б ел еже тек од 2007. г од ине а м ис ија УН 
у п ом ен утој ок уп ир аној з емљи н аст оји да на све н ач ине ум-
ањи број ц ив ила стр ад алих од во јн ика п рве з емље. З емља 
ок уп атор н ик ада н ије б ила под сан кц иј ама УН, њ ена власт 
н ије н ик ада ос уђ ена за уб иј ање ц ив ила иако има д угу ист ор-
ију ов аквих зл оч ина и св ак ако н ије н ик ада во јно н апа дн ута 
од др угих з ем аља због уб иј ања ц ив ила, што д ок аз ано ч ини 
у в ише з ем аља св ета. Н ара вно, р ади се о САД а ок уп ир ана 
з емља је А вг ан истан.90

2) Пр ема п ис ању Х а ар еца, у и зв ешт ају Изр ае лске во јске 
(ИДФ-а) т оком оп ер ац ије „Л ив ено ол ово” д еце мбар 2008-ј ан-
уар 2009, у П ој асу Г азе, изр ае лске тр упе су усм рт иле 1370 
љ уди од ч ега пр еко 600 м ил ит ан ата, 309 ц ив ила и 320 н е-
иде нт иф ик ов аних. На изр ае лској стр ани б ило је 13 ж рт ава, 
од к ојих 3 ц ив ила. Од 309 п ал ести нских ц ив ила, изр ае лска 
во јска тв рди 189 су д еца и спод 15 г од ина.91 К асн ији и зв ештај 
истог и зв ора пр ом енио је бро јке па су ц ив или сп али на 295 а 
стр ад алих п ал ести нских п ол иц ај аца је 248. Др уги и зв ешт аји, 
па и Гол дст онов, п ом ињ али су в ећи број стр ад алих ц ив ила. 
М еђ утим, изр ае лски к оме нт ат ори су и ст иц али да је њ их ова 
во јска пр опо рц и она лно усм рт ила м ање ц ив ила (м ање од 1:1) 
н его Н АТО у С рб ији 1999, к ада је пр ема њ има на је дног уб-
иј еног во јн ика ишло 4 уб иј ена ц ив ила.92 Иако је Гол дстон у 
апр илу н ап исао у В ашин гтон Пост-у да д анас в ише зна и да 
би с ада њ егов и зв ештај био др уг ач ији он не н ег ира број уб-
иј ених н ити пр омер ц ив ила. Ј ед ино што ч ини, ј есте да тв рди 
да је Х амас н аме рно ч инио зл оч ине а Изр аел је сл уча јно и 
к ол ат ера лно уб ијао ц ив иле.93

3) У С а уди јској Ар аб ији су ира нски х од оч асн ици 31. 
ј ула 1987 з ап оч ели д емо нстр ац ије у М еки на к оје је с а уди-
јска п ол иц ија о дг ов ор ила в атром а р езу лтат п уц ања и ста-

90 Ура ђе но на осно ву из ве шта ја аген ци ја за пру жа ње ху ма ни тар не по мо ћи, 
УН-а, све до ка са те ре на, из ве шта ва ња ТВ ста ни ца, но ви на и но вин ских 
аген ци ја. 

91 “IDF: 600 Ha mas men, 309 ci vi li ans died in Ga za of fen si ve”, 25.03.09, Ин тер-
нет, http://www.ha a retz.com/print-edi tion/news/idf-600-ha mas-men-309-ci vi li-
ans-died-in-ga za-of fen si ve-1.272820, ски ну то: 16/05/2011.

92 Ci vi lian Ca su al ti es, Ин тер нет, http://www.gold sto ne re port.org/con tro ver si es/ci-
vi lian-ca su al ti es, ски ну то: 16/05/2011.

93 Ric hard Gold sto ne, “Re con si de ring the Gold sto ne Re port on Israel and war cri-
mes”, The Was hing ton Post  April 2 2011.
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мп еда м усл има нских х од оч асн ика био је 402 м ртвих и 649 
р ањ ених.94

4) Н ем ири у Ј ем ену са пр от ест има пр отив пре дсе дн ика 
тр ају још од ср ед ине ј ан у ара али оно што је још г оре ј есте да 
УН и пред и згл ас ав ања Р ез ол уц ије к оја је ос уд ила стр ад ање 
ц ив ила у Ј ем ену 1994. н ије н ишта уч ин ила да то и спр ечи.95 
Осим т ога, 2009. г од ине у с ара дњи са вл адом Ј ем ена а и згл-
еда на ли чно н ар еђ ење пре дсе дн ика Ба рка Об аме, ам ери чка 
во јска је Об аме, ам ери чка во јска је р ак ет ир ала циљ у Ј ем ену. 
Т ада је гр ешком уб ила 35 ц ив ила (14 ж ена и 21 д ете) и н ара-
вно за то н ису о дг ов ар але ни Ј емен ни САД, а и к оме би?96

5) Т оком ф ебр уа рских пр от еста ш ии тске в ећ ине у Б ахр-
е ину, уб иј ено је б арем 5 ц ив ила а пр от есте је уг уш ила с а уди-
јска во јска на п озив б ахр еи нског м она рха. Н ара вно, ни ЕУ, 
ни САД н ити др уге з емље и и нст ит уц ије н ису п озв але н ити 
ув еле сан кц ије С а уди јској Ар аб ији и Б ахр е ину, а још м ање су 
п оч еле са бо мба рд ов ањем ових з ем аља.97

6) К она чно, к ада су то бо мб ар ов ане САД због г ен оц ида 
над В ије тна мским н ар одом — уб иј ања м ил и она и ун ак аж ења 
ж иво тне ср ед ине а о нда и љ уди к оји се хр ане з емљом тр ет-
ир аном аге нс има Оранж и Пинк? К ада су и од к ога бо мба-
рд ов ани Ам ер ика, В ел ика Бр ит ан ија, Н ема чка и Фра нц уска 
а р ач уни њ их ових вл ад ај ућих п ол ити чких ел ита у ин остра-
нству ко нф иск ов ани због стр ад ања ст от ина х иљ ада д еце у 
С ад ам овом Ир аку пр о узр ок ов ано м еђ ун аро дним сан кц иј ама 
а п отом стр ад ања в ише од 600 (сл ов има шест ст от ина) х иљ-
ада Ир ач ана у п ер и оду март 2003–ј уни 2006? Ко је и да ли је 
бо мба рд овао, ув одио сан кц ије и пре д узео све не о пхо дне м ере 
к ако би се ам ери чки во јни ек спа нз и он изам пре дст ављен као 
ш ир ење сл об ода и д ем окр ат ије з а уст авио и зл ишна су п ит-

94 http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/1987_Hajj_De mon stra ti ons, ски ну то: 22/04/2011.
95 Ин тер нет, http://ar tic les.la ti mes.com/1994-06-30/news/mn-10313_1_se cu rity-

co un cil, 18/05/2011.
96 “Ca ble re ve als US be hind air stri ke that kil led 21 chil dren in Yemen”, Raw Story, 

De cem ber 2nd, 2010, Ин тер нет, http://www.raw story.com/rs/2010/12/02/ca ble-
re ve als-air stri ke-kil led-21-chil dren-yemen/?utm_med ium=twit ter&utm_so ur-
ce=twit ter fe ed, ски ну то: 19/05/2011.

97 “Pro te ster shot po int blank in the head as fi ve are kil led in vi o lent clas hes in Ba-
hrain”, Dailymail May 04 2011, Ин тер нет,  http://www.dailymail.co.uk/news/ar-
tic le-1366749/Ba hrain-pro te ster-shot-po int-blank-head-5-kil led-vi o lent-clas hes.
html#ixzz1LNpJEG So
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ања. Ипак, она су не о пхо дна да би се п ор ем ећ ени ди скурс у 
др уштв еним н а ук ама а п осе бно у ‘н а уци’ о м еђ ун аро дним 
о дн ос има иоле вр атио б арем у окв ире здр авог р аз ума, ако не 
у д омен п отр аге за н ау чном ист ином или још в ише за Ист-
ином.

Због н аво дне бр иге о ц ив ил има (к оји су у Л иб ији, с уд-
ећи пр ема з апа дним п ол ит ич ар има али и С ав ету бе збе дн-
ости УН, сви о др еда пр отив Г ад аф ија) п оч ело је м еђ утим бо-
мба рд ов ање Л иб ије од стр ане а нгло-фра нц уске к о ал иц ије и 
САД да би све пр ер асло у рат Н АТО-а. Пр итом је и он ако ср-
оч ена Р ез ол уц ија 1973 пр ек рш ена од стр ане з ем аља к оје бо-
мба рд ују Л иб ију р ади н аво дне з ашт ите ц ив ила, јер и ц ив или 
стр ад ају од њ их ових бо мби, п об уњ ен ици к ор исте ав иј ац ију, 
те нк ове и др угу в рсту т ешког и л аког н а ор уж ања а в ише од 
св ега д ржа вни и зв ани чн ици Н АТО и ЕУ ја вно и зј ављ ују да 
им је циљ пр ом ена р еж има што је д ирек тно р уш ење с ув ер-
ен ит ета и н ад ил ази окв ире Р ез ол уц ије СБ УН 1973. Н АТО се 
ж али да не м оже увек ј асно да ра сп озна да ли су сн аге на т ер-
ену Г ад аф иј еве или п об уњ ени чке па отуд и п он екад ун ишти 
п об уњ ени чке те нк ове. Др угим р еч има, Н АТО уч еств ује у гр-
ађа нском р ату у Л иб ији, по тп ир ује га а у т оме ас ист ира и ЕУ. 
Јер Р ез ол уц ија 1973 не г ов ори о з ашт ити п об уњ ен ика, што је 
м ис ија Н АТО. Пр ема т оме Н АТО и чл ан ице ЕУ ун утар њ ега 
в рше ор уж ану агр ес ију на Л иб ију и н ем ају аут ор из ац ију ни 
под ион ако пра вно су мњ ивом р ез ол уц ијом 1973! Као и у р ан-
ијим сл уч аје вмиа, ц ив или, о к ој има н ико з апр аво и не бр ине, 
и зг овор су за ист ори јски ч есто пр ису тну от им ач ину и пља-
чку.

Н ара вно у сл уч ају Ј ем ена, н ема во јне и нте рве нц ије а 
још м ање у Б ахр е ину. Она је м ог ућа у Л иб ији, з емљи са з ан
ема рљ ивом во јном сн агом, к оју н ек ажњ ено и без р из ика м огу 
да бо мба рд ују евро пске с иле и САД. Л иб ија има 5 м ил и она 
ст ано вн ика а к ако р ече ам ери чки с ен атор Џон М екејн, н ам
ет ање з оне н ел ет ења н еће б ити т ешко јер је л иби јска пр
оти вв азд ушна о дбр ана „н ек ако з аст ар ела”.

* * *

Циљ Ам ер ике али и м еђ ун аро дног к ап ит ала к оји и нт-
ер есе а рт ик ул ише ч есто кроз п ол ит ику САД и м еђ ун аро дних 
ф ина нси јских и нст ит уц ија у р ег и ону био је д ем окр ат из ац-
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ија Бл иског и ст ока и С еве рне Афр ике — н аст авак п оз апа-
дњ ав ања св ета кроз пр ом оц ију пос тм оде рне в из ије л иб ера-
лне д ем окр ат ије; пр ош ир ење д ом ин ац ије на Бл иском и ст оку 
к ако би п ост ала а пс олу тни г осп одар пр ои зво дње и т рг ов ине 
на фтом и г асом са Бл иског и ст ока и С еве рне Афр ике; и т име 
д ирек тно ут иц ала на пр ивре дни ра звој К ине, И нд ије и ЕУ 
као з ав исних од ув оза ових с ир ов ина и огр ан ич ење ене рге-
тске д ипл ом ат ије Р ус ије; Г е огра фски д омет од М ар ока до 
К аза хст ана–пр ом ена аут окра тских и ди кт ато рских р еж има 
тр еба да сти гне све до А лма Ате к ако би се об есм исл ило и 
п он ишт ило у зд из ање Р ус ије као в ел ике с иле и њ ена д ом ин-
ац ија у пос тс овје тској Це нтра лној Аз ији.

П оз апа дњ ав ање, о дн осно тра нз иц ија ка пос тд ем окра-
тском (C. Cr ouch, 2004) гл об ал из ов аном св ету, са или без 
р ег и она лних р ат ова огл еда се и кроз д аљу ер оз ију при нц ипа 
с ув ер ен ит ета а т име и осно вних п ост ул ата м еђ ун аро дног пр-
ава и а кт уе лних и нст ит уц ија све тског п оре тка. При нцип где 
во јно сн ажн ије з емље, без опра вд ања или са н ед ово љним о бј-
ашњ ењ има з ав оде сан кц ије, бо мба рд ују, ок уп ир ају во јно сл-
аб ије з емље ( ј ачи тл ачи) или оне к оје на р ег и она лном н ивоу 
пре дст ављ ају из аз ив ача пр ети да фо рм ал из ује н ово ур еђ-
ење на све тском н ивоу. Пр ом ене на Бл иском и ст оку б иле су 
и ост але бо рба за пр иро дна б ог аства, з а уз им ање стр ат ешки 
би тних во јних и т рг ова чко-п омо рских о др ед ишта. Оне су 
део ид е ол ошке па и ве рске бо рба на м есту где се пр епл ићу 
ц ив ил из ац ије, п ут еви и пр оје кц ије в ел иких с ила, ку лт ура и 
ц ив ил из ац ија. Ара пско б уђ ење, пр ипр емљ ено, по дста кн уто 
и ф ина нс ир ано сп оља п ок аз ало се као још је дна у н изу об ој-
ених р ев ол уц ија — с ада з ел ена, што је н азив к оји се п овр ем-
ено к ор исти и у Ир ану, Т ун ису и др угде.

З апр аво, не ок ол он ија лна п ол ит ика п ој ед иних з ем аља 
З ап ада у Л иб ији н аст авља пр оцес пр е обл ик ов ања све тског 
п оре тка у пос тс ув ер ен исти чку еру са н овим в идом и мп ер иј-
ал изма к оји као и св аки има ун иве рза лне–гл оба лне пр ете нз-
ије.

Д акле, да се з акљ уч ити да је ф итиљ по тп аљен са З апа-
дне стр ане Атла нт ика а да кра јњи циљ н ије С еве рна Афр-
ика већ п осле дњи с ув ер ени р еж ими у р ег и ону. Не з аб ор ав-
имо да од ср ед ине ф ебр у ара п ост оје п ок уш аји да се из аз ову 
ули чне д емо нстр ац ије и у Ир ану. У С ир ији, су се д ем остр-
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ац ије, б арем на ТВ, р адио и и нте рнет в ест има пр ош ир иле у 
в ише гр ад ова ове з емље. К ада и ако би они п али, з а окр уж ив-
ање Р ус ије и н ови пр ит исак на К ину б или би сл ед ећи к орак. 
З ато се с п уним пр авом м оже оч ек ив ати да је пр оје кт ов ање 
з ел ене р ев ол уц ије пл ан ир ано да д осе гне све до К аза хст ана. 
М еђ утим, з апа дни пр ит исак на др уге с иле, н аг они и др уге 
на п ој ач ано гр абљ ење за р есу рсе, т име и т ер ит ор ије, па смо 
св ед оци п осле дњих две г од ине, и нв ест иц ија в ише м ил ија рди 
д ол ара К ине у Це нтра лну Аз ију. На пр ит исак, К ина и Р ус ија 
за с ада не о дг ов ар ају агр еси вно. Пл ан ир ани з амах з ел ено об-
ој ене р ев ол уц ије до Аст ане био би п ол ити чки успех САД а 
ек оно мски огро мних м еђ ун аро дних ко рп ор ац ија к оје п ол ако 
з атв ар ају мр ежу м он оп ола на и нте рко нт ине нта лном н ивоу. 
На ид е ол ошком пл ану З апад би н акон р ађ ања ср ед ином 11. 
в ека др уги пут у ист ор ији (п осле и мп ер иј ал исти чке ф азе 
к ол он иј ал изма) имао м огу ћност да о б ухв ати ц елу пл ан ету. 
С амо ов ога п ута, р ади се о пос тд ем окра тском и пос тхр ишћа-
нском  З ап аду.

Slo bo dan Jan ko vic 

CHAN GES IN THE MID DLE EAST AND 
NORTH AFRI CA 

To wards a PostSo ve re ign World Or der  

Sum mary

Pro tests in Egypt and Tu ni sia re sul ted in mi li tary co up or 
re la ti vely pe a ce ful han do ver of po wer af ter de ca des of pre si den
tial aut ho ri ta ri a nism. The chan ge was fo men ted, nur tu red and 
or ga ni zed from out si ders. Spe cu la tion with food pri ces, glo ba li
za tion of fi nan ce and op pres si ve aut ho ri ta ri a nism we re the ele
ments that hel ped the on go ing tran sfor ma tion in the re gion of the 
Bro a der Mid dle East. Mi li tary in ter ven tion in Libya, ac ti vity of 
ma jor po wer bro kers in this ca se ex po sed we ak ness of the in ter
na ti o nal law, cri sis of the UN in sti tu ti ons, and in par ti cu lar of the 
EU. Furt her ero sion of so ve re ignty an no un ces the tran sfor ma tion 
of the cur rent world or der. Aut hor stu died the bac kgro und of the 
chan ges, im ple men ta tion of the R2P mec ha nism and ro le of the 
big po wers.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 2/2011, год. VII vol. 11 стр. 261315

309

Key words: North Afri ca, Mid dle East, Libya, Egypt, so ve re ignty, 
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R es ume

 The cha nges in the Mi ddle East sta rted in the end of 2010 
and in the b egi nning of 2011 in the form of upr isings of p e ople 
who d ema nded the bread, or, in o ther words, in the form of pr
otests of the p e ople who w ere afraid of hu nger and p overty due 
to a su dden r ise of the pr ices of gr ains and g oods in g en eral. All 
this has tu rned i nto a r em oval from the o ffi ce of s ome au th or it
arian fi g ures in T un isia and Egypt, but it has not tu rned out to be 
the cha nge of the r eg imes as well and in a dd ition it a pp e ared a lso 
as an ou tbr eak of d emo nstr at ions in s ev eral o ther st ates ra nging 
from M oro cco and A lg eria to B ahrain and Yemen. Cu lm in ation 
of the cha nges in the term of first six months was an a ggre ssion 
on Libya for which the S ec urity C ou ncil of Un ited N at ions was 
r espo ns ible of, as it ado pted the R es ol ution 1973 on March 17th 
which is l egally i nsu ffi c ient or i nco ns istent with i nte rn at i onal law. 
H ow ever, this R es ol ution was only a va ng uard for fur ther n eg
ation of s ov er eignty pri nc iples and even for di sr espect of such 
R es ol ution i tself by Fra nce, Gr eat Br itain and the Un ited St ates 
of Am er ica in the op er ation “Odyssey’s Dawn” and in the N ATO’s 
op er ation “Un ited Pr ote ctor” of March 22nd 2011. 

This text a nswers s ev eral q u est ions: What is g oing on in 
Nor thern Afr ica and Mi ddle East? It is a ba ttle for fr e edom and 
d emo cracy? Is it the word ab out upr isings of Isl amists who want 
to est ablish Isl amic d emo cracy s im ilar to the one in Iran? Is it the 
word ab out upr isings of p oor and p ol it ically d ise mp ow ered p e
ople due to dr astic r ise of the food pr ices and vu lgar r edr awing of 
v oting r esults? Is this the most p owe rful w ave of soca lled “c ol our 
r ev ol ut ions” in a dd ition to i nte rve nt ions for m ast ering energy as 
it was st ated on v ar i ous a lte rn at ive webs ites and in s ome est abli
shed j ou rnals? How are the bo mbing of Lybia and a ct ions of sp
ecial ra ngers on the fi eld as well as a rm ament of the r ebels g oing 
to fit i nto all this? What are the co ns eq ue nces of this for the world 
o rder? How long will it last, in what d ire ct ions it will be spread 
and what kinds of co ns eq ue nces will its spr e ading bring along? 
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Ja nk ovic d eals with the p ol itics of gr eat p owers in the r eg
ions and i ntr od uces r e aders to key el ements of the Mi ddle East 
cr isis, u nc ov ering m ot ives for r em oval of the Pr es idents of T un
isia and Egypt from the o ffi ce and m akes a q u est ion r ega rding the 
b egi nning of the soca lled “c ol ored r ev ol ut ions” co ns isting of a 
sch ema i nto which the events in Egypt and T un isia do fit in, but 
not the ones in Libya.

Au thor of the text co ncl uded that the f use for the cr isis was 
m ade on both s ide of the Atla ntic and that the cu rrent cha nges 
h ave s ev eral o bje ct ives and co ns eq ue nces: 1)Co nt in u ation of 
su ppre ssion of s ov er eignty pri nc iples, 2)I ncl usion of r em a ining 
te rr it or ies of the Mi ddle East i nto the N ATO par tne rship and 
pr ogram system,  3)Co nt in u ation of gr eat W estern p owers and 
transn at i onal co rp or at ions’ p ol itics of m ast ering energy and 4) 
W e ak ening and a dd it i onal co ntrol of the EU p ote ntial f or eign p ol
it ical p ower as well as m aking i mpact on ec on omic d ev elo pment 
of Ru ssia, Ch ina and I ndia, 5) G e ogra ph ical ra nge is set to e nco
mpass Isl amic st ates from M oro cco to K azakhstan.
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