
79

УДК 327::911.3

Оригинални научни рад

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
NATIONAL INTEREST

Година VIII, vol. 14
Број 2/2012.

стр. 79-99 

79

* Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју, Бе о град.

** Рад је ре а ли зо ван у окви ру про јек та „Ис тра жи ва ње кли мат ских про ме-
на и њи хо вог ути ца ја на жи вот ну сре ди ну: пра ће ње ути ца ја, адап та ци ја 
и убла жа ва ње“ (43007), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и 
технолошког развој Ре пу бли ке Ср би је у окви ру про гра ма Ин те гри са них и 
ин тер ди сци пли нар них ис тра жи ва ња за пе ри од 2011-2014. го ди не.

МирјанаРадојичић*

КРАЈ ХЛАД НОГ РА ТА, ВЕ ЛИ КА СИ ЛА И 
ГЕ О ПО ЛИ ТИ КА ПРИ РОД НИХ РЕ СУР СА 

– Прилозизаједнустудијуслучаја–

 »Некрвзанафту«
Па ро ла са 

ми тингâ про тив никâ 
аме рич ке  спољ не 

по ли ти ке пре ма Бли-
ском и Сред њем ис то-

ку, ко ји се одр жа ва ју 
ши ром све та

Са же так

У тексту се полази од увида да су експоненцијални
растброја становника на Земљи, исцрпљеностприродних
ресурса,иборбазапривилегованупозицијуудистрибуцији
њиховогостатка,представљаликључнедетерминантеге
ополитичкеигеоекономскестратегијејединеактуалневе
лесиленапланетиупостхладноратовскомраздобљуњене
спољне политике.На примеру ратова противИрака иАв
ганистана,алииснажногинволвирањаудогађањауарап
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скомсветутоком2011.године(„арапскопролеће“)ауторка
тестирасвојухипотезудајеморалистичкиинтонирандис
курскојимсуовиамеричкиспољнополитичкиактиујавно
стибилилегитимизовани(„борбапротивтероризма“,„ус
постављањепореткадемократије“,„заштитаугрожених
људскихправа“)представљао,заправо,реторичкукамуфла
жу оних аутентичних, енергетскоинтересних мотива са
којимасуимСАДињиховезападноевропскесавезницепри
бегавале.Сасличниммотивимаактуалниглобалнихегемон
је,преманалазимаовогистраживања,упливисаоинадо
гађањанапросторимаКосоваиМетохије,којасуокончана
окупацијом,доцнијимсепарирањемодостаткасрпскогдр
жавногорганизма,апотомимеђународноправнимсубјек
тивизовањемовенекадашњесрпскепокрајине.Закључнидео
текстајесвојеврстанпледоајеауторкезановеирадикално
другачије обновљивевидовеенергије,мањедевастирајуће
почовеково,животноважно,природноокружење,аликао
потенцијалниразлозизаратнесукобемеђудржавамаињи
ховутркуунаоружавању,ипоизгледезањеговврсниопста
накнапланетиуједномнепосреднијемиургентнијемсмислу
теречи.
Кључнеречи:геополитика,геоекономија,природниресурси,

великасила,међународнаполитика,међународ
наетика

Бор ба за при ступ, кон тро лу и си гур но рас по ла га ње 
при род ним ре сур си ма  од вај ка да је од ре ђи ва ла од но се ме ђу 
на ро ди ма и др жа ва ма, у пр вом ре ду оним нај моћ ни јим ме ђу 
њи ма с јед не, и они ма ко ји су се не рав но мер ном про стор ном 
рас по де лом при род них бо гат ста ва пла не те на шли у по се ду 
њи хо вих зна чај ни јих де ло ва, с дру ге стра не.  Ис цр пље ност 
ре че них ре сур са и на сто ја ње на при ви ле го ва ној по зи ци ју у 
ди стри бу ци ји њи хо вог остат ка у окол но сти ма  екс по нен ци-
јал ног ра ста бро ја ста нов ни ка на Зе мљи ко ји на ње га пре тен-
ду ју, у ви ше про те клих  де це ни ја су би ле  кључ не де тер ми-
нан те ге о по ли тич ке и ге о е ко ном ске стра те ги је  и ак ту ал не 
и још увек је ди не ве ле си ле на пла не ти  и  би ће то, пре ма 
осно ва ним прет по став ка ма, и у вре ме ни ма ко ја пред сто је. 
Крај Хлад ног ра та  и про паст би по лар не струк ту ре свет ске 
по ли тич ке мо ћи (“уни по лар ни мо ме нат” - Ch. Kra ut ham mer) 
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учи ни ли су САД још ис трај ни јим при вр же ни ком те стра-
те ги је, а конзумеризам као ета бли ра ни стил жи во та ње ног 
ста нов ни штва (и би рач ког те ла! - “theamericanwayoflife”), 
усме ра вао ње не по ли тич ке ели те ка од лу ци да у бес ком про-
ми сној бор би за ње гов енер гет ски sine qua non ис ко ри сте 
сва рас по ло жи ва, де це ни ја ма уна зад  бри жљи во раз ви ја на 
и уса вр ша ва на оруж ја. Уто ли ко је мо ра ли стич ки ин то ни ран 
спољ но по ли тич ки но во го вор пост хлад но ра тов ског  гло ба ног 
хе ге мо на са “људ ским пра ви ма”, “де мо кра ти јом”  и  “бор бом 
про тив те ро ри зма” као сво јим но се ћим топоима, пре слу жио 
ре то рич кој ка му фла жи, не го  исти ни тој ре пре зен та ци ји оних 
ста рих и аутен тич них, економскоинтересних мо ти ва ње го-
ве спољ не по ли ти ке,  у овом пе ри о ду  са мо пре у сме ре не  ка 
но вим, у ду гој исто ри ји аме рич ког спољ но-по ли тич ког ин-
тер вен ци о ни зма још вој но не по хо ђе ним  де ло ви ма пла не те.  

Та ко су се ус по ста вља ње по рет ка де мо кра ти је и вла-
да ви не људ ских пра ва угње те ног ирачког на ро да, од но сно 
укла ња ње дик та тор ског ре жи ма, ко ји је, на вод но, и у по се ду 
оруж ја за ма сов но уни шта ва ње и у бли ским ве за ма с те ро-
ри стич ком мре жом Ал-Ка и да, оп ту же ном за те ро ри стич ке 
на па де на Њу јорк и Ва шинг тон сеп тем бра 2001. го ди не, од 
по чет ка до кра ја де ве де се тих уоб ли ча ва ли као основ ни еле-
мен ти дис кур сив не ма три це обра зла га ња и ле ги ти ми зо ва ња 
аме рич ког јед но и по де це ниј ског  спољ но-по ли тич ког  ин тер-
ве ни са ња у под руч је Бли ског  ис то ка  и  Пер сиј ског за ли-
ва,  ко је је кул ми ни ра ло 2003. го ди не,  дру гим по ре ду у том 
раз до бљу, ра том (“ору жа ном ин тер вен ци јом”) про тив Ира ка.  
Ни аген ти аме рич ких и бри тан ских оба ве штај них слу жби, 
ни ин спек то ри УН ни су, ме ђу тим, мо гли пру жи ти ни је дан 
ва ли дан до каз за по се до ва ње про скри бо ва ног оруж ја - кључ-
ну ме ђу оп ту жба ма упу ће ним ре жи му Са да ма Ху се и на.1 
Шта ви ше, као ре зул тат ри го ро зних еко ном ских санк ци ја ко-

1 „Цен трал на оба ве штај на аген ци ја не рас по ла же по да ци ма да је Ирак био ан-
га жо ван у те ро ри стич ким опе ра ци ја ма про тив Сје ди ње них др жа ва нај ма ње 
де це ни ју уна зад, ни ти је, пре ма на ла зи ма ви ше ње них оба ве шта ја ца,  пред-
сед ник Ира ка Са дам Ху се ин обез бе ђи вао хе миј ско или би о ло шко оруж је 
Ал-Ка и ди или слич ним те ро ри стич ким гру па ма“, твр ди Џејмс Рај зен (Ri sen, 
2002: A 10). И ина че, од пре ко 8 000 ре ги стро ва них те ро ри стич ких ин ци де-
на та од 1968. го ди не на о ва мо, ма ње од 60 њих ука зу је на то да су те ро ри сти 
при пре ма ли на па де у ко ји ма би ко ри сти ли хе миј ске или би о ло шке аген се, 
или да су на ме ра ва ли да се до мог ну или из ра де соп стве не ну кле ар не на пра-
ве. Cf. Hof man, 2000: 176. 
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је су му на мет ну те још по чет ком пр вог За лив ског ра та, Ирак 
је уочи овог дру гог имао нај сла би ју при вре ду и нај сла би ју 
вој ну си лу у ре ги о ну. Ирач ки вој ни из да ци су би ли упо ла ма-
њи од из да та ка Ку вај та, у ко јем жи ви са мо 10 по сто ирач ког 
ста нов ни штва, а би ли су мно го ма њи и у по ре ђе њу са из да-
ци ма оста лих зе ма ља Бли ског ис то ка.2 

 Упр кос свим тим са зна њи ма, на па дом на Ирак “све ту 
је об ја вље но  да ће Ва шинг тон упо тре би ти си лу по соп стве-
ном на хо ђе њу; де бат ни клуб их мо же 'су сти ћи' и при дру жи-
ти се по ду хва ту, или сно си ти по сле ди це ко је обич но сна ђу 
оне ко ји 'ни су са на ма', па су сто га 'на стра ни те ро ри ста', ка ко 
је пред сед ник де фи ни сао мо гу ће оп ци је” (Chom ski, 2004: 32). 
С дру ге стра не, о по се до ва њу оруж ја за ма сов но уни шта ва ње 
др жа ва по пут Тур ске и Изра е ла, по сто ји бо га та и ве ро до стој-
на до ка зна гра ђа. Ипак, ни Тур ска ни Изра ел се ни су на шли 
на та да шњем аме рич ком спи ску др жа ва чла ни ца “осо ви не 
зла”,  ко је ће у пред сто је ћем пе ри о ду би ти ме та аме рич ке ин-
тер вен ци о ни стич ке („пре вен тив не“) спољ не по ли ти ке,3 спи-
ску фор ми ра ном, очи глед но, пре ма кри те ри ју ми ма ге о по ли-
тич ког, од но сно ге о е ко ном ског опор ту ни те та.4

САД–„пацијентнанафтнојдијализи“
Оно што је у  јав ном, мо ра ли стич ки ин то ни ра ном дис-

кур су аме рич ких зва нич ни ка овом при ли ком оста ја ло не те-
ма ти зо ва но, од но сно ре то рич ки ка му фли ра но, би ва ло је, ме-
ђу тим, као истин ски мо тив аме рич ке по ли ти ке пре ма Ира ку, 
са свим тран спа рент но у дис кур су аме рич ких ге о по ли тич ких 
ре а ли ста. А је зик број ки пре зен то ва них у њи хо вим до ку мен-
ти ма, го во рио је сле де ће. Ирак је у по се ду дру гих по ве ли чи-
ни нафт них ре зер ви на све ту, про це ње них на 112 ми ли јар ди 
ба ре ла.5 Још не ис пи та не за ли хе про це њу ју се на до дат них 

2 Ви ше о то ме у: Чом ски, 2007: 27. 
3 Јер, „по твр ђи ва ти моћ зна чи сва ког мо гу ћег на па да ча пред у сре сти, пре вен-

тив ни рат по ди ћи до прин ци па по ли ти ке” (Volk mann-Schluk, 1977: 41).
4 О то ме оп шир ни је у: Who mley, 2002.  i Klu smeyer & Su hr ke, 2003.
5 Аме рич ким нафт ним ком па ни ја ма је од лу ком Ху се и но вог ре жи ма, низ го ди на 

уна зад био за пре чен при ступ ирач кој наф ти. Иако ко ти ра на ис пред Ира ка у 
по гле ду нафт них ре зер ви ко ји ма рас по ла же, Са у диј ска Ара би ја је, због за ви-
сно сти од ко ор ди на ци је це на  наф те  у ОПЕК-овом кар те лу чи ји је члан, за 
САД још увек  не за ни мљи ва као циљ “ан ти те ро ри стич ке” кам па ње, иако је 15 
од 19 те ро ри ста Ал Ка и де, ко ји си из ве ли на па де  на САД сеп тем бра 2001, као 
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220 ми ли јар ди ба ре ла. Ирак, та ко ђе, има и утвр ђе них 110 
би ли о на и до дат них, још не ис пи та них, 150 би ли о на куб них 
ме та ра при род ног га са.6  Пре пр вог ра та у За ли ву 1991. го-
ди не, ирач ка про из вод ња из но си ла је 3,5 ми ли о на ба ре ла, а 
са да је 1,7 ми ли о на ба ре ла  наф те днев но. Цен тар за гло бал не 
енер гет ске сту ди је (CGES) је про це њи вао да би, еко ном ски 
ре ха би ли то ван и осло бо ђен санк ци ја, Ирак мо гао да по ве ћа 
сво је енер гет ске ка па ци те те у ро ку од 5-6 го ди на на пре ко 8 
ми ли о на ба ре ла, па чак и да до стиг не 10 ми ли о на ба ре ла, а 
те о рет ски и 12 ми ли о на ба ре ла днев но и та ко над ма ши са-
да шњу про из вод њу у Са у диј ској Ара би ји. Огром но ирач ко 
нафт но бо гат ство Стејт Ди парт мент је још 1945. го ди не де-
фи ни сао као “за па њу ју ћи из вор стра те шке мо ћи и јед ну од 
нај ве ћих ма те ри јал них вред но сти у исто ри ји све та.”7 С дру ге 
стра не, иако дру ги по ве ли чи ни про из во ђач при род ног га са 
и на тре ћем ме сту по про из вод њи наф те, САД уво зе око 10 
ми ли о на ба ре ла наф те днев но, од но сно 52 од сто сво је укуп не 
по тро шње. За на бав ку овог енер ген та САД го ди шње тро ше 
око 56 ми ли јар ди до ла ра и до дат них 25 ми ли јар ди до ла ра на 
ору жа ну “од бра ну” од  бли ско- и сред ње-ис точ них зе ма ља  
из во зни ца наф те.8 Аме ри кан ци “не ма ју ни шта про тив ирач-
ког на ро да, али наш на чин жи во та за ви си од  20 ми ли о на ба-

и сам Оса ма Бин Ла ден, по ре клом из ове бли ско-ис точ не др жа ве.
6 Cf.UsEnergyInformationAdministration,CountryAnalysesBriefs,Iraq,mart 

2002, на ве де но пре ма:  Ive ko vić, 2003: 32.
7 На ве де но пре ма: Чом ски, 2008: 16, кур зив М.Р.
8 Иако уну тар ње них гра ни ца оби та ва са мо 5 од сто свет ске по пу ла ци је, Аме-

ри ка тро ши око 25 од сто укуп них свет ских енер гет ских ре сур са и ви ше од 
по ло ви не свих си ро вин ских ма те ри ја ла на пла не ти. Пре ма зва нич ним по-
да ци ма за 1990. го ди ну, ко је је обе ло да нио WorldwatchInstitute, са мо Стејт 
ди парт мент  је  у ад ми ни стра тив не и про па ганд не свр хе утро шио 273 750 
то на хар ти је за чи ју про из вод њу је жр тво ва но 4 ми ли о на и 700 хи ља да ста-
ба ла шум ског бо гат ства Зе мље. У по сма тра ној го ди ни САД су по пла не ти 
раз ба ца ле 290 ми ли о на то на раз ли чи тих от па да ка. Уз све на ве де но, јед на 
су од ма ло број них др жа ва ко је ни су ста ви ле свој пот пис на Протокол из
Кјота  ко ји је сту пио на сна гу по чет ком 2005. го ди не,  фор му ли сан с ци-
љем да огра ни чи еми си ју угљен ди ок си да и оста лих га со ва ко ји у ат мос фе ри 
про из во де ефе кат „ста кле не ба ште“ а  чи ји еми тер у ме ри од це лих 22 од сто 
(угљен ди ок сид), од но сно 26 про це на та (оста ли га сни про дук ти са го ре ва ња) 
су упра во САД. ”Ка да по ли тич ки ли де ри Аме ри ке го во ре о по тре би очу-
ва ња свет ског по рет ка и ста бил но сти, они ре фе ри ра ју на свет ко ји по чи ва 
на овој фун да мен тал ној не јед на ко сти. Ста бил ност  за њих зна чи очу ва ње 
аме рич ке при ви ле го ва но сти”, за кљу чу ју Ај ра Кец нел зон и Марк Ке зел ман 
(Kat znel son & Kes sel man, 1987: 326). Упо ре ди ти и: Tabb, 2001: 186.



МирјанаРадојичић КРАЈХЛАДНОГРАТА...

84

ре ла днев но, а по ла ове ко ли чи не мо ра да се уве зе. Ми смо 
као па ци јент на нафт ној ди ја ли зи. То је пи та ње жи во та или 
смр ти. Па мет ни љу ди – у Ва шинг то ну - сви то зна ју, али то 
се у прин ци пу не ре кла ми ра у оним еми си ја ма ко је има ју нај-
ви ше гле да ла ца”, при зна је Фе дел Гајт, не ка да шњи тех но лог 
Моbile-а, а по том струч њак за ин ве сти ра ње њу јор шке бро-
кер ске фир ме Fin stok and co.9 Пре ма пред ви ђа њи ма Аме рич-
ке ад ми ни стра ци је за ин фор ма ци је о енер ги ји (EIA) днев ни 
увоз ће до 2020. го ди не из но си ти укуп но 17 ми ли о на ба ре ла, 
од но сно 65 од сто по тро шње. Не ки струч ња ци про це њу ју да 
са са да шњим од но сом про из вод ње и по тро шње у САД, до ма-
ће за ли хе наф те мо гу да по тра ју још са мо 10 го ди на. “Фун да-
мен тал на не рав но те жа из ме ђу по ну де и по тра жње де фи ни ше 
енер гет ску кри зу на ше на ци је. (...) Ова не рав но те жа, уко ли ко 
до зво ли мо да се на ста ви, не из бе жно ће под ри ти на шу еко но-
ми ју, наш жи вот ни стан дард и на шу без бед ност. Али у на-
шој мо ћи је да то про ме ни мо”  – овим ре чи ма за вр ша ва се 
до ку мент На ци о нал не гру пе за раз вој енер гет ске по ли ти ке, 
по зна ти ји као “Чеј ни јев из ве штај”,10 об ја вљен у ма ју 2001. У 
Из ве шта ју се, та ко ђе, на гла ша ва да ће бли ско и сточ ни про из-
во ђа чи наф те “оста ти цен трал не фи гу ре свет ске нафт не без-
бед но сти” (са мо Са у диј ска Ара би ја по се ду је нај ма ње 25 од-
сто, а мо гу ће је и пре ко 30 од сто, а Иран, Ирак, Ку вајт и Ује-
ди ње ни Арап ски Еми ра ти по 8-11 про це на та свет ских за ли ха 
наф те) и да ће “Пер сиј ски за лив би ти глав на ме та аме рич ке 
енер гет ске по ли ти ке, али ће ан га жо ва ње САД би ти гло бал-
но,11 с по себ ним на гла ском на већ по сто је ће, али и но ве ре-

9  На ве де но пре ма: Vi dal, 2004: 127, кур зив М.Р.
10 Овај ви со ки зва нич ник та да шње аме рич ке ад ми ни стра ци је био је, та ко ђе, и  

пред сед ник  рад не гру пе ко ја је 16 ме се ци ка сни је раз ра ђи ва ла до ку мент о 
без бед но сној стра те ги ји  САД. Ина че, пре не го што су до шли на та да шње 
по ли тич ке по ло жа је, и Џорџ Буш и Дик Чеј ни  би ли су ду бо ко ин вол ви ра ни у 
по сло ве са наф том.

11 Пре ма ми шље њу ве ли ког бро ја ана ли ти ча ра и аме рич ка “ин тер вен ци ја” у Ав-
га ни ста ну, ко ја је прет хо ди ла оној у Ира ку, има ла је не спор ну “нафт ну” ди-
мен зи ју, а не ки од њих (Мер џо ри Кон, на при мер, у: Kohn, 2002: 79-106.) је 
пре по зна ју и ме ђу мо ти ви ма за агре си ју НА ТО-а на СРЈ, као на ме ру очу ва ња 
ре ги о на си гур ним за транс-бал кан ски наф то вод кроз Ал ба ни ју и Ма ке до ни ју, 
што се мо гло по сти ћи је ди но па ци фи ко ва њем Ко сме та, од но сно удо во ља ва-
њем  се це си о ни стич ким аспи ра ци ја ма ње го ве ве ћин ске, не-срп ске по пу ла ци-
је. Ова аутор ка под се ћа и на чи ње ни цу да је но вем бра 1999. го ди не, Ме ђу на-
род на кри зна гру па по здра ви ла ди рек ти ву Бер на ра Ку шне ра, ше фа ми ров них  
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ги о не ко ји ће има ти ве ли ки ути цај на гло бал ни енер гет ски 
ба ланс.”12  О овом по след њем се де таљ но го во ри у до ку мен ту 
под ре чи тим на сло вом  На ци о нал на без бед но сна стра те ги ја  
САД, об ја вље ном го ди ну да на ка сни је, као и у су ро во искре-
ном из ве шта ју о Про јек ту за но ви аме рич ки век, об ја вље ном 
у сеп тем бру 2000. го ди не, у ко јем је из нет зва нич ни на црт 
Стра те ги је. Сто га је  „то (пре дах и окре та ње гла ве од про-
бле ма) мо гу ће у руб ним кра је ви ма све та, по пут ве ли ког де-
ла Афри ке, али не и у ре ги о ну Бли ског и Сред њег ис то ка, 
где се по ве ћа на ди на ми ка су ко ба, као и на ци о нал не и вер ске 
про тив реч но сти пре пли ћу са нај ве ћим свет ским ре зер ва ма 
наф те. Евро пља ни мо гу се би при у шти ти де ло ва ње у окви ру 
сво јих мо гућ но сти и спо соб но сти, али САД се мо ра ју стал но 
ан га жо ва ти“, за кљу чу је Хер фрид Мин клер (Мinkler, ин тер-
нет).

Оно за шта је у по ме ну том из ве шта ју про це ње но да је 
у до ме ну аме рич ке мо ћи да учи ни, без, ка ко би Мин клер ре-
као, “пре да ха и окре та ња гла ве од про бле ма”, и учи ње но је, 
од но сно чи ње но про те клих  пет на е стак  го ди на, а фи на ли зо-
ва но 2003. го ди не дво ме сеч ним ра том ко јим је обо рен ре жим 
Са да ма Ху се и на, а Ирак оку пи ран.13 Још увек при вре ме ни и, 

сна га Ује ди ње них на ци ја на Ко сме ту, да УН МИК пре у зме упра ву над свом 
по крет ном и не по крет ном имо ви ном ко ја је ре ги стро ва на на име СРЈ или Ре-
пу бли ке Ср би је, и би ло ко јег од њи хо вих ор га на, а ко ја се на ла зи на те ри то-
ри ји Ко со ва, ис по ста вља ју ћи ко сов ским ми ро твор ци ма и до дат ни зах тев – да 
УН МИК или КФОР на брз и енер ги чан на чин пре у зму упра ву над комплексом
рудникаТрепча. (Cf. Kohn, 2000: 330, кур зив М.Р.)  О оста лим енер гет ским 
аспек ти ма ко смет ског слу ча ја упо ре ди ти: По но мар јо ва, 2008.

12 На ве де но пре ма: Иве ко вић , 2003: 34.
13 САД су обез бе ди ле ви ше од 80 од сто оку па ци о них сна га и у те свр хе у пр-

вој го ди ни оку па ци је ан га жо ва ле ви ше од 10, а у на ред ној и це лих 18 од сто 
свог укуп ног вој ног осо бља. Оста ле чла ни це ко а ли ци је - све из у зев Ве ли ке 
Бри та ни је - у Ирак су по сла ле ма ње од 1 од сто свог вој ног пер со на ла. Cf.  
Con gres si o nal Re se arch Ser vi ce and IISS,TheMilitaryBalance(va ri o us years), 
на ве де но пре ма: Walt, 2005: 35.Суд би на зе ма ља „тре ћег све та“ и у хлад но-
ра тов ском пе ри о ду је би ла  пред о дре ђе на ге о е ко ном ским мо ти ви ма та да јед-
ног од два, а да нас је ди ног  ве ле ак те ра ме ђу на род них од но са. Та ко, по зна ти 
аме рич ки вој ни екс перт, Том Џер ва зи (Ger vasy), још пре три де се так го ди на 
при зна је: „Из во ри си ро ви на има ју кључ ни зна чај. (...)  У би ло ко јем де лу пла-
не те нас не бри не то ли ко очу ва ње ре ги о нал ног ми ра ко ли ко оне мо гу ћа ва ње 
при сту па из во ри ма си ро ви на.(...) На ша на о ру жа ва ња до би ла су фак тич ки 
нов об лик ко ло ни ја ли зма, ши ре ња на шег ути ца ја у пот пу ном скла ду са док-
три ном Ник со на-Ки син џе ра, ко ја пред ви ђа ’на јам’ дру гих зе ма ља ка да је то 
мо гу ће, са мо за то да би смо се бо ри ли њи хо вим ру ка ма“ (Ger vasy, 1981: 72). 
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раз у ме се, не пот пу ни би ланс “тро шко ва” (углав ном, да ка ко, 
са мо на стра ни по ра же ног) је сле де ћи: у пот пу но сти ра зо-
ре на нај мно го људ ни ја зе мља арап ског све та, број ци вил них 
жр та ва ко ји ни ка да не ће би ти са си гур но шћу утвр ђен,14 еко-
ном ски де ста би ли зо ван цео ре ги он и до дат ним на дах ну ћем 
оп скр бље не фун да мен та ли стич ке и екс тре ми стич ке сна ге 
ши ром ислам ског све та. Да је ово по то ње би ло пред ви дљи-
во, све до чи по да так да је  На ци о нал ни са вет за по вер љи ве 
ин фор ма ци је већ де цем бра 2004. го ди не осно ва но упо зо рио 
„да ће Ирак и оста ли евен ту ал ни кон флик ти у бу дућ но сти 
олак ша ти и убр за ти ре гру то ва ње, на ла же ње те ре на за обу-
ку, уса вр ша ва ње тех нич ких ве шти на и је зич ких  зна ња но ве 
кла се те ро ри ста ко ја ће се ’про фе си о на ли зо ва ти’ и за ко ју ће 
по ли тич ко на си ље по ста ти циљ сам по се би“.15 Спрем ност 
вр хун ских пла не ра да уђу у ри зик по спе ши ва ња те ро ри зма, 
под вла чи Но ам Чом ски, не ука зу је на то да је њих та кав ток 
ства ри об ра до вао. „То са мо по ка зу је да спу та ва ње те ро ри-
зма за њих ни је има ло та кав при о ри тет као не ки дру ги ци-
ље ви, на при мер, ус по ста вља ње кон тро ле над нај ве ћим енер-
гет ским ре сур сом на све ту“ (Chomsky, 2007: 135). У при лог 
овом уви ду све до чи и Гор Ви дал (Vi dal): “Ка да смо оти шли 
у Ав га ни стан да за у зме мо и ра зо ри мо ту зе мљу, наш глав но-
ко ма ну ју ћи ге не рал је био упи тан ко ли ко ће по тра ја ти док 
се не про на ђе Оса ма бин Ла ден. А ге не рал је из гле дао при-
лич но из не на ђе но и ре као: 'Па, ни смо ми због то га ов де'” (Vi-

Уоста лом, “за не ко га се мо же ре ћи да има моћ у ме ри у ко јој мо же да ути че 
да се дру ги по на ша ју у скла ду са ње го вим соп стве ним ин тен ци ја ма“ (Gold-
ha mer & Shills, 1979: 171).

14 С дру ге стра не, го то во за не мар љив број жр та ва ме ђу аме рич ким и бри тан-
ским вој ни ци ма, бе ле жио се ве о ма пе дант но и си сте ма тич но. Људ ски жи вот 
се, да кле, тре ти ра као не спор на вред ност са мо ка да је реч о жи во ту соп стве-
них гра ђа на. Жи во ти оних, за рад чи јих људ ских пра ва се, на вод но, и ин тер-
ве ни ше, тре ти ра ју се, и у ре то рич ком и у прак тич ком сми слу, као “ко ла те-
рал на” и ма ње-ви ше бе зна чај на “ште та”. Ако је, до и ста, ка ко је твр дио Ги-
денс, са вре ме на ли бе рал на др жа ва “др жа ва без не при ја те ља”, то је, с пра вом 
упо зо ра ва Гри го рис Ана ни а дис,  сто га што од би ја да их као та кве при зна. 
Cf. Gid dens, 1998: 70. i Ana ni a dis, 2002: 15.

15 На ве де но пре ма: Chomsky, 2007: 135. Ако успех Аме ри ке у бор би про тив  
ислам ског те ро ри зма „прет по ста вља ње го во тре ти ра ње на на чин ко ји не ће 
ан та го ни зо ва ти и  тре нут не не ек стре ми сте и ко ји ће ци ља ти др жа ве ње го ве 
спон зо ре, а пом но чу ва ти до бре од но се са др жа ва ма са ве зни ца ма, од  ње га су 
САД још увек ве о ма да ле ко и без ја сне на ме ре да ту раз да љи ну сма ње“(Pil lar, 
2001: 220).
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dal, 2004:137).Под, очи глед но ис прав ном, прет по став ком да 
је стра те ги ја Бу ша и Чеј ни ја би ла усме ре на са мо ка наф ти,  
„њи хо ва так ти ка – ра за ра ње вој ске, уни шта ва ње Ба ат ре жи-
ма, и ко нач ни до ла зак Аме ри ка на ца, што је по спе ши ло уну-
тра шње ми гра ци је - те шко да је мо гла би ти успе шни ја. Це на 
све га то га – не ко ли ко ми ли јар ди до ла ра ме сеч но  плус пар 
сто ти на аме рич ких жр та ва16 (њи хов број ће се сма њи ва ти, а 
и ина че је упо ре див са бро јем жр та ва у са о бра ћај ним не сре-
ћа ма иза зва ним по вла че њем за ко на по ко јем во за чи мо тор ци-
кла мо ра ју да но се ка ци гу) - за не мар љи ви су у по ре ђе њу са 30 
хи ља да ми ли јар ди до ла ра у нафт ном бо гат ству, ко је ће обез-
бе ди ти аме рич ку ге о по ли тич ку над моћ и јеф тин бен зин за 
гла са че”, за па жа Џим Холт (Holt, 2007: 3). Ко нач но, моћ је за-
ми шље на „као ин хе рент но аси ме трич на и она ко ја ре зул ти ра 
у спо соб но сти по је дин ца или гру пе да стек не и очу ва ко рист 
оди при ме ни  ка зну на дру ге - ко рист ко ја оста је на кон што 
се  огра ни че ња ко ја јој они ус по ста вља ју, узму у об зир“ (Bla-
is, 1974: 47, кур зив М. Р.).  У слу ча ју о ко јем је реч, ту ко рист 
би тре ба ло да оси гу ра Нацртзаконаорасподелизарадеод
ирачкенафте, на пи сан у САД за ирач ки пар ла мент, а ко ји 
пред ви ђа да се це ло ку пан тај по сао пре да у ру ке За пад них 
нафт них ком па ни ја. На ци о нал на нафт на ком па ни ја Ира ка би 
тре ба ло да за др жи кон тро лу над све га 17 од 80 по сто је ћих 
бу шо ти на, а оста ле ће – укљу чу ју ћи и оне ко је тек тре ба да 
бу ду фор ми ра не - у на ред них 30 го ди на би ти под кон тро лом 
стра них кор по ра ци ја, ко је не ће би ти оба ве зне да сво ју за ра-
ду ин ве сти ра ју у ирач ку при вре ду. “Те ком па ни је ће мо ћи да 
пре мо сте тре нут ну не ста бил ност Ира ка та ко што ће уго во ре 
пот пи са ти од мах, док је ирач ка вла да нај сла би ја, а он да са че-
ка ти нај ма ње две го ди на пре не го што за и ста до ђу на те рен“, 
раз ја шња ва Џим Холт (Holt, 2007: 3). 

Ина че, број аме рич ких вој ни ка жр та ва те ро ри стич ких 
на па да ши ром Ира ка ко је су из ве ли углав ном те ро ри сти из 
дру гих ислам ских зе ма ља, по ла го ди не на кон окон ча ња ра-
та пре ма ши вао је број стра да лих у рат ним опе ра ци ја ма. Јед-
на ви со ка  зва нич ни ца та да шње аме рич ке ад ми ни стра ци је 
ту чи ње ни цу је ту ма чи ла као ре зул тат  “ђа во ло вог са ве зни-
штва из ме ђу оста та ка Са да мо вог ре жи ма и те ро ри ста стра-

16 Про це на се од но си на пе ри од до 2007. го ди не.
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на ца” ко ји, пре ци зи рао је Џорџ Буш, сти жу из Ира на и Си-
ри је, др жа ва ко је су и пре по чет ка ра та про тив Ира ка би ле 
мар ки ра не као сле де ће ме те “ан ти те ро ри стич ке” кам па ње. 
У Бу шо вом, ге о по ли тич ки ја сно кон фор ми ра ном ста ву, као 
“ђа во ло ви са ве зни ци”  ни су се  по ми ња ли  Тур ска, Еги пат, 
Јор дан, Че че ни ја, или, пак, Ал ба ни ја, о чи јим ло го ри ма за 
обу ку Ал-Ка и де по сто ји мно штво вр ло увер љи вих до ка за.17

...

Уко ли ко, ис тра ја ва ју ћи на ре а ли за ци ји сво јих, у ре ал-
по ли тич ком дис кур су ја сно де фи ни са них и по зи ти ви ра них 
ци ље ва, САД и ус пе ју да у циљ ном ре ги о ну ета бли ра ју и 
ста би ли зу ју не ку од по ли тич ко-кул тур них вред но сти ко ји ма 
су оправ да ва ле бру тал но еко ном ско и вој но ин тер ве ни са ње 
у ње га (де мо крат ске по ли тич ке про це ду ре, пар ла мен тар ни 
си стем вла сти,...), та чи ње ни ца има ста тус “ко ла те рал не” до-
би ти, зна чај не са мо у ме ри у ко јој, евен ту ал ним ин ста ли ра-
њем ко о пе ра тив ног, “са ве знич ког” ре жи ма, до при но си ре а-
ли за ци ји оних при мор ди јал них – интересних мо ти ва за њи-
хов ан га жман у том де лу све та.  А та кви ре жи ми су apriori 
або ли ра ни од оп ту жби за сва евен ту ал на доц ни ја огре ше ња 
о вред но сти ко је ак ту ал на су пер-си ла јав но про кла му је као 
једине  мо ти ве свог ан га жо ва ња на њи хо вом ин ста ли ра њу, 
и оста ју та кви све док де мон стри ра ју оче ки ва ну и же ље ну 
ме ру ко о пе ра тив но сти и “са ве зни штва“. Аме рич ка спољ-
на по ли ти ка, при ме ћу ју Ај ра  Кец нел зон и Марк Ке зел ман, 
пре тр пе ла је мно ге из ме не од Дру гог свет ског ра та на о ва мо. 
Али, ње ни основ ни ци ље ви су оста ли исти: упо тре би ти сву 
аме рич ку по ли тич ку, вој ну и еко ном ску моћ ка ко би се ус-
по ста ви ли и оси гу ра ли ’при ја тељ ски’ ре жи ми у дру гим зе-
мља ма. А да ли је ре жим при ја тељ ски или не, за ви си ис кљу-
чи во од то га „да ли аме рич ким кор по ра ци ја ма омо гу ћа ва да 
сло бод но де лу ју уну тар ње го вих гра ни ца ка ко би се до мо гли 
си ро ви на и обез бе ди ли се би при вред не и ин ве сти ци о не шан-
се. Не тре ба гу би ти из ви да да су го то во сви, Аме ри ци при ја-
тељ ски ре жи ми у Тре ћем све ту, ре ак ци о нар ни и ре пре сив ни: 

17 Стра ни те ро ри сти у Ира ку су, за пра во, би ли по је дин ци из чи та вог ислам ског 
све та ко је је ЦИА низ го ди на об у ча ва ла и из да шно фи нан си ра ла њи хо ву бор бу 
про тив Со вје та у оку пи ра ном Ав га ни ста ну. Ви ше о то ме у: Who mley, 2002.
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де мо крат ске вла де че сто не мо гу та ко ла ко да омо гу ће да се 
на ци о нал ним ре сур си ма рас по ла же на на чин ко ји ће фа во ри-
зо ва ти  ин те ре се аме рич ких кор по ра ци ја и аме рич ке вла де“ 
(Kat znel son & Kes sel man, 1987: 349-350). Слич не кри те ри ју-
ме ре жим ског „при ја тељ ства“, аме рич ка спољ на по ли ти ка 
је де мон стри ра ла и у свом тре ти ра њу ге о граф ских про сто ра 
За пад ног Бал ка на. Та ко је, под се ћа Гор дон Бар дош (Bar dos), 
је дан од бал кан ских љу би ма ца Ва шинг то на, са да по кој ни, 
био при пад ник на ци стич ке ор га ни за ци је ко ла бо ра ци о ни ста 
у 1940-им, љу би тељ Аја то ла ха Хо ме и ни ја 1980-их, до ма ћин 
Оса ме бин Ла де на 1990-их. С дру ге стра не, „про ве ди те ка-
ри је ру пи шу ћи књи ге у ко ји ма кри ти ку је те ко му ни стич ки 
мо но пол на власт (у вре ме док су ко му ни сти на вла сти), или 
пре во ди те де То кви ла и Федералистичкесписена свој ма тер-
њи је зик, и Ва шинг тон ће вас, уко ли ко ни сте ко о пе ра тив ни, 
про зва ти ре ин кар на ци јом Сло бо да на Ми ло ше ви ћа“ (Bar dos, 
2010, 19).18 А ако у др жа ва ма не ма дру ге мо гућ но сти за кон-
сти ту ци ју ва ља не вла сти, осим да је одо бри свет ска су пер-
си ла, он да ви ше и не ма ва ља не и по у зда не вла сти, за кљу чу је 
Јо ван Ба бић.  Јер, за прет по ста ви ти је да ће та кво одо бре ње 
„да се уде ли са мо ако за то по сто ји аде ква тан ин те рес, што 
он да по вла чи да су све дру ге ка рак те ри сти ке те вла сти, осим 
ње не по доб но сти, из ра же не кроз по слу шност, ире ле вант не: 
иста ствар ће мо ћи да се одо бри или нео до бри, или, чак, осу-
ди, на осно ву од лу ке оних ко ји сво је ин те ре се мо гу да при-
ка жу као сен ти мен те ко ји пред ста вља ју кри те ри ју ме прав де“ 
(Ба бић, 2000: 380).  

18 Не ко о пе ра тив ност пр вог срп ског пост ми ло ше ви ћев ског пред сед ни ка на ко ју 
Бар дош ре фе ри ра на овом ме сту  са сто ја ла се,  зна но је, у ње го вој не спрем-
но сти на кви је ти стич ко при ста ја ње уз не ле гал ну се це си ју де ла срп ске др жав-
не те ри то ри је, про гла ше не ре ги о ном од по себ ног аме рич ког, из ме ђу оста лог, 
ка ко смо утвр ди ли, и ге о е ко ном ског ин те ре са, те сто га и ле ги тим ног ути ца ја, 
од но сно по ли тич кој не вољ но сти да дâ лич ни и ин сти ту ци о нал ни до при нос 
уни та ри за ци ји Бо сне и Хер це го ви не, из аме рич ке спољ но-по ли тич ке ви зу ре 
пре по зна те као ре ги он по го дан за по рав на ва ње исто риј ских ра чу на са  му сли-
ман ском светском по пу ла ци јом, на ве ћи ни оста лих  та ча ка  гло бу са про те-
клих пет на е стак го ди на окрут но жр тво ва ном аме рич ким др жав ним, у пр вом 
ре ду енер гет ским ин те ре си ма.
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„Арапскопролеће2011“убојамастарог,
„црног“злата

У је сен 2011. го ди не,  пре ма по ли тич ко-тех но ло шком 
мо де лу го то во исто вет ном оно ме по ко ме је овла да но Ира-
ком, по ко ре на је и Ли би ја, а на ме сто до та да шњег, у њој се 
по че ло са ин ста ли ра њем јед ног, по све му су де ћи, још кон зер-
ва тив ни јег и опре сив ни јег, али, пре ма оче ки ва њи ма, спрам 
аме рич ких енер гет ских ин те ре са у том де лу све та мно го 
то ле рант ни јег ре жи ма. На и ме, Ли би ја, чла ни ца ОПЕК-а, са 
нај ве ћим ре зер ва ма наф те на африч ком кон ти нен ту, пре ра-
та је про из во ди ла днев но око 1,6 ми ли о на ба ре ла теч ног го-
ри ва. Го ди не 2003., на кон уки да ња санк ци ја ко је су јој би ле 
на мет ну те  због од би ја ња да уче ству је у ис тра зи  “слу ча ја 
Ло кер би”, до шло је до пра ве тр ке ино стра них ком па ни ја за 
оси гу ра ва ње кон це си ја за екс пло а та ци ју ње не наф те.  За ин-
те ре со ва ност је  је би ла то ли ко ве ли ка да је ли биј ска др жав-
на  На ци о нал на нафт на кор по ра ци ја мо гла ус по ста ви ти строг 
си стем екс пло а та ци је по знат као ЕП СА-4. Он се, у нај кра ћем, 
са сто јао у то ме да  Ли биј ци ма  оста је 90 по сто за ра де, иако 
За пад не нафт не ком па ни је мо ра ју ли биј ској др жа ви пла ти ти 
ми ли он ске так се, до зво ле за ис тра жи ва ње но вих на ла зи шта, 
... Део про фи та од де се так про це на та, ко ји су мо гли за др жа-
ти, у та квим  окол но сти ма је про це њен као  ве о ма скро ман. 
У тим чи ње ни ца ма ве ћи на ана ли ти ча ра про на ла зи основ-
ни мо тив за сна жно ин вол ви ра ње САД и њи хо вих за пад но-
европ ских са ве зни ца у ли биј ско „арап ско про ле ће“,19 ко је је 
окон ча но свр га ва њем ре жи ма Мо а ме ра ел Га да фи ја и ње го-
вом бе сти јал ном ли кви да ци јом,20 те  до во ђе њем зе мље у ста-

19 Ова син таг ма (алт. „арап ско бу ђе ње“, „арап ски устан ци“) се у ме диј ском дис-
кур су ета бли ра ла као озна ка за знат ним де лом и из ва на ин ду ко ва не со ци јал не 
по кре те у арап ском (али и не-арап ском) све ту  усме ре не про тив та мо шњих 
не де мо крат ских ре жи ма, ко ји су за по че ли кра јем 2010. и на ста ви ли се то ком 
2011. го ди не.

20 Дру ги ва жан мо тив за НА ТО „ин тер вен ци ју“ у Ли би ји пре по зна је се у Га да-
фи је вој ве о ма по вољ ној по ну ду ру ском ГА СПРОМ-у да из гра ди га со вод кроз 
Сре до зем но мо ре ка ко би се обез бе ди ла ис по ру ка ли биј ског га са Евро пи. То 
је, пре ма алар мант ним За пад ним пред ви ђа њи ма,  мо гло до ве сти до ус по ста-
вља ња ру ског мо но по ла на снаб де ва ње ста рог кон ти нен та овим дра го це ним 
енер ген том, што је мо ра ло би ти спре че но по сва ку це ну.
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ње ме ђу пле мен ских су ко ба та квог ин тен зи те та ка кав ни је 
за бе ле жен од ње ног на стан ка. Од мах на кон то га, глав ни из-
вр шни ру ко во ди о ци За пад них нафт них и га сних ком па ни ја  
по хи та ли су ка Три по ли ју ка ко би, као и у ирач ком  слу ча ју,  
скло пи ли еко ном ске аран жма не  са  “пре ла зном вла дом”  док 
је иста нај сла би ја, да кле у, по се бе нај по вољ ни јим мо гућ ним 
по слов ним окол но сти ма.21

На кон што је окон чао по сао у Ли би ји, AFRI COM (Uni-
ted Sta tes Afri ca Com mand) ће, пред ви ђа Пол Крејг Ро бертс 
(Ro berts), “за по де ну ти кав гу са дру гим африч ким зе мља ма 
у ко ји ма Кинаима ин ве сти ци је у енер ге ти ку и ру дар ство. 
Оба ма је већ по слао кон тин гент аме рич ке вој ске у Цен трал-
ну Афри ку, под ма ском гу ше ња  уганд ске 'Ар ми је Бож јег 
от по ра', ми ни устан ка про тив вла да ју ћег до жи вот ног ди ка-
то ра. Пред став ник Ре пу бли ка на ца у Пред став нич ком до му, 
Џон Беј нер, већ је по здра вио из ве сност још јед ног ра та, из-
ја вљу ју ћи да сла ње аме рич ких тру па у Цен трал ну Афри ку 
'уна пре ђу је на ци о нал не без бед но сне ин те ре се САД и ње ну 
спољ ну  по ли ти ку', а  Ре пу бли кан ски се на тор, Џејмс Ин хоф, 
ли фе ро вао је то не мо ра ли стич ког пра зно сло вља о спа са ва њу 
'уганд ске де це' (вр ло не ти пич на за бри ну тост ка кву се на тор 
ни је по ка зи вао за де цу Ли би је или Па ле сти не, Ира ка, Ав га-
ни ста на и Па ки ста на)“ (Ro berts, ин тер нет, кур зив М.Р.).

У  ме ђу вре ме ну,  „кав га“  је већ за по де ну та са још јед ном 
др жа вом  ак те ром „арап ског про ле ћа“  са ни ма ло за не мар љи-
вим ре зер ва ма  „цр ног зла та“. На и ме, Ме ђу на род на аген ци ја 
за атом ску енер ги ју (ИАЕА), ко ја ра ди при УН, из ја ви ла је, 
не ду го на кон  Га да фи је вог смак ну ћа и при во ђе ња кра ју ра та 
у Ли би ји, да је на под руч ју Си ри је от кри ла до сад не по зна ти 
ну кле ар ни ком плекс, у ко јем ре жим Ба ша ра ел Аса да ра ди на 
про из вод њи атом ске бом бе. Он, на вод но, са ра ђу је са „оцем“ 
па ки стан ске ну кле ар не бом бе, Аб ду лом Ка ди ром Ка ном, ко-

21 За не мар љи во ма лим ко лич на ма наф те ко ји ма рас по ла жу оста ле зе мље ак-
те ри „арап ског про ле ћа“ (Tунис, Еги пат, Јор дан, Је мен,...) об ја шња ва се ре-
ла тив но ма ла за ин те ре со ва ност Евро-Аме ри ке за ис хо де со ци јал них не ми ра 
у њи ма, па и отво ре на по др шка не ки ма од та мо шњих дик та тор ских ре жи ма 
(Фран цу ске ту ни ско ме, а Аме ри ке еги пат ско ме). Уз то, Му ба рак је, под се-
ћа Мајкл Па рен ти (Pa ren ti, 2011: 22) био све оно што Га да фи ни је – при ја-
тељ Аме ри ке, ко ји је отво рио вра та аме рич ком ка пи та лу, ММФ-у и Свет ској 
бан ци, из вр шио при ва ти за ци ју др жав не имо ви не, про па ги рао сло бод но тр-
жи ште,...
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ји је не ка да, под окри љем ЦИА, ра дио на ну кле ар ном про-
гра му ове ис точ но-азиј ске др жа ве. Ту ин фор ма ци ју су, ина че, 
у јав ни про стор лан си ра ли ме ди ји под кон тро лом аме рич ке 
вла де (CNN, VOA,...).  Као цен тар за пра вље ње атом ског на-
о ру жа ња на ве ден  је ин ду стриј ски ком плекс у гра ду Ха са-
ка ху, до са да по знат као фа бри ка за пре ђу па му ка, као та ква 
по твр ђе на у ви ше из ве шта ја ин спек то ра  IAEA-а.  Сво је са да-
шње, бит но дру га чи је тврд ње  Аген ци ја  пот кре пљу је ста вом 
Изра е ла, ко ји твр ди да је 2007. бом бар до вао је дан обје кат на 
те ри то ри ји Си ри је за ко ји се сум ња ло да је плу то ни јум ски 
ре ак тор, а ко ји по спо ља шњем ди зај ну нео до љи во под се ћа 
на ком плекс ко ји је са да сум њив!  Џо зеф Ки рин ки о не (Ci rin-
ci o ne, 2011: 32), аме рич ки екс перт за ну клер но  на о ру жа ње и 
не ка да шњи ди рек тор Кар не ги је ве за ду жби не за ме ђу на род-
ни мир твр ди, ме ђу тим, да је бом бар до ва ни обје кат, за пра во, 
био нај ве ћи де по за скла ди ште кон вен ци о нал ног оруж ја и да 
у ње му ни је би ло ни ка квих тра го ва ну кле ар ном на о ру жа њу. 
Ирач ки сце на рио, ре кло би се, има из гле да да у још јед ној 
др жа ви арап ског све та до би је сво ју прак тич ну ре а ли за ци ју.

...

И ви ше го ди шње аме рич ко на сто ја ње да сна жно ути че 
на уну тра шње при ли ке у Ира ну22, ин тен зи ви ра но за хук та-
ва њем  „арап ског про ле ћа“, ре то рич ки узев,  осла ња ло се на 
про па ган ду екс пло а та ци ју  чи ње ни це  иран ске ис трај но сти 
на овла да ва њу ну кле ар ном тех но ло ги јом ко ја, пре ма прет по-
став ка ма аме рич ког по ли тич ког еста бли шмен та, не би би ла 
ко ри шће на у мир но доп ске, већ у вој не свр хе, те би као та-
ква, пред ста вља ла опа сност по ста бил ност и мир у ре ги о ну.23 
Објек тив ним по сма тра чи ма, ме ђу тим, упо зо ра вао  је  Ри чард 
Фолк још пре по чет ка дру гог ра та у За ли ву, ја сно је да су 
др жа ве по пут Ира ка, Ира на и Се вер не Ко ре је да ле ко ви ше 

22 Иран је са око 3,7 ми ли о на ба ре ла  днев но,  че твр ти по ве ли чи ни про из во дјач 
си ро ве наф те у све ту и дру ги нај ве ћи из во зник ме ђу чла ни ца ма ОПЕК-а.  
Рас по ла же, та ко ђе, нај ве ћим свет ским ре зер ва ма га са, ко је су још ум но го ме 
не ис ко ри шће не.

23 Исто риј ског под се ћа ња ра ди, је ди на др жа ва у свет ском си сте му ко ја је атом-
ским ра за ра њем Хи ро ши ме и На га са ки ја кра јем II свет ског ра та, про дук те ну-
кле ар не тех но ло ги је до са да упо тре би ла у те про скри бо ва не, не-мир но доп ске 
свр хе, су упра во САД.
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из ло же не прет њи не го што пре те и да су њи хо ва на сто ја ња 
да стек ну не ку спо соб ност за стра ши ва ња у пу ној са гла сно-
сти са оним ти пом ар гу мен та ци је ко ји се сма трао ва лид ним 
за др жа ве то ком све ко ли ке исто ри је мо дер них ме ђу на род них 
од но са. “Да су се са ме до ми нант не др жа ве од ре кле оруж ја 
за ма сов но уни шта ва ње или да су се др жа ле сво јих обе ћа ња 
и оба ве за да те же раз о ру жа њу, он да би оспо ра ва ње под ре-
ђе ним др жа ва ма да по се ду ју та ква сред ства за стра ши ва ња 
би ло да ле ко кре ди бил ни је” (Folk 2003: 44). Уме сто то га, пет 
стал них чла ни ца Са ве та без бед но сти УН и да ље про из во де 
ну кле ар но оруж је, “су о че не са ре ла тив но сла бом мо рал ном 
осу дом дру гих на ро да. Ну кле ар не ам би ци је ма лих др жа ва, 
пак,  из вр га ва ју их сра мо ће њу, а че сто и са свим опи пљи вим 
ка зна ма од стра не дру гих др жа ва” (Jo & Gart zke 2007: 12). 
Отуд, Мо ха ме да  ел Ба ра де ја, не ка да шњег ше фа Ме ђу на род-
не аген ци је за  атом ску енер ги ју, Сје ди ње не др жа ве под се ћа-
ју на чо ве ка “ко ји на ста вља да  вр ти ци га ре ту у  усти ма док 
сви ма око се бе го во ри да  не сме ју да пу ше.”24  Ње на по ли-
ти ка, за кљу чу је  Сти вен Волт (Walt) ша ље ја сну по ру ку да 
упр кос оно ме што ње ни ли де ри го во ре, они  истин ски ве ру ју 
да је по се до ва ње што ве ће ко ли чи не ну кле ар ног оруж ја ве о-
ма по жељ но.  “Ако  Аме ри ка сма тра да је  ну кле ар но оруж је 
есен ци јал но за ње ну си гур ност, за што би ва из не на ђе на ка да 
сла би је и ра њи ви је др жа ве из ве ду исто ве тан за кљу чак”, пи та 
се Волт (2005: 239).25 Си гур ност на ко ју те сла би је и ра њи-
ви је др жа ве пре тен ду ју на сто је ћи да се до мог ну ну кле ар ног 
оруж ја, она је ко је се САД нај ви ше и пла ше - економскаси-
гур ност, ко ју тре ба да обез бе ди   пра во на  екс пло а та ци ју и 
из воз  рас по ло жи вих енер ге на та на на чин ко ји ће за шти ти ти 
у пр вом ре ду еко ном ске ин те ре се зе мље из во зни це и ње ног 

24 Cf. El-Ba ra dey, Mo ha med, Tran script of  Re marks  at the Co un cil on Fo re ign Re-
la ti ons, May 14, 2004, на ве де но пре ма : Walt, 2005: 238.

25 О раз ло зи ма за не при сту па ње Спо ра зу му о не ши ре њу ну кле ар ног оруж ја, 
ко је ове дру ге др жа ве на во де, ви ше у: Gol dblat, 1985. Рат у Ира ку, као и аме-
рич ка по ли ти ка пре ма Се вер ној Ко ре ји, сма тра Пол Пи лар, под у ча ва ју да 
уко ли ко раз ми шља те о то ме да поч не те са ну кле ар ним на о ру жа ва њем, тре-
ба да поч не те што пре, ка ко би сте обез бе ди ли ма кар јед ну бом бу у свом по-
дру му као сред ство од вра ћа ња, пре не го што САД или не ко дру ги упо тре би 
си лу ка ко би вас од стра нио. “А ак ту ал на си ту а ци ја у Ли би ји је лек ци ја да 
се тре ба чвр сто др жа ти би ло ко јег ну кле ар ног оруж ја ко је сте већ ус пе ли да 
про из ве де те” (Pil lar, 2010: 15).
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ста нов ни штва. Та ко пер ци пи ра ну си гур ност  би, сма тра се, 
на нај е фи ка сни ји на чин обез бе дио је дан  мо ћан  регионални  
ну кле ар ни ло би ко ји би, пре ма па нич ним упо зо ре њи ма ко ја 
сти жу из бри тан ске вла де, мо гао да се по ја ви  на Бли ском и 
Сред њем ис то ку, уко ли ко иран ским ну кле ар ним  „сто па ма“  
по ђу и дру ге зе мље у ре ги о ну, пре свих дру гих  за са да још 
увек “са ве знич ке” Тур ска и Са у диј ска Ара би ја.26 

Уместозакључка:
заобновљивевидовеенергије

На људ ску исто ри ју би се, су ге ри шу по је ди ни ауто ри,27 
по нај пре мо гло гле да ти као на кон ти ну и ра ни до га ђај ни ток, 
ко ји ни је во ђен иде јом о оства ри ва њу не ког по себ ног по ли-
тич ког или иде о ло шког про јек та, не го те ле о ло ги јом би о ло-
шког одр жа ња и над вла да ва ња дру гих, ка ко би се кон тро-
ли са ли рас по ло жи ви жи вот ни ре сур си на Зе мљи. А чо ве ков 
јав ни  го вор о та ко усме ра ва ној исто ри ји вр сте ко јој при па да, 
од но сно  соп стве ном до при но су ње ном не ве се лом то ку,  би 
се мо гао иш чи та ва ти као ка та лог ма ње или ви ше успе лих по-
ку ша ја да се тај до при нос остат ку вр сте при ка же у мо рал но 
му при хва тљи ви јем или бар ма ње не при хва тљи вом ли ку и 
та ко па ци фи ку је ње го во опи ра ње и евен ту ал ни бунт про тив  
истин ске ка кво ће исто га.  Ако је то ме та ко, на да да би сме на 
на ме сту гло бал ног хе ге мо на, или, пак, сло же ни је ре струк-
ту ри ра ње свет ске по ли тич ке мо ћи у прав цу ње не би по лар не 
или мул ти по лар не ре кон сти ту ци је, у зна чај ни јој ме ри ре ду-
ко ва ли  опа сно сти ко је про ис ти чу из уоче них чи ње ни ца, мо-
гла би се ис по ста ви ти  рав ном  по ве ре њу у оне мли но ве ко ји, 
ка ко би ре као Фројд (Freud), то ли ко рђа во ме љу  да би, че ка-

26 Ка да је реч о хе миј ском и би о ло шком оруж ју, тој “ну кле ар ној бом би си ро ти-
ње” тре ба има ти у ви ду да је упра во аме рич ка по ли ти ка ис трај но оне мо гу-
ћа ва ла ин тер на ци о нал ни до го вор о пот пу ном уни ште њу ар се на ла отров не 
„хе ми је“. Упр кос све ча ним за кле тва ма пред сед ни ка Бу ша  пред Скуп шти-
ном ОУН сеп тем бра 1989. го ди не, да ће у ро ку оф де сет го ди на САД уни-
шти ти све за ли хе сво јих бој них отро ва, Пен та гон је на ста вио да го ми ла и 
уса вр ша ва хе миј ска оруж ја. У Же не ви, за сто лом ме ђу на род них пре го во ра о 
за бра ни по се до ва ња хе миј ских оруж ја, ко ји тра ју без у спе шно од 1972. го ди-
не, пред став ни ци САД су из не ли пред лог да ар ми ја САД за др жи ‘два од сто’ 
хе миј ских оруж ја све док се и по след ња др жа ва на све ту не ли ши по след ње 
за ли хе бој них отро ва.”  Ви ше о то ме у: Hart & Cle ve stig, ин тер нет

27 Cf.  Са вић, 2010: 28.
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ју ћи на бра шно у њи ма про из ве де но, чо век мо гао умре ти од 
гла ди.28  У кон крет ном слу ча ју, и ви ше од то га – не ста ти као 
вр ста у пер ма нент ним рат ним над ме та њи ма за већ до бра но 
ис цр пље не а нео б но вљи ве из во ре енер ги је на  пла не ти, ко ји-
ма „по бед нич ки“ при ступ тре ба да оси гу ра све број ни је и ра-
зор ни је оруж је у  ру ка ма оних ко ји оску де ва ју у њи ма и очај-
нич ка по тре ба за истим та квим у скла ди шти ма оних ко ји их 
по се ду ју у из о би љу. Уме сто уз га ја ња те вар љи ве на де, про-
дук тив ни јим из бо ром се чи ни тех но ло шко на сто ја ње чо ве-
чан ства на но вим и ра ди кал но дру га чи јим - обновљивимви-
до ви ма енер ги је, ма ње де ва сти ра ју ћим по чо ве ко во, жи вот но 
ва жно при род но окру же ње, али, као по тен ци јал ни раз лог за 
рат не су ко бе ме ђу др жа ва ма и њи хо ву тр ку у на о ру жа ва њу, 
и по из гле де за ње гов вр сни оп ста накна Зе мљи у јед ном не-
по сред ни јем и ур гент ни јем сми слу те ре чи. Дру га чи је ре че-
но, што пре енер ги ју наф те, угља и при род ног га са за ме ни 
енер ги ја ве тра, во де и Сун че ве све тло сти као чо ве ков све сни 
и про ми шље ни из бор, би ће ве ћи из гле ди да оно га ко ји је још 
увек у при ли ци да би ра, па и ње го вих из бо ра, уоп ште бу де. А 
ако, и  у ме ри у ко јој по тро шња, на ка квим год енер ген ти ма 
за сно ва на, по ста не  средство, уме сто до са да шњег циља ње-
го вог жи во та, би ће и мо гућ но сти  да га бу де на ква ли тет ни ји 
и homosapiens-а до стој ни ји на чин.

28 Због ви со ке сто пе свог при вред ног ра ста и скром них ре зер ви наф те ко ји-
ма рас по ла же, Ки на је већ у овом тре нут ку озби љан ри вал САД у бор би за  
при ступ ње ним на ла зи шти ма, а с об зи ром на про јек ци је ње ног при вред ног 
ра ста ко ји би до 2030. тре ба ло да се удво стру чи, у не по сред ној бу дућ но сти 
би ће то у још ве ћој ме ри. За Ин ди ју то у овом тре нут ку ва жи  тек не што 
ма ло ма ње. А у пред ве чер је ирач ког ра та, под се ћа Алек сан дар Рар (Ra hr, 
2011: 12) и та да шњи шеф кре маљ ске ад ми ни стра ци је се по га ђао са ру ко вод-
ством САД о уче шћу ру ских ком па ни ја у пред сто је ћој де о би нафт ног „ко ла-
ча“, као што је, уз спо ра дич ну ам би ва лен ци ју,  ак ту ал но ру ско ру ко вод ство 
по др жа ло ово го ди шњу НА ТО „ин тер вен ци ју“ у Ли би ји. И Евро па ко ја је, 
ка ко пре до ча ва Џо зеф  Нај (Nay 2004: 236), у еко ном ском сми слу „већ до бро 
по ста вље на за урав но те же ње Сје ди ње них Др жа ва на тран сна ци о нал ној ша-
хов ској пло чи“ ће се за енер гет ско оси гу ра ва ње свог до стиг ну тог еко ном-
ског ста ту са, за си гур но, бо ри ти све ма ње се лек тив ним сред стви ма. Дру гим 
ре чи ма,  ин тен зи тет те бор бе ће, осно ва но је прет по ста ви ти,  све ви ше за ви-
си ти са мо од сна ге и „по у зда но сти“ тих сред ста ва, од но сно оружјâ ко ја се 
на ђу на рас по ла га њу овом, али и свим оста лим ак ту ал ним, као  и мо гућ ним 
бу ду ћим „ве ли ким игра чи ма“ на сце ни ме ђу на род не по ли ти ке. 
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MirjanaRadojicic

THEENDINGOFCOLDWAR,GREAT
POWERSANDGEOPOLITICS
OFNATURALRESOURCES

Sum mary

Inthistexttheauthorstartsfromaninsightthattheexpo
nentialgrowthofinhabitantsonEarth,theexploitednaturalreso
urcesandthestruggleforaprivilegedpositioninthedistribution
oftheirremainder,usedtopresentkeydeterminantsofgeopoli
ticalandgeoeconomicstrategyoftheonlyactualsuperpoweron
theplanetinthepostColdWareraofitsforeignpolicy.Usingthe
exampleofthewarsagainstIraqandAfghanistan,aswellasthe
stronginvolvementintheeventsintheArabworldin2011(“Arab
Spring”),sheistestingherhypothesisthatthemoralisticallytu
ned discoursewhich legitimised theseAmerican foreign policy
acts (“fighting terrorism”, “establishing order of democracy”,
“protectionof endangeredhumanrights”) represented, in fact,
arhetoriccamouflageofthoseauthentic,energeticallyinterested
motiveswhichledtheUSAandtheirWesternEuropeanalliesto
wards them.Similarmotiveswerewhat,accordingto the foun
dingofthisresearch,gottheactualglobalhegemoninvolvedin
theeventsoftheregionofKosovoandMetohija,whichendedin
occupation,followedbyseparationfromtherestoftheSerbian
stateorganism,andthenalsobyinternationallegalsubjectiviza
tionoftheformerSerbianprovince.Theconcludingpartofthe
textissortofapleafornewandradicallydifferent–renewable
energysources,lessdevastatingforhuman,vitallyimportant,en
vironment,yetaspotentialreasonsforwarconflictsamongcoun
triesandtheirraceforweapons,andalsoforhisbetterchances
tosurviveasaspeciesonthisplanetinamoredirectandmore
urgentsenseoftheword.
Keywords:geopolitics,geoeconomics,naturalresources,great

power,internationalpolitics,internationalethics.
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