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Раз го вор во дио: Сло бо дан Ерић

П
о што ва ни го спо ди не Меј сан, 
„Дој че ве ле“ и не ки дру ги 
за пад ни ме ди ји злу ра до на
ја вљу ју ско ри пад ре жи ма у 
Си ри ји. Ка ко Ви оце њу је те 
ста ње на фрон ту, ко је се за и

ста ком пли ку је? Ка ко по мо ћи си риј ској 
ар ми ји, на рав но, пре све га вој но? Мо же 
ли Си ри ја ра чу на ти и да ље на по др шку 
Ру си је у оруж ју, и на по моћ Ира на, Ира
ка и Ли ба на, ка да је у пи та њу људ ство?
- За пад њач ки ме ди ји пред ста вља ју ма-
шта ња Изра е ла као ствар ност. Већ че-
ти ри го ди не нам сва ке не де ље на ја вљу ју 
не ми но ван пад „ре жи ма“. А си ту а ци ја је у 
ства ри би ла кри тич на сре ди ном 2012. го-
ди не, а да нас је под пот пу ном кон тро лом. 
Од 23 ми ли о на Си ри ја ца, 3 до 4 ми ли о на 
су из бе гли це у ино стран ству, 18 до 19 ми-
ли о на по др жа ва Си риј ску Арап ску Ре пу-
бли ку, а око 500 000 по др жа ва џи ха ди сте. 

Ме ди ји на За па ду кри ју ову ствар ност, 
об ја вљу ју ћи ап сурд не ма пе о „зо на ма ко-
је су осло бо ди ли“ џи ха ди сти. Ме ђу тим, 
арап ска си риј ска вој ска је од лу чи ла да 
бра ни са мо гра до ве, да на пу сти пу сти ње 
ко је пред ста вља ју ви ше од по ло ви не те-
ри то ри је. С дру ге стра не, ислам ски Еми-
рат др жи три гра да и пу те ве ко ји про ла-
зе кроз пу сти њу. За пад њач ки ме ди ји се 
пра ве да ве ру ју да Еми рат кон тро ли ше 
це лу пу сти њу. То је јед но став но сме шно. 
Рат је већ до би јен. Ме ђу тим, рат ће се и 
да ље на ста ви ти све док бу де би ло пла-
ће ни ка, нов ца и на о ру жа ња за џи ха ди-
сте. Што би ло гич но тре ба ло да пре ста не 
кад бу де био пот пи сан тај ни би ла те ра лан 
спо ра зум из ме ђу САД и Ира на, упо ре до 
са мул ти ла те рал ним спо ра зу мом о ну-
кле ар ном на о ру жа њу гру пе 5+1. 
Што се ти че са ве зни штва, за мно ге ста-
нов ни ке Бли ског ис то ка по де ла исто риј-
ске Си ри је од стра не Бри та на ца и Фран-
цу за 1916. го ди не (спо ра зум Сик–Пи ко, 

Sykes–Pi cot) ство рио је др жа ве, али ни је 
про ме нио на ро де. Мно ги Ли бан ци сма-
тра ју да су они и Си риј ци исти на род. И 
то осе ћа ње по сто ји у ма њој сра зме ри у 
Јор да ну и Па ле сти ни. Ка да је Хе збо лах 
до шао да се бо ри у Си ри ји, твр дио је да 
је до шао да се бо ри не за Си ри ју, већ за 
Ли бан. Са да ви ди мо да је био у пра ву: да 
Хе збо лах ни је од бра нио гра ни цу из ме-
ђу Си ри је и Ли ба на са си риј ске стра не, у 
Ли ба ну би да нас вла дао рат. 
Што се ти че Ру си је, она је увек шти ти-
ла Си ри ју ка да је њен оп ста нак био у 
опа сно сти и то ће чи ни ти и да ље. Али 
је на ив но ве ро ва ти да ће Мо сква учи ни-
ти не што ви ше од то га. Она је по др жа ла 
Си ри ју – као и Но во ру си ју – на Са ве ту 
без бед но сти, али ни је ди рект но ин тер-
ве ни са ла у су ко би ма, ни у Си ри ји ни у 
Но во ру си ји. Чак је од би ла да по ша ље 
нај о сно ви је на о ру жа ње, као са те лит ску 
опре му или де тек то ре ту не ла. 
Иран се то ком овог ра та про ме нио. У по-
чет ку, за вре ме Мах му да Ах ма ди не џа да, 
Иран ци су би ли спрем ни да по ги ну за њи-
хов ан ти им пе ри ја ли стич ки иде ал. Да нас, 
у вре ме ше и ка Ха са на Ро ха ни ја, Иран ци 
раз ми шља ју о ин те гра ци ји на ме ђу на род-
но тр жи ште и о ши ре њу зо не њи хо вог 
ути ца ја. Те хе ран ће да кле и да ље да по др-
жа ва Да маск, али је за Си ри ју од жи вот ног 
пи та ња да на ђе но ве са ве зни ке, ина че ће 
уско ро би ти под пер сиј ском до ми на ци јом.

Шта је пра ва исти на о Ислам ској др
жа ви, ко ја чи ни нео пи си ве зло чи не? 
Аме рич ке сна ге твр де да бом бар ду ју 
по ло жа је ИСИСа, а, с дру ге стра не, ко 
је по мо гао да на ста не ова чу до ви шна 
вој на и па ра др жав на фор ма ци ја, ко ја 
је осво ји ла ве ли ке де ло ве те ри то ри ја 
не ко ли ко др жа ва? Ко им је дао оруж је, 
ло ги сти ку?
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 За пад њач ки ме ди ји већ че ти ри го ди не нам сва ке  

не де ље на ја вљу ју не ми но ван пад „ре жи ма“ у  
Да ма ску. А си ту а ци ја је у ства ри би ла кри тич на 
сре ди ном 2012. го ди не, а да нас је под пот пу ном 
кон тро лом. Од 23 ми ли о на Си ри ја ца, 3 до 4  
ми ли о на су из бе гли це у ино стран ству, 18 до 19 
ми ли о на по др жа ва Си риј ску арап ску Ре пу бли ку,  
а око 500 000 по др жа ва џи ха ди сте.  Арап ска  
си риј ска вој ска је од лу чи ла да бра ни са мо  
гра до ве, да на пу сти пу сти ње ко је пред ста вља ју  
ви ше од по ло ви не те ри то ри је. За пад њач ки ме ди ји 
се пра ве да ве ру ју да Еми рат кон тро ли ше це лу  
пу сти њу. То је јед но став но сме шно. 
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Вашингтон одговоран  
за миграције

Ци пра со ва вла да је да кле 
пр во при до би ла ве ли ку 
ве ћи ну да би од ба ци ла 
план Трој ке, а по сле је  

при хва ти ла тај исти план 
у за ме ну за по моћ  

вред ну 83 ми ли јар де 
евра, ко ју су за Грч ку  
уго во ри ле САД. Јав но 

мње ње ту ви ше ни шта не 
раз у ме, али Алек сис  

Ци прас ни је мо гао бо ље.
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- Ислам ска др жа ва је аме рич ки про је кат 
ко ји је пре ви ше до бро функ ци о ни сао и 
ко ји им са да сме та. У по чет ку се ра ди ло о 
по де ли Ира ка по мо ћу ства ра ња Су ни ста на 
(са да шњег Ка ли фа та) и Кур ди ста на (ко ји 
ни је ни на стао), у скла ду са ма пом Ро би на 
Врај та ко ју је об ја вио „Њу јорк тајмс“ 2013. 
го ди не. Ове но ве др жа ве би пре се кле ли-
ни ју ко му ни ка ци је из ме ђу Ира на са јед не 
стра не, и Си ри је, Ли ба на и Па ле сти не са 
дру ге. Да би се те др жа ве ство ри ле, би ло је 
по треб но раз дво ји ти на ро де, као што је то 
би ло учи ње но у Ју го сла ви ји. Али, по што је 
то био зло чин про тив чо веч но сти, то ни је 
мо гла да ура ди аме рич ка вој ска. За то су 
при бе гли јед ној не вла ди ној ор га ни за ци ји, 
Ислам ској др жа ви.
Има мо до ку мен та ци ју ко ја ни је ком-
плет на, али је до вољ на да би се до шло 
до за кључ ка да је Ислам ску др жа ву у са-
да шњем об ли ку ство рио Ва шинг тон, са 
са у диј ским нов цем и уз по моћ Изра е ла. 
Ме ђу тим, САД да нас ви ше не зна ју ка ко 
да се по ста ве пре ма тој ор га ни за ци ји ко ја 
се то ли ко уве ли ко раз ви ла и ко јом од са да 
ко ман ду је Тур ска. 
Ислам ски Еми рат при ме њу је иде о ло ги ју 
так фи ри ста ко ја је ин спи ри са на на чи ном 
раз ми шља ња јед ног ми сли о ца из Му сли-
ман ске бра ће, Му ста фе Шу кри ја, и ко ја 
ана те ми ше све оне ко ји не де ле ње го ву 
сек та шку ин тер пре та ци ју исла ма. Ње-
го ва стра те ги ја је де фи ни са на у књи зи 
об ја вље ној 2004. го ди не, „Ме наџ мент ди-
вља штва“; књи га је пи са на под псе у до ни-
мом, а ње на ин те лек ту ал на струк ту ра је 
очи глед но за пад њач ка. 
Ка да је ство ре на 2006. го ди не, то је би-
ла пле мен ска ор га ни за ци ја са ста вље на 
од шест су нит ских пле ме на из Ира ка и 
ли биј ских бо ра ца Ал Ка и де у Ира ку. Од 
сво је ре ор га ни за ци је ко ја да ти ра од ма ја 
2014. го ди не, Ислам ски Еми рат је при-
кљу чио и бив ше офи ци ре Са да ма Ху-
се и на, ко ји су по ве за ни са Са у диј ском 
Ара би јом и ко ји су по др жа ли 1982. го-
ди не по ку шај др жав ног уда ра Ислам ске 
Бра ће у Си ри ји. Али ње го ва ор га ни за ци ја 
под се ћа на ор га ни за ци ју на род них му-
џа хе ди на, ко ја је у ства ри иран ска сек та 
при бе гла у Ирак и ко ју је Са дам Ху се ин 
ко ри стио за пр ља ве по сло ве. 

Ви аме рич коиран ске ну кле ар не пре го
во ре по сма тра те као по ку шај јед ног ши
рег до го во ра Те хе ра на и Ва шинг то на. 
У слу ча ју по сти за ња овог спо ра зу ма, 
ка кве ће то по сле ди це има ти по бу дућ
ност Бли ског ис то ка?
- Пот пи су ју ћи тај спо ра зум, Ислам ска 
Ре пу бли ка Иран је пре ста ла да бу де оно 
што на го ве шта ва ње но име. По ми шље њу 
има ма Хо ме и ни ја, „ислам ски“ исто вре ме-
но озна ча ва ислам ску ре ли ги ју и бор бу 
за прав ду, тј про тив им пе ри ја ли зма. Од 
са да Иран вра ћа уло гу ко ју је имао за вре-
ме ша ха, тј. уло гу ре ги о нал ног жан да ра 
у име Ва шинг то на. „Ислам ски“ са да има 
са мо зна че ње ислам ске ре ли ги је. 

С дру ге стра не, то је до бра вест за ста-
нов ни ке, јер ће тај спо ра зум омо гу ћи ти 
при мир је у сле де ћих де сет го ди на. Али 
је то та ко ђе и ка та стро фа јер је тај мир 
не пра ве дан, а они ко ји се бо ре за прав ду 
су са да са ми. 

Ве о ма је ин три ган тан Ваш текст о тај ној 
са рад њи Са у диј ске Ара би је и Изра е ла. 
Шта је пред мет ове са рад ње и где се, у 
кон спи ра тив ној сфе ри, сре ћу ин те ре си 
ова два љу та про тив ни ка?
- Изра ел и Са у диј ска Ара би ја ви ше ни су 
не при ја те љи, већ вој ни са ве зни ци. За-
јед но су из вр ши ли на пад на Је мен. Ге не-
рал штаб арап ских за јед нич ких сна га ни је 

у Ри ја ду, већ у Хар ге и си, глав ном гра ду 
Со ма ли лен да. Ова не при зна та др жа ва, 
ко ја се на ла зи у Афри ци по ред Џи бу ти ја, 
изра ел ска је ко ло ни ја. Са у диј ским бом-
бар де ри ма углав ном пи ло ти ра ју изра-
ел ски вој ни ци. Изра ел је чак ис по ру чио 
јед ну не у трон ску бом бу ко ја је уби ла 
мно ге Је ме ни те у за глу шу ју ћој ти ши ни 
ко ја вла да у „ме ђу на род ној за јед ни ци“. 
У окви ру са На ци о нал ном без бед но-
сном стра те ги јом Ба ра ка Оба ме, ка да се 
аме рич ке тру пе бу ду по ву кле са Бли ског 
ис то ка и ка да бу ду пре шле на Да ле ки 
ис ток, без бед ност Изра е ла ће шти ти ти 
„За јед нич ке арап ске сна ге“, под обе леж-
јем Арап ске Ли ге, али под изра ел ском 
ко ман дом. 
Са рад ња из ме ђу Тел Ави ва и Ри ја да ће се 
на ста ви ти и у бу ду ћих де сет го ди на, као 
и екс пло а та ци ја нафт них по ља у Руб ел 
Ка ли ју, ко ји се углав ном на ла зе у Је ме ну, 
за јед но са оним у Ога де ну, у Ети о пи ји. Са 
та квим пер спек ти ва ма, Гру па Са у ди бен 
Ла ден би тре ба ло да из гра ди је дан ве ли ки 
мост из над клан ца Баб ел Ман деб, ко ји ће 
по ве за ти Аден и Џи бу ти. 

Да ли ге не рал Си си и ар ми ја успе шно 
одо ле ва ју у Егип ту и да ли је бри тан ско
аме рич кока тар ска ко а ли ци ја, ко ја у 
осно ви по др жа ва Му сли ман ску бра ћу, 
пре тр пе ла по раз у до ли ни Ни ла?
- Про је кат по ко јем тре ба да се ус по ста ви 
моћ тај ног дру штва Му сли ман ске бра ће 
у це лом арап ском све ту је про пао. Из гу-
би ли су Еги пат, Ту нис, не успе ва ју да се 
на мет ну у Ли би ји, от кло ње ни су из Си-
ри је, и њи хов по ку шај др жав ног уда ра у 
Са у диј ској Ара би ји је био не у спех. 
У по чет ку су има ли по др шку Ка та ра, а са да 
их по др жа ва Тур ска. Жи вот ни пут Ха ле да 
Ме ша ла је по том пи та њу вр ло сим бо ли-
чан. Овај ли дер Ха ма са је оли ча вао от пор 
Изра е лу ка да је Тел Авив пот ку пио ли де ре 
Фа та ха и на тај на чин ус пео да они отру ју 
Ја се ра Ара фа та. Ме шал је по бе гао у Си ри ју 
где је имао пот пу ну по др шку. Го ди не 2012. 
је на пу стио Да маск и оти шао у јед ну од 
не при ја тељ ских зе ма ља Си ри је, Ка тар, јер 
је сма трао да је ве тар про ме нио смер и да 
ће Му сли ман ска бра ћа по бе ди ти уз по моћ 
САД. Од Ха ма са је на пра вио па ле стин ски 
огра нак Бра ће, и скло пио је спо ра зум са Ал 
Ка и дом и Изра е лом ка ко би пре у зео па-
ле стин ски камп Ја мук, у пред гра ђу Да ма-
ска, и ка ко би убио па ле стин ске ли де ре и 
дру ге фрак ци је у кам пу. Из гу био је. Да нас 
углав ном про во ди сво је вре ме у Тур ској и 
по ку ша ва да про ђе као не при ме ћен. Ње-
го ва из да ја је пра ва дра ма за Па ле стин це. 
Ге не рал Аб дел Фа тах ел Си си ни је сло бо-
дан. Ње го ва зе мља је еко ном ски про па ла, и 

 
 Европ ски по ли ти ча ри још увек не раз у ме ју да је 

ми гра ци ја по сле ди ца аме рич ке стра те ги је ко ја 
да ти ра још од 2001. го ди не. Ва шинг тон ви ше не 
по ку ша ва да пре у зме кон тро лу над др жа ва ма, већ 
да их уни шти и да на мет не ха ос, у ко јем ни шта не 
мо же да се ор га ни зу је без ње го ве во ље.
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ка ко би на хра нио ста нов ни ке, по треб на му 
је са у диј ска по моћ. Он је да кле при мо ран 
да уче ству је у ра ту у Је ме ну на стра ни ко ја 
ни је ње го ва. И не мо же да по мог не Си ри ји. 

Ви сте за и ста у де цем бру на ја вљи ва
ли пад све моћ ног пред сед ни ка Тур ске 
Та ји па Ер до га на, из но се ћи шо кант не 
по дат ке из ње го ве би о гра фи је... Ка ква 
је ве за тур ског АКП и Му сли ман ског 
брат ства, и шта се ту ствар но до га ђа ло 
на кон за го нет ног на па да на са у диј ског 
прин ца Бан да ра бин Сул та на?
- Ре џеп Та јип Ер до ган ни је по ли ти чар, 
већ бив ши ма њи пре ступ ник ко ји је ус-
пео у по ли ти ци. Он не ма ни ка кву стра-
те ги ју, са мо сан – да ство ри но ву тур ску 
им пе ри ју – и ве ли ки сми сао ка да се ра ди 
о по вољ ним при ли ка ма. 
По што је до пу стио да аме рич ка ам ба са-
да вла да ње го вом зе мљом ду ги низ го ди-
на, упу стио се у рат про тив Ли би је, иако 
је та зе мља би ла вр ло ва жан еко ном ски 
парт нер за Тур ску. Он да је ис ко ри стио 
не ста нак са у диј ског прин ца Бан да ра бин 
Сул та на ка ко би пре у зео мре жу ме ђу на-
род них џи ха ди ста. Бан дар је био у бол ни-
ци ви ше од го ди ну да на због за до би је них 
ра на то ком атен та та ко ји је спро ве ден у 
знак од ма зде због уби ства чла но ва на ци-
о нал ног си риј ског Са ве та без бед но сти. 
Та ко ђе је ис ко ри стио на пу шта ње тро на 
ка тар ског еми ра ка ко би по вра тио над-
гле да ње Му сли ман ске бра ће. Та ко је он 
да нас исто вре ме но кум тај ног Брат ства 
и пра ви шеф ислам ског Еми ра та. 
Опи јен сво јим успе хом, при гра био је га-
со вод „Тур ски ток“ ка да му је Вла ди мир 
Пу тин пред ло жио да се тај ток из гра ди 
про шлог де цем бра. То је на рав но јед на 
огром на гре шка јер је та ко по стао при ви-
ле го ван еко ном ски парт нер Ру си је, док је 
исто вре ме но, пре ко НА ТО-а, вој ни парт-
нер САД. Због то га сам од мах на ја вио ње-
гов по раз. За и ста, аме рич ка ам ба са да је 
ре ор га ни зи ва ла ње го ву опо зи ци ју и он 
је из гу био на из бо ри ма. Или ће се ис ку-
пи ти – што ће га ску по ко шта ти – или ће 
мо ра ти да оде.

Ка ко оце њу је те ста ње у Укра ји ни, ко ја 
је по ста ла по вод за све ве ћу кон фрон
та ци ју Ру си је и За па да (САД и ЕУ)? Ка ко 
Ви ви ди те по ли ти ку Ру си је, и на уну тра
шњем и спољ ном пла ну, пре ма све ту, 
по себ но по во дом санк ци ја ко ју је За пад 
увео Мо скви? Мно ги ми сле да је Укра
ји на ре ванш Аме ри ке Ру си ји за Си ри ју.
- САД не ин те ре су је то што од Укра ји не 
пра ве про па лу и ко рум пи ра ну др жа ву. 
Они ни ка да ни су же ле ли да се Укра ји на 
при дру жи Европ ској уни ји. Ис це ни ра ли 

су де ша ва ња на Мај да ну не да би по ста-
ви ли По ро шен ка на власт, већ да би уни-
шти ли др жа ву. То су и ус пе ли. Тре нут на 
си ту а ци ја у Дон ба су и До њец ку им са-
вр ше но од го ва ра. Уни ште ње укра јин ске 
др жа ве, као и ирач ке, од го ва ра њи хо вој 
нај ве ћој стра те ги ји: са чу ва ти њи хо ву до-
ми на ци ју у све ту, спре ча ва ју ћи Европ ску 
уни ју, Ру си ју и Ки ну да им бу ду кон ку-
рен ци ја. Да би то по сти гли, они као пр-
во кон тро ли шу „за јед нич ке про сто ре“ 
– оке а не, ва здух и сај бер про стор – а као 
дру го, пре се ца ју мо гу ће кон ти нен тал не 
ру те. Уни ште ње ирач ке др жа ве зна чи 
пре се ћи „пут сви ле“, пут ко ји спа ја Ки-
ну и Ме ди те ран. Уни ште ње укра јин ске 
др жа ве зна чи пре се ћи ко ри дор Пе кинг–
Бер лин, за ко ји је Ки на упра во осно ва ла 
ги гант ску „Азиј ску бан ку“ за ин ве сти ци-
о на ула га ња у ин фра стук ту ре. 
На рав но, ује ди ње ње Кри ма и Ру си је је 
лош по тез за Ва шинг тон, али ће увек би ти 
мо гу ће да се за тво ре Бос фор и Дар да не-
ли ја. То гло бал но ни шта не ме ња.

Бри та ни ја и дру ге за пад не зе мље су у 
Са ве ту без бед но сти УН по ку ша ле да 
про гу ра ју ре зо лу ци ју о Сре бре ни ци, 
ко ја је ди рект но упе ре на про тив Ср би
је и Ср ба из Бо сне и Хер це го ви не, што 

је Ру си ја спре чи ла ве том. Ка ко Ви ви
ди те си ту а ци ју на Бал ка ну, по себ но у 
Ма ке до ни ји, и за што је Ср би ја и да ље 
ме та кон ти ну и ра них при ти са ка, иако су 
и ова и све прет ход не вла де у Бе о гра ду, 
по сле др жав ног пре вра та 2000. го ди не и 
укла ња ња Ми ло ше ви ћа, учи ни ле до ста 
усту па ка За па ду?
- За пад ња ци су струч ња ци за ме ња ње 
исто ри је. Ма са кр у Сре бре ни ци је си-
гур но био ге но цид, али ни су би ли Ср би 
ти ко ји су за по че ли ет нич ко чи шће ње у 
Ју го сла ви ји. У не ком нор мал ном све ту, 
тре ба ло би оп ту жи ти по је дин це Хр ва-
те, Бо сан це и Ср бе ко ји су по чи ни ли 
ге но ци де. 
Али би сви ма њи ма тре ба ло и при зна ти 
олак ша ва ју ће окол но сти. Јер ха ос ко ји 
је за вла дао Ју го сла ви јом су под мет ну ле 
САД. У то вре ме, аме рич ко ми ни стар-
ство од бра не је сма тра ло да је Ју го сла ви ја 
„ла бо ра то ри ја“ где су мо гли да екс пе ри-
мен ти шу са ства ра њем гра ђан ског ра та 
ни из че га. Ре зо лу ци ја ко ја ни је про шла 
у Са ве ту без бед но сти ука зу је на то, још 
јед ном, да За пад ња ци же ле да окри ве Ср-
бе за то што су пра во слав ни и кул тур но 
бли ски Ру си ји. 
Би ло ка ко би ло, ово тре нут но ни је при-
о ри тет Ва шинг то на. Оно што да нас те ра 

Ми гра ци је дестабилизују Европу
Ср би ју и уоп ште ју го и сточ ну Евро пу пре пла вио је та лас ми гра на та. Да ли је 
ово спон тан про цес, или је не ко за ин те ре со ван за ор га ни зо ва ње пре се ље
ња зна чај ног де ла по пу ла ци је са Бли ског ис то ка, из Ав га ни ста на и дру гих 
зе ма ља у Евро пу, ра ди мо гу ће де ста би ли за ци је Ста рог кон ти нен та ? Да ли 
не ко же ли да под сти ца њем ми гра ци ја из Си ри је оста ви пред сед ни ка Аса да 
без по др шке на ро да?
- Ни ко ни је пред ви део ве ли чи ну та ла са са да шњих ми гра на та. Углав ном до ла зе 
из Си ри је, Ав га ни ста на и са Со ма лиј ског по лу о стр ва. На су прот оно ме што твр-
де за пад њач ки по ли ти ча ри, не ра ди се ни о љу ди ма ко ји тра же европ ски ни во 
жи во та, ни о осо ба ма ко је по ку ша ва ју да по бег ну од дик та тор ских ре жи ма. То 
су са мо људ ска би ћа ко ја бе же од бор би јер је њи хо ва зе мља у рат ном ста њу, 
углав ном због тих истих по ли ти ча ра са За па да. 
Европ ски по ли ти ча ри још увек не раз у ме ју да је та ми гра ци ја по сле ди ца аме рич ке 
стра те ги је ко ја да ти ра још од 2001. го ди не. Ва шинг тон ви ше не по ку ша ва да пре у-
зме кон тро лу над др жа ва ма, већ да их уни шти и да на мет не ха ос у ко јем ни шта не 
мо же да се ор га ни зу је без ње го ве во ље. То је те о ри ја фи ло зо фа Леа Штра у са, на 
чи јој обу ци су би ли мно ги од го вор ни љу ди из Ми ни стар ства од бра не. 
Ме ђу тим, са да је за Аме ри кан це очи глед но да ха ос, иако иде у при лог њи хо вим 
ло кал ним ин те ре си ма, не мо же ви ше да се кон тро ли ше и да има тен ден ци ју да 
се ши ри. Ми гран ти су са да то ли ко мно го број ни да мо гу да де ста би ли зу ју др жа-
ве ко је је Ва шинг тон сма трао ста бил ним. Из гле да да је Оба ми на ад ми ни стра ци ја 
про ме ни ла свој пра вац: на пу сти ће те о ри ју ха о са и вра ти ће се на кла си чан су коб 
Хлад ног ра та. Та ко ја у сва ком слу ча ју ту ма чим име но ва ње но вог стра те га ми ни-
стар ства од бра не, Џеј мса Х. Беј ке ра, об ја ву но ве Вој не стра те ги је Ешто на Кар те-
ра, као и из ја ве бу ду ћег на чел ни ка за јед нич ког шта ба, ге не ра ла Џо зе фа Дан фор да. 
Да кле, тај про ток ми гра на та би тре ба ло у бли ској бу дућ но сти да се сма њи. Али 
тре ба ће бар две го ди не да ста нов ни ци ре а гу ју на ову про ме ну стра те ги је. Са да-
шња кри за ће се да кле пр во уве ћа ти, да би се ка сни је по ла ко убла жи ла.
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САД да ре а гу је на Бал ка ну је ру ски про-
је кат за наф то вод. Да би се то ме су прот-
ста вио, ге не рал Деј вид Пе тре ус је из ја вио 
да хр ват ска пред сед ни ца, Ко лин да Гра бар 
Ки та ро вић, по др жа ва не за ви сност Вој во-
ди не и да је ЦИА по ку ша ла да ор га ни зу је 
др жав ни удар у Ма ке до ни ји. 
Шта ви ше, Бал кан је још увек је ди на те ро-
ри стич ка ба за у Евро пи. На по чет ку ра та 
про тив Си ри је, Тур ска је ор га ни зо ва ла 
обу ку џи ха ди ста Ал Ка и де на Ко со ву. Да-
еш тре нут но има цен тре за обу ку у Бо-
сни, у Гор њој Ма о чи, Ошве и у Дуб ни ци. 

Ка ко оце њу је те при су ство на Бли ском 
ис то ку Ва ше отаџ би не Фран цу ске, чи ја 
се по ли ти ка по чет ком ра та у Си ри ји по
себ но ис та кла и пред ња чи ла у по др шци 
„по бу ње ни ци ма“? Да ли се фран цу ска 
спољ на по ли ти ка и на Бли ском ис то ку 
и у Евро пи по че ла ме ња ти на бо ље, да 
има свој иден ти тет и да се при бли жа
ва и са о бра жа ва ве ли кој ди пло мат ској 
тра ди ци ји и уло зи ко ју је кроз исто ри ју 
има ла Фран цу ска Ре пу бли ка? 
- На жа лост, по ли ти ка Олан да и Сар ко зи ја 
од го ва ра ин те ре си ма јед ног ма лог фран цу-
ског ка пи та ли стич ког кла на ко ји се на ла зи 
у сен ци. Ти љу ди су угу ра ли Фран цу ску у 
вој не ин тер вен ци је на Оба ли Сло но ва че, у 

Ли би ји, Си ри ји, Ма ли ју и у Сред њо а фрич-
кој Ре пу бли ци. Фран цу зи при ме ћу ју да су 
оба пред сед ни ка во ди ла пот пу но исту по-
ли ти ку, спољ ну као и уну тра шњу, што се 
ти че од бра не, као и еко но ми је. Али још 
увек ни су схва ти ли ко ву че кон це.
Али по сто је и ви со ки зва нич ни ци, као ге-
не рал ни се кре тар Је ли сеј ске па ла те, Жан 
Пјер Жу је, или лич ни шеф ге не рал шта ба 
пред сед ни ка, ге не рал Бе ноа Пи га, ко ји су 
оста ли на ко ман да ма без об зи ра на из-
бо ре и пре ла зак са „ре пу бли ка на ца“ на 
„со ци ја ли сте“. Та ко ђе, оба пред сед ни ка у 
сво јим ин тим ним кру го ви ма има ју исте 
при ја те ље, као што је, на при мер, гроф 
Ан ри де Ка стри, пред сед ник оси гу ра ва-
ју ћег дру штва „АК СА“ и гру пе Билд берг. 
Ти љу ди у ства ри об ли ку ју по ли ти ку 
Фран цу ске про тив Фран цу за, а не по ли-
тич ке стран ке. У 19. ве ку је би ла слич на 
си ту а ци ја са гру пи цом ве ли ких пред у зет-
ни ка, по ли ти ча ра и вој них ли ца, у ко јој 
су би ле по ме ша не лич но сти из ле ви це и 
де сни це, и ко ја је но си ла име „стран ка 
ко ло ни за ци је“. По што су огло би ли рад-
нич ку кла су, ба ци ли су се на Се вер ну 
Афри ку, Ки ну… И Си ри ју. 

И на кра ју, го спо ди не Меј сан, не мо же
мо да одо ли мо а да Вас, има ју ћи у ви ду 

Ва ша са зна ња и про ниц љи вост, не упи
та мо за ко мен тар ре фе рен ду ма у Грч
кој и суд би ну пре го во ра из ме ђу Ати не 
и Бри се ла о фи нан си ја ма и грч ком ду гу.
- Гр ци ни су има ли из бо ра. Ме ђу на род ни 
спо ра зу ми су их спре ча ва ли да на пу сте 
евро без на пу шта ња Европ ске уни је, а 
САД су им за бра њи ва ле да на пу сте ЕУ. 
Сви се се ћа ју др жав ног уда ра из 1967. го-
ди не и оног на Ки пру 1974. го ди не. 
Ци пра со ва вла да је да кле пр во при до би ла 
ве ли ку ве ћи ну да би од ба ци ла план Трој-
ке, а по сле је при хва ти ла тај исти план 
у за ме ну за по моћ вред ну 83 ми ли јар де 
евра, ко ју су за Грч ку уго во ри ле САД.
Јав но мње ње ту ви ше ни шта не раз у ме, 
али Алек сис Ци прас ни је мо гао бо ље. Грч-
ку су уни шти ли ње ни европ ски парт не ри 
ко ји се то ли ко пла ше да по ста ну сло бод-
ни – хо ћу да ка жем, да се на ђу ван око ва 
Европ ске уни је – да при ста ју на би ло шта 
од стра не Не мач ке. А вла да Мер ке ло ве 
бра ни прин ци пе са да шњег гло бал ног ка-
пи та ли зма. На су луд на чин екс пло а ти ше 
сво ју рад ну кла су, чи ја се ку пов на моћ 
сма њи ла, и са да де лу је не бри ну ћи о људ-
ским по сле ди ца ма за Грч ку. 

Пре вод са фран цу ског: 
Све тла на МАК СО ВИЋ

КА КО НАС ОД ПРЕТ ЊЕ ДА СМО „ЛИ НИ ЈА ВА ТРЕ“ УВО ДЕ У ЗА ПАД НИ 
ФРОНТ У КО МЕ КАО ЗОМ БИ ЈИ НЕ МА МО НИ КА КАВ СВОЈ ИН ТЕ РЕС

Срп ске вла сти у опе ра ци ји  
„Сла ба Ср би ја, ста би лан ре ги он“

Пи ше: Сло бо дан Ре љић 

Д
а ли на ма срп ске вла сти 
ви ше и обе ћа ва ју ула зак у 
Европ ску уни ју? Не. Чо век 
не мо ра би ти ни па жљив 
ана ли ти чар да би при ме-
тио да се то ви ше не по ми-

ње озбиљ но. А и ка ко би, кад је са ма ЕУ 
јав но за мр зла би ло ка кво про ши ре ње 
на пет го ди на. А по сле? Ко да о то ме 
са да ми сли. Ула зак у Уни ју је сад све 
ви ше ви зи ја: „да ле ко ви ђе ње... Сли ка 
ма ште, ви ђе ње не чег не ствар ног... псих. 
пред ста ва ко ју сма тра мо, услед бо ле сне 
раз дра жљи во сти цен трал ног ор га на 
(у по лу сну или хип но тич ном ста њу), 
за ства ран опа жај; при ка за, при чи на, 
при ви ђе ње, оп се на, утва ра“ (http://sta-
zna ci.com/). 

И ваљ да не ма то га ко ни је при ме тио 
да је кључ на реч у свим „исто риј ским“ 
пре го во ри ма у по след њих го ди ну да на 
– по гла вље. Би ло ко је и би ло кад. А као 
из оног ста рог ви ца о лу да ци ма ко ји се 
су пер про во де на ку па њу, а кад су до бри 
пу сте им и во ду – и ми, ако бу де мо баш 
ко о пе ра тив ни, мо жда до би је мо јед но 
по гла вље и до кра ја го ди не. Али ни је 
из ве сно. На ши пре го во ри за при сту па-
ње ЕУ пре тво ри ли су се у ми шо лов ку.  
Та ко нас не оста вља ју „на ши при ја те љи“ 
без мр ви ца си ра док нам че лик ми шо-
лов ке при ти ска пр сте. Као ре а лан циљ 
да ју нам – ре ги он. По не кад нам по ша-
љу не ког бри сел ског би ро кра ту да нас 
за ба вља игри ца ма „ко је ли дер у ре ги-
о ну“. Бо рис Та дић се др жао као да ће 
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му из Бе ле ку ће по сла ти же зло ли де ра 
За пад ног Бал ка на. Ву чић се са да бо ри с 
Еди јем Ра мом за тај не ви дљи ви трон. А 
Ан ге ла Мер кел се по на ша као да је она 
вр хов ни су ди ја у тој тр ци. Док ко мот но 
при слу шку ју мут не и пре о збиљ не раз-
го во ре на след ни це ве ли ког Би змар ка 
и ње них ма лих бал кан ских кли је на та, 
мом ци у NSA (Na ti o nal Se cu rity Agency) се, 
ве ро ват но, ва ља ју од сме ха. Уско ро ће мо 
и о то ме чи та ти у не ком „Ви ки ликс“ от-
кро ве њу. И ви де ти оно што зна мо: да се 
ов де не ра ди ни о ка квим ли де ри ма не го 
са мо о „ка по и ма“ у ре ги о ну.
Иза тих игри ца, наш ре ги он је свет без 
на де. Че твр ти свет. Не кад је „свет у 
раз во ју“, тзв. Тре ћи свет, на чи јем че лу 
смо се ми на ла зи ли, био свет си ро ма-
шних, али свет на де. Да нас је нај ве ћи 
део „све та у раз во ју“ из гу ран у Че твр ти 
свет. Јед но вре ме је био „у тран зи ци ји“, 
а сад ви ше не ма ни тих ша ре них ла жа. 
На том дну, ММФ про мо ви ше „до-
ба штед ње“. А ло кал ни ком пра до ри 
су за ду же ни да об ја сне на ро ду да 
ће се пу сти ња пре тво ри ти у зе ле ну 
до ли ну. Ко ли ко сле де ће го ди не! И 
опет сле де ће го ди не. Та фа та мор-
га на се зо ве – ре фор ма. Ср би ја је 
нај гла сни ји ме га фон у озби ље њу 
тог ши зо фре ног ле та из над ку ка-
ви чи јег гне зда. Што је ста ње го ре, 
то је глас срп ске вла сти ја чи. 
Пра ва де фи ни ци ја лу ди ла, го во рио 
је Ал берт Ајн штајн, је сте „по на вља-
ти исте по ступ ке из но ва и из но ва, 
а при том се на да ти дру га чи јем ре зул та-
ту“. Про гра ми штед ње су та ко по мо гли 
Грч кој да је ње но дру штве но тки во ви ше 
ра зо ре но не го што се то де ша ва у рат-
ном ста њу. Ср би ја као ква зи би блиј ска 
зе мља про ри че да исти по ступ ци до но се 
оздра вље ње. Али то ни су они из Крем не. 
Исти ни за во љу, сем срп ских вла сти ко је 
се бо ре за ме сто ка поа у ре ги о ну, ни ко 
не ма та ко по јед но ста вље но ми шље ње о 
„ме ра ма штед ње“. „Гар ди јан“ је овог ле-
та Ци пра сов ре фе рен дум упо ре ђи вао с 
Са ра је вом 1914. Шест не де ља по сле ви-
дов дан ског пуц ња свет, ко ји је био у ду-
бо кој кри зи, на шао се у Ве ли ком ра ту. 
На пот це њи ва ње грч ког кри ка, за то што 
је глас из ма ле зе мље, ко мен та тор ве ли: 
„Ди пло ма те из глав них европ ских гра-
до ва су та ко го во ри ле и 1914“.
Глав но лу ди ло у ре ги о ну, а ко је тра је, 
је сте што су вла сти у „ко ло ни јал ним де-
мо кра ти ја ма“ пот пу но под ре ђе не стра-
ним – хај де да бу де мо бла ги – ути ца-
ји ма, и све ма ње ре пре зен ту ју ин те рес 
на ро да ко ји фор мал но пред ста вља ју. 
Ка ко дру га чи је по сма тра ти пет на е сто-

го ди шњу про е вроп ску, или, бо ље ре ћи, 
про за пад ну, срп ску по ли ти ку у ста њу 
„ме ке оку па ци је“ од 5. ок то бра 2000! 
Ако се то уоп ште мо же зва ти по ли ти-
ком. Уме сто гла са де мо са, они слу ша ју 
глас НВО-ло би ста, а чи ји су зах те ви из-
ри чи ти ји и су прот ни ји на род ној во љи 
од са мих за пад них цен тра ла. 
Оно што се не кад зва ло „пе та ко ло на“ 
да нас по ста је „ср це Ср би је“. Док се срп-
ски пре ми јер и чла но ви пред сед ни штва 
БиХ зно је на ули ца ма Бе о гра да, на сто-
је ћи крај ње не у вер љи во да  на пад на 
пред сед ни ка вла де у Сре бре ни ци пред-
ста ве као „до бар знак за бу дућ ност“, 
НВО по ли тич ки усме ри ва чи ја вља ју 
да чи тав тај цир кус, у ства ри, слу жи да 
се при пре ми до бар од го вор на „не мач-
ко-бри тан ску ини ци ја ти ву за ства ра ње 
чвр шће др жа ве од БиХ, ове го ди не кад 
се обе ле жа ва два де сет го ди на од Деј то-
на“ (Алек сан дар По пов, Цен тар за ре ги-

о на ли зам). За пад ће на ску пу ре ги о нал-
них ли де ра у Бе чу, 27. ав гу ста, опет као 
и де це ни ја ма уна зад, њи ма обе ћа ва ти 
ин фра струк тур не про јек те, а они ће чи-
ни ти што им се ка же. По што се Ср би ја 
прак тич но од ре кла Ко со ва и Ме то хи је, 
сад је вре ме да се зна чај ни је дис тан ци ра 
од Ре пу бли ке Срп ске. 
У че му су то још Бри тан ци и Нем ци 
мо гли по кре ну ти „за јед нич ку ини ци-
ја ти ву“? У Укра ји ни. Ту, где их ује ди њу је 
ан ти ру ски став, а што је тај „ре ги он“ 
пре тво ри ло у до ли ну смр ти. Наш „ре-
ги он“, ко ји је пре не ку го ди ну на пра-
сно до био име За пад ни Бал кан – то 
не сум њи во по ка зу ју ско ри до га ђа ји 
око Сре бре ни це, у Ку ма но ву, на ули ца-
ма Ско пља – мо же, уз по моћ за пад них 
при ја те ља, би ти угу ран у „укра јин ски 
сце на рио“. Да се пре тво ри мо у ре зер-
во ар то пов ског ме са у, за сад, ан ти ру-
ском фрон ту, а да ље – ви де ће мо. На шим 
вла сто др шци ма се „при ја тељ ски“ пре ти 
да ће их пре тво ри ти у „ли ни ју ва тре“ 
уко ли ко се не при кљу че фрон ту у „ра ту 
ци ви ли за ци ја“. Ве ли ки по сао за ма ле 

љу де. Ве ли ка ис ку ше ња пред ма лим на-
ро ди ма. Ве ли ки ра до ви су у то ку.
Ма ђа ри на гра ни ци пре ма Ср би ји по-
ди жу жи ча ни Зид. Као Изра ел пре ма 
Па ле стин ци ма. Ис точ но, Ру му ни ја и 
Бу гар ска су већ не по ко ле бљи во у ан ти-
ру ском фрон ту. Без ика квих су дру гих 
ци ви ли за циј ских уло га, иако „на гра ђе-
ни“ при је мом у ЕУ. За пад но је Хр ват-
ска, као по след ња тач ка за о кру же ног 
„ле бен сра у ма“, са ко јег се Нем ци да ју у 
лов у „ре ги о ну“ у ко ме ће се над ме та ти 
и Да ву то глу и Ер до ган.
И кад је би ло дру га чи је у по след њих сто 
го ди на? 
Ни је нов ни од нос пре ма ислам ском 
фак то ру. Бри тан ци су бру тал но ко ло-
ни зо ва ли ислам ске зе мље, али су им са-
мо у че ти ри го ди не Пр вог свет ског ра та 
пра во сла вље и Ср би ја би ли бли жи од 
„бо ле сни ка на Бос фо ру“. 
И об ја шње ња за „ста би лан ре ги он“ су 

у дла ку иста: са мо што сла би ја Ср-
би ја мо же спа си ти ре ги он од ра та. 
Али... Има јед но „али“. Али ни кад 
као са да ту ан ти срп ску иде о ло ги-
ју ни је отво ре но за сту па ла срп ска 
власт. Чак ни Не ди ће ва! 
Не, не тре ба има ти за блу де: умек-
ша ва ли су, под спољ ним при ти-
ском, сво је ста во ве и Обре но ви-
ћи и Ка ра ђор ђе ви ћи, и Ран ко вић 
и срп ски ли бе ра ли, али – ни ко се 
ни је та ко бе ћар ски раз ме тао срп-
ском зе мљом, та ко хлад но и без-
оч но оста вљао не за шти ћен срп ски 

жи ваљ по окол ним зе мља ма, та ко без-
об зир но рас ту рао др жав ну струк ту ру, 
срп ску од бра ну и оба ве штај не ин сти ту-
ци је, по др жа вао и по ли тич ки и ма те ри-
јал но „пе те ко ло не“.
А исто ри ја је по ка за ла да је фор му ла 
„сла ба Ср би ја, јак ре ги он“ увек има ла 
– кр ва ве рас пле те. По след њи та кав по-
ку шај, овај пут аме рич ки, још се ни је 
за вр шио. Шта има мо: ре ги он у рас па ду. 
Бе ду, си ро ма штво, сме шне ма ле др жа ве, 
јав но сти не спо соб не да се ори јен ти шу 
у вре ме ну, пе ри фер не кул ту ре... Бал ка-
ни за ци ју, са му со бом. 
Bal ka ni za tion или bal ka ni za tion је из раз 
ко јим се у за пад ним реч ни ци ма де фи-
ни ше „по де ла на ци ја на ма ње је ди ни це 
у ко ји ма су др жа ве и њи хо ви си сте ми у 
не раз ре ши вом кон флик ту“ и са „сла бим 
из гле дом да до ђе до спо ра зум ног ре ше-
ња“. Ка же се да је по јам на стао 1920-их 
го ди на, ин спи ри сан по лу о стр вом Бал-
кан. Је ди но се не по ми ње уло га За па да 
у на ста ја њу ста ња из ко јег је као зао дух 
иза шао по јам. Оста је нам да па ра фра зи-
ра мо Ре мар ка: на Бал ка ну ни шта но во...


