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Раз го вор во дио: Сло бо дан Ерић

T 
је ри Меј сан је пра ва адре са где 
ће те мо ћи да се ин фор ми ше те 
о ста њу у Си ри ји. Не са мо за то 
што Меј сан по след њих го ди на 
жи ви у Си ри ји, не го што је и 
је дан од нај бо љих по зна ва ла ца 

сло же них од но са у арап ском све ту, као и 
скри ве них ве за за пад них оба ве штај них 
струк ту ра са др жа ва ма на Бли ском ис
то ку. Осни вач је и ана ли ти чар ути цај не 
мре же „Вол тер“, а свет ску сла ву је сте као 
са књи гом „Ве ли ка лаж“, ко ја је пр ва до ве

ла у сум њу зва нич ну вер зи ју те ро ри стич
ког на па да на Ку ле бли зна ки ње. У прет
ход ном ин тер вју за Ге о по ли ти ку Меј сан 
је ре као: „Иде ја да су је дан фа на тик из 
не ке пе ћи не у Ав га ни ста ну и два де се то ро 
по је ди на ца, на о ру жа ни но же ви ма, мо гли 
да уни ште Свет ски тр го вин ски цен тар и 
да уда ре на Пен та гон пре не го што је нај
моћ ни ја вој ска на све ту ус пе ла да ре а гу је, 
ни је до стој на чак ни јед ног стри па“. Ге о
по ли ти ка има за до вољ ство да на сво јим 
стра ни ца ма по но во уго сти Тје ри ја Меј са
на − вр сног ге о по ли тич ког ана ли ти ча ра 
и при ја те ља срп ског на ро да.

По што ва ни го спо ди не Меј сан, мо ли мо 
Вас да за чи та о це Ге о по ли ти ке украт
ко об ја сни те шта се тре нут но до га ђа у 
Си ри ји, по што се пра ће њем ве ли ких 
те ле ви зиј ских мре жа и са оп ште ња Си
риј ске оп сер ва то ри је за људ ска пра ва 
из Лон до на за и ста не мо же сте ћи увид 
у ре ал но ста ње у овој ра том за хва ће ној 
зе мљи. Чи ни се да на кон ру ске ини ци ја
ти ве о укла ња њу хе миј ског оруж ја, ко јим 
је тор пе до ван план за аме рич коНА ТО 
ин тер вен ци ју, ду ва ју по вољ ни ји ве тро ви 
за пред сед ни ка Аса да, си риј ску ар ми ју и 
све па три от ске сна ге ко је бра не Си ри ју... 

тјЕ ри МЕј Сан, Је ДАН ОД НАЈ пО ЗНА Ти ЈиХ СВеТ СКиХ Ге О пО Ли Тич КиХ АНА Ли Ти чА рА и ОСНи ВАч Мре Же 
„ВОЛ Тер“, ГО ВО ри ЗА Ге О пО Ли Ти КуЕксклузивно

Срп ска вла да не  
раз у ме ову на шу епо ху
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– Др жа ве чла ни це НА ТОа и Са вет за ко
о пе ра ци ју у За ли ву сма тра ју да су се Си
риј ци пре три го ди не по бу ни ли про тив 
сво је вла де, ими ти ра ју ћи зе мље Се вер не 
Афри ке. Те по бу не су по зна те под име ном 
„арап ско про ле ће“. Вла да, или, бо ље ре ћи, 
„ре жим“, што зву чи пре зри ви је, од го во
рио је на си љем и бру тал но шћу. Ре пре си ја 
је од 2011. го ди не на вод но до не ла 130 000 
жр та ва. Ову вер зи ју под у пи ре и Си риј
ска оп сер ва то ри ја за људ ска пра ва, ко ја 
об ја вљу је број мр твих. 
Ре ал ност је са свим дру га чи ја. За вре ме 
атен та та 11. сеп тем бра, САД су од лу чи ле 
да уни ште по је ди не зе мље, ме ђу ко ји ма 
су Ли би ја и Си ри ја. Ову од лу ку је от крио 
бив ши вр хов ни ко ман дант НА ТОа, ге не
рал Ве сли Кларк, ко ји се то ме про ти вио. 
По сле па да Ира ка, 2003. го ди не, Кон грес 
је усво јио „За кон о од го вор но сти за Си
ри ју“ ко ји овла шћу је пред сед ни ка САД 
да по ве де рат про тив Си ри је без кон сул
та ци је Пар ла мен та; 2005. го ди не САД су 
ис ко ри сти ле уби ство Ра фи ка Ха ри ри ја 
ка ко би оп ту жи ле Ба ша ра Аса да да га је 
на ру чио и осно ва ле су спе ци ја лан суд за 
Ли бан ка ко би га осу ди ле и ушле у рат 
про тив ње го ве др жа ве. Ова оп ту жба је 

про па ла због скан да ла ла жних све до ка. 
2006. и 2007. го ди не, САД су ор га ни зо
ва ле и фи нан си ра ле опо зи ци о не гру пе 
у из гнан ству ко је су би ле по ве за не са 
Му сли ман ском Бра ћом. Го ди не 2010. су 
од лу чи ли да овај рат, као и рат про тив 
Ли би је, пре пу сте Фран цу ској и Ве ли кој 
Бри та ни ји, ко је су због то га пот пи са ле 
Спо ра зум ку ће Лан ка стер. НА ТО је 2011. 
го ди не кри шом по слао у Си ри ју ко ман
до се ка ко би та мо пу сто ши ли и ши ри ли 
па ни ку. По сле па да Ли би је, пре ме сти ли 
су ко ман ду сво јих коп не них сна га у Из
мир у Тур ској, а ли биј ске бор це Ал Ка и де 

на се вер Си ри је. Овај агре сор ски рат ко
штао је Си ри ју 130 000 жи во та.
Од ав гу ста–сеп тем бра 2013. го ди не и кри
зе хе миј ског оруж ја, САД су при зна ле да 
не ће ус пе ти да обо ре си риј ски ре жим. 
Пре ки ну ли су ис по ру ку оруж ја та ко да 
стра ни џи ха ди сти мо гу да ра чу на ју са мо 
на Изра ел и Са у диј ску Ара би ју. Ба ша ро ва 
вој ска по но во пре у зи ма сво је те ри то ри је, 
ору жа не бан де су у ра су лу сем на се ве ру 
зе мље. 

У ко јој ме ри се по раз Си риј ске сло
бод не ар ми је, ко ји је по др жа вао За пад, 
од ра зио на ста ње на фрон ту? Ка кво је 
ста ње код Але па и на дру гим „фрон то
ви ма“? Ко фи нан си ра и по др жа ва Ал 
Ну сру, Ал Ка и ду и дру ге исла ми стич ке 
екс тре ми стич ке гру пе? Да ли су ра ди
кал ни исла ми сти, иако не мно го по пу
лар ни, ипак са мо дру га ко ло на, ко ја за 
ра чун За па да на па да Си ри ју?
– На по чет ку, НА ТО је иза брао рат че твр
те ге не ра ци је. То зна чи да је си риј ски на
род био по пла вљен ла жним ин фор ма ци
ја ма, ка ко би по ве ро вао да се це ла зе мља 
по бу ни ла и да је ре во лу ци ја три јум фо
ва ла и да та ко при хва ти не ми нов ну про
ме ну ре жи ма. Уло га на о ру жа них гру па 
се са сто ја ла у то ме да ор га ни зу ју сим бо
лич не ак ци је про тив др жа ве – на при мер, 
про тив ста туа Ха фе за Аса да, осни ва ча 
мо дер не Си ри је – као и те ри ри стич ке 
ак ци је ко је би упла ши ле ста нов ни ке и 
спре чи ле их да ин тер ве ни шу. Све те на
о ру жа не гру пе су кон тро ли са ли офи ци ри 
НА ТОа, али ни је по сто ја ла цен трал на 
ко ман да ка ко би се до био ути сак да се 
ра ди ло о ге не ра ли зо ва ној по бу ни, а не о 
ра ту из ме ђу два фрон та. Све те гру пе, ко је 
ме ђу соб но ни су би ле по ве за не, но си ле су 
за јед нич ку ети ке ту Сло бод не Си риј ске 
Вој ске (ССЛ). Знак пре по зна ва ња им је 
би ла за јед нич ка за ста ва, зе ле нобе лоцр

на, ко ја је не ка да би ла зва нич на, за вре ме 
фран цу ског ман да та из ме ђу два свет ска 
ра та, или, бо ље ре ћи: би ла је то за ста ва 
ко ло ни јал не оку па ци је.
Ка да су За пад ња ци од лу чи ли да про ме не 
стра те ги ју у ју лу 2012. го ди не, по ку ша ли 
су да ује ди не све те на о ру жа не гру пе под 
јед ном је дин стве ном ко ман дом. У то ме 
ни су ус пе ли због ве ли ке кон ку рен ци је 
ме ђу спон зо ри ма: Тур ске, Ка та ра и Са
у диј ске Ара би је.
Још од по чет ка, је ди не вој не сна ге ко је су 
би ле ефи ка сне на те ре ну су би ли џи ха ди
сти Ал Ка и де. У пр вом де лу ра та, они су 
би ли пред вод ни ци Сло бод не Си риј ске 
Вој ске, али су се по том раз дво ји ли ка да су 
их САД про гла си ле те ро ри сти ма. Да нас 
се углав ном де ле на Ислам ски Фронт, ко ји 
фи нан си ра Са у диј ска Ара би ја, Фронт Ал 
Но сра, ко ји фи нан си ра Ка тар, и Ислам
ски Еми рат Ира ка и Ле ван та, ко ји фи нан
си ра НА ТО пре ко Тур ске. Кон ку ре ци ја 
то ли ко ве ли ка да се ове три гру па ци је 
мно го ви ше ма са кри ра ју ме ђу соб но, не
го што се бо ре про тив си риј ске др жа ве.

Да ли нам упра во због зло на мер ног и 
се лек тив ног из ве шта ва ња гло бал них 
ме ди ја мо же те ре ћи ко је из вр шио на
пад га сом са ри ном на не ду жне гра ђа не 
и де цу? Одав де из Ср би је, где по сто ји 
ис ку ство ма са кра у Рач ку на Ко со ву, 
уби ја њу гра ђа на Са ра је ва у ули ци Ва ске 
Ми ски на и пи ја ци Мар ка ле, за ко је су 
без ика квих до ка за оп ту же ни Ср би, ово 
је ли чи ло на већ ра ни је ви ђен ру ко пис 
„ме наџ мен та по ко ља“. Да ли те кр ва во 
ре жи ра не пред ста ве, ко је су слу жи ле за 
ма ни пу ла сње јав ног мње ња и као по вод 
за вој не ин тер вен ци је у бив шој Ју го сла
ви ји, и дру гим кри зним тач ка ма у све ту, 
по ла ко ис цр пљу ју сво је ка па ци те те, од
но сно, да ли се да нас љу ди у све ту те же 
не го ра ни је мо гу пре ва ри ти?

тјЕ ри МЕј Сан, Је ДАН ОД НАЈ пО ЗНА Ти ЈиХ СВеТ СКиХ Ге О пО Ли Тич КиХ АНА Ли Ти чА рА и ОСНи ВАч Мре Же 
„ВОЛ Тер“, ГО ВО ри ЗА Ге О пО Ли Ти Ку
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– На пад га сом са ри ном у Да ма ску ни
је био пр ви на пад. Би ло их је ви ше пре 
ње га због ко јих се Си ри ја уза луд обра
ти ла Са ве ту без бед но сти. По ми шље њу 
опо зи ци је у из гнан ству, си риј ска власт 
је не ко ли ко да на бом бар до ва ла тај део 
Да ма ска да би на кра ју уби ла ста нов ни
ке га сом. Пред сед ник Оба ма је сма трао 
да је тај на пад пре кр шио сва ку ме ру и 
за пре тио је уни ште њем Да ма ска. Фран
цу ски пред сед ник Оланд је учи нио то 
исто. Ме ђу тим, по пред ло гу Ру си је, Си
ри ја је при сту пи ла Кон вен ци ји про тив 
хе миј ског на о ру жа ња и усту пи ла је све 
сво је за ли хе Ор га ни за ци ји за за бра ну хе
миј ског оруж ја. Да маск на кра ју ни је био 
бом бар до ван.
Тех но ло шки ин сти тут Ма са чу сет са је об
ја вио из ве штај ко ји до ка зу је да хе миј ске 
ра ке те ко ји ма је по го ђен Да маск има ју до
мет ма њи од 2 ки ло ме тра. Ме ђу тим, ка ко 
по ка зу ју ма пе ко је је об ја ви ла са ма Бе ла 

ку ћа, тај до мет је ма њи од оно га ко ји је 
по тре бан за про дор до ци ља у од но су на 
по зи ци ју си риј ске вој ске. Или, дру га чи је 
ре че но: не мо гу ће је да је си риј ска вој ска 
ис па ли ла те ра ке те.
Та ана ли за по твр ђу је и ру ске са те лит
ске из ве шта је по ко ји ма су ис па ље не две 
ра ке те од стра не Кон тра ша на њи хо вој 
соп стве ној зо ни. Она по твр ђу је и при
зна ње јед ног чо ве ка ко ји је при знао да 
је ра ке те до нео из тур ске вој не ба зе до 
Да ма ска, ко је је три да на ка сни је пре не ла 
си риј ска те ле ви зи ја. То та ко ђе по твр ђу је 
из ја ве ала вит ских по ро ди ца из Ла та ки је 
ко је су твр ди ле да су пре по зна ле сво ју 
де цу оте ту од стра не Кон тра ша ме ђу сли
ка ма жр та ва.
Ова афе ра не тре ба да вас из не на ђу је, по
што сте ви до жи ве ли исту вр сту агре си је, 
од стра не истих си ла. Она да нас функ ци
о ни ше исто та ко до бро као и у про шло
сти. Ме ђу тим, ла жи има ју огра ни чен рок 
тра ја ња. Ова лаж је до бро функ ци о ни са
ла, али ни је оства ри ла свој циљ. За пад

њач ко мње ње је по ве ро ва ло у њу, али Да
маск ни је био бом бар до ван јер је Ру си ја 
то спре чи ла гру пи са њем сво је фло те на 
си риј ским оба ла ма. Та ко да је Пен та гон 
мо гао да уни шти град га ђа ју ћи га са мо са 
Цр ве ног мо ра, из над Јор да на и Са у диј ске 
Ара би је, што би ис про во ци ра ло ве ли ки 
ре ги о нал ни рат. Исти ну смо са зна ли тек 
са да, тј. шест ме се ци ка сни је.

Мо ра мо још да Вас пи та мо за по ло жај 
хри шћа на у Си ри ји. Сти гле су ве сти 
да су исла ми сти из Ал Ну сре за у зе ли 
и опљач ка ли Ма лу лу, древ но хри шћан
ско све ти ли ште и да су не ке мо на хи ње 
кид на по ва не.
– Ка ко би рас кр ва рио Си ри ју, НА ТО је 
при бе гао и си риј ским ко ла бо ра ци о ни
сти ма и стра ним рат ни ци ма. За вре ме 
дру гог де ла ра та, тј. по сле пр ве кон фе рен
ци је у Же не ви у ју ну 2012. го ди не, би ли 
смо све до ци огром ног при ли ва Кон тра

ша. Ра ди се о ра ту ни ка ра гван ског ти па, 
али са ре корд ним бро јем пла ће ни ка. Тре
нут но их има 120 000 из 83 др жа ве ко ји се 
у Си ри ји бо ре про тив вла сти. Сви твр де 
да су ве ха би сти, тј. чла но ви фун да мен
та ли стич ке сек те ко ја вла да у Са у диј ској 
Ара би ји, Ка та ру и Еми ра ту Шар џа. Ве ћи
на њих твр ди да су так фи ри сти, тј. „чи
сти“. Они на смрт осу ђу ју „от пад ни ке“ и 
„не вер ни ке“.
У то име, за вре ме сво јих де мон стра ци ја 
скан ди ра ју: „Ала ви те у гро бо ве! Хри шћа
не у Ли бан!“ За три го ди не, ма са кри ра ли 
су ви ше де се ти на хи ља да ала ви та и хри
шћа на. Та ко ђе су при мо ра ли ви ше сто
ти на хи ља да хри шћа на да бе же и на пу сте 
сво ја ог њи шта.
По што је крај ра та бли зу, на о ру жа не гру
пе по ку ша ва ју да се осве те због свог по
ра за спек та ку лар ним опе ра ци ја ма. Та ко 
су на па ли хри шћан ски град Ма лу лу, у 
ко јој се још увек го во ри Хри сто вим је
зи ком, ара меј ским. Та мо су по чи ни ли 
ужа сне зло чи не ко ји ће оста ти упам ће

ни. Му чи ли су хри шћа не са мо за то што  
ни су хте ли да се од рек ну сво је ве ре.

Ви ве о ма па жљи во и пре ци зно пра ти те 
ста ње у ре ги о ну и на Бли ском ис то ку. 
Ка ко оце њу је те си ту а ци ју у Егип ту? Да 
ли се Еги пат, по Ва ма, кон со ли до вао 
на кон од луч них ко ра ка ко је је пред у
зео вој ни врх? Да ли је то пр ви озби
љан по раз ко ји су пре тр пе ли пла не ри 
арап ских ре во лу ци ја, и ка ко об ја сни ти 
јед ном про сеч но обра зо ва ном чо ве ку 
за што САД мо гу да по др жа ва ју јед ну та
кву ра ди кал ну исла ми стич ку гру па ци ју 
као што су Му сли ман ска Бра ћа?
– Из раз „арап ско про ле ће“ је у ства ри 
но ви нар ска уз ре чи ца ко јом опи су ју до
га ђа је ко је не раз у ме ју, ко ји се де ша ва ју 
исто вре ме но у вр ло раз ли чи тим др жа ва
ма у ко ји ма се го во ри исти је зик, арап
ски. То је та ко ђе и сред ство про па ган де 
ка ко би агре сор ски ра то ви про шли као 
ре во лу ци је.
Стејт де парт мент, у стра ху због за ме не 
Хо сни ја Му ба ра ка, од лу чио је да га сам 
сврг не са вла сти и та ко иза бе ре сле де ћу 
вла ду се би по во љи. Та ко је спе ку ли шу ћи 
хра ном ор га ни зо вао глад 2008. го ди не. 
Осно вао је еки пу ка ко би оси гу рао за ме
ну око Му сли ман ске Бра ће. И са че као да 
ко тао за ки пи.
Ка да је по бу на по че ла, Стејт де парт мент 
је по слао ам ба са до ра Френ ка Ви сне ра – 
истог оног чо ве ка ко ји је ор га ни зо вао 
ме ђу на род но при зна ва ње не за ви сно сти 
Ко со ва – ка ко би на ре дио Му ба ра ку да 
дâ остав ку. Што је он и учи нио. За тим 
је Стејт де парт мент ор га ни зо вао из бо ре 
за хва љу ју ћи ко ји ма су Му сли ман ска Бра
ћа по ста ви ла за пред сед ни ка Му а ме да 
Мор си ја, ко ји има еги пат ско и аме рич ко 
др жа вљан ство, са ма ње од 20% до би је
них гла со ва. Чим је до био власт, Мор си 
је отво рио еко но ми ју аме рич ким тран
сна ци о нал ним ком па ни ја ма и на ја вио 
при ва ти за ци ју Су ец ког ка на ла. Та ко ђе 
је на мет нуо исла ми стич ки устав. На род 
се он да по но во по бу нио. Овог пу та се 
ни је ра ди ло са мо о не ким де ло ви ма Ка
и ра као пр ви пут. Овог пу та се ди гао цео 
на род, у це лој зе мљи, сем оне пе ти не ко
ја је гла са ла за ње га. Вој ска је пре у зе ла 
власт и ста ви ла у за твор во ђе Му сли ман
ске Бра ће. Са да зна мо да су пре го ва ра ли 
о раз ме шта њу па ле стин ског на ро да из 
Га зе у Еги пат.
У арап ском све ту, Хи ла ри Клин тон се 
осла ња ла на Му сли ман ску Бра ћу. Ову тај
ну ор га ни за ци ју, ко ја је на ста ла у Егип ту 
са ци љем да се бо ри про тив бри тан ског 
ко ло ни ја ли зма, у ства ри је од у век кон
тро ли са ла бри тан ска тај на слу жба МИ6, 

 Лаж о тро ва њу га сом са ри ном је до бро  
функ ци о ни са ла, али ни је оства ри ла свој циљ.  
За пад њач ко мње ње је по ве ро ва ло у њу, али  
Да маск ни је био бом бар до ван јер је Ру си ја то 
спре чи ла гру пи са њем сво је фло те на си риј ским 
оба ла ма. Та ко да је Пен та гон мо гао да уни шти  
град га ђа ју ћи га са мо са Цр ве ног мо ра, из над  
Јор да на и Са у диј ске Ара би је, што би  
ис про во ци ра ло ве ли ки ре ги о нал ни рат. Исти ну  
смо са зна ли тек са да, тј. шест ме се ци ка сни је
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и да нас има сво је ме ђу на род но се ди ште у 
Лон до ну. По што је то ком осам де сет го ди
на по ку ша ва ла ви ше пу та да ор га ни зу је 
др жав не уда ре у ра зним зе мља ма, до шла 
је на власт у Ли би ји уз по моћ НА ТОа, и 
у Ту ни су и Егип ту за хва љу ју ћи из бо ри ма. 
Ова ор га ни за ци ја та ко ђе уче ству је у вла
да ма Ма ро ка и Па ле сти не. Та ко ђе пру жа 
по ли тич ки об лик кон тра ши ма у Си ри ји. 
Тур ска јој сву да да је са ве те што се ти че 
ме ђу на род них од но са, Ка тар их фи нан си
ра пре ко „Екс он Мо би ла“, тј. Рок фе ле ро
вих. Има ју сво је соп стве не те ле ви зиј ске 
ка на ле, а њи хов глав ни про по вед ник је 
Ка да ра ви ко ји је и „ду хов ни са вет ник“ 

ка тар ске те ле ви зи је Ал Џа зи ре. Брат ство 
на ме ће сек та шки ислам ко ји је на си лан 
пре ма же на ма и ко ји уби ја хо мо сек су
ал це. За уз врат твр де да Изра ел ни је тај 
ко ји је не при ја тељ ски на стро јен пре ма 
Ара пи ма, већ Иран. И та ко ђе отва ра ју 
тр жи ште аме рич ким тран сна ци о нал ним 
ком па ни ја ма.
Две и по го ди не су сви ве ро ва ли да ће Му
сли ман ска Бра ћа за вла да ти це ло куп ним 
арап ским све том. А да нас су их За пад ња
ци пот пу но на пу сти ли. Ниг де ни су ус пе
ли да до би ју ма сов ну на род ну по др шку. 
Нај ви ше што су ус пе ли је 20% на из бо
ри ма у Егип ту.

Мо ли мо Вас да нам са Ва ше бли ско
и сточ не осма трач ни це об ја сни те јед
но из не на ђу ју ће при ја тељ ство из ме ђу 
вла сти Ср би је и Ује ди ње них Арап ских 
Еми ра та. Принц Мо ха мед бин За јед ел 
На хја био је ви ше пу та у Ср би ји, где је 
на ја вио ве ли ке ин ве сти ци је Еми ра та у 
Ср би ју и ње ну по љо при вре ду, ту ри зам. 
Еми рат ска ком па ни ја „Ети хад“ је ку пи
ла − прак тич но ин те гри са ла − срп ског 
авиопре во зни ка „ЈАТ ер вејз“. Да ли се 
ови по ли тич ки и по слов ни кон так ти Абу 
Да би ја и Бе о гра да мо гу од ви ја ти без са
гла сно сти Ва шинг то на, и ко ји је мо тив 
Бе ле ку ће да под сти че са рад њу Еми ра та 
и Ср би је?
– Ује ди ње ни Арап ски Еми ра ти се тре
нут но на ла зе у вр ло те шкој си ту а ци ји. 
Као пр во, ра ди се о фе де ра ци ји се дам 
до ста раз ли чи тих др жа ва, ме ђу ко ји ма и 
је ве ха биј ски Еми рат Шар џа. За тим, пре
ви ше су ма ли ка ко би се су прот ста ви ли 
сво јим ком ши ја ма, Са у диј ској Ара би ји, 
или сво јој му ште ри ји, Аме ри ци. Пр во 
су по ку ша ли да ди вер си фи ку ју сво је 
за штит ни ке, ну де ћи Фран цу ској вој
ну ба зу; ме ђу тим, она се убр зо вра ти ла 
ин те гри са ној ко ман ди НА ТОа. Го ди не 
2010. су на пу сти ли иде ју о ди пло мат ској 
уло зи на ме ђу на род ној сце ни по што је 
ЦИА на ре ди ла уби ство прин ца Ах ме да 
у Ма ро ку јер је тај но фи нан си рао па
ле стин ски от пор. Уки да ње аме рич ких 
санк ци ја Ира ну ће осла би ти њи хо ве 
лу ке ко је су по ста ле глав на окрет ни ца 
при из бе га ва њу ем бар га. Са да тра же 
но ве еко ном ске парт не ре ко ји од го ва
ра ју њи хо вој ве ли чи ни. Пре го ва ра ју ћи 
са Ср би јом та ко ђе пра ве рав но те жу у 
од но су на ве ха биј ски ути цај Ка та ра ко ји 
је осно вао Ал Џа зи ру у Бо сни.

Ка ко гле да те на ак ту ел но ста ње ме ђу
на род них од но са? Да ли вој но при су
ство Ру си је у Ме ди те ра ну, ди пло мат ска 
ак ци ја оне мо гу ћа ва ња вој не ин тер вен
ци је у Си ри ји, охра бри ва ње Укра ји не 
да не пот пи ше спо ра зум са ЕУ, чврст 
став Ки не по пи та њу „спор них остр ва“ 
на Па ци фи ку го во ре о учвр шћи ва њу 
мул ти по лар ног све та? Ка кав се мо
же оче ки ва ти од го вор САД и гло бал не 
упра вљач ке ели те на не ке по ра зе ко
је су, на кон по бе да у „на ран џа стим и 
арап ским ре во лу ци ја ма“ пре тр пе ли на 
не ким од по ме ну тих кри зних жа ри шта 
и на еви дент ну тен ден ци ју ре ла тив ног 
опа да ња мо ћи За па да?
– Сла бост САД је ствар на. Ми сли ли су 
да ће по ка за ти сна гу на па да ју ћи исто вре
ме но Ли би ју и Си ри ју. Али на кра ју ни
су би ли спо соб ни за то. Да нас је њи хо ва 

 Ка да је по бу на по че ла, Стејт де парт мент је по слао 
ам ба са до ра Френ ка Ви сне ра – истог оног чо ве ка 
ко ји је ор га ни зо вао ме ђу на род но при зна ва ње  
не за ви сно сти Ко со ва – ка ко би на ре дио Му ба ра ку  
да дâ остав ку. Што је он и учи нио. За тим је Стејт  
де парт мент ор га ни зо вао из бо ре за хва љу ју ћи ко ји ма 
су Му сли ман ска Бра ћа по ста ви ла за пред сед ни ка 
Му а ме да Мор си ја, ко ји има еги пат ско и аме рич ко 
др жа вљан ство, са ма ње од 20% до би је них гла со ва.  
Чим је до био власт, Мор си је отво рио еко но ми ју 
аме рич ким тран сна ци о нал ним ком па ни ја ма и  
на ја вио при ва ти за ци ју Су ец ког ка на ла
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вој ска ма ло ефи ка сна и не успе ва да се 
ре ор га ни зу је. Ипак су и да ље пр ва свет
ска вој на си ла и та ко успе ва ју да на мет ну 
до лар, иако им је спољ ни дуг обо рио све 
ре кор де.
По след њих го ди на, Ки на и Ру си ја су ја ко 
на пре до ва ле, исто вре ме но из бе га ва ју ћи 
ди рек тан су коб. Пе кинг је по стао пр ва 
свет ска еко ном ска си ла, док је Мо сква 
по но во дру га свет ска вој на си ла. Тај про
цес ће се на ста ви ти јер су ки не ски и ру
ски ли де ри по ка за ли сво је спо соб но сти, 
док су аме рич ки ли де ри по ка за ли сво ју 
не спо соб ност за адап та ци ју. Ме ђу тим, 
лич но сум њам у раз вој Ју жне Афри ке, 
Бра зи ла и Ин ди је. За са да се раз ви ја ју у 
еко ном ском сми слу, али ниг де не ви дим 
њи хо ве по ли тич ке ам би ци је.
Гло бал не ели те су по де ље не. Има оних 
ко ји сма тра ју да но вац не ма до мо ви ну и 
да ће Ва шинг тон за ме ни ти не ко дру ги, и 
оних ко ји ми сле да им сна гу да је пре те ћа 
вој на си ла Пен та го на.

Има ју ћи у ви ду Ва ша са зна ња и кре
ди бил ност Ва ших ана ли за, за ни ма нас 
ка ко оце њу је те по ли ти ку Вла де Ср би је, 
ко ја вр ло упор но во ди зе мљу у Европ ску 
уни ју, без ика квог ен ту зи ја зма ста нов
ни штва, и ко ја је, за рад по сти за ња тог 
ци ља, при ста ла да са у че ству је, за јед но 
са Бри се лом и При шти ном, на сла ма њу 
срп ског от по ра ал бан ској се це си ји на 
Ко со ву и Ме то хи ји?
– Са да шња срп ска вла да не раз у ме ову 
на шу епо ху. Увек ре а гу је као да Ру си јом 
и да ље вла да Бо рис Јељ цин ко ји не мо же 
да им по мог не. По што је са ма се би за тво
ри ла вра та Кре мља, не ма дру гог из бо ра 
не го да се окре не Европ ској уни ји и да за 
то пла ти це ну. Та вла да но си на се би те рет 
сра ма због на пу шта ња срп ског от по ра.

У су шти ни, Ср би ја ни је је ди на др жа ва 
на Бал ка ну ко ја се на ла зи у та квој си
ту а ци ји. Грч ка и Цр на Го ра би та ко ђе 
тре ба ло да се окре ну ка Ру си ји, али оне 
то не чи не. Нај ве ћа по бе да им пе ри ја
ли зма, без ика кве сум ње, је сте то што 
је ус пео да раз је ди ни и изо лу је на ро де 
до те ме ре да ве ру ју да не ма ју ни ка кав 
по ли тич ки из бор.

Ви сте у прет ход ном ин тер вјуу Ге о по
ли ти ци ре кли да су чла но ви ОВК са Ко
со ва учи ли те ро ри зму гру пе бо ра ца у 
Си ри ји. Да ли су ОВК и Ко со ва ри и да ље 
ак тив ни у бор би про тив пред сед ни ка 
Аса да и ле ги тим них ор га на др жа ве Си
ри је? Да ли има те са зна ња о уче шћу на 
стра ни исла ми ста му сли ма на из Бо сне, 
са Ко со ва и Ме то хи је и из обла сти Ср
би је где пре те жно жи ве му сли ма ни (град 
Но ви Па зар)?
– Џи ха ди сти ко ји се бо ре у Си ри ји су на 
сво јим ин тер нет сај то ви ма из ја ви ли да 
су при ми ли вој ну фор ма ци ју ОВК и об ја
ви ли су и њи хо ве фо то гра фи је. Све су то 
ор га ни зо ва ле тур ске тај не слу жбе, МИТ, 
чи ји је шеф, Ха кан Фи дан, био агент за 
ве зу из ме ђу тур ске вој ске и НА ТОа за 
вре ме ра та на Ко со ву.
Та ко ђе зна мо да у Си ри ји има пу но џи
ха ди ста ко ји су до шли са Бал ка на. Али 

из гле да да Тур ска ви ше не пот кре пљу је 
тај фе но мен. Тур ска по ли ци ја и пра во
су ђе тре нут но во де бор бу про тив вла де 
Ер до га на. Ус пе ли су от кри ју лич не ве зе 
из ме ђу пре ми је ра и бан ка ра Ал Ка и де, 
ко јег је пре ми јер кри шом ви ђао у Истам
бу лу, иако се овај на ла зи на по тер ни ци 
Ује ди ње них на ци ја. Ер до ган твр ди да је 
жр тва за ве ре свог бив шег парт не ра, му
сли ман ског про по вед ни ка Фе ту ле Гу ле на. 
Мо гу ће је у ства ри да се Гу лен удру жио 
са ке ма ли стич ком вој ском про тив Ер до
га на, ко ји је, ма шта он твр дио, члан Му
сли ман ске Бра ће.
На по чет ку су др жа ве чла ни це или бли
ске НА ТОу хра бри ле му сли ма не да иду 
у џи хад у Си ри ји. Да нас су за бри ну те јер 
се ти љу ди вра ћа ју код њих. Јер они ко
ји су си ло ва ли, му чи ли, уби ја ли и се кли 
љу де на ко ма де и то јав но по ка зи ва ли, не 
мо гу ко лек тив но да се вра те у нор ма лан 
ци вил ни жи вот.
Ка да је ЦИА ство ри ла по крет џи ха ди ста 
про тив Со вјет ског Са ве за у Ав га ни ста
ну, свет још ни је био гло ба ли зо ван. Пу
то ва ња је би ло мно го ма ње, та ко да су 
би ла и бо ље кон тро ли са на. Ни је би ло 
ин тер не та. ЦИА је да кле мо гла да ма
ни пу ли ше му сли ма ни ма у Ав га ни ста ну 
без ика кве бо ја зни да ће се про ши ри ти 
на дру гим ме сти ма. А са да, оно што је 
НА ТО за по чео у Си ри ји, раз ви ло се са мо 
од се бе. Ви ше не ма по тре бе да се ор га ни
зу ју ка на ли ка ко би се мла ди љу ди са ми 
при кљу чи ва ли Кон тра ши ма у Си ри ји. 
То ли ко пу та су по на вља ли да је Си ри ја 
дик та ту ра да са да сви ве ру ју у то. А баш 
је ро ман тич но по ћи у бор бу про тив јед
не дик та ту ре.
Мно ге европ ске др жа ве да нас тра же Си
ри ју да им по мог не у про на ла же њу џи
ха ди ста из Евро пе. Али ка ко Си ри ја то 
мо же да ура ди, и за што би уоп ште по мо
гла они ма ко ји су по ку ша ли да је уни ште? 
Рат ће се по ла ко уга си ти у Си ри ји, али 
ће се џи ха ди сти вра ти ти сво јим ку ћа ма 
у Евро пи и та мо ће на ста ви ти рат за ко ји 
су их тре ни ра ли са ми Евро пља ни.

Пре вод са фран цу ског: 
Све тла на Мак со вић

 
Са да шња срп ска вла да не раз у ме ову на шу епо ху. 
Увек ре а гу је као да Ру си јом и да ље вла да Бо рис 
Јељ цин ко ји не мо же да им по мог не. По што је  
са ма се би за тво ри ла вра та Кре мља, не ма дру гог 
из бо ра не го да се окре не Европ ској Уни ји и да за 
то пла ти це ну. Та вла да но си на се би те рет сра ма 
због на пу шта ња срп ског от по ра

 
Та ко ђе зна мо да у Си ри ји има пу но џи ха ди ста  
ко ји су до шли са Бал ка на. Али из гле да да Тур ска 
ви ше не пот кре пљу је тај фе но мен. Тур ска  
по ли ци ја и пра во су ђе тре нут но во де бор бу про тив  
вла де Ер до га на. Ус пе ли су от кри ју лич не ве зе  
из ме ђу пре ми је ра и бан ка ра Ал Ка и де, ко јег је 
пре ми јер кри шом ви ђао у Истам бу лу, иако се овај 
на ла зи на по тер ни ци Ује ди ње них на ци ја. Ер до ган 
твр ди да је жр тва за ве ре свог бив шег парт не ра, 
му сли ман ског про по вед ни ка Фе ту ле Гу ле на.  
Мо гу ће је у ства ри да се Гу лен удру жио са  
ке ма ли стич ком вој ском про тив Ер до га на, ко ји је, 
ма шта он твр дио, члан Му сли ман ске Бра ће

Ovlašćeni distributer i serviser : 
TRIVAX VV 

Triše Kaclerovića 24a
11000 Beograd

Tel: 011/3975-820, 3975-830
Fax: 011/3976-092

E-mail: office@trivax.com

Atom Medical je renomirani japanski  
proizvođač stacionarnih i transportnih  
inkubatora i reanimacionih kreveta za bebe. 

Ergonomski dizajn i vrhunska tehnologija obezbeđuju 
maksimalnu sigurnost i udobnost intezivne nege,  
uz jednostavno rukovanje i sofisticirani monitoring.


