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Сажетак
Овај рад представља политиколошко-социолошку анализу „Арапс-

ког пролећа“ и његових последица и покaзује какав утицај те последице 
имају на безбедност Европе. Указује се и на социолошке аспекте проис-
теклих безбедносних проблема, које треба имати у виду приликом опре-
дељивања за начине њиховог решавања и превазилажења.

Такође се подробно се анализира друштвено-историјски контекст у 
коме настаје низ револуција које називамо „Арапским пролећем“ и до-
казује друштвена условљеност тих револуција. Великe друштвенe про-
мене и револуције, било да су настале спонтано или да су вођене и по-
магане из разних центара моћи, увек су утицале на стање безбедности 
не само у државама у којима су се одигравале, него и на много ширем 
простору. Ковитлац револуције која је 2010. године букнула у Тунису и 
потом захватила широки појас Северне Африке и Блиског истока, уздр-
мавши арапски свет, битно је променио безбедносно окружење Европе. 
Два најочигледнија безбедносна изазова су успон радикалног исламизма 
склоног тероризму и мигрантска криза. Иза ових изазова, помаљају се 
велики политички и друштвени изазови за Европу: успон екстремизма 
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и потреба за одбраном демократије, мала ефикасност Европске уније у 
решавању великих проблема и однос Европе према арапском свету.

Исламизам треба разумети у ширем контексту као идеологију поли-
тичког покрета маса усмерену против надмоћи западних сила. Пробле-
ми у исламском цивилизацијском кругу морају се решавати у том кругу, 
уз одговорну политику међународне заједнице, праћену растерећењем 
арапског света од наметнутог покровитељства западних сила и социјал-
но-просветним препородом, и уз свест да усвајање и унапређење демо-
кратских вредности мора да буде плод унутрашње друштвене динамике 
и модернизације унутар исламског круга, а не последица насилног „уво-
за“ туђих вредности.

Abstract
In this paper, we have analyzed the political and social aspects of the Arab 

Spring and its consequences, indicating the impact of those consequences 
on the security of Europe. Arguments underlined in the paper point out that 
social aspects resulting in security problems should have been seriously con-
sidered before opting for the method of overcoming those problems. 

The paper contains an advanced analysis of the socio-historical context in 
which a series of revolutions called Arab Spring occurred, and demonstrates 
the social conditionality of those revolutions. Great social changes and revo-
lution, whether arising spontaneously or being infl uenced by various centers 
of power, have aff ected the security situation not only in the countries where 
they have been taking place but also in a much wider area.ѕ The whirlwind 
revolution that erupted in 2010 in Tunisia and then engulfed the wide region 
of North Africa and the Middle East, shaking the Arab world, changed secu-
rity environment in Europe. The two most obvious security challenges are 
the rise of radical Islamism (connected with terrorism) and migrant crisis. 
Behind those challenges, great political and social challenges for Europe have 
appeared: the rise of extremism and the need to defend democracy, the low 
eff iciency of the European Union in solving large problems, and the aq itude 
of Europe towards the Arab world.

Islamism must be understood in a broader context as the ideology of mass 
political movement directed against the supremacy of the Western powers. 
The problems in the Islamic world must be resolved in that world, with a re-
sponsible policy of the international community, followed by the relief of the 
Arab world from the Western powers patronage, as well as by the social and 
educational revival. The adoption and promotion of democratic values   must 
be the result of internal social dynamism and modernization within the Islam-
ic world, not a result of violent “import” of foreign values.
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Увод

Када се Тунишанин Мухамед Буазизи, 
улични продавац, 17. децембра 2010. године 
спалио испред градске скупштине у Сиди 
Бузиду у знак протеста против насиља и ко-
румпираности полиције и локалне власти, 

мало ко је могао да предвиди да ће њего-
ва жртва изазвати низ жестоких политич-
ких протеста, прво у Тунису, а врло брзо и 
у скоро читавом арапском свету. Био је то, 
међутим, „стрмоглави инцидент“, нагли до-
гађај који је за себе везао бес широких маса 
обесправљених и незадовољних људи, јер 
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је схваћен као симбол очајнички потребне 
борбе против неправде и прилика за колек-
тивну акцију која ће довести до друштвених 
и политичких промена. „И када се то дого-
ди, суштински безазлена ситуација се тран-
смитира у време и место за деструктивну 
одмазду – у ’инцидент с насиљем’ гигант-
ских размера“ [1]. Био је то и догађај који је 
потврдио стару мудрост Аристотелове тео-
рије о побуни по којој „побуне настају због 
ситних повода, али циљеви нису мали него, 
напротив, велики“ [2]. Ако овај инцидент 
с посебном специфичном тежином узмемо 
као почетак „Арапског пролећа“, можемо 
да закључимо да су се догађаји запањујуће 
брзо одигравали као и да су прве велике 
последице тог друштвено-политичког по-
треса у арапском свету могле да се релатив-
но брзо уоче. Дан касније почели су масов-
ни протести и сукоби с полицијом у Туни-
су, непуних месец дана касније (14. јануа-
ра 2011) дугогодишњи председник Туниса 
Бен Али побегао је из земље (развлашћен 
15. јануара 2015) да би после непуна два 
месеца пао и вишедеценијски председник 
Египта Хосни Мубарак (11. фебруар 2011). 
Три месеца касније (15. фебруар 2011) по-
чели су протести у Либији који су прерасли 
прво у оружану побуну потом и у грађан-
ски рат са страном интервенцијом у коме 
је сахрањена власт Моамера ел Гадафија 
(убијен 20. октобара 2011). После пет ме-
сеци (април 2011), демонстрације у Сирији 
су постале масовне да би касније прерасле 
у грађански рат (новембар 2011). Једанасет 
месеци после Буазизијевог самоспаљивања 
председник Јемена потписао је акт о пре-
даји власти (23. новембар 2011). Протести 
су се пренели и на Јордан, Бахреин, Алжир, 
Ирак, Мароко, Кувајт, Либан и Оман, а 
њихов ехо одјекнуо је и у Судану, Маури-
танији и Саудијској Арабији. Изгледало је 
као да је (четврти) „талас демократизације“ 
(израз Семјуела Хантингтона) запљуснуо 
обале исламског света, али борба за проме-
не која је почела под нежним називом „Ре-
волуција јасмина“, како је названа промена 
режима у Тунису по узору на „Револуцију 
каранфила“ у Португалу, брзо се кретала 

по спирали насиља у коју су уплетене многе 
земље и довела до исхода који не обећавају 
транзицију у демократију или је одлажу на 
неодређено време, те је у многим аспекти-
ма релативизовала значај почетног успеха 
промена и релативно трајно изменила без-
бедносно окружење Европе.

„Арапско пролеће“ – политичка 
промена или револуција
Прво питање које искрсава пред истра-

живачима политичких промена у арапс-
ком свету названих заједничким називом 
„Арапско пролеће“ јесте питање класифи-
кације: у коју врсту промена их можемо 
сврстати или конкретније да ли је реч о ре-
волуцији? 

Према традиционалном схватању рево-
луције, њена суштина „састоји се у посеб-
ној револуционарној идеји, новој идеолош-
кој доктрини, која формира највише вред-
ности и врховни смисао постојања човека у 
„новом историјском пројекту“. Практична 
реализација те идеје је срж револуције, од-
носно, револуционарног процеса“ [3]. Уко-
лико се доследно инсистира на новој рево-
луционарној идеји друштвеног уређења и 
организовања, онда „Арапско пролеће“, као 
ни остале промене режима после пада Бер-
линског зида које обично називамо обоје-
ним, цветним или шареним револуцијама, 
није револуција у правом смислу. Оне не 
доносе нову него промовишу идеју запад-
ног, (нео)либералног концепта друштва. 
Додуше, тај концепт је углавном новина 
у друштвима која покрећу промену чији 
је циљ усвајање таквог концепта и његова 
примена у политичкој пракси. 

Не треба, ипак, заборавити да су и кла-
сичне револуције тражиле своје узоре у 
већ постојећим, старим идејама. И револу-
ције су се позивале на старину. Хана Арент 
(Hannah Arendt, 1906–1975) сматра да су 
све револуције почињале као рестаурације 
старих друштвених односа, а идеја о новом 
почетку и радикални раскид са прошлошћу 
јављају се у тренуцима када револуције до-
сегну критичну тачку са које више нема 



232 Срђан В. Старчевић / Илија З. Кајтез ▪ „Арапско пролеће“ и безбедност Европе

Српска наука данас / Serbian Science Today 2016 ▪ Vol. 1 ▪ No. 2 ▪ 229–242

повратка [4]. На пример, амерички и фран-
цуски револуционари из друге половине 
XVIII века тражили су повратак античким 
идеалима [5], а бољшевици су се у својој 
револуционарној пракси угледали на вође 
Француске револуције. Лењин бољшевике 
назива јакобинцима социјалдемократије 
свог доба [6]. У енглеској политичкој тра-
дицији термин револуција се у XVII веку 
у политици користи да означи преокрет и 
поновно враћање државних форми, што се 
наслања на античку политичку мисао. Због 
тога се у току Пуританске револуције у Ен-
глеској револуцијом називало рушење тзв. 
крњег парламента и враћање монархије 
1660. године, а не погубљење краља, ства-
рање републике и Кромвелова диктатура 
[4]. Тек је Џон Лок (John Locke, 1632–1704) 
под револуцијом подразумевао насилно 
збацивање једне владе или облика владе од 
стране народа [7, 8].

Схватању које од револуције тражи пот-
пуно нову, револуционарну идеју, може се 
приговорити и на другачији начин, јер ре-
волуција, осим што захтева промену и ново 
друштвено уређење, садржи и друга бит-
на одређења. Тако је за Кондорсеа (Marie 
Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de 
Condorcet, 1743–1794), творца теорије не-
прекидног друштвеног прогреса, револу-
ција промена чији је циљ слобода [9], а овај 
услов, макар сужен на политичке слободе и 
слободу тржишта, испуњавале су и „шаре-
не револуције“.

У друштвеним наукама појам револу-
ција се употребљава да означи: „1) коре-
ниту, дубоку промену друштвених одно-
са која наступа као резултат претходног 
постепеног нагомилавања супротности у 
основи друштва и прелазак у историјски 
нови (виши) облик друштвено-економ-
ских, политичких и културних односа, 
2) битну промену начина производњe на 
основу новe технологијe (индустријскe ре-
волуције) или система вредности и односа 
људи према њима (културнe револуције), 
3) начин променe старог политичког сис-
тема који карактеришe насилно рушењe 

његових институција (државе) и друштве-
них носилаца (владајућe класе) (курзив И. К. 
и С. С.), 4) сваку квалитетну промену (скок) 
у друштву или природи“ [10]. Судећи на ос-
нову ове дефиниције, „Арапско пролеће“ 
може се сматрати низом револуција.

Други важан проблем је да ли је реч о 
спонтаним или вођеним револуцијама. 
Оправдано је говорити о различитим вр-
стама револуције: социјалној, политичкој, 
културној, економској, индустријској или 
технолошкој, а од деловања Огиста Блан-
кија (Louis Auguste Blanqui, 1805–1881) и, 
посебно, од Октобарске револуције, све 
већи значај имају теорије које говоре о 
припреманим и вођеним револуцијама, а 
не више о спонтаном устанку народа, који 
се у њима често схвата као привид или из-
раз манипулације. Ово је, међутим, лажни 
проблем. За сваку револуцију се може рећи 
да је припремана, јер јој претходи идејна 
разградња старог и чежња за новим редом 
ствари (поретком, системом вредности), 
дакле, нека врста идеолошког пробоја. У 
свакој револуцији постојао је „страни еле-
мент“ схваћен у виду широке лепезе стра-
ног утицаја, од културног „завођења“ до 
војне интервенције. С друге стране, свака 
револуција је и друштвено условљена; она 
се не догађа тамо где је немогућа, него уп-
раво тамо где се стекну друштвени услови 
да она изрони из сфере могућности у сферу 
политичке праксе. На пример, Француска 
буржоаска револуција (1789–1799) трајала 
је знатно дуже од Фебруарске револуције у 
Француској 1848. године. Ипак, прва међу 
овим револуцијама није изазвала спонта-
но подизање револуција у другим краје-
вима Европе, без обзира на све страхове 
конзервативних филозофа и крунисаних 
европских глава, него су се њене идеје ши-
риле Европом на бајонетима Наполеонове 
Велике армије. Међутим, ова друга, Фебру-
арска револуција битно је утицала на ства-
рање револуционарних жаришта у другим 
деловима Европе. Што се тиче револуцио-
нарних захтева, Берлин и Беч су 1789. го-
дине били неми према својим политичким 
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елитама, али су 1848. друштвени услови 
били знатно другачији односно били су 
сазрели за покушај револуционарне проме-
не. То што је „Арапско пролеће“ захватило 
велики број земаља није новина за поли-
тикологе, јер је реч о ефекту „грудве сне-
га“ који је објаснио Хантингтон [11], али 
ни за историчаре, јер се нешто слично до-
годило у Европи 1848. године и у периоду 
1989–1990. Ова повезаност догађаја постаје 
јасна када је сагледамо у друштвеној ствар-
ности арапских друштава – слични про-
блеми довели су до сличних одговора. Ни 
брзина којом су се догађаји одигравали не 
треба да чуди, будући да је интернет омо-
гућио до сада најбржи, планетарни проток 
нецензурисаних информација. Међутим, 
не треба мешати такав један инструмент 
као што су друштвене мреже са суштином 
друштвених догађаја попут „Арапског про-
лећа“: да друштвени услови нису били зре-
ли за политичку акцију, друштвене мреже 
не би ни могле да је покрену.

Такође, не чуди ни то што је „Арапско 
пролеће“ почело управо у Тунису, а не, на 
пример, у Саудијској Арабији. Реч је о томе 
да промене настају тамо где је могуће да се 
одговарајућа мишљења преточе у уверења 
и то уверења критичног броја људи, и где 
политичка акција има извесне изгледе за 
успех. О чињеници да се револуције до-
гађају тамо где већ почне либерализација 
писали су већ тумачи и критичари Фран-
цуске револуције: Едмунд Берк (Edmund 
Burke, 1729–1797) [12], Жозеф де Местр 
(Joseph-Marie de Maistre, 1753–1821) [13] 
и Алексис де Токвил (Alexis-Charles-Henri 
Clerel de Tocqueville, 1805–1859) [14].

Револуције могу да имају различити сте-
пен спонтаности – од преузимања власти 
у тренутку када се она већ налази „на ули-
ци“, преко деловања револуционарне орга-
низације као авангарде и „катализатора“ 
револуционарних догађаја (авангарде која 
делује у име народа, класе или слоја као 
носиоца револуције), до пресудног утицаја 
страних „инвестиција“ у удружења цивил-
ног друштва и политичке, финансијске и 

војне подршке „покретима отпора“. Ипак, 
да би се политичка револуција преточи-
ла из идеје у праксу и постала политичка 
реалност, потребно је да револуционари 
имају подршку одређеног броја чланова 
заједнице, спремних не само да их подрже, 
него да се за њихове идеје боре, па и жр-
твују. Потпуно негирати спонтаност једној 
револуцији значи негирати њену друштве-
ну условљеност која у битној мери мора да 
постоји чак и онда када је револуција усме-
равана споља.

Свака револуција може се разумети само 
ако је посматрамо уроњену у друштвеност; 
свака има свој друштвено-историјски кон-
текст и друштвене узроке. „Арапско про-
леће“ није изузетак, што јасно можемо уо-
чити ако сагледамо оно што су о арапском 
свету писали угледни интелектуалци и по-
литичари [15, 16]. Из њихових анализа, па 
и предвиђања, било је јасно да је свет исла-
ма буре барута.

Друштвени узроци 
„Арапског пролећа“
После Првог светског рата и распада 

Османлијске империје целокупан арапски 
свет нашао се, подељен, у зонама утицаја 
великих колонијалних сила Запада. Осим 
колонијалне експлоатације и потчињавања, 
на делу је било и осавремењавање овог ве-
ликог простора у складу са духом Запада, 
које је поред неких добрих страна изазва-
ло и драматичне промене начина живота, 
па су „људи старог кова“ због тога чвршће 
пригрлили ислам као чврст темељ својих 
обичаја и поуздану брану променама. По-
сле распада колонијалних империја, до-
минација Запада не само да је настављена, 
него је помоћу нових облика социјализа-
ције, а касније и на крилима глобализације 
(као вестернизације света), настојала да 
обухвати целокупан људски живот, и јав-
ни и приватни. Перцепција глобализације 
као вестернизације света водила је јасном 
закључку: „Култура, људска душа и смисао 
– подручја су... инвазије“ [17]. Таквој инва-
зији многи у исламском свету покушали су 
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да се одупру враћањем на стара учења уле-
ма о моралном, верском и политичком по-
нашању муслимана. Посебан утицај имала 
су радикална учења, међу којима се издваја 
оно из пера Ибн Тајмије (Taqi ad-Din Ahmad 
ibn Taymiyyah, 1263–1326), фанатичног те-
олога ислама. „Многи каснији исламски 
фундаменталисти нашли су у Ибн Тајмију 
свој узор. Џихад, као ’велики рат’ духо-
вног, моралног и политичког прочишћења, 
подразумева непрекидну борбу са самим 
собом и непријатељима ислама“ [18]. Кас-
није је Мохамед ал Вахаб (Muhammad ibn 
Abd al-Wahhab,1703–1792) на темељима 
Ибн Тајмијине теорије развио салафизам, 
својеврсни исламски „пуританизам“. По 
његовом учењу, добар верник је само онај 
који стриктно примењује божанске пропи-
се у свим аспектима живота: шеријат се увек 
и свуда мора дословно примењивати. Сала-
физам је био доктрина на којој је створена 
прва саудијска држава која 
је трајала око пола века, 
до 1818. године. У Египту, 
Хасан ел Бана (Hassan al-
Banna, 1906–1949) ствара 
1928. године Муслиманско 
братство, организацију 
која треба да спроведе 
његову кључну идеју – да 
ислам, као савршени, су-
периорни поредак, овлада 
друштвеним простором 
и то кључањем из базе, 
то јест ширењем одоздо, 
да би касније укинуо др-
жавне границе и створио 
калифат. Под репресијом војног режима, 
Муслиманско братство је било у кризи, али 
је идеолошки било довољно снажно да из-
недри Саида Кутба (Sayyid Qutb, 1906–1966) 
који је, инспирисан учењем Пакистанца 
Абдул Ала Мавдудија (Abul Ala Maududi, 
1903–1979), развио идеју исламске државе у 
којој треба да се обнови божји суверенитет 
и која ће послужити као платформа за пот-
пуни џихад – освајање безбожног света [19]. 
На такво духовно тло пало је семе антиза-
падњаштва. Наиме, ситуацију су учинили 

сложенијом америчко-исламски односи: 
анкете из 2007. показале су да 74% станов-
ника Египта, Пакистана, Индонезије и Ма-
рока – највећих и најмногољуднијих земаља 
муслиманског света – желе уклањање аме-
ричких војних база из тог дела света [15]. 
У очима већине Арапа, како тврди Defence 
Science Board, САД су сила која се проти-
ви њиховом националном ослобођењу јер, 
штитећи своје интересе када је реч о наф-
ти, подржавају постојеће друштвено и по-
литичко стање и супротстављају се поли-
тичком и економском напретку арапских 
земаља [15]. Тако је једна позиција намет-
нуте колонијалне понизности додатно по-
горшана у периоду убрзања глобализације 
и учињена извором неиздрживог беса. Из 
таквог друштвено-историјског контекста 
изнедриле су се две жеље: за превазила-
жењем туторства Запада и за светском 
еманципацијом ислама.

Поред овог (нео)колонијалистичког бре-
мена, арапски свет притискала је перцеп-
ција несразмерног сиромаштва – светска 
беда. У све чвршће умреженом и међузави-
сном свету јасније се види и његово наличје 
– несхватљиви јаз између малог броја бога-
тих и огромне масе бедних [20]. Та се раз-
лика јасно оцртава и не може се схватити 
ни као природна, ни као праведна. У масу 
бедних ушли су и људи из арапског света. 
Према проценама, 85% муслимана живи 
са два долара дневно [15]. „Економски, 
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социјално и културно, ово су најнеразвије-
није земље на свету (у свим муслиманским 
земљама заједно прочита се мање књига 
него само у Грчкој) иако су, захваљујући 
случајној расподели природних ресурса 
неке од њих најбогатије на свету“ [16]. Чак 
и када су савремени Арапи могли да себи 
приуште више него њихови очеви, они 
нису због тога бивали ништа срећнији. Не-
правда је прекрила напредак и учинила га 
недовољним или невидљивим. 

Диктаторски режими у арапским земља-
ма у годинама пре „Арапског пролећа“ већ 
су били у политичкој кризи. За државним 
кормилом налазили су се остарели дик-
татори који су све више постајали сим-
бол неправедне, корумпиране, непотске 
власти, неспособне да се одржи без подрш-
ке војске, монопола над изворима прихода 
и стране, углавном америчке помоћи, а све 
мање симбол оних нада на чијим су крили-
ма преузели власт. „Сви лидери на крају из-
губе подршку и легитимност коју су испр-
ва имали. Народ тражи алтернативу“ [11]. 
Идеје на чијим је крилима египатски пред-
седник Насер (Gamal Abdel Nasser Hussein, 
1918–1970) градио лидерску позицију не 
само међу Египћанима него и међу свим 
Арапима, начете су понижавајућим пора-
зима у Израелско-арапским ратовима, а на 
почетку трећег миленијума у потпуности 
су нестале у окошталим, репресивним, би-
рократским и корумпираним режимима 
[21]. Под утицајем западних патрона, али и 
унутрашњих економских проблема и ефе-
ката демократизација у другим земљама, 
већ крајем осамдесетих година ХХ века у 
неколико арапских држава почела је посте-
пена либерализација, а први избори донели 
су знатну корист исламским фундамента-
листичким групама. Тако је у Алжиру 1990. 
на локалним изборима 65% гласова освојио 
Фронт исламског спаса, а у Јордану 1989. на 
парламентарним изборима исламски фун-
даменталисти освојили су 36 од укупно 
80 посланичких места [11]. То је довело до 
постепеног слабљења позиција секуларних 
диктатора на другом фронту – оном пре-
ма радикалном исламизму. Мада су остали 

„најјача линија одбране“ од исламског фун-
даментализма, они више нису могли да се 
према нарастајућој политичкој снази исла-
мизма односе попут Насера, који је Саида 
Кутба, идејног оца Исламске државе, бацио 
у тамницу. Америчке интервенције у Ира-
ку и Авганистану и отпор глобализацији с 
америчким ликом довео је до тога да многи 
Арапи имају изразито негативну перцеп-
цију својих влада – доживљавају их као ва-
зале Запада, као „тројанске коње“ који раде 
на штету свог народа. „Највише симпатија 
за фундаменталисте показивали су трговци 
и омладина. Снага ових тенденција натера-
ла је шефове секуларних влада у Тунису, 
Турској и у другим земљама да прихватају 
политичке мере које су фундаменталисти 
заговарали и да јавним гестовима исказују 
приврженост исламу“ [11].

У првој деценији XXI века секуларним 
диктаторима у арапском свету, свакако, 
није ишла наруку светска економска криза 
која је неповољно утицала на домаћу прив-
реду и умањила могућност да емиграција 
буде довољан вентил за ослобађање виш-
ка радне снаге. Није им ишла у корист ни 
„изразито млада“ демографска структура 
– младост без посла. Population Reference 
Bureau објавио је податак да је у другој 
половини ХХ века најбржи раст попула-
ције забележен у региону Блиског истока 
и Северне Африке, а 1980. године тај раст 
износио је чак 3% годишње [22]. Према 
подацима Уједињених нација, чак трећи-
на популације арапског света млађа је од 
15 година, а петина је у старосном добу од 
15 до 24 година. У државама захваћеним 
„Арапским пролећем“ 2010. број младих 
незапослених грађана је драстично порас-
тао. Незапослено је 30% младе популације, 
што је скоро три пута више од незапосле-
ности укупне популације, а процене гово-
ре да ће до 2025. бити потребно да се от-
вори још 12 милиона нових радних места. 
Додатан проблем представља чињеница да 
снабдевање водом и храном, развој здравс-
твене заштите и заштите животне средине 
није пратио стопу раста популације. Изра-
жене су и миграције из села у градове при 
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чему државе нису биле у стању да обезбеде 
потребан број станова за нове становнике 
градова [23]. Захтеви за променама појача-
ни су осећањем незадовољства изазваног 
друштвеним неједнакостима и смањеном 
могућношћу вертикалне друштвене по-
кретљивости. Бес народа дрско је изазван 
призорима обиља у коме живе владајуће 
династије и њихови сарадници. Масовни 
туризам донео је прилику младим Арапима 
да виде како живе и колико троше млади 
Европљани. Видели су то и њихови рођаци 
или талентовани суграђани који раде или 
студирају у европским земљама. 

Две опречне струје притискале су дикта-
туре: с једне стране, образовани жељни де-
мократизације друштва, а с друге традицио-
налисти и исламисти који су фаворизовали 
шеријат. Из заједничког друштвено-исто-
ријског и политичког контекста изникли су 
и јединствени захтеви који су се могли чути 
на свим протестима у престоницама држа-
ва захваћених „Арапским пролећем“. Јед-
ногласно су тражене политичке промене, 
одлазак с власти дугогодишњих диктато-
ра, слободни избори, поштовање људских 
права, омогућавање запошљавања и крај 
корупције и клептократије, а дисонантно 
демократизација и исламизација.

Последице „Арапског пролећа“ 
у светлу европске безбедности
Исходи „Арапског пролећа“ су разли-

чити: у неким земљама војска и полиција 
угушиле су протесте (Саудијска Арабија, 
Бахреин); у појединим земљама дошло је 
до политичких промена које су задовољи-
ле захтеве демонстраната (Мароко, Јор-
дан, Катар, Оман и Либан); у другима је 
дошло до оружаних сукоба и/или грађан-
ског рата (Јемен, Ирак, Либија и Сирија); 
у земљама у којима су протести прво по-
чели дошло је до расписивања избора и 
промене власти (Тунис и Египат). Потом 
је наступио повратни талас „старог режи-
ма“ (Египат), грађанских ратова и стра-
них интервенција (Либија, Сирија, Ирак) 
и бруталног исламизма склоног терору и 

тероризму (оличен у Исламској држави), 
који је устоличио нестабилност у региону 
и довео до великог броја људских жртава, 
избегличког таласа, економског и демо-
графског пада у региону. Мада се исходи 
„Арапског пролећа“ разликују од једне до 
друге државе, за безбедносну раван посма-
трану из европске перспективе постоји 
пет главних: 1) пад секуларних диктатора, 
2) расписивање демократских избора, 
3) дестабилизација држава, 4) настанак 
замршених и релативно трајних оружаних 
сукоба и 5) неуспешно решавање проблема 
који су изазвали „Арапско пролеће“. Свих 
пет исхода погодовали су успону исламизма, 
а последња три настанку мигрантске кризе, 
што су, уједно, и два основна безбедносна 
проблема с којима се суочила Европа.

Секуларни диктатори били су жестоки 
противници исламиста јер су принципи њи-
хове политичке легитимације непомирљи-
во различити. На пример, Саид Кутб, идеј-
ни отац Исламске државе, у време Насерове 
владавине у Египту био је у затвору. Мусли-
манска браћа су могла да уживају симпатије 
и подршку великог броја Египћана, али су 
нужно били на политичкој маргини док је 
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Египтом владао Мубарак. Исто тако, када је 
Бен Али, пошто је побегао из Туниса и није 
добио азил у Француској, нашао склониште 
у Саудијској Арабији, његови домаћини по-
журили су да од њега траже излазак из по-
литике и да јавно стану на страну његових 
дугогодишњих противника из редова исла-
миста. На првим изборима после пада „ста-
рих режима“ исламисти су капитализовали 
народну подршку: на парламентарним из-
борима у Тунису водећа исламистичка пар-
тија освојила је 37% гласова, а у Египту на 
председничким изборима побеђује Муха-
мед Мoрси, кандидат Муслиманске браће. 
То је јасно показало какви су политички 
афинитети арапске већине. У Египту је глас 
већине брзо поништен преласком власти 
у руке војске, а у Тунису је успостављена 
крхка демократија. Ситуација је још гора у 
земљама у којима је страном интервенцијом 
подржана опозиција. „Ефекти су били раз-
орни: немогућност мирног решења; велики 
пораст броја жртава (чак и десетострука, 
према политичком научнику Алану Купер-
ману); остављање Либије у рушевинама, у 
рукама зараћених милиција и, на крају, ст-
варање базе за Исламску државу да шири 
свој терор даље“ [24].

Исходи су још једном потврдили да се де-
мократска политичка култура не може на-
силно пренети из једне земље у другу или из 
једног цивилизацијског круга у други. Тамо 
где се заиграло на карту насилне демокра-
тизације, дошло је до претварања поретка у 
хаос. На место релативно стабилних држа-
ва ступио је политички „брисани простор“ 
– поприште крваве борбе, људске патње и 
страдања, из ког су многи пожелели да оду, 
тим пре што су изгубљене све наде да ће и 
после завршетка сукоба бити могућ живот 
каквим су га замишљали искрени учесници 
„Арапског пролећа“.

Није ни тајна ни новина да је за безбед-
ност европских земаља од значаја све што 
се дешава на афричкој обали Медитерана, у 
Сахелу и на Блиском истоку. Француска је у 
својој Белој књизи одбране то изричито на-
вела [24]. Велике промене у том делу света 

свакако постављају велике и сваковрсне 
изазове пред Европу (и ЕУ и сваку европ-
ску земљу појединачно), па и оне безбед-
носне природе, а њихов је ефекат тим јачи 
што се појављују удружени са изазовима 
које носи украјинска криза, порастом на-
петости између САД и Руске Федерације, 
дугогодишњим економским проблемима 
чији је један мали део грчка криза и излас-
ком Велике Британије из Европске уније, 
што је без икакве сумње један од најкруп-
нијих политичких догађаја у Европи у по-
следњих четврт века.

Два најочигледнија безбедносна изазова 
проистекла из последица „Арапског про-
лећа“ јесу мигрантска криза и исламизам 
који на разне начине подстиче тероризам и 
спроводи терористичке акте у Европи. Из 
подручја захваћених оружаним сукобима, 
као и дуготрајном бедом и одсуством наде, 
стотине хиљада људи похрлило је на Запад 
у највећој сеоби народа од Другог светског 
рата. Истовремено, терористичке ћелије у 
земљама Европске уније пуштене су у погон 
како би шириле страх по европским прес-
тоницама, унеле нервозу у јавно мњење и 
од европских политичара изнудиле брзо-
плете, недовољно промишљене реакције. 

Ова два изазова су вишеструко пове-
зана. Прво, један од разлога због којих је 
мигрантска криза почела јесте брутални 
обрачун терориста организованих у Ис-
ламску државу са својим истоверним не-
истомишљеницима и равнодушнима. Пред 
необузданим насиљем живот бежи јер хоће 
да остане то што јесте – живот, а не смрт. 
Нема сумње да не деле сви мислимани исто 
гледиште. „Теолог ислама Мароканац Ма-
лек Шебал упозорава: ’Исламизам, страш-
на звер, дочепао се Мохамедове вере да би 
њу претворио у оружје рата и идеологију 
смрти. Хоће се исламизација модернизма’“ 
[15]. Његов колега из Туниса Абделвахаб 
Медеб иде и даље заговарајући реформу 
ислама у духу савремености. „Муслима-
ни треба да прихвате“, тврди он, „да је не-
одржив део коранског текста који више не 
одговара духу наше епохе. Ислам треба да 
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изневери властите речи и прогласи конач-
но неважећим позивање на џихад да би се 
ислам прилагодио вредностима слободе са-
вести и вероисповести“ [15]. За таква раз-
мишљања, међутим, нема места на терито-
ријама под контролом Исламске државе.

Друго, канали миграција могу поста-
ти канали за инфилтрацију терориста у 
земље Европе. О томе говоре све озбиљне 
безбедносне процене и одговорни челници 
безбедносних институција. То је један он 
начина преношења асиметричног рата са 
тла ислама на Запад који „свети ратници“ 
ислама виде као свог непријатеља (упркос 
обостраним симпатијама из времена Хлад-
ног рата). Један од узрока оваквог тока до-
гађаја је глобални интервенционизам Аме-
рике у коме Европа учествује као савезник. 
„Треба признати да постоје владе које су 
тако лоше да би њихов нестанак био чис-
та добит за свет. Али, ово никада не може 
оправдати глобалну опасност од стварања 
светске силе која у основи није заинтересо-
вана за свет који не разуме, али је способна 
да одлучно интервенише помоћу оружаних 
снага кад год неко учини нешто што се Ва-
шингтону не допада“ [26].

Треће, дејство терориста у Европи по-
горшава однос Европљана према мигран-
тима и мањинама пореклом из афричких 
и блискоисточних земаља и изазива нове и 
јаче линије подела у европским друштвима. 
Терориста–самоубица негација је највеће 
вредности европског човека – живота. Ту, 
наравно, не треба заборавити ни слободу 
кретања, говора и мисли. Терориста–само-
убица спреман је да изгуби живот, али само 
ако са собом односи и животе других. Циљ 
нису државници, јер до њих терориста и 
не може доћи, него обични, невини људи, 
случајно затечени на месту које је одабрано 
за терористичко дело јер представља сим-
бол западњачког стила живота. Терориста 
уноси у друштво страх, али када се, чинећи 
злодело, позива на ислам, неумитно уноси 
неповерење између хришћанске и исламске 
популације исте земље. Мигрантска криза 
ставила је на пробу све европске вредности, 

како оне политичке (међу којима и толе-
ранцију, солидарност између земаља чла-
ница и слободан проток људи, идеја, роба 
и капитала) тако и оне људске. Она је пала 
на плодно тло јер је проблем интеграције 
усељеника већ био присутан у многим ев-
ропским земљама, као и егзистенцијални 
страх грађана од доласка нове радне снаге 
која заузима радна места и снижава цену 
рада. С једне стране, уздрмани економ-
ским и социјалним проблемима, уплашени 
за своју будућност и будућност своје деце, 
људи у Европи све су отворенији према по-
литичким сугестијама које долазе од ради-
калне деснице и које подилазе надошлом 
егзистенцијалном страху, распаљујући ксе-
нофобију и шовинизам, а понегде и раси-
зам и неонацизам. С друге стране, усељени-
ци, нови и стари, учаурени су у своје квар-
тове који по много чему више подсећају на 
њихову стару него на нову домовину; младе 
генерације, рођене у новој домовини, не-
задовољне су најнижим, слабо плаћеним 
пословима које су њихови очеви и дедови 
с радошћу прихватали, а у којима се огле-
дају и њихови животни изгледи, те у себи 
носе грч незадовољства и побуне. На делу 
је крах мултикултуралних друштава, што је 
признала немачка канцеларка Ангела Мер-
кел. Нови таласи миграција доводе до про-
дубљивања поделе на нас и њих, старосе-
деоце и дошљаке, хришћане и муслимане, 
цивилизоване и варваре.

Четврто, то погоршање односа олакша-
ва терористима регрутацију нових теро-
риста. Међу незадовољнима, одбаченима, 
пониженима, остављенима, безнадежнима 
и очајнима увек ће се наћи довољан број 
оних којима се може манипулисати, на које 
се може утицати, који могу бити уцењени 
или заведени да пођу странпутицом. Ако 
своју околину доживљавају као страну и 
непријатељску, тим лакше. „Ови неуспе-
ли јесу могући носиоци насиља: људи са 
споредног колосека“ [27]. Не чуди то што 
преобраћенички ислам наилази на добар 
пријем у индивидуалистичком, конкурент-
ском свету неравноправности: он игра на 
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карту припадности заједници, солидарнос-
ти, достојанства и наде.

Иза ова два најочигледнија безбедносна 
изазова искрсавају дубљи друштвени и по-
литички изазови за Европу. 

Први је успон екстремизма и потреба за 
одбраном демократије. „Он је поспешен, с 
једне стране, економском кризом и њеним 
последицама, с друге широким спектром 
друштвених проблема, од незадовољства 
младих незапослених људи до пропасти му-
лтикултуралности, а са треће стране са при-
ливом миграната из оружаним сукобима 
захваћених земаља, међу којима су и оне у 
којима су војно интервенисале или још увек 
интервенишу и поједине европске државе“ 
[28]. Успон радикалне деснице није чиње-
ница преко које треба олако прећи. Он по-
тенцијално угрожава суштину демократије, 
остављајући је као фасаду нове, популис-
тичке ауторитарне владе, као и основне ев-
ропске вредности. Данас није реткост чути 
некритичку критику демократије као обли-
ка владавине. Мада узроке критике предста-
вљају и висок степен корупције међу поли-
тичком елитом која лични интерес ставља 
испред општег, спровођење воље великих 
транснационалних корпорација (крупног 
капитала) при чему се потискују захтеви 
синдиката и интереси радника, као и недос-
татак политичког визионарства [16], један 
од кључних разлога је појава новог типа 
човека у модерном друштву, типа који Сар-
тори назива размаженим дететом „које је 
и незахвално, што очекује све за бадава, а 
не осећа се ни солидарним са условима који 
му гарантују бенефиције које тражи“ [29]. 
Није потребно тражити примере из далеке 
историје – Италија пред Други светски рат 
довољно је упечатљива. Гаетано Салвеми-
ни (Gaetano Salvemini, 1873–1957), жесто-
ки критичар Ђолитијевог (Giovanni Giolitti, 
1842–1928) парламентарног система, кас-
није је зажалио што је својим оштрим напа-
дима на тај систем допринео успону фаши-
зма. „Наша критика тако није помогла ево-
луцији италијанског јавног живота према 
мање несавршеним облицима демократије 

него, пре, победи оних милитариста, на-
ционалиста и реакционарних група које су 
чак и Ђолитијеву демократију сматрале ис-
увише савршеном“ [30]. Де Местр опомиње: 
„Упоредите државу у којој живите са оном 
коју су вам одузели; контраст ће бацити по-
себни сјај на стару Власт“ [13].

Други проблем је мала ефикасност Ев-
ропске уније у решавању великих пробле-
ма. ЕУ се, наравно, није одрекла државе и 
државног суверенитета, када је себе пред-
ставила као удружење држава чија ко-
хезивна снага лежи у заједништву основ-
них вредности и основних интереса народа 
који се удружују. Али, у време изазова, све 
су гласнији дисонантни тонови који сведо-
че о томе да националне политичке елите у 
први план стављају своје посебне интересе, 
не обазирући се превише на заједништво. 
О томе сведоче различити приступи реша-
вању мигрантске кризе, од добродошли-
це до ограђивања, од прихватања квота за 
распоређивање и бригу о мигрантима до 
одбацивања сваке могућности да се у тој 
расподели учествује. Очигледно, „Европа 
није довољно снажна као организација и 
морала би да нађе начин да доноси одлу-
ке, а потом и да те одлуке спроводи у свим 
државама чланицама. Проблем је што је 
историјски таква врста моћи била ствара-
на искључиво као резултат војног сукоба... 
А Европска унија покушава да до те моћи 
дође консензусом, што је, испоставља се, 
веома тешко“ [31]. Међутим, после изласка 
Велике Британије из Европске уније потпу-
но је отворена „Пандорина кутија“ евро-
скептицизма. То ће, краткорочно, додатно 
ослабити Европску унију, а о дугорочним 
последицама још увек је рано говорити.

Трећи проблем је однос Европе према 
арапском свету. Хобсбаум тврди: „Драмати-
чан пораст економске и социјалне неједна-
кости у оквиру и између земаља смањиће мо-
гућност мира“ [26]. Однос према арапском 
свету обухвата обе димензије: унутрашњу и 
спољну. Питање Европљана арапског поре-
кла и Арапа који раде у Европи не може се 
решити без друштвених конфликата ако се 
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Европа ода политичком застрањивању, као 
што се ни стабилан добар однос према арап-
ском свету не може заснивати на војном ин-
тервенционизму, политичком туторству и 
економској експлоатацији. Пре свега, мора 
се разликовати религија од њене политич-
ке злоупотребе, идеологије. Опасност није 
ислам, чак ни исламизам у свом фундамен-
талистичком руху; велика опасност је у мо-
гућности да читав ислам, услед борби струја 
унутар ислама и спољног политичког, еко-
номског и војног притиска са Запада, поста-
не исламизам. Запад прво мора да разуме 
своју улогу у настанку исламизма и развоју 
његове антизападњачке црте, –да би могао 
да успостави дијалог с њим. Филозоф Режис 
Дебре каже: „Са исламистичким покретом 
не треба ратовати, с њим треба дијалог ус-
поставити. Начин како је он ђаволизиран, 
искључен из друштва, ограђен санитарним 
обручем, много ме подсећа на реаговање за-
падне буржоазије против бољшевизма 1920. 
године“ [15].

Низ ратова и интервенција на северу 
Африке и Блиском истоку није део великог 
сукоба цивилизација нити верски рат, него 
продукт сукоба интереса богатог Запада 
предвођеног Америком и исламских маса 
„које животаре на мрачној страни света“ 
[15]. Исламизам треба разумети у ширем 
контексту као идеоло-
гију политичког покрета 
маса усмерену против 
надмоћи западних сила. 
Проблеми у исламском 
цивилизацијском кру-
гу морају се решавати у 
том кругу, уз одговорну 
политику међународне 
заједнице, праћену рас-
терећењем арапског 
света од наметнутог по-
кровитељства и социјал-
но-просветним пре-
породом и уз свест да 
усвајање и унапређење 
демократских вредно-
сти мора да буде плод 

унутрашње друштвене динамике и модер-
низације унутар исламског круга, а не по-
следица насилног „увоза“ туђих вредности.

Закључак

Сама чињеница да је саможртвовање 
једног човека у провинцијском граду у Ту-
нису изазвало низ протеста и револуција 
названих заједничким називом „Арапско 
пролеће“ сведочи о постојању великог не-
задовољства у арапском свету које је мо-
гуће разумети само ако се сагледа у свом 
друштвено-историјском и политиколош-
ко-социолошком контексту.

Наметнута колонијална понизност и 
глобализација беде која се осетила у арапс-
ким земљама, уз затезање америчко-ислам-
ских односа, основни су обриси друштве-
но-историјског контекста који је изнедрио 
жељу за превазилажењем туторства Запада 
и жељу за светском еманципацијом исла-
ма. На путу до остварења ових жеља прва 
препрека били су секуларни диктаторски 
режими, огрезли у корупцију и већ зах-
ваћени политичком кризом. Две опреч-
не струје притискале су диктатуре: с једне 
стране, образовани жељни демократиза-
ције друштва, а с друге традиционалисти и 
исламисти који су фаворизовали шеријат.
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Мада се исходи „Арапског пролећа“ 
разликују од једне до друге државе, за без-
бедносну раван посматрану из европске 
перспективе постоји пет главних: 1) пад 
секуларних диктатора, 2) расписивање де-
мократских избора, 3) дестабилизација др-
жава, 4) настанак замршених и релативно 
трајних оружаних сукоба и 5) неуспеш-
но решавање проблема који су изазвали 
„Арапско пролеће“. Свих пет исхода пого-
довали су успону исламизма, а последња три 
настанку мигрантске кризе, што су уједно и 
два основна безбедносна проблема с који-
ма се суочила Европа. Ова два проблема су 
вишеструко повезана, а пред очима Европе 
искрсавају дубљи, друштвени и политички 
изазови: 1) успон екстремизма и потреба за 
одбраном демократије; 2) мала ефикасност 
Европске уније у решавању великих про-
блема и потреба за јачањем моћи ЕУ да до-
носи одлуке и спроводи их у државама чла-
ницама; 3) однос Европе према арапском 
свету, који обухвата обе димензије државе 
– унутрашњу и спољну.

Запад прво мора да разуме своју улогу у 
настанку исламизма и развоју његове анти-
западњачке црте да би могао да успостави 
дијалог с њим. Исламизам треба разумети у 
ширем контексту као идеологију политичког 
покрета маса усмерену против надмоћи за-
падних сила. Проблеми у исламском циви-
лизацијском кругу морају се решавати у том 
кругу, уз одговорну политику међународне 
заједнице, праћену растерећењем арапс-
ког света од наметнутог покровитељства 
и социјално-просветним препородом и уз 
свест о томе да усвајање и унапређење де-
мократских вредности мора да буде плод 
унутрашње друштвене динамике и модерни-
зације унутар исламског круга, а не последи-
ца насилног „увоза“ туђих вредности.

Summary
Th is paper deals with the analysis of the 

political and social aspects of the Arab Spring 
and its consequences, indicating the infl u-
ence of those consequences on the security of 
Europe. Arguments underlined in the paper 

point out that the social aspects resulting in 
security problems should have been serious-
ly considered before opting for the method of 
overcoming these problems. 

Great social changes and revolution, wheth-
er arising spontaneously or being infl uenced 
by various centers of power, have aff ected the 
security situation not only in the countries 
where they have been taking place but also in 
a much wider area. Th e whirlwind revolution 
that erupted in 2010 in Tunisia and then en-
gulfed the wide region of North Africa and the 
Middle East, shaking the Arab world, changed 
security environment in Europe. Th e fall of the 
secular autocracies which, although with many 
defects, were eff ective and perhaps the last bar-
rier to the rise of extreme Islamism to power, 
and the failure of political options, and social 
strata which were perceived as democratic and 
progressive to consolidate power, led in some 
cases to the extreme political instability, and 
in others to the complicated and apparently 
long-lasting armed confl icts. Th e consequence 
of the rise and fall of the Muslim Brotherhood 
in Egypt, as well as the chaotic situation, es-
pecially in Libya, Syria, and Iraq, was the cre-
ation of the terrorist strongholds in the terri-
tories of those countries and the emergence of 
the Islamic state. From the regions aff ected by 
armed confl icts, long-term poverty and lack of 
hope, hundreds of thousands of people fl ocked 
to the West. As a result, Europe has faced the 
largest migration in the modern history. At 
the same time, terrorist cells in the countries 
of the European Union have been put into op-
eration in order to spread fear, make people 
more nervous, and produce hasty, insuffi  cient-
ly thoughtful responses.

Faced with instability and confl ict in the 
Arab countries, the Ukrainian crisis, migra-
tion crisis, terrorism, economic problems, 
internal political problems embodied in the 
strengthening of extremist political parties, 
the loss of confi dence in the political elite and 
Brexit, the European Union and every single 
country in Europe are looking for answers 
to these questions. Th e answers that are giv-
en so far refl ected a considerable degree of 
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disharmony among the countries that should 
share the same values.

Islamism must be understood in a broader 
context as the ideology of mass political move-
ment directed against the supremacy of the 
Western powers. Problems in the Islamic world 
must be resolved in that world, with a respon-
sible policy of the international community, 

followed by the relief of the Arab world from 
the Western powers patronage, as well as by 
the social and educational revival. Th e adop-
tion and promotion of democratic values   must 
be the result of internal social dynamism and 
modernization within the Islamic world, not a 
result of violent “import” of foreign values.
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