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Протекле седмице полицијске агенције БиХ, РС и неколико кантона у ФБиХ, по налогу
Тужилаштва БиХ, похапсиле су 16 особа које се доводе у везу са тероризмом, тачније са
регрутовањен и слањем џихадиста на ратишта у Сирији и Ираку [1] . Иако домети те
акције нису још јасни, не треба очекивати ни да ће бити велики - већи број осумњичених
пуштен је убрзо након хапшења
[2]
, а цела акција, како се може прочитати између редова, више је послужила полицијским
и правосудним институцијама БиХ за прикупљање информација о начинима и путевима
„отпремања“ домаћих џихадиста у редове „Исламске државе у Сирији и Ираку“(ИСИС) и
„Џабат Ал Нусре“, блиске Ал Каиди. Вреди, такође, напоменути да је акција уследила тек
три месеца након доношења измена Кривичног закона БиХ, према којима су учешће
држављана БиХ на страним ратиштима и њихово регрутовање проглашени за кривична
дела са затворским казнама.

  

Тужилаштво БиХ није дало никакво објашњење зашто им је требало чак три месеца да
изведу акцију „прикупљања информација“ о џихадистима, тим пре што су се они у
медијима и на друштвеним мрежама оглашавали отворено о свом ангажману у Сирији и
Ираку још од лета прошле године, пошто је већина њих отпутовала у рат на страни
тадашњег ИСИЛ-а(данас ИСИС) и „Ал Нусре“ [3] . А да је, вреди подсетити, још пре
неколико година директор Обавештајно-безбедносне агенције БиХ (ОСА) рекао да је већ
тада у БиХ регистровано око 3000 „безбедносно интересантних“ особа које потичу из
радикалних исламиостичких кругова.
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  Може бити да се кључ најновијих хапшења крије у притиску западних центара моћи наТужилаштво БиХ, ОСА, „савезну полицију“ Сипу и полицијске агенције у ФБИХ, појачаногнакон последњих зверстава џихадиста ИСИС-а, у чијим се редовима и бори највећи бројнајопаснијих босанских џихадиста на „привременом раду“ у Сирији, док су босанскипрвоборци „Ал Нусре“ данас готово пали у заборав, мада нису ништа мање опаснији од„војника“ ИСИС-а.  Неки од аналитичара тврде да је реч превасходно о дипломатском притиску ВеликеБританије [4] , мада не треба заборавити ни интересе Аустрије и Немачке, где наводноживи низ особа са којима годинама сарађују осумњичени босански џихадисти. Умеђувремену је, изгледа, БиХ постала не само домаћи извозник џихадиста, већ и важнатранзитна земља за „браћу“ са Запада која одлазе у Сирију и Ирак [5] , паје утолико постала важнија и западним дипломатским представницима, не би ли овидошли до више информација о „својим“ џихадистима који пожеле да се придружеИСИС-у.  Поједини стручњаци процењују да петина босанских џихадиста потиче из бошњачкедијаспоре на Западу, а да ови из БиХ у Сирију сада чешће путују преко Беча, Загреба иЉубљане, пошто је јефтини модел „easy travel jihad“(за три сата и 100 евра,нискобуџетним летом од Сарајева преко Истанбула до Газиантепа, турског аеродроманајближег сиријској граници) наводно више ризичан после пооштравања законскерегулативе у БиХ [6] .  

  Само правосуђе на нивоу БиХ ни до сада се није ревносно бавило особама повезаним сатероризмом [7] , а тек треба видети како ће поступати по новим законским решењима,односно колико су Сипа и полицијске агенције у ФБиХ способне да прикупе довољнодоказа за пресуде инспираторима и организаторима слања босанских џихадиста уСирију и Ирак.  О узроцима ове појаве, која датира још из ратног организовања џихадистичке јединице“Ел муџахид” у оквиру Армије РБиХ под патронатом Алије Изетбеговића и постратногполитичког заштитничког односа према муџахединима и њиховим следбеницима наподручјима са већинским бошњачким становништвом -  до сада је пуно речено, али јемало шта учињено у прокламованом процесу пацификације екстремиста. Тек однедавно,после “испливавања” Мустафе Церића са места поглавара Исламске заједнице у БиХ(ИЗ БиХ) у политичке воде, нови врховни вођа босанских муслимана реис ХусеинКавазовић покушава да ИЗ БиХ мало дистанцира од радикалних вехабија и осталихсимпатизера ИСИС-а и “Ал Нусре”, али – то је изазов на који ће и он и остале вођебосанских муслимана морати да одговарају још дуго времена.   

  Ако у том послу буду превише рачунали на осећај “исламске солидарности” међуекстремистима, односно буду позивали на разум оне који, уосталом, њихову духовнувласт и не признају и не прихватају – ни реис Кавазовић ни његови најближи сарадницинеће далеко одмаћи на путу који прокламују [8] .  Наиме, предуго су се и пензионисани реис Церић и бошњачки политички круговизаштитнички односили према исламистичком радикализму међу својим сународницима,да би проблем сада био брзо и успешно каналисан. Још горе је што, изгледа, данас никоу надлежним институцијама у БиХ не зна поуздано ни колико има босанских џихадиста уСирију и Ираку, ни колико их се вратило у земљу, нити колико има њихових “сапатника” уБиХ који чекају да се на домаћем терену приме донетог “војног знања” и употребе га посопственом нахођењу, аколи већ не буду задовољни инструкцијама “да сачекају” итд.Бројке које се помињу су варљиве, као што је варљиво и уверење да тренутне поделемеђу босанским џихадистима могу бити од користи безбедносним агенцијама у сврхуконтроле потенцијалне терористичке претње.   
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Наиме, пре би се могло рећи да те поделе проистичу из борбе за превласт над штовећим бројем исламистичких/вехабијских енклава у БиХ и бошњачкој дијаспори, неголииз озбиљног идеолошког раздора међу “браћом”. А онда је утолико варљивија и нада даће из сукоба две фракције босанских џихадиста обе изаћи ослабљене, чиме би ипроблем био мањи.  Макар благи заокрет бошњачког политичког естаблишмента од програмскипрокламованих унитаристичких и централистичких стремљења - утемељених на(Изетбеговићевој) премиси да су се Бошњаци једини/највише жртвовали за БиХ - био би,свакако, делотворнији и за одмицање од тренда пузајуће верске радикализације међубосанским муслиманима коју више од две деценије диктирају страни и домаћиисламистички ауторитети и њихови поштоваоци. Питање је, међутим, да ли су политичкеи верске вође Бошњака спремне и способне за један такав искорак. Или, пак, многи одњих и даље верују да им радикални/умерени исламисти могу послужити као једно одсредстава у остварењу сопствених политичких циљева.      [1] http://www.slobodnaevropa.org/content/bih-hapsenja-u-okviru-  suzbijanja-mreze-regrutovanja-za-siriju-i-irak/26564156.html      [2] http://www.nezavisne.com/novosti/hronika/Zukic-i-Fojnica-pusteni-  vehabije-prijete-na-portalima-261424.html      [3] http://www.avaz.ba/clanak/133691/organizirao-odlaske-mladica-u-  dzihad-prijetio-ustavnom-poretku-bih-i-vatikanu  http://www.slobodna-bosna.ba/vijest/15916/ bosanski_kalifat_povratak _  svetih_ratnika.html  http://www.federalna.ba/bhs/vijest/106878/oko-150-bh-drzavljana-bori-se-  na-strani-ekstremista  http://www.federalna.ba/bhs/vijest/106816/video-prvi-dio-spiska  http://www.starmo.ba/politikasgm/item/18173.html      [4] http://www.nezavisne.com/novosti/hronika/Prijetnje-zbog-akcije-  u-kojoj-su-uhapsene-vehabije-261369.html      [5] http://www.nezavisne.com/novosti/bih/Instrukcije-islamistima-da-se-  odmore-u-BiH-260732.html      [6] http://www.atlantskainicijativa.org/bos/index.php/vijesti-90079 /  vijesti-bih/7754-dr-vlado-azinovic-zasto-se-150-mladica-iz-bih-bori-  na-strani-halifata.html      [7] http://www.slobodnaevropa.org/content/bih-od-uvoznika-postala-  izvoznik-terorista/ 26529122.html      [8] http://www.avaz.ba/clanak/131284/vehabije-u-bih-podrzavaju-  teroristicku-islamsku-drzavu  http://www.dw.de/vehabije-u-bih-izme%C4%91u-zakona-i-vjere/a-17898744    
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