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В МАКЕДОНИЯ НЯМА ВЪТРЕШНА ИСЛЯМСКА ЗАПЛАХА, 
ВЪНШНИ СИЛИ ВНАСЯТ РАДИКАЛЕН ИСЛЯМ

Любчо Нешков

Войните в Сирия и Ирак разкриха съществуването на добре изгра-
дена ислямска терористична мрежа на Балканите. Стотици граж-
дани от Босна и Херцеговина, Косово, Сърбия и Република Маке-
дония се сражаваха/сражават на страната на „Ислямска държава“ 
и в различните паравоенни формирования в Сирия и Ирак. Никой 
не знае точният брой на участниците в боeвете в контролираните 
от „Ислямска държава“ от балканските държави, но със сигурност 
е известно, че броят на загиналите е вече няколко стотин. Само от 
Република Македония, официално, техният брой е 33-ма загинали.

Религиозните вярвания и мястото на исляма 
в Република Македония
Ислямът на Балканите е донесен от османците, които управляват 
региона в продължение на пет века. Подчинените или „защитени 
поданици“ от немюсюлмански произход били задължени да пла-
щат данъци на османската власт. Много от тях, за да избегнат данъ-
ците, приемали исляма и били асимилирани от османската система.

В Република Македония, която има население от 2.1 милиона 
души, има две основни религиозни групи: православни християни и 
мюсюлмани. Повечето православни вярващи са македонци, а мно-
зинството мюсюлмани са албанци. Около 65% от населението са 
православни македонци, 32% са мюсюлмани, 1% са римокатолици 
и 2% изповядват други религиозни убеждения - различни протес-
тантски деноминации. Има и малка еврейска общност, която живее 
в столицата Скопие.

Ислямската религиозна общност се споменава в Конституцията 
на страната, заедно с Македонската православна църква - Охридска 
архиепископия, Католическата църква, Евангелистката методистка 
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църква и еврейската общност като отделни от държавата и равни 
пред закона. До 1997 г. действа Законът за религиозните общности. 
Към него бяха внесени поправки със закона от 2007 г. за „правния 
статут на църквата, религиозните общности и религиозните групи“.

Ислямската религиозна общност е единствената институция, 
призната от македонското правителство, което представлява мю-
сюлманите в страната по закон. След създаването на незавасима 
Република Македония през 1991 г, Ислямската религиозна общност 
бе призаната от държавата през 1994 г.

Ислямските общности – правен статус, отношения с 
държавните институции, наличие на различни ислямски 
течения, религиозни организации, ислямски училища и 
тенденции сред ислямската общност в страната  
В Македония вярата и религиите, заедно с техните последовате-
ли, са типично представлявани от специфични държавни агенции. 
Така, ислямът винаги е бил представляван от държавен орган още 
от времето на установяване на османската власт в региона до раз-
падането на тоталитарната югославска комунистическа диктатура 
на Йосип Броз Тито през 90-те години на миналия век.

Ислямската религиозна общност се занимава основно с образо-
вание и възпитаване на ислямски ценности, изграждане и поддър-
жане на джамии, ислямски центрове, текета (мюсюлмански ритуа-
лен комплекс от сгради)  и мектеби (начални училища за ислямски 
науки), създаване и функциониране на образователни институции, 
на социално-културни институции, създаване и поддръжка на биб-
лиотеки, архиви, музеи, изграждане и поддържане на гробища, как-
то и създаване и функциониране на благотворителни институции – 
създаване на вакъфи (дарения с благотворителни цели) и защита на 
техните права. В официалните документи на Ислямската религиозна 
общност се казва, че тя „насърчава мира и обявява война срещу зло-
то и тероризма“ и си сътрудничи с „всички институции, сдружения и 
различни организации, които популяризират ислямските ценности“.
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Организация на мюсюлманите по време на Османската им-
перия. Земите по време на османското робство на Балканите са раз-
делени на административно-териториална единици - най-голямата от 
които е еялетът. Еялаетите са разделени на санджаци. Управител на 
санджака е санджак бея, който има военно-административната власт, 
а управител на казата е кадията, който има правната власт. И два-
мата се назначавали от централната власт, т.нар. Порта. Въпреки, че 
санджак бея стоял в йерархията по-високо от кадията, последният е 
най-важната фигура в района и се ползва с най-голямо влияние. Ка-
дията имал пълна власт, както религиозна, така и светска в своя район.

След разпада на Османската империя. От 1918 г. до 1992 г., 
функциите и дейностите на ислямските религиозни общности на 
Балканите са разделени на два периода:

Кралството на сърби, хървати и словенци, което през 1929 г. е пре-
именувано на Кралство Югославия. В периода между 1918 г. и 1941 г. в 
Кралска Югославия влизат днешните територии на Македония, Черна 
гора, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия и Косово.

Вторият период включва годините между 1945 и 1992 г - по вре-
ме на югославската комунистическа тоталитарна система създадена 
от диктатора Йосип Броз Тито.

По време на Кралска Югославия връзката между държавата 
и различните религиозни общности се основава на принципа на 
признаване и приемане на изповядваната религия. През 1930 г. в 
Кралство Югославия е приет нов закон, който дава и официалното 
название на Ислямската религиозна общност. След приемането на 
новия закон мюсюлманските религиозни чиновници са под юрис-
дикцията на държавата, а седалището на реис-ул-улема се премест-
ва от Сараево в Белград. В същото време членовете на двата Съвета 
на Улемите (Меджлиси) отиват на две места - в Сараево и Скопие. 
Мюфтиите се намаляват на девет и се назначават с кралски указ. На 
практика Министерството на правосъдието на Кралство Югославия 
назначава свои хора на ръководни позиции в рамките на Ислям-
ската религиозна общност.
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По време на комунистическата диктатура между 1945 г. и 
1992 г. Ислямската религиозна общност в Социалистическа феде-
ративна република Югославия е създадена през 1947 г. по време 
на Големия събор на вакъфите в Сараево. Тя  се състои от четири 
съвета: 1) Ислямската общност на Босна и Херцеговина, Хърватия и 
Словения със седалище в Сараево; 2) Ислямската общност на Сър-
бия в Прищина; 3) Ислямската общност на Македония в Скопие; 
4) Ислямската общност на Черна гора в нейната столица – тогава 
Титовград (днес Подгорица).

Редица делегати от всеки съвет са избрани във Висшия съвет на 
Ислямската религиозна общност на Социалистическа федеративна ре-
публика Югославия в Сараево, която от своя страна избра реис-ул-уле-
ма. Любопитно е, че всички титуляри на реис-ул-улема са от Босна, с 
изключение на избрания през 1989 г. македонец Якуб Селимоски.

Република Македония е единствената бивша югославска ре-
публика, в която ислямският екстремизъм няма местни корени и 
собствени радикални лидери. Ако в Босна и Херцеговина, Косово 
и Сърбия (Санджак, Прешевската долина) има множество примери 
за съществуването на местни мюсюлмански екстремистки органи-
зации още в началото на ХХ век и особено по време на Втората све-
товна война, то в Македония, дори и сред албанското население, 
радикалните елементи идват предимно от съседните Косово и Ал-
бания. Нито транснационални, нито коренни ислямски терористич-
ни организации съществуват в Република Македония. Заедно с това 
обаче не трябва де се пренебрегват причината и последиците меж-
ду ислямските екстремистки идеологии и ислямския тероризъм.

Албанците са основното мюсюлманско малцинство в Републи-
ка Македония. Според последното преброяване от 2002 година 
етническите албанци са около 23% от общото население. Трябва 
да се подчертае, че през последните две десетилетия се забелязва 
трайно напускане на страната, не само от страна на македонското, 
но и на албанското население. Все повече македонски граждани (от 
всички етноси) трайно напускат родните си места, продават недви-
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жимите имоти и нямат намерение да се завърнат обратно. Това е 
особено валидно за селските райони. 

За разлика от албанците от Албания и Косово, където сред тях 
има християни – православни и католици, етническите албанци в 
Македония са почти всички мюсюлмани. Албанците в Македония 
са Геги, които включват по-голямата от двете подгрупи (другата 
е съставена от Тоски). Гегите са по-консервативни в сравнение с 
албанците от Албания и Косово. Албанците в Македония живеят 
предимно в северозападните части на републиката, граничещи с 
Албания, Косово и Сърбия.

Турците в Република Македония са третата по големина етни-
ческа група в страната. Според последното преброяване от 2002 
години турците са около 4% от цялото население, и около 12% от 
мюсюлманите, живеещи в Македония. За турците в Македония 
връзката между исляма и националната идентичност е исторически 
обусловена от развитието на политическите и религиозните дей-
ности в Турция. Повечето македонски турци членуват в Демократи-
ческата партия на турците, която защитава ценностите на светската 
държава. През последните години активно работи т.нар. „Гюленист-
ко движение“. В средата на 90-те години турският вестник „Заман“ 
започва да се издава, а по-късно започна да излиза и на албански 
език. Освен това гюленистите подкрепят частните училища „Яхиа 
Кемал“ в Скопие, Гостивар и Струга. Тези училища са достъпни и 
за деца на мюсюлмански елити от други националности. Голямата 
част от турците населяват западната част на Македония.

„Торбешите“ са македонското мюсюлманско малцинство, което 
живее предимно в западната част на страната. Техният точен брой е 
трудно да се определи, защото в миналото мнозина са се идентифи-
цирали като турци, а някои са асимилирани от албанците. По този 
начин „торбешите“ винаги са се опитвали да избягват проблемите 
с техните съседи. През последните десетилетия голям брой маке-
донски мюсюлмани - „торбеши“ емигрират в Западна Европа и Се-
верна Америка. „Торбешите“ живеят консервативно. Те и днес са 
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против консумацията на алкохол, нощния живот и снимките. През 
последните години обаче има увеличение на “брадатите уахабити” 
в техните села, които получават финансова подкрепа основно от 
Саудитска Арабия, Кувейт и Обединените арабски емирства.

Според преброяването през 2002 г. ромите са около 2,6% от об-
щото население на Република Македония. Повечето от тях са мю-
сюлмани, а малък брой са християни. Отношенията между тези две 
религиозни групи често са враждебни и недоверчиви. Повечето от 
ромите в Македония говорят на родния си език, в западната част от 
страната те общуват на албански и турски език. В източната част на 
страната ромите се самоопределят като турци.

Чуждестранно влияние върху местните ислямски 
общности, джихадистки бойци и мерки срещу 
ислямската радикализация след 2000 г.
Според данните на македонските специални служби и особено на 
агенцията, която се бори срещу терористичните прояви и участия 
в паравоенни формирования до момента е известно, че общо 150 
македонски граждани са участвали във войните в Сирия и Ирак. 
Те са се сражавали на страната на паравоенни формирования, в 
териториите, контролирани от т.нар. „Ислямска държава“.  Вече са 
се завърнали и в момента (август 2018 г.) се намират в Република 
Македония 80 от тях. 

За участието на македонски граждани на страната на муджахе-
дините за пръв път публично се заговори през 2010 г. Тогава местен 
вестник, през ноември 2010 г. съобщи, че около 50 доброволци, 
които се подготвяли да участват във войната в Афганистан,  са били 
наблюдавани от агенциите за сигурност в Македония.

Според данните на македонските спецслужби до средата на 
2018 година на бойните полета в териториите контролирани от „Ис-
лямска държава“ са загинали 33 македонски граждани. В докумен-
тите не се уточнява тяхната етническа принадлежност, но от съоб-
щенията за тяхната самоличност и имена, безспорно става въпрос 
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за етнически албанци. От разпитите на завърналите се от бойните 
полета или пък арестувани ислямски екстремисти, всички бойци от 
Република Македония са пристигали до Сирия и Ирак през терито-
рията на Турция.  В повечето случаи те са пътували по суша, но има 
и такива, които са използвали и самолети. 

От разпитите на терористите става ясно, че преди да заминат по 
бойните полета лицата са посещавали религиозни предавания на 
радикални имами. Част от тях “са се радикализирали” чрез социал-
ните мрежи, други чрез лични контакти, от които са получавали и 
логистична подкрепа за тяхното пътуване и включване в редиците 
на паравоенните формирования. 

В Република Македония вече са осъдени за тероризъм 17 от 
завърналите се македонски граждани, които са се сражавали в гру-
пировките на „Ислямска държава“. От показанията им става ясно, 
че в организацията и обучението им са участвали и чуждестранни 
лица - част от тях са били от региона: Босна и Херцеговина, Косово 
или Албания, но имало и граждани от арабски държави. 

В Република Македония неотдавна бе създаден и Национален ко-
митет за справяне с екстремизма и борбата срещу тероризма. В мо-
мента се изработват и стратегии за ресоциализацията на тези лица. 

Използването на благотворителни организации за финан-
сиране и създаване на терористични групи. Ислямските благот-
ворителни организации рязко увеличиха своята дейност на Балка-
ните по време на войните  в Босна и Херцеговина  и Косово. Те бяха 
приети сравнително добре от местното население благодарение на 
техните  „официално благотворителни каузи“. Много бързо обаче 
стана ясно, че тези благотворителни организации финансират и 
разпространяват уахабитската теология и тероризъм. Същите тези 
благотворителни организации използват Балканите като логистич-
на база и територия за набиране на членове. Поради тази си дей-
ност те попаднаха под наблюдението на специалните служби, които 
разкриха, че те имат връзки с ислямския екстремизъм и прането 
на пари. Огромни парични потоци са засечени от Саудитска Ара-
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бия в Македония за изграждането на безчетен брой джамии. В тези 
джамии се набират доброволци за джихад и разпространяване на 
уахабитска идеология, омраза към Запада, европейските ценности 
и ненавист към християнството. 

Властите в Република Македония започват да разследват ислям-
ските благотворителни организации още през 1990 г. при самото на-
чало на разпадането на Югославия. Спецслужбите в Скопие разкри-
ват, че  много ислямски благотворителни организации от албанската 
столица Тирана търсят разрешение за отваряне на магазини в Маке-
дония през 1996 г. Благотворителните организации Международна 
ислямска организация за взаимопомощ и Саудитска висша комисия 
обаче не бяха допуснати от служители по сигурността и разузнава-
нето. Тези благотворителни организации не получиха регистрация. 
След този отказ те започнаха от Тирана да финансират лидерите на 
Ислямската религиозна общност в Тетово и медресето в село Кон-
дово. Уахабитската организация Международна ислямска органи-
зация за взаимопомощ от Саудитска Арабия, която бе създадена 
през 1978 г. като отделение за помощ на Мюсюлманската световна 
лига, още през 1979 г. започва да открива свои офиси в чужбина и 
по-специално на Балканите. В периода 1992-1995 г. Международна 
ислямска организация за взаимопомощ и други ислямски непра-
вителствени организации осигуряват 350 млн. долара за оръжие и 
наемници. В началото на 1995 г. властите в Република Македония 
закриха офиса и забраниха дейността на Международна ислямска 
организация за взаимопомощ в Скопие. Всички членовете на Меж-
дународна ислямска организация бяха изгонени от страната. През 
2003 г. стана ясно, че Международна ислямска организация за вза-
имопомощ активно подкрепя дейностите в световен мащаб на „Ал 
Кайда“ , но това не попречи тя да открие офиса си в град Тетово, в 
западната част на Република Македония. Ислямската фондация “Ал 
Харамейн”, за която финансовото министерство на САЩ през 2008 
година разкри, че заедно с международните й клонове, подкрепя 
терористичната мрежа на Осама бин Ладен „Ал Кайда“ и различни 
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екстремистки организации, в Република Македония набира сред-
ства чрез трафик на наркотици и проституция. Друга благотворител-
на организация - „Бамиресиа“, която се ръководеше от имама Бекир 
Халими, етнически албанец, действа в Скопие от 1997 г. По-късно  
„Бамиресиа“ откри офиси във всички големи градове на страната, 
населени с мюсюлмани. Многократно „Бамиресия“ е разследвана за 
връзки с терористичните организации и пране на пари. В едно от 
интервютата си Халими официално заявява, че неговата организа-
ция има право да получава средства от Саудитска Арабия. Основ-
ният източник на финансиране на  „Бамиресиа“ е неправителствена 
организация от Саудитска Арабия и Обществото за възраждане на 
ислямското наследство със седалище в Кувейт. 

Местните експерти предупреждават, че „броят на новите не-
правителствени организации, които се занимават с религиозни 
дейности, прикрити зад хуманитарна помощ, се е увеличил през 
последните няколко години“.

Активната ислямска младеж, която бе създадена след войната в 
Босна и Херцеговина от местни мюсюлмани, които са се били заед-
но с чуждестранните ислямистки бойци от муджахидинските части и 
която популяризира фундаменталистки ислямски учения, има свои 
филиали в Скопие, Тетово, Гостивар, Струга и Куманово.  Службите 
за сигурност са засекли, че членовете на Активна ислямска младеж 
в Македония координират прехвърлянето на значителна сума пари 
за Косово и че поддържат близки връзки с членовете на Съюза на 
ислямския джихад. Други ислямски радикални движения, групи и 
неправителствени организации включват „Студентски Клуб „, чийто 
президент е Куртиши Фатмир от село Арачиново и „Ел-Mujahedeen“, 
основан през 2006 г. от Самилж Демирович в село Батинци.

От разкритията на един участник в „ислямски мероприятия“ на 
територията на град Дебър и околностите през 2017 година става 
ясно, че „лица, родом от града и живеещи в САЩ финансират ре-
лигиозни училища, които проповядват радикален ислям“. Същите 
лица финансират различни сдружения, които подпомагат обуче-
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нието на деца, библиотека с религиозна литература, книжарници, 
магазини за продажба на парфюми и хранителни продукти, специ-
ално предназначени за мюсюлмани. Източникът съобщава „цялата 
мрежа за снабдяване на тези обекти в страната“. Всички те са част 
от групата „Селефи“, която участвала в акции за подпомагане по 
време на бежанската (2001 г) и кумановската (2015 година) криза. 
Членовете на тази група са разделени на две групи - по-радикални 
и по-умерени. Сред тях има членове на Бившата Армия за нацио-
нално освобождение и различни ислямски групировки сражавали 
се в Босна и Херцеговина и Косово. Те действат в Гостивар, Тетово, 
Дебър, Охрид, Куманово и Струга, но имат регистрации само в Ско-
пие. Финансирането идва от различни държави от чужбина - САЩ, 
Турция, Саудитска Арабия, Австрия или Италия, разкрива източни-
кът. Те използват джамиите за пропаганда и набиране на лица за 
„заминаване в Сирия в името на Аллах, да се умира за Аллах и за 
отиване в рая и при ангелите“, съобщава източникът.  На сбирките 
има лица и от чужбина, включително и от Саудитска Арабия. Източ-
никът разкрива особеностите при обличането на екстремистите и 
поведението им в джамиите - различни движения с ръцете и докос-
ване по особен начин с краката и ръцете по време на молитвата. 
Той подробно описва начинът на обличането, дължината на панта-
лоните и формата на брадата на членовете на групировките. 

Ислямските екстремисти в Македония използват интернет за 
разпространение на джихада и радикалната ислямистка идеоло-
гия. Още преди 15 години в много джамии в страната бяха открити 
DVD-та на чеченски джихадисти, на които е заснето как муджахиди-
ни убиват американци. През 2010 г. бе разпространен и музикален 
видеоклип посветен на ръководителя на терористичната органи-
зация „Ал Кайда“ Осама бин Ладен на албански език. В Република 
Македония има голям брой на привърженици и на гюленисткото 
движение. Известно е, че в гюленистките училища в Струга и Гос-
тивар има уроци извън учебната програма за радикалния ислям, 
където се възхвалява фундаментализма. 
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Проблемите с радикалния ислям в Република Македония дати-
рат от средата на 90-те години на миналия век, когато Саудитска 
Арабия и други държави използват вътрешните противоречия в Ис-
лямската религиозна общност. Радикалните елементи се възползват 
от тази ситуация, както и от слабостта на младата независима маке-
донска държава. През 2002 г., група от местни и арабски уахабити с 
оръжие превзеха „Арабати теке“ - най-известния религиозен обект 
в град Тетово, в западната част на републиката. След като превзеха 
къщата много бързо те я превърнаха в джамия. Центърът за ислям-
ски плурализъм в Република Македония определи действията им 
като „агресия на уахабийските ислямисти и сериозна терористич-
на заплаха за целия регион и насилствен акт на културен и рели-
гиозен вандализъм“.  Центърът изпрати писмо до американското 
посолство в Скопие, както и до президента на Република Македо-
ния. „Ние решително протестираме срещу уахабитското нахлуване 
в „Арабати Теке“ в град Тетово и призоваваме дипломатическите 
власти на САЩ и властите в Скопие, които следят за терористични 
заплахи на Балканите, да окажат натиск върху македонското прави-
телство за незабавното изгонване на уахабитите от „Арабати теке“, 
по силата на закона, ако е необходимо и защита на Текето от по-на-
татъшно посегателство“, пишеше в писмото на Центъра за ислямски 
плурализъм в Република Македония.

По време на конфликта през 2001 година в Македония служ-
бите за сигурност регистрират няколко групи от муджахидини в 
различни региони на страната. Според Министерството на вътреш-
ните работи в периода 2001-2002 г. около петстотин муджахидини, 
самостоятелно или в рамките на терористична група Албанска на-
ционална армия, са участвали в различни сражения. В района на 
Куманово, членове на муджахидинска единица с около сто бойци 
действа на териториите на селата Слупчане, Матейче, Ваксинце, 
Отля и Липково. В района на столицата Скопие муджахидини участ-
ват във въоръжените конфликти в селата Танушевци, Брест, Малино 
маало и Арачиново. През август 2001 г. група муджахидини имаше 
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и в община Гази Баба в Скопие, където пет члена на терористичната 
група бяха убити, заедно с техния лидер „Тели“, който не беше маке-
донски гражданин. Други петима бяха арестувани от македонските 
полицейски части. В района на Тетово, групи от муджахидини бяха 
разположени в селата Божовце, Вейце, Гайре и Порой.

От докладите на специалните служби, занимаващи се с борбата 
срещу терористичните прояви на територията на Република Маке-
дония става ясно, че през февруари 2001 г. две крила на муджахи-
динската организация са формирани в страната. Военното крило е 
под командването на Мухамед Хадафан Гамили, а политическото 
крило е водено от шейх Ахмед Али Седан. 

Ислямски екстремисти продължават да действат на територията 
на Република Македония и след официалното приключване на кри-
зата на 13 август 2001 година, когато бе подписано Охридското мир-
но споразумение. Така през 2004 година френски експерти по теро-
ризма разкриха, че „до сто фундаменталисти, свързани с терористич-
ни организации действат на територията на Република Македония“.

През 2006 г. бяха организирани улични протести и демонстра-
ции в Тетово и Скопие поради публикуването на карикатури на 
пророка Мохамед. Това бе първата публична проява на уахабити-
те и уахабитското движение. Протестите в Скопие започнаха след 
петъчната молитва пред джамията „Ая-паша“. В протеста участва-
ха около 1000 души. Тълпата по улиците на столицата скандира-
ше „Аллах е велик“. Много от участниците носеха черни забрадки, 
както черни и зелени знамена с арабски надписи. По същото време 
в град Тетово се събраха около 800 души пред Шарената джамия. 
Повечето от тези протестиращи бяха младежи и студенти. Двете ос-
новни албански политически партии -  Демократическата партия на 
албанците и Демократичен съюз за интеграция се дистанцираха от 
протестите, но си отправиха взаимни обвинения за участие в про-
тестите. Представители на Ислямската религиозна общност също 
осъдиха публикуването на карикатурите, но призоваха мюсюлма-
ните да не се подават на провокации. 
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През 2007 година специалните полицейски части разкриха в ра-
йона на Бродец, в северозападната част на страната, въоръжената 
група от местни албанци. Според полицейския доклад, групиров-
ката се готвела за продължителна въоръжена борба. При поли-
цейската акция бяха задържани огромно количество боеприпаси и 
оръжия - минохвъргачки, картечници, пушки и снайпери, но силите 
на реда откриха и брошури, документи и други пропагандни мате-
риали на муджахидините. По-малко от година по-късно през месец 
януари 2008 г. един полицай бе убит, а други двама бяха ранени по 
време на въоръжена атака от кола, движеща се до полицейската. 
Атаката бе извършена от трима души, които са били членове на 
Армията за национално освобождение през 2001 г.  Подобен инци-
дент се случи през ноември 2008 г., когато друг полицай беше убит 
и двама бяха ранени.

Ислямът в Македония - мост или бариера за радикализация
Както в повечето балкански държави, така и на територията на днеш-
на Република Македония ислямът е донесен от османците, които уп-
равляват региона в продължение на пет века.  Македония е един-
ствената държава, която въпреки огромните заплахи по време на 
сръбската агресия в Хърватия, Босна и Херцеговина и Косово успя да 
неутрализира всякакви по-сериозни прояви на религиозен и етни-
чески екстремизъм в страната. Младата държава не допусна на ней-
на територия да действат различни ислямистки организации, които 
пуснаха дълбоки корени в Босна и Херцеговина, Косово и Албания.  
Ако трябва да сравним Македония с друга балканска държава по от-
ношение на мирното съжителство и високата степен на религиозна 
толерантност, то с пълно основание може да твърдим, че тя най-мно-
го се доближава до България. Това са двете държави, които граничеха 
с воюваща страна (Сърбия) през 90-те години на миналия век, но не 
допуснаха никакви екстремистки прояви, включително и религиоз-
ни. Малката балканска държава успя да преодолее и да контролира 
бруталната агресия на Слободан Милошевич, който само за няколко 
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седмици депортира над 300 000 косовски албанци през пролетта на  
1999 г. Освен обикновени граждани, включително деца и възрастни, 
сред депортираните имаше множество бивши членове на Армията 
за освобождение на Косово, както и бойци на най-различни въоръ-
жени групировки. Сред тях имаше косовски албански активисти на 
радикални ислямски организации, свързани със Саудитска Арабия, 
Турция или пък идващи от Босна и Херцеговина. Залятата със стоти-
ци хиляди депортирани албанци Македония трябваше да се справи 
и с опасността от инфилтриране на тези радикални елементи на те-
риторията на републиката, където живее мюсюлманско население. 

Липсата на „тежка омраза“ между македонското и албанското на-
селение (християнското и мюсюлманското) най-добре си пролича по 
време на тригодишната жестока политическа криза, в която изпадна 
Република Македония в периода 2015-1017 година. Тогава управля-
ващата партия на премиера Никола Груевски, за да запази властта, 
използва агресивна националистическа и антиалбанска пропаганда. 
Груевски, който в продължение на десет години управлява благода-
рение на партията, създадена от бившия ръководител на Армията за 
национално освобождение Али Ахмети Демократически съюз за ин-
теграция (ДСИ), организира масови протести срещу т.нар. „Тиранска 
платформа“ в продължение на няколко месеца по централните ули-
ци на столицата. Участниците и преди всичко лидерите на протеста 
използваха груби и вулгарни определения срещу албанското мал-
цинство. Риториката много напомняше на тази на сръбския дикта-
тор Слободан Милошевич от края на неговата политическа кариера. 
Политическата криза от 2015-2017 година, която приключи с погрома над 
македонския парламент на 27-ми април 2017 година доказа две неща. 
В Република Македония „албанската заплаха“ се използва от управля-
ващите до тогава за запазването на връзката с властите в Белград с 
крайна цел - Македония да не бъде напълно независима и суверенна 
държава. В същото време стана ясно, че в Република Македония мест-
ните албанци, включително и политическите лидери нямат необходи-
мата подкрепа и сили за предизвикване на етнически сблъсъци, ако 
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не получат подкрепа от съседните Косово и Албания. Тук е мястото да 
отбележим и факта, че по време на голямата мигрантска вълна през 
2015-2016 година през територията на Република Македония - основ-
но от Гърция, минаха над 650 000 мигранти. Сред тях имаше и бойци 
на Ислямска държава. Страната успя доста успешно да се справи и с 
това предизвикателство. Най-големият риск за стабилността на Репу-
блика Македония, включително и появата на радикални ислямистки 
организации идва отвън. Властите в Скопие са изправени пред една 
единствена опасност - да не допускат навлизането на нейна терито-
рии на джихадистки елементи от съседните Албания, Косово и мал-
ко по-далечната Босна и Херцеговина. В това отношение Република 
Македония трябва да получава и международна подкрепа за борба 
срещу тероризма. Последните офиицални данни сочат, че на тери-
торията на днешна Албания са намерели убежище поне 4800 бивши 
джихадисти. Всички те са потенциална опасност, не само за Република 
Македония, но и за останалите държави от региона.
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МЮСЮЛМАНСКИТЕ ОБЩНОСТИ В СЪРБИЯ МЕЖДУ 
ИНТЕГРАЦИЯТА И РАДИКАЛИЗАЦИЯТА

Д-р Бисер Банчев

Роля и място на исляма в Сърбия
Република Сърбия е предимно християнска страна, но наследява и 
част от религиозното разнообразие на бившата югославска федера-
ция. Според преброяването от 2011 г. почти 85% от населението из-
повядва източното православие, 5% принадлежи към католицизма, 
а мюсюлманите са малко над 3% (222 828 души). Както официалните 
статистически документи, така и водещият изследовател на мюсюл-
манските общности на територията на бивша Югославия Ахмет Али-
башич отбелязват системния бойкот на преброяванията, проявен в 
населените с албанци общини в Южна Сърбия, което дава основа-
ние да се твърди, че фактическият брой на мюсюлманите в Сърбия 
следва да се увеличи с около 60 хиляди, а реалният им процент да 
се оцени на приблизително 4% от общото население. 

Важна особеност при изповядващите исляма граждани на Сърбия 
е тяхната етническа и териториално-религиозна концентрация. Исто-
рическата област Санджак с главен град Нови Пазар обичайно се оп-
ределя като мултиетническа, но в нея живеят почти две трети от всич-
ки мюсюлмани в страната. Традиционно те се чувстват обвързани със 
своите единоверци в Босна и Херцеговина и до разпадането на рели-
гиозното единство на мюсюлманите в бившето югославско простран-
ство през 90-те години на ХХ век се подчиняват на върховният глава 
(реис-ул-улема) на югославските мюсюлмани, резидиращ в Сараево. 
Жителите на Санджак не са чужди на процесите на трансформиране на 
идентичности, които протичат в Босна. Промяната на националното на-
именование от Мюсюлмани с главна буква към бошнаци след 1993 г. е 
възприето и в Санджак (бошнак/бошняк се разглежда като национална 
категория, за разлика от босненец, което изразява географска и дър-
жавна принадлежност). Последното преброяване през 2011 г. в Сърбия 
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отчита 145 278 бошнаци, а 98% от тях са регистрирани в Санджак. Още 
22 301 жители на шестте санджакски общини в Сърбия се определят 
като мюсюлмани по вероизповедание. Мюсюлмани са и албанците от 
общините Прешево, Медведжа и Буяновац. Извън посочените региони 
вероизповеданието е представено във всички големи градове на Сър-
бия, където към бошнаците и албанците се прибавя и част от ромската 
общност и други по-малки групи.

Правен статус на ислямската общност, отношения с 
държавните институции, наличие на различни ислямски 
течения, религиозни организации, ислямски училища
През 90-те години на ХХ век за тяхното духовно спасение се грижи 
„Ислямската общност в Сърбия“, която разглежда себе си като част/
поделение от по-голямото мюсюлманско семейство в бивша Югосла-
вия и се подчинява в религиозно отношение на великия мюфтия (ре-
ис-ул-улема) на Босна и Херцеговина. На местно ниво духовен лидер е 
мюфтията на Нови пазар Муамер Зукорлич, който от 1993 г. контроли-
ра вакъфски имоти, издателства, медии и образователни институции, 
а също се стреми да бъде главен посредник за даренията, пристигащи 
от Турция и страните от Близкия и Средния Изток. Първото демокра-
тично правителство в Белград след падането на Милошевич толерира 
мюфтията и през 2002 г. му разрешава да открие т.нар. Междунаро-
ден университет в Нови пазар, който e регистриран като религиозна 
фондация (вакъф) и провежда обучение по ислямска теология без да 
е получил необходимата акредитация. Зукорлич монополизира и из-
даването на „халал” -сертификати, които са необходими при износа на 
храни за мюсюлманските страни.

Засилващите се международни контакти на мюфтията и обвър-
заността му с влиятелни фактори в Босна и Херцеговина се посрещат 
с подозрение от властите. През 2007 година е създадена алтерна-
тивна религиозна структура – „Ислямска общност на Сърбия“. Тя се 
ръководи от стария кадър от времето на Тито – белградския мюфтия 
Хамдия Юсуфспахич и неговото семейство. Формално ръководство-
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то на новата структура е предадено на мюфтията на санджакската 
община Тутин Адем Зилкич, а постът на негов заместник се заема от 
Мохамед Юсуфспахич, син на Хамдия. Съответно – местните имами, 
в зависимост от своите убеждения, а често пъти – и от роднинска об-
вързаност, разпределят своята лоялност между групите на Зукорлич 
и Юсуфспахич. Адем Зилкич е провъзгласен за реис-ул-улема, което 
подчертава пълната независимост на сръбските мюсюлмани. Хамдия 
Юсуфспахич получава титлата почетен велик мюфтия.

Наличието на две ислямски общности не позволява на вярващи-
те да се възползват от законите за реституция. Съответно социалните 
функции на религиозната благотворителност са затруднени. Мюфти-
ята Зукорлич решава проблема чрез силово завладяване на бившите 
вакъфски имоти и управлението им без документи за собственост. 

Муамер Зукорлич остава 22 години начело на „Ислямската общ-
ност в Сърбия“ до януари 2014 г. , когато се оттегля от поста и на не-
гово място е избран близкият му сътрудник и ректор на Междуна-
родния университет в Нови пазар – проф. Мевлуд Дудич. Зукорлич 
остава санджакски мюфтия. На инаугурацията на Дудич пристига 
лично реис-ул-улема Хюсеин Кавазович от Сараево.

През 2016 година е подменено и ръководството на „Ислямската 
общност на Сърбия“. Тя е оглавена от Сеад Насуфович от Бйело поле 
в Санджак, дотогавашен председател на духовния съд на общността. 

И двете конкурентни организации имат свои поддръжници 
сред албанците от долината на Прешево, където действат повече 
от 60 джамии, но по-голямата част от тях се управляват от трета ин-
ституция - локалната структура на Ислямската общност на Косово.

„Ислямската общност в Сърбия“ е по-активна в образователната 
сфера. Тя контролира няколко основни мюсюлмански училища в раз-
лични градове, а в Нови пазар – една гимназия и факултет за ислямски 
науки. В последния се обучават и преподаватели за сръбските дър-
жавните училища по предмета „Вероизповедания – ислямска рели-
гия“. Има и студенти от други държави, предимно от Босна и Херцего-
вина. Факултетът е част от Международния университет в Нови пазар. 
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Политически партии, свързани с ислямската общност
В политическия живот на сръбските мюсюлмани доминират две 
партии. Те групират около себе си множество по-малки партии, 
по-голяма част от които съществуват само на документ. Най-сил-
ната политическа фигура е зъболекарят Сюлейман Углянин, който 
през 1991 г. организира непризнат от властите референдум за ав-
тономия на Санджак. В този период той създава Партията на де-
мократическото действие. Тя възниква като клон на голямата бос-
ненска партия със същото име, но още през 90-те години връзките 
между двете партии са прекъснати под натиска на Белград. Власти-
те създават допълнителни затруднения на местните политически 
лидери като разпределят шестте общини на историческия регион 
Санджак в две различни административни области. Биографията на 
Углянин включва кратко политическо изгнание в Турция, след което 
той се завръща в Сърбия, където многократно е избиран за наро-
ден представител, а от 2004 до 2008 г. е кмет на Нови пазар. Углянин 
понякога е наричан „Санджакският Милошевич”, а областта е опре-
деляна от чуждестранни дипломати като негово „феодално владе-
ние”. След изборите от 2008 г. Углянин е включен в правителството, 
където отговаря за слаборазвитите райони.

Политическата роля на Углянин се оспорва единствено от бив-
шия му заместник по партия Расим Ляич, който създава самостоятел-
на формация още през 90-те години. Той провежда по-мека полити-
ка по отношение на властите в официален Белград и по тази причина 
е абониран за министерски пост във всички правителства в периода 
сред демократичните промени от 2000 г.. Ляич е лекар и е роден в 
Нови пазар. Това му позволява да балансира влиянието на Углянин, 
който няма силна родова опора в града и общината. Двамата лидери 
ревностно си оспорват контрола над областта като в някои случаи се 
стига и до физически сблъсъци между техните привърженици.

Съперничествата се изострят особено силно при изборите за 
Национален съвет на бошнашкото малцинство. Правомощията на 
Националния съвет са в образованието, културата, езика и меди-
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ите. Особеното при бошнаците е, че те са почти изцяло съсредо-
точени в общините на Санджак, което превръща на практика тех-
ния Национален съвет в регионален парламент. На изборите през 
2010 г. Зукорлич се противопоставя на традиционните партии и 
регистрира листа от свои привърженици. Стига се до продължи-
телна патова ситуация. Правителството не е съгласно да толерира 
опитите на мюфтията да обедини религията и политиката. Минис-
терството на човешките права и малцинствата продължава слу-
жебно мандата на стария Национален съвет, ръководен от депу-
тата от партията на Углянин Есад Джуджевич. В отговор Зукорлич 
инициира създаването на нова партия – Бошнашка демократична 
общност, председателствана от неговия шурей Емир Елфич. Пар-
тията е регистрирана като малцинствена. Така мюфтията извървя-
ва пълния път до включването на религията в политиката. През 
90-те години той е близък на Углянин, следващото десетилетие се 
ползва с поддръжката на Ляич, докато накрая отхвърля всички и 
става самостоятелен политически фактор. 

Истинското съотношение на силите се проверява през 2012 г., ко-
гато се провеждат редовни избори на всички възможни нива – пре-
зидентски, парламентарни и местни. Зукорлич показно се разграни-
чава от пряко участие в политиката, като заявява че само подкрепя 
Бошнашката демократична общност, но в крайна сметка не устоява на 
изкушението и се кандидатира за президент. Той се класира предпо-
следен от общо 12 кандидата на първия тур от президентските избори. 
Следва да се отчете обстоятелството, че мюфтията успява да привлече 
на своя страна гласовете на албанците от долината на Прешево, които 
обичайно бойкотират определянето на държавния глава на Сърбия.

Парламентарната надпревара запазва баланса между регио-
налните партии. Ляич е избран от листата на дотогава управляваща-
та Демократическата партия, а Углянин печели самостоятелно два 
мандата. Коалицията на малки малцинствени партии, организирана 
от Зукорлич, печели един мандат, който естествено се заема от шу-
рея на мюфтията.



102

Голямата политическа промяна след изборите не се отразява 
на Углянин и Ляич, които са включени и в новото правителство. 
Така практическите послания на правителството по приемственост 
в политиката на етнически мир надделяват над задължителните в 
съвременната политика, и особено на Балканите, популистки изя-
вления. Едно от правомощията, които получава Углянин в прави-
телството е съпредседател от сръбска страна на Смесената меж-
дуправителствена комисия с Турция за двустранно икономическо 
сътрудничество, а също и на тези с Ирак, Алжир, Мароко и т.н.

През март 2013 г. Зукорлич успява да се скара с шурея си Емир 
Елфич. Мюфтията е принуден да създаде нова партия под името 
Бошначка демократическа общност на Санджак. В кампания за из-
вънредните парламентарни избори през 2014 г. партията на мюф-
тията се включва в коалиция, ръководена от Либерално-демокра-
тическата партия на Чедомир Йованович. Либерал-демократите 
предприемат тази стъпка след като пропадат преговорите им за 
коалиция с Углянин. Общата листа не успява да прескочи избор-
ния праг и остава извън парламента. Углянин печели дежурните два 
мандата, а Ляич този път е част от победилата предизборна коа-
лиция на Прогресивната партия, ръководена от Александър Вучич. 

През есента на 2014 г. изтича и мандатът на националните съве-
ти на малцинствата. Този път листата на Углянин побеждава и той е 
избран за председател на съвета на бошнаците. 

Честите парламентарни избори оказват известна роля за раз-
местване на политическите пластове сред сръбските мюсюлмани. В 
национален план намалява ролята на Углянин, а след извънредните 
избори от 2016 г. Зукорлич е избран за народен представител. На 
президентските избори през 2017 г. и Зукорлич и Ляич подкрепят по-
бедната кандидатура на дотогавашния премиер Александър Вучич. 

През целия период след 2000-та година политическите форма-
ции на албанското малцинство успяват да изпратят по един или по 
двама депутати в различните състави на сръбския парламента и да 
удържат контрола над местната власт в долината на Прешево. 
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Чуждестранно влияние върху местните ислямски общности
Сръбските мюсюлмани нерядко търсят подкрепата на своите еди-
новерци зад граница. Най-често погледите им се насочват към Тур-
ция и към Босна и Херцеговина. Междуособният конфликт сред 
мюсюлманите в Санджак създава затруднения на турското прави-
телство, което в този период показва нарастваща амбиция да играе 
водеща и обединителна роля за балканските мюсюлмани. Турският 
външен министър Ахмет Давутоглу отправя официален призив за 
обединение на двете ислямските общности при посещението си в 
Сърбия на 25 октомври 2011 г. Визитата е предшествана от совалки 
на турския посланик и изпращане на висши ислямски духовници от 
Турция в Сърбия и в Босна и Херцеговина в опит да подготвят спо-
разумение. Посредничеството претърпява неуспех. Основна роля 
в провала изиграва мюфтията Юсуфспахич, зад който продължава 
да стои сръбското правителство. За властите в Белград е неприем-
лив предвиденият механизъм върховният мюфтия от Сараево да 
утвърждава главата на сръбските мюсюлмани. Проблем има и със 
Зукорлич, който не е съгласен да се оттегли от сцената и да приеме 
предлаганото му доброволно изгнание в Турция. 

Турската дирекция по религиозните въпроси (Дианет) органи-
зира нови опити за обединение на двете сръбски ислямски общ-
ности, който предвижда Зукорлич и Зилкич да отстъпят от водещи-
те си позиции, като продължат да работят като духовници в новата 
структура на по-ниско ниво. Намесата на Дианета се възприема 
като заплаха от Зукорлич, който през август 2013 г. обвинява Тур-
ция, че финансира неговите противници. Подобни реакции ограни-
чават турската активност сред сръбските мюсюлмани.

„Ислямската общност в Сърбия” търси подкрепа в Босна и Хер-
цеговина и първоначално я намира при члена на колективното 
председателство Бекир Изетбегович, но последният я оттегля под 
влияние на Углянин. Съюзници в Босна и Херцеговина се търсят 
и чрез включване в горещите теми на обществените дебати, като 
тази за геноцида в босненския град Сребреница през 1995 г. Мюф-
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тията Зукорлич получава адресна регистрация в града, а впослед-
ствие дори гласува на общинските избори в Босна и Херцеговина.

Зукорлич продължава да разчита на реис-ул-улема в Сарае-
во. Зукорлич и великият мюфтия на Босна и Херцеговина Мустафа 
Церич участват в Мека на срещата на Организацията за ислямско 
сътрудничество (бившата Ислямска конференция) през месец юни 
2012 г. В официалната декларация е включен и абзац, призоваващ 
Сърбия да прекрати изолацията на бошнаците от Санджак и от Бос-
на и Херцеговина, да не руши единството на ислямската общност, 
да не застрашава вакъфските имоти и да започне да подпомага въз-
питателно-образователните ислямски институции. Церич и Зукор-
лич са включени в състава на върховния съвет на организацията. 

Мустафа Церич в края на мандата си поизнася религиозна присъ-
да „фетва” срещу конкурентния сръбски мюфтия Адем Зилкич. Пози-
цията е продължена от новия върховен мюфтия на ислямската общ-
ност в Босна и Херцеговина Хюсеин Кавазович, който посещава Нови 
пазар и участва в различни мероприятия, организирани от Зукорлич.

Процеси и тенденции сред ислямската общност в страната – 
рискове от радикализация и влияние на идеологията 
на „Ислямска държава“
Склонността за използване на силови аргументи при решаване на 
политически спорове сред сръбските мюсюлмани не дава възмож-
ност да бъде разгледана в чист вид темата за рискове от радика-
лизация сред ислямската общност. Например мюфтията Зукорлич 
обявява 4 септември за ден на мъчениците за свободата на Сан-
джак. На тази дата през 1944 г. са разстреляни водачите на местните 
мюсюлмански сили за самоотбрана през Втората световна война, 
които са обвинени за сътрудничество с германските окупатори. 
Впоследствие инициативата е иззета от Углянин. Той ръководи от-
белязването на 70-та годишнина от разстрела на санджакските по-
литически и военни лидери от комунистическите партизани. В го-
лямото възпоменателно шествие младите хора носят униформи на 
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мюсюлманските сили за самоотбрана от войната. Случаят предиз-
виква сериозна загриженост в цялата страна. През следващите го-
дини младежите участват в манифестацията без униформи.

След като Углянин не е включен в новото правителство след 
изборите през 2014 г. той за първи път от много години напом-
ня искането за автономия на Санджак. Буквално месеци по-рано 
Углянин е критикувал Зукорлич за подобно искане с аргумента, че 
икономиката е по-важна от автономията.

Чувствителна е и темата за изучаването на майчин език. Разде-
лянето на югославската федерация е последвано и от разделяне-
то на единния дотогава сърбохърватски език. Бошнашката нация 
и нейните малцинства в бившите югорепублики отстояват правото 
си на свой език. През февруари 2013 г. в Санджак е поставено офи-
циално начало на преподаване на бошнашки език и открити уроци 
по босненска история и култура. В различни моменти преди и след 
това съперничещи се мюсюлмански лидери обвиняват правител-
ството, че препятства процеса. 

В хода на кампанията за избори на национални съвети през 
2014 г. към властта се отправят нови претенции, че правата на мю-
сюлманите не се спазват. Председателят на служебния Бошнашки 
национален съвет Есад Джудежевич, който е водещ активист от 
партията на Углянин, организира кампания за премахване на сръб-
ските окончания „ич” и „вич” от имената на бошнаците и сам про-
меня фамилията си на Джуджо.

Рекрутиране на джихадистки бойци
Много по-сериозни притеснения предизвиква постоянно нараства-
щата информация за мюсюлмани от региона на бившето югослав-
ско пространство, които загиват като доброволци-джихадисти в 
Сирия. Наблюдатели и официални лица изразяват безпокойство от 
разпространението на уахабизма в региона през цялото първо десе-
тилетие на ХХІ век, а през 2011 г. екстремист с произход от Санджак 
обстрелва американското посолство в Сараево. Други санджаклии, 
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разследвани като негови съучастници са открити през следващите 
години в Сирия. В началото на 2014 г. се разпространяват имената 
на първите загинали от Сйеница и Нови пазар. До края на година-
та към списъка се прибавя още един жител на Нови пазар. През 
пролетта на следващата година вътрешното министерство в Белград 
огласява данни за повече от 30 сръбски граждани, които воюват в 
Сирия и Ирак. През 2015 г. председателят на парламентарната коми-
сия за контрол на службите за сигурност Момир Стоянович, който е 
и бивш директор на военното разузнаване съобщава, че в Сирия са 
отишли да воюват 37 души, а седем от тях са загинали. 

В Босна и Херцеговина е арестувана и предадена на сръбските 
власти 19-годишна жена, завърнала се от бойните полета в Близкия 
изток. Тя е родена в град Смедерево на река Дунав, но бащината ѝ фа-
милия е албанска, а съпругът ѝ е гражданин на Босна и Херцеговина. 
Границите в Западните Балкани са опасно пропускливи за агитатори-
те на радикалния ислям. През 2015 г. сръбските служби за сигурност 
установяват, че ислямски теолог от косовския град Призрен, който 
символично носи прякора „Шейха”, с помощта на бошнак – сръбски 
гражданин, използва джамията в град Нови пазар, за да агитира бо-
гомолците да се присъединят към „джихада“ в Сирия. Джамията не 
е център за вербуване на доброволци, но там може да се направи 
връзка с хора, воюващи на страната на „Ислямска държава“.

През 2017 г. сръбският министър на вътрешните работи Небой-
ша Стефанович съобщава, че 49 души от Сърбия са заминали да се 
бият на страната на „Ислямска държава“, като някои са загинали, 
други все още са там. Преди това Момир Стоянович говори за 70 
сръбски граждани в „Ислямска държава“. Обяснение за различните 
числа дава мюфтията Зукорлич през март 2018 г., когато алармира, 
че в кюрдски лагер близо да границите на Сирия, Ирак и Турция 
са задържани 11 сръбски граждани – жени и деца и призовава те 
да бъдат освободени и върнати у дома. Няма съмнение, че част от 
сръбските джихадисти са били придружавани от своите семейства. 
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Риск от терористични актове, свързани 
с радикални ислямистки групировки
Според изследователя на ислямския радикализъм на Балканите Крис-
тофър Делизо на ранните етапи от своето утвърждаване като лидер 
Зукорлич е получавал финансова и морална подкрепа от уахабитски 
среди, както директно от Саудитска Арабия, ОАЕ и Иран, така и чрез 
посредничеството на структури в Босна и Херцеговина. Контроли-
рани от Зукорлич младежки мюсюлмански активисти в Санджак се 
радикализират. Те провокират през 2006-2007 г. няколко инцидента, 
при които нападат и заплашват умерени местни имами, модерно об-
лечени жени и участници в музикални концерти. През 2007 г. в бли-
зост до Нови пазар е разкрит таен склад с оръжие, взривни матери-
али, униформи и пропагандна литература. Екипировката е получена 
по линия на съществуващите уахабитски връзки. Точно от тези среди 
излизат участниците в атентата срещу американското посолство в 
Сараево през 2011 г. и сръбските джихадисти в Близкия изток.

През следващите няколко години най-радикалните елементи се 
намират извън сръбска територия, но с промяната на хода на военни-
те действия в Близкия изток вниманието отново се насочва към роди-
ната им. На 10 юли 2015 г. в Ютюб е публикуват заплашителен виде-
озапис на „Ислямска държава“, в който на фона на религиозна песен 
е отправена заплаха, че Сърбия ще бъде първата мишена на джиха-
дистите, които след това планират да „върнат шариата” и в останалите 
страни от Западните Балкани. Посланието е публикувано ден преди 
сръбският премиер Александър Вучич да посети Сребреница за от-
белязване на 20-годишнината от избиването на босненски мюсюлма-
ни през войната за югославското наследство. В хода на посещението 
Вучич е подложен на организирано нападение с камъни. Ситуацията 
се усложнява допълнително с многократното нарастване на бежански 
потоци от Близкия Изток към Западна Европа. Оказва се, че някои от 
участниците в парижките атентати от ноември 2015 г. са преминали 
през сръбска територия. Експерти предупреждават, че тероризмът 
може да прерасне във въоръжени сблъсъци на Балканите.
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През март 2016 г. трима завърнали се привърженици на „Ис-
лямска държава“ са задържани в Косово за планиране на атентати 
в Сърбия. През лятото на същата година в социалните мрежи е пуб-
ликуван запис, на който въоръжени мъже палят сръбското знаме, 
облечени в униформи на босненската мюсюлманска армия от вре-
мето на войната през 90-те години на ХХ век.

През 2016 г. мюфтията Зукорлич получава специално внимание 
от „Ислямска държава” във формата на видеообръщение, призова-
ващо към неговото убийство, определяйки го като предател, опозо-
рил поста си на духовник и станал депутат в християнска държава.

По същото време е направено специално социологическо про-
учване, което показва, че почти една пета от младите мюсюлмани 
между 16 и 27 години в Санджак оправдават насилието в името 
на вярата. Почти една четвърт отказват да отговорят на въпроса 
дали знаят какво е „Ислямска държава“. Около 10% са отговорили 
положително на въпроса оправдано ли е да отидеш в друга страна, 
за да воюваш, ако по този начин се защитава вярата. Според соци-
олозите младите мюсюлмани в Санджак са социално изолирани и 
„атомизирани“. Те не вярват на имамите, на политическите партии, 
на неправителствените организации, на съседите, а само на члено-
вете на семействата и партньорите си. Това е самота, която съчетана 
с заплаха на колективно ниво лесно генерира отваряне към ради-
калните политически становища.

Такива хора са податливи на радикалната пропаганда, разпрос-
транявана през социалните мрежи. Поредното заплашително пос-
лание от „Ислямска държава“ е отправено през лятото на 2017 г. 
на специализираното онлайн списание „Румиях“ (Румелия). В него 
се отправят заплахи от терористичните нападения срещу сърбите 
заради „убийствата на мюсюлмани в Босна и Косово“. 

Мерки срещу опасността от радикализация
Сръбската държава отделя сериозно внимание и предприема по-
редица от мерки срещу ислямската радикализация в законодател-
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ната сфера, съдебното преследване и дейността на специализира-
ните служби. Наред с това се провежда и планомерна политика по 
интеграцията на мюсюлманската общност и нейните лидери. 

Показателен пример е, че именно министър Расим Ляич бие 
тревога, а депутати от неговата партия предлагат законова промяна, 
насочена срещу участниците в чуждестранни военни конфликти. В 
началото на есенната си сесия през 2014 г. новият парламент прие-
ма закон, предвиждащ затвор за сръбски граждани, които участват, 
подпомагат или набират участници във въоръжени конфликти зад 
граница. Прилагайки точно тези текстове през април 2018 г. Специ-
алният съд в Белград осъжда на общо 67 години затвор 7 обвиня-
еми за тероризъм и сътрудничество с „Ислямска държава“. Трима от 
тях са съдени задочно. Оценката е, че групата е изпратила най-мал-
ко 24 души на бойното поле в Сирия.

Случаят е пример и за успешно международно сътрудничест-
во. Един от обвиняемите е депортиран от Турция в Сърбия. Поради 
връзките на сръбските мюсюлмани с техни сънародници в Босна и 
Херцеговина (когато става дума за бошнаци) и с Албания, Косово и 
Западна Македония (когато става дума за албанци) специализира-
ните органи на Сърбия целенасочено събират информация за про-
цесите в съответните страни и за възможните източници на заплахи.

Не по-малко важна е политиката на приобщаване на мюсюл-
манската общност към държавата. При формирането на местните 
органи на властта големите национални партии винаги се стре-
мят да сключат необходимите коалиции с местните политически 
лидери и водещите представители на мюсюлманското вероиз-
поведание в съответната община. Те от своя страна успешно се 
инкорпорират в местните и националните структури на властта. 
Централната власт също търси баланс и се стреми има повече от 
един съюзник в Санджак. Расим Ляич преминава безконфликтно 
от правителство в правителство, където се допълва от Сюлейман 
Углянин. След 2014 г. само Ляич остава министър, но отдалечава-
нето на Углянин от столицата увеличава възможностите да сътруд-
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ничество на мюфтията Зукорлич с управляващите до степен, че 
след изборите от 2016 г. той да получи председателството на пар-
ламентарна Комисия по образование, наука, технологично разви-
тие и информационно общество. Не са забравени и други изявени 
представители на мюсюлманската общност. Правителството на 
Вучич изпраща Мохамед Юсуфспахич като посланик в Саудитска 
Арабия, а Емир Елфич – като посланик в Ливан.

Усилията си струват. Когато на 11 юли 2015 г. сръбският пре-
миер Вучич е атакуван с камъни, при предварително организира-
но нападение, когато отива на поклонение пред жертвите на Сре-
бреница, което само по себе си е сериозно предизвикателство за 
сигурността ва региона, мюфтията Зукорлич дава изявление пред 
информационните агенции, че подкрепя политиката на помирение, 
водена от Вучич и пожелава на премиера да остане твърд по из-
брания път. След него ръководството на Бошнашкия национален 
съвет дава изявление в същия дух. Призивите за спокойствие идват 
в най-необходимия момент.

Подобно съвпадаща позиция се наблюдава и по отношение на ре-
лигиозния екстремизъм. Той се осъжда както от Ляич, който е вносител 
на законопроекта осъждащ участието в чуждестранни военни струк-
тури, така и от Бошнашкия национален съвет, ръководен от Углянин. 

Изводи
Проследяването на процесите в мюсюлманската общност на Сърбия 
налага впечатлението за една наглед парадоксална ситуация. На вън-
шен план се открояват периодични остри крайни изявления на ли-
дерите за нарушени права на мюсюлманите, които често се приемат 
твърде сериозно от техните привърженици. При сравнение с воде-
щите фигури на големите национални партии се установява, че всъщ-
ност това е израз на един „мъжкарски” стил в реториката на полити-
ците, които по този начин легитимират своето лидерско присъствие. 
Подобно поведение е част от сръбската политическа традиция, но то 
не винаги си дава сметка за емоционалните чувства на избирателите, 
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които са допълнително изострени от безработицата, икономическата 
изостаналост и нарастващия брой млади хора, търсещи своята жи-
тейска реализация. Роднинският патронаж и политическият клиен-
телизъм са неминуема част от местната политика в един изостанал 
регион като Санджак. Води се ежедневна борба за контрола и раз-
пределението на местните ресурси, които са много важен източник 
на влияния, на препитание, а дори и в някои случаи - на оцелява-
не. Местните лидери често са склонни да легитимират социалната си 
роля с опасността от „външни врагове” и собствената заявена готов-
ност за силов отговор. Това не винаги се разбира от техните привър-
женици, които понякога стигат и до физически сблъсъци. Партийните 
босове трудно контролират привържениците си сред нарастващата 
безработица в региона и са склонни да прибягват до рискованото 
смесване на религия с политика и на социални с етнически пробле-
ми. Не всички членове на общността успяват да намерят своето място 
в този сложен баланс. Безмилостно експлоатираните им чувства са 
на ръба на емоционалното напрежение, което търси своя отдушник. 
Някои го намират в изкушението на ислямската радикализация.

Подобни предпоставки мога да изправят пред изпитания отно-
шенията между православни християни и мюсюлмани в Сърбия, а и 
в цялото бивше югославско пространство. Допълнително следва да 
се отчита и албанския проблем, който несъмнено е национален, но 
при определен обстоятелства и подходящи условия за радикализа-
ция може да придобие религиозни измерения.

Сравнена със своите съседи Сърбия изпраща по-малко джиха-
дисти в Близкия изток. Това може да се дължи както на относително 
по-малкия дял на бошняци и албанци спрямо останалото населе-
ние на страната, така и на югославското наследство, което толерира 
светския ислям. В този смисъл сръбските мюсюлмани могат да се 
превърнат в една ефективна бариера срещу радикализацията. От 
друга страна подценяването на проблема може да доведе до раз-
витие на опасни тенденции, за които подсказват някои от събитията 
през последните години.




