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ПРЕТЊИ

Сажетак
Џи ха ди зам као иде о ло шки и по ли тич ки по крет пред ста вља 

гло бал ну прет њу за ме ђу на род ни свет ски по ре дак и де мо крат ске 
вред но сти са вре ме ног дру штва. Упра во због сво је бли ско сти са 
Исла ми змом и Ислам ским фун да мен та ли змом, не ра зу ме ва ња за-
пад ног, пре вас ход но хри шћан ског и се ку ла ри зо ва ног дру штва, по-
гре шне и не смо тре не по ли ти ке ве ли ких си ла у ре ги о ну Бли ског 
Ис то ка и Се вер не Афри ке, џи ха ди зам је но шен та ла сом гло ба ли-
за ци је по при мио не слу ће не раз ме ре. За мр зну ти су ко би на про сто-
ру Бли ског ис то ка и Афри ке, ду го трај на по ли тич ка и дру штве на 
тран зи ци ја, ло ше еко ном ске ре фор ме и вар вар ска при ва ти за ци ја 
пот по мог ну та ко руп ци јом и ор га ни зо ва ним кри ми на лом, про из ве-
ли су ве ли ка дру штве но-еко ном ска ра сло ја ва ња и не до ста так пред-
ви ди ве дру штве не пер спек ти ве по себ но за ма њин ске и угро же не 
дру штве не гру пе. Ти ме су ство ре ни по вољ ни пред у сло ви за ре гру-
та ци ју и мо би ли за ци ју не за до вољ них и раз о ча ра них по је ди на ца 
од стра не ислам ских џи ха ди ста. У ра ду ће се раз ма тра ти те о риј-
ска по ла зи шта кон цеп та за су прот ста вља ње гло бал ном џи ха ди зму, 
ко ји под ра зу ме ва све о бу хват но и ду го роч но ан га жо ва ње др жа ве и 
дру штва у бор би про тив ове гло бал не прет ње.
Кључ не ре чи: те ро ри зам, ислам, исла ми зам, фун да мен та ли зам,  

џи ха ди зам, мо би ли за ци ја, по бу ње ни штво
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1.УВОД

Џи ха ди зам1) као тер мин се да нас вр ло че сто ко ри сти у реч-
ни ку по ли тич ке ели те, на уч ним и струч ним кру го ви ма, а по себ но у 
ме диј ској јав но сти као си но ним за слич не дру штве не по ја ве по пут 
Ислам ског фун да мен та ли зма, Ве ха би зма, Са ла фи зма, Исла ми зма, 
Ислам ског екс тре ми зма и ра ди ка ли зма, па чак и ра ди ка ли зо ва ног 
Исла ма.2) Ола ка упо тре ба ово ли ког бро ја вр ло бли ских тер ми на без 
њи хо вог ја сног раз гра ни че ња, ства ра по те шко ће до но си о ци ма по-
ли тич ких од лу ка, ака дем ској и ин те лек ту ал ној ели ти, екс пер ти ма 
у обла сти бор бе про тив те ро ри зма, но ви на ри ма и мно гим дру ги ма 
у раз у ме ва њу ло ги ке ра ди кал ног и уме ре ног, ак тив ног и не ак тив-
ног, џи ха ди стич ког и ми ро љу би вог, так фи ри и то ле рант ног, мо дер-
ног и тра ди ци о нал ног, ра ци о нал ног и ира ци о нал ног и оне мо гу ћа ва 
аде кват но про фи ли са ње ових дру штве них по ја ва и ја сну про це ну 
њи хо ве при ро де.

Џи ха ди зам та ко ђе мо же мо фор му ли са ти као по ли тич ку иде-
о ло ги ју чи јом се ре а ли за ци јом про у зро ку ју ра ди кал не дру штве не 
про ме не у Му сли ман ском све ту, при че му из ви то пе ре но ту ма че-
ње Џи ха да има цен трал ну иде о ло шку уло гу у ору жа ној по ли тич кој 
бор би да се зба це от пад нич ки ре жи ми, про те ра ју њи хо ви не вер-
нич ки са ве зни ци и по но во ус по ста ви вла да ви на над Му сли ман-
ским зе мља ма у скла ду са Ислам ским за ко ни ма.3) Као про цес џи-
ха ди зам се мо же де фи ни са ти „…ору жа ни су коб са по ли тич ким 
ри ва ли ма ко ји пред ста вља те о ло шки ле ги ти ман и ин стру мен тал но 
ефи ка сан ме тод дру штве но-по ли тич ких про ме на”4)

Упра во због сво је бли ско сти са Ислам ским фун да мен та ли-
змом и Исла ми змом, не ра зу ме ва ња за пад ног, пре вас ход но хри-
шћан ског и се ку ла ри зо ва ног дру штва, по гре шне и не смо тре не по-
ли ти ке ве ли ких си ла у ре ги о ну Бли ског Ис то ка и се вер не Афри ке, 
џи ха ди зам је но шен та ла сом гло ба ли за ци је по при мио не слу ће не 
раз ме ре. Отуд је у од ре ђе ном де лу по ли тич ке и ме диј ске јав но сти 

1) Mark Sed gwick, Jihadism,NarrowandWide:TheDangersofLooseUseofanImportant
Term, In ter net, http://pu re.au.dk/por tal/fi les/86337442/Sed gwick_Ji ha dism.pdf, 02/02/2016.

2) Ви ди: Mar tin Kra mer, Coming to Terms: Fundamentalists or Islamists?, In ter net, http://
www.me fo rum.org/541/comi ngtote rmsfundamentalistsorislamists, 02/02/2016. и Ah mad 
Mo us sal li, Wahhabism,SalafismandIslamism:WhoIsTheEnemy?,In ter net, http://con flic-
tsfo rum.org/bri e fings/Wah ha bism-Sa la fism-and-Isla mism.pdf, 02/02/2016.

3) Mark Sed gwick, Jihadism,NarrowandWide:TheDangersofLooseUseofanImportant
Term, нав. де ло.

4) Omar As ho ur, „Post-Ji ha dism: Libya and the Glo bal Tran sfor ma ti ons of Ar med Isla mist Mo-
ve ments,” TerrorismandPoliticalViolence,Vol. 23, No. 3, 2011, стр. 379.
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за сту пље на упо тре ба тер ми на „гло бал ни џи ха ди зам”5) ка ко би се 
ука за ло ње го ве гло бал не раз ме ре и ре спек ти ван иде о ло шки ка па-
ци тет за ин док три на ци ју не за до вољ них му сли ма на ши ром све та.

У том по гле ду, раз у ме ва ње са мог про це са и ме то да ко јим џи-
ха ди стич ке ор га ни за ци је вр ше ре гру та ци ју но вог члан ства је вр-
ло ва жно у кре и ра њу стра те ги ја су прот ста вља ња џи ха ди зму, као 
гло бал ној фор ми те ро ри зма. Као је дан од те о риј ских мо де ла ко-
ји пру жа до бру кон цеп ту ал ну осно ву за кре и ра ње све о бу хват них 
стра те ги ја су прот ста вља ња гло бал ном џи ха ди зму је сте те о ри ја 
дру штве них по кре та ко ја сво ја по ла зи шта за сни ва на те о ри ји по-
ли ти ке бун та.

2.ТЕОРИЈАДРУШТВЕНИХПОКРЕТА
КАОТЕОРИЈСКИОКВИРЗААНАЛИЗУ

ГЛОБАЛНОГЏИХАДИЗМА

Те о ри ја по ли ти ке бун та на ста ла је у по ку ша ју да се на уч-
но об ја сне фор ме по ли тич ког су прот ста вља ња ко је су не др жав ни 
ак те ри при ме њи ва ли у на сто ја њу да оспо ре тра ди ци о нал ну уло-
гу др жа ве и иза зо ву од ре ђе не про ме не у по сто је ћем по ли тич ком и 
дру штве ном си сте му. Су шти на ове те о ри је за сни ва се на хи по те зи 
да не др жав ни ак те ри, у на сто ја њу да иза зо ву од ре ђе не по ли тич ке 
и дру штве не про ме не, иза зи ва ју др жа ву на по ли тич ком по љу, кре-
и ра ју ћи и спро во де ћи по ли ти ку бун та (political contention),6) ко ја 
се мо же кре та ти у оп се гу од не на сил них дру штве них по кре та до 
гра ђан ских ра то ва.7)

Из пер спек ти ве те о ри је по ли ти ке бун та, те ро ри зам и по бу-
ње ни штво се по сма тра ју као на сил не фор ме по ли ти ке бун та, од но-
сно и не на сил ни дру штве ни по кре ти, гра ђан ски ра то ви, те ро ри зам 
и по бу ње ни штво: „…мо би ли шу љу де за ак ци ју, иако се ре сур си, 
кон тек сти и ин стру мен ти мо би ли за ци је раз ли ку ју.”8) Слич ни су 

5) Tho mas Heg gham mer, „Glo bal Ji ha dism af ter the Iraq War”, MiddleEastJournal,Vol. 60,
No. 1, Win ter 2006, стр. 12–13. 

6) „По ли ти ка бун та (Contentiouspolitics) се са сто ји од јав ног, ко лек тив ног кре и ра ња зах-
те ва по ве за не ску пи не љу ди дру гим ску пи на ма љу ди или глав ним по ли тич ким ак те-
ри ма, ка да је вла да тај ак тер ко ја ис по ста вља зах те ве, или обје кат зах те ва, или тре ћа 
стра на у зах те ви ма.” - Do ug McA dam, Sid ney Tar row, Char les Tilly, „Com pa ra ti ve Per-
spec ti ves on Con ten ti o us Po li tics”, in: ComparativePolitics:Rationality,Culture,andStruc
ture:AdvancingTheoryinComparativePolitics (eds. Alan Zuc ker man и Mark Lic hbach), 
Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2007, стр. 2. 

7) Исто, стр. 18-23.

8) Исто, стр. 18.
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оста лим фор ма ма по ли ти ке бун та ко ји ис ка зу ју: „…по ли тич ке зах-
те ве и тра же ути цај над по ли тич ким про це сом и ње го вим ис хо ди-
ма.”9) У су шти ни, те ро ри зам и по бу ње ни штво, са ста но ви шта те-
о ри је по ли ти ка бун та, су са мо мо да ли те ти ко лек тив не по ли тич ке 
ак ци је.10)

У од но су на не на сил не фор ме ис ка зи ва ња по ли тич ког не-
за до вољ ства, те ро ри зам и по бу ње ни штво ко ри сте те рор, као „на-
сил ни ре пер то ар по ли тич ке ак ци је.”11) Ре пер то ар ак ци је опи су је  

огра ни че ни сет фор ми про те ста ко је обич но ко ри сте на од ре ђе ном 
ме сту и у од ре ђе ном вре ме ну. За До на те лу Де ла Пор ту (Donatel
laDellaPorta), дру штва по вре ме но до жи вља ва ју сет по ли тич ких 
про те ста ко је је на зва ла про тест ним ци клу сом. По ње ним схва та-
њи ма, је дан од ре зул та та про тест ног ци клу са је на си ље.12)

Те ро ри зам и по бу ње ни штво су у осно ви фор ме ко лек тив не 
по ли тич ке ак ци је ко је ре а ли зу ју од ре ђе не дру штве не гру пе, мре-
же, или по је дин ци ко ји ко ри сте те рор, као по ли тич ки мо ти ви са но 
на си ље, да би се по сти гли же ље ни ци ље ви.13) Ујед но, за ве ћи ну 
со ци о ло га и по ли ти ко ло га ко ји се ба ве по ли тич ким на си љем, те-
ро ри зам и по бу ње ни штво се мо гу ана ли зи ра ти као дру штве ни по-
кре ти.14)

По је ди ни за ступ ни ци ове те о ри је као што су Квин тан Вик-
то ро виц (QuintanWiktorowitz15)) и До на те ла Де ла Пор та16) ви де ми-
ли тант не ор га ни за ци је као део ши рег дру штве ног по кре та ко ји ко-
ри сте те ро ри зам као фор му по ли тич ке ак ци је. Та ко ђе, ве ли ки број 
на уч ни ка из ове обла сти твр ди да на сил не ми ли тант не ор га ни за ци-

9) Co lin J. Beck, TheContributionofSocialMovementTheory toUnderstandingTerrorism, 
In ter net, http://www.blac kwell-com pass.com/su bject/so ci o logy/ar tic le_vi ew?ar tic le_id=so-
co_ar tic les_bpl148, 23/03/2016.

10) Ant hony Ober schall, „Ex pla i ning Ter ro rism: The Con tri bu tion of Col lec ti ve Ac tion The ory,” 
SociologicalTheory,Vol. 22, No. 1, March, 2004, стр. 26.

11) Char les Tilly, „Ter ror, Ter ro rism, Ter ro rists” SociologicalTheory 22, No. 1, 2004, стр. 5.

12) Do na tel la Del la Por ta, „Re se arch on So cial Mo ve ments and Po li ti cal Vi o len ce”, QualSociol 
31, 2008, стр. 222.

13) Char les Tilly, „Ter ror, Ter ro rism, Ter ro rists”,нав. де ло, стр. 5-6.

14) Co lin J. Beck, TheContributionofSocialMovementTheory toUnderstandingTerrorism, 
нав. де ло.

15) Qu in tan Wik to ro wicz,„Isla mic Ac ti vism and So cial Mo ve ment The ory”, in: IslamicActi
vism:aSocialMovementTheoryApproach (ed. Qu in tan Wik to ro wicz), In di a na po lis, In di a na 
Uni ver sity Press, 2004, стр. 1-9.

16) Do na tel la Del la Por ta, Socialmovements,politicalviolence,and thestate:Acomparative
analysisofItalyandGermany,New York, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1995, стр. 5-6.
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је, по пут те ро ри стич ких и по бу ње нич ких, тре ба ју би ти из у ча ва не 
у окви ри ма те о ри је дру штве них по кре та.17)

Са вре ме не сту ди је по ли тич ког на си ља су фо ку си ра не око 
син те тич ког окви ра ко ји се са сто ји из три еле мен та: мо би ли за ци је 
ре сур са, по ли тич ког про це са и мо де ла уокви ра ва ња. Сва ки од ових 
еле ме на та тре ти ра ак ти ви сте дру штве них по кре та као ра ци о нал не 
ак те ре, пре не го по је дин це чи је ак тив но сти су те жи шно мо ти ви са-
не не прав да ма, за стра њи ва њи ма и си стем ским не јед на ко сти ма.18)

Мо дел мо би ли за ци је ре сур са19) прет по ста вља да су дру-
штве ни по кре ти: „…ра ци о нал не, ор га ни зо ва не ма ни фе ста ци је 
ко лек тив них ак ци ја.”20) Сход но то ме, дру штве ни по кре ти се мо гу 
по сма тра ти као ор га ни зо ва не струк ту ре21) са ме ха ни зми ма ко ји 
мо би ли шу по је ди нач но не за до вољ ство у ор га ни зо ва ну по ли ти ку 
бун та.22) Пре ци зни је, то су фор ма ли зо ва не, ре ла тив но по сто ја не и 
трај не струк ту ре ко је су спо соб не да мо би ли шу ре сур се и људ ство. 
Исто та ко, кре и ра не су да ко ор ди ни ра ју, ор га ни зу ју и усме ра ва ју 
по је ди нач ни по ли тич ки ак ти ви зам уну тар ко лек тив не ак ци је.

Слич но, те ро ри зам и по бу ње ни штво, као нај и стак ну ти је на-
сил не фор ме по ли ти ке бун та, у ве ли кој ме ри су ор га ни зо ва не као 
дру штве ни по кре ти са фор ма ли зо ва ном струк ту ром ко ји су огра-
ни че ни и по кре та ни „…истом ди на ми ком ре сур са и ор га ни за ци је 
као и дру штве ни по кре ти.”23)

Ме ђу тим, „…дру штве ни по кре ти и ре во лу ци је су об ли ко ва-
ни ши рим се том по ли тич ких огра ни че ња и мо гућ но сти ко је су је-
дин стве не за на ци о нал ни кон текст уну тар ко јег су угра ђе ни.”24) То 
зна чи да се дру штве ни по кре ти мо ра ју ана ли зи ра ти у ши рем дру-
штве ном кон тек сту у ко јем су: „… под ути ца јем екс тер них фак то ра 
и пра те ћих струк ту ра мо гућ но сти и огра ни че ња.”25) У ли те ра ту ри 
17) Sid ney Tar row, PowerinMovement:SocialMovementsandContentiousPolitics, 2nd edi-

tion, Cam brid ge En gland, New York, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1998, стр. 271.

18) Ви ди: Ted Gu rr,WhyMenRebel, Prin ce ton, Prin ce ton Uni ver sity Press, 1970.

19) Char les Tilly, FromMobilization toRevolution,Re a ding, Mas sac hu setts, Ad di son-We sley 
Pu blis hing Com pany, 1978, стр. 7.

20)  Qu in tan Wik to ro wicz,„Isla mic Ac ti vism and So cial Mo ve ment The ory”, нав. де ло, стр. 10.

21) Do ug McA dam, John McCarthy, Zald Mayer, ComparativePerspectivesonSocialMove
ments,нав. де ло,стр. 3.

22) Qu in tan Wik to ro wicz, „Isla mic Ac ti vism and So cial Mo ve ment The ory”, нав. де ло, стр. 10.

23) Co lin J. Beck, TheContributionofSocialMovementTheory toUnderstandingTerrorism, 
нав. де ло.

24) Do ug McA dam, John D. McCarthy, Zald Mayer, „Com pa ra ti ve Per spec ti ves on So cial Mo-
ve ments”,нав. де ло,стр. 3.

25) Quintan Wiktorowicz, „Islamic Activism and Social Movement Theory”, нав. дело, стр. 13.
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о дру штве ним по кре ти ма, ове струк ту ре се опи су ју као „струк ту ре 
по ли тич ких мо гућ но сти”, али у прак си оне укљу чу ју еко ном ске, 
дру штве не и кул тур не фак то ре ко је су за јед но угра ђе не у „мо дел 
по ли тич ког про це са”.26) На сил ни дру штве ни по кре ти, као што су 
те ро ри зам и по бу ње ни штво, су за ви сни од екс тер них фак то ра, као 
што је без бед но сна си ту а ци ја и ста ње вла да ви не у окру же њу у ко-
јем де лу ју. До дат но, по ли тич ке мо гућ но сти и огра ни че ња мо гу би-
ти вр ло ути цај ни на ди на ми ку ових по кре та и ре пер то ар њи хо вих 
по ли тич ких ак ци ја.27)

Ко нач но, мо дел уокви ра ва ња об ја шња ва ка ко дру штве ни по-
кре ти со ци јал но кон стру и шу, ар ти ку ли шу и про па ги ра ју на ра тив о 
то ме ка ко свет функ ци о ни ше, а ко ји је у ре зо нан ци ји са ши ром пу-
бли ком и по тен ци јал ним уче сни ци ма ка ко би их мо би ли сао да се 
при дру же њи хо вој ко лек тив ној ак ци ји. Уоп ште но гле да но, по кре-
ти кроз оправ да ња, апе ле и тврд ње „уокви ру ју” сво ју иде о ло ги ју 
уну тар ши рег дру штве ног на ра ти ва да би до би ли јав ну по др шку 
и мо би ли са ли људ ство за њи хо ве ци ље ве. Пре ци зни је, дру штве ни 
по кре ти кроз про цес уокви ра ва ња, кон стру и шу тврд ње ко је иден-
ти фи ку ју про блем, узро ке и од го вор не ак те ре, кре и ра ју оквир ко ји 
ну ди стра те ги је ко је ће ре ши ти про бле ме и ис пра ви ти не прав ду и 
ге не ри са ти мо ти ва ци о ни оквир ко ји ће би ти у ре зо нан ци ји са по-
тен ци јал ним уче сни ци ма убе ђу ју ћи их да уче ству ју у ко лек тив-
ној ак ци ји по кре та.28) Пре ма Квин та ну Вик то ро ви цу мо ти ва ци о ни 
окви ри че сто ко ре спон ди ра ју са аутох то ним ре ли гиј ским и кул тур-
ним на ра ти ви ма у свр ху уна пре ђе ња про це са мо би ли за ци је.29)

Те ро ри стич ке гру пе, по бу ње ни ци и дру ги на сил ни ми ли-
тант ни по кре ти ко ри сте упра во та ко об ли ко ва не окви ре и на ра ти ве 
да оправ да ју и об ја сне сво је по ли тич ке ак ци је. У том по гле ду те-
ро ри зам као на сил ни по ли тич ки акт увек но си по ли тич ку по ру ку 
ко ја тре ба да се пре не се ши рој јав но сти, по др жа ва о ци ма и сим па-
ти зе ри ма по кре та. На сил не ми ли тант не гру пе исто та ко ко ри сте 
ме ди је ка ко би пре не ле сво је по ли тич ке зах те ве, из ја ве и ста во ве и 
по зи ве на ак ци ју. До дат но, ко ри сте го во ре и дру ге фор ме по ли тич-
ких из ја ва у на ме ри да ко му ни ци ра ју са по пу ла ци јом и мо би ли шу 
по др шку за сво је ак ци је.

26) Исто, стр. 14.

27) Co lin J. Beck, TheContributionofSocialMovementTheory toUnderstandingTerrorism, 
нав. де ло.

28) Qu in tan Wik to ro wicz, „Isla mic Ac ti vism and So cial Mo ve ment The ory”, нав. де ло, стр. 16.

29) Исто.
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Пре ма то ме, те о риј ски оквир дру штве них по кре та, је исто-
вре ме но фо ку си ран на ду го роч не по ли тич ке, дру штве не и еко ном-
ске про ме не (на ма кро ни воу) ко је ути чу на ди на ми ку дру штве ног 
по кре та, про цес ми кро-мо би ли за ци је и про цес уокви ра ва ња по ли-
тич ке ак ци је по кре та уну тар ши рег по ли тич ког и дру штве ног кон-
тек ста ра ди омо гу ћа ва ња про це са мо би ли за ци је.

У кон тек сту те ро ри зма, по бу ње ни штва и дру гих ми ли тант-
них ор га ни за ци ја, те о ри ја дру штве них по кре та је вр ло ко ри стан 
алат за об ја шња ва ње ди на ми ке де ло ва ња ових фор ми на сил них 
по ли ти ка бун та. Ми ли тант не ор га ни за ци је су ти пич но из дво је ни 
или екс трем ни де ло ви ши рих дру штве них по кре та. Че сто се по ја-
вљу ју ако ре зул тат ди на ми ке уну тар ши рег дру штве ног по кре та и 
ње го ве ин тер ак ци је са екс тер ним фак то ри ма.30) Слич но, на сил не 
ми ли тант не ор га ни за ци је су та ко ђе за ви сне од ми кро-мо би ли за ци-
је ре сур са и људ ства, од про це са уокви ра ва ња и кре и ра ња на ра ти ва 
ко ји ће ко му ни ци ра ти са ши ром по пу ла ци јом. Та ко ђе су под ути ца-
јем екс тер них по ли тич ких и со цио-еко ном ских усло ва.31)

Са ста но ви шта те о ри је дру штве них по кре та, на ста нак на-
сил них ми ли тант них ор га ни за ци ја се мо же об ја сни ти у кон тек сту 
др жав не ре пре си је и ци клу са дру штве них по кре та.32) Не се лек тив-
на, ре ак тив на др жав на ре пре си ја, по ли тич ка екс ко му ни ка ци ја по-
кре та из фор мал ног по ли тич ког про це са у ства ри по ти ску је уме-
ре не фор ме по ли ти ке бун та и гу ра по крет, или део по кре та, пре ма 
стра те шком из бо ру ра ди ка ли за ци је сво јих по ли тич ких ак ци ја.33) 
До дат но, по кре ти мо гу про ме ни ти сво ју ор га ни за ци о ну струк ту-
ру, члан ство и так ти ку то ком вре ме на. Вре ме ном мо гу по ста ти ра-
ди ка ли зо ва ни ји услед не у спе ха да ис пу не сво је по чет не ци ље ве, 
или услед про ду же не и ин тен зив не не при ја тељ ске ин тер ак ци је са 
др жа вом и дру ги ма ак те ри ма у по ли тич ком про сто ру, или као ре-
зул тат над ме та ња из ме ђу раз ли чи тих фрак ци ја уну тар по кре та. 

Ме ђу тим, ре пре си ја др жа ве ни је до вољ но об ја шње ње за по ли тич-
ко на си ље и „…у ве ли кој ме ри за ви си од то га ка ко се ре пре си ја ин-
тер пре ти ра и ка ко је „уокви рен” од го вор.”34)

30) Je roen Gun ning, “So cial mo ve ment the ory and the study of ter ro rism”, CriticalTerrorism
Studies:ANewResearchAgenda (eds. Richard Jackson, Marie Smyth, Jeroen Gunning), 
New York, Ro u tled ge, 2009, стр. 160.

31) Исто.

32) Co lin J. Beck, TheContributionofSocialMovementTheory toUnderstandingTerrorism, 
нав. де ло.

33) Qu in tan Wik to ro wicz, „Isla mic Ac ti vism and So cial Mo ve ment The ory”, нав. де ло, стр. 21

34) Je roen Gun ning, “So cial mo ve ment the ory and the study of ter ro rism”, нав. де ло, стр. 168.
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Те о ри ја дру штве них по кре та, пру жа те о риј ски оквир за ана-
ли зу ди на ми ке ра ди ка ли зо ва них дру штве них по кре та и ор га ни за-
ци ја на ма кро, ме зо и ми кро ни воу. У исто вре ме се фо ку си ра на 
стра те гиј ска и иде о ло шка об ја шње ња по ка зу ју ћи да се ни ин те рес, 
ни иде о ло ги ја не мо гу из дво ји ти као до ми нан тан фак тор у об ја-
шња ва њу на сил них дру штве них по кре та. Шта ви ше, и ин те ре си и 
иде о ло ги ја се не мо гу из дво ји ти од ши рег по ли тич ког, дру штве ног 
и еко ном ског окру же ња уну тар ко је по кре ти де лу ју.35) За ве ћи ну 
те о ре ти ча ра дру штве них по кре та, Ислам ски ак ти ви зам и по ја ва 
вр ло на сил них Исла ми стич ких ми ли тант них ор га ни за ци ја по пут 
Ислам ске др жа ве, Ал-Ка и де и њи хо вих фи ли ја ла, не оправ да ва ју 
ана ли тич ко на гла ша ва ње ва жно сти иде о ло ги је и ре ли ги је. За њих, 
Ислам ски ак ти ви зам као ши ри дру штве на осно ва за ра ди кал не 
исла ми стич ке ор га ни за ци је ни је „Suigeneris.”36)

Ра ди кал не ми ли тант не ор га ни за ци је, као што су те ро ри стич-
ке гру пе и по бу ње нич ке ор га ни за ци је су слич не не на сил ним дру-
штве ним по кре ти ма. Има ју слич ну уну тра шњу ди на ми ку и струк-
ту ре ко је им омо гу ћа ва ју да мо би ли шу ре сур се и људ ство. Њи хо ве 
по ли тич ке ак ци је (и оне на сил не и не на сил не) су под ути ца јем екс-
тер них по ли тич ких и со цио-еко ном ских мо гућ но сти и огра ни че-
ња. Кон стант но су ан га жо ва не у про це су „уокви ра ва ња”, кре и ра ју-
ћи на ра ти ве да би оправ да ли сво је по ли тич ке ак ци је и при до би ли 
по др шку од стра не ши ре по пу ла ци је и сим па ти зе ра. У осно ви, на-
сил не ми ли тант не гру пе се мо гу об ја сни ти и ис тра жи ти уну тар те-
о риј ског окви ра ко ји пру жа те о ри ја дру штве них по кре та.

Уко ли ко ду бље ана ли зи ра мо гло бал ни џи ха ди зам, као на сил-
ни дру штве ни по крет, мо же мо уочи ти да је до шло до гло бал ног 
по ве зи ва ња по је ди них те ро ри стич ких ор га ни за ци ја у гло бал ну те-
ро ри стич ку мре жу ко ја је ор га ни за ци о но пот пу но де цен тра ли зо ва-
на, али иде о ло шки те сно по ве за на са зна чај ним ре ли ги о зним сег-
мен ти ма ислам ског дру штва чи ме је по при ми ла обри се гло бал ног 
по бу ње нич ког по кре та37), што у од ре ђе ној ме ри до дат но ком пли ку-
је бор бу про тив ова кве дру штве не по ја ве и зах те ва дру га чи ји при-
ступ у осми шља ва њу стра те ги ја су прот ста вља ња прет њи. Не ки од 
кон це па та би ће раз ма тра ни у тек сту ко ји сле ди.

35) Исто, стр. 166-168.

36) Qu in tan Wik to ro wicz,„IslamicActivismandSocialMovementTheory”, нав. де ло, стр. 3.

37) Види: David Kilcullen, „Countering global insurgency”, SmallWarsJournal. 30, November 
2004.
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3.ТЕОРИЈСКИПРИСТУПИПОБУЊЕНИШТВУИ

ПРОТИВПОБУЊЕНИЧКОЈБОРБИ

Као што је раз ма тра но у прет ход ном де лу члан ка, те ро ри-
зам и по бу ње ни штво, као на сил ни об ли ци по ли ти ке бун та, се мо гу 
ана ли зи ра ти са ста но ви шта те о ри је дру штве ног по кре та, ко ри сте-
ћи мо де ле мо би ли за ци је ре сур са, струк ту ре по ли тич ких при ли ка 
и „уокви ра ва ња”.38) У том кон тек сту, и по бу ње ни штво и те ро ри зам 
се мо гу по сма тра ти као ор га ни зо ва ни на сил ни по ку шај да се ис-
пра ве ду го роч не не прав де и си стем ске не јед на ко сти у од ре ђе ном 
дру штву. Та ко ђе, и по бу ње ни штво и те ро ри зам су на пра ви ли стра-
те шки из бор да ре дов но ко ри сте на си ље39) и да се пре ба це у иле га-
лу,40) од но сно пре ци зни је да на пра ве „стра те шки из бор тај но сти”41).

Ме ђу тим, по сто ји кри тич на раз ли ка ка ко ове две гру пе ко-
ри сте на си ље. По сто ји та ко ђе зна чај на раз ли ка у сте пе ну тај но сти 
ме ђу тим гру па ма. „Чи сти те ро ри зам” ко ри сти на си ље као „ло ги-
ку” де ло ва ња, као је ди ни ин стру мент за оства ри ва ње сво јих по-
ли тич ких ци ље ва, док по бу ње ни ци ко ри сте на си ље као „ме тод” 
де ло ва ња, као је дан од ни за по ли тич ких ала та на рас по ла га њу.42) 
Те ро ри зам се углав ном ка рак те ри ше одва ја њем од ње го ве на вод не 
ма сов не ба зе43), са ма ло или ни ма ло на по ра да се фор ми ра тај на 
ин фра струк ту ра, док по бу ње ни штво на сто ји да фор ми ра кон тра 
др жа ву, као на чин да се на пра ви ре во лу ци о нар на про ме на у дру-
штву.44)

За што је ва жно раз ли ко ва ти те ро ри зам од по бу не? „По сто ји 
чи тав свет раз ли ка из ме ђу су о ча ва ња са ору жа ном гру пом ко ја мо-

38) Colin J. Beck, TheContributionofSocialMovementTheory toUnderstandingTerrorism, 
нав. дело.

39) Tomas Marks, Sebastian Gorka, Robert Sharp, „Getting the Next War Right: Beyond Popu-
lation-Centric Warfare”, Prism1/3, June 2010, стр. 84.

40) „Одлука групе да крене у илегалу је кључна ознака у еволуцији тероризма.” – Michel 
Wieviorka, „Terrorism in the Context of Academic Research”, TerrorisminContext(Martha 
Crenshaw), University Park, The Pennsylvania State University Press, 1995, стр. 600.

41) Tomas Marks, Sebastian Gorka, Robert Sharp, „Getting the Next War Right”, нав. дело, стр. 
85.

42) Види: Michel Wieviorka, „Terrorism in the Context of Academic Research”, нав. дело.

43) „Тероризам је суштински резултат незадовољства елите; представља стратегију 
мањине, која може деловати у име већине популације коју није консултовала о томе, 
и која није одобрила циљеве и методе терориста.” – Crenshaw Martha, „The Causes of 
Terrorism”, ComparativePolitics, Vol. 13, No. 4, July, 1981, стр. 384.

44) Tomas Marks, Sebastian Gorka, Robert Sharp, „Getting the Next War Right”, нав. дело, стр. 
85.
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би ли ше ма се, што је ди ја ме трал но су прот но од на о ру жа не гру пе 
ко ја не ма ма сов ну ба зу ко ја пру жа по др шку као део по кре та.”45) 
Су шти на је у од но си ма из ме ђу ору жа них гру па и ста нов ни штва. 
Те ро ри сти су изо ло ва ни од на ро да. Они ви де љу де као део про бле-
ма, углав ном кроз сли ку: „Ни ко ни је не вин.” На су прот то ме, по бу-
ње ни ци по ку ша ва ју да при ву ку љу де „у сам по крет”, ту ма че ћи и 
об ли ку ју ћи ло кал не не прав де, „уокви ру ју ћи” их као по бу ње нич ке 
ци ље ве. Мо би ли за ци јом љу ди у сво је тај не струк ту ре ства ра ју но-
во дру штво са крај њим ци љем да се за ме ни ста ри дру штве ни по-
ре дак.46)

Сто га, „По бу на је ору жа ни по ли тич ки по крет са ци љем да 
сврг не кон сти ту и са на вла да, или ре а ли зу је одва ја ње од ње, кроз 
суб вер зи ју и ору жа ни су коб.” 47) Да кле, глав ни циљ за по бу ње ни-
штво је да мо би ли ше ре сур се и људ ство у ци љу фор ми ра ња кон-
тра-др жа ве.48) Те ро ри зам, у кон тек сту по бу ње ни штва, са мо је ме-
тод, ин стру мент са ци љем „...си сте мат ског под сти ца ња стра ха и 
анк си о зно сти ра ди кон тро ле и усме ра ва ња ци вил ног ста нов ни-
штва”49), или њи хо ве мо би ли за ци је у тај не струк ту ре кон тра др жа-
ве. Ре дов но, по бу на ко ри сти на си ље у исто вре ме са дру гим не на-
сил ним по ли тич ким ме то да ма.

По бу на као про цес мо же се опи са ти као про ду же на ору жа-
на по ли тич ка кам па ња50) или по ли тич ко-вој на бор ба51) „... за власт 
(над по ли тич ким про сто ром) из ме ђу др жа ве (или оку па ци о не си-
ле) и јед ног или ви ше ор га ни зо ва них ин тер них иза зи ва ча.”52) У овој 
ору жа ној по ли тич кој бор би за моћ, све стра не на сто је да по бољ ша-
ју сво ју ле ги тим ност и ума ње пер ци пи ра ни ле ги ти ми тет су прот не 
стра не.53) У тој бор би ле ги ти ми тет је цен тар гра ви та ци је и за по бу-
ње нич ки по крет и за про тив по бу ње нич ке сна ге, а мо би ли за ци ја је 
45) Исто.

46) Исто.

47) Tomas Marks, „Counterinsurgency and operational art”, LowintensityConflict&LawEn
forcement Vol i No 13:3, 2005, стр. 187.

48) Исто, стр. 186.

49) Martha Crenshaw, „The Causes of Terrorism”, нав. дело, стр. 380.

50) To mas Marks, „Co un te rin sur gency in the Age of Glo ba lism” TheJournalofConflictStudies,
Sum mer 2007, стр. 22.

51) To mas Marks, „Co un te rin sur gency and ope ra ti o nal art”, нав. де ло, стр. 185 и De part ment of 
the Army, FieldManual324Counterinsurgency,Was hing ton, D.C., U.S. Go vern ment Prin-
ting Of fi ce, 2006, по гла вље 1, стр. 1.

52) Gor don McCor mick, Ste ven Hor ton,La u ren Har ri son, „Things fall apart: the end ga me dyna-
mics of in ter nal wars”, ThirdWorldQuarterly Vol i No 28:2, 2007, стр. 322.

53) De part ment of the Army, FieldManual324Counterinsurgency,нав. де ло,стр. 2-3.
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нео п ход но ору ђе за из град њу ле ги тит ми те та – ак тив ну и па сив ну 
по др шку ста нов ни штва.

Ка ко То мас Маркс ис ти че, по сто је два основ на при сту па за 
мо би ли за ци ју ста нов ни штва. При ступ ору жа ном ак ци јом (Че Ге-
ва ри на „фо ко” те о ри ја је ва ри јан та овог при сту па) на гла ша ва упо-
тре бу на си ља. Пре ма овом при сту пу ма ле на о ру жа не по бу ње нич ке 
гру пе, кроз на па де на др жав не ин сти ту ци је и при пад ни ке др жав-
ног апа ра та ће на не ти не при хва тљив ни во ште те др жа ви. Вла да ће 
би ти ис те ра на са те ри то ри је си лом, не вољ на или не спо соб на да 
одр жи кон тро лу над ста нов ни штвом и на ста ви ти да се бо ри про-
тив по бу ње ни ка. По др шка ме ђу ста нов ни штвом је ре ла тив но ма ла 
и тај део по пу ла ци је се по вре ме но укљу чу је у по бу ње нич ке кам-
па ње.54)

При ступ ма сов ном мо би ли за ци јом је мно го успе шни ји. За-
сно ван је на те о ри ји оп ште на род ног ра та Мао Це Тун га. Мао Це 
Тунг, отац ко му ни стич ке Ки не, не са мо да је во дио и прак тич но 
из вео успе шну ре во лу ци ју у сво јој зе мљи, већ је та ко ђе на пи сао те-
о ри ју о по бу ње нич ком ра то ва њу ко ји је би ла ин те лек ту ал на осно-
ва за број не дру ге ре во лу ци о нар не по кре те и по бу ње ни ке ши ром 
све та. По зна те ре во лу ци о нар не во ђе као што су Фи дел Ка стро и 
Хо Ши Мин во ди ли су по бу ње нич ке кам па ње уну тар те о риј ског 
окви ра Ма о вих уче ња.

Уме сто на на си љу, у овом при сту пу, те жи ште је на про це су 
мо би ли за ци је ло кал ног ста нов ни штва од стра не чла но ва-ка дра по-
бу ње нич ког по кре та. Њи хо ва уло га је да се ус по ста ви ве за из ме ђу 
по бу ње нич ког по кре та и ста нов ни штва. Но се ћи се са не прав да ма 
и аспи ра ци ја ма ло кал ног ста нов ни штва и пред ла жу ћи мо гу ћа ре-
ше ња као ре ше ња за ко је је за слу жан по бу ње нич ки по крет, ка дар 
је ства рао по ли тич ку тач ку оку пља ња за мо би ли за ци ју и ре гру та-
ци ју ста нов ни штва. У овом при сту пу на си ље се углав ном ко ри стио 
да би се на пра вио по ли тич ки про стор за мо би ли за ци ју, одр жа ва ње 
ло кал не кон тро ле над те ри то ри јом и да би се: „...за шти ти ла и про-
ши ри ла кон тра-др жа ва.”55) Пре ма Мао Це Тун гу, на си ље је ин стру-
мент за оства ри ва ње по ли тич ких ци ље ва.56)

За Мао Це Тун га, по ли тич ки аспект стра те ги је је ва жни ји 
од вој ног, на гла ша ва ју ћи да је по ли тич ка мо би ли за ци ја је основ ни 
услов за до би ја ње ра та. Ов де је Мао ја сно фо ку си ран на Кла у зе ви-
54) О фоко теорији види: Tomas Marks, „Counterinsurgency and operational art”, нав. дело. 

стр. 187-192.

55) Исто, стр. 188-189.

56) Mao Tse-tung, OnGuerrillaWarfare, Cham pa ign, Uni ver sity of Il li no is Press, 1961, стр. 
88-89.
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цев прин цип одр жа ва ња трој ства вој ске, вла де и на ро да. Исто та ко, 
он је схва тио Кла у зе ви цев опис ра та као на ста вак по ли ти ке дру гим 
сред стви ма, по себ но на гла ша ва ју ћи да је „Ва жно да јед но стра но 
ори јен ти са ни ми ли та ри сти схва те од нос ко ји по сто ји из ме ђу по-
ли ти ке и вој них по сло ва.”57) У су шти ни, цен трал ни фо кус Ма о вог 
при сту па је био на ста нов ни штву: „За то што ге рил ско ра то ва ње у 
осно ви про из и ла зи из ма се и по др жа ва но је са њи хо ве стра не, и не 
мо же ни по сто ја ти, ни ти на пре до ва ти уко ли ко се одво ји од сво јих 
сим па ти зе ра и са рад ни ка”58). Мао се за ла гао за „је дин ство ду ха” 
ко је мо ра по сто ја ти из ме ђу љу ди и „Цр ве не ар ми је” на гла ша ва ју-
ћи ва жност ус по ста вља ња до брих од но са са окол ним ста нов ни-
штвом.59)

Мао та ко ђе твр ди да по бу ње ни ци мо ра да про ђу кроз три 
зна чај не фа зе у свом раз во ју. У пр вој фа зи ко ја се зо ве стра те шка 
де фан зи ва, по бу ње ни ци мо ра ју да ус по ста ве по др шку ба зе и из гра-
де основ не вој не спо соб но сти. У овој фа зи ма ле по бу ње нич ке гру-
пе мо гу би ти ан га жо ва не у из во ђе њу те ро ри стич ких на па да и ге-
рил ском ра то ва њу. У дру гој фа зи стра те шког за сто ја, по бу ње нич ки 
по крет до би ја ши ру по др шку ста нов ни штва и уве ћа ва сво је вој не 
спо соб но сти. У вој ном сми слу, по бу ње нич ке сна ге су ан га жо ва не 
у ма не вар ском ра то ва њу спро во ђе њем пре па да и на па да сред ње ве-
ли чи не. По ли тич ки, сти че кон тро лу на од ре ђе ном де лу те ри то ри је 
и ус по ста вља еле мен те кон тра-др жа ве. У по след њој фа зи - стра-
те шке офан зи ве, по бу ње ни ци су сте кли кон тро лу ве ћим де лом те-
ри то ри је, уз ус по ста вља ње пу не по ли тич ке кон тро ле и вла сти над 
ста нов ни штвом. Вој не по бу ње нич ке је ди ни це мо ра ју се ан га жу ју у 
по зи ци о ном ра то ва њу. Мао ја сно на гла ша ва да по бу ње ни ци мо ра ју 
да се ан га жу ју у кла сич ном фрон тал ном су ко бу про тив вла ди них 
сна га, што је кључ да вој ног по ра за не при ја те ља.60)

Ме ђу тим, Мао три по ме ну те фа зе ни је по сма трао као се-
квен ци јал не, већ да је раз ли ка из ме ђу њих че сто не ја сна и да ви ше 
фа за мо гу да по сто ја ти исто вре ме но, уз ме ђу соб но пре пли та ње.61) 
За ла гао се за  „флу ид ност” у кам па ња ма, на гла ша ва ју ћи при мат 
мо бил ног ра то ва ња, али ни је од ба цио по зи ци о но ра то ва ње та мо 
где је то мо гу ће и по треб но.62) За Мао Це Тун га, при мар ни циљ 

57) Исто,стр. 69.

58) Исто, стр. 44.

59) Исто, стр. 112.

60) Исто, стр. 44-89.

61) To mas Marks, „Co un te rin sur gency and ope ra ti o nal art”, нав. де ло, стр. 192.

62) Stu art Lyle, „Ma o ism ver sus „Hybrid” the ory – Is the mi li tary be ing dis trac ted by this la test 
doc tri nal buzz-word?”, In ter net, www.ukdf.org.uk/as sets/.../111201Ma o i smver susHybrid-
the ory.pdf, 08/04/2012.
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„Цр ве не ар ми је” био је да вре ме ном по ра зи во љу не при ја те ља да 
се бо ри и изо лу је вла ду из по пу ла ци је.

У су шти ни, Мао је раз вио свој при ступ у оно, што То мас 
Маркс на зи ва, пет ли ни ја ан га жо ва ња: „ли ни ја ма са (по ли тич ке 
мо би ли за ци је); ује ди ње ни фронт (при до би ја ње са ве зни ка); на си-
ље (у фор ми ко ја од го ва ра ло кал ним усло ви ма); по ли тич ко ра то ва-
ње (не на си ље ко је тре ба да омо гу ћи да на си ље бу де ефи ка сни је) и 
ме ђу на род на ак ци ја (што мо же би ти пре суд но).”63) До дат но, сва ка 
ли ни ја ан га жо ва ња мо же да се са сто ји од ску па кам па ња, ко је мо гу 
да са др же од ре ђе ни број под-кам па ња. Пре ма То ма су Марк су, сва-
ка од ових ли ни ја ан га жо ва ња тре ба да се ана ли зи ра кроз три ди-
мен зи је: опи пљи ву, кон цеп ту ал ну и нео пи пљи ву.64) Из Ма о и стич ке 
пер спек ти ве, кључ но стра те шко пи та ње за по бу ње ни штво је увек 
ле ги ти ми тет ме ђу ста нов ни штвом. На опе ра тив ном ни воу основ ни 
циљ за по бу ње ни штво је фор ми ра ње кон тра др жа ве. На кра ју, глав-
ни так тич ки циљ за по бу ње ни штво је ло кал на до ми на ци ја.

Због то га је ло гич но да је глав ни стра те шки циљ за про тив-
по бу ње нич ке сна ге вра ћа ње ле ги ти ми те та ме ђу љу ди ма. На опе ра-
тив ном ни воу глав ни циљ за про тив по бу ње нич ке сна ге мо ра би ти 
„...не у тра ли за ци ја по бу ње нич ке кон тра-др жа ве, кон три ра ње по бу-
ње нич ким ли ни ја ма опе ра ци је.”65), док у так тич ком сми слу, про-
тив по бу ње нич ке сна ге мо ра ју да по вра те без бед ност и вла да ви ну 
др жа ве на ло кал ном ни воу.66) Из тог раз ло га, про тив по бу ње нич ка 
стра те ги ја мо ра би ти ви ше стра на и ко ор ди ни ра на об у хва та ју ћи 
упо тре бу свих еле ме на та на ци о нал не и ме ђу на род не (ми шље ње 
ауто ра) мо ћи.67)

С дру ге стра не, „ди рек тан при ступ”68) про бле му по бу ње-
ни штва, са мо уби ја ње или хва та ње по бу ње ни ка и уни шта ва ње 
њи хо ве опе ра тив не спо соб но сти, за сно ва но Кла у зе ви це вој прет-
по став ци спро во ђе ња офан зив не вој не ак ци је про тив сла би јих не-
при ја тељ ских сна га, као пу та до по бе де, јед но став но ни је до вољ-
но, јер ста нов ни штво је цен тар гра ви та ци је и за по бу ње ни ке и за 
про тив по бу ње нич ке сна ге, као што то Да вид Га лу ла с пра вом ис ти-

63) Tomas Marks, „Counterinsurgency in the Age of Globalism”, нав. дело, стр. 24-25.

64) Tomas Marks, Sebastian Gorka, Robert Sharp, „Getting the Next War Right”, нав. дело, стр. 
92.

65) Исто, стр. 95.

66) Tomas Marks, „Counterinsurgency and operational art”, нав. дело, стр. 192.

67) Исто, стр. 195.

68) John Nagl, LearningtoEatSoupwithaKnife:CounterinsurgencyLessonsfromMalayaand
Vietnam,Chicago, University of Chicago Press, 2005, стр. 249.
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че.69) Ро жер Трин ку је, има исти за кљу чак, јер и он ви ди без у слов ну 
по др шку ста нов ни штва као пред у слов за по бе ду про тив по бу ње-
нич ких сна га.70) Сто га, глав ни на по ри у бор бу про тив по бу ње ни ка 
тре ба да бу ду усме ре ни ка „кон тра-мо би ли за ци ји” ста нов ни штва, 
кроз ели ми на ци ју не прав ди, кон тро лу по пу ла ци је и ре сур са и при-
ме ну вој них ме ра.71)

„По бу на је дру штве но-еко ном ско-по ли тич ки про блем”72) 
Мо ра би ти ре ша ван у све три по ме ну те обла сти кроз ели ми на ци ју 
не прав ди. Кон тро ла по пу ла ци је и ре сур са, исто вре ме но спро во ђе-
на са вој ном ак ци јом са мо омо гу ћа ва ју и олак ша ва ју усло ве ко ји 
су нео п ход ни за ре ша ва ње по ли тич ких дру штве них и еко ном ских 
кон тра дик ци ја ко је из вор но про из во де не прав ду.73)

Гло бал на стра те ги ја бор бе про тив џи ха ди зма мо ра да са др-
жи ја сне идеј не за ми сли  и про јек те ре ше ња по ме ну тих про бле-
ма. Ва зду шни уда ри пре ци зним оруж ји ма ве ли ког до ме та, на па ди 
дро но ви ма, или ло вач ко-бом бар дер ском ави ја ци јом је су део тог 
ре ше ња, али не ре ша ва ју про блем иде о ло шке ин док три на ци је и 
не ели ми ни шу про тив реч но сти. Гло бал на стра те ги ја бор бе про тив 
џи ха ди зма мо ра би ти људ ски цен три ра на и ду го роч но усме ре на ка 
ре ша ва њу по ли тич ких, дру штве них и еко ном ских кон тра дик тор-
но сти са вре ме ног гло ба ли зо ва ног дру штва.
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HatidzaBerisa,IgorBarisic

GLOBALJIHADISM–THEORETICAL
PERSPECTIVESINCOUNTERING

THETHREAT

Resume
Dif fe rent ter mi no logy and the o re ti cal in ter pre ta tion of glo bal ji-

ha dism cre a te con fu sion in un der stan ding ji ha dism as a so cial phe no-
me non. The un do ub ted con nec tion with Isla mic te ac hings and the o lo-
gi cal doc tri nal con cepts such as Ji had furt her com pli ca te an ob jec ti ve 
as ses sment from the pro fes si o nals and the pu blic.

The the ory of con ten ti o us po li tics in this re gard al low the cre a-
tion of a re li a ble the o re ti cal fra me work for a tho ro ugh analysis of ter-
ro rism and re bel lion as a vi o lent so cial mo ve ments that al so mo bi li ze 
pe o ple to ac tion. Ho we ver, the re so ur ces, con texts and the in stru ments 
of mo bi li za tion are dif fe rent. On the ot her hand, in te rest and ide o logy 
can not be sin gled out as the do mi nant fac tor in ex pla i ning the se vi o lent 
so cial mo ve ments.

In the ca se of ji ha dism, this vi o lent mo ve ment has evol ved in to 
a highly de cen tra li zed re bel mo ve ment of glo bal re ach, with re li gi o us-
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ba sed ide o logy as the main in te gra ting fac tor. Ex pan ding the re per to i re 
of po li ti cal ac tion, ji ha dists, from which the use of vi o len ce its es sen tial 
part, stres sed the need for cre a ting com pre hen si ve ap pro ach that will 
ena ble co un te ring glo bal ji ha dism in all Mao Tse-tung “li nes of en ga-
ge ment” on the stra te gic, ope ra ti o nal and tac ti cal le vel.
Keywords: Тerrorism, Islam, Isla mism, fun da men ta lism, ji ha dism,  

mo bi li za tion, in sur gency

* Овај рад је примљен 22. октобра 2016. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 21. фебруара 2017. године.
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