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Сажетак

Тероризамкоји јеескалираонаСеверномКавказупо
слераспадаСССРавећдужинизгодинасеналазиуфоку
суделовањасвихполитичкихчинилацауРускојФедерацији,
будући да представља највећу претњу по националну без
бедност,акрајемдеведесетихгодинаХХвекајебиоједан
од кључнихфактора који су ову земљудовелина коракод
територијалнедезинтеграције.Урадујепоказанодасевер
нокавкаски етносепаратистички тероризам представља
једну од карика у ланцу глобалног тероризма радикалних
исламиста–џихадиста,чијијециљстварањеуниверзалне
муслиманскедржавезаснованенашеријатскомправу.Ана
лизирајусеузроцииосновеовогобликаполитичкогнасиља
натериторијиРускеФедерације,каоињеговеособености
уодносунаактивноститерористичкихорганизацијаудру
гимделовимасвета.Уформисажетихстудијаслучајада
та је ретроспектива организовања, извођења и последица
највећихтерористичкихнападазакојесуодговорнитеро
ристисаСеверногКавказа,каоиреакцијарускихдржавних
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органа, а пре свега безбедносних структура, на ову врсту
изазова.
Кључне речи:СеверниКавказ, узроци и основетероризма,

вехабизам, глобални тероризам, финансирање
терористичкихнапада,психолошкипрофилте
рориста.

После завршетка хладног рата свет се, уместо да уђе
упериодхармоничнихмеђународниходносаимирнекоег
зистенције држава и народа, суочио са транснационалним
тероризмомкаоновимпрворазреднимбезбедноснимизазо
вом,којијезапретиодаозбиљнодестабилизуједруштвено
политичкеприликенаглобалномнивоу.Наступиојепериод
„кризепостојећегполитичкогсистемаучијојосновисена
лазе националне државе,што су поједине радикалне орга
низације и групе покушале да, примењујући терористичке
методе као инструмент борбе, искористе како би спровеле
дугорочнустратегијучијијециљреализацијаалтернативног
пројекта„новогсветскогпоретка“,заснованогнаисламу“1.

ПремаамеричкомполитикологуЏозефуС.НајуМла
ђем, експанзији савременог транснационалног тероризма
пресудносудопринеледвегрупефактора.Упрвомредује
тонаучнотехничкипрогрес,односно„демократизацијатех
нологије“,збогчегасукомуникационисистеми,превасходно
интернет,иинструментизамасовноуништењепосталиве
омајефтиниидоступниширокомкругупојединацаигрупа.
Нај је с тимувезилуцидноприметиода„уданашњевре
ме трошкови за отмицу авиона незнатно превазилазе цену
авионскекарте“2.ОвосеможедовестиувезустезомХане
Арентдаје„техничкиразвојсредставанасиљадоспеоданас
дотачкенакојојниједанполитичкициљнебимогаонапри
хватљивначиндакореспондирасњиховимдеструктивним
потенцијаломилидаоправдањиховуактуелнуупотребуу
оружаномсукобу“3.

1 СергейВеселовский,Многостороннеесотрудничествовборьбестрансна
циональным терроризмом, Издательская группа „Navona“, Москва, 2009,
стр.78.

2 ЦитиранопремаСергейВеселовский,наведенодело,стр.35.
3 HanaArent,Onasilju,Alexandriapress,Novasrpskapolitičkamisao,Beograd,

2002,str.9.
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И поред закључка да није потребно богатство да би
се организовао разоран терористички напад или спектаку
ларниактнекогдругогобликаполитичкогнасиља,нетреба
изгубитиизвидадаекспонентиглобалногтероризмазапра
ворасполажуогромнимфинансијскимресурсимастеченим
превасходно криминалним деловањем. Илустрације ради,
РојМедведев наводи да према прорачунима експерата ру
скихспецијалнихслужби,укупанбуџет„терористичкогра
та“противРускеФедерације„износи100милионадолараго
дишње“4.Кадасеузмууобзиробеоколности–дасубјекат
насиљаможедаделујеисаневеликимсредствима,каоида
најопаснијисубјектиистовременомогударачунајунаогро
манновацзаспровођењеполитичкимотивисанихнасилних
активности,постајејаснопредкаквимизазовимаседруштво
налазиуактуелномтренутку.

Тероризамспадаунетрадиционалнебезбедноснеиза
зове,собзиромданемајаснодефинисанеиочигледнесубјек
те, за разлику од традиционалнихизазова, где су субјекти
политичкогнасиљадржаве,војниблокови,политичкеорга
низације,сукобљенестранеуграђанскомратуисл.Истовре
меноиспољавањеисједињавањенетрадиционалнихитра
диционалнихбезбедноснихизазова,попутграђанскогратаи
субверзија,довелисутокомПрвог(од1994.до1996.године)
иДругог чеченског рата (од 1999. до 2009. године) у пита
њечакиопстанакРускеФедерацијеуданашњимдржавним
границама.Насупрот томе, совјетска држава је у значајној
мерибилабезбеднаодескалацијетероризмавећихразмера.
Наиме, у условима функционисања тоталитарне државе, с
безбедноснимслужбамакојесурасполагалеширокимовла
шћењимасједне,каоималиммогућностимафинансирања
терористаизиностранствасдругестране,уСССРунијеби
лоусловазаделовањетерориста.Наосновуовихпоказатеља
семожеизвестизакључакдаје„уусловимадиктатуреили
терора,покушајопозиционогделовањаузинтензивнупри
менутерористичкихметодаосуђеннанеуспех“5.

Поред општих узрока политичког насиља, стварању
услова запојавутероризмауРускојФедерацијипослерас

4 РојМедведев,Путин–повратакРусије,Новости,Београд,2007,стр.141.
5 ЮрийГорбунов,Терроризмиправовоерегулированиепротиводествияему,

Молодаягвардия,Москва,2008,стр.67.
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падаСССРа допринели су и бројни специфичнифактори:
делатностпартија,покрета,фронтоваиорганизација скло
них примени насилних метода; противзаконито деловање
криминалних организација усмерених на дестабилизацију
друштва;слабљењедржавнеконтроленадекономскимифи
нансијскимресурсима,каоинадпрометомнаоружања;сла
бљењесистема заштитевојнихобјекатакаоизвора занао
ружавањесубјекатанедржавногнасиља;распрострањеност
„правног“нихилизма;појаваиширењеупотребеплаћеника
ипрофесионалнихубица;укључивањевеликогбројаприпад
никаМинистарстваодбране,МУПаиФСБаукриминалне
структуре; продори деловање страних екстремистичкихи
терористичкихорганизацијаиверскихсектинатериторији
РускеФедерације;пропуснострускихграницазаизбеглице
изчланицаЗНДисуседнихдржава;негативанутицајсред
ставајавногинформисања,укљученихузаговарањеиства
рањекултанасиља.6

ПремаЉудмили Изиљајевој, основни узроци терори
зманаСеверномКавказусу„нецивилизована,неинституци
онализованаинедемократскаборбазавласт,каоинастојање
одређенихдруштвенихсиладаманипулишуинституцијама
властиускладусасвојимпартикуларниминтересима;неа
декватноизабранаформаорганизовањарегионалнихоргана
државне власти, без уважавања историјских и савремених
друштвенополитичкихрегионалнихособености;пропусти
федералнихвласти,усредсређенихготовоискључивонавој
нополитичке,доминантнорепресивнеакције“7.Експанзији
тероризмаурегионудопринеласуи„нерешенасоцијално
економскаиполитичкапитања,попутсиромаштва,незапо
слености,маргинализовањаодређенихслојеванадруштве
ној лествици и оштра диференцијација становништва по
примањимаиживотномстандарду“8.

Тероризамјекаополитичкифеноменисамизазваониз
негативних последица у готово свим сферама друштвеног

6 Видети опширније у Борис Путилин, Террористический интернационал,
Издательство„Кучковополе“,Жуковский–Москва,2005,стр.194195.

7 ЛюдмилаИзиляева,„Чеченскийтерроризм“:причиныпоявления,направле
нияминимизации,ЧеченскаяРеспубликаиЧеченцы.Историяисовремен
ность, Материалы Всероссийской научной конференции, Наука, Москва,
2006,стр.490.

8 Исто,стр.489.
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живота у региону Северног Кавказа, укључујући и еконо
мију.Између осталог, утицао је наминимизирање интере
совањаинвеститоразаулагањеусевернокавкаскупривреду,
злоупотребу„легалнихтоковановцазафинансирањетеро
ристичкихнапада“9,пачакинапојавутенденцијекоришће
ња терористичких метода за противзаконито богаћење су
бјекатаовогобликаполитичкогнасиља,којисвојеструктуре
неретковезујузаорганизованекриминалнегрупе,скојима
остварујусарадњуувеомауноснимпословима,попуттрго
винељудима,наркотицима,оружјеминафтом,отмицамаи
наплатамаоткупа,рекетирања,фалсификовањановцаидо
кумената,итд.

ПремаБорисуПутилину,особеноститероризмауРу
скојФедерацијипослераспадаСССРабилесу:„постојање
широког спектра терористичких организација различитих
оријентација (националистичке, религиозне, левичарске и
десничарске,неофашистичке,итд.);релативнонепознавање
овогфеноменадодеведесетихгодинаХХвекаи,следствено
томе, необученост правосудних и безбедносних структура
дамусеефикасносупротставе;различитеоценетероризма
итерористаузависностиодрегионаисубјекатафедерације
(однационалниххеројадозлочинаца),штојебилоповезанос
растомнационалистичкихисапаратистичкихтежњилокал
нихелита;недостацирускогзаконодавствауобластиборбе
противтероризма“10.

ЗаСеверниКавказјекарактеристичаннационалистич
китероризамсепаратистичкихснага,односноетносепара
тистички тероризам, усмерен на парализовање делатности
органафедералневластиистицањеполитичкеиекономске
независности.Каоизавећинудругихтерористичкихорга
низацијаокупљенихоконаведенихциљева,важанузроксе
вернокавкаског етносепаратистичког тероризма је незадо
вољствоположајем,односнопоседовањеизономичнихнаци
оналностатуснихправауРускојФедерацији,укојојнароди
изкојихпотичутерористи„представљајумањину“11.

9 В.Зайцев,АндрейГородецкий,РаисаИлюхина,Финансированиетеррори
змаипротиводействиеэтомупроцессу,Организационноправовыевопросы
борьбыстерроризмом,Наука,Москва,2006,стр.113114.

10 БорисПутилин,наведенодело,стр.195.
11 ДраганСимеуновић,Тероризам.Општидео, ПравнифакултетУниверзите

тауБеограду,Београд,2009,стр.169.
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Севернокавкаски терористи себе сматрају борцима за
слободу,одбацујућимогућностдауњиховомделовањуима
елемената противних законима и моралу. Стога су својим
организацијама давалиимена која нисуимала везе с теро
ризмом.Тако јеШамилБасајевсвојугрупуназвао„Обаве
штајнодиверзионибатаљончеченскихмученика„Ријадас
Салихин“(Вртправедника)“12.Каообјектинападаобичносу
биранисимболифедералнихвласти–државнируководиоци
различитогнивоа,официриивојнициоружанихснага,при
паднициполицијеидругихбезбедноснихструктура,поли
тичкиирелигиознилидери,чијајеликвидацијаувекуноси
ластрах13,несигурностинеповерењеграђанапремавласти.
Наиме,грађанисудовођениупозицијудасезапитајукаква
ихсудбинаочекујеакоутицајнируководиоциибезбедносне
структуренисуустањудазаштитесебеисопственеинтере
се.

Највећи број севернокавкаских терориста је регруто
ванмеђуособамасаособенимсистемом„вредности“ижи
вотнимприоритетима,вођениммишљу„оучешћуусветој
мисији“14, односно снажномиискреномприврженошћура
дикалнојисламистичкојидеологији за коју субили спрем
нидаубијуилибудуубијени.Стогасуисправнизакључци
онихпсихолошкихистраживањакојапоказујудатероризам
у контексту функционалне усмерености личности и међу
људских односа треба посматрати као „средство“, а не као
„синдром“15,тедасуснаучнетачкегледиштанеодрживехи

12 С.Бережной,Основныетенденцииультрарадикальногоисламизма(вахха
бизма)натериторииСеверногоКавказа,ЧеченскаяРеспубликаиЧеченцы.
Историяисовременность,МатериалыВсероссийскойнаучнойконферен
ции,Наука,Москва,2006,стр.523.

13 ПослетерористичкогнападаБасајеванаБуђеновск1995.годинерускипси
хотерапеутисуурадусдецомизложеномнасиљуприменилидотадане
познатметод–давалисуимзадатакданапишуписмасвојимстраховима,
какобиихлакшепревазишли.Једнодетејенаписало:„Здраво,мојстраху!
Јатемрзимзбогтогаштодолазишдамемучиш...“(ТатьянаГантимурова,
БахтиарАхмедханов,НедорогиеРоссияне–почёмпушечноемясо,ЭКСМО,
Москва,2009,стр.89).

14 Алексей Малашенко,Исламская альтернатива и исламистский проект,
ВЕСМИРиздательство,Москва,2006,стр.185.

15 ArieW.Kruglanski,ShiraFishman,Terrorismbetween„Syndrome“and„Tool“,
CurrentDirectionsinPsychologicalScience,Vol.15,No.1,February2006,Was
hington,pp.4546.
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потезе „одоминацијипатолошкихличностиу терористич
кимкруговима“16.

Међу севернокавкаскимтерористима јебилољудииз
различитих друштвених слојева, разноврсних професија,
нивоа образовања и социокултурног развоја. Да нису сви
терористи потекли из кругова сиромашне и необразоване
омладине,потврђујуиследећипримери:двадесетосмогоди
шњапрофесоркаинформатикеМаријамШариповаизДаге
станаје2010.годинеизвршиласамоубилачкитерористички
нападумосковскомметроу;припадникџамаата„Шеријат“у
МахачкалиАбдузагирМантајевпотицаојеизугледнепоро
дице,завршиојеДипломатскуакадемијуприМИПуРуске
Федерацијеистекаодокторатизполитичкихнауканатему
„ВехабизамиполитичкаситуацијауДагестану“;ЗубаирХи
јасов,пренегоштојекаотерористапогинуоуспецијалној
операцији безбедносних структура 2006. године, био је за
меникминистракултуреДагестанаипозоришниредитељ.17

Посебноместомеђусавременимметодамаизвршавања
терористичкихнападаширомсвета,паинаСеверномКавка
зу,заузимајуактивностибомбашасамоубице,којевећизве
сновремеимајуприматнаддругимначинимаделовањате
рориста.Узроцисвечешћегангажовањабомбашасамоубица
заизвршењетерористичкихнападасулакприступобјекти
манасиљаивеликавероватноћадаћемубитинанеташте
та; сразмерномалитрошкови заприпремунападаисамих
извршилаца; снажанодјекнападаудруштву,узизазивање
страхаипанике;значајанпропагандниефекат,којидоприно
сиврбовањуновихдобровољаца,спремнихна„мученичку“
смрт. Анализа поступака терористасамоубица показује да
суупитањуособезакоје јекарактеристично„потпуноод
суствопсихолошкеидентификацијеисаосећањасажртвама,
осећајпосебногзначајаиуживљавањеуулогу„изабраног“
мученика,проистеклоизважности„мисије“,каоиодсуство
страхаодсмрти,којасенетумачикаокрајживота,већкао
почетакновог,срећнијегиквалитетнијегбивствовања“18.

16 MarthaCrenshaw,ThePsychologyofTerrorism:AnAgendaforthe21stCentury,
PoliticalPsychology,Vol.21,No.2,june2002,p.407.

17 ВидетиопширнијеуСергейСущий,СеверныйКавказ–реалии,проблемы,
перспективыпервойтретиХХIвека,URSS,Москва,2012,стр.295296.

18 Константин Горбунов,Терроризм: история и современность. Социально
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Приликомобуке,будућибомбашисамоубице(шахиди)
сеубеђујудаихпосле„мученичкесмрти“чекаодлазакурај,
опростсвихгреховаипочастиууниверзалнојмуслиманској
држави зањихињиховепородице.Шахидипреизвршења
терористичкогнападапролазепсихолошкуиндоктринацију
ибивајууведениустањерелигиознеекстазеукомеостају
сведосмрти.Уакцијуодлазеуверенидасуњиховиживоти
неважниупоређењусвеличиномциљавођењаџихадаини
штавниуодносунаблагодетикојеихчекајуурају.Овопред
стављагрубоодступањеодучењатрадиционалногислама,
премакомесушахиди„самоонимуслиманикојисуизгуби
лиживотзаверу,умрлиутокухаџилукаисл.,доксесамоу
биство,анарочитоделовањесамоубицакојесасобомусмрт
одводедругељуде,сматранеопростивимгрехом“19.

ЗатерористесаСеверногКавказанајпожељнијиизвр
шиоцисамоубилачкихнападасужене,нарочитомлађеособе
чијисумужеви,браћаилидругиблискисродниципогинули
у сукобима сфедералнимснагама.Удруштву са снажном
традицијомизвршења„крвнеосвете“јерелативнолаконаго
воритипојединеЧеченкенасамоубилачкинападрадиосве
те сродника погинулих у борбама против Руса.Васпитане
утрадицијибеспоговорногизвршавањанаређењамушкара
ца,онепостајупогодан„материјал“заиндоктринацију,која
сепоспешујеприсиљавањемнакоришћењепсихоактивних
супстанци,физичкимкажњавањем,претњамасмрћуисило
вањима,каоиразличитимоблицимапсихичкогпонижава
ња.

ЧеченскитерористисутокомДругогчеченскогратана
паденарускециљевемасовноизводиликористећибомбаше
самоубицеженског пола.У својеврсном „батаљону смрти“
који јеБасајевформирао1999. годинепоугледунасличне
примеренаБлискомИстоку,билоје32жене.Убројнимслу
чајевимасепоказалодајеженаматерористимабилолакше
негомушкарцимаданеопаженопрођуконтролнепунктове
безбедноснихструктураиприближесеметинапада.Постоје
индициједасубројнеотмицемладихдевојака,извршенето

психологическоеисследование,Форум,Москва,2012,стр.250252.
19 СветланаКузина,Политическоенасилие:природа,манифестированиеиди

намикавглобализирующемсямире,РостовнаДону,2010,стр.237238.
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комипосле2004.године,ималезациљнасилнорегрутовање
извршитељкисамоубилачкихтерористичкихнапада.

На Северном Кавказу су терористички напади поче
лида се спроводе упериоду који је непосреднопретходио
Првомчеченскомрату,тесеможерећидасупредстављали
најавусукобавеликихразмераизмеђуфедералногцентраи
центрифугалнихснагаурегиону.Првитерористичкиактна
СеверномКавказудогодиосе24.децембра1993.годинеуРо
стовунаДону,гдесучетворицаЧеченаотелиаутобусихели
коптер,азатимзатражилиоткупзатаоце.Употоњојакцији
рускихспецијалнихслужбитаоцисуослобођени,атројица
одчетворицетерористасупослепотереухапшенинатерито
ријиЧеченскеРепублике.20

Првитерористичкинападвећихразмераорганизован
одстранеЧеченалојалнихДудајевудогодиосеуместуБуђе
новскуСтавропољскомкрају14.јуна1995.године,уперио
дукадасечинилодаћерускастранаубрзооднетиконачну
победууПрвомчеченскомрату.Организатортерористичког
актабиојеШамилБасајев.ГенадијТрошеватакнаБуђеновск
доводиувезуса„бомбардовањемБасајевљевекуће3.јуна,у
којемјепогинулоједанаестчлановањеговепородице“21,као
истешкимпоразомкојијечувениБасајевљев„Абхаскиба
таљон“претрпеопочеткомјунакодВедена,древнепресто
ницеЧеченије.Стогајетерористичкинападкојијеуследио
заБасајевабиоактвршењасвојеврсне„крвнеосвете“.

Терористисупослепрепаданалокалнуболницупоста
вилиполитичкеуслове–прекидратауЧеченији,повлаче
њерускихснагаипочетакмировнихпреговораизмеђуДу
дајева и председника или премијера Руске Федерације, уз
посредовањеслужбеникаОрганизацијеуједињенихнација.
Рускастранасеодлучилазарепресиванодговор,пасуње
небезбедноснеслужбе,предвођенеспецијалномјединицом
‘’Алфа’’,извршилепрепаднаболницукојиипакниједонео
жељенерезултате.УследилисупреговориБасајеваипреми
јераВиктораЧерномирдинаукојимаједоговоренодатеро
ристипустетаоце,аМосквапрекинеборбенадејствауЧече

20 ВидетиопширнијеуНиколайГродненский,Втораячеченская–история
вооруженногоконфликта,Русскаяпанорама,Москва,2010,стр.361362.

21 ГеннадийТрошев,Чеченскийизлом–дневникиивоспоминания,Время,Мо
сква,2008,стр.135.
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нијиизапочнемировнепреговоре.Терористимајегаранто
ванбезбеданповратакуЧеченију,гдесуповели120талаца,
укључујућинеколиконовинара,каоидепутатеДумеиСа
ветаФедерацијекојисуседобровољнопријавилидапођу.22 
Испуњавајући захтеве терористаЧерномирдин је направио
несвакидашњипреседан,противансвимтеоријскимипрак
тичнимпоставкамаоначинупоступањауслучајуреаговања
натерористичкинапад.

Премазваничнимподацима,нарускојстранијепоги
нуло129, а рањено415људи.На страни терориста је било
19погинулихи20рањених,одукупно195учесникаунапа
ду.ДогађајиуБуђеновскусупоказалидаМоскванијебила
устањудалокализујератискључивонаподручјуЧеченије.
Осимтога,посталојејаснодарускастрана„нијебиладобро
припремљеназапревентивноделовањенаплануспречава
њаескалацијетероризма“23,тедасуутомсмислуначињени
бројнипропусти.

Слабостиуредовимарускихбезбедносних структура
задуженихзаантитерористичкоделовањебилесууочљиве
иприликомнападачеченскогкомандантаСалманаРадујева
надагестанскиградКизларујануару1996.године,изведен
насличанначинкаоиакцијаБасајевауБуђеновску.Овога
путатерористинисуизнелиполитичкезахтеве,већсусамо
затражилидаимсеомогућиодлазакуЧеченијусделомта
лаца.Конкретанциљтерористичкогактаостаојенепознат,
алијеиндикативнодајеизведенутренуткукадасусеЧече
ниналазилинаивиципотпуногпоразауПрвомчеченском
рату.Стога сеизвеснимчинидаим је намера била да код
становништваизазовустрах,афедералневластинаведуна
новепреговореопримирју.

Руско руководство је било свесно да би преговори с
терористима, али и евентуални неуспех антитерористичке
операције, изузетно негативно одјекнули у домаћој јавно
стиисмањилишансеБорисаЈељцинадапоновопобедина
председничкимизборима, те је дозволилоРадујевуда се с

22 ВидетиопширнијеуМихаилЖирохов,Семенараспада:войныиконфлик
ты на территории бывшего СССР, „БХВПетербург“, СанктПетербург,
2012,стр.496499.

23 ВалентинРунов,ЧистилищеАфганаиЧечни,ЭКСМО,Москва,2012,стр.
484.
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таоцимаупутиуЧеченију.Међутим,одлукајеубрзопроме
њена,пасурускеснагенапалеконвојРадујева,којијеизлаз
пронашаоузаузимањуместаПрвомајско.Упокушајудасе
пробијуизрускогокружења,погинулојеирањеновишеод
50терористаи15талаца.24 

Новасеријавеликихтерористичкихнападауследилаје
крајемдеведесетихгодинаХХвекаиупрвимгодинамаХХI 
века.ПослевишепоразауактивнојфазиДругогчеченског
рата,којајетрајаладофебруара2000.године,каоизбогне
могућностидапређууконтраофанзивуунареднедвегоди
не,Чеченису,почеводмаја2002.године,покушалидапре
окренуратусвојукористизвођењемсеријетерористичких
напада, у којима је страдао велики број војника и цивила.
ТерористисупритомебиралиразличитециљевенаСевер
номКавказуиизванњега,користећиширокспектарубојних
средстава.

Једаноднајвећихипопоследицаманајзначајнијихте
рористичких напада догодио се 22. октобра 2002. године
уМоскви,када јегрупаодоко40терористаподкомандом
МовсараБарајеваизвршилаупадупозориштенаДубровки
увремеизвођењамјузикла„НордОст“.Нападнамосковско
позориштенавеојеВладуРускеФедерациједапредузмениз
свеобухватних безбедносних мера, укључујући повећање
степена обезбеђења свих стратешки важних објеката у зе
мљи,појачанинадзорнааеродромимаипругама,превентив
ноделовањенаспречавањупродорачеченскихтерористич
кихгрупаудругерепубликеидр.

Руске власти су раније дефинитивно одбациле сваку
могућност чињења уступака терористима,што је председ
ник Руске Федерације Владимир Путин једном приликом
објасниократкомреченицомпретеће садржине: „Русија не
водипреговорестерористима–онаихуништава“25.Ипак,за
решавањеталачкеситуацијеизабралесувишепутаприме
њиванутактикупреговарањаинаговештавањапроналажења
компромиса,чијијејединициљбиломотивисањетерориста
даослободештојемогућивећибројталаца,какобиуакцији
спашавањакојауследибиломањеневинихжртава.Наиме,

24 ВидетиопширнијеуМихаилЖирохов,Семенараспада:войныиконфлик
тынатерриториибывшего СССР,стр.503505.

25 ЛюдмилаИзиляева,наведенодело,стр.491.



РељаБ.Жељски ПРИЛОГПРОУЧАВАЊУСЛОЖЕНИХ...

256

припремезаупадрускихспецијалнихснагаупозориштесу
почелеоногтренуткакадасесазналозатерористичкинапад.

Непосреднопреупадарускихспецијалацауспешноје
спроведенапсихолошкаоперација,којајезапочеланаводним
„цурењем“ информације да ће јуришпочети 26. октобра у
трисатапослепоноћи.Напетостмеђутерористимајерасла
домаксимума,дабипротокомвременаукомениједошло
доупада, уњиховимредовимадошлодорелаксације,паи
смањењаопреза. Јуришруских специјалаца јепочеоу5:17
часова,кадајекрозвентилационецевиупозориштепуштен
нервнопаралишућигасфентанил.Неколикосекундипошто
јегаспочеодаделује,снајперистисупрецизнимхицимау
главуликвидиралибомбашесамоубицеженскогпола,аза
тимјезапочелоликвидирањетерористаусали.УбијенјеБа
рајев,иначе јединитерористаоткривеноглица,каоисвис
фантомкаманаглавикакобисеизбегламогућностданеко
одњихнамерноилиприликомконвулзијаизазванихгасом
активира експлозивненаправе.Убијено је 40 терориста, 21
мушкараци19жена. Једанодкључевауспехаантитерори
стичкеоперацијележиучињеницидајечитаваакцијатраја
ламањеоддесетминута.Премазваничнимизвештајима,од
укупно912талаца129 јеизгубиложивотприликомакције
спашавања,махомодпоследицатровањагасомзакојенису
навремедобилипротивотров,докјепетороликвидираноод
странетерориста.

Уколикосепођеодкритеријумадасеоперацијеосло
бађањаталаца„могусматратиуспешнимуситуацијамакада
јебројнедужнихжртавамањиод25%,тадасеутукатегори
јуможесврстатииакцијаспецијалацауДубровки“26,штоим
признају експерти за антитерористичко деловање из целог
света.Сенкунауспешноделовањеспецијалнихснагабацио
јеизостанаккоординацијеинеадекватнареакцијалогистике,
којанијенаправиланначинприхватилаимедицинскизбри
нулатаоцепослеакцијеспашавања.

БројтерористичкихнападауРускојФедерацијипове
ћаваосеизгодинеугодину.Упрвојгодиниантитерористич
кекампање,односноДругогчеченскограта,таквихнапада
јебило20,дабидо2003.годинебројнарастаодо561.Око

26 БорисПутилин,наведенодело,стр.159.
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94%терористичкихакатаизвршенојеуЈужномфедералном
округу,којиобухватаиСеверниКавказ,ачак492случајаза
бележенојеуЧеченскојРепублици.27 

Терористички напад без преседана по суровости, као
иодлуцидаглавниобјектинасиљабудудеца,догодиосе1.
септембра2004.годинеуБеслану,северноосетијскомгради
ћуодоко35хиљадастановника.НаДанзнања,односнопо
четакшколскегодине,нападјеизвршилатерористичкагру
паод32члана.ПремаоперативнимсазнањимаФСБа, чи
нилисујеЧечени,Ингуши,Осетини,Арапи,пачакиРуси,
предвођениРусланомХучбаровимзваним„Пуковник“,који
сеод1998.годиненалазионарускимпотерницама.

Учећисенаискуствимаизпретходнихнапада,терори
стиуБесланусупоупадуушколуизбилисвепрозоре,како
бионемогућилирускеспецијалнејединицеда,каоуслучају
нападанаДубровки,узградупустенервнопаралишућигас
инеутралишуотмичаре.Терористисуизнелинизполитич
ких захтева, укључујући и признавање независности и по
влачење руске војске из Чеченије. Власти уМоскви, као и
у претходним случајевима, нису биле раде да се упуштају
упреговорестерористима,алиих јечињеницадасемеђу
таоциманалазилонеколикостотинадеценагналадаразми
шљајуоуступцимакојисусеодносилинапуштањераније
заробљенихсевернокавкаскихтерористаигарантовањебез
бедногповлачењатерористаизБеслана.

На захтев РускеФедерације одржана је хитна седни
цаСаветабезбедностиУН,којијеједногласноосудионапад.
Међутим,терористисенисуосврталинаовеспољнеутицаје,
нитинамирољубивеапелемуфтијаЧеченијеиИнгуштетије
ијорданскогкраљаАбдула,поверовањумногихмуслимана
директногпотомкапророкаМухамеда, који једопутоваоу
посетуМоскви.

Неочекивано,ушколскојзградије3.септембраодјек
нуло неколико експлозија, после чега је започео стихијски
јуриш федералних и републичких безбедносних органа и
осетинскихдобровољаца.Начелуакцијесустајалирођаци
отетедеце,пајеспецијалнимјединицамапреосталосамода
их „покривају“ ватром.Приликом терористичког напада и

27 ВидетиопширнијеуНиколайГродненский,Втораячеченская–история
вооруженногоконфликта,стр.430527.
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акције спашавањакоја јеуследила,физичкомипсихичком
насиљубило јеподвргнутоблизу1300лица,махомдецеи
старијихмалолетника.Удрамикојајетрајалатриданапоги
нулоје338талаца(355премадругимизворима),одтога186
деце.Страдалојеидесетприпадникаспецијалнихјединица
„Алфа“и„Вимпел“,штосубилинајвећигубициовихструк
тураодњиховогоснивања.Одукупно32терористапрежи
веојесамодвадесетчетворогодишњиНурпашиКулијев,који
је у заробљеништву изнео детаљне податке о учесницима,
припремамаиизвршењунапада.

СтрадањауБесланусуурускомдруштвуизазвалеве
ћуколективнутраумуодсвихдругихтерористичкихнапада
радикалнихисламистаисепаратистапреипослетога.Со
циолошкаистраживањасупоказаладасеситуацијауграду
„нијеупотпуностинормализоваланинеколикогодинапо
сле терористичког акта“28. Републичке ифедералне власти
суодмахпосленападауложиленапорекакобиубедилеОсе
тинедауциљуосветенезапочнуновиграђанскиратпротив
Ингуша,укојимасу,узЧечене,виделиглавнекривцезакр
вопролиће.

Појединизападнимедији,попутбританског„Фајненшл
тајмса“,сунаспецифичанначинконотиралинападуБесла
ну,описујућигакао„кажњавањеПутиназатоштонијехтео
да учини уступке Чеченији“. „Гардијан“ је изразио сумњу
успособностМоскведасеизборисаситуацијомнаСевер
номКавказуипозваонаусаглашену,колективну,ненасилну
међународну акцију, која биподразумевала распоређивање
мировнихснагаЕУилиНАТОаподпатронатомУНауре
гиону.Унемачкојштампи судоминиралинегативниизве
штајиорускимвластима,доксуглавнисубјектиполитичког
насиља,уместотерористима,називани„устаницима“,„бор
цима за слободу“, „побуњеницима“ или „сепаратистима“.
УВеликој Британији су преовладали термини „устаници“,
„нападачи“и„радикали“,уСАДсеписалоо„побуњеници
ма“,„наоружанимлицима“и„устаницима“,ауФранцускојо
„бунтовницима“и„командосима“.29 

28 ХасанДзуцев,Бесланпосле13сентября2004года–социологическийана
лиз,РОССПЭН,Москва,2008,стр.11.

29 Видети опширније у РојМедведев,наведено дело, стр. 137150.Медијски
извештајисасличномсадржиномипорукамаобјављиванисуиунаредним
годинама.НедавносуновинариCNNу„топлојпричи“о„црнимудовицама“
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Тенденциозниипосвојојсуштининетачниинепреци
зникоментаринисубилиограниченисамонамедије,већсу
долазилииизнаучнихкругова,па јетакопредавачу„Ву
дроВилсоншколиза јавнуадминистрацијуимеђународне
односе“наУниверзитетуПринстониекспертзаРускуФе
дерацијуЏејсонЛијалзаступаотезуда„побуњеничкинапа
дидолазекаоодговорнанеселективнонасиљефедералних
снага“,причемујетројицунајпознатијихтерориста–Басаје
ва,ХатабаиУмарова,уместотерористима,назвао„салафи
стичким побуњеничким командантима“. Истовремено, сву
одговорностзаДругичеченскиратјеприписаоМоскви,док
јерускевојникеукљученеусукобеописиваоизразима„не
дисциплиновани“и„пијани“30.Професорполитичкихнаука
наУниверзитетуСиракузауСАДБрајанД.Тејлоруглавном
јеизбегаваодазбивањауБеслануозначикаотероризам,већ
гајеназвао„талачкомкризом“и„ужасниминцидентом“,а
терористе описао као „побуњенике“31. Слично каоЛијал и
Тејлор,МетјуЕвангелистасматрадатерористичкиакти„из
ведениодстранепојединих„чеченскихбораца“небисме
лидапослужекаоизговорРускојФедерацијидачиниратне
злочинеиатроцитетенаСеверномКавказу“32.

На основу таквих констатација, односно замена теза,
можесе стећиутисакдаодговорност за страдањељудине
лежинатерористима,већнаонимакојинеиспуњавајуњи
ховезахтеве,доксамежртвеодлазеудругиплан,постајући
искључивоинструментзапостизањетерористичкихциље
ваиликолатералнаштетаактивностикојимасепроналази
оправдање у непоступању или непримереном поступању
друге стране, у овом случају руских власти. Истовремено,
нетребагубитиизвидадасуовинаучнициимедијииско

каонајвећојпретњиЗимскимолимпијскимиграмауСочију„показалинео
чекиванудозуразумевањазасамоубилачконасиљеисламистичкихтерори
ста“(ЗоранЋирјаковић,Хладниратпротиволимпијскихигара,Политика, 
9.фебруар2014.године).

30 ВидетиопширнијеуJasonLyall,DoesIndiscriminateViolenceInciteInsurgent
Attacks?EvidencefromChechnya,TheJournalofConflictResolution,Vol.53,
No.3,june2009,SAGE,pp.331362.

31 BrianD.Taylor,Putin’s„HistoricMission“.StateBuildingandthePowerMini
striesintheNorthCaucasus,ProblemsofPostCommunism,Vol.54,No.6,No
vember/December2007,рp.316.

32 ВидетиопширнијеуMatthewEvangelista,TheChechenWars:WillRussiaGo
theWayoftheSovietUnion?,BrookingsInstitutionPress,Washington,2002.
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ристилиситуацијунасталупосленезапамћеногтерористич
когнападакакоби,уместозаузимањапозицијеобјективних
аналитичара,преузелиулогулобистазаинтересезападних
земаља, залажући се зањихово војноприсуствоиширење
политичкогутицајанарускојтериторији.

Упојединимнаучнимкруговимазапажасетенденци
ја посматрања прилика наСеверномКавказу из хладнора
товске визуре, збогчега сеРускаФедерација као сукцесор
СССРа посматра у контексту империјалне силе и „тамни
ценарода“,аактивностичеченскихсепаратистаидеализују
итумачекао„демократскареволуција“33противфедералног
центра.Најчешћагрешкасејављаприликомпоистовећива
њачеченскогсепаратизмаитероризмаса„ослободилачком
борбом“34 или покретом отпора, будући да ове појаве под
разумевајупостојањеперманентногпритиска,терора,репре
сијеикршењаосновнихправаи слободачеченскогнарода
одстранефедералногцентра.Међутим,од1991.годинесве
полугевластиурепублицисуприпадалеЧеченима,органи
централних власти уопште нису функционисали на њеној
територији,апогромусуупрвомредубилеизложенеруска
идругемањине,каоичеченскостановништвокојесеопира
лисепаратистичкимтежњамавладајућихетнонационалних
елита.

СевернокавкаскитерористисуипослеБеслананаста
вилиданападајуцивилнециљевеширомРускеФедераци
је,доксубезбедноснеструктуренасвеначиненастојаледа
спрече или бар ограниче број напада.Примера ради, само
упрвихдесетмесеци2008.годинеоткривенојеипресече
но69кривичнихделасаелементиматероризма,причемује
ухапшеновишеод350терориста.Утоку2008.године„ли
квидираноје170терориста,одтога13лидератерористичких
група,назатворскеказнејеосуђено198лица,аоткривеноје
ивишеод180терористичкихбаза“35.

33 AustinJersild,TheChechenWarsinHistoricalPerspective:NewWorkonCоn
temporaryRussianChechenRelations,SlavicReview,Vol. 63,No. 2,Summer
2004,Ilinois,pp.367377.

34 Austin T.Turk, Sociology of Terrorism,Annual Review of Sociology,Vol. 30,
2004,p.272.

35 Сергей Дьяков, Преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства, Юридически центр Пресс, СанктПетербург,
2012,стр.83.
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Формалноокончањерускеантитерористичкеопераци
јеуЧеченијииоколнимобластима,односноДругогчечен
скограта16.априла2009.године,ниједовелододеескала
ције тероризмадиректноилииндиректноповезаногсаСе
вернимКавказом.Већ15.маја2009. године јеорганизован
терористички напад на зградуМинистарства унутрашњих
послова у Грозном. Терористички напади и претње напа
дима трају без прекида до данашњих дана.Примера ради,
уМосквије26.новембра2013.годинеухапшеночетрнаест
наоружанихчлановаорганизације„АлТакфирвалХиџра“,
једнеоднајрадикалнијихмеђународнихисламистичкихте
рористичкихгрупа,основанепочеткомседамдесетихгодина
ХХвекауЕгипту,којаје,премаписањимаФранспреса,по
везанасаАлКаидом.

Овајисличнислучајевиуказујудаћеетносепарати
стичкитероризамиубудућностипредстављатипрворазрад
нибезбедносниизазов заРускуФедерацију, која већдужи
низгодинаинтензивнотрагазаделотворнимпревентивним
и репресивним политичким, административним, економ
скимидругиммерамазањеговоефикасно,дугорочноиодр
живопревазилажење.
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ReljaZeljski

CONTRIBUTIONTOTHESTUDYOF
COMPLEXFORMSOFPOLITICAL
VIOLENCE:TERRORISMINNORTH
CAUCASUSFROM1994TO2009

Resume

ProcessstartedbythedissolutionofSovietUnioncontribu
tedgreatlytointensifyingofcentrifugalanddissentingforcesand
escalationofdifferent,baseandcomplexformsofpoliticalvio
lencewithintheterritoryofRussia,principallyinNorthCauca
susregionwherebetweentheyears1994and1996andbetween
theyears1999and2009,twoconsecutivelocalarmedconflicts
knownas theFirstandSecondChechenWarhaveerupted.As
earlyas1990stheproponentsofseparatisttendenciesinNorth
Caucasusbecameapartofglobaljihadistnetwork.Inaneffort
to further theirpoliticalandeconomicgoals, they increasingly
reliedonterroristmethods,eventhoughonaninternationalsta
ge, they tried to present themselves as guerrillas, freedomfig
htersandanoppositiontoterrorismsanctionedbygovernmentin
Moscow.Inadditiontothebroadgeneralfactorsthatgaveriseto
globalterrorism,theadventofterrorisminRussianFederation
wasfacilitatedbyseveraldistinctivefactorssuchas:activitiesof
politicalandotherorganizationsprone toutilizingviolentmet
hods;Unlawfuloperationofcriminalorganizationsaimedatde
stabilizingthesociety;weakeningofstatecontrolovereconomic
andfinancialresources,aswellasoverthearmstradeandtraffic;
insufficientdefenseandlaxsecuritymeasuresovermilitarysites
andinstallationswhichthereforeservedassourcesofarmament
for violent nonstate actor organizations; pervasive legal nihi
lism;widespreaduseofmercenariesandprofessionalassassins;
involvementofsignificantnumberofmembersofMinistryofDe
fense,MinistryofInternalAffairsandFederalSecurityService
incriminalactivitiesandorganizations;infiltrationandopera
tionofforeignextremistandterroristorganizationsandreligious
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sectsontheterritoryofRussianFederation;highpermeabilityof
RussianboarderstorefugeesfromCIScountriesandotherneig
hboringstates.Negativeinfluenceofpublicmedia,instrumental
increatingandperpetuatingthecultofviolence.Confluenceof
thesefactorscontributedsignificantlytomakingtheRussianFe
derationatargetofsomeofthemostbrutalterroristattacks.One
suchattack,occupationoftheschoolinthetownofBeslanbya
groupofterroristsfromNorthCaucasuswhengreatmanypeople
weretakenhostage,resultedindeathofalargenumberofchil
dren.Initially,Russiangovernmentandsecurityforceswereuna
bletofindadequatemeansofcombatingterrorism,buthavein
time,takenanuncompromisingstanceinoppositiontoallforms
ofpoliticalviolence,usingawidearrayofmethodsandvastma
terialresources.Thisdissertationisananalysisofcauses,bases
and consequences of terrorism originating in North Caucasus
region,aswellasanattemptatoutliningmost important theo
reticalrealizationsandpracticalexperiencesofthestateorgans
ofRussianFederationinenactingacomprehensiveantiterrorist
strategy.IntensestudyofterrorisminNorthCaucasusregionfo
unditsscientificandsocialjustificationinrecenteventsinthis
areaoftheworld,whichsuggestthatethnoseparatistNorthCa
ucasusterrorismwillremainasupremesecuritychallengeanda
keythreattothestabilityofthisregion,aswellastothestability
oftheentireRussianFederation.
Keywords: North Caucasus, causes and bases of terrorism,

Wahhabism,globalterrorism,financingofterrorist
actions,psychologicalprofileofterrorists.
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