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У статті розглянуто концепцію Іслам Хадхарі, яка 

є елементом безпекової політики Малайзії і націлена на 
збалансований і комплексний економічний розвиток країни, 
що поєднує моральні практики з усеосяжним економічним 
розвитком з метою протистояння викликам глобалізації, 
систематизації та просуванні наукових і технічних знань 
завдяки перенавчанню людських ресурсів. Дану концепцію 
розробили прем’єр-міністри Малайзії Махатхір Мохаммад 
(1981– 2003 рр.) і Абдула Бадаві (2003–2009 рр.) після подій 
11 вересня 2001 р.  

 Розробка концепції Ісламу Хадхарі була викликана 
серйозними проблемами внутрішньополітичного розвитку 
в самій Малайзії, у міжнародному ісламському русі, а 
також у світі в цілому, у зв’язку з поширенням 
мусульманського екстремізму і тероризму. Концепція була 
націлена на підрив ідеології терористичних організацій, 
трансформацію країни на лідера мусульманського світу, 
створення іміджу Малайзії як толерантної і поміркованої 
мусульманської країни із постіндустріальною економікою. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими та практичними 
завданнями. На перший погляд може здатися дивним і 
нелогічним, що до епіграфа статті, присвяченої 
ідеологічній концепції Іслам Хадхарі, яку розробили 
прем’єр-міністри Малайзії Махатхір Мохаммад  (1981–
2003 рр.) і Абдула Бадаві (2003–2009 рр.), де офіційною 
релігією країни відповідно до Державної Конституції є 
Іслам, винесені відомі слова з Нового Заповіту. Проте, на 
наш погляд, ця християнська мудрість може бути 
використана Україною як механізм боротьби з 
нетрадиційними загрозами, так само, як це свого часу було 
зроблено урядом Малайзії після подій 11 вересня 2001 р.  

Україна нині потребує нестандартних підходів і 
рішень після подій Революції гідності (листопад 2013 року 
– лютий 2014 року) для відновлення суверенітету та 
територіальної цілісності у зв’язку з анексією Криму, 
конфліктів у Донецькій, Луганських областях, захисту 
свого національного інтересу, разом з цим, 
перезавантажити державний механізм у контексті 
побудови нової системи відносин між громадянином, 
суспільством і державою на основі цінностей свободи і 
демократії.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Увага до 
вивчення й аналізу концепцій і стратегій національної та 
регіональної безпеки в ПСА з головним акцентом на 
розвиток політики безпеки Малайзії як одного із лідерів 
АСЕАН після подій 11 вересня 2001 р. приділялася як 
вітчизняними, так і зарубіжними фахівцями. Варто 
виділити працю Ендрю Хамфрейс (Andrew Humphreys) 
«Malaysia’s post-9/11 security strategy: winning «hearts and 
minds» or legitimizing the political status quo»? Аналогічна 
тематика ґрунтовно висвітлена в роботах Ендрю Тана 
(Andrew Tan) «Security strategies in the Asia-Pacific», 
Памели Содхи (Pamela Sodhy) «U.S.-Malaysia Relations on 
the Security Front», Шаріфа Башіра (Sharif Bashir) «Islam 



Hadhari: Concept and Prospect». Серед українських 
науковців цю проблематику досліджував І. Лоссовський у 
таких роботах: «Еволюція безпекових концептів у 
субрегіоні Південно-Східної Азії: малайзійський акцент», 
«Формирование стратегий национальной и региональной 
безопасности в контексте интеграционных процессов в 
Юго-Восточной Азии». Значний внесок у вивчення 
регіональної безпеки в Південно-Східній Азії в Україні 
зробили С. Шергін, О. Шевчук, Н. Городня, О. Коломієць, 
М. Комарницький та інші. Подальший розгляд теми 
вимагає при цьому як узагальнення наявного наукового 
доробку, так і спеціальний розгляд окремих її вимірів на 
прикладі Малайзії з урахуванням тих проблем, з якими 
країна зіштовхнулася після подій 11 вересня 2001 р., та 
вивчити досвід і можливе часткове застосування цієї 
матриці для України після російської агресії. 

Формулювання мети статті. Основна мета 
дослідження полягає в ознайомленні з концепцією прем’єр-
міністрів Малайзії Махатхіра Мохаммада і Абдули Бадаві – 
«Іслам Хадхарі» або «Цивілізаційний Іслам»; з’ясувати 
вплив ідеологічної концепції на формування політичного 
простору в Малайзії; аналіз складних процесів суспільних 
перетворень, необхідних для забезпечення боротьби з 
тероризмом і позиціюванні Малайзії як провідного 
прикладу прогресивної та толерантної ісламської держави.  

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Після подій 11 вересня 2001 р. засоби масової 
інформації почали писати про прагнення «Аль-Каїди» 
залучити мусульманське населення регіону до загального 
ісламського джихаду через дестабілізацію ситуації в 
окремих країнах і повалення світських режимів. 
Підтвердженням таких прогнозів став потужний вибух на 
індонезійському о. Балі з численними жертвами в жовтні 
2002 р. Після цього гучні терористичні акти почали 
відбуватися в Індонезії регулярно. Виглядало так, начебто 



вони були приурочені до чергової річниці подій 11 вересня: 
вибухи в готелі «Меріотт» у центрі Джакарти в серпні 2003 
р., біля посольства Австралії в Індонезії у вересні 2004 р., 
на о. Балі у вересні 2005 р. Вибухи пов’язали з «Джемаа 
Ісламійа», було виявлено фінансування її діяльності «Аль-
Каїдою», ідеологічну спорідненість цих організацій, 
використання ними аналогічних методів боротьби, зокрема 
бойовиків-смертників. Це дало підстави твердити про 
зростаючу небезпеку з боку екстремістських організацій, 
можливі зв’язки між «Джемаа Ісламійя» та глобальними 
терористичними організаціями, перенесення діяльності 
«Аль-Каїди» після розгрому в Афганістані до ПСА 
[1, с. 266–267]. 

Малайзія та інші країни субрегіону ПСА усвідомили 
всю серйозність проблеми радикалізації ісламу. Загроза з 
боку його яскравих носіїв – «Кумпулан Мілітан Малайзія» 
і «Джемаа Ісламійя» – і їх зв’язків із Аль-Каїдою 
залишаються досить серйозними, хоча уряди деяких країн 
іноді й намагаються їх применшити. Причинами цих спроб 
є те, що Малайзія, Індонезія та Філіппіни самі є 
ісламськими країнами. Також перебільшення загрози може 
відлякати іноземних інвесторів, що негативно впливатиме 
на економічний розвиток [2, с. 52]. 

Очільники проурядової партії «Барисан» Махатхір 
Мохаммад  (1981–2003 рр.) і Абдула Бадаві (2003–2009 
рр.), взявши до уваги комплекс подій у субрегіоні ПСА, 
сформулювали ідеологічну концепцію, націлену як на 
підрив ідеології «Аль-Каїди», так і перетворення Малайзії 
на лідера мусульманського світу, та прагнули зобразити 
Малайзію як толерантну й помірковану мусульманську 
країну із постіндустріальною економікою [3]. 

Навесні 2007 року при Національному університеті 
Малайзії був створений Інститут Ісламу Хадхарі. Перед 
інститутом була поставлена головна мета – стати 
провідним ісламським дослідницьким центром для 
впровадження підходів, заснованих на принципах Ісламу 



Хадхарі. Інститут покликаний вивчати основні тенденції та 
особливості сучасної трансформації мусульманських 
народів і готувати вчених-аналітиків, здатних розбиратись 
у проблемах, пов’язаних з ісламом. Центр повинен сприяти 
розширенню міжнародних зв’язків із мусульманською 
інтелігенцією, ознайомленню її з Національним 
університетом Малайзії та із самою країною. Однією з 
важливих цілей – підвищення дослідницької культури 
ісламських учених з метою забезпечення міцного 
фундаменту для накопичення знань і розвитку ісламської 
цивілізації. 

Діяльність інституту полягала не тільки у вивченні, 
а й у впровадженні підходів цивілізаційного ісламу як 
однієї з основних концепцій для гармонійного і 
рівноправного розвитку всіх громадян Малайзії в інтересах 
досягнення національного процвітання. Іслам Хадхарі 
спрямований на поліпшення якості життя, підвищення її 
цінності через удосконалення освіти, охорони здоров’я 
тощо. 

Основоположними принципами Ісламу Хадхарі є 
принципи мусульманського віровчення на основі Корану і 
Сунни. Однак Іслам Хадхарі керується не стільки буквою, 
формальним боком віровчення, скільки його священною 
суттю. Іслам Хадхарі закликає до постійного розвитку 
ісламської думки, виходячи з властивих ісламу плюралізму 
й універсалізму, використовуючи принцип «иджтихада» 
(право компетентного богослова виносити власне рішення 
з важливих питань релігійного та суспільного життя на 
основі Корану і Сунни). Нагальною потребою для 
мусульманських богословів і юристів є розробка 
ісламських відповідей на виклики сучасності. Головне 
завдання Ісламу Хадхарі полягає в реалізації основних 
ісламських постулатів, беручи до уваги виклики та загрози 
ХХІ століття, в інтересах прогресу всіх мусульманських 
народів, підвищення рівня і якості їх життя з метою 
досягнення ними гідного місця серед інших країн і народів. 



Розробка концепції Ісламу Хадхарі була викликана 
серйозними проблемами внутрішньополітичного розвитку 
в самій Малайзії, у міжнародному ісламському русі, а 
також у світі в цілому, у зв’язку з поширенням 
мусульманського екстремізму і тероризму.  

Найбільша проблема Малайзії – нерівномірність 
економічного і соціального розвитку етнорелігійних 
громад, а як наслідок, постійна загроза 
внутрішньополітичної нестабільності. Буміпутра (корінний 
етнос) відставали від представників інших національностей 
за рівнем доходів. Малайська громада як титульна нація, 
вимагала для себе низку привілеїв, обґрунтовуючи свої 
претензії тим, що для бідніших малайців необхідно 
забезпечити деякі переваги в деяких сферах, наприклад, в 
здобутті освіти, придбанні землі, призначенні на 
адміністративні посади, у бізнесі, щоб зрівняти їх стартові 
можливості із заможнішим китайським населенням країни. 

Майже всі прем’єр-міністри Малайзії пропонували 
власні рішення для досягнення фактичної рівності 
основних етносів, проводячи політику щодо викорінення 
диспропорцій у соціально-економічному і політичному 
житті за допомогою різних заходів як економічного, так і 
політичного характеру. 

Перший прем’єр-міністр Тунку Абдул Рахман 
запропонував політичні методи для розв’язання цієї 
важливої проблеми, закріпивши в Конституції спеціальні 
права і привілеї для малайців та інших корінних народів 
країни щодо володіння землею, працевлаштування на 
державну службу, здобуття освіти, придбання акцій 
підприємств тощо. Однак до кінця 1960-х років виявилося, 
що одних тільки конституційних привілеїв недостатньо. 
Яскравим свідченням цьому стали расові зіткнення 1969 
року. Наступний прем’єр-міністр Тун Абдул Разак 
запропонував доповнити положення Конституції 
концепцією Нової Економічної Політики (НЕП). Метою 
НЕП було зміцнення національної єдності та викорінення 



майнових диспропорцій між етнічними громадами за два 
десятиліття (від 1970 до 1990 року), збільшити частку 
буміпутра в корпоративному секторі від 2 до 30%, 
зменшити бідність населення, передусім в аграрних 
районах. Цей курс був продовжений наступними прем’єр-
міністрами Тун Абдул Разаком, Хусейном Онном, 
Махатхіром Мохаммадом.  

Однак, незважаючи на зусилля уряду і скорочення 
бідності в сільських районах більш ніж у два рази, у цілому 
завдання НЕП до кінця не виконувалися, істотні майнові та 
корпоративні диспропорції між різними етнічними 
громадами зберігалися. Буміпутра використовували свої 
привілеї не стільки для довгострокового підприємництва, 
скільки в спекулятивних цілях, перепродуючи свої акції, 
ліцензії та інші переваги особам інших етнічних груп і 
створюючи для них лише фасадне прикриття. Буміпутра 
продовжували залишатись у полоні власної традиційної 
політичної культури, просякнутою патріархальними 
цінностями і пов’язаним з цим споживацьким ставленням 
до держави.  

Махатхір Мохаммад першим запропонував уряду 
новий шлях до ліквідації суспільно-політичного і 
матеріального відставання буміпутра від інших етнічних 
громад. Він закликав не тільки створювати сприятливі 
матеріальні й соціальні умови для розвитку буміпутра, 
але й зробити головний акцент на їх духовному 
перевихованні в дусі сучасності: оволодіння діловими 
навичками, прагматизмом, умінням виживати в 
конкурентній боротьбі тощо. При цьому Махатхір 
закликав переймати досвід ведення бізнесу, організації 
праці не в західних країнах, далеких і цивілізаційно чужих 
Малайзії, а в китайців та індійців усередині країни та 
одночасно рівнятися на Японію, Південну Корею, Тайвань. 

Зміна менталітету народу вимагала тривалого часу і 
великих зусиль. Часто заклики прем’єра відійти від 
споживацького способу співіснування до самостійних, 



прагматичних кроків заробляння коштів на життя, 
викликали обурення з боку представників буміпутра. 
Одночасно Махатхіра Мохаммада звинувачували ісламські 
радикали, об’єднані в ісламську партію ПАС, і постійно 
критикували національну й економічну політику правлячої 
партії ОМНО, а її головних посадовців звинувачували в 
секуляризмі, орієнтації на чужі західні та східні цивілізації, 
зраді інтересів правовірних, відході від істинного ісламу 
[4]. 

Відповіддю на цю критику і стала концепція Іслам 
Хадхарі, яка складається з 10 принципів. Перший принцип 
– це віра в Аллаха та вірність Аллаху. Незважаючи на те, 
що Малайзія є мусульманською країною, і на перший 
погляд спостерігається зневажливе ставлення до інших 
релігій, проте перший принцип наголошував на свободі 
релігій і відсутність примусу в релігії. Наступні принципи 
націлені на протистояння викликам глобалізації, 
систематизації та просуванні наукових і технічних знань 
завдяки перенавчанню людських ресурсів; збалансований і 
комплексний економічний розвиток країни, що поєднує 
моральні практики з усеосяжним економічним розвитком; 
справедливий уряд вартий довіри; вільні й незалежні люди; 
висока якість життя для людей; захист прав меншин і 
жінок; охорона навколишнього середовища; сильна 
оборонна можливість. У вужчому розумінні, ці принципи 
прагнули вмістити у формулу: «Іслам – це релігія, яка 
сприяє розвитку». Терміни, що використовувалися, були 
досить загальними і могли б застосовуватися в інших 
контекстах. Іслам Хадхарі наголошував на змінах у 
напрямку розуміння сучасної епохи в межах Ісламу. 
Абдулі Бадаві вдалося добре закріпити у висловах 
державну ідеологію в легко «ідентифікованій і помітній 
ісламській термінології». Структуруючи Іслам Хадхарі, 
Абдула сподівався перефокусувати Іслам на прогресивну 
релігію, яка підкреслювала особистий і соціальний 
розвиток. Помірність в Ісламі повинна бути відновлена і на 



цьому потрібно наголошувати. Зрештою, концепція Іслам 
Хадхарі була спрямована на полегшення багатьох проблем, 
із якими зіштовхувався ісламський світ [3]. 

У межах міжнародного масштабу, позиція 
Махатхіра Мохаммада щодо динаміки змін у світі після 
подій 11 вересня 2001 р. була оформлена в унікальну 
ідеологію, яка одночасно як підтримувала, так і 
засуджувала підхід США щодо боротьби з тероризмом. 
Відразу після терористичних атак у США уряд Махатхіра 
запросив представників Заходу до Малайзії, щоб ті 
ознайомилися з тим, що він називав «моделлю ісламської 
держави», для прояснення плутанини в трактуванні 
поняття Іслам на Заході.   

Хоча примусові елементи кампаній боротьби із 
тероризмом як у США, так і в Малайзії збіглися 
(насамперед після ухвалення Закону the US PATRIOT Act), 
проте Махатхір диференціював ідеологічний складник 
своєї стратегії, яка відрізнялася від американської. 
Махатхір закликав американський уряд не шукати 
реваншу. Через кілька днів після трагедії 11 вересня 2001 р. 
він заявив: «Реванш призведе до загибелі багатьох людей і 
буде супроводжуватися зворотними контрударами». 
Відмова від військових заходів як єдиного підходу в 
боротьбі з тероризмом стала основним компонентом 
ідеологічної позиції Махатхіра в період «ери тероризму». 
Позиція Махатхіра знайшла своє підтвердження в критиці 
політики США та військових вторгнень до Афганістану та 
Іраку. У період після першого бомбардування Балі 
Махатхір знову наголосив на тому, що напади на ісламські 
країни ще раз підтвердили неспроможність мілітаристської 
стратегії США. Він стверджував, що стратегія США, яка 
базувалася на основі «розуму і логіки», не спрацювала, 
оскільки вона не зробила жодної спроби усунути корінь 
причин тероризму. У цьому контексті в листі до 
Президента Франції Жака Ширака Махатхір зазначив: 



«Як лікар, я навчений лікувати хворобу, а не 
симптоми. Тероризм є симптомом захворювання 
несправедливості, дискримінації та гноблення мусульман. 
Вилікувати хворобу тероризм  можна, якщо не повністю, 
то принаймні значно зменшити кількість актів терору». 

На думку Махатхіра, основною причиною 
тероризму є питання Палестини. Він стверджував, що тоді 
як палестинські акти терору справедливо засуджені 
світовою спільнотою, то жахливіші акти терору здійснені 
ізраїльтянами не засуджені. З’ясування ізраїльсько-
палестинського питання є ключем боротьби проти загроз, 
які походять від «Аль-Каїди». У листі Дж. Бушу від 4 
жовтня 2001 р. Махатхір заявив, що проблеми Палестини, 
Чечні, Іраку, Ірану, Судану та Лівії як геополітичних 
гарячих точок за участю ісламських рухів мають бути 
розв’язані, щоб виснажити ряди терористів. Він 
стверджував, що бомбардування Афганістану призведе до 
збільшення кількості терористичних випадків, а не усуне 
їх, війна проти тероризму переросте у війну проти 
мусульман, які, у свою чергу, спровокують ще більше 
насильство. Тоді як Ірак, Іран і Північна Корея помічені як 
осі зла, міжнародна спільнота зосередила свою увагу 
тільки на Іраку та Ірані як мусульманських країнах.  

Махатхір заявив, що Малайзія успішно проявила 
себе в боротьбі проти тероризму всередині країни, оскільки 
не покладалася тільки на збройні методи, але прийняла 
ідеологію завоювання «сердець і розуму», спрямовану на 
усунення причин, які дозволяли розмножуватися 
войовничості через забезпечення більш вищих 
стандартів життя, ліквідації бідності, забезпечення 
якості освіти та охорони здоров’я, а також створення 
нових робочих місць.  

Проводячи історичну паралель у даному контексті із 
періодом запровадження надзвичайного стану 1969 р., було 
зазначено, що успіх Малайзії як держави полягав не в 
розгромі «комуністичних терористів» військовими 



методами, але завдяки ідеології завоювання «сердець і 
розуму» сегментів того населення, яке було вражене 
комуністичною пропагандою. Терористи внаслідок 
реалізації цієї стратегії втратили громадську підтримку. 
Махатхір стверджував, що вигравши лояльність 
незадоволених осіб, допомогло мобілізувати підтримку 
державної позиції в боротьбі проти комуністів.  

Для того, щоб відокремити Іслам від тероризму на 
національному рівні, міністр оборони Наджиб Разак 
наголошував на адміністративній ідеологічній імперативі 
поняття Ісламу: «Правильна інтерпретація Ісламу нашим 
народом - є обов’язковою потребою, оскільки Іслам є 
релігією миру і терпимості, та виступає проти насильства і 
безглуздої загибелі». 

Уряд забезпечив державну інтерпретацію Ісламу, 
поєднуючи сильний апарат примусу, який виступав 
ключовим елементом боротьби з так званим 
«екстремізмом» або, більш конкретно, проти тих, хто не 
підтримував капіталістичну модель розвитку Малайзії та 
домінування проурядової коаліції «Барисан». Це створило 
парадоксальну ситуацію, коли ідеологія завоювання 
«сердець і розуму», по суті, примушувала мусульманське 
населення прийняти державну інтерпретацію Ісламу, під 
страхом бути затриманим через будь-які відхилення. На 
національному рівні, ідеологія забезпечила домінування 
проурядової коаліції «Барисан», тоді як на міжнародному 
рівні – альтернативу мілітаризму США, таким чином 
проводячи політику умиротворення як на міжнародному, 
так і на національному рівнях. 

Майже відразу після терористичних атак 11 вересня 
2001 р. уряд Малайзії розпочав кампанію, спрямовану на 
боротьбу з радикалізмом у системі освіти. Розглядаючи це 
як частину ідеології завоювання «сердець і розуму», уряд 
намагався так боротися з відхиленнями в релігійній освіті 
та зосередити її у власних руках. У жовтні 2001 р. уряд 
видав розпорядження, згідно з яким усі дитячі садки, 



школи і коледжі, які працювали за програмами опозиційної 
Пан-малайзійської Ісламської Партії (Pan-Malaysian Islamic 
Party (PAS), підпадали під пильнішу увагу через 
занепокоєння, пов’язані з тим, що ці установи можуть 
виявитися розсадником для екстремізму.  

Абдула Бадаві очолив уряд Малайзії 31 жовтня 2003 
р. після свого попередника Махатхіра Мохаммада. У своїй 
передвиборчій програмі пообіцяв застосувати м’якіший 
підхід щодо питань безпеки порівняно із своїм 
попередником, закликаючи населення Малайзії 
«працювати зі мною, але не для мене». Безпековий підхід 
Абдули Бадаві був спрямований більше на усунення 
загрози для режиму, ніж на усунення загроз національній 
безпеці. З точки зору національної ідеології, 
спостерігається багато спільних позицій у політиці двох 
прем’єрів. Відображаючи антиекстремістський акцент 
Махатхіра, Абдула наголосив у своєму першому виступі як 
прем’єр-міністр на жорсткій протидії екстремізму, 
тероризму та будь-якій іншій формі войовничості. Абдула 
Бадаві також розглядав ізраїльсько-палестинський 
конфлікт як ключовий фактор міжнародного тероризму. 
Різниця в риториці двох прем’єрів – незначна. Якщо 
Махатхір бачив Малайзію як модель мусульманської 
країни для наслідування, то концепція Абдули Бадаві Іслам 
Хадхарі була на один крок далі, розрахована як на 
мусульманську, так і немусульманську аудиторії, а також 
на мусульманську громаду за кордоном. Абдула розглядав 
Малайзію як важливу мусульманську країну, на яку 
покладена місія експорту мусульманської ідеології.  

Для поширення концепції Іслам Хадхарі, уряд через 
Спеціальний департамент Міністерства інформації, 
запустив п’ятирічну інформаційну програму перед 
черговими виборами. Ця програма включала близько 600 
лекторів, до яких належали релігійні лідери, журналісти, 
науковці, юристи та психологи для поширення інформації 
до громадськості про дану концепцію.  



Концепція «Іслам Хадхарі» була спробою 
адміністрації Абдули продовжити політику  Махатхіра та 
відмежувати Іслам від тероризму. У своїй промові в Новій 
Зеландії  2005 року Абдула Бадаві пов’язав Іслам Хадхарі з 
анти-екстримістським порядком денним. Він заявив: «Я 
можу з упевненістю сказати, що ми в Малайзії досить 
успішно стримуємо прояви екстремізму та радикалізму». 
Абдула стверджував, що ліквідація бідності та 
забезпечення належного управління є ключем у боротьбі з 
радикалізмом, і в цьому контексті представив Іслам 
Хадхарі  як малайзійський підхід для досягнення 
національного порядку. Він наголошував: «Цей підхід 
також був натхненний твердою вірою в те, що хороше 
управління, здорові демократичні практики, розширення 
прав і можливостей громадян за допомогою освіти і 
справедливого розподілу доходів від економічного 
зростання привів до видалення будь-яких форм 
радикалізму та тенденції до екстремізму. На прикладі 
Малайзії ми хотіли б показати, що мусульманська країна 
може бути сучасною, демократичною, толерантною та 
економічно конкурентоспроможною». 

Завдяки ідеологічній концепції Махатхіра 
Мохаммада і Абдули Бадаві в сучасній Малайзії іслам 
підноситься як генератор цивілізації та культур, а не лише 
як джерело релігійного натхнення. Це допомагає 
протистояти екстремістським тенденціям усередині країни 
та надає концептуальну платформу для помірного, 
«цивілізаційного» ісламу. У дійсності завдання нової 
концепції Іслам Хадхарі було переконати виборців і 
світову мусульманську спільноту в тому, що матеріалізм і 
націоналізм правлячої партії Малайзії Об’єднана 
національна організація малайців (ОМНО) не суперечать 
основоположним нормам ісламу.  

За допомогою вдало вибраної стратегії Малайзія 
ефективно впоралась із проблемами тероризму, 
сепаратизму в країні, а також з напруженістю між 



світською програмою модернізації та сповідуванням 
малайцями ісламської віри. Зробивши ісламістів та 
ісламські настрої частиною процесу модернізації, країна 
продемонструвала всьому світу, що ісламська віра й 
економічне зростання можуть гармонійно поєднуватися, 
якщо політики є досить компетентними та 
передбачуваними, щоб не ставитися до цих понять, як до 
суперечливих категорій [5]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. Позитивний 
приклад Малайзії в питаннях боротьби із нетрадиційними 
загрозами завдяки одному із методів, побудованому на 
ідеологічно-релігійній основі, є повчальним не лише для 
держав азійського регіону, але й для європейських країн, 
серед яких і Україна. Тільки на взамін «ісламської 
мудрості» потрібно взяти «християнську мудрість», 
включивши її в основу концепцій боротьби із 
нетрадиційними викликами та політику безпеки України. В 
умовах асиметричної війни, російської агресії не діяти 
методами реваншу, оправдовуючи цю позицію правом на 
самооборону. Приклади американського вторгнення до 
Іраку, Афганістану після подій 11 вересня 2001 р. не 
принесли очікуваного результату, а терористична 
організація «Аль-Каїда» трансформувалась у потужнішу 
силу під назвою ІДІЛ (Ісламська держава Іраку та 
Леванту). Ми маємо розуміти сучасні світові тенденції, які 
черговий раз показують, що такі матеріальні ресурси, як 
військова сила та потужні військові альянси, які були 
визначальними детермінантами регіональної стабільності 
за часів «холодної війни», є не діючими на часі, оскільки 
розпад біполярної системи міжнародних відносин вплинув 
на зменшення вагомості традиційних геополітичних 
факторів у зіставленні з роллю світової економіки та 
економічні контури сучасного світу перестали збігатися з 
геополітичними, відповідно рівень впливу геополітичних 
факторів знижується, а економічних – зростає. Дж.С. Най, 



представник парадигми транснаціоналізму і 
взаємозалежності, наголошував, що сила після розпаду 
біполярної системи міжнародних відносин стає менш 
дієвим елементом могутності, її використання у відносинах 
між великими країнами стає все менш ефективним і все 
дорожчим і небезпечнішим. Тому Україні потрібно більше 
коштів і зусиль інвестувати в «економічну базу», а не на 
мілітаризацію суспільства. Розробити власну ідеологічну 
концепцію завоювання «сердець і розуму» сегментів того 
населення в Україні, яке є ураженим пропагандою з боку 
Російської Федерації, переконуючи не брати участь у 
злочинних діях «ДНР», «ЛНР». Якщо ми асоціюємо наше 
суспільство із християнською цивілізацією, то за основу 
маємо взяти Євангеліє при розробці власної ідеологічної 
концепції для боротьби із нетрадиційними загрозами та 
впроваджувати нестандартні підходи для відновлення 
суверенітету та територіальної цілісності. Основною метою 
ідеологічно-релігійної концепції «завоювання сердець і 
розуму» має бути підняття стандартів життя населення, 
ліквідації бідності, забезпечення якості освіти та охорони 
здоров’я, створення нових робочих місць. Тоді право на 
самооборону та ті непосильні витрати самі по собі 
зникнуть, оскільки всі «симптоми захворювання 
суспільства на сепаратизм і тероризм» будуть вилікувані, а 
анексовані території можна буде повернути політико-
дипломатичними шляхами. 
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Krupenya I.M. «Islam Hadhari» or «Civilizational 
Islam»: a useful experience for Ukraine. The article considers 
the concept of «Islam Hadhari», which is an element of 
Malaysian security policy and aims at a balanced and 
comprehensive economic development of the country, 
combining moral practices with comprehensive economic 
development in order to confront the challenges of 
globalization, systematization and promotion of scientific and 
technical knowledge through retraining of human resources. 
This concept was developed by the Prime Minister of Malaysia 
Mahathir Mohammad (1981–2003) and Abdullah Badawi 
(2003–2009) after the events of September 11, 2001. 

Today, Ukraine needs unconventional approaches and 
decisions to restore sovereignty and territorial integrity in 
connection with the annexation of the Crimea peninsula, 
conflicts in the Donetsk & Luhansk Regions, to protect its 
national interest, along with reloading the state mechanism in 
the context of building a new system of relations between a 
citizen, society and the state on the basis of the values of 
freedom and democracy. The ideological concept of Malaysia 
«Islam Hadhari» which is an element of security policy is 
worthy of attention. Malaysia as a country of the South-East 
Asia sub region, has realized the seriousness of the problem of 
radicalization of the sub region due to the activities of the 
terrorist organizations like «Kumpulan Militar Malaysia», 
«Jemaah Islamiyah», «Al Qaeda» etc. 

Malaysian Prime Ministers Mahathir Mohammad 
(1981–2003) and Abdul Badawi (2003–2009) took note of a 
series of events in the South-East Asia sub region formulating 
the ideological concept of «Islam Hadhari» («civilizational 
Islam») aimed at combating terrorism and separatism. The 
experience of combating «communist terrorists» in 1969 was 



taken as the basis. The experience of combating non-traditional 
challenges with military methods and revenge policy was not 
justified. Only the conquest of the «hearts and minds» of the 
segments of the Malaysian population that was vulnerable to 
communist propaganda by eliminating the causes that allowed 
multiplication of militancy through higher standards of living, 
poverty alleviation, quality of education and health, and the 
creation of new jobs showed positive results and stopped 
proliferation of militancy in the country. 

Malaysia’s positive example in combating non-
traditional threats is instructive not only for the countries of the 
Asian region, but also for European countries, including 
Ukraine. Only in return for «Islamic wisdom» one needs to take 
«Christian wisdom», including it in the basis of the concepts of 
combating non-traditional challenges. Under conditions of an 
asymmetric war, Russian aggression don’t operate by means of 
revenge, justifying this position as a right to self-defence. 
Examples of the American invasion to Iraq, Afghanistan after 
the events of September 11, 2001 didn’t bring the expected 
result, and Al Qaeda’s terrorist organization transformed into 
a more powerful force called the IDIL (the Islamic State of Iraq 
and the Levant). We must understand the current world trends, 
which once again show that material resources such as military 
force and powerful military alliances that were determining 
determinants of regional stability during the Cold War are not 
timely, since the collapse of the bipolar system of international 
relations has affected to reduce the importance of traditional 
geopolitical factors in relation to the role of the world 
economy, and the economic contours of the modern world have 
ceased to coincide with the geopolitical, respectively, the level 
of influence geopolitical factor is reduced, and economic - is 
growing. 

Ukraine needs more money and effort to invest in the 
«economic base», not the militarization of society. Develop 
their own ideological concept to conquering the «hearts and 
minds» of segments of that population in Ukraine, which is a 



vulnerable propaganda on the part of the Russian Federation, 
persuading not to participate in the criminal actions of the 
«DNR», «LNR». If we associate our society with Christian 
civilization, then we must take the Gospel as a basis for 
developing our own ideological concept to combat non-
traditional threats and implement non-standard approaches to 
restore sovereignty and territorial integrity. And the main goal 
of our ideological and religious concept the conquest of 
«hearts and mind» should be raising standards of living of the 
population, eliminating poverty, ensuring the quality of 
education and health, creating new jobs. Then the right to self-
defence and those overhead costs will disappear by themselves, 
since all «the symptoms of a society’s disease for separatism 
and terrorism» will be cured, and the annexed territories can 
be returned by political and diplomatically methods. 

Keywords: ASEAN, Al-Qaeda, Barisan National (BN), 
the ideology of  winning  «hearts and minds», «Islam 
Hadhari», United Malays National Organisation (UMNO), 
Organisation of the Islamic Cooperation (OIC), «status-quo». 

 
Крупеня И.Н. «Ислам Хадхари» или 

«Цивилизационный Ислам»: полезный опыт для 
Украины. В статье рассмотрена концепция «Ислам 
Хадхари», которая является элементом политики 
безопасности Малайзии и нацелена на сбалансированное и 
комплексное экономическое развитие страны, 
объединяющее моральные практики с всеобъемлющим 
экономическим развитием с целью противостояния 
вызовам глобализации, систематизации и продвижении 
научных и технических знаний за счет переобучения 
человеческих ресурсов. Данную концепцию разработали 
премьер-министры Малайзии Махатхир Мохаммад (1981–
2003 гг.) и Абдула Бадави (2003–2009 гг.) после событий 11 
сентября 2001 г. 

Разработка концепции Ислама Хадхари была 
вызвана серьезными проблемами внутриполитического 



развития в самой Малайзии, в международном исламском 
движении, а также в мире в целом, у связи с 
распространением мусульманского экстремизма и 
терроризма. Концепция была нацелена на подрыв 
идеологии террористических организаций, 
трансформацию страны в лидера мусульманского мира, 
создание имиджа Малайзии как толерантной и умеренной 
мусульманской страны с постиндустриальной экономикой. 

Ключевые слова: АСЕАН, Аль-Каида, Барисан 
Национал, идеология завоевания «сердец и разума», «Ислам 
Хадхари», Объединенная национальная организация 
малайцев (ОМНО), Организация  Исламская Конференция 
(ОИК), «статус-кво». 

 



 


