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Після серії гучних терористичних актів початку ХХІ ст., починаючи з 11
вересня 2001 р., коли країни-члени НАТО вперше у своїй історії застосували
статтю 5 Договору Північноатлантичного альянсу, світове співтовариство
наполегливо шукає джерела та рушійні сили сучасного тероризму.

Як виявляється внаслідок аналізу основоположних документів стосовно
міжнародної, регіональної та національної безпеки, жоден військово-політичний
блок, не кажучи вже про окремі, навіть могутні держави, не був готовим і
організованим для боротьби з тероризмом у широких масштабах. Під час
ювілейного самміту країн-членів НАТО у Вашингтоні (1999 р.), де була прийнята
нова стратегічна концепція альянсу, глобальному тероризму серед небезпек і
загроз сучасності відводилося останнє місце.

Переважна більшість фахівців погоджується з тим, що зміцнення тероризму
обумовлене двома діалектично взаємопов’язаними процесами: послабленням ролі,
функцій держав і негативними наслідками глобалізації. За образним
висловленням С. Хоффманна, тероризм – це кривавий зв’язок
міждержавних відносин та глобальної спільноти [1].

Особливо гостро ці суперечності проявляються в мусульманських країнах.
Нині ключовими словами дискурсу ісламських терористів стають:
несправедливість, нерівність тощо. Крім цього, слід підкреслити відсутність дієвих
важелів участі населення мусульманських країн у політичному житті країн, які
переважно мають тоталітарні (автократичні) форми правління [2].

У висуненні ісламського тероризму на першу роль серед глобальних загроз і
небезпек чимала роль належить історичному аспекту. Протягом тисячі років іслам
мав багату історію. Але сьогодні його героїчний період відійшов у минуле, що має
депресивний вплив на весь мусульманський світ. Останні двісті років він
перебуває у занепаді, втрачає позиції у світовому масштабі.

Особливо небезпечним вважається “пролом знань”, що спостерігається між
арабськими країнами та рештою світу. Зокрема, на 1000 арабів продається лише 53
газети, тоді як для розвинених країн цей показник становить 285. Тільки 1,6%
арабів мають доступ до Інтернету, кількість комп’ютерів на 1 тис. населення



становить 18%, тоді як для світу цей показник у середньому становить 78,3%.
Двадцять п’ять відсотків випускників арабських університетів 1995–1996 рр.
емігрували за кордон [3].

Деякі фахівці небезпідставно вважають: міжнародний тероризм підживлює
негативно-принизливе, а іноді й образливе ставлення до мусульманських держав з
боку окремих західних країн, насамперед, США. Вони постійно та всебічно
підтримують Ізраїль у боротьбі з арабськими країнами, розв’язали криваву війну в
Іраку. Війська США довгий час перебували на священній для мусульман землі
Саудівської Аравії, підтримують війни одних мусульманських країн проти

інших [4]. Саме на цих “злочинах” американців постійно наголошує у
своїх виступах У. Бен Ладен.

Водночас, фахівці все частіше визнають зростаючу взаємозалежність двох
глобальних процесів: з одного боку, поширення культурно-економічної експансії
провідних держав світу, а з другого – інтенсифікацію боротьби з нею країн, що
сповідують незахідну систему цінностей. На нашу думку, сьогодні економічна
глобалізація за своїм впливом та рівнем супротиву з боку країн “третього світу”
поступається реакції на вестернізацію культури.

Приведення основних (у системі координат кожної культури) цінностей до
загального знаменника викликає раціональний та емоційно-психологічний протест.
Культурна глобалізація викликає зворотну реакцію [5].

З другої половини ХХ ст. Захід перебуває в процесі безпрецедентної в історії
людства трансформації основоположних соціально-політичних і культурних
цінностей (недовіра громадян до інститутів держави, зростання культу
індивідуалізму, зниження патріотизму, відповідальності, сексуальна та
інформаційна революції тощо). Усе це контрастує з вимогами забезпечення
національної безпеки, традиційними військовими цінностями.

Зміна базових парадигм відбувається з різною швидкістю; адаптивні
можливості християнсько-іудейської культури поки ще не вичерпані. Більш
загрозливим виглядає те, що в умовах глобалізації нав’язування цінностей зачіпає
інші країни зі специфічними усталеними цінностями й способом інтерпретації
світу, що призводить до агресивного супротиву.

Особливо гостро ці процеси протікають у мусульманських країнах.
Культурна глобалізація у вигляді експансії західної культури з агресивним
фемінізмом, сексуальною розкутістю, вживанням алкоголю й наркотиків не
залишає незахідним країнам вибору між вестернізацією (американізацією) та
збереженням власної культури. У випадку з ісламськими країнами, процеси
культурної експансії підвищують гомогенність релігії [6].

Саме різниця у фундаментальних положеннях світових релігій, підвищення
екстремістської спрямованості радикальних форм ісламу останнім часом
розглядаються як основне джерело дестабілізації ситуації у світі. Уже в
загальновідомій стратегії національної безпеки США Дж.Буша (вересень 2002 р.)
сучасна загроза почала розглядатися як інтегральна комбінація радикалізму та
технологій і визначатися прагненням політичних і релігійних екстремістів
отримати доступ до зброї масового ураження [7].

Особливо очевидно значна культурологічна, світоглядна різниця, що
обумовлена передусім суперечностями релігій, спостерігається в Іраку. Останнім
часом багато ісламських учених збігаються в оцінках, а саме: повстання поступово
перетворюються у війну ідей, що стає каталізатором глобалізації релігійного



екстремізму [8].
Це поступово відображається в зміні змісту, спрямованості та інструментах

боротьби з міжнародним тероризмом. Так, у нещодавно прийнятому в США
“Національному воєнному стратегічному плані щодо війни з
тероризмом” (National Military Strategic Plan for the War on Terrorism (NMSP-
WOT) рекомендується вважати ідеологію Аль-Каїди як центр тяжіння релігійного
екстремізму. Це вказує на поступове зміщення базової парадигми: від філософії
“хапай та вбивай” до стратегії, що намагається фокусувати увагу на знищення
коріння ісламського тероризму. Відповідно, принциповий фокус плану –
зосередження на ідеології як його рушійної сили. На жаль, головні документи в
галузі національної безпеки переважної більшості країн світу, зокрема NMSP-
WOT, не помічають цього. Вони просто описують ідеологію терористів як
екстремістську. Це небагато дає для розуміння характеру загрози ймовірного
противника або його здатностей.

Побудувати ефективну стратегію нейтралізації екстремістів неможливо без
усвідомлення світовим співтовариством, його основними міжнародними
інститутами, структурами регіональної та національної безпеки тощо головних
прагнень і мотивів ісламістів і мусульман. Як слушно зауважив Д. Форте, ми
повинні розрізняти самогубців-революціонерів на кшталт У.  Бен Ладена від
основних мусульманських віруючих [9].

У науковій літературі, у засобах масової інформації екстремістська ідеологія
зветься по-різному: войовничий іслам, салафізм, ісламізм, ваххабізм, к’ютбізм,
джихаддізм, іслам. А президент США Дж. Буш у серпні 2006 р.
спромігся застосувати ярлик “ісламські фашисти” [10]. Однак будь-які, навіть
несподівані предикати екстремістького ісламу не можуть задовольнити його
серйозних дослідників, фахівців стратегічного планування.

Отже, що розуміється під ідеологію, яку називають ісламським фашизмом?
Які в неї джерела, теорії, цілі, хто її прихильники та послідовники? Відповіді на
багато запитань можна знайти у змісті екстреміської ісламської думки, яку назвали
к’ютбізм (qutbism). Це не структурована концепція одного автора, не назва
джерела, часу або секти. Дослідники радше вказують на наявність еклектичної
суміші пуританських і нестерпних ісламські орієнтованих елементів, що
включають як фрагменти вчень як сунітів, так і шиїтів та поєднуються з ширшими
ісламськими цілями й методологіями [11].

К’ютбізм структурований на таких загальних основах пуританського ісламу,
як ваххабізм, салафі, деобенді. Ці радикальні течії об’єднуються певними
загальними рисами та віруваннями, а саме:
- віра в те, що мусульмани останнім часом відійшли від істинного ісламу і

повинні повернутися до “чистого ісламу”, як це було за часів пророка [12];

- єдиний шлях до цього є сувора і чітка інтерпретація Корану;

- мусульмани повинні індивідуально інтерпретувати оригінальні джерела, а не
покірно покладатися на тлумачення ісламських учених;

- будь-яка інтерпретація Корану з історичної та контекстуальної перспективи є
порушенням і софістичним вивертом.

Одним з батьків екстреміської ісламської думки вважається Абдул Ала
Маудуді (1903–1979 рр.). Він пов’язував занепад ісламу, викривлення його



основоположного змісту, насамперед, із впливом немусульманських ідей і
культури. А. Маудуді нагадував, що іслам – це більше ніж релігія: це цілісна
соціокультурна система, що спрямовує та контролює кожен аспект життя
правовірного мусульманина. Іслам у його інтерпретації виступає як войовнича
ідеологія і програма, які намагаються змінити соціальний порядок у цілому світі на
основі власних принципів та ідеалів. Завдання ісламу – універсальна революція
[13].

Схожі ідеї висловлювали Хасан аль Банна, Мухамед Адбаль Салам Фарай та
інші. Але справжнім творцем і провідним теоретиком сучасного екстремістського
руху вважається Саїд К’ютб (Sayyid Qutb) (1906–1966 рр.) [14]. У своїх творах він
доводить, що весь світ починає перебувати у стані джихаду, коли забуваються
заповіді Аллаха. До тотальної перемоги ісламу всі мусульмани повинні
знаходитися в стані наступального джихаду. Це значить, що джихад, призначений
виключно для оборонних цілей, зменшує величність ісламського способу життя.
Отже, захист ісламської спільноти не є кінцевою метою ісламського руху. Саме
наступальний джихад є не тільки справедливим, але й приносить славу.

С. К’ютб активно використовує концепцію “такфір” (“takfir”), або відлучення
від ісламу відступників. Карати їх стає обов’язком для кожного істинного
мусульманина. При цьому виправдовуються всі можливі засоби, навіть вбивства.

Найвідомішими послідовниками цієї екстремістської ідеології вважаються
Абдулла Аззам та Айман аль-Завахір, які виступили основоположниками ідеології
Аль-Каїди. При цьому перший з них розглядається як безпосередній учитель У.
Бен Ладена. Саме А. Аззам після виводу радянських військ з
Афганістану намагався переорієнтувати зусилля лідера екстремістів на
дестабілізацію ситуації в Палестині, однак той уже перебував під відчутним
впливом А. аль-Завахірі. Після вбивства А. Аззама в листопаді 1989 р. в Пешаварі,
беззаперечним і єдиним ідеологом щойно сформованої Аль-Каїди виступив А. аль-
Завахірі, а У. Бен Ладен став її організатором і лідером [15].

Непересічне значення є й те, що А. аль-Завахірі раціонально обґрунтував
необхідність атаки “далекого ворога” (США, Ізраїль, інші немусульманські
держави) першими. На думку багатьох фахівців, стратегія ініціації атаки далекого
ворога на тлі стратегії нападу на близького ворога, яку сповідували Х. аль Банна,

С. К’ютб, А. Аззам, М. Фарай, виглядала революційною.
Переваги цієї концепції полягають у наступному:

- ефективнішою стає уніфікація та концентрація міжнародної підтримки
мусульман;

- з’явилася можливість надавати притулок членам екстремістських
організацій у державах, що прямо або опосередковано їх підтримують;

- перед мусульманським світом легше виглядати як принциповими
захисниками ісламу та релігійних обов’язків;

- поширюються можливості атаки джерел існування “злочинних режимів”;
- контрзаходи з боку національних сил безпеки стають більш обмеженими та

менш ефективними.
Перенос уваги на боротьбу з “далеким ворогом” позбавила екстремістський

ісламський рух від недоліків, що були обумовлені прив’язкою до боротьби з
“близьким ворогом”. До них відносяться такі:

- розкол мусульман і локалізація підтримки;
- суб’єкти організації вразливіші для органів безпеки;



- географія та політичні чинники обмежують міжнародні сховища;
- локальна політика іноді суперечить з релігійними питаннями, послаблює

їхню рішучість [16].
У 1990-х рр. А. аль-Завахірі та У. Бен Ладен змістили зусилля з маленьких за

масштабом та ізольованих екстремістських атак локальних відступних режимів на
розгортання глобального джихаду проти невірних. За переконанням деяких
учених, їхньою основною метою при цьому було не стільки зруйнувати Захід,
скільки об’єднати мусульман під цілями Аль-Каїди.

Таким чином, вибудовується цілісна концепція з прагненням ініціювати війну
між ісламом і Заходом. Першими цілями в цій війні мусять стати прозахідні
режими, які знаходяться на мусульманських землях і обов’язково повинні бути
повалені.

Усе вищезазначене викликає слушне питання: яким чином за сучасних умов
можна боротися з радикально-екстремістськими формами ісламу. Аналіз останніх
публікацій на цю тему свідчить про те, що вчені розглядають принаймні п’ять
найважливіших напрямків цієї діяльності.

Перше завдання – це посилення наступальних дій проти змісту
екстремістських ісламських течій. Її виконання - цілковита відповідальність
мусульманського світу [17]. Очевидно, що тільки поміркований іслам може
підірвати теологічні основи таких течій, як к’ютбізм. Найефективнішою зброєю
тут можуть виступати голоси авторитетних мусульман і вчених. Як пояснює
Абдаль-Хакім Мурад (Велика Британія),  ні А.  аль-Завахірі,  ні У.  Бен Ладен не
закінчували ісламські університети. Їхні войовничі заклики ігнорують 14 центрів
мусульманської науки. На думку авторитетних арабських учених, екстремісти
викривляють справжню ісламську науку тим, що закликають знищити всіх
американців. Немає жодної головної течії ісламу, де дозволено обирати об’єктом
атак цивільних. Мусульманин, який вбиває не комбатанта, є винним, оскільки
порушує ісламський закон [18].

І приклади ефективної роз’яснювальної роботи вже є. Зокрема, Мухамед VI,
король Марокко у відповідь на вибухи в Касабланці 2003 р. зробив декілька кроків
для того, щоб переконати молодь, позбавити її ілюзій, вивести з-під впливу
радикальних імамів. Насамперед, він заснував Раду релігійних учених, групу, що є
відповідальною за релігійні едикти [19].

По-друге,  дієвість інформації залежить не тільки від її змісту,  але й
авторитетності та чесності її суб’єкта. Як переконують факти, за винятком А. Ала
Маудуді та А. Аззама, жоден з так званих головних теоретиків глобального
тероризму не пройшов навчання у визнаних ісламських центрах. Незважаючи на
фанатичну віру та набожність, Х. аль Банна все життя був учителем. С. К’ютб за
професією був літературним критиком, М. аль-Салам Фарай – електриком, М. аль-
Завахірі – фізиком. А безпосередній лідер Аль-Каїди У. Бен Ладен вчився на
бізнесмена. Отже, кожен із вищеперерахованих „теоретиків” не витримає
серйозної дискусії з визнаними ученими.

Третій і четвертий напрями боротьби з ідеологією ісламського екстремізму
певною мірою перегукуються. З одного боку, слід сконцентрувати зусилля на
руйнуванні тих інститутів, що підтримують так званий ісламо-фашизм, а з другого
– надати широку допомогу й підтримку головним ісламським інститутам і
структурам.

Ці завдання полегшуються тим, що поміркований та екстремістський іслам



мають схожу структуру підтримуючих інститутів, які вписуються в три
категорії: освітні, фінансові й інформаційні. У свою чергу, освітні інститути
включають школи, університети, мечеті та центри. Їхнє фінансування
здійснюється через приватні дотації, пожертвування, державне спонсорство тощо.
Інформаційні інститути включають відповідні центри, залежні та незалежні мас-
медіа, засоби масової інформації, які перебувають під державним контролем чи
існують під егідою певних організацій. Отже, дії на цих напрямках повинні бути
компліментарними та синхронізованими для досягнення ефективного
синергетичного результату.

І, зрештою, п’яте завдання полягає в необхідності координації зусиль світової
спільноти щодо “щеплення” проти радикальних форм ісламу. Це вимагає
підготовки та проведення масштабних цілеспрямованих інформаційних кампаній,
активізації зусиль щодо просвіти людей стосовно порушення прав людини та
релігійної нетерпимості.

Суспільства, що перебувають на різному рівні розвитку, тим не менш повинні
ясно усвідомлювати що саме і в який спосіб вони повинні захищати. Це вимагає
зусиль із просування того, що прийнято називати “універсально прийнятними
цінностями”. Найкраще вони, мабуть, прописані в Декларації прав людини ООН.

Крім цього, існує розгалужена судова система, структури міжнародної
безпеки. Численні договори, конвенції, конституції, суди, традиції і далі будуть
захищати ці цінності. Результатом цієї активно-наступальної просвітницької
роботи може стати ширший консенсус стосовно прийнятних норм і цілей
цивілізаційної поведінки. Головна мета – просувати пріоритет цінностей і
принципів, які прийняті в суспільствах, проти антигуманізму, релігійної,
національної та ідеологічної нетерпимості.
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Предметом статьи является рассмотрение содержания и механизмов
влияния исламского экстремизма на дестабилизацию международной обстановки.
Автор анализирует наиболее радикальные формы современного ислама, исследует
процесс их становления и развития на фоне основных мировых тенденций.
Внимание сосредоточивается на поиске эффективных путей преодоления
исламского экстремизма, объединении усилий мирового сообщества и
международных, национальных организаций, структур безопасности.

Ключевые слова: идеология фашистского экстремизма, кьюбизм, ваххабизм,
джихад, глобальный терроризм, международная безопасность.

This article is to consider the essence and mechanisms of influence of Islamic
extremism upon destabilization of international situation. The author has analyzed the
most radical forms of modern Islam, the process of its forming and developing against
the background of the main world trends. He focuses on the ways of effectively fighting
against Islamic extremism, pulling efforts of world community, as well as of
international and national organizations, and security instruments.

Key words: ideology of Fascist extremism, Qutbism, Wahhabism, Jihad, global
terrorism, international security.
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