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У статті аналізується трансформація підходів щодо боротьби із
сучасним міжнародним тероризмом. Особливе значення надається
запровадженню комплексних методів в оцінці, моніторингу й руйнуванню
ідеологічних і структурно-організаційних основ діяльності терористичних
організацій і груп. Розглянута еволюція поглядів провідних експертів у цій галузі,
а також зміни в доктринальних положеннях країн світу щодо боротьби з
тероризмом.
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Руйнування Світового торговельного центру та частки Пентагону 11
вересня 2001 р. внаслідок використання самогубцями комерційних літаків, що
призвело до загибелі близько 3 000 осіб, виявилося масштабнішою та
жахливішою в історії людства атакою терористів. До цього найбільш
катастрофічна операція терористів сягала позначки 380 людських жертв.

При цьому слід зазначити, що експерти, які досліджували генезис і
розвиток нових форм тероризму, ще задовго до 11.09.2001 р. передбачали
можливість апокаліптичних за своїми розмахом і наслідками актів терористів. На
жаль, реальність занадто швидко підтвердила обґрунтованість їх побоювань.

Державний Департамент США, за узагальненням статистичних даних, що
надруковані на початку 2002 р., дійшов висновку: останні 10 – 12 років до
вересневих подій 2001 р. характеризувалися поступовим зменшенням кількості
терористичних нападів водночас зі збільшенням кількості їхніх жертв [1].
Зокрема, наприкінці 1980-х рр. відмічалася найбільша кількість терористичних
актів (понад 600 щорічно від 1985 до 1988 року). Але згодом, крім 1991 р., їхнє
число зменшилось у середньому до 450 на рік. Найменша щорічна кількість
терористичних атак спостерігалась у 1996 – 1998 рр. (близько 300 на рік.) [2]. Від
1998 р., коли було зафіксована лише 274 терористичні акти, їхня кількість



упродовж років потроху зростала, але була незрівняно низькою щодо
другої половини 1980-х рр.

Але незважаючи на те, що частота терористичних актів має стійку
тенденцію до зменшення, загроза від них навпаки зростає, оскільки сучасні
технології надають екстремістським організаціям відчутно більше можливостей
для атак.

До цього слід додати стрімке зростання міграційних процесів, туристичних
потоків. Ще на початку ХХІ ст. тільки США щорічно відвідувало понад 300 млн.
іноземців, а нелегальне перетинання кордону, за оцінками експертів, становило
від 1 до 4 тисяч на день [3]. А вже 2007 р., за даними Державного департаменту,
у країні побувало 6,4 млн. іноземців, емігрантами стали ще 434 тис. осіб [4].
Контролювати їхню діяльність стає дедалі важче.

Варто також підкреслити інерційність національних силових структур,
міжнародних організацій, воєнно-політичних блоків щодо боротьби з
тероризмом. Як відомо, серед міжнародних організацій першою на терористичні
акти зреагувала ООН, передусім, її спеціалізована структура – Міжнародна
організація цивільної авіації. Згодом на сполах почали бити Рада Європи та
ОБСЄ. Результатом їхньої сумісної діяльності стали 19 міжнародних конвенцій,
інші документи.

Однак і досі не існує жодної консолідованої антитерористичної конвенції,
оскільки, зокрема, немає визначення тероризму, який би за сутнісними й
змістовними показниками був би прийнятним для всіх.

Як справедливо зазначає А. Беблер, навіть така могутня організація, як
НАТО, де чотири країни стали об’єктом атак терористів (США, Туреччина,
Іспанія, Велика Британія), не зразу відреагувала на серйозність їхніх загроз.
Хоча, якщо кинути ретроспективний погляд, то ще 1995 р. Генеральний секретар
НАТО Віллі Клаас став першим високим посадовцем Альянсу, який публічно
назвав „ісламський тероризм” серйозною загрозою для Заходу. Однак після
гучного скандалу, ініційованого арабськими країнами, він був змушений
відмовитися від своїх слів [5].

Тимчасове зниження активності терористів, ейфорія від закінчення холодної
війни, актуальні завдання створення нової системи міжнародних відносин
постбіполярного світу тощо наприкінці ХХ ст. змістили акценти в оцінці
пріоритетів глобальної, регіональної та національної безпеки. Не випадково на
ювілейному саміті країн-членів НАТО у Вашингтоні (1999 р.), де була прийнята



нова стратегічна концепція альянсу, глобальному тероризму серед небезпек і
загроз сучасності відводилося одне з останніх місць. Однак уже через три роки в
загальновідомій доктрині Буша, (вересень 2002 р.) сучасна загроза почала
розглядатися як інтегральна комбінація радикалізму і технологій і визначатися
прагненням політичних і релігійних екстремістів отримати доступ до зброї
масового ураження. Проте з часом основоположні доктринальні тези під впливом
нових реалій міжнародних відносин почали складати нову композицію, суттєво
трансформуючи зміст принципових положень [6].

Нині вони мають три центральні елементи. По-перше, це агресивна
конфронтація (якщо необхідно – то і воєнні дії) з країнами, що підтримують
тероризм і мають наміри забезпечувати терористів зброєю масового ураження.
По-друге – тверде обстоювання права США здійснювати такі дії, незважаючи на
опозицію їхніх стратегічних партнерів і міжнародних інститутів. І, зрештою,
активне просування демократії у світі, особливо на Близькому Сході, та
застосування при необхідності воєнної сили проти диктаторських режимів. При
цьому деякі дослідники стверджують, що президент США помістив воєнну
могутність у центр стратегії національної безпеки.

Однак, як свідчить аналіз останніх тенденцій стосовно розвитку
міжнародного тероризму, вищезазначені пріоритетні завдання щодо подолання
або зменшення цього вкрай небезпечного феномену сучасності, значною мірою є
хибними. Зокрема, П. Піллар, співробітник програми вивчення проблем безпеки
Джорджтаунського університету (США), вважає, що однією з двох головних
тенденцій трансформації міжнародного тероризму останнім часом є його менш
активна підтримка з боку держав. Раніше деякі режими, що існували в Лівії,
Сирії, Північній Кореї, виступали як основні бази міжнародного тероризму.
Тепер ці країни або повністю припинили використовувати тероризм і терористів,
або кардинально зменшили обсяги своєї діяльності у цій сфері. І навіть Іран, який
донедавна був найактивнішим спонсором ісламського екстремізму, відмовився
від застосування деяких терористичних методів, наприклад, вбивства дисидентів,
що переховуються за кордоном [7].

Білому Дому все частіше приходиться зважати на особливу думку й наміри
своїх стратегічних партнерів, що яскраво продемонстрував Бухарестський саміт
НАТО (2 – 4 квітня 2008 р.) у питанні стосовно приєднання України і Грузії до
Плану дій щодо членства в Альянсі.



І, зрештою, просування демократії в мусульманських країнах виявилось
надзвичайно складним процесом як з огляду фінансово-матеріальних, так і
людських ресурсів. Як свідчать дані бюджетного Офісу Конгресу США, уже на
початку 2008 фінансового року на воєнні операції в Іраку було витрачено 368
млрд. дол. і ще 45 млрд. на супутні програми (виплата пенсій, лікування
ветеранів війни, роботу дипломатів тощо). Якщо ж війна триватиме до 2017 р., то
за прогнозом американців загальні витрати сягнуть 2,4 трлн. дол. [8]. А в
Афганістані від 2001 до лютого 2008 р. вже загинуло 764 військовослужбовці
коаліційних сил. Основний тягар при цьому несуть США (483 загиблі), Велика
Британія (87 осіб) та Канада (78 осіб) [9].

Особливе занепокоєння фахівців викликає неефективна протидія провідних
країн світу асиметричним діям терористів. Могутні збройні сили, спеціальні
служби, розвідка залишаються безсилими проти точкових ударів екстремістів.
Традиційні методи, засоби, способи та інструменти за нових умов не
спрацьовують. Отже, відбувається цілеспрямований пошук дійового механізму
боротьби з „некласичним ворогом”. Саме цьому питанню присвятили свої
дослідження генерал Р. Сміт, відомий експерт у галузі способів воєнних дій
стародавнього Китаю Р. Сойєр та багато інших [10]. Вони закликають зосередити
головні зусилля на координації діяльності всіх силових відомств, системній
підготовці нової генерації військових професіоналів, які були б здатні
поєднувати в собі риси традиційного військового з якостями дипломата,
науковця, ефективного менеджера, психолога, поліцейського.

Однак такий модус боротьби виявляє суттєві недоліки. Як справедливо
зазначають Р.  Шульц та А. Д’ю, основна різниця між терористами і їхніми
„опонентами” полягає в абсолютно несхожих культурах. Передусім, маються на
увазі так звані племінні спільноти. Вони сповідують зовсім інші форми ведення
воєнних дій, основними характеристиками яких виступають такі:
децентралізація, нелегітимне насильство, чітка орієнтація на відданість роду,
сім’ї [11].

Як тільки прихильники такої організації спротиву зіштовхуються із
загрозою застосування сили з боку більш розвиненого противника, вони
вдаються до засад, рейдів, спорадичних нападів, тобто до дій, які сучасні вчені
визначають як асиметричні або повстанські. Саме в такий спосіб ведеться
збройна боротьба в Сомалі, Чечні, Афганістані, Іраку.



Відсутність централізації часто свідчить про послаблення держав, які не
здатні контролювати агресивні екстремістські організації на власній території. Ці
тенденції приваблюють організовану злочинність, сприяють розквіту
кримінальних угруповань, терористичних організацій на кшталт Аль-Каїди.

Спроба швидко впоратися з такою ситуацією через військову присутність
неминуче призводить до конфліктів між силами стабілізації та місцевими
структурами влади. Останні завжди шукають можливостей позбавитися від
незваних інтервентів і намагаються перевести протистояння в тривалу стадію.
Відтак коло замикається і будь-які спроби розв’язати проблему призводять до
ескалації насильства.

Дещо по-іншому уявляє напрями послаблення позицій міжнародного
тероризму інша група фахівців. Так Ф. Гордон проводить паралель між
глобальним тероризмом і холодною війною. Їхня схожість маніфестує себе не
тільки багатомірністю, тривалістю, але й боротьбою ідеологій. Як і у випадку з
холодною війною, війна проти тероризму може припинитися, коли стане
очевидним банкрутство ідеології, коли привабливість закликів ісламістів зійде
нанівець [12].

Аналогічної точки зору дотримується відомий експерт з питань
міжнародного тероризму М. Сейджмен, який підкреслював, що останнім часом
підтримка екстремістів у мусульман сходить нанівець. А П. Берген акцентує
увагу на тому, що вбивство інших мусульман є ахіллесовою п’ятою Аль-Каїди,
оскільки Коран забороняє вбивати мусульман і цивільних.

Усе більше незадоволення пересічних мусульман викликає поведінка та дії
талібів в Афганістані, релігійних діячів в Ірані, діяльність Національного
ісламістського фронту в Судані тощо.

За опитуванням наприкінці 2007 р. в арабських країнах про ставлення
мусульман до програм та діяльності Аль-Каїди, були отримані такі відповіді:

– 33% – взагалі не симпатизують;
– 33% – частково підтримують, через конфронтацію із США;
– 14% – позитивно оцінюють, з урахуванням підтримки організацією

мусульманських справ, зокрема, Палестини;
– 11% – схвалюють методи операції бойовиків;
– 7% – виступають за створення ісламської держави.
Як зазначає провідний арабський політолог і соціолог Шілбі Телхамі, значна



кількість мусульман позитивно ставиться до У. бен Ладена через ту шкоду,
яку він завдає Америці, проте зрештою вони не бажають, щоб лідер Аль-Каїди
керував їхніми дітьми.

Разом з цим, не слід недооцінювати розбіжностей (в оцінках деяких фахівців
– безодню), що існують між західною і східною культурами [13]. Один з
найбільших моральних авторитетів арабського світу А. Вехід справедливо
стверджує, що нині світ перебуває у стані кризи нерозуміння ісламу, навіть
самими мусульманами [14].

Релігійні екстремісти нещадно експлуатують нерозуміння ісламського
холістичного ставлення до життя, де все просякнуте релігією і все є іслам:
соціальне, інтелектуальне, теологічне, військове і політичне [15]. Ці реалії
поступово починають усвідомлюватися світовим суспільством, лідерами країн,
провідними політиками, ученими, експертами.

Так,  у нещодавно прийнятому в США “Національному воєнному
стратегічному плані щодо війни з тероризмом” (1 лютого 2006 р.)  (National
Military Strategic Plan for the War on Terrorism (NMSP-WOT) рекомендується
вважати ідеологію Аль-Каїди центром тяжіння релігійного екстремізму. Це
вказує на поступове зміщення базової парадигми: від філософії “хапай і 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 можливостей
[16].

Значно це обумовлено тим, що екстремістська ідеологія – це не
структурована концепція одного автора, не назва джерела, часу або секти.
Дослідники радше вказують на наявність еклектичної суміші пуританських і
нестерпних ісламськи орієнтованих елементів, що включають фрагменти вчень
як сунітів, так і шиїтів і поєднуються з ширшими ісламськими цілями й
методологіями [17].

Але ці радикальні течії (ваххабізм, салафі, деобенді, к’ютбізм тощо)
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;



– 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 [18].
Найвідомішими послідовниками цієї екстремістської ідеології вважаються

Абдулла Аззам та Айман аль-Завахірі, які розглядаються як основоположники
ідеології Аль-Каїди.

Саме в 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.

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

Захід об’єктивно сприяє досягненню цієї мети через потужний вибух
ісламофобії, який останнім часом спостерігається в Європі та Північній Америці.
Уперше цей термін було використано у 1922 р. Ет’єном Діне у есе „Схід очами
Заходу”. Однак у сучасний політичний лексикон він увійшов завдяки
надрукованій у 1997 р. британським дослідницьким центром Runnymede Trust
доповіді „Ісламофобія: виклики для всіх”.

Ісламофобія формулюється як ірраціональний, непояснений страх і
ненависть до ісламу, поширений у всіх верствах населення. Це виражається в
такий спосіб: іслам сприймається не як відмінна від Заходу, а як відстаюча від
нього цивілізація, а ісламська культура – як окам’яніле, вороже до інших думок,
жінконенависницьке явище, що містить загрозу для інших культур.

Боротьба проти нього тільки починається. У 2004 р. відбулася міжнародна
конференція „Боротьба з ісламофобією” під головуванням генерального
секретаря ООН, а невдовзі Рада Європи засудила це небезпечне
антидемократичне явище.

У ширшому змісті, „ісламофобія” поєднує всі дії та висловлювання проти
ісламу, яким мусульмани дають негативну оцінку, – від насильницьких дій до
будь-якої критики на адресу мусульман та ісламських активістів, ісламської віри
й соціальної практики. Отже, нині цей термін вийшов за традиційні межі й



застосовується як синонім більш політкоректного терміна „упередження
відносно ісламу”. Останнє, більш загальне формулювання, дозволяє деяким
ученим заперечувати необхідність вживання цього терміна, оскільки він майже
збігається з такими явищами, як расизм, антиісламізм, антисемітизм, ксенофобія
та ін.

Якщо питання доцільності вжитку терміна може дискутуватися, то
реальність існування цього явища виглядає незаперечним. Мусульмани, що
живуть на Заході, відчувають дискримінаційне ставлення до себе, що
позначається в різних сферах життєдіяльності: за місцем роботи й у навчальних
закладах, у побутових питаннях, у передачах засобів масової інформації.
Упередженість позбавляє мусульман можливості інтегруватися в суспільство й
почувати себе його повноправними членами. Такий основний висновок,
зроблений у доповіді „Мусульмани в Євросоюзі: дискримінація й ксенофобія”,
надрукованому Європейським моніторинговим центром минулого року.

У доповіді наведені конкретні показники дискримінації. Наприклад, рівень
безробіття у Великобританії у вихідців з Пакистану й Бангладеш становить 20%,
тоді як у всіх іммігрантів – усього 11%, а в країні в цілому – 6%. У Німеччині
безробіття серед турків становить 21%, а в країні в цілому – 8%. Роботодавці,
розглядаючи кандидатури майбутніх працівників, зазвичай, відмовляються від
мусульман. Така ж тенденція спостерігається в освітній сфері: мусульманам
рідко вдається здобути вищу освіту, і це впливає на їхній подальший соціальний
статус. Крім того, мусульмани, зазвичай, живуть у гірших умовах і не мають
можливості здобувати рівнозначну з іншими громадянами середню освіту [19].

Відтак, особливо небезпечним фахівці вважають “пролом знань”, що
спостерігається між арабськими країнами та рештою світу. Зокрема, на початку
ХХІ ст. на 1000 арабів продавалося лише 53 газети, тоді як для розвинених країн
цей показник становив 285. Тільки 1,6% арабів мали доступ до Інтернету,
кількість комп’ютерів на 1 тис. населення становила 18%, тоді як для світу цей
показник у середньому становив 78,3% [20]. І хоча наприкінці 2007 р. вже 10%
арабських сімей мали доступ до Інтернету, за цим показником вони значно
поступаються загальносвітовим показникам [21].

Можна наводити ще чимало фактів соціально-економічного відставання
мусульманського світу від розвинених країн світу. Окремого дослідження
потребує вивчення особливостей генезису та протікання політичних процесів у
регіонах Близького Сходу, Малої та Центральної Азії тощо.



Безумовним залишається все більш чітке розуміння світовим
співтовариством надзвичайної складності і суперечності міжкультурного обміну
та спілкування в епоху глобалізації, нерівномірності соціально-економічного і
політичного розвитку, доступу до знань та ін.

Бажання миттєво подолати небезпеки, що виходять від міжнародного
тероризму, виявилося непідкріпленим глибоким аналізом існуючих глобальних
проблем, загроз, викликів і ризиків сучасного світу.

Історія ще раз підтвердила: прості й очевидні, на перший погляд, рішення
не завжди бувають ефективними. Період бурхливої і з багатьох боків емоційної
реакції на події 11 вересня 2001 р. вже в минулому.

Настав час виважених дій, послідовного і стоїчного ставлення до
терористичних актів. Важко не погодитися з думкою Д. Коула, що сьогодні
потрібна альтернативна багатошарова стратегія, яка розрахована на застосування
не примусових, а запобіжних заходів: захист об’єктів, які є потенційними цілями
для атак; зменшення ймовірності того, що терористи отримають доступ до зброї
масового знищення та ін. До переліку першочергових завдань слід віднести
надійний захист ядерних сховищ, інтенсивніша перевірка вантажів, перевезених
на пасажирських літаках, і контейнерів, що транспортуються морем і залізницею
[22].

Йдеться про розсудливі, а не примусові запобіжні заходи. До деякої міри
вони вже застосовуються, але не в такий спосіб, як потрібно. Вашингтон нині
спирається на "жорсткі" заходи, або на заходи, що в очах світової громадськості
виглядають жорсткими. Однак ці кроки кардинально не знижують рівень
терористичної погрози – війна в Іраку є головним доказом їхньої неефективності.

Слід підкреслити: міжнародний тероризм тримається завдяки розгалуженій
фінансовій допомозі від представників організованої злочинності, торгівців
наркотиками, релігійних організацій екстремістської спрямованості тощо.

Приміром, у чеченських бойовиків, учасників терористичних груп,
існували тверді тарифні розряди, відповідно до яких оплачується знищення
солдата, сержанта, офіцера федеральних сил РФ, визначені розцінки за підрив
автомобіля, бронетранспортера, танка, установку фугасу й т.д. Тероризм став
бізнесом. При цьому не виключене моральне заохочення (свого часу Д. Дудаєв,
як відомо, заснував нагороди Республіки Ічкерії й відзначав ними заслуги тих,
хто особливо відзначився в боротьбі з федеральним центром), а також
стимулювання через фанатизм, ксенофобію, мотиви кревної помсти [23].



Світовій спільноті необхідно переходити на системну, багатобічну
контртерористичну діяльність, налагоджувати тісну співпрацю тих країн, які
зацікавлені в зменшенні загрози, що виходить від міжнародного
тероризму. Доцільно цілеспрямовано створювати міжнародні правові і юридичні
стратегії й установи, які можуть сприяти ізолюванню терористів і їхньому
законному покаранню.

Боротьба з міжнародним тероризмом повинна перетворитися з надзвичайно
важливих, але тимчасових завдань до постійних, що потребують щоденної уваги
і стоять в одному ряду з охороною здоров’я, освітою, охороною довкілля тощо.

Не слід забувати і про економічну стагнацію в певних регіонах, які
провокують підсилення тероризму. Отже, людство повинно подвоїти свої
зусилля в напрямку підтримки освіти, політичних і соціально-економічних змін,
насамперед, на Близькому Сході. Люди повинні подолати відчай і песимізм, що є
могутнім каталізатором тероризму.

Якщо ж казати про стратегічні перспективи, то слід розробляти і
реалізовувати програми, які б зменшували залежність розвинених країн світу від
імпорту нафти, а іншими словами, від автократичних режимів арабського світу.
Необхідно терміново припинити значну військову присутність в Іраку і
зосередити зусилля на пошуку ефективніших інструментів і шляхів
урегулювання нагальних проблем. І, зрештою, США слід перестати робити
вигляд, що конфлікт Ізраїлю зі своїми сусідами не має нічого спільного з
тероризмом.
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This article is to consider the transformation of approaches to struggle with
international terrorism. The main efforts focus to introduction of complex methods in
evaluation, monitoring and destroying the ideological and structural foundations of
terrorist organizations and groups’ activity. The author has analyzed the point of views
of the famous experts and changes in the doctrines and conceptions of the world’s
states in the context of struggle with terrorism.

Key words: ideology of Islamic extremism, international terrorism, asymmetric
struggle, Islam phobia.

В статье анализируется трансформация подходов относительно борьбы
с современным международным терроризмом. Особенное внимание уделяется
внедрению комплексных методов в оценке, мониторинге и уничтожению
идеологических, структурно-организационных основ деятельности
террористических организаций и групп. Рассмотрена эволюция взглядов ведущих
экспертов в этой области, а также изменения в доктринальных положениях
государств мира относительно борьбы с терроризмом.

Ключевые слова: идеология исламского экстремизма, международный
терроризм, ассиметричная борьба, исламофобия.
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