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 Кутовий Борис Борисович. В 2001 році закінчив Національний університет “Києво-
Могилянська академія” за спеціальністю “Політологія”. Коло наукових інтересів – проб-
леми тероризму та діяльністі таємних організацій, зв'язок релігії та політики, методи  
та засоби впливу на масову свідомість. 

Останнім часом слова “тероризм” та 
“терористи” можна почути щодня. Повідомлен-
ня про терористичні акти проходять по всіх ка-
налах ЗМІ. 10-15 років тому нас все це не торка-
лося, бо все це відбувалося десь далеко. Але 
зараз, коли тероризм остаточно оформився як 
міжнародне явище, з досить-таки абстрактного 
поняття перетворився в реальний кошмар. В 
усякому разі для жителів Сполучених Штатів 
Америки, які стали жертвами зухвалих і масшта-
бних терактів в Нью-Йорку та Вашингтоні 11 
вересня 2001 року. 

Тероризм як соціально-політичне явище да-
леко не молодий. Його історія налічує як міні-
мум 150 років. 

Політичний тероризм зародився на початку 
ХІХ ст. після закінчення наполеонівських війн. 
Активність одинаків, чим був тероризм на поча-

тку ІІ половини ХІХ ст., перетворилася в цілий 
політичний напрямок з власною ідеологією, по-
літичними цілями, лідерами та героями. Спочат-
ку тероризм носив характер індивідуальної акти-
вності і здійснювався прихильниками револю-
ційних ідей. До перших терактів частіше за все 
відносять вбивство письменника А. Коцебу 
(1819) в Німеччині та вбивство герцога Беррій-
ського (1920). В першому випадку теракт пови-
нен був “звільнити” Європу від політичного 
диктату Російської імперії, в другому – проклас-
ти дорогу республіканському режиму у Франції 
[1, с. 23]. В середині ХІХ ст. отримали розвиток 
націоналізм, анархізм, соціалізм, прихильники 
радикальних проявів яких звертались до насиль-
ства. 

Анархізм далеко не завжди зводився до наси-
льства, але в минулому столітті ототожнення 
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анархізму з тероризмом стало загальним прави-
лом. Фактично сам термін “анархіст” був рівно-
цінний терміну “терорист”. Майже всі держави 
Європи та Америки постраждали від дій анархі-
стів. Найбільш потужні рухи анархістів існували 
в Південній Європі та Росії. 

Найбільш яскравий приклад тероризму 
ХІХ ст. – тероризм російських народників, особ-
ливо організації “Народна воля”, в активі якої 8 
замахів на царя Олександра ІІ (вбитий 
01.03.1881 р.) [4, с. 19].  

В ХХ ст. тероризм остаточно оформився як 
значимий політичний фактор. Терористи більше 
не є на узбіччі політики – вони в самому центрі 
подій. З ними намагаються укласти союзи керів-
ники самих могутніх держав. На початок ХХІ ст. 
завдяки небувалому науково-технічному прогре-
су тероризм став загрозою не окремим особисто-
стям, як було раніше, але набув значення глоба-
льної проблеми, яка загрожує всьому людству. 

Сучасний тероризм представляють, голов-
ним чином, південно-американські герильєрос 
та ісламські фундаменталісти, насамперед теро-
рист № 1 Усама бен Ладен та його організація 
“Аль-Каєда”. Повстанці Південної Америки, як 
правило, обмежують свою діяльність активністю 
всередині своїх держав. Звичайно, найбільшу 
небезпеку в даний момент несуть міжнародні 
ісламістські організації, які підтримуються ради-
кальними близькосхідними режимами. 

Терористичні об’єднання ісламістів не мають 
такої жорсткої структури організацій як в 60-70-х 
роках. Сучасні організації (та ж “Аль-Каєда” 
являють собою децентралізовані організми з 
чіткою функціональною спеціалізацією, які во-
лодіють власними банками, підприємствами, 
земельною власністю.  

Бойовики-ісламісти відрізняються крайнім 
релігійним фанатизмом, залізною дисципліною та 
високим бойовим професіоналізмом. Сучасні орга-
нізації оперують в міжнародних масштабах і, вико-
ристовуючи високі технології в галузі зв’язку, тра-
нспорту та озброєнь, є джерелом надзвичайної 
небезпеки для життя великої кількості людей.  

Ісламський фундаменталізм зародився в Єги-
пті перед ІІ Світовою війною, а свого екстремі-
стського характеру набув у 50-ті роки, що було 
пов’язано з намаганням реакційних соціальних 
прошарків протидіяти культурній та політичній 
модернізації арабських країн.  

Політична доктрина фундаменталістів міс-
тить 2 основні мети: 

• знищення в ісламських країнах ліберальних 
режимів, на зміну яким повинен прийти шарі-
атський порядок;  

• інтеграція ісламських народів в єдину спіль-
ноту [2, с. 69].  

В наш час, окрім держав з офіційним іслам-
ським режимом (Іран, Судан), найбільш інтенси-
вна терористична боротьба йде в країнах з іс-
ламським населенням – Алжирі, Єгипті, Афгані-
стані, Філіпінах та колишніх радянських держа-
вах Кавказу.  

Ісламський тероризм в мусульманських краї-
нах в першу чергу спрямовано проти представ-
ників офіційних режимів: чиновників, поліцей-
ських, журналістів та іноземців. Акції міжнарод-
ного тероризму переслідують мету помститися 
західним державам (в першу чергу США) за 
репресії стосовно ісламістів та підтримку лібе-
ральних режимів, а також деморалізацію захід-
них урядів, що й відбулося 11 вересня 2001 року 
в США.  

Терористична діяльність може мати форму 
внутрішнього або зовнішнього тероризму, які 
завжди йдуть поруч. В ХХ ст. міжнародний те-
роризм набув загрозливих масштабів з кінця  
60-х рр. у зв’язку з боротьбою палестинців. Піз-
ніше ісламські терористи діяли й діють дуже 
агресивно, свідченням чому стали останні світо-
ві події. Таким чином, міжнародний тероризм 
здійснюється проти представників іноземних 
держав та міжнародних організацій, громадян 
іноземних держав на території країн, громадяна-
ми яких терористи не є.  

Безпосередньо тероризм втілюється у вигляді 
терористичного акту – здійсненні злочину теро-
ристичного характеру, який є завершальним 
етапом терористичної операції. Терористична 
операція триває довгий час і включає в себе під-
готовку та здійснення теракту. В проведенні 
операції можуть брати участь бойова група, гру-
пи розвідки, матеріального та інформаційного 
забезпечення (внутрішньої безпеки).  

Терористична організація спеціалізується на 
терористичній діяльності в повному складі чи 
структурними підрозділами. Відрізняється чисе-
льністю лав, досить довгим терміном існування, 
наявністю керівної ієрархії, поділом функцій. Як 
правило, діяльність терористичних організацій є 
ідеологічно обгрунтованою, підпорядкованою 
певній доктрині та є включеною до політичного 
процесу [6, с. 250]. 

Велику роль в активності міжнародного те-
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роризму має державна підтримка даного виду 
політичної діяльності з боку країн та міжнарод-
них організацій, зацікавлених в здійсненні пев-
ної дестабілізації світової та регіональної полі-
тичної обстановки. До числа таких країн, які в 
різні періоди вдавалися до різних форм підтрим-
ки міжнародних терористичних організацій, слід 
віднести, в першу чергу, США [3, с. 6]. Саме 
їхньою незаконнонародженою дитинкою є сум-
нозвісна “Аль-Каєда” та блудний син бен Ладен, 
які в певний момент вийшли з-під контролю і 
вирішили розвиватись і діяти за власною страте-
гією, Ірак (підтримка Народного фронту звіль-
нення Палестини), Іран (підтримка Хезболлаху, 
ХАМАС та ін.), Куба (підтримка ЕТА), Лівія 
(підтримка ІРА та Червоних бригад), Північна 
Корея (підтримка палестинських терористичних 
угруповань), Сірія (підтримка близько 10 міжна-
родних терористичних груп), Судан (активна 
підтримка організації “Аль-Каєда”) та багато 
інших. 

Звичайно ж кожна з цих держав – помічників 
міжнародному тероризму мають власні цілі та 
методи підтримки цих небезпечних організацій, 
наприклад, суто ісламістські держави розгляда-
ють міжнародний тероризм як засіб ведення 
війни за очищення ісламу та як законний засіб 
боротьби з єретиками. Він застосовується з ме-
тою повалення ліберальних режимів та поши-
рення ісламської революції, активізації антиізра-
їльської боротьби, знищення опозиційних полі-
тиків, які втекли за кордон, захисту ісламських 
святинь та протидії західним країнам (що зараз 
декларується як першочергове завдання). 

Наприклад, в 1983 році керівництво Ірану 
вирішило поставити терористичну діяльність на 
міцну організаційну основу. Для стратегічного 
керівництва терористичною мережею було ство-
рено Вищу Національну Раду захисту Ірану в 
складі аятолли Хомейні – президента Ірану, Ра-
фсанжані та ін. Цьому органу підпорядковані 
іранські державні революційні структури. Вища 
Рада приймає рішення стосовно терактів. Після 
цього одній з проіранських терористичних стру-
ктур віддається наказ про здійснення конкретно-
го теракту [5, с. 60]. 

В цілому підтримка офіційними державними 
режимами міжнародних злочинних угруповань 
відбувається за зальноприйнятими моделями. 

Головний вид допомоги – це фінансування. 
Як правило, нафтодобуваючі країни Близького 
Сходу мають широкі можливості субсидувати 

терористів. Наприклад, в Лівії існує спеціальний 
податок – “на тероризм”. Якщо додати сюди те, 
що багато міжнародних терористичних угрупо-
вань і так є досить самодостатніми в фінансово-
му плані, то можна бачити, що з подібним забез-
печенням можна організувати будь-яку опера-
цію, навіть таку складну, як теракти в США.  

Інший вид допомоги – це надання притулку 
терористам, які переховуються на території цих 
країн. 

Інший, не менш відомий вид допомоги – це 
навчання терористів у спеціальних таборах 
(лише на території Афганістану їх 22), направ-
лення інструкторів та бойовиків до різних гаря-
чих точок, що постійно відбувається на Кавказі 
та в Афганістані [6, с. 200]. 

І нарешті – це постачання зброї (особливо 
цим грішили США, СРСР, Лівія) та тилове за-
безпечення терористичних операцій, яке вклю-
чає координацію доставки зброї, забезпечення 
розвідувальною інформацією, документами та 
надійним укриттям для виконавців конкретних 
терактів. 

Також ця допомога може виражатися в на-
данні своєї території для розміщення штаб-
квартир терористичних організацій, надання 
інфраструктури для пересування добровольців з 
ісламських країн, які бажають брати участь у 
священній війні; у вигляді права на вільне пере-
сування терористів через свої власні кордони та 
у вигляді вільного функціонування на даній те-
риторії різних фінансових інститутів 
(недержавних), які надають кошти терористич-
ним організаціям. 

Як бачимо, міжнародний тероризм – це дуже 
складне та багатопланове явище. Тому без гли-
бокого його вивчення, до складу якого повинно 
входити виявлення історичних корінь, соціально
-психологічних особливостей та живильного 
середовища, класифікація та аналіз основних 
напрямків, глибоке вивчення ідейно-теоретичної 
бази, не можна говорити про можливість покін-
чити з цією деструктивною силою одним махом 
(як казали в свій час офіційні радянські ідеологи 
– “малой кровью, могучим ударом”). Такий сер-
йозний ворог потребує досконального вивчення 
всіх його сильних та слабких сторін; а це має 
включати дослідження з галузей історії, соціоло-
гії, політології, соціальної психології та інших 
дисциплін. Ми вважаємо, з огляду на останні 
світові події, слід більше звернути уваги на ви-
вчення проблем співіснування двох світових 
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цивілізацій – східної та західної. Саме це повин-
но скласти основи стратегічного протистояння 
такому небезпечному явищу, як міжнародний 
тероризм (зараз ми маємо на увазі саме ісламсь-
кий його варіант). Виникає питання: може саме 
завдяки браку конструктивних суспільно-
політичних доктрин, які були б прийнятними 
для всього людства, виникають такі монстри 
масової свідомості, як ісламський фундамента-
лізм? На наш погляд, до такого стану речей іс-
нує декілька причин. По-перше, Захід не хоче 
визнавати деякі очевидні речі, без усвідомлення 
яких подібну таку доктрину виробити просто 
неможливо. Наприклад, без врахування пробле-
ми існування глобальної системи нееквівалент-
ного обміну. Інакше кажучи, проблеми всезага-
льної несправедливості, а точніше економічного 
тероризму окремих країн та міжнародних орга-
нізацій (на чолі з США). Згадати хоча б відому 
теорію “золотого мільярду”, згідно з якою опти-
мальна кількість населення, щоб запобігти неми-
нучій глобальній екологічній катастрофі, має 
становити трохи більше мільярду (звичайно ж 
до його складу має входити населення провід-
них країн світу). Всім іншим країнам світу місця 
не залишається. Ось така теорія. А тепер прига-
даємо, скільки відсотків населення країн третьо-
го світу (існування якого, згідно з вищезазначе-
ною теорією, є недоцільним) складає населення 
мусульманських країн. Гадаємо, висновки фор-
муються автоматично. 

По-друге, в даний момент відбуваються пев-
ні зрушення в масовій свідомості населення де-
яких регіонів світу в бік архаїзації. В першу чер-
гу, це стосується населення ісламських країн, 
зокрема Ірану та Афганістану. Події останніх 
десятиліть в цих країнах переконливо довели, 
що і в наші часи люди досить швидко можуть 
втратити шар цивілізованості. Відбувається пев-
на регресія, тобто західний світ стає свідком 
того, як система людських цінностей може до-
сить легко перетворитися з цивілізованої на ди-
кунську. Але дана тенденція досить чітко про-
слідковується і на Заході. Як приклад можна 
навести військові плани США з придушення 
діяльності терористичних організацій Близького 
Сходу, які виношувались в той час, коли ще не 
було ніяких конкретних доказів їх вини в терак-
тах 11 вересня. Це може бути однією з ознак 
поступового зникнення такого правового понят-
тя, як презумпція невинності. Натомість США 
прискореними темпами намагаються ввести ін-

ше поняття, яке зветься “колективна відповіда-
льність”, тобто населення цілих країн має страж-
дати за вчинки купки інтернаціональних злочин-
ців, які з’явилися на світ завдяки активному 
сприянню тих же США. То чим подібний підхід 
відрізняється від такого ж підходу славної епохи 
кулачного права? Тобто західний світ опускаєть-
ся до рівня деградуючих оцінок, навіть цього не 
помічаючи. На мою думку, це явна ознака сер-
йозної світоглядної кризи. 

Тому наголошуємо: щоб докладно дослідити 
проблему міжнародного політичного тероризму, 
слід вивчати дане явище в його глибинних аспе-
ктах. Зараз же цього майже не робиться. ЗМІ 
посилено створюють образ міжнародних терори-
стів як банди диких бородатих головорізів, які 
приймають стихійні рішення і швидко їх реалі-
зують. Ми гадаємо, що така подача даної про-
блеми цілком неприпустима. Події 11 вересня 
2001 року переконливо довели, що подібні ви-
сновки є поспішними і невірними. 

Щодо спроб прогнозування подальшого роз-
витку подій, пов’язаних з ескалацією терористи-
чного насильства, то вони на даний момент не 
можуть виходити за межі звичайних припущень. 
Реальність залежить від конкретних змін в ситу-
ації. В ісламському світі може сформуватися 
активна більшість населення для ведення власне 
джихаду. Всім відомо, чим джихад відрізняється 
від терористичного акту. Внаслідок цього не 
виключається можливість внутрішньополітичної 
дестабілізації ісламських країн Сходу, правлячі 
уряди яких на даний момент підтримують дії 
антитерористичної коаліції. Це, насамперед, 
стосується Пакістану. Як відомо, правлячий ре-
жим веде політику, яка не співпадає з масовими 
настроями. Як правило, подібна асиметрія пог-
лядів призводить до соціальних вибухів, і ймові-
рність цього дуже велика. 

А якщо казати взагалі, межа між політичним 
тиском, економічними санкціями та блокадами, 
які в останні роки дуже широко застосовував 
Захід, та власне міжнародним тероризмом є ду-
же ефемерною. І дану межу дуже легко перейти 
в обидва боки. Особливо легко це зробити, якщо 
діяти за простою логікою обміну ударами. Тут і 
до третьої світової війни недалеко. Всі розумні 
люди мають зрозуміти, що допустити цього в 
жодному разі не можна. 
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