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ВСТУП  

 

Актуальність теми дисертації. Актуальність теми цього дослідження 

визначається необхідністю розширити рамки висвітлення в українській науковій 

літературі основних міжнародно-політичних наслідків «Арабської весни». Це 

пов’язано із значним впливом подій «Арабської весни» на близькосхідну 

регіональну систему міжнародних відносин та зокрема – на співвідношення сил 

між основними регіональними центрами сили та претендентами на цей статус. 

«Арабська весна» фактично елімінувала ряд важливих регіональних держав як 

самодостатні центри впливу на регіональну політику (Єгипет, Лівія), сприяла 

підвищенню відносної ваги держав, які раніше займали позиції невтручання в 

конфлікт інтересів між основними гравцями близькосхідної регіональної системи 

(Катар, Туреччина), дестабілізувала ключові з геостратегічної точки зору малі 

держави регіону (Ємен), та сприяла подальшій консолідації регіональних коаліцій 

– союзу консервативних монархічних режимів навколо Саудівської Аравії та 

катарсько-турецького альянсу. У той же час, процеси, пов’язані з «Арабською 

весною», мали безпосередній вплив на сприйняття глобальними акторами 

трансформацій співвідношення сил на Близькому Сході. Загалом, як показано в 

цій роботі, «Арабська весна» поклала край попередній динаміці співвідношення 

сил між основними регіональними акторами та стала вихідною точкою 

формування їх нової конфігурації.  

З точки зору актуальності обраної теми дослідження для розвитку 

теоретичних засад зовнішньої політики України, не можна не зауважити, що 

дослідження впливу «Арабської весни» на регіональне співвідношення сил може 

мати позитивний вплив на перспективне планування регіональної політики 

України, зокрема – у плані визначення специфіки відносин із тими державами 

Близького Сходу, міжнародно-політичні позиції яких зазнали значущих 

трансформацій під впливом процесів «Арабської весни». Відсутність робіт 
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узагальнюючого характеру на відповідну тематику в українській політичній науці 

підкреслює актуальність здійснення цього дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Це 

дослідження безпосередньо пов’язане з науково-дослідною темою кафедри 

політології Національного університету «Києво-Могилянська академія» на 2011-

2015 рр. «Трансформаційні процеси в сучасних політичних системах» (державний 

реєстраційний номер 0112U0077428), що обумовлено трансформаційним 

потенціалом «Арабської весни» в контексті близькосхідної системи міжнародних 

відносин. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є визначення характеру 

впливу викликаних «Арабською весною» регіональних політичних трансформацій 

на співвідношення сил на Близькому Сході. Постановка цієї мети необхідним 

чином обумовлює наступні завдання:  

 визначити основні тенденції трансформацій близькосхідної системи 

міжнародних відносин, зумовлених «Арабською весною»;  

 охарактеризувати вплив вищезазначених трансформацій на загальний 

розвиток безпекових відносин між регіональними акторами на 

Близькому Сході;  

 визначити характер трансформацій релігійного чинника розвитку 

міждержавних відносин у регіоні Близького Сходу за підсумками 

«Арабської весни»; 

 встановити співвідношення між регіонально-політичними 

трансформаціями, викликаними «Арабською весною», та зміною 

регіональної ролі національно-визвольних/сепаратистських рухів на 

Близькому Сході; 

 простежити можливий взаємозв’язок між змінами в співвідношенні 

сил на Близькому Сході та рівнем залученості позарегіональних 

акторів до відповідних процесів;  
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 показати загальну роль «Арабської весни» у дестабілізації 

близькосхідної регіональної системи міжнародних відносин. 

Відповідно до поставленої вище мети, об’єктом дослідження є 

близькосхідна регіональна система міжнародних відносин на сучасному етапі її 

розвитку. Предметом дослідження є вплив породжених «Арабською весною» 

регіональних політичних процесів на співвідношення сил у межах близькосхідної 

системи міжнародних відносин.  

Хронологічні рамки цього дослідження охоплюють розвиток породжених 

«Арабською весною» трансформаційних процесів у регіональній системі 

міжнародних відносин до останнього часу. Таке визначення хронологічних рамок 

обумовлено передусім тим, що саме з 2014 р. розвиток політичних процесів на 

Близькому Сході набув докорінно нового спрямування у зв’язку з виникненням та 

кристалізацією «Ісламської держави» як принципово контрсистемного актора 

регіональної системи міжнародних відносин, вплив якого уже виходить за рамки 

динаміки процесів, породжених «Арабською весною». Географічні рамки 

дослідження охоплюють сукупність держав та недержавних акторів, що 

контролюють географічну зону, яка тягнеться від Магрибу («арабського Заходу») 

до Перської затоки (включно з Іраном). Поняття «Близький Схід» у контексті цієї 

роботи може бути замінене, у разі необхідності, еквівалентним терміном 

«Близький Схід та Північна Африка».  

У контексті теми дослідження слід зауважити, що проблематика 

громадянської війни в Сирії в рамках цієї роботи буде зачеплена лише постільки, 

поскільки події, що відбуваються в Сирії, наклалися на динаміку змін у 

співвідношенні сил між акторами, що вже була закладена попередніми процесами 

«Арабської весни». Такий підхід зумовлено специфікою розвитку сирійської 

кризи, а саме – високим рівнем залучення позарегіональних акторів у її перебіг, 

що не дає підстав розглядати події в Сирії як суто регіональні за своїм 

масштабом.  
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Методи дослідження. В основу методології цієї роботи покладено синтез 

методологічних основ В основу методології цієї роботи покладено синтез 

методологічних основ структурного реалізму та соціального конструктивізму. 

Якщо структурно-реалістичний підхід (К. Уолтц) виходить із поєднання 

традиційної парадигми політичного реалізму з системно орієнтованим поглядом 

на міжнародні відносини, то соціально-конструктивістське бачення основних 

проблем міжнародних відносин (представлене, зокрема, А. Вендтом) ґрунтується 

на тезі про пріоритет взаємно обумовлених ідентичностей акторів міжнародних 

відносин та їх взаємодій у сфері безпеки (концепція сек’юритизації; О. Вівер, Б. 

Бузан, Я. де Вільде). Це, в свою чергу, дозволяє вказати на зв’язок між 

ідеологічними матрицями політики відповідних регіональних акторів та їх 

прагматичними національними інтересами.  

Основною складовою методології цього дослідження стала теорія 

регіональних комплексів безпеки. До конкретних методів, що були використані в 

ході роботи над цим дослідженням, належать методи індукції та дедукції, 

порівняльний та порівняльно-історичний метод.  

Наукова новизна одержаних результатів. Основними положеннями, які 

визначають наукову новизну цього дослідження та виносяться на захист, є 

наступні:  

Вперше: 

 показано специфіку трансформації міжнародно-політичної 

ідентичності провідних акторів близькосхідної регіональної системи 

під впливом процесів «Арабської весни»;  

 розглянуто взаємозв’язок між процесами «Арабської весни» та 

змінами в співвідношенні сил у межах близькосхідної регіональної 

системи на новому етапі її розвитку в постбіполярний період. 

Поглиблено: 
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 розуміння обумовленості змін у співвідношенні сил у межах 

регіональних систем міжнародних відносин трансформаціями 

міжнародно-політичної ідентичності акторів регіональної системи;  

 характеристику безпекових взаємодій у межах близькосхідної 

регіональної системи в контексті «Арабської весни»;  

 аналіз специфіки формування та протистояння коаліцій регіональних 

акторів на Близькому Сході за умов, що склалися за підсумками 

«Арабської весни»;  

Набули подальшого розвитку: 

 об’єктивне осмислення специфіки регіональних політичних процесів 

на Близькому Сході з урахуванням субрегіонального виміру останніх;  

 розуміння динаміки впливів позарегіональних акторів на зміни в 

співвідношенні сил на Близькому Сході в контексті процесів 

«Арабської весни»;  

 інтерпретація теорії регіональних комплексів безпеки як ключового 

методологічного інструменту аналізу сучасних регіональних систем 

міжнародних відносин. 

Практичне значення одержаних результатів. Наукове та практичне 

значення цього дослідження пов’язане з можливістю використання його основних 

результатів для забезпечення більш комплексного розуміння специфіки 

міжнародно-політичної ситуації на Близькому Сході працівниками 

дипломатичних установ Міністерства закордонних справ України та відповідних 

науково-аналітичних структур. Зокрема, результати цього дослідження можуть 

бути інтегровані до матеріалів навчальних курсів з наступних навчальних 

дисциплін: «Зовнішня політика країн Азії», «Регіоналізм та регіональні системи 

безпеки», «Релігійний фактор у міжнародних відносинах» (Інститут міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка); 

«Соціальний конструктивізм», «Суспільство і державність у країнах арабського і 

тюркського історично-культурного простору» (факультет соціальних наук і 
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соціальних технологій Національного університету «Києво-Могилянська 

академія»). У подальшому основним напрямом продовження цього дослідження 

може стати проведення зв’язку між проблематикою змін у співвідношенні сил у 

межах близькосхідної регіональної системи та загальними проблемами 

трансформації сучасної глобальної системи міжнародних відносин.  

Апробація результатів роботи. Апробацію цієї дисертації було проведено 

в ході презентації відповідних тез на п’яти наукових конференцій (у тому числі – 

трьох, що мали статус міжнародних науково-практичних конференцій), що 

проходили в 2013-2015 рр.: конференції молодих дослідників Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» «Дні науки НаУКМА» (30 січня 

2013 р., м. Київ); міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні, 

методичні і практичні проблеми соціології, історії та політології» (19-20 грудня 

2014 р., м. Херсон); міжнародній науково-практичній конференції «Суспільні 

науки: сучасні тенденції та фактори розвитку» (23-24 січня 2015 р., м. Одеса); 

міжнародній науково-практичній конференції «Рівень ефективності та 

необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації» (27-28 

лютого 2015 р., м. Львів); науково-практичній конференції «Децентралізація 

влади в Україні: напрямки вдосконалення форми державного устрою в Україні» (5 

березня 2015 р.). Одержані результати дослідження було розглянуто та 

рекомендовано до захисту на засіданні кафедри політології Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» (протокол № 9 від 12 листопада 2014 

р.). 

Публікації. Одержані результати та висновки дослідження знайшли своє 

відображення в 9 статтях у наукових журналах та матеріалах і тезах конференцій 

(з них – 1 стаття в закордонному науковому виданні з тематики суспільно-

політичних наук), що були опубліковані в 2012-2015 рр. Перелік публікацій 

подано в авторефераті цієї дисертації. 
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РОЗДІЛ 1. Концептуальні засади та джерельно-документальна база 

дослідження 

 

1.1. Джерельно-документальна база та стан наукової розробки 

проблематики дослідження 

 

У ході аналізу та роботи над джерельно-документальною базою цього 

дослідження було виокремлено та використано чотири основні групи джерел, що 

відрізняються як за рівнем інформативності, так і за актуальністю та 

об’єктивністю викладених у них даних, а саме: 1. офіційні заяви та документи 

міністерств та відомств закордонних відносин держав Близького Сходу; 2. заяви 

та декларації представників інших органів державної влади відповідних держав; 

3. офіційні заяви та аналітичні матеріали дипломатичних відомств та органів 

державної влади позарегіональних держав; 4. інформаційні матеріали, розміщені 

в регіональних та міжнародних засобах масової інформації. Відповідно, аналіз 

цих категорій первинних джерел у цій дисертації виходить із необхідності 

інтеграції викладених у них відомостей у цілісний аналітичний огляд. 

Перша з вищезазначених категорій джерел, використаних при написанні цієї 

роботи, охоплює документи, що містять важливу інформацію про офіційне 

позиціонування відповідних регіональних акторів у контексті трансформацій 

співвідношення сил у межах регіону. У цьому зв’язку, характерною є кореляція 

між офіційним ставленням відповідного політичного режиму до подій «Арабської 

весни» та його міжнародно-політичною ідентичністю в рамках Близького Сходу. 

Зокрема, офіційні дискурси зовнішньополітичних відомств тих держав Близького 

Сходу, що висловили підтримку «Арабській весні» як прояву «демократичних» чи 

«національно-визвольних» прагнень, діаметрально протилежні до підходів, 

виражених у дискурсивних елементах офіційних заяв та виступів представників 

тих держав регіону, що з самого початку негативно поставилися до подій 

«Арабської весни» або ж узагалі засудили останню як прояв та чинник 
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регіональної дестабілізації. Наприклад, тодішній міністр закордонних справ 

Туреччини А. Давутоглу в своєму виступі на форумі в м. Доха (березень 2011 р.) 

зазначив, що основним наслідком «Арабської весни» є «заміна приниження 

гідністю», вказавши в подальшому на важливість «об’єднання суспільств, громад, 

племен та народностей» Близького Сходу навколо нового демократичного 

консенсусу [184]. Цим самим міністр закордонних справ Туреччини 

продемонстрував прагнення свого уряду використати ідеологічний потенціал 

«Арабської весни» з метою представлення оновленої міжнародно-політичної 

ідентичності Туреччини в регіоні. З іншого боку, протилежним прикладом у 

цьому плані можуть бути заяви міністерства закордонних справ Саудівської 

Аравії стосовно процесів «Арабської весни». Зокрема, напередодні усунення від 

влади президента Єгипту Х. Мубарака міністр закордонних справ Саудівської 

Аравії принц Сауд аль-Файсал в офіційному коментарі пресі зазначив, що 

ставлення «деяких держав» до «подій у Єгипті» слід розглядати як втручання у 

внутрішні справи останнього [404]. Подібним чином, пряме проведення Б. 

Нетаньяху історичної аналогії між подіями 1979 р. в Ірані та 2011 p. в Єгипті 

засвідчило сприйняття Державою Ізраїль «Арабської весни» в якості джерела 

загроз та викликів для місця Ізраїлю в регіональній конфігурації сил на Близькому 

Сході [248]. Тому, з точки зору мети та завдань дисертації, використання цієї 

категорії джерел дозволило зрозуміти взаємозв’язок між формалізованою 

міжнародно-політичною ідентичністю акторів близькосхідної системи та їх 

тяжінням до тієї чи іншої коаліції в межах нового співвідношення сил на 

Близькому Сході. Тим не менше, чинником, що обмежує можливості 

використання цієї групи джерел дослідження, є офіційний характер цих джерел, 

оскільки вони викладають виключно формалізований дискурс відповідних 

регіональних акторів. 

Друга категорія джерел, використаних при написанні цієї дисертації, 

подібна до першої в тому плані, що джерела цієї групи дають уявлення про 

тенденції та перспективи використання відповідними акторами чинника 
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«Арабської весни» як основи для відтворення або переформатування своєї 

міжнародно-політичної ідентичності, а отже – і можливість визначити позиції 

останніх у межах нового співвідношення сил. Характерним у цьому плані є 

приклад реакції офіційних ЗМІ Ісламської Республіки Іран на початок процесів 

«Арабської весни», причому до формування останньої долучилися найвищі 

посадові особи держави. Типовою в цьому плані стала реакція редакції газети 

«Кайхан», близької до верховного лідера Ірану А. Хаменеї, на події «жасмінової 

революції» в Тунісі та поширення її революційної динаміки на інші держави 

арабського світу: на думку її головного редактора Х. Шаріатмадарі, події 

«Арабської весни» знаменували собою початок «ісламського пробудження», яке, 

як достатньо прозоро натякалося в тексті відповідних статей, мало потягнути за 

собою зміцнення регіонального престижу Ірану та його союзників і відповідно – 

ознаменувати собою довгоочікувану «ісламську революцію» регіонального 

масштабу [318]. Сам А. Хаменеї неодноразово наголошував на важливості 

«Арабської весни» як процесу, що мав би покласти край впливові «глобалістської 

гордині» (тобто Сполучених Штатів та Ізраїлю [263]) на Близькому Сході та 

знищити авторитарні світські режими, що панували в регіоні ще з часів «холодної 

війни» [298]. Більш прямі натяки на пряму спорідненість «Арабської весни» та 

«ісламської революції» 1979 р. в Ірані містилися в офіційній промові заступника 

М. Ахмадінежада з правових та парламентських питань Х. Мір-Тадж-Альдіні (11 

лютого 2011 р.), даній з нагоди чергової річниці повалення Мохамеда Реза-шаха 

Пехлеві [301]. У контексті подальших кроків Ірану, спрямованих на просування 

свого впливу в країнах Аравійського півострова із значними шиїтськими 

громадами, зрозуміло, що така офіційна декларація позиції іранського 

керівництва слугувала в якості як ідеологічного виправдання відповідної 

політики, так і свого роду попереднього викладу своєї регіонально-політичної 

позиції. Подібним чином, опублікована А. Давутоглу в англомовному науковому 

виданні «The International Spectator» стаття «Три великі «землетруси» 

міжнародної політики та Туреччина» [182] репрезентує спробу турецького 
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керівництва обґрунтувати та виправдати власний підхід до розв’язання ключових 

проблем Близького Сходу за підсумками «Арабської весни», спираючись на 

певний науково-публіцистичний метод донесення своєї позиції до цільової 

аудиторії. Об’єктивність такого роду джерел є сумнівною з тих самих причин, що 

застосовні у випадку аналізу першої групи. Тим не менше, їх використання 

дозволило встановити зв’язок між внутрішньо- та зовнішньополітичним 

дискурсами відповідних акторів, що мало важливе значення у ході побудови 

методологічної основи цього дослідження. 

Наступною групою первинних джерел, що використовувалися при 

написанні цього дослідження, є заяви та документи, що виражають та 

аргументують офіційну позицію дипломатичних та владних структур 

позарегіональних держав стосовно процесів «Арабської весни» та їх впливу на 

співвідношення сил у регіоні Близького Сходу. Важливість цієї групи джерел 

обумовлена значним впливом відповідних позарегіональних держав на 

регіональні політичні процеси на Близькому Сході. Зокрема, офіційні заяви 

Державного департаменту США, в яких викладено позицію Сполучених Штатів 

стосовно тих або інших аспектів актуальності «Арабської весни» для регіональної 

стратегії США на Близькому Сході є одним із важливих первинних джерел цього 

дослідження. Типовими в цьому контексті є, зокрема, офіційна заява прес-

секретаря президента США стосовно визнання результатів президентських 

виборів у Єгипті (2014) [354] або офіційно виражена позиція Державного 

департаменту відносно підтримки «демократичних реформ» у Бахрейні за умов 

збереження в ньому існуючого уряду [372]. Таким чином, подібні офіційні 

декларації дозволили визначити офіційну позицію США стосовно «Арабської 

весни» та її наслідків для трансформації регіонального співвідношення сил як 

обумовлену відповідними підходами до конструювання власної міжнародно-

політичної ідентичності відносно близькосхідних акторів міжнародних відносин. 

Подібний підхід в контексті цієї роботи було застосовано і до відповідних 

офіційних документів та повідомлень урядів інших значущих позарегіональних 
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держав, зокрема КНР [188], Франції [257; 339], та РФ [35; 95]. Тим не менше, як 

уже зазначалося, основною метою використання такого роду джерел було саме 

визначення офіційної позиції відповідних акторів стосовно проблематики цього 

дослідження. Тому їх об’єктивність та інформативність залишаються 

дискусійними. 

Нарешті, останньою важливою складовою джерельної бази дослідження 

стали інформаційні повідомлення та статті, розміщені в засобах масової 

інформації. На відміну від зазначених вище видів джерел, такі інформаційні 

повідомлення не несуть за собою скільки-небудь офіціозне наповнення, 

відображаючи натомість суб’єктивну позицію відповідних авторів або видань. 

Однак їх використання в якості складової джерельно-документальної бази цієї 

дисертації дозволило залучити викладений у цих джерелах фактаж до джерельно-

документальної бази дослідження, що дозволило збалансувати дані, отримані від 

розгляду офіційних джерел, стисло розглянутих вище. Водночас, зрозуміла 

суб’єктивність засобів масової інформації не дозволяє розглядати їх повідомлення 

як абсолютно надійні. 

Переходячи до розгляду стану наукової розробки тематики дослідження, 

слід наголосити на динамічності розвитку наукового доробку в цьому напрямі, що 

зумовило зосередження уваги автора цієї дисертації лише на найбільш актуальній 

частині загального масиву останнього. Зокрема, заслуговує на увагу ряд статей, 

опублікованих у європейських та американських наукових виданнях, що 

присвячені загальнотеоретичним аспектам «Арабської весни» та її впливу на 

регіональну політику. Зважаючи на актуальність та важливість тематики деяких із 

цих статей, видається за необхідне приділити їм відповідну увагу в контексті 

обраної теми роботи.  

Наприклад, досить важливою в плані висвітлення проблем, пов’язаних зі 

сприйняттям американськими елітами подій та процесів «Арабської весни» є 

стаття Дж. Муравчика, присвячена загальній критиці підходів 

неоконсервативного політологічного істеблішменту США до «демократичного» 
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аспекту арабських революцій [304]. Важливим є наголос, зроблений Дж. 

Муравчиком на певній послідовності дискурсу «демократизації» як важливого 

елементу американської стратегії в регіоні та, водночас, на його обмеженості 

через відсутність в більшості арабських суспільств впливових політичних сил чи 

масових рухів, що відповідали б ідеальним типам «ліберальних» чи 

«демократичних» сил, як їх сприймають у суспільствах Заходу [304, p. 29].  

Тому, на думку Дж. Муравчика, стратегія, орієнтована на формування таких 

рухів в арабських суспільствах, за самою своєю сутністю приречена натикатися 

на, з одного боку, популярність ідей ісламських політичних учень та залишкового 

духу «арабського соціалізму», а з іншого – на «нерозуміння» арабськими масами 

гаданих «принад» ідей економічного лібералізму, викликане специфічною 

структурою економік більшості арабських держав [304, p. 30].  Зважаючи на ці та 

інші чинники, Дж. Муравчик постулює досить песимістичні твердження щодо 

можливого напрямку подальшого розвитку «Арабської весни», розглядаючи 

можливість її ісламістської трансформації як цілком реальну [304, p. 33]. У 

зв’язку з цим, його статтю можна сприйняти як відображення певного дискурсу, 

поширеного в американських політологічних колах, що в свою чергу слугував 

проявом розчарування практичними наслідками політики Дж. Буша-молодшого 

стосовно держав т. зв. «Великого Близького Сходу».  

З теоретичної точки зору, ще більший інтерес може становити спроба Дж. 

Лоусона проаналізувати важливість подій «Арабської весни» для сучасної 

системи міжнародних відносин із точки зору теорії революцій як невід’ємних 

компонентів міжнародно-політичних процесів, що була запропонована Ф. 

Халідеєм у монографії «Революція та світова політика: піднесення та падіння 

шостої великої держави» (англ. Revolution and World Politics: The Rise and Fall of 

the Sixth Great Power [231]). Останній виходив із того, що будь-який 

революційний процес є за своєю суттю транснаціональним явищем, будучи 

невід’ємним чином пов’язаним зі змінами та трансформаціями чинної системи 

міжнародних політичних та економічних відносин. Зокрема, як зазначає в цьому 
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зв’язку сам Дж. Лоусон, «Халідей вважав, що коріння революційних процесів 

можна віднайти в міжнародно-політичних процесах: послабленні одних держав на 

противагу їх суперникам, нерівномірному…характері поширення сучасного 

капіталізму, втраті [відповідними державами] підтримки з боку регіональних або 

глобальних держав-гегемонів, та транскордонному поширенні [революційних] 

ідей [279, p. 1068]. У цьому контексті будь-яка революція може розглядатися як 

одночасно креативний та деструктивний соціально-політичний процес 

транснаціональної природи, що тягне за собою кардинальні зміни існуючого 

регіонального чи глобального міжнародного порядку.  

Зрозуміло, що такий підхід, запропонований Ф. Халідеєм та Дж. Лоусоном, 

дозволяє розташувати «Арабську весну» в загальний контекст світових 

міжнародно-політичних процесів, початок яких можна умовно віднести до 

виникнення чергової циклічної кризи світового економічного та політичного 

порядку, яку ознаменувала фінансова криза в США 2007-2009 рр. У зв’язку з цим, 

геополітичні зміни, які були (чи могли бути) спричинені «Арабською весною», 

необхідно розглядати як складову загального процесу геополітичних та 

геоекономічних трансформацій, викликаних цією кризою.  

Важливим також є і наголос, зроблений Дж. Лоусоном на тісному 

взаємозв’язку між регіональною/глобальною революцією та посиленням 

імовірності військово-політичних конфліктів як усередині, так і між державами, 

охопленими відповідними формами революційних процесів. Основними 

чинниками цієї кореляції можуть бути потенційні можливості, які відкриваються 

перед учасниками відповідної міжнародної системи в ситуації революційної (чи 

постреволюційної) дестабілізації. До прикладу, громадянські конфлікти та 

розколи всередині еліт, викликані революційними процесами, створюють 

можливості для інтенсифікації зовнішнього втручання у внутрішні справи 

відповідних держав [279, p. 1070]. З іншого боку, виникнення «спіралі недовіри», 

що виникає внаслідок підвищення сприйняття ризиків, генерованих 

революційними процесами, з боку держав, ще не охоплених революцією, 
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призводить до руйнації системи міжнародної/регіональної безпеки, що існувала 

на момент початку відповідних революційних трансформацій [379, p. 33]. Обидва 

процеси, таким чином, можуть розглядатися в якості ключових елементів 

революційної дестабілізації та водночас – формування нової, постреволюційної 

форми міжнародного порядку.  

Вищенаведений аналіз може мати певне продовження у формі статті Ю.-М. 

Савані, професора політичних наук Університету Тріполі (Лівія), присвяченій 

взаємозв’язку ідеологічних матриць панарабізму та ісламізму в контексті 

«Арабської весни» та їх можливому впливу на регіональну систему міжнародних 

відносин [341]. Зазнаючи, що з формального боку ідеї панарабізму в ході 

«Арабської весни» носили суто маргінальний характер, Ю.-М. Савані в той же час 

наголошує на тому, що ідеологічні форми, які виникли в ході революцій 2011 р. у 

певному плані мали за основу певні прагнення до арабської єдності, що в той же 

час були різноманітним чином переплетені з ідеями «ісламського відродження» 

[341]. З практично-політичної точки зору, «панарабська політична ідентичність», 

породжена «Арабською весною», виявилася тісним чином пов’язаною із загально-

«революційними» прагненнями до ширших соціально-економічних та політичних 

прав, які, на думку нового покоління активістів та їх прихильників, були відібрані 

у «мас» чинними правлячими режимами [342]. Незважаючи на подальше 

підпорядкування ранніх революційних імпульсів «Арабської весни» традиційним 

політичним рухам (переважно ісламістського характеру), цей потенційний 

революційний імпульс мав значний вплив на зміни в сприйнятті політичних 

ідентичностей арабського світу. Так само й Р. Оуен надає великого значення 

факту поступового занепаду авторитарних режимів суперпрезидентського типу на 

противагу відносній стабільності монархічних урядів (зокрема, в Саудівській 

Аравії, Марокко та Бахрейні [313]). На його думку, цей процес у кінцевому 

підсумку може розглядатися як свідчення порівняльної ефективності форм 

«монархічної солідарності», підтримуваної значними енергетичними багатствами 

відповідних держав [313, p. 378]. У свою чергу, подібне спостереження може 
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розглядатися в контексті поступового занепаду залишкових «революційних» 

авторитарних режимів, що носили форму президентських республік та були 

своєрідними реліктами регіональної динаміки, що брала свій початок ще за часів 

«холодної війни».  

З іншого боку, низка наукових публікацій спрямовані на безпосереднє 

висвітлення структурних змін у регіональному співвідношенні сил в ході процесів 

«Арабської весни». Зокрема, прикладом такого підходу можуть бути статті О. Р. 

Нортона [308] та Б. Ф. Салуха [338], предметом яких виступає порівняльна роль 

геополітичного суперництва між основними акторами регіональної системи 

міжнародних відносин у ході викликаних «Арабською весною» кардинальних 

змін в рамках тодішнього регіонального співвідношення сил. О. Р. Нортон 

стверджує, що основним наслідком «Арабської весни» стало формування нового 

«регіонального співвідношення сил», у рамках якого основними регіональними 

гравцями-супротивниками остаточно стали Саудівська Аравія та Іран [308, p. 65]. 

Викликана революційною дестабілізацією втрата Єгиптом та Лівією претензій на 

роль окремих полюсів сили та впливу в регіоні Близького Сходу та Північної 

Африки зумовила, таким чином, формування свого роду біполярності в рамках 

регіону. Однак, при цьому, необхідно мати на увазі, що специфіка міжнародно-

політичного положення країн Близького Сходу та Північної Африки необхідним 

чином зумовлює значну роль позарегіональних гравців (наприклад, США, 

Франції чи Росії) як окремих центрів впливу.  

На думку О. Р. Нортона, основною складовою змін у регіональному 

співвідношенні сил, спричинених «Арабською весною», однозначно стало 

відносне падіння авторитету Ірану як регіонального центру впливу [308]. Таке 

спостереження можна розглядати в зв’язку із проблемою ролі етноконфесійної 

ідентичності як чинника міжнародно-політичних взаємодій у межах 

Близькосхідного регіону. Паралельно з падінням відносного впливу Ірану, О. Р. 

Нортон відзначає протилежний йому процес політичної консолідації сунітських 

держав із монархічною формою правління навколо Саудівської Аравії,  а також – 
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зростання потенціалу Туреччини як можливої альтернативи Саудівській Аравії в 

ролі неформального лідера сунітських держав регіону [308].  

У той же час, О. Р. Нортон зазначає, що всупереч змінам, спричиненим 

«Арабською весною», ряд традиційних для регіону вузлів міжнародно-політичних 

протиріч продовжують зберігати своє значення. Зокрема, на його думку, 

неможливо применшити важливість палестинського чинника як реального та 

потенційного джерела внутрішньорегіональних конфліктів. Як стверджує автор, 

прикметно, що самі учасники революцій «Арабської весни» усвідомлювали 

важливість палестинської проблеми, що особливо чітко проявилося в деяких 

гаслах та агітаційній продукції учасників Єгипетської революції 2011 р. [308]. 

Тому О. Р. Нортон наголошує на тому, що, незважаючи на те, що за підсумками 

«Арабської весни» регіональне співвідношення сил відзначилося значними 

змінами, деякі вузли міждержавних протиріч на Близькому Сході та в Північній 

Африці зберігають свій традиційний характер.   

Підхід до аналізу регіонально-політичних аспектів «Арабської весни», 

запропонований Б. Ф. Салухом, у значною мірою є подібним до концепції, 

презентованої О. Р. Нортоном, хоча деякі аспекти першого з цих підходів є доволі 

оригінальними. Як і О. Р. Нортон, Б. Ф. Салух наголошує на тому, що регіональна 

система Близького Сходу та Північної Африки у тому вигляді, в якому вона 

існувала в період між завершенням «холодної війни» та початком революційних 

процесів 2011 р., характеризувалася високим рівнем втручання позарегіональних 

акторів, з одного боку, та формуванням двох потенційно ворожих коаліцій 

держав, що загалом були побудовані на етноконфесійній основі [338]. 

Неформальним очільником однієї з таких коаліцій, до складу якої входили не 

тільки традиційні національні держави, але й недержавні військово-політичні 

рухи (зокрема, «Хізбола» та «Хамас»), став шиїтський Іран, у той час як на 

лідерство в межах другої претендувала Саудівська Аравія [338].  

За Б.Ф. Салухом, умовно «проіранська» коаліція, за деякими винятками, 

включала до свого складу насамперед «ревізіоністські» режими та військово-
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політичні рухи, в основі ідеологічної матриці яких лежало прагнення домогтися 

обмеження або ліквідації регіонального впливу США, а також – ліквідації 

Держави Ізраїль як ворожого до них центру сили. Зі свого боку, «саудівська» 

коаліція була досить строкатою за кількісним та якісним складом своїх членів. Її 

учасниками (або потенційними партнерами) були як «нафтові монархії», що ще з 

часів «холодної війни» орієнтувалися на США та Саудівську Аравію як основних 

гарантів регіонального статус-кво, так і деякі колишні «революційні» режими 

арабського світу (в першу чергу, Єгипет часів Х. Мубарака), які з глибоким 

занепокоєнням спостерігали за посиленням впливу Ірану та збільшенням 

кількості його партнерів та клієнтів у межах регіональної системи міжнародних 

відносин.  

З іншого боку, викладена вище концептуалізація співвідношення сил між 

регіональними коаліціями може бути скоригована в плані наголосу на розмиванні 

регіональної ролі раніше існуючих поміркованих прозахідних режимів, зокрема 

представлених світськими військовими урядами в країнах Північної Африки 

(Алжир, Туніс, Єгипет). Як наголошує Р. Алібоні, падіння туніського та 

єгипетського авторитарних режимів ознаменувало собою зміну динаміки 

співвідношення сил у регіоні не на користь Заходу [137]. Хоча пізніше умовно 

«прозахідні» сили відновили свою регіональну гегемонію в межах очолюваної 

Саудівською Аравією коаліцією консервативних сил, тим не менше, сам факт 

того, що останні отримали перевагу над своїми традиційними суперниками з 

рядів націоналістичних військових еліт, підкреслює важливість зазначених О. Р. 

Нортоном змін на рівні домінуючих політичних ідеологій та еліт у межах регіону.  

Ще одним проявом поширення відповідної тези в дослідницькій спільноті 

може бути стаття С. Зубайди [402], у якій робиться наголос на занепаді світських 

націоналістичних режимів, очолюваних військовими, як на одному з основних 

наслідків «Арабської весни». Зокрема, як зазначає С. Зубайда, у той час як до 2011 

р. «революційна» ідентичність у регіоні Близького Сходу та Північної Африки в 

основному була присвоєна світськими націоналістичними урядами, наприклад, 
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режимом М. Каддафі в Лівії, їх повалення, усупереч суб’єктивним настроям 

значної частини самих революціонерів, що сповідували переважно 

«універсалістські» та «прогресистські» ідеології, призвело до зростання впливу 

консервативних ісламістських сил, що в значній мірі використали 

«революційний» дискурс на свою користь [402]. На думку С. Зубайди, цей процес 

назагал матиме негативні наслідки як для регіональної системи міжнародних 

відносин, так і для внутрішнього розвитку арабських держав, в основі яких 

лежатиме домінування заснованих на примордіально етнічних та релігійних 

формах ідентичності моделей регіональної політики над формами 

«демократичного» дискурсу [402, p. 577]. Тим не менше, С. Зубайда покладає 

основну провину за такий розвиток подій саме на «тоталітарні націоналістичні 

режими», повалені або підірвані «Арабською весною», чия залежність від 

«персоналістських мереж патронату, клановості та спільної релігійної 

приналежності» залишила саме «примордіальні» форми ідентичності єдиною 

позитивною альтернативою їх пануванню [402, p. 576].   

Поширений у джерелах, оглянутих вище, наголос на екзистенційному 

протистоянні між «демократією» та «авторитаризмом» може бути значною мірою 

скоригований чи навіть спростований шляхом дослідження стійких 

закономірностей партнерства та/або протистояння між регіональними та 

позарегіональними акторами, що виходили б за рамки вищезазначеної дихотомії. 

У цьому зв’язку стаття Т. Тюдоройю, присвячена темі загальної участі 

позарегіональних акторів у подіях «Арабської весни» [364], може слугувати в 

якості певної противаги деяким із вищенаведених концепцій. Перебуваючи в 

концептуальних рамках теорії регіональних комплексів безпеки (ТРКБ; [278; 

359]), Т. Тюдоройю виходить із того, що в основі міждержавних відносин на 

регіональному рівні, який для нього є первинним, знаходиться детермінована 

певною безпековою взаємозалежністю (англ. security interdependence) спільнота 

держав та недержавних акторів [364]. Тому розуміння певних загроз та викликів, 
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пов’язаних із сферою національної безпеки цих акторів, не може не розглядатися 

інакше, як у рамках відповідного регіонального комплексу [див. 278].  

Однак у випадку деяких регіональних комплексів безпеки їх загальна 

важливість із точки зору безпеки великих держав, що діють поза та над 

індивідуальними регіональними комплексами, змушує останні напряму 

втручатися в регіональні взаємини акторів-учасників відповідного комплексу. 

Саме така ситуація, на думку Т. Тюдоройю, спостерігається на Близькому Сході 

ще з часів «холодної війни», прикладом чого може бути і події «Арабської весни». 

За переконанням дослідника, саме успадковані з часів «холодної війни» стійкі 

взаємозв’язки партнерства/протистояння (англ. patterns of amity and enmity) 

обумовили різні реакції держав Заходу на події в Лівії та Сирії, з одного боку, та 

Бахрейні, з іншого. В той час як боротьба режимів М. Каддафі та Б. Асада проти 

антиурядових повстанців була сприйнята як підстава до прямої або непрямої 

підтримки останніх, у випадку Бахрейну інтервенція Саудівської Аравії 

розглядалася США та їх союзниками в якості необхідної протидії можливому 

розширенню «шиїтського півмісяця» [364]. Зі свого боку, моральна та матеріальна 

підтримка Росією сирійського та, меншою мірою, лівійського урядів у ході 

відповідних конфліктів може розглядатися як свого роду намагання реагувати на 

ті ж загрози своєму впливу, які свого часу стояли перед Радянським Союзом. 

Таким чином, зроблений Т. Тюдоройю наголос на певному історичному 

континуїтеті міжнародно-політичних реакцій великих держав на транснаціональні 

революційні процеси в арабському світі може бути важливим елементом загальної 

концептуалізації наслідків «Арабської весни» з точки зору світової політики.  

Переходячи до аналізу наукових публікацій, присвячених трансформаціям 

окремих регіональних центрів сили, що могли б вплинути на загальну 

конфігурацію регіонального співвідношення сил, слід зазначити, що, виходячи з 

предмета цього дослідження, відповідну увагу буде приділено як тим 

регіональним державам, що були реальними полюсами впливу на момент початку 

революційних процесів на їх територіях (Єгипет, Лівія), так і державним акторам, 
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що не були охоплені революційними зрушеннями, але змінили свою відносну 

вагу в регіоні за наслідками останніх (Саудівська Аравія та Катар). Саме ці 

міркування і будуть ключовими у ході висвітлення відповідних аспектів 

існуючого наразі наукового доробку з цієї теми.  

Починаючи аналіз наслідків «Арабської весни» для співвідношення сил між 

конкретними регіональними акторами, необхідно розпочати власне з розгляду 

регіональної ситуації тих держав, що стали полем революційних трансформацій у 

2011 році. Зважаючи на те, що в трьох із них (Тунісі, Єгипті та Лівії) масові 

виступи непокори існуючій владі завершилися поваленням політичних режимів, 

що існували десятиліттями, видається особливо цікавим, чи можливо простежити 

скільки-небудь значущі зрушення в плані їх міжнародно-політичної ідентичності 

та структури взаємозв’язків з іншими державами регіону.  

У випадку з Тунісом, як зазначає А. Далакура, незважаючи на повалення 

уряду З. А. Бен Алі в січні 2011 р., «значна частина колишнього режиму зберегла 

свої позиції» [180, p. 73]. Багато в чому таке становище було викликано тим, що 

навіть після перемоги поміркованих ісламістів (партія «Ан-Нахда») на перших 

конкурентних парламентських виборах у жовтні 2011 р., виважений підхід 

керівництва останніх до проведення політики перехідного періоду завадив 

розвиткові скільки-небудь значущих радикальних тенденцій, а також полегшив 

інтеграцію нових політичних інститутів та історичної спадщини режиму З. А. Бен 

Алі [232]. На відміну від сусідніх Лівії та Єгипту, Туніс уникнув подальшої 

радикалізації революційного процесу в бік посилення транснаціональних за своєю 

сутністю революційно-ісламістських рухів та груп, тому сама по собі ця держава 

не стала скільки-небудь значним центром революційної дестабілізації 

регіонального співвідношення сил.  

На протилежному боці регіонального спектру революційної дестабілізації 

знаходиться Лівія, що за часів М Каддафі проводила зовнішньополітичний курс, 

який сприймався на Заході в якості своєрідного продовження регіональної 

динаміки часів «холодної війни» [364]. З іншого боку, як зазначає Ж. Жоффе, 
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останні роки правління М. Каддафі характеризувалися прагненням лівійського 

керівництва підвищити рівень свого співробітництва з іншими країнами Північної 

Африки в рамках Європейсько-Середземноморського партнерства [253]. Ця 

динаміка, як і підвищення рівня двостороннього співробітництва з Туреччиною у 

2000-х роках [333], свідчила про те, що Лівія перебувала на шляху значної 

деідеологізації своєї зовнішньої політики.  

Однак тривалий період революційних пертурбацій, що вилився в 

громадянську війну навесні 2011 р., призвів до кардинального переформатування 

зовнішньополітичного курсу та міжнародно-політичної ідентичності Лівії. На 

думку Т. Тюдоройю, неспроможність лівійського керівництва часів М. Каддафі 

переформатувати свою успадковану з часів «холодної війни» внутрішньо- та 

зовнішньополітичну ідентичність сприяла тому, що надання Заходом допомоги 

лівійським повстанцям полегшилося за рахунок реактивації історичних схем 

ворожнечі між Заходом та режимом М. Каддафі [364, p. 5]. У той же час, 

очевидним є те, що повалення влади М. Каддафі призвело до масштабної 

дестабілізації, особливо – на південних та західних кордонах Лівії.  

Перетворення Лівії з окремого, хоча й ізольованого, актора регіонального 

співвідношення сил на позасуб’єктне джерело регіональної нестабільності 

розглядається як одна із загроз регіональній безпеці такими авторами, як Г. Коен 

[172], Р. Лефевр [284], та Ю.-М. Савані і Дж. Пек [343]. Зокрема, на думку Р. 

Лефевра, повалення уряду М. Каддафі відіграло роль одного з чинників 

подальшої дестабілізації «зони Сахари-Сахелю», що охоплює території Малі, 

Чаду, Нігеру, Мавританії та південної частини Алжиру, будучи свого роду 

перехідною зоною між Близьким Сходом та Північною Африкою, з одного боку, 

та франкофонною Західною Африкою – з іншого [284]. Як вважає дослідник, 

неспроможність перехідного лівійського уряду контролювати «ополчення» (англ. 

militias), утворені або за ідеологічною, або (частіше) за кланово-племінною 

ознакою, вилилося в ситуацію дифузії державної влади в Лівії [284, p. 376], що 

говорить про те, що ця держава вже не може розглядатися в якості єдиного 
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суб’єкта міжнародних відносин. Поряд із поширенням впливу транснаціональних 

мереж ісламістського руху на території Лівії, ситуацію ускладнює активний 

розвиток регіонального та навіть племінного сепаратизму: зокрема, розвиток 

сепаратистського руху на сході Лівії (в історичному регіоні Кіренаїки) 

безпосереднім чином пов’язаний із прагненням місцевих еліт та польових 

командирів привласнити собі доходи від видобутку місцевої нафти [343]. У 

зв’язку з цією та іншими згаданими вище обставинами, можна вважати, що 

сучасна Лівія значною мірою втратила регіональну суб’єктність, будучи скоріше 

джерелом процесів внутрішньорегіональної дестабілізації.  

 Нарешті, Єгипет являє собою свого роду перехідний випадок. На відміну 

від Тунісу, Єгипетська революція 2011 р. призвела до доволі значних змін у 

зовнішньополітичному курсі та міжнародно-політичній ідентичності офіційного 

Каїра. З іншого боку, на противагу Лівії, традиційна військово-бюрократична 

еліта зуміла зберегти цілісність державних інституцій та в кінцевому підсумку – 

позбавити влади ісламістські кола, що прийшли до влади шляхом президентських 

та парламентських виборів 2012 р. Зважаючи на те, що Єгипет є однією з 

ключових держав Близького Сходу та Північної Африки, ця ситуація вказує на те, 

що збереження відносної стабільності його положення в регіональній системі 

послабило ризики загальнорегіональної дестабілізації, що на той момент були 

цілком реальними.  

На особливу увагу заслуговують, зокрема, зміни в єгипетсько-ізраїльських 

відносинах, на прикладі яких можна простежити загальний характер коливань 

регіональної політики постреволюційного Єгипту. Як зазначає Х. Фріш, одним із 

ключових вузлів таких коливань була ситуація навколо стану безпеки на 

Синайському півострові, а також щодо зобов’язань єгипетської сторони з 

підтримання статус-кво на кордоні між Єгиптом та сектором Газа [213]. У той час 

як уряд Х. Мубарака загалом намагався ізолювати керований рухом «Хамас» 

сектор Газа від Синайського півострову, послаблення державної влади Єгипту 

сприяло посиленню дестабілізації на ізраїльсько-єгипетському кордоні [259; 396]. 
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Із встановленням влади «Братів-мусульман» на чолі з М. Морсі Єгипет починає 

дрейфувати в бік зміцнення зв’язків з Саудівською Аравією, Катаром та 

Туреччиною, що дало підстави ряду аналітиків говорити про те, що нове 

єгипетське керівництво намагалося стати частиною блоку держав, які керувалися 

би в своїй зовнішній політиці імперативами політичного ісламу в його сунітській 

версії [69; 227; 314]. З іншого боку, на думку М. Юсіна, Єгипет часів правління М. 

Морсі був зорієнтованим саме на Катар [123], що й зумовило той факт, що 

впливовий салафітський рух, підтримуваний Саудівською Аравією фактично 

підтримали військовий переворот, що поклав край короткотерміновому 

правлінню «братів-мусульман» у Єгипті та потягнув за собою майже повний 

розгром їх руху [20]. Отже, в певному сенсі військовий переворот, що відбувся в 

Єгипті в липні 2013 р., може розглядатися як складова загального поглиблення 

суперництва між Дохою та Ер-Ріядом за контроль над політичним (та релігійно-

ідеологічним) простором постреволюційного арабського світу [395].  

Переходячи до аналізу значення подій «Арабської весни» для місця в 

регіональному співвідношенні сил тих регіональних акторів, що традиційно 

претендували на роль центрів сили в арабському світі та не були напряму 

зачеплені революційними подіями (Саудівська Аравія, Катар, Марокко, Алжир, 

Йорданія), слід наголосити на тому, що більшості дослідників, які займаються 

відповідним питанням, притаманне своєрідне протиставлення відносно 

«стабільного» положення арабських монархій квазі-теократичного характеру на 

противагу світським диктаторським режимам, до категорії яких належали уряди, 

повалені в ході «Арабської весни». До прикладу, С.  Йом та Ф. Гаузе зазначають, 

що «Арабську весну з таким самим успіхом можна було би назвати «Весною 

Арабських республік» (виділення курсивом – авторське; [395, p. 74]). На думку 

авторів, феномен відносної витривалості арабських монархій у протистоянні 

спробам революційних змін можна пояснити рядом об’єктивних та суб’єктивних 

чинників, серед яких провідну роль відіграла спроможність відповідних 

монархічних урядів поєднувати політику поступок щодо більш поміркованих 
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прошарків протестних рухів із жорстким застосуванням сили проти радикальних 

елементів останніх [395, pp. 79-80].  

На думку інших авторів, провідну роль у явищі «монархічної стабільності» 

часів «Арабської весни» відіграла здатність монархічних режимів активно 

взаємодіяти один із одним у ході вироблення ефективної транскордонної стратегії 

протидії революційним рухам. Зокрема, С. Коломбо робить наголос на важливості 

ролі Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ; англ. Gulf 

Cooperation Council, GCC) як координаційної структури «нафтових монархій» 

Аравійського півострова, що відіграла подвійну роль у подіях «Арабської весни»: 

з одного боку, фактичного інструменту сприяння розвиткові революційних рухів 

в арабських країнах, контрольованих світськими республіканськими диктатурами, 

з іншого – плануванню та практичній реалізації протидії таким рухам на власних 

територіях [173]. На геополітичній важливості РСАДПЗ як форми монархічної 

солідарності в регіоні наголошують й інші дослідники, наприклад, К. Ульріхсен 

[367]. На думку останнього, події «Арабської весни» сприяли подальшому 

зміцненню ролі РСАДПЗ як колективного інструмента регулювання проблем 

регіональної безпеки. Прикладом останнього К. Ульріхсен називає введення 

військ держав-членів РСАДПЗ на територію охопленого революційним процесом 

Бахрейну у березні 2011 р., що передувало аналогічній інтервенції сил НАТО до 

Лівії [367, p. 242]. У важливості РСАДПЗ як складової регіональної співпраці 

монархічних режимів упевнена також Ю. Суворова [99]. Нарешті, в одній із 

останніх аналітичних статтей агенції «Stratfor», присвяченій проблемам політики 

безпеки в регіоні, зазначається, що на базі РСАДПЗ цілком імовірним є 

формування свого роду «арабського НАТО», до складу якого також можуть бути 

залучені Марокко та Йорданія [356]. Тим самим підтверджується згадана вище 

теза про важливість монархічної солідарності як одного з чинників відносної 

стабілізації регіону Близького Сходу та Північної Африки після завершення 

«Арабської весни».  
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У плані аналізу змін у співвідношенні сил між окремими 

внутрішньорегіональними полюсами сили, що не були зачеплені подіями 

«Арабської весни» 2011 р. напряму, загалом спостерігаються тенденції до 

наголосу на загальному зростанні значення Саудівської Аравії та Катару, а також 

до проблематичності процесів «Арабської весни» з точки зору інтересів безпеки 

Держави Ізраїль. Зокрема, С. Аль-Тамамі зазначає, що посилення участі 

Саудівської Аравії в регіональних політичних процесах зумовлене передусім 

загальними змінами в геостратегічному середовищі королівства [136, p. 144]. 

Відкидаючи поширене в аналітичному середовищі уявлення про релігійно-

ідеологічні імперативи зовнішньої політики Саудівської Аравії (так звану 

«гіпотезу про саудівську контрреволюцію»), С. Аль-Тамамі намагається показати, 

як різно направлені вектори змін стратегічного середовища Близького Сходу та 

Північної Африки сприяли та водночас спонукали саудівську правлячу еліту до 

активніших дій зі збереження та подальшого просування власних інтересів на 

регіональному рівні. Зокрема, значну увагу дослідника привертає чинник 

поступового зростання впливу Ірану як основа формування потенційних та 

актуальних загроз положенню Ер-Ріяду на Аравійському півострові [136, pp. 145-

146].  

З іншого боку, М. Аль-Рашид виходить із зовсім протилежного припущення 

про зумовленість загальної активізації регіональної політики Саудівської Аравії 

після «Арабської весни» побоюваннями її правлячих кіл щодо можливого 

поширення революційних процесів на територію самого королівства через 

делегітимізацію його політичної системи на тлі революцій в інших арабських 

країнах [134]. Таким чином, М. Аль-Рашид стає на позиції прихильників тези про 

засадничу «контрреволюційність» саудівської регіональної політики. З точки зору 

автора, регіональна політика офіційного Ер-Ріяду наразі заснована на імперативах 

протидії відразу двом різновидам зовнішніх викликів: локальним 

(репрезентованим насамперед необхідністю протидіяти дестабілізуючому 

прикладу «Арабської весни» всередині королівства) та регіональним, стосовно 
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яких саудівська зовнішня політика засновується на поєднанні трьох різновидів 

стратегічної реакції: політики стримування, підтримки контрреволюційних 

політичних сил та субсидуванні радикальних ісламістських рухів у якості 

альтернативи іншим революційним течіям [134, pp. 34-38].   

Натомість, на думку К. Енніс та Б. Момані, регіональна політика 

Саудівської Аравії під час та після завершення «Арабської весни» була заснована 

виключно на прагматичних розрахунках збереження та розширення свого 

наявного впливу. Відповідно, саудівська еліта підтримала повалення М. Каддафі в 

Лівії, але в той же час до останнього моменту надавала моральну та економічну 

підтримку режимам З. А. Бен Алі та Х. Мубарака [203]. Тим самим Саудівська 

Аравія продемонструвала  свою гнучкість у плані вибору та просування 

відповідних зовнішньополітичних стратегій, що вказує на високий рівень 

саудівської дипломатії.  

Що ж стосується проблематики змін у відносному положенні інших 

впливових арабських держав Близького Сходу та Північної Африки в 

регіональному співвідношенні сил, то в цьому плані можна відзначити, що 

найбільшу увагу дослідників привертає стрімке зростання ролі емірату Катар як 

одного з важливих регіональних гравців. Як зазначають А. Купер та Б. Момані, 

незважаючи на незначну площу та кількісно невелике населення, Катар уповні 

зміг використати різноманітні інструменти соціально-економічного та 

пов’язаного з останнім культурно-гуманітарного впливу [175]. На думку авторів, 

розумне використання цього потенціалу дозволило Катару позиціонувати себе в 

якості одного з основних арбітрів регіонального примирення та стабілізації, в той 

час як активне просування та зростаюча популярність міжнародного телеканалу 

«Аль-Джазіра», що базується в столиці Катару м. Досі, значно розширило 

можливості Катару зі застосування інструментів медійної «м’якої сили» [175, pp. 

122-123]. Таким чином, зростаючий вплив Катару на регіональні процеси в ході 

«Арабської весни» може бути пояснений передусім інноваційними методами, 
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застосованими його правлячою верхівкою для реалізації своїх 

зовнішньополітичних проектів.  

З іншого боку, Д. Б. Робертс робить наголос на прагматичному та 

нейтралістському характері регіональної політики Катару, що багато в чому 

суперечить панівному наративу стосовно прихованих гегемоністських амбіцій 

правлячої еліти емірату. На думку автора, лейтмотивом зростаючої 

зовнішньополітичної активності Катару є насамперед прагнення убезпечити себе 

від ризиків, пов’язаних із необхідністю диверсифікації своєї залежної від 

енергоносіїв економіки. Саме прагненням убезпечити себе від небезпечних 

конкурентів у цій сфері пояснює Д. Б. Робертс підтримку владою Катару 

антиурядових повстанців у Лівії навесні-влітку 2011 р. [331].  

На завершення розгляду цього сегменту відповідної проблематики слід 

коротко зупинитися на публікаціях, присвячених впливові «Арабської весни» на 

місце Ізраїлю в регіональному співвідношенні сил. Зважаючи на високий ступінь 

ізольованості цієї держави серед переважно арабських держав Близького Сходу та 

Північної Африки, доречною видається теза Н. Панайотідеса щодо того, що для 

Ізраїлю «Арабська весна» могла би обернутися справжньою «зимою» на тлі 

регіональної нестабільності [317]. Типовим у цьому сенсі є також застереження Е. 

Інбара щодо того, що «Арабська весна» принесла для Ізраїлю доволі серйозні 

виклики з точки зору політики безпеки [248]. Зокрема, мова може йти про 

зростання питомої ваги ісламістських політичних партій та рухів у прилеглих до 

Ізраїлю державах (передусім, у Єгипті), зростання регіонального впливу Ірану та 

Туреччини, що схильні до співпраці з радикальними ісламістськими силами в 

арабському світі, та відносне зниження прямого впливу США на регіональні 

політичні процеси [248, pp. 59-62]. Таким чином, теза Дж. Мортона та Н. Шорт 

щодо того, що «Арабська весна» являє собою найстрашнішу загрозу для безпеки 

Ізраїлю за останні десятиліття» [303, p. 45], може розглядатися як прояв 

поширеної тенденції серед дослідників цього питання.  
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Отже, можна стверджувати, що основною тенденцією в дослідженні 

регіональних наслідків «Арабської весни» з точки зору співвідношення сил між 

ключовими регіональними акторами є уявлення про різке послаблення впливу 

світських республіканських режимів, що спиралися на різні варіації ідеології 

арабського націоналізму, та відповідне посилення впливу арабських монархій, з 

числа яких особливо виділяються випадки Саудівської Аравії та Катару. У свою 

чергу, посилення впливу ісламістських сил у низці базових держав регіону зіграло 

роль чинника зростання загроз національній безпеці Ізраїлю, рівень регіональної 

ізоляції якого, на думку відповідників дослідників, значно поглибився. В цілому 

можна стверджувати про існування певного консенсусу в плані розгляду 

революцій «Арабської весни» як значущого чинника дестабілізації попередньої 

моделі внутрішньорегіонального співвідношення сил.  

Виокремлення робіт, чиї автори зосередили свою увагу на Ірані та 

Туреччині, в окрему категорію зумовлене передусім специфікою взаємодії 

відповідних держав із країнами арабського світу, що складають абсолютну 

більшість державних акторів близькосхідної регіональної системи, з одного боку, 

та з Ізраїлем, що є основним опонентом спробам панарабської та панісламської 

інтеграції на регіональному рівні. З іншого боку, політична та релігійно-

ідеологічна специфічність сучасних Туреччини та Ірану також дає всі підстави 

для розгляду обидвох цих держав в якості окремої категорії учасників 

співвідношення сил на Близькому Сході та в Північній Африці.  

Різка активізація близькосхідної політики офіційної Анкари, що відбувалася 

одночасно з процесами «Арабської весни», не залишилася поза увагою 

дослідницького середовища. Зокрема, на думку А. Банка та Р. Карадага, 

перетворення Туреччини на впливового гравця на Близькому Сході було 

зумовлене вдалими процесами політико-економічної трансформації країни, що 

відбулися за правління уряду Р. Т. Ердогана. Останні близько 2007 р. викликали 

до життя модель поміркованого ісламського устрою, яку автори характеризують у 
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якості «Моменту Анкари», концептуально порівнюючи її з «Вашингтонським 

консенсусом» [146, p. 287].  

Схожої позиції, – щоправда, в рамках іншого методологічного підходу, –

дотримується А. Баррін’я. На думку останнього, будучи «державою-ізолятором» 

(англ. insulator state), що знаходиться на перетині кількох регіональних 

комплексів безпеки, Туреччина була приречена прагнути до інтеграції в межах 

одного з цих регіонів у процесі набуття певних ознак великодержавності [149]. Як 

стверджує автор, вибір офіційною Анкарою близькосхідного вектору 

утвердження свого гегемоністичного впливу дозволив Туреччині поступово 

набути ролі важливого посередника між державами-акторами близькосхідної 

системи. У той же час, у ході «Арабської весни» Туреччина зробила ряд кроків, 

спрямованих на презентацію себе в якості союзника та партнера революційних 

рухів, що проявилося, зокрема, в підтримці урядом Р. Т. Ердогана усунення від 

влади правлячих режимів Єгипту та Лівії [149, p. 12]. З іншого боку, на думку А 

Баррін’ї, такий зовнішньополітичний активізм у довготривалій перспективі не 

сприятиме подальшій інтеграції Туреччини до близькосхідного регіонального 

комплексу безпеки [149, p. 13].  

Подібного висновку дійшов також М. Маоз, на думку якого основним 

імперативом політики Р. Т. Ердогана в ході «Арабської весни» стало формування 

нової осі поміркованих сунітських режимів, що протистояли би спробам Ірану 

поширити свій вплив у регіоні. Зокрема, автор наголошує на важливості 

очолюваного на той час «братами-мусульманами» Єгипту як складової цієї 

зовнішньополітичної стратегії Р. Т. Ердогана [294]. З іншого боку, на думку Г. 

Беркі, рівень «турецько-іранського суперництва» в ході «Арабської весни» є 

вельми перебільшеним [148]. Важливий наголос на ролі «турецької моделі» 

політичного та соціально-економічного розвитку як чиннику зростання 

регіонального впливу Анкари після «Арабської весни» роблять М. Озкан та Х. 

Коркут [315], а також Є. Габер [16]. Нарешті, Ф. Сюмер розглядає «Арабську 

весну» як чинник поступового відходу Туреччини від прагматичної політики 
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«нульових проблем із сусідами» на користь більш «ідеалістичної» та 

активістської регіональної стратегії, спрямованої на підтримку «демократичних 

трансформацій» [358]. Такий підхід дозволяє простежити історичну динаміку 

регіональної політики Анкари стосовно Близького Сходу та Північної Африки.  

Погляди дослідників на роль Ірану в формуванні постреволюційного 

співвідношення сил на Близькому Сході та в Північній Африці також загалом 

характеризуються існуванням певного консенсусу щодо ролі Ірану як важливого 

та водночас дестабілізуючого елементу формування нового співвідношення сил у 

регіоні. До прикладу, Е. Ерсой наголошує на засадничому факті суперництва між 

Іраном та Саудівською Аравією як одному з ключових протиріч сучасної 

близькосхідної системи міжнародних відносин [206]. На думку автора, однією з 

підстав такого суперництва є «постійний стан внутрішньої нестабільності, 

притаманний обидвом цим режимам, що змушує їх проектувати власну 

внутрішню нестабільність на свої міжнародні зносини» [206, p. 50]. Таким чином, 

на думку Е. Ерсоя, Іран, як і Саудівська Аравія, скористалися процесами 

«Арабської весни» з метою активнішого залучення у регіональні конфлікти як 

засобу пом’якшення внутрішньорежимних суперечностей.   

Подібної позиції дотримується також Б. Ф. Салух [338]. На його думку, вже 

на середину 2000-х рр. «дрібні зіткнення всередині арабської системи держав» 

поступилися місцем «саудівсько-іранському суперництву за регіональну 

гегемонію», ареною якого стали Ірак, Ліван, Палестина, Бахрейн та Ємен [338, p. 

34]. У зв’язку з цим, автор вказує на концепт «шиїтського півмісяця» як основу 

геополітичної концепції Тегерану на Близькому Сході [338]. У цілому, на думку 

Б. Салуха, «сектаризація» (англ. sectarianisation) близькосхідного геополітичного 

протистояння між Іраном та Саудівською Аравією лише поглибилася внаслідок 

подій «Арабської весни», що була використана відповідними регіональними та 

позарегіональними гравцями заради зміцнення власних позицій. Практично 

ідентичних поглядів на відповідні питання дотримується також О. Р. Нортон, 
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який наголошує на важливості саудівсько-іранського протистояння для 

майбутнього Близького Сходу та Північної Африки [308].  

Важливість наступного блоку огляду наукової літератури зумовлена 

передусім тим, що регіон Близького Сходу та Північної Африки є одним із 

ключових вузлів зіткнення інтересів великих держав сучасної міжнародної 

системи. Саме такий наратив можна віднайти у низці наукових публікацій, автори 

яких намагаються висвітлити відповідну проблематику. Зокрема, на думку Е. 

Кутзеє, всупереч поширеному в ліберальних колах оптимізму стосовно 

«емансипативного» потенціалу «Арабської весни», на практиці її міжнародно-

політичні наслідки лише підтверджують слушність структурно-реалістичних 

застережень щодо обмеженого впливу процесів формальної демократизації на 

становище глобальної та регіональних систем безпеки та міждержавного 

співробітництва [174]. Як стверджує автор, процеси, відомі під назвою «Арабської 

весни», стали лише ще одним проявом «невідворотного переходу до 

багатополярності», що в свою чергу тягне за собою можливість подальшої 

«дестабілізації структури регіональної безпеки» [174, p. 18].  Відповідно, 

подальший огляд позицій, висловлених іншими дослідниками в своїх працях, що 

стосуються ролі великих держав у процесах «Арабської весни» та наслідків 

останньої з точки зору їх регіональних інтересів, може підтвердити або 

спростувати викладені вище тези.  

Зважаючи на важливість Близького Сходу та Північної Африки з точки зору 

зовнішньополітичної стратегії Сполучених Штатів Америки, що знайшло своє 

відображення у низці відповідних політичних доктрин та практичних кроків у 

напрямку їх реалізації [111; 117], логічним є той факт, що питання можливої 

участі уряду США в процесах «Арабської весни» та наслідків останньої для 

позицій Сполучених Штатів в арабському світі займають провідне місце у працях 

багатьох дослідників, що займаються відповідною проблематикою. Зокрема, Н. 

Хашемі розглядає «Арабську весну» як процес, що сприяв поваленню як ряду так 

званих «поміркованих арабських режимів», що традиційно прихильно ставилися 
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до Ізраїлю та підтримували тісні військово-політичні зв’язки зі США (Єгипет, 

Туніс, Ємен), так і одного з найбільш антиамериканських урядів арабського світу 

(Лівія) [234]. На прикладі реакції адміністрації Б. Обами на початок Єгипетської 

революції 2011 р. Н. Хашемі намагається показати, наскільки невизначеною була 

початкова позиція Сполучених Штатів стосовно можливості повалення деяких із 

союзних ним правлячих режимів регіону [234, p. 41]. Подібною є також позиція Г. 

Селіма, на думку якого доволі пасивна реакція адміністрації Б. Обами на події 

«Арабської весни», особливо в Тунісі та Єгипті, була зумовлена спадщиною 

помилок та прорахунків близькосхідної політики Дж. Буша-молодшого, що 

тяжіла над реакцією американської громадськості та самих правлячих кіл на події, 

що відбувалися в регіоні [294].  

Що ж до аналізу безпосередніх наслідків «Арабської весни» з точки зору 

стратегічних інтересів США, то поширеною в дослідницькому середовищі 

залишається теза стосовно двоякості відповідних процесів з точки зору їх 

просування. До прикладу, А. Захарченко зазначає, що Сполучені Штати на 

Близькому Сході стоять на роздоріжжі, пов’язаному з необхідністю вибору між 

послідовною політикою підтримки ліберально-демократичних трансформацій у 

постреволюційних державах регіону, з одного боку, та прагматичним курсом, 

спрямованим на підтримку вигідних зв’язків із авторитарно-монархічними 

режимами арабського світу [28]. Такої ж позиції притримується і Дж. Фрідмен, на 

думку якого протиріччя між «ідеологією прав людини» та прагматичними 

геополітичними інтересами США пояснює доволі суперечливе ставлення 

адміністрації Б. Обами до революційних процесів у Тунісі, Єгипті та Лівії [211]. 

Нарешті, Р. Каплан розглядає ситуацію геополітичного хаосу в регіоні як таку, що 

є певною мірою вигідною з точки зору Сполучених Штатів, оскільки послаблення 

багатьох арабських держав та загальна дисперсія силових потенціалів не 

дозволить силам «транснаціонального джихадизму» скористатися інструментами 

централізованого насильства, що було би можливим у випадку їх приходу до 

державної влади [258].  
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При переході до аналізу питань впливу подій «Арабської весни» на участь 

впливових європейських держав та Європейського Союзу (ЄС) як 

наднаціонального об’єднання в близькосхідній політиці одразу привертає увагу 

той факт, що більшість дослідників, які займаються цими проблемами, 

наголошують на відсутності скільки-небудь послідовної політики ЄС, а також 

окремих його держав-членів, що можуть бути охарактеризовані як великі держави 

(Франція, Велика Британія, Німеччина), стосовно революційних подій на 

Близькому Сході та в Північній Африці. Зокрема, З. Торун стверджує, що 

«Арабська весна» продемонструвала серйозні протиріччя між ліберально-

демократичною риторикою ЄС, тісно пов’язаною з концептом 

середземноморської інтеграції, та практичною політикою європейських держав, 

спрямованої на підтримання статус-кво у державах Близького Сходу та Північної 

Африки [363]. На думку дослідника, ЄС був захоплений зненацька хвилею 

повалення ряду політичних режимів, що розглядалися європейськими елітами в 

якості важливих гарантів стабільності на південь від Середземного моря. Саме 

цим, як вважає З. Торун, пояснюється запізніла реакція основних держав ЄС на 

події в Тунісі та Єгипті, що обмежилася вираженням формальної підтримки 

перехідним урядам та «замороженням» банківських рахунків З. А. Бен Алі та Х. 

Мубарака [363, p. 88].  

Активно піднімається також тема розбіжностей між Францією та Великою 

Британією, з одного боку, та Німеччиною – з іншого, у ході розв’язання лівійської 

кризи. До прикладу, І. Даальдер та Дж. Ставрідіс звертають увагу на небажання 

офіційного Берліна брати участь у військовому втручанні НАТО в громадянську 

війну в Лівії [179]. З іншого боку, лунають також думки щодо серйозних 

негативних наслідків прямого військового втручання Франції в лівійську кризу з 

точки зору стратегічних інтересів Парижа в Північній та Західній Африці. Крім 

уже згаданого Р. Лефевра [284], таку позицію обстоюють також А. Захарченко 

[28] та М. Ассебург [144]. Остання звертає особливу увагу на проблему 

поширення внутрішньолівійського конфлікту на такі стратегічно важливі 
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держави, як Малі та Нігер [144, p. 49]. У цілому ж, видається, що серед 

дослідницького середовища в цій сфері поширеним є уявлення про те, що події 

«Арабської весни» показали обмеженість та неадекватність наявних форм 

спільної зовнішньої політики ЄС та Європейської політики сусідства (ЄПС) у 

плані реагування на динамічні процеси політичної дестабілізації в суміжних з 

об’єднаною Європою регіонах.  

Нарешті, слід звернути увагу на специфіку висвітлення реакції Російської 

Федерації та КНР на процеси «Арабської весни», а також результатів останньої з 

точки зору геостратегічних інтересів Росії та Китаю на Близькому Сході та в 

Північній Африці. Спільний огляд позицій дослідників щодо ставлення цих 

держав до впливу «Арабської весни» на регіональне співвідношення сил 

зумовлюється в цьому випадку загальною тенденцією до підкреслення відверто 

або приховано негативної реакції російських та китайських правлячих кіл на 

революції «Арабської весни», що розглядалися останніми в якості прямої загрози 

своїм регіональним інтересам. При цьому простежується також акцентуація 

політики невтручання офіційних Москви та Пекіна в процеси практичного 

вирішення проблем, що постали внаслідок революцій 2011 р. Наприклад, В. 

Ахмедов наголошує на обмеженості потенціалу РФ як суб’єкта впливу на 

революційні процеси в Тунісі та Єгипті, пов’язуючи це з відсутністю адекватних 

інструментів соціально-економічного та культурно-гуманітарного впливу Москви 

на ці держави [6]. Зі свого боку, Є. Прімаков зосереджує основну увагу на спробах 

уряду РФ виступити в ролі посередника між М Каддафі та лівійською опозицією в 

ході громадянської війни 2011 р., висуваючи тезу про цілком прагматичний та 

деідеологізований характер курсу Росії щодо вирішення лівійської кризи [81]. На 

важливості російсько-іранського альянсу (за умов мовчазної підтримки з боку 

КНР) наголошує також Б. Ф. Салух, на думку якого однією з основних тенденцій 

регіонального порядку на Близькому Сході та в Північній Африці після подій 

«Арабської весни» є багаторівневий конфлікт між «саудівською» та «іранською» 

коаліціями, причому Росія, з точки зору дослідника, виступає в ролі 
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неформального покровителя останньої [338, p. 41]. Як можна побачити, ролі Росії 

та КНР у формуванні нового регіонального співвідношення сил розцінюється 

дослідниками як відносно периферійні, але в той же час – як доволі важлива, 

особливо на тлі спроб Москви поновити свій попередній вплив на близькосхідну 

політику, а Пекіна – відігравати більш активну роль у регіоні.  

Таким чином, загальний огляд наукових публікацій, присвячених 

проблематиці участі великих держав та їх блоків у формуванні нового 

співвідношення сил на Близькому Сході та в Північній Африці, дозволяє зробити 

попередній висновок щодо обґрунтованості структурно-реалістичного тлумачення 

відповідних процесів як таких, що є проявом відродження багатополярності. В 

той же час привертає увагу той факт, що більшість дослідників, праці яких були 

піддані огляду, наголошують на значному потенціалі регіональної дестабілізації, 

що може бути наслідком подальшого втручання великих держав у процеси 

трансформації співвідношення сил у близькосхідній регіональній системі 

міжнародних відносин.  

 

1.2. Методологічні засади дослідження 

 

Виходячи з основних проблем, розглянутих у ході огляду наукової 

літератури, присвяченої предмету цього дослідження, очевидною є необхідність 

зосередити увагу на формуванні та застосуванні методологічного інструментарію, 

що дозволив би забезпечити комплексні аналіз та вирішення проблемних питань, 

поставлених у ході огляду як позитивних рис, так і недоліків поточного стану 

наукового дослідження цієї тематики. Саме виходячи з цих міркувань, в основу 

цього підрозділу покладено необхідність обґрунтування методики цього 

дисертаційного дослідження та встановлення його зв’язку із завданнями цієї 

роботи. Заради розуміння як специфіки предмету дослідження, так і основних 

напрямів його розкриття та аналізу, необхідно зупинитися на проблематиці 

основних понять та методологічних категорій, що будуть використані в цій 
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роботі. З цією метою, слід зосередити увагу на викладі методологічних засад 

дослідження та їх концептуальної основи. При цьому особливу увагу буде 

приділено позиціям як українських, так і закордонних дослідників щодо основних 

аспектів зазначеного вище питання. 

Як відомо, поняття «співвідношення сил» є одним із базових у реалістичній 

парадигмі дослідження міжнародних відносин [40; 115]. Як зазначає в зв’язку з 

цим Р. Гілпін, в основі реалістичного погляду на міжнародну політику лежить 

уявлення про існування певних обмежень діяльності її учасників (акторів), 

викликаних такими фундаментальними елементами поведінки її акторів як 

«егоїзм» (тобто зосередженість на переслідуванні власних цілей) та уявлення про 

«верховенство питань влади та безпеки в усіх формах політичного життя» [223, p. 

305]. В свою чергу, ці елементи зумовлені явищем міжнародно-політичної анархії, 

тобто відсутності формалізованих супранаціональних механізмів контролю над 

поведінкою окремих міжнародних акторів. Таким чином, реалізм розглядає 

державу, що є традиційною одиницею аналізу в  межах цієї міжнародно-

політичної парадигми, в якості свого роду «конфліктної групи» [80], кожна з яких 

є апріорним учасником боротьби за міжнародну владу та вплив «навіть за умови 

відсутності [іманентної] агресивності або подібних чинників» [162, p. 10]. При 

цьому, як зазначає в цьому контексті Г. Перепелиця, характерною особливістю 

міждержавних відносин є значна динамічність симетричності/асиметричності 

потенціалів їх акторів, що, в свою чергу, залежить від їх внутрішньополітичних 

та/або внутрішньоекономічних особливостей [77]. Зокрема, незважаючи на 

перманентну ситуацію міжнародно-політичної анархії в межах сучасної 

міжнародної системи, симетричність/асиметричність відносин між її акторами, 

викликані передусім різницею їх внутрішніх потенціалів, виливаються у 

спонтанне формування відповідної міжнародно-політичної ієрархії [77]. Остання, 

доповнюючи анархічну структуру сучасної міжнародної системи, ускладнює 

розвиток її основних тенденцій.  
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Незважаючи на існування цілого ряду теорій, що вкладаються в реалістичну 

парадигму дослідження міжнародних відносин, видається, що підхід, 

запропонований К. Уолтцом, є однією з найбільш вдалих спроб пристосування 

традиційного політичного реалізму, що спирається на гоббсівське уявлення про 

«людську природу» як засновану на потенційно ворожій взаємодії атомізованих 

учасників відповідних суспільних відносин [11; 85], до сучасних умов 

функціонування системи міжнародних відносин. В основі цього «структурного» 

реалізму лежить засадниче прагнення «абстрагуватися від будь-якої з ознак 

держав за винятком їх потенціалів (англ. capabilities)» [381, p. 99]. Останні 

включають як суто «фізичні» компоненти (населення, територію та наявність 

стратегічних природних ресурсів), так і «організаційні» чинники (військова 

потужність, економічна потуга та політична стабільність» [381, pp. 130-131]. На 

думку К. Уолтца, «міжнародна структура [система] виникає внаслідок взаємодії 

держав і в свою чергу створює перепони на шляху їх участі в певних формах 

діяльності, у той же час спонукаючи їх слідувати іншим таким формам» [380, p. 

29]. Тим самим, утверджується уявлення про якісну однорідність та системність 

організації міжнародно-політичного життя безвідносно його емпіричних форм.  

Виходячи з вищезазначеного, постає питання про сутність співвідношення 

сил у відповідності до структурно-реалістичного підходу. З точки зору К. Уолтца, 

в анархічних міжнародних системах у відносинах між акторами діє принцип 

балансування, в основі якого лежить іманентне прагнення не допустити такого 

стану речей, за якого один із акторів відповідної системи міг би набути 

безальтернативного панівного положення в межах системи. Цим самим анархічні 

системи докорінним чином відрізняються від ієрархічних, у межах яких, навпаки, 

діє імператив «приєднання до сильнішого» (англ. bandwagoning; [381, p. 126]. 

Тому міжнародна система, заснована на принципі співвідношення сил, постає у 

вигляді складної структури політичних взаємодій, заснованих на подвійному 

принципі «наслідування та суперництва» (англ. socialization and competition), що 
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теоретично мають протидіяти намаганням будь-якого з провідних акторів цієї 

системи встановити над іншими акторами свій односторонній контроль [380; 381].  

Тим не менше, сам факт диференціації міжнародних акторів відповідно до 

їх порівняльних потенціалів дозволяє порушити питання про існування 

неформальної міжнародно-політичної ієрархії навіть у межах формально 

анархічних міжнародних систем. У межах структурно-реалістичної теорії роль 

критерію такої ієрархії виконує концепт міжнародно-політичної полярності. Як 

зазначають Б. Бузан, Ч. Джонс та Р. Літтл у своїй праці «Логіка анархії» (англ. The 

Logic of Anarchy), існує чітка різниця між формами міжнародної потуги (англ. 

power), якою наділена кожна з держав-акторів відповідної міжнародної системи. З 

одного боку, можна говорити про атрибутивну потугу (англ. attributive power), що 

не підлягає дії принципу «гри з нульовою сумою», є об’єктивно вимірюваною та 

(формально) не підлягає зовнішнім обмеженням у плані свого подальшого 

зростання та розвитку. Прикладом прояву такої атрибутивної потуги в сучасній 

системі міжнародних відносинах є постійне зростання абсолютної спроможності 

держав завдавати одна одній економічних та політичних збитків у конфліктних 

міжнародно-політичних ситуаціях [162, p. 67]. Тим самим зростання атрибутивної 

потуги всіх акторів певної міжнародної системи сприяє врівноваженню їх 

порівняльних потенціалів.  

З іншого боку, концепт релятивної потуги (англ. relational power) 

характеризує порівняльні потенціали міжнародних акторів з точки зору їх участі в 

боротьбі за розподіл потуги в межах міжнародної системи. На відміну від 

атрибутивної потуги, релятивна потуга є переважно якісним параметром, що 

досить часто може вимірюватися лише ретроспективно, в термінах 

зростання/падіння рівня відносного контролю одних акторів над поведінкою 

інших [162, p. 68]. На думку Б. Бузана, така специфіка релятивної потуги робить її 

залежною від інтерсуб’єктивного чинника сприйняття потуги тієї або іншої 

держави її партнерами та/або суперниками. Тим самим концепт релятивної потуги 
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може бути потенційним містком між методологічними основами політичного 

реалізму та політичного конструктивізму.  

На основі поточного розподілу релятивної потуги в межах відповідної 

міжнародної системи складається структура полярності відповідної системи. Не 

вдаючися до розлогого аналізу концепту полярності як такого, а також 

різноманіття його емпіричних проявів в існуючих та історичних міжнародних 

системах, скажемо лише, що в межах структурно-реалістичного підходу панує 

уявлення про якісні відмінності в способі оперативного функціонування 

співвідношення сил між системами, побудованими на принципах біполярності та 

багатополярності. Проблематика внутрішньої організації міжнародних систем 

знайшла відображення у працях українських дослідників міжнародних відносин. 

Зокрема, як зазначає О. Коппель, розуміння проблематики організації 

міжнародних систем неможливе без урахування історично обумовленої специфіки 

міжнародного порядку, тобто певної конфігурації взаємозв’язків між акторами 

міжнародної системи, що засновується на усталених та загальноприйнятих 

нормах та процедурах взаємодії між останніми, що можуть носити як 

міжнародно-правовий, так і неформальний характер [58]. За умов реалістичного 

міжнародного порядку, «міжнародний порядок є продуктом співставлення 

національних інтересів держав та їхньої потуги», причому кожен із відповідних 

акторів переслідує свої індивідуальні інтереси [58, c. 6]. Незважаючи на те, що 

міжнародний порядок може видаватися наслідком лінійних взаємодій між його 

акторами відповідно до раціоналізованих національних інтересів останніх, 

уявлення про його усталеність та поверховість видається застарілим. За 

твердженням О. Коппель та О. Пархомчук, розвиток сучасної синергетики та 

принципу синергізму дозволили перейти до розуміння міжнародних систем як 

заснованих на варіативності та нелінійності складних системних конструктів, 

внутрішнє функціонування яких залежить як від формалізованих в міжнародному 

праві норм та процедур, так і від непередбачуваних чинників внутрішньої синергії 

їх конструктивних елементів [59]. Цим самим проблема розуміння специфіки 
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внутрішньої організації міжнародних систем пов’язується із динамікою 

внутрішнього співвідношення їх елементів.  

 Як зазначає М. Гріфітс, у багатополярних міжнародних системах через 

велику кількість держав із порівняно однаковим рівнем міжнародно-політичних 

потенціалів досить часто виникає явище сильної військово-політичної 

взаємозалежності, що обумовлює можливість порівняно легкого втягування 

кожного з учасників відповідного альянсу держав у системний конфлікт у момент 

виникнення останнього [225, p. 89]. З іншого боку, біполярна міжнародна система 

дозволяє зберігати відносно низький рівень військово-політичної 

взаємозалежності, що викликано неспіврозмірно великою різницею між 

потенціалами між двома центрами сили та іншими учасниками міжнародної 

системи, включно з партнерами відповідних центрів сили. Тому «внутрішнє» 

балансування, в якому фактично беруть участь лише два центри сили, що 

спираються на принцип розбудови своєї атрибутивної потуги на противагу один 

одному, сприяє вищому рівню внутрішньосистемної стабільності, ніж «зовнішнє» 

балансування, притаманне багатополярним системам із їх «коаліційним» 

критерієм змін у співвідношенні сил. Специфікою сучасної міжнародної системи 

в цьому плані є її постбіполярність, тобто поєднання домінування єдиної 

наддержави – Сполучених Штатів Америки – на глобальному рівні міжнародної 

системи та існування ряду центрів сили на регіональному рівні останньої, що є 

відносно співрозмірними за своєю потугою та прагнуть просувати свій вплив поза 

межами свого регіону, будучи при цьому обмеженими протидією з боку 

наддержави [77].  

Таким чином, можна стверджувати, що запропонований у межах 

структурно-реалістичного підходу концепт співвідношення сил дозволяє 

зосередити увагу на взаємному суперництві функціонально однорідних 

міжнародних акторів, що відбувається навколо питання про 

внутрішньосистемний розподіл релятивної потуги. Такий підхід дозволяє 

осягнути різницю між абсолютною та відносною потугою акторів відповідної 
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міжнародної системи, а також основи формування їх військово-політичної 

взаємозалежності відповідно до структури полярності системи. Тим не менше, як 

буде показано нижче, «чистий» структурно-реалістичний підхід характеризується 

певними проблемами та недоліками, що робить актуальним питання про його 

корекцію із залученням елементів інших методик дослідження міжнародних 

відносин.  

Говорячи про методологічну неповноту структурно-реалістичного підходу з 

точки зору мети та предмету цього дослідження, слід виокремити три основні 

аспекти цієї неповноти. По-перше, К. Уолтц та його послідовники принципово 

відмовляються розглядати питання про мотиви міжнародно-політичної діяльності 

держав як акторів, зосереджуючи всю увагу на проблематиці 

внутрішньосистемних чинників та сил, що спонукають міжнародних акторів до 

тих або інших моделей діяльності. При цьому К. Уолтц певною мірою 

протирічить сам собі, стверджуючи, що «ми не в змозі спрогнозувати, яким чином 

вони [тобто держави] будуть реагувати на впливи [з боку міжнародної 

структури/системи], не володіючи інформацією про їх внутрішньополітичні 

схильності» [381, p. 71]. Тим самим, особисто К. Уолтц визнає, що повне 

абстрагування від усіх атрибутів держав, за винятком їх потенціалів, навряд чи є 

можливим. Тому постає питання про вплив мотивів, що виходять за межі 

міжнародно-політичних абстракцій, на характер специфічних реакцій тих чи 

інших держав на дію внутрішньосистемних чинників, передусім – пов’язаних із 

необхідністю підтримувати співвідношення сил.  

По-друге, постає питання про рівень відносної стабільності міжнародних 

систем та про вплив цього параметру на характер внутрішньосистемного 

балансування. У конкретному вимірі мова йде про концепт порівняльного 

потенціалу взаємодії (англ. interaction capacity), що був запроваджений Б. 

Бузаном, Ч. Джонсом та Р. Літтлом у якості додаткової змінної, що виходить за 

рамки запропонованої К. Уолтцом дихотомії рівня структури системи/рівня 

елементів системи [162, p. 71]. Концептуальна важливість потенціалу до взаємодії 
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як змінної міжнародно-політичного аналізу полягає в тому, що, як буде показано 

в подальшому, її включення в системний аналіз дозволяє прояснити вплив 

існуючих між акторами системи комунікативних норм та інститутів на характер 

внутрішньосистемного балансування. У свою чергу, запропонована О. Коппель 

інтерпретація концепту міжнародного порядку також передбачає акцентуацію 

проблематики норм, що діють у відносинах між акторами міжнародної системи, 

для розуміння динаміки останньої. 

Нарешті, по-третє, структурно-реалістичний підхід зосереджується на 

глобальному рівні аналізу, що в свою чергу проявляється в наданні 

привілейованого теоретичного статусу проблематиці боротьби між великими 

державами/наддержавами за розподіл релятивної потуги в межах глобальної 

системи міжнародних відносин. У той же час, як зазначають Б. Бузан та О. Вівер, 

завершення «холодної війни» знаменувалося відносним зниженням активної 

участі великих держав/наддержав у формуванні динаміки міжнародних відносин 

на регіональному рівні і, відповідно, – зростаючими можливостями локальних 

держав та регіональних об’єднань держав «регулювати свої військово-політичні 

взаємини за умов якісно нижчого рівня втручання з боку великих держав» [163, p. 

11]. На думку В. Константинова, за умов посилення чинника регіоналізму в 

рамках сучасної міжнародної системи, слід говорити про те, що ситуація 

постбіполярності сприяє поступовому зміщенню акцентів на взаємодії між 

міжнародними акторами, що відбуваються передусім на регіональному рівні та є 

свого роду противагою монополярній динаміці глобального рівня системи 

міжнародних відносин [54]. Сюди ж можна віднести проблематику суперництва 

між традиційними державними акторами, – як регіональними, так і локальними, – 

та їх породженими співрозмірними процесами глобалізації та регіоналізації 

міжнародних відносин суперниками з числа не наділених ознаками державного 

суверенітету акторів [58; 59]. Зокрема, як зазначає В. Копійка, розвиток сучасної 

системи міжнародної безпеки, що є напряму пов’язаним із регулюванням 

співвідношення потуг відповідних акторів міжнародних відносин, напряму 
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пов’язаний із залученням міжнародних організацій як нових впливових суб’єктів 

міжнародних відносин до регулювання взаємодій державних акторів – як на 

глобальному (за посередництва Організації Об’єднаних Націй), так і на 

регіональному рівні [56]. Тому при формуванні методологічної бази цього 

дослідження слід урахувати питання, порушені в ході аналізу цих 

проблематичних аспектів структурного реалізму.  

Розпочинаючи аналіз проблеми мотивів міжнародних акторів як невід’ємної 

складової їх міжнародно-політичної поведінки, слід наголосити на тому, що в 

межах структурно-реалістичного підходу не існує скільки-небудь всеохоплюючої 

інтерпретації відповідної проблеми. Незважаючи на те, що один із найближчих 

учнів К. Уолтца С. Уолт розробив теорію балансу загроз як засіб тлумачення 

детермінації тих або інших елементів співвідношення сил емпіричними намірами 

відповідних акторів [379], цей концептуальний додаток до теорії співвідношення 

сил К. Уолтца виглядає достатньо поверховим. Зокрема, на думку Дж. Доннеллі, 

«структурний реалізм у принципі не може нічого стверджувати щодо загроз (на 

відміну від потенціалів), тому ця ключова експлікативна змінна залишається 

цілком і повністю поза межами цього підходу» [191, p. 89]. Аналогічної точки 

зору дотримується також Дж. Васкес; на думку останнього, застосування С. 

Уолтом концепту «балансу загроз» є лише спробою компенсувати 

фундаментальні проблеми структурного реалізму як наукового підходу, що (за І. 

Лакатосом [277]) свідчить про його «дегенеративні характеристики» [374, p. 905].  

На противагу спробам ревізії структурно-реалістичного підходу, описаним 

вище, теоретичні підходи, засновані на концепті сек’юритизації, видаються більш 

прийнятними для аналізу відповідних проблем. Сек’юритизацію як програму 

дослідження сучасних проблем міжнародної безпеки пов’язують із 

Копенгагенською школою дослідження міжнародних відносин; сам концепт було 

вперше викладено в одній із праць її провідного представника О. Вівера [375]. 

Подальша розробка теоретичних підстав феномену сек’юритизації була здійснена 

О. Вівером у співавторстві з Б. Бузаном та Я. де Вільде [164]. У найзагальнішому 



47 

 

сенсі цього терміну сек’юритизація може розглядатися як формування у 

відповідних акторів міжнародних відносин «уявлення про загрозу власному 

існуванню, що…виправдовує вживання заходів, що знаходяться поза межами 

узвичаєної політичної практики» [164, p. 24]. При цьому питання про 

«об’єктивну» зумовленість процесу сек’юритизації не ставиться, оскільки 

конструктивістська парадигма дослідження взаємодії міжнародних акторів 

заперечує примат індивідуальної раціональності в міжнародних відносинах [119; 

328].  

Специфіка «безпеки» як основного феномену, що розглядається в рамках 

теорії сек’юритизації, полягає в наступному. З точки зору О. Вівера, «безпека» є 

передусім «актом мовлення», а не «знаком, що вказує на щось більш реальне» 

[375, p. 55]. Тому саме по собі означення певної діяльності чи сфери інтересів як 

такої, що належить до категорії «безпеки», є актом сек’юритизації, обумовленої 

суб’єктивною волею держави. Подібний підхід дозволяє обійти традиційні 

визначення безпеки як сфери, пов’язаної виключно з військово-політичними 

розрахунками, що в свою чергу може бути спрямоване на охоплення якомога 

ширших сфер діяльності, що можуть бути кваліфіковані як пов’язані з безпекою.  

Що ж до конкретних форм безпеки, визначених на базі концепту 

сек’юритизації, то в рамках дискурсу Копенгагенської школи виділяють п’ять 

«секторів» безпеки, кожен із яких характеризується своїми об’єктом посилання 

(англ. referent object) та порядком денним безпеки (англ. threat agenda) [384].  

Зокрема, в межах «військового сектору» об’єктом посилання є територіальна 

цілісність держави, а на порядку денному безпеки стоять передусім питання 

зовнішніх загроз останній [391, p. 513]. Подібним чином, «політичний сектор» 

безпеки охоплює загрози легітимності державній владі, що може проявлятися як 

на ідеологічному рівні (в сенсі виникнення загроз з боку суспільних груп, що 

керуються ідеологіями, протилежними тій, що її сповідує державна влада), так і в 

плані порушення зворотнього зв’язку між державою та суспільством. Ще одним 

важливим «сектором безпеки» є «соцієтальний» рівень, що характеризує загрози 
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ідентичності існуючого суспільства, що можуть виникнути внаслідок процесів 

міждержавної економічної інтеграції, змін у культурно-гуманітарній матриці 

суспільства, або демографічних трансформацій (наприклад, посилення 

імміграційних потоків) [391].  

Незважаючи на те, що запропоноване вище визначення безпеки потенційно 

дозволяє охопити практично безмежну кількість акторів та секторів 

сек’юритизації, тим самим ускладнюючи відповідний аналіз, у той же час 

концепція сек’юритизації як соціально обумовленого «акту мовлення» дозволяє 

встановити чіткі рамки для визначення соціального контексту формування 

уявлень про безпеку відповідних акторів. Зокрема, в той час як процес 

сек’юритизації як такий носить принципово «відкритий» характер (тобто 

припускається, що будь-який актор може спробувати обрати власний об’єкт 

посилання), в дійсності сек’юритизація є складно-структурованим процесом, чиє 

проходження залежить від відносної спроможності акторів висувати соціально 

обґрунтовані вимоги щодо загроз, які вони сприймають. У свою чергу, форми, 

яких ці вимоги мають набувати, та емпіричні чинники або ситуації, в контексті 

яких формулюється відповідний об’єкт посилання, є визначальними з точки зору 

сприйняття відповідною аудиторією релевантності цих вимог [375]. Відповідно, 

не всі з них є однаковими з точки зору соціальної релевантності, у тому числі – 

через різницю в спроможності відповідних акторів щодо їх реалізації. Тому, як 

зазначають Б. Бузан, О. Вівер та Я. де Вільде, «зовнішні, контекстуальні та 

соціальні» чинники відіграють таку ж важливу роль у реалізації акту 

сек’юритизації, як і «внутрішні, лінгвістично-граматичні» процедури його 

здійснення [164, p. 32].  

Тим самим, процес сек’юритизації загроз значною мірою перебуває в 

рамках соціально-конструктивістської парадигми дослідження міжнародних 

відносин. Як зазначає М. Уїльямс, теорія сек’юритизації розглядає «практики 

безпеки як специфічні форми соціальних конструктів, а саму сек’юритизацію – як 

особливий різновид соціального досягнення [відповідного актора]» [391, p. 514]. 
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Певною мірою, сек’юритизація як методологічний підхід нагадує запропоновану 

А. Вендтом тезу про важливість колективної ідентичності держав як підстави 

міжнародної безпеки [385].  

Враховуючи те, що в рамках соціально-конструктивістської парадигми 

постулюється, що «основні структури міждержавної [тобто міжнародної] системи 

є інтерсуб’єктивними, а не матеріальними» [386, p. 385], можна дійти висновку, 

що саме концепція сек’юритизації дозволяє проблематизувати сутність 

сприйняття міжнародними акторами відповідних загроз, а також – ієрархії акторів 

з точки зору порівняльної можливості запобігти реалізації останніх. У поєднанні з 

описаним вище концептом релятивної потуги такий підхід дозволятиме 

постулювати взаємозв’язок між ідентичністю актора як чинника його участі в 

міжнародній системі та структурно-реалістичним розумінням 

внутрішньосистемного балансування як форми такої участі. В цьому контексті 

саме намагання набути вищий статус в неформальній ієрархії акторів 

сек’юритизації може розглядатися як важлива експлікативна змінна міжнародно-

політичної поведінки держав.  

Поняття «потенціалу взаємодії» було вперше запроваджено Б. Бузаном, Ч. 

Джонсом та Р. Літтлом у контексті аналізу системних потенціалів (англ. systemic 

capabilities), що могли б визначати «рівень спроможності та бажання елементів 

[системи] до взаємодії, а також типи та рівні можливих та бажаних взаємин» 

останніх [162, p. 69]. У відповідності до свого комбінованого підходу, що поєднує 

елементи структурного реалізму («неореалізму») та соціального конструктивізму, 

автори вказують на те, що такими системними потенціалами є насамперед 

технологічні можливості взаємодії (як військового, так і невійськового характеру) 

та «спільні норми та організації», що обумовлюють характер політичної 

комунікації в межах відповідної системи. Оскільки здатність елементів системи 

до взаємодії в її межах за умов відсутності чітких норм та інститутів такої 

взаємодії буде відносно низькою, можна говорити про важливу роль останніх у 

підтримці внутрішньої сталості та цілісності міжнародних систем.  
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Подібним чином саме існування міжнародної системи на її глобальному 

рівні може розглядатися як наслідок поступального зростання загального рівня 

потенціалу взаємодії між її можливими структурними елементами. Відносно 

низький рівень прояву технологічного та інституціонального аспектів потенціалу 

до взаємодії в домодерну та ранньомодерну епохи робив саме існування 

інтегрованої міжнародної системи малоймовірним. Натомість, існувала низка 

окремих регіональних систем, кожна з яких характеризувалася власною 

динамікою взаємодії між її акторами. Відповідно, зростання технологічної 

спроможності до взаємодії відбувалося в тісному взаємозв’язку з розвитком 

інституціональної складової потенціалу до взаємодії, докладаючи тим самим 

зусиль до формування міжнародної системи як єдиного простору взаємодій між її 

акторами.  

На думку Б. Бузана та О. Вівера, поступовий перехід від уніфікації до 

регіоналізації міжнародної системи, що є однією з основних тенденцій розвитку 

сучасного світового порядку, обумовлений тим, що попередня уніфікація 

міжнародної системи відбулася за рахунок того, що одна з архаїчних регіональних 

систем (європейська) об’єднала за рахунок своєї експансії решту таких спільнот, а 

потім, у ході деколонізації, «відступила», в той же час залишивши в спадок 

універсальний статус національної держави як основного актора міжнародних 

відносин [163, p. 19]. Саме тому регіоналізація міжнародної системи жодним 

чином не суперечить фактові збереження її цілісності за рахунок універсалізації 

євроцентричних норм та інститутів, успадкованих від доби колоніалізму.  

У контексті концепції сек’юритизації поняття потенціалу взаємодії дозволяє 

конкретизувати уявлення про порівняльні можливості різних акторів 

легітимізувати відповідні вимоги щодо власної безпеки. Можна прогнозувати, що 

відносно низький рівень потенціалу до взаємодії відповідає низькому рівню 

розвиткові відповідних елементів сек’юритизації та слабкості релевантної 

аудиторії, до якої адресуються відповідні вимоги. У той же час, високий рівень 

потенціалу взаємодії обумовлює активні процеси сек’юритизації у відповідності 
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до норм та процедур, що сформувалися чи формуються в рамках релевантних 

інститутів. Тому видається можливим зробити попередній висновок про тісний 

зв’зок між цими концепціями та феноменами, що їх вони позначають.   

У свою чергу, поняття потенціалу взаємодії, в його інституціональному 

аспекті, напряму підводить до необхідності актуалізації питання про моделі 

співробітництва та/або конфлікту між державами, що в межах сучасного світового 

порядку є основними елементами, здатними до легітимної взаємодії. Саме тому 

видається, що концепція міжнародного суспільства (англ. international society), 

запроваджена в рамках «англійської школи» дослідження міжнародних відносин, 

дозволяє досягти коректної інтерпретації можливих та реальних взаємодій між 

акторами міжнародних систем. За твердженням М. Гріфітса, Т. О’Келегена та С. 

Роуча, концепт міжнародного суспільства вказує на можливість існування таких 

груп держав, що поділяють певні спільні інтереси або цінності та беруть участь у 

підтримуванні функціонування відповідних міжнародних інституцій, що 

намагаються реалізувати такі цінності [226, p. 173]. Як зазначає один із провідних 

представників «англійської школи» М. Уайт, в основі уявлення про міжнародне 

суспільство покладено відкидання як реалістичного, так і ліберального поглядів 

на розвиток міжнародних відносин, на противагу яким прихильники ідеї 

міжнародного суспільства намагаються розвивати «раціоналістичну» парадигму 

дослідження світових політичних процесів [389]. У цьому випадку під 

«раціоналізмом» мається на увазі  уявлення про те, що хоча держави навряд чи 

спроможні подолати потенціал міжнародно-політичної конфліктності, закладений 

в їх взаєминах, та ліквідувати ситуацію міжнародно-політичної анархії, вони все 

ж схильні слідувати певним нормам координованої поведінки, основним мотивом 

якої виступає спільне бажання обмежити надмірне застосування сили в 

міждержавних відносинах [328, p. 2].  

Переходячи до розгляду можливих взаємозв’язків між концепціями 

міжнародного суспільства та співвідношення сил, необхідно звернути увагу на те, 

що відхід від ортодоксальних структурно-реалістичних тлумачень стану 
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міжнародних систем, запропонований у дослідницьких парадигмах «англійської 

школи» та соціального конструктивізму, дозволяє наповнити поняття 

співвідношення сил та інтерпретацію самого явища внутрішньосистемного 

балансування новими відтінками. Особливо актуальним тут є спроба А Вендта 

протиставити наголос на необхідності урахування «якісного стану міждержавних 

відносин, тобто їх рівня співробітництва або ворожнечі (англ. amity or enmity) 

[386, p. 99] структурно-реалістичному абстрагуванню від усіх ознак міжнародних 

акторів за винятком їх потенціалів. На думку А. Вендта, саме моделі 

співробітництва-ворожнечі (англ. patterns of amity and enmity) є одним із 

ключових чинників порівняльної поведінки акторів у межах даної міжнародної 

системи. Враховуючи потенційний зв’язок між цим чинником та явищем 

внутрішньосистемного балансування, видається можливим розглянути відповідну 

проблематику.  

За визначенням А. Вендта, співробітництво являє собою «рольову 

структуру, в межах якої держави очікують, що кожна з них підкорятиметься двом 

простим правилам: 1) вирішення міжнародних спорів без застосування сили або 

загрози силою… та 2) участь у груповій обороні в разі загрози безпеці будь-якої з 

них з боку третьої сторони…» [386, p. 299]. Відповідно, ситуація ворожнечі 

характеризується «представленням Іншого [тобто держави-ворога] як актора, що 

(1) не визнає права [держави, що є об’єктом ворожнечі] на самостійне існування і, 

відповідно, не бажає утримуватися від насильства» в бік такої держави [328, p. 

260]. Асоціюючи ці дві крайнощі (співробітництва та ворожнечі) з відповідними 

«культурами міжнародної анархії», А. Вендт характеризує першу з них як 

«кантівську» (з алюзією на ідеї І. Канта стосовно можливості «вічного миру»), а 

другу – в якості «гоббсівської», вказуючи на панування принципу «війни всіх 

проти всіх», обґрунтованого Т. Гоббсом, за умов панування такого роду відносин 

у міжнародному середовищі [386]. Оскільки в межах «соціальної теорії 

міжнародних відносин», запропонованої А. Вендтом у відповідності до 

методологічних принципів соціального конструктивізму, постулюється існування 
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взаємозв’язку між внутрішньополітичними ідентичностями акторів та їх 

міжнародно-політичною поведінкою, то можна говорити про необхідність 

урахування таких ідентичностей та породжуваних ними ситуацій 

співробітництва-ворожнечі при характеристиці ситуації співвідношення сил та 

детермінованої ним внутрішньосистемної динаміки. Тим самим, може відбутися 

перехід від абстрактних кількісних характеристик співвідношення сил до якісного 

аналізу взаємодії конкретних держав у межах тієї чи іншої міжнародної системи.  

Як можна зрозуміти з вищенаведеного, сучасна інтерпретація 

співвідношення сил вимагає відходу від структурно-реалістичних абстракцій у бік 

урахування обумовлених контекстом відповідного міжнародного суспільства 

рольових моделей взаємин між конкретними державами-акторами. Саме такий 

підхід може претендувати на різностороннє тлумачення динаміки співвідношення 

сил та його зв’язку з іншими змінними відповідної міжнародної системи, а отже – 

саме його і може бути застосовано у ході цього дослідження.  

Переходячи до розгляду останнього блоку проблем, поставлених у ході 

обговорення недоліків структурного реалізму як парадигми дослідження, 

необхідно звернути увагу на регіональний вимір проблематики співвідношення 

сил. У той час як прихильники структурного реалізму в більшості випадків 

зосереджують свою увагу на глобальному вимірі міжнародних відносин, існують 

підстави стверджувати, що завершення глобального протистояння, типового для 

епохи «холодної війни», сприяло перенесенню міжнародно-політичної динаміки 

на рівень регіональних взаємодій. Особливо це явище стає помітним у випадку 

врахування моделей співробітництва-ворожнечі, що вже були розглянутів вище.  

На думку Б. Бузана та О. Вівера, в основі проблем, з якими представники 

структурно-реалістичної (неореалістичної) парадигми стикаються при спробі 

інтерпретувати співвідношення рівнів сучасної міжнародної системи та характер 

її полярності, лежить спадщина доби «холодної війни», за умов якої і було 

сформовано основу категоріального та загальнометодологічного апаратів 

неореалізму. Ситуація, за якої процеси, що відбувалися на регіональному рівні, 
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фактично залежали від динаміки суперництва (або й відвертої ворожнечі) між 

двома наддержавами, імпліцитний конфлікт яких і складав основну сутність 

біполярної системи міжнародних відносин, спонукала дослідників-неореалістів 

применшувати, а то й ігнорувати, епістемологічну важливість регіонального рівня 

міжнародної системи в своїх теоретичних побудовах [163, p. 31]. Подібним 

чином, піднесення неолібералізму («глобалізму») в якості нової популярної 

парадигми дослідження міжнародних відносин після завершення «холодної 

війни» сприяло тому, що велика частина дослідників стала прихильниками тези 

про принципову детериторіалізацію сучасної міжнародної політики, оскільки, на 

їх думку, «вестфальський» міжнародний порядок, що характеризувався стійкими 

структурами полярності, віднині було замінено більш «мережевим», 

економікоцентричним типом структурування міждержавних взаємодій [163, p. 

31]. Обидва підходи сприяли ігноруванню важливості регіоналізму як явища в 

сучасних міжнародних відносинах, а тому й неповному тлумаченню 

проблематики полярності сучасної міжнародної системи.  

Одним із проявів проблем, з якими зіткнулися прибічники структурного 

реалізму при спробі визначити характер полярності сучасної міжнародної 

системи, є відносна аморфність сучасної ієрархії держав. З одного боку, очевидно, 

що після розпаду СРСР Сполучені Штати Америки зберегли статус єдиної 

наддержави, що пояснюється унікальним поєднанням їх військового потенціалу 

та «м’якої сили» в глобальному вимірі. З іншого боку, фактом є існування певних 

регіональних, або «середніх», держав, чий вплив не виходить за межі їх 

відповідних регіонів. Зокрема, до останньої категорії належать передусім Ізраїль, 

Іран, Бразилія, Індія, Пакистан та Туреччина. Нарешті, існують держави, що 

здатні поширювати свій вплив за межі якогось одного окремо взятого регіону, але 

при цьому вже або ще не можуть бути рівноправними суперниками США в якості 

наддержав. До цієї категорії можуть бути віднесені КНР, Російська Федерація та 

Європейський Союз, взятий або як політико-економічний союз Франції та 

Німеччини, або як міждержавне об’єднання, в межах якого домінуючу роль 
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відіграє Німеччина [163, p. 31]. Виходячи з цих міркувань, переважна більшість 

прихильників структурного реалізму розглядають сучасну міжнародну систему 

або як однополярну (тобто таку, що характеризується переконливим лідерством з 

боку США) [246], або як перехідну до класичної багатополярної, що мала би бути 

досягнута в ході поступового занепаду односторонньої американської гегемонії 

[52; 55]. У той же час, як стверджують Б. Бузан та О. Вівер, подібні дискусії, що 

характеризувалися послідовним змішанням понять «полярності» та 

«співвідношення сил» у їх проявах на глобальному та регіональному рівнях 

міжнародної системи, вказують лише на те, що їх учасники досі перебувають під 

впливом політичного дискурсу, характерного для доби біполярності, за якого 

регіональний рівень системних взаємодій визнавався повністю залежним від рівня 

глобального [163].  

Натомість, підхід, запропонований Б. Бузаном та О. Вівером, виходить із 

того, що саме регіональний рівень є ключовим у плані визначення співвідношення 

центрів сили та викликаної останнім ситуації полярності. Зокрема, на думку 

дослідників, необхідно проводити чітку межу між наддержавами (у випадку 

сучасної міжнародної системи, наддержавою) та регіональними державами, вплив 

яких не виходить за межі відповідної регіональної групи держав. У свою чергу, 

великі держави перебувають посередині цього спектру, маючи більші можливості 

впливу на міжнародну систему в цілому, ніж регіональні держави, але при цьому 

поступаючись наддержавам за цією ознакою. У зв’язку з такою диференціацією, 

видається необхідним провести аналіз критерій належності тих чи інших держав 

до однієї з цих категорій відповідно до підходу, запропонованого Б. Бузаном та О. 

Вівером.  

Отже, за умов прийняття на озброєння цієї концепції, що тісним чином 

пов’язана з основними постулатами соціально-конструктивістської парадигми, 

наддержавами можуть називатися держави, що характеризуються поєднанням 

трьох ключових ознак, а саме: (1) розпорядження високорозвиненим та потужним 

військово-політичним потенціалом та відповідною економічною базою його 
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підтримки та розвитку); (2) активна участь у процесах сек’юритизації та 

десек’юритизації (подолання загроз своїй безпеці) в усіх або більшості регіонах 

світу в якості (залежно від контексту) джерел міжнародно-політичних загроз, 

гарантів міжнародної безпеки, ключових партнерів регіональних держав, або 

організаторів військових інтервенцій проти останніх; (3) отримання визнання 

свого статусу в якості наддержави з боку більшості держав світу, що 

проявляється, зокрема, у визнанні пропагованих відповідною наддержавою 

цінностей як «універсальних» [163, p. 35]. Останнє чітко вказує на тісний зв’язок 

між концепцією Б. Бузана та О. Вівера, з одного боку, та теорією міжнародного 

суспільства, з іншого.  

На противагу наддержавам, що можуть собі дозволити сек’юритизацію та 

десек’юритизацію міжнародно-політичних проблем в усіх регіонах світу, 

регіональні держави відіграють роль визначальних чинників полярності в рамках 

відповідних регіональних комплексів безпеки. Саме від кількості регіональних 

держав та їх співвідношення сил і залежить полярність на регіональному рівні. У 

той час як із точки зору глобального співвідношення сил регіональні держави 

найчастіше розглядаються як об’єкти зіткнення інтересів наддержав та великих 

держав, у межах свого регіонального середовища вони є відносно незалежними 

суб’єктами, які, за деякими винятками, можуть здійснювати провідний вплив на 

регіональну динаміку міжнародних відносин. У свою чергу, великі держави 

характеризуються свого роду проміжним статусом: на відміну від регіональних 

держав, їх позиція береться до уваги рештою міжнародних акторів при вирішенні 

проблем, що мають глобальну важливість, але в той же час вони не є активними 

учасниками процесів сек’юритизації/десек’юритизації в більшості регіонів світу 

на рівні з наддержавами. Хоча великі держави прагнуть вийти за межі свого 

початкового регіону, в межах постбіполярної системи вони ризикують 

наштовхнутися на протидію з боку наддержави, що певним чином обмежує їх 

можливості [77]. У плані своєї міжнародно-політичної ідентичності великі 

держави визнаються такими, що «володіють достатнім економічним, військовим 
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та політичним потенціалом для того, щоб претендувати на статус наддержави в 

короткій або середній перспективі» [163, p. 35].  

Як можна зрозуміти, така концепція дозволяє вказати на особливості 

взаємодії глобального та регіонального рівнів та водночас – на характер 

формування співвідношення сил на регіональному рівні. На відміну від 

структурно-реалістичного розуміння співвідношення сил як зумовленого 

насамперед взаємодією наддержав/великих держав на глобальному рівні, 

запропонована Б. Бузаном та О. Вівером концепція характеризує динаміку 

співвідношення сил як детерміновану відповідними рівнями міждержавної 

взаємодії. Таким чином, регіональне співвідношення сил може розглядатися як 

специфічна структура взаємин між акторами в межах відповідної регіональної 

системи, що характеризується конкуренцією за розподіл релятивної потуги між 

державами-учасниками останньої.  

Зважаючи на окреслену вище філософську основу дослідження, видається, 

що розкриття його проблематики вимагає використання методичного 

інструментарію, що дозволив би поєднати основні елементи структурно-

реалістичного підходу з його концептом співвідношення сил та соціально-

конструктивістської парадигми з її відповідним наголосом на важливості 

конструювання політичних ідентичностей та безпекових загроз для відносин між 

міжнародними акторами. Саме тому з метою реалізації цього синтезу було обрано 

теорію регіональних комплексів безпеки (далі – ТРКБ), оскільки, як буде показано 

нижче, цей підхід дозволяє охарактеризувати динаміку регіонального 

співвідношення сил з точки зору її взаємозв’язку з динамікою сприйняття загроз 

державами-акторами відповідної регіональної системи. Нарешті, використання 

ТРКБ дозволяє уяснити сутність впливу «Арабської весни» на регіональне 

співвідношення сил та формування відповідних коаліцій держав у контексті її 

зв’язку з концептом сек’юритизації.  

На думку безпосередніх авторів ТРКБ Б. Бузана та О. Вівера, у межах 

«анархічно структурованої міжнародної системи відповідного масштабу та 
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географічної складності» РКБ можуть бути основними структурними одиницями 

міждержавних взаємодій у царині безпеки, водночас справляючи «важливий 

медіативний вплив на практичне втілення глобальної динаміки полярності 

великих держав у межах міжнародної системи» [163, p. 40]. Будучи провідним 

дослідником у сфері РКБ, Б. Бузан протягом своєї наукової діяльності дав два 

взаємопов’язаних визначення РКБ. Перше з них, сформульоване ще 1983 р., 

характеризує РКБ як «групу держав, чиї основні проблеми безпеки 

переплітаються настільки тісно, що їх питання національної безпеки не можливо 

розглядати в ізоляції один від одного» (цит. за [120, с. 122]). Друге, більш 

специфічне визначення РКБ, що вказує на зв’язок цієї концепції з феноменами 

сек’юритизації/десек’юритизації, розглядає регіональний комплекс безпеки як 

«комплекс елементів, у межах якого основні процеси сек’юритизації, 

десек’юритизації, або і ті, і інші переплетені настільки сильно, що проблеми 

безпеки одного з них неможливо надійним чином аналізувати або вирішувати у 

відриві від інших» [163, p. 44].  

Особливістю останнього визначення є, зокрема, те, що в ньому Б. Бузан 

відходить від попереднього державоцентричного підходу до розгляду проблем 

безпеки при збереженні наголосу на прояві процесів сек’юритизації та 

десек’юритизації в межах регіональних блоків, які разом складають міжнародну 

систему. Незважаючи на те, що в межах цього дослідження саме державні актори 

будуть перебувати в центрі уваги, використання ТРКБ дозволяє також залучити 

до розгляду проблеми регіонального співвідношення сил також і недержавних 

акторів, що буде особливо доречним у випадку таких регіонів, як Близький Схід 

та Північна Африка.  

Концепція РКБ поєднує в собі чотири ключові змінні, три з яких 

відповідають основним постулатам структурно-реалістичної парадигми, в той час 

як остання може бути охарактеризована як пов’язана з соціально-

конструктивістською традицією. Відповідно, «реалістичними» змінними РКБ є (1) 

існування географічного кордону (межі), що відділяє будь-який РКБ від його 
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сусідів; (2) анархічна структура зв’язків між акторами, що є елементами 

відповідного комплексу; та (3) структура полярності, що визначає розподіл 

релятивної потуги між акторами, що складають РКБ [80, с. 65]. В якості 

«конструктивістської» змінної в цьому випадку виступає характер соціального 

конструювання ідентичностей акторів у межах РКБ, який, у свою чергу, 

визначається категоріями моделей співробітництва-ворожнечі, розроблених А. 

Вендтом.  

Вищенаведені змінні є свого роду чинниками сценаріїв динаміки РКБ. Їх 

комбінація визначає три основні архетипи таких сценаріїв, а саме: (1) збереження 

статус-кво (відсутність будь-яких серйозних змін у загальній структурі РКБ); (2) 

внутрішня трансформація (характеризується змінами в загальній структурі РКБ у 

його існуючих зовнішніх кордонах); та (3) зовнішня трансформація (зміна 

зовнішніх кордонів РКБ, що може означати його територіальне розширення або 

звуження) [163, p. 53]. У свою чергу, кожен із цих архетипів може мати ряд 

емпіричних проявів. До прикладу, під «внутрішньою трансформацією» можуть 

розумітися як відхід від анархічної структури зв’язків між акторами (наприклад, 

внаслідок розвитку процесів регіональної політичної інтеграції), так і зміни в 

домінуючій моделі співробітництва-ворожнечі (в результаті трансформації моделі 

співробітництва-ворожнечі, що була до того часу панівною в межах відповідного 

РКБ або через зміну правлячих в одній або кількох державах політичних 

режимів). Така різноманітність можливих проявів динаміки РКБ засвідчує 

значний аналітичний та прогностичний потенціал викладеної вище концепції. Як 

буде показано нижче, саме характер викликаних «Арабською весною» 

трансформацій моделей співробітництва-ворожнечі в рамках Близькосхідного 

РКБ зіграв важливу роль у загальній перебудові конфігурації співвідношення сил 

на регіональному рівні.  

Інтерпретація РКБ як основної структурної одиниці сучасної системи 

міжнародної безпеки природним чином ставить питання про можливе 

співвідношення між регіональними структурами безпеки та великими 
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державами/наддержавами. В межах концепції, запропонованої Б. Бузаном та О. 

Вівером у 2003 р., було виділено одну наддержаву (Сполучені Штати Америки) та 

чотири великі держави, що поступаються їй статусом, але сприймаються 

більшістю членів міжнародного суспільства як легітимні претенденти на статус 

наддержави (КНР, ЄС як нестійка міжнародно-політична коаліція Великої 

Британії, Франції та Німеччини, Російська Федерація, та Японія) [163, p. 36]. 

Враховуючи унікальний потенціал наддержав/великих держав та їх здатність 

проектувати свої національні інтереси безвідносно їх належності до певного 

регіону, можна зробити висновок про те, що наддержави та великі держави 

перебувають поза межами впливу регіонально-географічного детермінізму. 

Натомість, завдяки вищенаведеним особливостям своїх потенціалів та інтересів, 

наддержави та великі держави можуть напряму втручатися в динаміку 

відповідних РКБ. Відповідне втручання, в межах ТРКБ, характеризується як 

механізм проникнення (англ. mechanism of penetration).  

Саме обговорення явища проникнення наддержав та великих держав 

дозволяє осягнути взаємозв’язок РКБ із структурою глобального співвідношення 

сил. Процес проникнення відбувається за рахунок входження зовнішніх держав у 

домовленості стосовно питань безпеки з державами-акторами відповідного РКБ 

[163, p. 46]. Притаманна РКБ ситуація суперництва між регіональними полюсами 

спонукає останніх звертатися до зовнішніх акторів, що володіють значним 

військово-політичним потенціалом, за підтримкою, що й викликає ситуацію, за 

умов якої створюється тісний зв’язок між регіональною та глобальною динамікою 

безпеки. Таким чином, існує прямий та безпосередній зв’язок між структурами 

суперництва, співвідношення сил та союзництва на регіональному рівні та 

глобальними структурами балансування та полярності. Відповідна модель 

співробітництва-ворожнечі, таким чином, є похідною від процесів регіональної 

взаємодії в сфері безпеки, з одного боку, та участі глобальних акторів у процесах 

формування структури регіональної безпеки, з іншої. Нарешті, загальна 

внутрішньополітична ситуація в державах-акторах відповідного РКБ справляє 
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значний вплив на дію відповідних чинників регіональної безпеки. Отже, ТРКБ 

дозволяє поєднати в одну структуру відразу три рівні факторів безпеки, що є 

ключовим з точки зору оцінки ефективності цього підходу.  

Вплив глобальних акторів міжнародних відносин може досягнути такого 

рівня, за якого інтереси великих держав проявляють себе на регіональному рівні 

на значно вищому рівні, ніж це було би характерно за умов звичайного 

проникнення. У рамках ТРКБ така ситуація, за умов якої регіональні структури 

безпеки повністю розчиняються у структурах глобального суперництва великих 

держав, характеризується як перехоплення (англ. overlay). За умов перехоплення 

автономні процеси сек’юритизації/десек’юритизації припиняють своє 

функціонування, а більшість держав регіону напряму контролюється з боку 

відповідних великих держав з використанням традиційних методів військово-

політичного впливу [163, pp. 61-62]. Незважаючи на те, що за умов сучасної 

міжнародної системи ситуації перехоплення є достатньо рідкісними, важливість 

деяких РКБ з точки зору глобальних інтересів великих держав та єдиної на цей 

момент наддержави (у тому числі, й Близькосхідного РБК) вказує на те, що 

подібні варіанти не можливо повністю виключити.  

Таким чином, методологічний підхід, заснований на ТРКБ, дозволяє 

провести чіткий зв’язок між процесами сек’юритизації, взятими в їх комплексі на 

регіональному рівні, та регіональним співвідношенням сил. Взаємодія між 

структурно-реалістичними та соціально-конструктивістськими аспектами 

теоретичного підходу дозволяє відстежити причинно-наслідкові зв’язки між 

глобальним та регіональним рівнем конструювання сприйняття безпеки, що в 

свою чергу дає підстави для ефективнішої інтерпретації відповідних політичних 

процесів.  

Основною особливістю Близького Сходу та Північної Африки з точки зору 

ТРКБ є те, що в основі динаміки сек’юритизації/десек’юритизації цього регіону 

перебувають відносини між постколоніальними національними державами, що у 

внутрішньополітичному плані є достатньо слабкими, але при цьому домодерні 
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суб’єкти, такі як клан, плем’я та релігійна громада (секта), практично повністю 

зберігли свій вплив на регіональну систему міжнародних відносин. У межах 

концепції, запропонованої Б. Бузаном та О. Вівером, станом на 2003 р. структура 

Близькосхідного РКБ була детермінована арабо-ізраїльським конфліктом, 

оскільки моделі співробітництва-ворожнечі основних держав регіону залежать від 

того, яку саме позицію кожна з них зайняла відносно цього вузла регіональних 

протиріч [163, рр. 190-191]. Подібної позиції дотримується О. Коппель, вказуючи 

на особливу значущість арабо-ізраїльського конфлікту, що традиційно виступає в 

якості основного компонента близькосхідного конфлікту як такого, для 

конструювання основних структур близькосхідної системи міжнародних відносин 

з моменту деколонізації більшості країн регіону наприкінці 1940-х рр. [57]. 

Виникнення ситуації перманентного близькосхідного конфлікту в подальшому 

вплинуло на формування регіональних центрів сили та динаміку зміни 

співвідношення сил між останніми [57]. У той же час, дві війни в Перській затоці 

(1990-1991 та 2003 рр.) ознаменували підвищення рівня проникнення США як 

глобального актора, що володіє статусом наддержави, аж до рівня перехоплення 

ними динаміки процесів сек’юритизації в регіональному субкомплексі Перської 

затоки (див. нижче) за рахунок елімінації Іраку як одного з регіональних центрів 

сили. Тому необхідно зазначити, що процес внутрішньої трансформації 

Близькосхідного РКБ розпочався ще за підсумками другої війни в Перській 

затоці, оскільки з цього моменту процеси співробітництва-ворожнечі основних 

регіональних центрів впливу відбувалися з урахуванням їх порівняльного 

ставлення до розширення впливу США в регіоні.  

У географічному плані Близькосхідний РКБ розглядається як такий, що 

охоплює основні території Близького Сходу та Північної Африки, починаючи від 

Марокко (включно із Західною Сахарою) та закінчуючи Іраном. Певним винятком 

у цьому плані є Туреччина, яка, з позицій ТРКБ, вважається державою-ізолятором 

(англ. insulator state), що перебуває на межі Близькосхідного та Європейского 

РКБ, не належачи по-справжньому до жодного з них. Подібним чином 
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державами-ізоляторами є Афганістан (що відділяє Близький Схід від  

суперкомплексу Південної та Східної Азії) та ряд держав Африки на південь від 

Сахари (від Мавританії до Чаду включно), які перебувають на стику автономних 

процесів сек’юритизації, характерних для Близького Сходу та для Західної 

Африки відповідно. Останній регіон у рамках ТРКБ розглядається як 

протокомплекс (англ. proto-complex), для якого характерне поєднання явної 

взаємозалежності в сфері безпеки між її складовими елементами та відносно 

низького рівня автономності процесів сек’юритизації/десек’юритизації [163, p. 

491]. Схематично структуру Близькосхідного РКБ та його взаємозв’язків з 

сусідними РКБ, їх аналогами та державами-ізоляторами відповідно до авторської 

концепції Б. Бузана та О. Вівера можна представити на наступному рисунку. 

 

Рис. 1. Диференціація Близькосхідного РКБ та структура направлених на нього 

міжрегіональних взаємодій у сфері відносин безпеки [140, p. 189]. 

 

Як можна побачити з Рис. 1, в структурному плані Близькосхідний РКБ 

можна поділити на три географічно детерміновані субкомплекси (англ. sub-

complexes), формування кожного з яких відбулося відповідно до динаміки 

процесів деколонізації та арабо-ізраїльського протистояння в другій половині ХХ 

ст. До прикладу, Левантський субкомплекс регіональних відносин безпеки 

сформувався в ході низки перманентних військових та квазівійськових 

конфліктів, що охоплювали Ізраїль та його безпосередніх сусідів з арабського 
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світу – як держави (Єгипет, Йорданія, Сирія, Ліван), так і недержавних акторів 

(Організація визволення Палестини, рухи «Хізболла» та «Хамас» тощо). Тому 

його можна розглядати як класичний зразок конфліктної формації (англ. conflict 

formation), тобто такої моделі взаємозалежності в сфері безпеки, за якого 

домінуючими мотивами міжнародних акторів є страх війни та очікування щодо 

широкого використання сили або загрози силою в міждержавних відносинах [163, 

p. 489].  

У свою чергу, субкомплекс Перської затоки почав формуватися як такий з 

моменту відмови Великої Британії від спроб подальшого здійснення свого 

імперського впливу в субрегіоні (1971 р.). З  точки зору ТРКБ, основним для 

цього субкомплексу є детермінована історико-культурними чинниками 

ворожнеча між сунітськими та шиїтськими державами, тому саме цей аспект 

привертає на себе увагу в контексті завдань цієї роботи. Протистояння між 

шиїтським Іраном та сунітськими монархіями Аравійського півострова, в свою 

чергу, накладається на проблематику іранської ядерної програми, що викликала 

особливе занепокоєння як США, так і ряду великих держав. Як зазначає в цьому 

контексті С. Галака, прагнення США обмежити можливості Ірану в плані 

створення власного ядерно-енергетичного потенціалу та засобів ядерного 

ураження стали одним із ключових чинників, що визначають сучасну 

близькосхідну політику Сполучених Штатів [17]. Тому розгляд проблеми 

сунітсько-шиїтського протистояння на прикладі субкомплексу Перської затоки 

неможливо уявити без урахування «американського» чинника.  

 Насамкінець, субкомплекс Магрибу охоплює сукупність безпекових 

взаємодій між Марокко, Алжиру, Тунісу та Лівії, причому динаміка відносин 

безпеки, характерна для цього субкомплексу, поступово зливається з аналогічною 

динамікою держав-ізоляторів на південь від Сахари (у першу чергу, Чаду та 

Мавританії). До моменту початку «Арабської весни», що безпосередньо 

торкнулася Магрибу в куди більшій мірі, ніж двох інших субкомплексів 

Близькосхідного РКБ, ключовим джерелом процесів 
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сек’юритизації/десек’юритизації в межах  субкомплексу залишался чинники 

суперництва між Лівією, Марокко та Алжиром довкола контролю над Чадом та 

Західною Сахарою [26; 163]. Незважаючи на всі перипетії арабо-ізраїльського 

конфлікту та суперництва між основними регіональними державами в Перській 

затоці, субкомплекс Магрибу залишався достатньо стабільним до моменту 

початку «Жасмінової революції» в Тунісі, що стала точкою відліку змін динаміки 

регіональної безпеки в межах Близькосхідного РКБ у цілому.  

Виходячи із загальних принципів ТРКБ, а також їх емпіричних проявів на 

рівні Близькосхідного РКБ, можна стверджувати, що «Арабська весна» являла 

собою складний та внутрішньо суперечливий процес внутрішньої трансформації 

Близького Сходу як регіонального комплексу безпеки, що ознаменував собою 

утворення тісніших взаємозв’язків між внутрішньополітичним та регіональним 

рівнем процесів сек’юритизації/десек’юритизації. До того часу більшість 

правлячих режимів країн Близького Сходу та Північної Африки 

характеризувалися достатньо високим рівнем автономії від (переважно 

зародкових) структур ліберального громадянського суспільства та контрмодерних 

транснаціональних рухів переважно ісламістського спрямування [274, pp. 339-

342]. Тому можна вважати, що лейтмотивом «Арабської весни» як процесу 

внутрішньої трансформації Близькосхідного РКБ стало послаблення авторитарної 

національної держави як основного суб’єкта міждержавних відносин та відносин 

регіональної безпеки, з одного боку, та зростання ваги загроз 

внутрішньополітичного та ідеологічного характеру в загальній структурі 

регіональних процесів сек’юритизації та десек’юритизації. У той же час, 

«Арабська весна» мала далекосяжні наслідки і з точки зору динаміки регіональної 

полярності та рівня проникнення великих держав, основні тенденції яких будуть 

викладені у відповідних розділах цієї роботи.  

Через дезінтеграцію політичних режимів тих ключових держав 

Близькосхідного РКБ, що в тій чи іншій мірі асоціювалися з політичним проектом 

арабського націоналізму (Єгипет, Лівія) та піднесення впливу різного роду 
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панісламських проектів, пов’язаних у першу чергу з такими державами як 

Саудівська Аравія та Катар, з одного боку, та Іран, з іншого, доводиться 

констатувати, що основною тенденцією змін у структурі процесів 

сек’юритизації/десек’юритизації Близькосхідного РКБ за підсумками «Арабської 

весни» є значне підвищення ролі конфесійного чинника. Незважаючи на 

збереження важливості арабо-ізраїльського конфлікту як однієї з ключових 

змінних процесів сек’юритизації/десек’юритизації на регіональному рівні, фактор 

конфесійної диференціації ісламського світу, який у другій половині ХХ ст. було 

витіснено на відносний маргінес регіональної системи міжнародних відносин, 

остаточно конституювався як основне джерело нової конфліктної формації на 

Близькому Сході. В подальшому буде показано, яким чином його піднесення 

сприяло подальшій інтеграції Туреччини та Ірану в структуру взаємодій у сфері 

безпеки на регіональному рівні, а також зміцненню впливу «нафтових монархій» 

Перської затоки за межами їх локального субкомплексу безпеки.  

Наступний аспект, що має бути розглянутий у зв’язку з питаннями, 

поставленими в цьому підрозділі, пов’язаний із проблемою змін у системі 

взаємодій між регіональними структурами безпеки та співвідношення сил, з 

одного боку, та структурами проникнення великих держав та єдиної наддержави в 

динаміку останніх, з іншого. В той час як друга війна в Перській затоці 

завершилася ситуацією прямої військово-політичної присутності США в межах 

Близькосхідного РКБ, «Арабська весна» потягла за собою активізацію процесів 

прихованої участі низки великих держав у породжених хвилею революційних 

подій регіональних та внутрішньополітичних конфліктах, що мали відповідний 

вплив на регіональне співвідношення сил. Характерною в цьому контексті був 

також прямий виступ збройних сил низки країн НАТО проти режиму М. Каддафі 

в ході громадянської війни в Лівії навесні-влітку 2011 р. На відміну від США, що 

намагалися самоусунутися від активної участі в регулюванні нових конфліктів на 

Близькому Сході після провалу іракської стратегії Дж. Буша-молодшого, Велика 

Британія та Франція як основні «великодержавні» компоненти ЄС 
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продемонстрували свою готовність до інтервенціоністської політики та водночас 

– небажання контролювати подальший розвиток подій у Лівії після падіння 

режиму М. Каддафі. Нарешті, Росія та КНР були багато в чому застигнуті 

зненацька динамікою «Арабської весни», що проявилося в фактичному 

полишенні на призволяще режиму М. Каддафі та достатньо індиферентному 

ставленні до зміни влади в Єгипті. Лише на наступному етапі близькосхідної 

кризи 2010-х рр., центром якого цього разу стала Сирія, ці держави виступили в 

якості активних захисників попереднього статус-кво.  

Нарешті, важливим є також акцентування уваги на проблемі підвищення 

ваги недержавних акторів, якими в умовах Близькосхідного РКБ є передусім 

транснаціональні організації ісламістського ідеологічного спрямування, в 

контексті регіонального співвідношення сил. Оскільки в ході «Арабської весни» 

ряд національних держав, які до цього жорстко придушували будь-які прояви 

радикального ісламізму (Єгипет, Лівія, Ємен), частково або повністю втратили 

контроль над своїми територіями, радикальні ісламісти отримали можливість 

формування повноцінних військово-політичних рухів та контрольованих ними 

анклавів на відповідних територіях (частина Південного Ємену, Кіренаїка та 

Феццан у Лівії, Синайський півострів). Водночас, помірковані ісламістські рухи, в 

першу чергу – «Брати-мусульмани», отримали можливість легальної координації 

своїх політичних зусиль за умов номінально плюралістичних політичних систем у 

цих країнах. Тому важливо простежити, який саме вплив активізація цих 

недержавних акторів справила на загальний стан регіонального співвідношення 

сил, і наскільки тривалим він був.  

Таким чином, саме три зазначених вище блоки питань стануть основою 

відповідних підрозділів другого розділу дослідження. В цілому ж проведений у 

цьому розділі аналіз недоліків структурно-реалістичного підходу до інтерпретації 

співвідношення сил та утвердження необхідності залучення елементів соціально-

конструктивістської парадигми дослідження міжнародних відносин дозволили 

представити різносторонній аналіз методології дослідження, що знайшла своєї 
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практичне вираження в розгляді концепції регіональних комплексів безпеки 

(РКБ). Відповідний аналіз цієї концепції, а також її наслідків для аналізу 

проблематики регіональних систем міжнародних відносин, було викладено 

автором цієї дисертації у відповідній науковій публікації [42]. 
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РОЗДІЛ 2. Трансформація міжнародно-політичної ідентичності Близького 

Сходу за умов нової конфігурації співвідношення сил 

 

Як уже було зазначено в попередньому розділі, проблематика змін у 

співвідношенні сил у регіоні Близького Сходу та Північної Африки (або ж, якщо 

дотримуватися методологічного підходу, заснованого на ТРКБ, – Близькосхідного 

РКБ) повинна розглядатися в розрізі її геополітичної зумовленості, що пов’язана в 

першу чергу з високим рівнем проникнення позарегіональних великих держав у 

регіональні процеси сек’юритизації. Відповідно до розглянутого у другому 

розділі цього дослідження методологічного підходу, основними критеріями 

оцінки того, як саме змінилася роль того чи іншого регіонального актора 

міжнародних відносин у структурі близькосхідного співвідношення сил, будуть 

(1) характер відносин між відповідними акторами та регіональними полюсами 

співвідношення сил (у тому разі, якщо відповідний актор сам являє собою 

окремий регіональний полюс сили, – напрям коливань його релятивної потуги) та 

(2) спрямованість аспектів співробітництва-ворожнечі у відносинах між 

відповідними акторами. Відповідно, інтерес дослідника полягає в тому, як саме 

«Арабська весна» вплинула на динаміку полярності та домінуючі зв’язки 

співробітництва-ворожнечі на рівні регіонального комплексу безпеки.  

 

2.1. Вплив «Арабської весни» на співвідношення сил у межах Магрибу 

 

Виходячи з того, що саме Магриб став початковою точкою розповсюдження 

імпульсу революційних пертурбацій у межах усього Близького Сходу, слід 

розглянути основні прояви впливу «Арабської весни» на динаміку відносин у 

сфері безпеки між основними акторами Магрибського субкомплексу та моделі 

співробітництва-ворожнечі, що до того часу були панівними в межах цього 

субкомплексу. У той же час, необхідно простежити існування певних 

взаємозв’язків між динамікою цих процесів на рівні субкомплексу та рівні 
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Близькосхідного РКБ в цілому, що дозволить зробити певні попередні висновки 

щодо ієрархії відповідних змін.  

На момент початку «Арабської весни» Магриб характеризувався відносно 

сталою динамікою процесів міжнародно-політичної поляризації та 

співробітництва-ворожнечі. Усі політичні режими країн, що належать до цього 

субкомплексу: Марокко, Лівії, Тунісу та Алжиру, – являли собою 

девелопменталістські диктатури різного ступеня авторитарності, основні 

підвалини яких склалися ще в період «холодної війни». Найвищим рівнем 

патріархальності та водночас політичної стабільності серед держав регіону 

характеризувалося королівство Марокко, а найменш стабільним був Алжир, 

військовий режим якого, будучи прямим спадкоємцем секулярного 

націоналістичного режиму, що склався наприкінці 1960-х – на початку 1970-х рр., 

активно протистояв спробам ісламістських рухів та груп транснаціонального 

характеру перетворити Алжир на осередок міжнародного ісламізму [23]. 

Подібний суспільно-політичний характер носило і правління З. А. Бен Алі в 

Тунісі. У той же час, Лівія, яка з 1970-х рр. виступала в ролі свого роду полюсу 

революційної дестабілізації через ідеологічні та революційні амбіції свого 

керівництва на чолі з М. Каддафі, також поступово переходила до більш 

прагматичних підходів стосовно відносин із сусідніми державами. Така ситуація 

свідчила про те, що загальна ситуація в межах Магрибського субкомплексу на 

початок 2010-х рр. характеризувалася доволі низьким рівнем конфліктності (за 

умовним винятком неформального зіткнення інтересів Марокко та Алжиру в 

Західно-Сахарському конфлікті [94]), за умов збереження загрози з боку 

транснаціональних ісламістських організацій, основним об’єктом якої 

розглядався Алжир.  

У плані панівних моделей співробітництва-ворожнечі, можна стверджувати, 

що основною рисою політичної культури держав Магрибського субкомплексу 

була схильність до прагматичного обмеження міждержавного насильства, що в 

термінах А. Вендта можна характеризувати як «локківську» культуру 
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міжнародної анархії [386, p. 283]. У той час як використання сили чи загрози 

силою розглядалися в якості легітимних варіантів міждержавної взаємодії, 

принаймні з 1980-х рр. застосування цих інструментів просування свого впливу та 

підвищення своєї важливості з боку ключових держав-учасниць цього 

субкомплексу було достатньо рідкісним та територіально обмеженим явищем. 

Основним джерелом можливого міждержавного конфлікту, як уже зазначалося, 

на рівні субкомплексу виступала проблема Західної Сахари, навколо якої 

зіткнулися інтереси Марокко, з одного боку, i Лівії та Алжиру – з іншого [94; 

401]. При цьому з кінця 1980-х рр. цей конфлікт перебував у фактично 

«замороженому» стані, а його питома вага як чинника міждержавних відносин на 

рівні субкомплексу поступово знижувалася. До того ж, закінчення «холодної 

війни» та зростання важливості економічних відносин з країнами-членами ЄС 

зумовило поступову трансформацію Магрибського субкомплексу в бік 

переформатування притаманних йому процесів сек’юритизації у міжнародно-

економічній площині. Основні держави регіону почали конкурувати та водночас – 

співробітничати в своєму прагненні зміцнити інтенсивність торгівельно-

економічних зв’язків з ЄС, при цьому за умов гарантій своїх економічних 

інтересів. Можна вважати, що процеси європейської економічної інтеграції та 

пов’язана з ними загроза введення торгівельних квот та інших обмежень стали 

основним чинником розвороту держав Магрибу від пов’язаної з класичним 

поняттям співвідношення сил політики до курсу, що характеризувався відносним 

співробітництвом у плані протидії новітнім міжнародно-економічним загрозам 

[271]. Хоча плани створення скільки-небудь стійкого інтеграційного об’єднання 

держав Магрибу (на кшталт започаткованого в 1989 р. Арабського Магрибського 

Союзу [1; 368; 399]) і зазнали невдачі, тим не менше, сам факт існування таких 

ініціатив свідчив як про відносне зниження потенціалу конфліктності в 

міждержавних відносинах на рівні субкомплексу, так і про якісну зміну характеру 

процесів сек’юритизації в межах Магрибського субкомплексу, а саме – про 
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поступове витіснення суто військово-політичної тематики міжнародно-

економічною.  

У той же час зміна динаміки сек’юритизації, спричинена завершенням 

«холодної війни» та відносним пожвавленням процесів міжнародної економічної 

інтеграції, аж ніяк не означала, що Магрибський субкомплекс повністю вичерпав 

свій конфліктний потенціал. Навпаки, 1990-і – 2000-і роки стали періодом 

поступової активізації діяльності ісламістських організацій та груп 

транснаціонального характеру, яка перенесла основний локус процесів військово-

політичної сек’юритизації з субрегіонального на внутрішньополітичний рівень. 

При цьому в багатьох випадках держави Магрибу, в тому числі й ті, що раніше 

розглядалися в якості непримиренних геополітичних суперників (наприклад, 

Марокко та Алжир), були вимушені вступати у відносини практичного 

співробітництва в сфері безпеки заради протидії діяльності таких 

транснаціональних груп [302]. Поряд із зниженням градусу зовнішньополітичного 

радикалізму лівійського уряду, така ситуація могла дати підстави говорити про те, 

що основною тенденцією динаміки співвідношення сил у межах Магрибу дедалі 

частіше ставало прагнення до співробітництва трьох претендентів на статус 

провідного центра сили (Марокко, Алжиру та Лівії) задля захисту статус-кво від 

посягань з боку радикальних ісламістських рухів.  

Як можна зрозуміти, загальна ситуація в межах Магрибського субкомплексу 

на момент початку «Арабської весни» у грудні 2010 р. характеризувалася 

відносно стабільним співіснуванням трьох претендентів на статус ключової 

регіональної держави в межах Магрибу – Марокко, Алжиру та Лівії, стосовно 

яких Туніс займав позицію нейтральної держави другого порядку, що була більш 

зосередженою на проблемах зміцнення своїх економічних зв’язків з Францією та 

державами Південної Європи [266]. Потенційним актором субрегіонального 

співвідношення сил залишався Народний фронт за визволення Сегієт-ель-Хамра 

та Ріо-де-Оро (ПОЛІСАРІО), незважаючи на те, що не всі учасники 

західносахарського конфлікту визнавали його суб’єктність. Подібним чином, 
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держави протокомплексу Мавританія-Чад, що межують з Магрибом, частково 

брали участь у динаміці субрегіональних процесів сек’юритизації, будучи як 

об’єктом зіткнення інтересів держав Магрибу (як-от Нігер та Чад [141]), так і 

потенційними партнерами та/або суперниками деяких із них (наприклад, 

Мавританія та Малі [157; 255]).  

Тим не менше, ситуація кардинальної трансформації 

внутрішньополітичного рівня сек’юритизації держав Близькосхідного комплексу, 

викликана революційними процесами «Арабської весни», значною мірою 

переформатувала динаміку процесів сек’юритизації в межах Магрибу, в той же 

час сприявши поглибленню розвитку деяких із них. Подальший аналіз буде 

спрямовано на розгляд наслідків «Арабської весни» з точки зору релятивної 

потуги кожної із зазначених вище держав, з тим щоб забезпечити можливість 

аналізу змін у субрегіональній структурі співвідношення сил у цілому.  

З трьох основних держав Магрибського субкомплексу Алжир, як видається, 

зазнав найменшого впливу процесів «Арабської весни». На відміну від Марокко 

та тим більше Лівії, 2011 р. не відзначився скільки-небудь значними 

демонстраціями та протестними виступами, що могли б становити реальну 

загрозу підвалинам безпеки правлячого режиму. Почасти така ситуація, що 

значною мірою відрізнялася від інших провідних арабських держав та держав 

Магрибу зокрема, може бути пояснена тим, що соціально-психологічний вплив 

тривалої громадянської війни, що її вела військова влада Алжиру проти 

радикальних ісламістських рухів у 1990-х – на початку 2000-х рр., багато в чому 

дискредитувала проекти радикальних політичних змін як такі, що потенційно 

ведуть до великої кількості людських жертв та руйнувань без гарантії політичного 

успіху [23]. Тим не менше, певна протестна активність усе ж спостерігалася, але її 

подальше розростання було вміло зупинено самим урядом Алжиру за допомогою 

інструментів так званого «переформатування режиму», проявом чого були, 

зокрема, радикальні зміни в керівництві двох основних «режимних» партій – 

Національної демократичної дії (фр. Rassemblement National Démocratique) та 
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Фронту національного визволення (ФНВ; фр. Front de Libération Nationale) [153; 

392]. Тим не менше, незважаючи на збереження ситуації внутрішньополітичної 

стабільності, два основні чинники дестабілізації, обидва з яких були напряму або 

опосередковано пов’язані з наслідками громадянської війни в Лівії, зіграли 

відповідну роль у порівняльному погіршенні геополітичних позицій алжирського 

режиму в субрегіоні Магрибу.  

Першим із цих чинників стало посилення фрагментації загнаного в підпілля 

ісламістського руху Алжиру, який раніше, будучи в основному інфільтрованим 

агентами алжирського Департаменту розвідки та безпеки (ДРБ), не становив 

реальної загрози алжирській владі з першої половини 2000-х рр. [392]. Падіння 

престижу значно послаблених Ісламських бойових груп (ІБГ), що були основою 

радикального ісламістського руху 1990-х рр. [392], зумовило посилення впливу 

раніше маргінальних ісламістських груп – як «Аль-Каєди в Магрибі» (АКМ), так і 

окремих груп, що відкололися від останньої, – таких як «Батальйон з’єднаних 

кров’ю», що став основною силою, яка стояла за рядом зухвалих атак на військові 

та цивільні об’єкти Алжиру наприкінці 2012 р. Своєрідною кульмінацією 

останніх стала криза навколо масового захоплення заручників на одному з 

об’єктів газотранспортної інфраструктури Алжиру, що знаходиться неподалік від 

м. Ін-Аменас [157]. Незважаючи на те, що внаслідок бойового зіткнення з 

штурмовою групою ДРБ більшість бойовиків було знищено, сам факт настільки 

масштабного захоплення заручників свідчить про значне зростання оперативної 

активності радикальних ісламістських груп на території Алжиру. У свою чергу, 

такий розвиток подій засвідчує зростаючу актуальність загроз із боку 

транснаціональних ісламістських угрупувань з точки зору забезпечення 

стабільного положення Алжиру в межах Магрибу.  

У той же час, більш традиційною формою кризи регіональної безпеки, з 

якою довелося зіткнутися Алжиру за підсумками «Арабської весни», став 

сепаратистський рух у сусідньому Малі, що пізніше тісно переплівся з 

подальшою експансією транснаціонального ісламізму. У січні 2012 р., 
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скориставшись напливом озброєння та бойовиків з Лівії, туарезькі сепаратисти 

проголосили створення Національного руху за визволення Азаваду, який 

протягом кількох наступних місяців підкорив своїй владі більшу частину 

північних територій Малі [276]. Однак у подальшому туарезький сепаратизм, що 

вилився в проголошення так званої «Держави Азавад», було витіснено 

транснаціональним ісламістським рухом, що перебував під прямим впливом 

АКМ. Організаційною матрицею цього нового руху стали організація туарезьких 

ісламістів «Ансар-аль-дін» та принципово транснаціональний «Рух за єдність та 

джихад у Західній Африці» (РЄДЗА) [21]. Після ряду військових перемог, що 

загрожували відкрити «Ансар-аль-дін» та РЄДЗА шлях до військово-політичного 

контролю над усією державною територією Малі, в січні 2013 р. у конфлікт 

втрутилася Франція, чия військова інтервенція дозволила урядовим військам 

відкинути ісламістів на північ та поступово вигнати їх із контрольованих ними 

раніше територій. З точки зору національних інтересів та регіонального престижу 

Алжиру, який раніше розглядався як один із основних гравців, чиє втручання 

справляло визначальний вплив на політику Малі [1; 19; 113], французька 

інтервенція до Малі стала ситуацією, що ознаменувала занепад можливостей 

алжирського режиму підтримувати свій вплив у Магрибі та його найближчому 

регіональному оточенні. Зокрема, за твердженням близької до офіційних кіл 

Алжиру франкомовної газети «L’Expression», «у той самий момент, коли 

[алжирський уряд] вже наближався до відновлення каналів для переговорів [між 

урядом Малі та туарезькими сепаратистами], йому було завдано удару в спину» 

[221]. Подібна реакція офіційних кіл Алжиру на французьку військову 

інтервенцію засвідчили як збереження стійкої моделі ворожого ставлення до своєї 

колишьної метрополії, так і розуміння того, що «Арабська весна», яка викликала 

до життя посилення впливу транснаціональних радикальних рухів ісламістського 

спрямування, значною мірою обмежила дипломатичний потенціал врегулювання 

внутрішніх конфліктів, який багато в чому становив собою основний механізм 

просування алжирського впливу в субрегіоні Магрибу [157, p. 15]. У цілому 
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криза, спричинена військово-політичною ситуацією навколо Малі, може 

розглядатися як прояв загалом несприятливого з точки зору інтересів Алжиру 

розвитку подій у традиційній сфері впливу алжирського режиму.  

З іншого боку, в той час як у внутрішньополітичному плані Марокко 

починаючи з 2011 р. переживає період подальшого поглиблення реформ, 

спрямованих на формування більш модерної конституційної монархії [178, p. 34], 

вплив «Арабської весни» на становище цієї держави в межах субрегіонального 

співвідношення сил залишається значною мірою мінімальним. Проведена з 

ініціативи короля Мухаммеда VI інтеграція основної сили поміркованого 

ісламізму – Партії справедливості та розвитку – в правлячу коаліцію значною 

мірою зменшило рівень потенційної загрози марокканському режимові з боку 

ісламістської опозиції [178]. У той же час, збереження маргіналізованого 

становища так званого «Руху за справедливість та благочинність» [36], що є 

основною альтернативою поміркованим ісламістам у межах марокканської 

політичної системи, свідчить про те, що потенційний протестний потенціал 

значних верств марокканського суспільства в осяжному майбутньому 

продовжуватиме становити певний виклик внутрішній та зовнішній політиці 

правлячого режиму, потенційно підриваючи його статус у межах Магрибу.  

Натомість, Лівія виявилася тією державою Магрибу, чий міжнародно-

політичний статус у межах субкомплексу виявився у великій мірі підірваним 

подіями «Арабської весни» та громадянської війни, що тривала з березня по 

серпень 2011 р. Фактично Лівія втратила свій попередній вплив на прилеглих до 

Магрибу територіях Західної Африки, стала основним джерелом поширення та 

експансії сепаратистських та транснаціональних ісламістських рухів у Магрибі та 

Західній Африці та сама зіткнулася із загрозою територіального розпаду. Тому 

видається, що саме випадок Лівії заслуговує на дещо більш детальний розгляд.  

Як уже зазначалося в контексті розгляду геополітичних проблем, що 

постали перед алжирським урядом через зростання туарезького сепаратизму та 

радикального ісламізму на південних кордонах Алжиру, в першу чергу в Малі, 
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Лівія стала одним із основних джерел поширення кризових явищ на сусідні з 

Магрибом території Західної Африки. Багато в чому такий розвиток подій був 

пов’язаний із тим, що досить демографічно значне туарезьке населення південних 

територій Лівії, яке в основному імігрувало на ці землі під впливом відповідної 

політики уряду М. Каддафі, що напряму заохочував переселення кочових туарегів 

до Лівії [272, p. 143; 332, p. 3]. Видається, що М. Каддафі вважав туарегів-

кочовиків автентичними носіями «лівійських» цінностей, що, на його думку, 

робило їх потенційними союзниками режиму Лівійської Джамахирії [332]. 

Політика інкорпорації туарегів-переселенців до складу лівійського суспільства 

мала за собою ще й геополітичну складову: з другої половини 1990-х рр., 

зовнішня політика лівійського уряду набула виразно панафриканських рис, що 

мало на меті утворення «Сполучених Штатів Африки» під лівійською гегемонією 

[61; 65; 103]. У рамках цих уявлень туарезька спільнота мала би стати важливим 

елементом поширення панафриканізму на території Західної Африки.  

Як показали події 2011 р., протуарезькі симпатії керівника Джамахирії 

частково мали під собою реальний ґрунт, адже саме туарезькі солдати з Феццану 

(південні території Лівії) та туареги-найманці з територій Нігеру та Чаду 

виявилися найбільш лояльними до влади М. Каддафі військовими з’єднаннями 

[230]. Зрозуміло, що з падінням його влади, туареги, які раніше мали своєрідний 

квазіпривілейований статус у межах лівійського суспільства, втратили свої 

попередні соціально-економічні привілеї та вплив у військових силах та силах 

внутрішньої безпеки. Більше того, туарезька громада стала однією з основних 

цілей колишніх антикаддафітських повстанців, налаштованих на помсту туарегам 

через їх реальну та уявну роль у військовій підтримці режиму М. Каддафі; 

особливо непримиренними в цьому плані виявилися надзвичайно впливові загони 

ополчення з м. Місрата [66; 207]. Свого піку антитуарезька кампанія досягла 2012 

р., коли з боку керівництва Місрати пролунали заклики до масової депортації з 

Лівії всіх туарегів, що переселилися туди за роки правління М. Каддафі [332, p. 7].  
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За таких умов не дивно, що починаючи з осені 2011 р. орієнтовно кілька 

тисяч туарегів (точні дані щодо їх кількості відсутні) покинули територію 

південних областей Лівії, попрямувавши до Малі [332, p. 11]. Внаслідок зіткнень 

із ворожо налаштованими до туарегів-емігрантів з Лівії малійськими властями, 

туареги-вигнанці з Лівії, значна частина яких була добре озброєними та 

навченими військовиками, перейшла до відкритого сепаратистського повстання, 

метою якого стало утворення незалежної туарезької «Держави Азавад» на 

території трьох північних провінцій Малі (Гао, Тімбукту та Кідал). Незважаючи 

на те, що на початку повстання його гасла носили виразно секулярно-

націоналістичну спрямованість, відсутність позитивної реакції міжнародного 

співтовариства на наміри туарезьких повстанців – всупереч тому, що останні 

відразу оголосили про своє прагнення «бути партнером Заходу в боротьбі з 

тероризмом» [292], – змусила останніх перейти до пошуків встановлення зв’язків 

з керівництвом частини ісламістських бойовиків, безпосередньо пов’язаних з 

АКМ. Організація «Ансар-аль-дін», що в основному складалася з етнічних 

туарегів, які проживали на півночі Малі, поступово перебрала контроль над 

повстанським туарезьким рухом, що призвело до подальшої ескалації конфлікту. 

Як уже зазначалося, військове втручання Франції, що виступила в якості великої 

держави, що перехоплює контроль над динамікою субрегіональних процесів 

сек’юритизації, призвело до обмеження впливу локальних та субрегіональних 

акторів над перебігом малійської кризи.  

Як можна побачити, повалення уряду М. Каддафі спричинило значне 

послаблення раніше домінуючого впливу Лівії серед туарезької етнічної 

спільноти Малі та ряду інших країн Західної Африки, прилеглих до Магрибу, що 

в свою чергу призвело до дестабілізації загальної військово-політичної ситуації на 

цих територіях. Заслуговує на увагу також і те, що певний вакуум політичного 

впливу на межі Магрибу та Західної Африки, що утворився через різке 

послаблення лівійської державності, сприяв подальшому зростанню впливу 

транснаціональних ісламістських організацій, таких як АКМ та її дочірні 
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структури. У той час як цей процес потенційно підриває підвалини усієї 

магрибської підсистеми міждержавних відносин, він є особливо небезпечним для 

самої Лівії, що опинилася під загрозою з боку сепаратистських та відверто 

ісламістських рухів, що загрожують самому існуванню цієї держави в її сучасних 

кордонах.  

Одним із відносно несподіваних наслідків повалення влади М. Каддафі 

стало стрімке зростання спершу федералістських, а потім – відверто 

сепаратистських настроїв у ряді регіонів країни. Ключовому в цьому сенсі 

виявилися Феццан, слабкозаселений регіон на півдні країни, та Кіренаїка, що є 

основним джерелом видобутку нафти та газу в Лівії. В той час як у Феццані 

сепаратистські настрої вперше проявилися навесні 2012 р., у контексті зіткнень 

між місцевими племенами арабів-бедуїнів та африканським населенням [67; 150], 

у Кіренаїці федералістські/сепаратистські настрої почали зростати через гадану 

відсутність адекватної реакції центрального уряду на потреби регіону [10]. 

Враховуючи те, що саме Кіренаїка з її провідним центром м. Бенгазі стала 

основним центром антикаддафітського руху 2011 р., можна припускати, що 

початковий виступ його учасників проти влади М. Каддафі поступово 

трансформувався в загальне невдоволення відносним становищем міста та регіону 

в рамках існуючої лівійської державності [66; 67]. Проголошення в березні 2012 р. 

автономії Кіренаїки з окремим органом державного управління у вигляді 

Перехідної Ради Кіренаїки (голова – родич останнього лівійського монарха Ідріса 

І А. аль-Сенуссі) викликало незадоволення загальнолівійської Національної 

перехідної ради (НПР), голова якої М. А. Джаліль відверто звинуватив інші 

арабські держави в фінансовій підтримці кіренаїкського автономістського руху 

[67]. Тим не менше, поступово під владою самопроголошених властей Кіренаїки 

опинилася більша частина території цієї історичної провінції, а в жовтні-

листопаді 2013 р. кіренаїкські автономісти зробили крок у бік переходу до більш 

сепаратистських гасел, заявивши про утворення «Уряду Кіренаїки» (голова – А. Р. 
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Аль-Барассі) та підготовку до проведення виборів до місцевого парламенту та 

Ради старійшин без узгодження з центральним урядом Лівії [12].  

Амбіції кіренаїкського керівництва тепер підкріплювалися спробами 

утворення спільного фронту з І. Джадхраном, впливовим польовим командиром 

часів боротьби з М. Каддафі, який у 2013 р. взяв під свій контроль нафтові 

термінали ключових портів східної Лівії (Сідри, Рас Лануфа та Зуейтіни) [145; 

202]. У той же час, очолюване І. Джадхраном «Політичне бюро Кіренаїки» в 

кінцевому підсумку відмовилося підпорядковуватися Перехідній раді Кіренаїки, а 

керовані ним «Сили самооборони Кіренаїки» так і не влилися до складу 

підпорядкованих Перехідній раді сил безпеки [378], що може розглядатися як 

прояв подальшої фрагментації угрупувань, що ведуть боротьбу за контроль над 

територією посткаддафітської Лівії.  

Подібним чином, у Феццані у вересні 2013 р. відбулося проголошення 

«автономної федеральної провінції», політичним лідером якої був проголошений 

один із місцевих племенних вождів Н. М. Аль-Куїзі. В декларації ради місцевих 

старійшин, що обґрунтовувала необхідність феццанської автономії, 

стверджувалося, що такий хід подій обумовлений «малою ефективністю роботи 

Всезагального національного конгресу [парламенту] та ігноруванням вимог 

лівійців, що проживають у Феццані» [287]. Рада старійшин також проголосила 

необхідність утворення окремих сил безпеки, підпорядкованих «військовому 

керівникові» автономії [287]. Цей розвиток подій засвідчив нестійкість позицій 

центрального лівійського уряду за умов наростання постреволюційної 

нестабільності в країні.  

Однак основним наслідком політичної фрагментації посткаддафітської 

Лівії, безперечно, стало взяття трайбалістськими елементами під свій контроль 

основних нафтових терміналів країни. Як уже згадувалося, прихильники І. 

Джадхрана взяли під свій контроль ряд портів Кіренаїки та прилеглих родовищ 

нафти, що разом репрезентують близько 60% усіх нафтогазових ресурсів Лівії 

[296]. Крім цього, ряд інших місцевих груп взяли участь у взятті під свій контроль 
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важливих елементів енергетично-паливної інфраструктури Лівії. Зокрема, в 

жовтні 2013 р. одне з туарезьких племен Феццану захопило нафтове родовище 

Шарара на знак протесту проти невизнання офіційного статусу туарезької мови в 

регіоні, в той час як на північному заході Лівії бійці одного з берберських 

угрупувань окупували територію нафтового терміналу Меліта (біля м. Зувара) 

[296]. Це засвідчило повну неспроможність центрального лівійського уряду 

контролювати територію держави. Піднесення відцентрових тенденцій, 

подальшими проявами якого стала політична криза 2014 р., в ході якої 

центральний уряд було вигнано з м. Тріполі силами коаліції ісламістських сил 

«Лівійський світанок», ознаменувало перехід лівійської політичної кризи до 

ситуації нової громадянської війни. Цього разу, на відміну від 2011 р., основними 

зовнішніми акторами, що втрутилися в хід внутрішньолівійського конфлікту, 

стали Єгипет та ОАЕ, причому ВПС цих держав у серпні 2014 р. завдали ряд 

ударів проти позицій «Лівійського світанку» в м. Тріполі [270]. На цей час 

неможливо спрогнозувати подальший розвиток громадянської війни в Лівії, однак 

очевидно, що на цей час ця держава перестала бути цілісним суб’єктом процесів 

сек’юритизації, а отже й регіонального співвідношення сил. Відповідно, слід 

говорити про те, що на цей момент на території Лівії взаємодіють один із одним 

низка військово-політичних рухів субнаціонального (сепаратисти) та 

транснаціонального (ісламісти) типу, а формальний уряд національної держави 

Лівія є лише одним із рядових учасників цієї конфліктної ситуації.  

 З іншого боку, до держав та державоподібних територій, на участь яких у 

субрегіональній конфігурації співвідношення сил «Арабська весна» справила 

мінімальний вплив, можна віднести Туніс та Західну Сахару (репрезентовану в 

цьому випадку військово-політичним керівництвом ПОЛІСАРІО). У випадку 

Тунісу, можна говорити про те, що, незважаючи на зміну правлячого режиму, ця 

держава продовжує дотримуватися традиційної політики, спрямованої на 

взаємний нейтральний статус та співробітництвом між державами Магрибу. 

Зокрема, в червні 2014 р., уперше з моменту падіння влади З. А. Бен Алі, Туніс 
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відвідав король Марокко Мухаммед VI на чолі доволі чисельної урядової 

делегації. В ході візиту було підписано 23 двосторонні домовленості, що 

засвідчили прагнення обох сторін до значного зміцнення співробітництва, у тому 

числі в сфері регіональної безпеки [127]. Таким чином, можна стверджувати, що 

за умов загострення політичної кризи в Лівії та на південних кордонах Магрибу 

Марокко та Туніс намагаються посилити двостороннє співробітництво та 

вибудувати модель оновленого Арабського Магрибського Союзу, що міг би 

протистояти викликам у сфері безпеки, що постали в ході «Арабської весни». З 

іншого боку, ПОЛІСАРІО як організація та військово-політичний рух, заснований 

на принципах світського арабського націоналізму часів «холодної війни» та 

підтримуваний алжирським урядом на противагу Марокко, продовжує зберігати 

свої позиції в прилеглій до окупованої марокканськими військами Західної 

Сахари алжирській провінції Тіндуф. При цьому влітку 2014 р. намітився свого 

роду внутрішній конфлікт між історичним керівництвом організації та молодшим 

поколінням вигнанців із Західної Сахари, частина яких звинувачує ПОЛІСАРІО та 

його незмінного лідера М. Абдельазіза в корумпованості та політичному 

обскурантизмі [335]. Формування т. зв. «Молодіжного руху за зміни», що вже 

встиг оголосити про свою мілітаризацію [130], може вважатися проявом прагнень 

нового покоління західносахарських вигнанців щодо зміни політичного уряду 

своєї квазідержавної громади, що, за умов подальшої ескалації конфліктів у Лівії 

та на південь від Магрибу, загрожує збільшенням проблем уряду Алжиру на 

південному векторі його зовнішньополітичних інтересів.  

Таким чином, можна стверджувати, що «Арабська весна» справила значний 

вплив на конфігурацію співвідношення сил у межах Магрибського субкомплексу. 

З одного боку, елімінація Лівії як впливового актора співвідношення сил призвела 

до зростання вивільнених революційною хвилею процесів дестабілізації, що 

знайшло свій прояв в активному розвиткові сепаратистських та ісламістських 

військово-політичних рухів на південних кордонах Магрибу. Під значною 

загрозою такого розвитку подій перебувають і самі Лівія та Алжир, що раніше 
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могли розглядатися як потенційно рівнозначні претенденти на позицію центру 

сили в межах Магрибу. З іншого боку, Марокко вдалося зберегти свої стартові 

позиції за рахунок досягнення компромісу з частиною помірковано-ісламістських 

сил у межах усталеної політичної системи. Основною зовнішньополітичною 

проблемою цієї держави продовжує залишатися Західна Сахара, хоча послаблення 

як Лівії, так і Алжиру в перспективі може дозволити марокканській стороні 

значно посилити свої позиції на цій спірній території. У той же час, Туніс 

фактично не зазнав жодних важливих змін у своєму положенні в рамках 

субрегіонального співвідношення сил, що дозволяє стверджувати про відсутність 

значного впливу туніської «жасмінової революції» на регіональну політику цієї 

держави. Нарешті, зміцнення недержавних акторів, репрезентованих у першу 

чергу військово-політичними рухами ісламістського та сепаратистського 

спрямування, може сприйматися в якості прояву послаблення впливу традиційних 

національних держав, що стало одним із найважливіших міжнародно-політичних 

наслідків «Арабської весни» в Магрибі.  

У плані взаємозв’язків між динамікою сек’юритизації на рівні Магрибу як  

субкомплексу та Близького Сходу як регіонального комплексу безпеки, очевидно, 

що відносна ізоляція Магрибу від інших субкомплексів означала, що вплив 

процесів, що відбувалися в його межах, на близькосхідну динаміку сек’юритизації 

був переважно посереднім, полягаючи в експорті революційних імпульсів на 

решту держав регіону. Тим не менше, той факт, що ситуація в Магрибі 

характеризувалася спільною для всього Близького Сходу за умов «Арабської 

весни» тенденцією до послаблення національних держав та зміцнення 

субнаціональних та транснаціональних акторів, що переважно носили характер 

військово-політичних рухів, свідчить про засадничу спільність процесів, які мали 

місце в межах Магрибу та Близького Сходу в цілому.  
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2.2. Основні тенденції зміни співвідношення сил у межах субкомплексу 

Перської затоки 

 

У той час як у межах субкомплексу Магрибу «Арабська весна» 

ознаменувалася відносним послабленням сукупного значення основних 

регіональних держав та загальним зростанням постреволюційної нестабільності, 

субрегіон Перської затоки пережив подальше зростання інтеграційних процесів на 

базі свого роду «контрреволюційної» коаліції «нафтових монархій» Перської 

затоки на противагу потенційній загрозі впливові Ісламської Республіки Іран, що 

спиралася б на посиленні проіранських тенденцій серед шиїтського населення 

країн субкомплексу. У той же час, всередині самої групи арабських «нафтових 

монархій» процеси, пов’язані з «Арабською весною», спричинили загострення 

суперечностей між Саудівською Аравією, що виступила в ролі провідника 

стабілізаційно-консервативного курсу, та Катаром, правляча верхівка якого, 

використовуючи телеканал «Аль-Джазіра» в якості основного інструменту своєї 

транскордонної інформаційної політики, зайняла позицію, спрямовану на 

підтримку певних сегментів ісламістського руху (в першу чергу, послідовників 

«Братів-мусульман») з метою посилення свого впливу. Саме виходячи з такого 

стану речей, необхідно проаналізувати, яким чином викликані «Арабською 

весною» геополітичні пертурбації могли вплинути на конфігурацію 

субрегіонального співвідношення сил та на його переплетіння із 

загальнорегіональним рівнем.  

Як зазначає М. Аль-Рашид, «відповідь Саудівської Аравії на повстання в 

арабському світі відбулася відповідно до інтересів правлячого дому, для якого 

безпека та збереження статус-кво є пріоритетнішими за суспільні зміни та 

демократизацію» [132, p. 29]. Відповідно, можна стверджувати, що позиція 

Саудівської Аравії стосовно подій «Арабської весни» як у межах  субкомплексу 

Перської затоки, так і на Близькому Сході та в Північній Африці загалом, 

визначалася насамперед імперативом продовження подальшого існування влади 
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дому Саудидів, причому основним викликом для цієї влади вважався, як і в 

попередні десятиліття, радикальний ісламізм [134]. Тому реакція саудівського 

керівництва на події «Арабської весни» була багато в чому зумовлена поєднанням 

традиційних моделей співробітництва-ворожнечі на регіональному та 

субрегіональному рівнях, з одного боку, та загальних побоювань стосовно 

посилення радикальних ісламістських сил на всьому Близькому Сході.  

У межах «свого» субкомплексу безпеки Саудівська Аравія 

продемонструвала стабілізаційну, «контрреволюційну» стратегію протидії 

ескалації революційних рухів на прикладах Ємену та Бахрейну. У випадку Ємену, 

слід зазначати, що правлячий у цій країні політичний режим був традиційним 

союзником Саудівської Аравії ще з часів «холодної війни», причому пряме 

втручання Саудидів у внутрішні справи єменських племен та державних утворень 

розпочалося ще з 1930-х рр. [215]. Напередодні «Арабської весни» Саудівська 

Аравія значно посилила свою фінансову та військово-технічну допомогу уряду А. 

Салеха, що мало на меті сприяти якомога швидшій перемозі урядових сил над 

шиїтськими повстанцями з руху хуситів, що в 2000-х роках активізували свої дії 

на півдні Ємену [8]. Відповідно, початок масових протестних виступів у столиці 

Ємену м. Сана (січень 2011 р.) викликав занепокоєння саудівського уряду. Тим не 

менше, впливу та військово-політичних можливостей Саудівської Аравії 

виявилося недостатньо для того, щоб надати пряму допомогу А. Салеху заради 

придушення антиурядового руху. Натомість, Саудівська Аравія відіграла 

провідну роль у переговорах між урядом Ємену та опозиційними силами, що 

завершилися виробленням так званих Єменських угод. Згідно з текстом останніх, 

А. Салех, який перебував при владі в об’єднаному Ємені з початку 1990-х рр., мав 

добровільно передати владу своєму віце-президентові А. Р. Мансуру Хаді, 

отримавши в обмін гарантії недоторканності та вільного виїзду за межі країни 

[218; 228]. Незважаючи на те, що А. Салех спочатку відмовлявся пристати на 

подібні домовленості, у підсумку йому довелося полишити територію Ємену 

після невдалого замаху на своє життя, після якого президента Ємену було 



86 

 

евакуйовано на територію Саудівської Аравії задля надання невідкладної 

медичної допомоги [89]. У подальшому послабленій владі А. Р. Мансура Хаді 

(обраний президентом у лютому 2012 р.) та його союзників з числа впливових 

племенних шейхів довелося протидіяти як відновленому шиїтському 

повстанському рухові хуситів, так і раніше підпільним групам сунітських 

ісламістів, споріднених з «Аль-Каєдою», що скористалися постреволюційною 

дестабілізацією задля розширення масштабів своєї діяльності. Станом на кінець 

2014 р. можна було стверджувати, що формальний уряд Ємену не контролює 

переважну частину своєї суверенної території [98].  

У той час як у Ємені саудівське керівництво домоглося своїх цілей у плані 

збереження свого впливу на внутрішню політику цієї держави, у випадку з 

Бахрейном Саудидам довелося перейти до прямого застосування сили заради 

недопущення повалення сунітського за своєю конфесійною приналежністю 

монархічного режиму та заміни його потенційно проіранським урядом, що 

репрезентував би шиїтську більшість населення цієї країни. Після масових 

зіткнень 14 лютого 2011 р. між протестуючими та силами внутрішньої безпеки 

Бахрейну, що складалися в основному з найманців з сунітських країн Близького 

Сходу, Саудівська Аравія та інші держави-члени РСАДПЗ прийняли рішення про 

введення своїх військово-поліцейських контингентів на територію Бахрейну з тим 

щоб протидіяти можливому проіранському перевороту та поваленню правлячої 

монархії [219]. Введення на територію Бахрейну близько 1 тис саудівських 

військовослужбовців та майже 500 поліцейських офіцерів з ОАЕ на початку 

березня 2011 р. засвідчило готовність Саудівської Аравії та інших консервативних 

держав-членів РСАДПЗ застосовувати засоби військово-політичного характеру 

для подолання загрози поширення революційної нестабільності на субрегіон 

Перської затоки [403, p. 242]. Надана Саудівською Аравією військово-політична 

підтримка була ефективно використана урядом Бахрейну з метою придушення як 

відкритого протестного руху, так і дрібних антиурядових груп. Останні були 

оголошені офіційною пресою агентами проіранської змови [324]. У подальшому 
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Бахрейн став однією з найближчих до Саудівської Аравії держав РСАДПЗ, що 

проявилося, зокрема, в активній підтримці урядом Бахрейну планів короля 

Саудівської Аравії Абдулли стосовно переформатування РСАДПЗ у бік її 

перетворення на повноцінний економічний та політичний союз [125]. Амбітні 

плани Саудівської Аравії щодо розширення РСАДПЗ за рахунок потенційного 

членства Марокко та Йорданії також опосередковано свідчать про те, що з точки 

зору саудівського керівництва подолання та запобігання революційних 

пертурбацій вимагало б утворення єдиного координаційного центру 

консервативно-монархічних держав, що носив би послідовно антиреволюційний 

характер [126].  

У той час як на рівні субкомплексу Перської затоки Саудівська Аравія 

успішно виступила в ролі провідної контрреволюційної сили, що дозволило їй 

зберегти свій вплив у таких ключових державах  субкомплексу, як Ємен та 

Бахрейн, у межах Близькосхідного комплексу в цілому її політика так само 

спиралася на принцип протидії або стримування революційних рухів як 

ліберального, так і ісламістського спрямування. Характерною в цьому плані була 

реакція Саудидів на революційне усунення від влади правлячих режимів Тунісу, 

Єгипту та Лівії. Саме саудівський уряд надав політичний притулок поваленому в 

січні 2011 р. президентові Тунісу З. А. Бен Алі, відмовившись задовольняти 

подальші заклики перехідного уряду Тунісу стосовно його екстрадиції [132, p. 

33]. Прихід до влади в Тунісі помірковано-ісламістського уряду Р. Ганнучі було 

сприйнято Саудівською Аравією як своєрідний виклик Ер-Ріяду, оскільки і сам Р. 

Ганнучі, і деякі наближені до нього особи раніше неодноразово виступали з 

надзвичайно критичними коментарями стосовно соціально-політичної системи 

Саудівської Аравії [232]. Як уже зазначалося, поміркований характер 

ісламістської платформи нової правлячої партії Тунісу «Ан-Нахда» викликав 

неабияке занепокоєння в саудівських ортодоксів, оскільки можливий успіх такої 

партії в ході її перебування при владі міг би підірвати засадничий нарратив 

Саудівської пропаганди, що стверджувала, буцімто єдиною альтернативою 
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традиційному монархічному правлінні на Аравійському півострові можуть бути 

або радикальний ісламізм, або корумпована світська диктатура [132]. Саме тому 

туніська «жасмінова революція» продовжується сприйматися Саудидами як 

надзвичайно небажана альтернатива своїй соціально-політичній моделі.  

З іншого боку, у випадку з Єгиптом Саудівська Аравія відразу ж після 

відставки Х. Мубарака здійснила ряд кроків, спрямованих на встановлення 

близьких зв’язків із новим військовим керівництвом країни. Зокрема, уже в 

лютому 2011 р. Саудиди запропонували надати єгипетській армії близько 4 млрд 

фунтів стерлінгів у формі одноразової субсидії [340]. В подальшому фактичним 

інструментом саудівського втручання у внутрішню політику Єгипту стала 

салафітська за своїм ідейним спрямуванням партія «Аль-Нур», що неодноразово 

підозрювалася в отриманні прихованої фінансової підтримки від уряду 

Саудівської Аравії та у використанні останньою в якості прихованого антагоніста 

«Братів-мусульман», основної політичної сили єгипетського ісламізму [131; 155]. 

Як показав у подальшому військовий переворот 2013 р., якому салафіти з партії 

«Аль-Нур» надали посильну підтримку [88; 297], подібні підозри багато в чому 

могли мати під собою реальне підґрунтя. Нарешті, у випадку з Лівією традиційна 

модель співробітництва-ворожнечі зіграла проти лівійського керівництва, 

оскільки Саудівська Аравія, з її стійкою ворожістю проти антимонархічного 

режиму М. Каддафі, жодним чином не протидіяла зовнішньополітичному 

активізму Катару та ОАЕ, що виступили в ролі основних джерел підтримки 

антикаддафітської опозиції [132, p. 35]. Такий розвиток подій зайвий раз 

підтвердив принципово антиреволюційну позицію Саудівської Аравії в контексті 

подій «Арабської весни».  

Таким чином, у ході «Арабської весни» Саудівська Аравія зміцнила свій 

статус як одного з основних виразників консервативних та антиреволюційних 

тенденцій – як на Близькому Сході в цілому, так і в межах  субкомплексу 

Перської затоки. На практиці основними стимулами до такої позиції стали суто 

прагматичні імперативи недопущення приходу до влади в ключових державах-
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сусідах політичних режимів, які або орієнтувалися на Іран, або прагнули б 

проводити радикально-ісламістську політику. У той же час, історично обумовлені 

моделі співробітництва-ворожнечі, яких саудівська правляча верхівка 

дотримувалася ще з часів «холодної війни», багато в чому визначили міжнародно-

політичну реакцію Ер-Ріяду на події, що розгорнулися в Лівії, що може зайвий раз 

бути інтепретовано як необхідність враховувати сконструйовані міжнародними 

акторами ідентичності їх уявлених суперників чи союзників при аналізі їх 

політики у сфері міжнародно-політичного балансування.  

На противагу Саудівській Аравії, Катар значною мірою видозмінив свою 

міжнародно-політичну ідентичність у ході подій «Арабської весни». В той час як 

Саудівська Аравія та інші «нафтові монархії» Перської затоки, зокрема ОАЕ, 

виступили в ролі консервативних супротивників революційної хвилі 2011 р., 

катарська правляча верхівка намагалася використати інструменти медійної та 

економічної підтримки деяким течіям транснаціонального революційного руху на 

Близькому Сході, з тим щоб просувати далі свої регіональні амбіції. Саме 

різнобічністю використаних Катаром інструментів «м’якої сили» і пояснюється 

той факт, що ця достатньо невелика за площею та демографічним потенціалом 

держава спромоглася використати події «Арабської весни» для безпрецедентного 

збільшення свого регіонального впливу. При цьому слід зауважити, що розвиток 

катарської регіональної політики було обумовлено в першу чергу бажанням 

правлячої верхівки Катару позбутися можливих загроз із боку як сусідніх з 

територією емірату держав Аравійського півострова (в першу чергу, Саудівської 

Аравії), так і тоді ще відданих концептам арабського націоналізму світських 

військових диктатур Єгипту, Іраку та Сирії [158; 265]. Відповідно, історична 

геостратегія Катару виходила з того, що емірат мав би бути готовий до протидії 

дестабілізуючим впливам із боку ідеологічно мотивованих (чи то ваххабізмом, чи 

то арабським націоналізмом) супротивників, а отже – спонукала його правлячу 

верхівку звертати особливу увагу на методи «м’якої сили», що могли потенційно 

стати важливим інструментом збереження суверенітету та подальшого 
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просування впливу Катару як на Аравійському півострові, так і на Близькому 

Сході в цілому.  

Саме тому значне зростання впливу Катару на субрегіональному та 

регіональному рівнях співвідношення сил унаслідок «Арабської весни» стало 

явищем, логічно детермінованим попередньою зовнішньополітичною (у тому 

числі – медійно-політичною) стратегією правлячих кіл емірату та їх умінням 

адекватно використовувати нові інструменти дипломатичного впливу, існування 

яких стало можливим завдяки «революції соціальних мереж» у сфері 

міжсоціальних комунікацій [31]. Зокрема, видатна роль міжнародного телеканалу 

«Аль-Джазіра», штаб-квартира якого з 1990-х рр. перебувала в столиці емірату м. 

Доха [32], у висвітленні подій «Арабської весни» може бути пояснена в першу 

чергу зацікавленістю правлячої родини Катару в просуванні дискурсу свого роду 

поміркованого політичного ісламу, осердя критики з боку якого було б одночасно 

спрямоване як проти салафітського ісламізму (історично афілійованого з Ер-

Ріядом), так і проти світських режимів, що мали виразно антимонархічну 

спрямованість (Єгипет, Лівія, Сирія). Цим самим Катар зміг скористатися 

значною популярністю «Аль-Джазіри» серед широких верств арабського 

суспільства, розчарованого некритичними підходами національних ЗМІ своїх 

держав до місцевих правлячих режимів, та використати імідж «об’єктивності» 

телеканалу в якості одного з найважливіших ресурсів просування свого впливу в 

регіоні [142; 347]. У свою чергу, «м’яка сила» Катару не обмежилася чисто 

негативними виступами проти конкурентних або ворожих еміратові арабських 

режимів. За твердженням А. Суайяї, арабського публіциста лівосоціалістичної 

орієнтації, в основі катарського «проекту» для Близького Сходу часів «Арабської 

весни» було покладено «арабський неонаціоналізм, ісламізм та приватний 

капіталізм» [351]. Саме виходячи з цих «трьох китів», «Аль-Джазіра» та інші 

інструменти «м’якої сили» катарської влади і пропонували національним 

суспільствам Близького Сходу, охопленим хвилею революційних пертурбацій, 

свої варіанти суспільно-політичних альтернатив.  
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У ході аналізу загальної стратегії Катару, спрямованої на просування 

впливу емірату як у межах свого субкомплексу, так і Близького Сходу в цілому, 

доводиться констатувати, що «Арабська весна» стала висхідною точкою 

своєрідного «наступу» емірату, чий вплив остаточно вийшов за межі свого 

безпосереднього субрегіонального оточення. Почасти такому розвитку подій 

сприяло падіння світських націоналістичних режимів у Тунісі та Єгипті, що 

дозволило ідеологічним союзникам катарської влади в цих державах – партії «Ан-

Нахда» в Тунісі та національного відгалуження транснаціонального руху «Братів-

мусульман» у Єгипті – перетворитися на ключових акторів внутрішньої політики 

відповідних держав. Враховуючи той факт, що історичні зв’язки правлячих кіл 

емірату та репрезентованого «Братами-мусульманами» варіанту політичного 

ісламізму (так званого «іхванізму») сягають своїм корінням ще другої половини 

ХХ ст. [390], активна підтримка – як медійна, так і (за неперевіреними даними) 

фінансова – цих рухів з боку катарського уряду не виглядає чимось несподіваним 

або екстраординарним. Зокрема, привертає увагу той факт, що телеканал «Аль-

Джазіра» неодноразово надавав свій телеефір провідному єгипетському богослову 

Ю. аль-Кардауї, якого вважають одним із основних ідеологів сучасного іхванізму 

[347]. З іншого боку, те, що перший міжнародний візит прем’єр-міністра Тунісу Р. 

Ганнучі, що прийшов до влади завдяки «жасміновій революції», відбувся саме до 

Катару, також навряд чи можна звести до простої випадковості [229]. У зв’язку з 

цим можна стверджувати, що катарське керівництво позитивно сприйняло 

зростання впливу близьких до іхванізму течій транснаціонального ісламістського 

руху на Близькому Сході, розраховуючи використати їх вплив у якості противаги 

як просаудівському салафізму, так і світськи та антимонархічно налаштованим 

панарабістським режимам.  

Подібним чином у Лівії офіційна Доха надала медійну підтримку 

повстанському руху, зосередженому в районі м. Бенгазі, що перебував під 

значним впливом лівійського відгалуження «братів-мусульман» [362]. У той же 

час, практично проігнорованими залишилися антиурядові виступи в Бахрейні та 
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Ємені, ідейно-конфесійною матрицею авангардних елементів яких стали, 

відповідно, шиїзм та салафітський варіант політичного сунізму.  

Тим не менше, незважаючи на значний медійний та фінансово-економічний 

потенціал Катару як регіонального гравця, доводиться констатувати, що наразі 

регіональний проект, заснований на просуванні іхванізму як дієвої політичної 

альтернативи для постреволюційних держав Близького Сходу, у загальних рисах 

виявився невдалим. У Єгипті неспроможність «братів-мусульман» досягти 

довготривалого компромісу з ліберальним сегментом революційного руху, 

військовим істеблішментом часів Х. Мубарака та салафітським рухом вилилася в 

об’єднання цих трьох груп внутрішньополітичних акторів у свого роду 

антиіхваністський альянс, силами якого і було в липні 2013 р. повалено владу 

президента М. Морсі [243; 377]. У Тунісі партія «Ан-Нахда» поступово  

переорієнтувалася на «турецький» варіант просування цінностей політичного 

ісламу, що викликало розчарування частини радикальних ісламістів [229]. 

Нарешті, в Лівії за умов внутрішньої фрагментації держави та втрати 

центральним урядом, очолюваним представниками місцевих «братів-мусульман», 

фактичного управлінського контролю над більшістю її територій [362], 

регіональні інтереси Катару виявилися значно посунутими на користь посиленого 

впливу ОАЕ та Єгипту, який після повалення «братів-мусульман» намагається 

повернутися до ролі активного суб’єкта регіональної політики. Таким чином, на 

цей момент короткострокові переваги активної участі Катару в просуванні 

іхваністського проекту як революційної альтернативи попереднім правлячим 

режимам потягли за собою довгострокові проблеми для регіонального впливу 

емірату у вигляді повернення Єгипту як оновленого та цього разу 

непримиренного супротивника, з одного боку, та втрати контролю над своїми 

союзниками в Тунісі та Лівії, з іншого.  

Більше того, в субрегіональному плані загальне становище Катару останнім 

часом тяжіє до погіршення, що в свою чергу можна розцінювати як небажаний 

побічний результат його регіональних амбіцій. Найяскравішим проявом кризи 
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субрегіонального статусу Катару можна вважати березневий (2014 р.) розрив 

дипломатичних відносин між Катаром та іншими ключовими державами-членами 

РСАДПЗ – Саудівською Аравією, Бахрейном, що з 2011 р. стабільно перебуває в 

зоні впливу останньої, та ОАЕ [41]. Видається, що ключовою точкою 

неповернення в цьому питанні могла стати подальша рішучість Катару в плані 

збереження ним підтримки іхванізму, який розглядається Саудидами в якості 

головного «демократичного» суперника салафітській моделі політичного ісламу. 

Зокрема, Катар не лише відмовився наслідувати приклад Саудівської Аравії та 

Єгипту в справі визнання «братів-мусульман» терористичною організацією, а, що 

було куди проблематичнішим для просаудівського блоку, прийняв рішення 

продовжити медійну підтримку цього руху [260]. У сукупності з недвозначним 

натяком урядів Саудівської Аравії, Бахрейну та ОАЕ на те, що Катар 

«втручається» у їх «внутрішні справи» [75], такий розвиток подій вказує на те, що 

Саудиди намагаються обмежити потенційно дестабілізуючий вплив Катару як у 

межах близькосхідної системи загалом, так і конкретно в межах субкомплексу 

Перської затоки. Цим самим можна констатувати існування тенденцій до ізоляції 

Катару на тлі значного обмеження можливостей здійснення цією державою 

регіонального впливу після фактичного розгрому ключових національних 

відгалужень дружнього до неї неї іхваністського руху.  

Отже, на противагу Саудівській Аравії, Катар обрав для себе роль ініціатора 

спроби перебудувати панівні моделі співробітництва-ворожнечі Близькосхідного 

РКБ, використовуючи в якості основного механізму такої перебудови союзні 

правлячій верхівці емірату національні осередки «братів-мусульман», що мали б 

прийти до влади в постреволюційних державах Близького Сходу за рахунок 

використання інструментів «м’якої сили», наяскравішим репрезентантом яких 

став транснаціональний телеканал «Аль-Джазіра». Незважаючи на певні 

короткострокові успіхи такої стратегії, що проявилися у формі приходу до влади 

«братів-мусульман» або союзних до них груп на парламентських та/або 

президентських виборах у Єгипті, Тунісі та Лівії протягом 2011-2012 рр., на 
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наступному етапі революційної дестабілізації її подальше здійснення виявилося 

малоперспективним, що було в свою чергу обумовлено стійкою протидією 

планам Катару з боку Саудівської Аравії та (з липня 2013 р.) Єгипту, а також 

загальним зростанням регіональної нестабільності. Зважаючи на вищезазначене, 

можна стверджувати, що на цей момент геостратегічні розрахунки Катара зазнали 

невдачі, а правлячі кола емірату в найближчому майбутньому будуть змушені 

скоригувати свою регіональну політику або опинитися в майже повній ізоляції.  

Нарешті, завершуючи огляд викликаних «Арабською весною» змін у 

співвідношенні сил у межах субкомплексу Перської затоки та їх впливів на 

загальнорегіональне співвідношення сил, слід звернути увагу на держави, що не 

відчули значних змін у своїх порівняльних політичних потенціалах унаслідок 

відповідних подій. У цьому аспекті слід виділити Оман, Кувейт, а також Ірак, 

радикальні зміни в геополітичній ситуації якого стали наслідком Громадянської 

війни в Сирії, що була лише побіжно пов’язана з початковим транскордонним 

імпульсом «Арабської весни». Зокрема, в Омані правлячий режим виявився 

відносно імунним до виклику масових революційних виступів; незважаючи на 

відносно низькі (в порівнянні з рештою «нафтових монархій» Перської затоки) 

доходи від продажу енергоносіїв, відносно монолітна в етноконфесійному плані 

оманська монархічна державність вистояла там, де бахрейнська зазнала 

фактичного краху [186]. У подальшому режим султана Кабуса продовжив типову 

для Оману політику балансування між Саудівською Аравією, іншими «нафтовими 

монархіями» РСАДПЗ та Іраном [376]. Незважаючи на природньо обмежені 

можливості Оману як малої держави, його послідовно нейтральна позиція, що 

підкріплюється, в тому числі, за рахунок унікальної етноконфесійної ідентичності 

більшості населення цієї держави, що сповідує ібадитський варіант ісламу [33], 

може вважатися важливим стабілізуючим чинником у межах як субрегіонального 

співвідношення сил, так і  в плані взаємодії Ірану та держав Близькосхідного РКБ.  

Подібним чином, ситуація Кувейту вказує на значну ізольованість цієї 

держави від процесів регіональної трансформації, спричинених «Арабською 
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весною». Незважаючи на низку доволі значних масових виступів, що тривали 

2011-2012 рр., Кувейт зміг провести внутрішню лібералізацію, не приносячи при 

цьому в жертву внутрішню стабільність монархічного режиму [186]. З іншого 

боку, Ірак під урядуванням шиїтського уряду Н. аль-Малікі продовжував рухатися 

в бік внутрішньої фрагментації, спричиненої як попередньою дестабілізацією 

іракського суспільства, що була викликана подіями Третьої війни в Перській 

затоці, так і радикальним курсом Н. аль-Малікі, спрямованим на обмеження 

впливу сунітських та курдських політичних кіл у межах іракської державної 

системи [189]. У подальшому ці внутрішні чинники сприяли радикалізації 

сунітської та курдської громад, пришвидшивши тим самим нинішню фактичну 

дезінтеграцію іракської держави [34; 80].  

У контексті досліджень зміни міжнародно-політичної ідентичності Іраку як 

колишнього центру сили в рамках субкомплексу Перської затоки привертає увагу 

нова акцентуація курдського чинника в розвитку Близькосхідного РКБ. Як 

зазначає в цьому контексті С. Іванов, «Арабська весна» спричинила нову 

активізацію курдського національного руху, причому не тільки в Іраку, але і в 

сусідній Сирії, що стало одним із ключових точок зіткнення інтересів між 

арабсько-сунітськими та курдськими громадами на території обох держав [34]. В 

Іраку курдський автономістський рух скористався складною ситуацією 

центрального уряду, контрольованого шиїтами, що не зміг адекватно протидіяти 

викликові сунітського транснаціонального ісламізму. У липні 2014 р. президент 

Іракського Курдистану М. Барзані виступив із пропозицією стосовно проведення 

референдуму щодо відокремлення Іракського Курдистану як суб’єкту федерації 

від Іраку [34]. Цим самим, поряд із фактичним відокремленням від Іраку його 

населених арабами-сунітами регіонів, постала можливість остаточного 

усамостійнення Іракського Курдистану. Однак наразі загроза «Ісламської 

держави» відіграє роль доцентрового елементу, що дозволяє курдам та арабам-

шиїтам Іраку уникати загрози дезінтеграції держави. 
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Таким чином, субкомплекс Перської затоки став важливим фокусом 

загальних процесів революційних пертурбацій на Близькому Сході, що було 

викликано в першу чергу диспропорційним впливом двох держав  субкомплексу – 

Саудівської Аравії та Катару – в межах констеляції безпеки усього 

Близькосхідного РКБ. Зокрема, важливим став перехід від моделі співробітництва 

до моделі ворожнечі в саудівсько-катарських відносинах, що трансформувався в 

кардинально протилежні регіональні стратегії цих держав за умов тривалих 

революційних пертурбацій. При цьому такі малі держави субкомплексу Перської 

затоки, як Бахрейн та Ємен, стали безпосередніми об’єктами транснаціонального 

революційного процесу, що не сприяло загальній стабілізації ситуації в 

субкомплексі Перської затоки. Протилежним став наслідок «Арабської весни» для 

Кувейту, Оману та Іраку: їх загальна ситуація в межах субрегіонального та 

регіонального співвідношення сил залишилася відносно незмінною, 

підпорядковуючись динаміці сек’юритизації, що була породжена ситуаціями та 

контекстами, безпосередньо не пов’язаними з процесами «Арабської весни». 

Отже, в той час як загальний вплив «Арабської весни» на близькосхідні держави 

Перської затоки не був настільки дестабілізуючим, як у випадку Магрибу, 

проблематика саудівсько-катарського регіонального протистояння, тісно 

переплетена з протиріччями між різними напрямами транснаціонального 

ісламізму, справила визначальний вплив на конфігурацію співвідношення сил на 

Близькому Сході в цілому.  

 

2.3. «Арабська весна» як чинник переформатування структур 

співвідношення сил у межах Левантського субкомплексу 

На відміну від ситуації, що склалася в межах Магрибського субкомплексу 

та субкомплексу Перської затоки напередодні 2011 р., Левантський субкомплекс 

традиційно розглядався в якості основної конфліктної зони Близького Сходу в 

цілому. Як зазначали в цьому контексті Б. Бузан та О. Вівер, саме Левантський 

субкомплекс із його ключовою точкою зіткнення інтересів основних регіональних 
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акторів – арабо-ізраїльським конфліктом – і став після завершення Другої світової 

війни свого роду центровою точкою Близькосхідного РКБ як такого [163, p. 188]. 

У зв’язку з цим важливо було б простежити, яким чином процеси «Арабської 

весни» 2011 р. вплинули на розстановку сил у межах цього субкомплексу і як 

зміни всередині субрегіонального співвідношення сил відбилися на рівні регіону.  

Слід зазначити, що на початок 2011 р. конфігурація співвідношення сил у 

межах Леванту характеризувалася своєрідним симбіозом двох регіональних 

держав – Єгипту та Ізраїлю, які, незважаючи на можливі протиріччя між ними, 

загалом були налаштовані на підтримку субрегіонального статус-кво та 

направлення процесу врегулювання палестинського питання в напрямі, вигідному 

Ізраїлю [143]. У той же час, Сирія, яка ще в 1990-х – на початку 2000-х рр. була 

достатньо впливовою регіональною державою, виявилася ізольованою та все 

більше схилялася до стратегічного партнерства з Іраном після фактичного 

витіснення свого впливу з території Лівану за підсумками «кедрової революції» 

2005 р. [280]. Єдиним надійним союзником Сирії в межах Левантського 

субкомплексу залишився базований у південному Лівані військово-політичний 

рух «Хізболла», який у свою чергу підтримував найтісніші контакти з Тегераном 

[280]. Нарешті, Ліван та Йорданія традиційно займали помірковану позицію в 

рамках вирішення питань, пов’язаних з арабо-ізраїльським конфліктом, що було 

пов’язано з побоюванням правлячих кіл цих держав щодо можливості 

етноконфесійно мотивованої ескалації цього конфлікту в разі радикалізації як 

ізраїльського політичного істеблішменту, так і палестинського суспільства [129]. 

Додатковим чинником такої поміркованої позиції офіційних Бейруту та Амману 

була й присутність численних громад палестинських біженців на їх територіях, 

що історично проживали там ще з 1950-х – 1960-х рр. [101; 105; 185]. Враховуючи 

те, що з 2007 р. Палестинська автономія перестала бути окремим суб’єктом арабо-

ізраїльського конфлікту, а отже й процесів сек’юритизації в межах Левантського 

субкомплексу, через її військово-політичний розкол на Західний берег р. Йордан, 

контрольований рухом «Фатх», та сектор Газа, який опинився під владою 
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радикального іхваністського руху «Хамас» [101], можна було стверджувати, що 

на початок 2011 р. ситуація в межах Левантського субкомплексу 

характеризувалася певним політичним стазисом, що тим не менше вказував на 

можливості як нової ескалації (чинником якої стали військово-поліційні операції 

Ізраїлю в межах сектору Гази та південного Лівана в 2006-2009 рр. [27; 219], так і 

подальшої стабілізації (можливим індикатором якої став план мирного 

урегулювання, запропонований головою ізраїльського уряду Б. Нетаньяху в 

червні 2009 р. [79]). 

Тим не менше, «Арабська весна» 2011 р. кардинальним чином змінила 

порядок денний субрегіональної політики, основною причиною та проявом чого 

стало значне послаблення позицій Єгипту внаслідок падіння влади Х.  Мубарака. 

Оскільки саме Х. Мубарак традиційно вважався одним із провідних поміркованих 

лідерів арабського світу, що виступав у якості свого роду гаранта непорушності 

комплексу домовленостей між Ізраїлем та поміркованими арабськими режимами 

стосовно подальшого врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту [143], його 

усунення внаслідок масових виступів каїрської «вулиці», серед якої неабиякий 

вплив мали ісламісти з числа «Братів-мусульман», викликали велике 

занепокоєння серед політичних кіл офіційного Тель-Авіва. Однак ситуація, що 

склалася в Єгипті в 2011 р. характеризувалася радше систематичною 

дестабілізацією авторитарно-консервативного режиму, встановленого Х. 

Мубараком за десятиліття свого правління, ніж скільки-небудь реальними 

шансами приходу до влади дійсно «екстремістських» елементів. Збереження 

армійською верхівкою реального контролю над політичним життям Єгипту 

означало, що на першому етапі розвитку єгипетської революції в 

зовнішньополітичному курсі єгипетського керівництва збереглася своєрідна 

спадковість із основоположними рисами зовнішньої політики Єгипту часів Х. 

Мубарака. Як зазначив у цьому контексті М. В. Ханна, зовнішня політика Вищої 

ради збройних сил (ВРЗС), як і її внутрішня політика, була багато в чому 

обмежена «ситуативним» характером прийняття рішень та самосприйняттям у 
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якості «перехідного» режиму, що мав би утримуватися від різких та однозначних 

політичних кроків у тому або іншому напрямку [233]. У той же час, продовження 

панування протестних настроїв протягом 2011-2012 рр. означало, що зовнішня 

політика нового єгипетського керівництва опинилася в певній залежності від 

настроїв каїрської «вулиці», що й знайшло свій прояв у ряді кризових подій, що 

мали негативний вплив на єгипетсько-ізраїльські відносини.  

Незважаючи на те, що ВРЗС ще в лютому 2011 р. оголосила про своє 

бажання дотримуватися всіх двосторонніх домовленостей, що були укладені між 

Єгиптом та Ізраїлем за часів правління А. Садата та Х. Мубарака [209], стрімке 

зростання антиїзраїльських настроїв у постреволюційному єгипетському 

суспільстві та часткова втрата контролю з боку єгипетської влади над діяльністю 

радикальних груп протестувальників призвели до серйозної кризи взаємин між 

Каїром та Тель-Авівом у липні 2011 р. Після перестрілки між ізраїльськими та 

єгипетськими прикордонниками на Синайському півострові, що стала наслідком 

переслідування ізраїльською стороною групи ісламістських бойовиків, що 

вдерлися на територію південного Ізраїлю з єгипетського боку кордону, загинуло 

5 єгипетських військовослужбовців та 8 ізраїльтян [181; 251]. Висловлення 

співчуття з приводу цієї події (але не вибачення перед єгипетською стороною) від 

імені міністра оборони Ізраїлю Є. Ольмерта мало зворотній від передбачуваного 

ефект, спровокувавши напад радикально налаштованих демонстрантів на 

посольство Ізраїлю в м. Каїр (9 вересня), що потягло за собою евакуацію 

ізраїльських дипломатів з країни [76, с. 75]. Загальне погіршення ситуації в сфері 

безпеки на Синайському півострові, на території якого все більший вплив 

отримували радикально-ісламістські угрупування, що зазвичай виступали в якості 

союзників «Хамасу» [181], та раніше маргіналізовані в межах єгипетського 

суспільства племена кочових арабів-бедуїнів [199] також викликало побоювання 

стосовно можливостей ВРЗС ефективно контролювати безпеку на східних та 

північно-східних кордонах Єгипту. Незважаючи на офіційне запевнення 

перехідного уряду Єгипту в тому, що єгипетські сили внутрішньої безпеки та 
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армія утримують ситуацію на Синаї під своїм оперативним контролем [200], 

подібні заяви лише посилювали недовіру Ізраїлю та його позарегіональних 

союзників щодо реальних стабілізаторських можливостей ВРЗС.  

 Подібним чином, політика ВРЗС на південному та західному векторах 

вказувала на значне послаблення дореволюційних позицій Єгипту на Близькому 

Сході. У липні 2011 р. відбулося офіційне проголошення незалежності 

Південного Судану, в той час як блок африканських держав, прилеглих до 

басейну р. Ніл, очолюваний Ефіопією, розпочав роботи з втілення укладеного 

2010 р. Основоположного договору, що передбачав розширення їх можливостей із 

відбору води з р. Ніл [7; 165]. Обидва процеси безпосередньо зачіпали 

геополітичні інтереси Єгипту в межах Африканського Рогу, однак слабкість 

позицій охопленого революційними пертурбаціями Єгипту означала, що 

єгипетське керівництво виявилося не в змозі як скористатися аналогічним 

послабленням Судану, так і протистояти спробам Ефіопії обмежити права Єгипту 

щодо контролю над водопостачанням з р. Ніл, що були закріплені у відповідному 

договорі 1929 р. [7]. Пасивну позицію зайняла ВРЗС і щодо врегулювання 

лівійського конфлікту, початок якого співпав з її приходом до влади; у той час як 

за останні роки правління Х. Мубарака Єгипет значно підвищив рівень своїх 

відносин з Лівією (що, зокрема, проявилося в укладенні в липні 2008 р. ряду 

домовленостей, що носили переважно зовнішньоекономічний характер [194]), 

ВРЗС зайняла достатньо пасивно-нейтральну позицію, обмежившись частковим 

урегулюванням проблеми єгипетських біженців-заробітчан з охопленої 

громадянським конфліктом території Лівії [176]. У цілому ж, лейтмотивом 

регіональної політики єгипетського керівництва часів правління ВРЗС стало 

прагнення утриматися від подальшого загострення внутрішньополітичної ситуації 

за рахунок уникнення від активної участі в регіональних та субрегіональних 

конфліктах та зіткненнях інтересів.  

Регіональна політика Єгипту набула радикально іншого спрямування після 

обрання президентом Єгипту очільника політичного крила єгипетських «Братів-
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мусульман» М. Морсі в червні 2012 р. Перемога останнього на президентських 

виборах ознаменувала початок короткотривалого періоду умовно 

«ревізіоністської» внутрішньої та зовнішньої політики, спрямованої на поступове 

усунення від влади в Єгипті постмубараківського істеблішменту та утворення 

своєрідного тандему Єгипет-Катар за умови дружньої підтримки з боку 

Туреччини. Очевидно, що така політика не могла не наразитися на спротив з боку 

впливових внутрішньоєгипетських груп впливу, репрезентованих як 

традиційними військовими та цивільно-бюрократичними елітами, так і 

антиісламістськи налаштованою світською інтелігенцією. У той же час, 

регіональний курс М. Морсі вступив у протиріччя з інтересами впливових 

регіональних гравців, таких як Саудівська Аравія та Ізраїль, підтримка якими 

антипрезидентської опозиції в Єгипті і зумовила швидке падіння влади М. Морсі 

в липні 2013 р. та подальшу ліквідацію єгипетського руху «братів-мусульман» як 

впливової політичної сили [102; 147]. Тим не менше, короткотривале правління 

М. Морсі мало певні серйозні наслідки для місця та ролі Єгипту в регіональній та 

субрегіональній конфігураціях співвідношення сил, що змушує докладніше 

розглянути деякі аспекти цієї ситуації.  

На початку свого президентства М. Морсі перейшов до активного 

позиціонування постреволюційного Єгипту як оновленої регіональної держави, 

що не дозволила б нікому із зовнішніх акторів диктувати собі бажаний курс 

зовнішньої політики [227, p. 1]. Сам факт вибору країн, до яких новообраний 

президент Єгипту здійснив свої перші міжнародні візити, свідчив про важливість, 

яку М. Морсі приділяв питанням регіональної політики: саме Ефіопія та 

Саудівська Аравія стали державами, з керівниками яких М. Морсі зустрівся 

восени 2012 р. [217; 242]. У той же час, М. Морсі продемонстрував своє 

прагнення до пошуку нових зовнішньополітичних партнерів, відвідавши Тегеран 

уперше з моменту розриву дипломатичних відносин між Єгиптом та Іраном після 

Ісламської революції 1979 р. [196]. За цих умов М. Морсі продемонстрував 

ідеологічну спрямованість своєї зовнішньополітичної стратегії, фактично 
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передавши важелі управління єгипетською дипломатією до рук Е. Ель-Хаддада, 

провідного діяча політичного крила єгипетських «братів-мусульман», якого М. 

Морсі призначив на ключову посаду радника президента з питань зовнішньої 

політики та міжнародного співробітництва [227, p. 2]. Водночас М. Морсі показав 

свій прагматизм, дотримуючись єгипетсько-ізраїльських домовленостей про 

спільний контроль над кордоном у секторі Газа та завдавши ударів супроти 

радикально-ісламістського підпілля, що успішно діяло на Синаї з часів січневої 

революції 2011 р. [92; 235]. Подібним чином, Єгипет зайняв достатньо 

помірковану позицію в контексті чергової військово-поліційної операції 

ізраїльських збройних сил, спрямованої проти сектору Гази (листопад 2012 р.); 

незважаючи на історичні зв’язки єгипетських «братів-мусульман» з «Хамасом», 

М. Морсі не вдався до жодних радикально антиізраїльських кроків, обмежившись 

відкликанням єгипетського посла з Тель-Авіва та наданням допомоги при 

відправленні місії Ліги Арабських держав до Гази [25]. Тим самим, М. Морсі 

проявив свою готовність до певного взаємопорозуміння з Ізраїлем, що багато в 

чому нівелювало попередні побоювання Б. Нетаньяху стосовно політичних 

намірів «братів-мусульман» у разі приходу останніх до влади в Єгипті [248].  

У той же час, уряд М. Морсі зайняв доволі безкомпромісну позицію 

стосовно ряду питань, що мало безпосередній вплив на подальший розвиток 

внутрішньополітичних процесів у самому Єгипті. Першим важливим проявом 

цього зовнішньополітичного радикалізму стало неоднозначно висловлене 

прагнення М. Морсі сприяти поваленню уряду Б. Асада в Сирії шляхом 

відправлення єгипетських добровольців та навіть військовиків регулярних 

збройних сил на допомогу бійцям озброєних ісламістських рухів, що діють на 

території Сирії [73]. Така позиція М. Морсі розглядалася його опонентами в 

самому Єгипті та за його межами як прояв прагнення президента Єгипту до 

утворення двосторонньої коаліції Єгипту та Катару, що сприяло б поваленню 

сирійської влади та перебудові самого ландшафту субрегіонального та 

регіонального співвідношення сил [236; 299; 314]. У той же час, всупереч своїм 
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попереднім заявам щодо необхідності розвитку взаємовигідних відносин між 

Єгиптом та державами Африканського Рогу, у червні 2013 р. М. Морсі виступив 

із фактичними погрозами на адресу керівництва Ефіопії – держави, що з початку 

2000-х рр. займала важливе місце в політичній стратегії США стосовно боротьби 

з радикальним ісламізмом на територіях Африканського Рогу [283], – 

зауваживши, що Єгипет готовий «використати всі свої можливості» заради 

протидії розбудові «Великої Дамби Ефіопського Відродження» – амбітного 

проекту ефіопського уряду, спрямованого на розширення масштабів 

використання води басейну р. Ніл для зрошування ґрунтів Ефіопії [24]. Така заява 

М. Морсі була розцінена єгипетським військовим керівництвом як 

безвідповідальна, що мало драматичні наслідки для подальшого політичного 

майбутнього єгипетського президента [73].  

У той же час, М. Морсі посилив курс на зближення з Катаром, що 

викликало різко негативну реакцію з боку Саудівської Аравії та ОАЕ, двох 

традиційних партнерів Єгипту серед «нафтових монархій» Перської затоки [237]. 

Зокрема, в січні 2013 р. міністр фінансів Катару Ю. Камаль відвідав Єгипет з 

офіційним візитом, у ході якого були досягнуті попередні домовленості стосовно 

майбутніх інвестицій офіційної Дохи в акції Суецького каналу та купівлі 

облігацій державного боргу Єгипту на загальну суму 2,5 млрд доларів США [128]. 

Характерно, що ця угода з Катаром була відтермінована в листопаді 2013 р., 

незабаром після усунення М. Морсі від влади, а новим інвестором акцій 

Суецького каналу замість Катару став уряд ОАЕ [140]. Подібним чином, 

невдоволення уряду ОАЕ наданням преференцій Катару з боку М. Морсі 

вилилося в ряд арештів високопоставлених діячів руху «братів-мусульман», що 

проживали на території ОАЕ, навесні 2013 р. [64]. 

Враховуючи вищенаведене, не дивно, що зовнішньополітичний авантюризм 

та ревізіонізм, характерні для другої половини правління М. Морсі, доволі 

швидко призвели до наростання антиурядових настроїв, що знайшли своє 

вираження в державному перевороті 3 липня 2013 р., активну участь у якому 
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взяли як представники світського протестного руху ліберального спрямування, 

так і пов’язані з правлячими колами Саудівської Аравії салафітські організації 

[243]. Тим не менше, провідну роль у поваленні М. Морсі та його уряду зіграло 

військове керівництво Єгипту, очолюване головнокомандуючим збройними 

силами А. Ф. Ель-Сісі [109]. Тим самим короткотривалий період правління (хоч і 

обмеженого конституційною процедурою) «братів-мусульман» у Єгипті 

завершився повним провалом усіх внутрішньо- та зовнішньополітичних планів М. 

Морсі та його оточення. Падіння влади «братів-мусульман» у Єгипті 

ознаменувало початок провалу амбітних планів Катару щодо утвердження свого 

регіонального лідерства та сприяло подальшому поверненню Єгипту до 

виконання ролі стабілізуючого полюсу субрегіонального та регіонального 

співвідношення сил.  

Після усунення М. Морсі від президентської влади регіональна політика 

Єгипту знову пройшла через певну трансформацію, основним напрямом якої 

цього разу стало прагнення військового керівництва та А. Ф. Ель-Сісі як 

наступного президента Єгипту (з 8 червня 2014 р.) протистояти регіональним 

планам Катару та поширенню впливу ісламістського «екстремізму», включно з 

поміркованим іхванізмом, у межах регіональної системи міжнародних відносин. З 

цією метою Єгипет значно посилив своє співробітництво з Саудівською Аравією 

та ОАЕ на противагу регіональним впливам Катару та Туреччини [123]. 

Фактично події липня-серпня 2013 р. у Єгипті, що потягли за собою 

фактичну ліквідацію організаційної структури «братів-мусульман» у цій державі 

та значні людські жертви з боку прихильників М. Морсі [83; 133], призвели до 

своєрідного розколу всередині держав РСАДПЗ, унаслідок якого стали 

очевидними різкі протиріччя між Катаром, з одного боку, та Саудівською 

Аравією, ОАЕ та їх союзниками – з іншого [22; 41]. Характерними в цьому плані 

стали кардинально протилежні реакції дипломатичних відомств Катару та ОАЕ на 

події 14 серпня 2013 р., в результаті яких було вбито 595 та поранено близько 4 

тис мирних протестувальників – прихильників «братів-мусульман» [269]. У той 
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час як міністерство закордонних справ Катару закликало єгипетську владу до 

«національного діалогу» та утримання від «силових методів», дипломатичне 

відомство ОАЕ звинуватило самих «братів-мусульман» у «провокації» сутичок та 

висловило своє «розуміння» насильницьким діям єгипетських сил державної 

безпеки та армії проти протестувальників [282]. Конкретним проявом нового 

співробітництва між Єгиптом та Саудівською Аравією стало надання в липні 2013 

р. комплексного пакету фінансовою допомоги на загальну суму 12 млрд доларів 

США, з яких 5 млрд припадало на Саудівську Аравію, а 4 млрд – на Кувейт [262]. 

В ідейно-політичному плані альянс між єгипетським військовим керівництвом та 

Саудидами було закріплено в формі підтримки, наданій військовому перевороту з 

боку провідних салафітських організацій та політичних партій Єгипту, зокрема 

впливової партії «Аль-Нур», які, всупереч задекларованому військовим урядом 

прагненню боротися з «ісламістським радикалізмом», не були піддані яким-

небудь політичним переслідуванням [297]. Нарешті, в суто військово-

політичному сенсі участь єгипетських збройних сил у ракетно-бомбових атаках 

проти позицій ісламістської коаліції «Лівійський світанок» у серпні 2014 р., разом 

із ВПС ОАЕ [270], ще раз підкреслила готовність А. Ф. Ель-Сісі та єгипетського 

військового керівництва до рішучої протидії поширенню ісламського радикалізму 

на Близькому Сході та в Північній Африці. 

Таким чином, «Арабська весна» мала далекосяжні наслідки для місця та 

ролі Єгипту в регіональному та субрегіональному співвідношенні сил. На 

першому етапі постреволюційного розвитку (лютий 2011 – червень 2012 р.) 

перехідне військове керівництво країни (ВРЗС) намагалося протидіяти 

подальшим імпульсам революційної дестабілізації, зокрема – в плані єгипетсько-

ізраїльських відносин, у той же час самоусунувшись від активної участі в 

урегулюванні лівійської кризи та проігнорувавши ряд несприятливих для 

національної безпеки Єгипту процесів у регіоні Африканського Рогу. Така 

позиція була в першу чергу обумовлена прагненням ВРЗС уникнути звинувачень 

з боку Ізраїлю та його союзників у патронуванні ісламського радикалізму та 
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виграти час для подолання дестабілізаційних тенденцій у внутрішньополітичному 

житті країни. На другому етапі (липень 2012 – липень 2013 р.) регіональна 

політика Єгипту, за винятком питань єгипетсько-ізраїльських відносин, 

характеризувалася значним рівнем геополітичного ревізіонізму, проявам якого 

стало прагнення М. Морсі відновити стабільні відносини з Іраном, розвинути 

союзницькі взаємини з Катаром та, меншою мірою, з Туреччиною, а також – 

втрутитися в сирійський конфлікт на боці противників Б. Асада та протидіяти 

геоекономічним проектам Ефіопії стосовно басейну р. Ніл. Така радикальна 

геополітична програма, зумовлена в першу чергу іхваністською політичною 

ідентичністю М. Морсі та його оточення, ознаменувала би, в разі свого втілення, 

перетворення Єгипту на державу-ревізіоніста та початок різких змін у 

регіональному та субрегіональному співвідношенні сил. Тому підтримка 

зовнішніх сил у вигляді Саудівської Аравії, ОАЕ та ряду інших консервативних 

держав-членів РСАДПЗ сприяла поваленню М. Морсі та призвела до переходу до 

чергового етапу постреволюційної регіональної політики Єгипту (з липня 2013 р. 

та посьогодні), визначальною рисою якого стало прагнення до розвитку 

союзницьких відносин з державами просаудівської коаліції на противагу Катару 

та його ревізіоністським планам у межах Близькосхідного РКБ. Такий розвиток 

подій дозволяє ще раз підкреслити важливість урахування динаміки 

внутрішньополітичних ідентичностей міжнародних акторів та їх відповідних 

моделей співробітництва-ворожнечі в ході аналізу регіонального співвідношення 

сил.  

У порівнянні з ситуацією Єгипту, положення Ізраїлю в межах регіональної 

та субрегіональної конфігурації співвідношення сил залишилося відносно 

стабільним. Як і в попередній період розвитку Близькосхідного РКБ, Ізраїль 

залишився функціональним чинником, що визначав певне відчуття геополітичної 

єдності переважної більшості арабських держав регіону, але в той же час 

продовжувалася тенденція до подальшого розмивання цієї панарабської 

солідарності та водночас – формування нових конфігурацій регіональних загроз, 
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що визначали ставлення арабських держав одна до одної [27]. У той же час, 

«Арабська весна» на своєму початку розглядалася політичним керівництвом 

Ізраїлю як потенційно загрозлива ситуація, що могла би призвести до зростання 

антиізраїльського ревізіонізму у низці важливих держав регіону (в першу чергу – 

в Єгипті, мирний договір з яким з кінця 1970-х рр. був гарантією відносної 

стабілізації близькосхідної регіональної системи) та, таким чином, створила б ряд 

викликів подальшому врегулюванню арабо-ізраїльського конфлікту на вигідних 

для офіційного Тель-Авіва умовах. Як зазначає в цьому контексті Н. Панайотідес, 

після повалення влади Х. Мубарака «Арабська весна» розглядалася багатьма 

ізраїльськими політиками як свого роду «Зима Ізраїлю», що означало необхідність 

кардинальної переоцінки визначених раніше регіональних загроз, яким мала 

протидіяти ізраїльська дипломатія [317, p. 20]. Основною загрозою для Ізраїлю 

тепер могла вважатися перспектива приходу до влади в Єгипті «братів-

мусульман», що ідейно та організаційно належали до того ж напряму 

транснаціонального ісламістського руху, що й рух «Хамас». Зокрема, значні 

побоювання викликали прямі заклики очільників єгипетських «братів-

мусульман») стосовно необхідності відкриття кордону з сектором Газа та 

перегляду Кемп-Девідських домовленостей 1978 р. [76, с. 74]. У той же час, 

формування нової парламентської коаліції в Лівані (травень 2011 р.) 

супроводжувалося значним посиленням руху «Хізболла» та його союзників з 

числа друзьких та християнських політичних сил, що були більш прихильні до 

співробітництва з Сирією та Іраном [208; 261]. У сукупності з посиленням 

ісламістських настроїв у постмубаракістському Єгипті, такий розвиток подій, з 

точки зору Ізраїлю, міг би призвести до посилення радикальних настроїв серед 

населення Палестинських територій та, відповідно, – до загального ускладнення 

стратегічної ситуації навколо Ізраїлю.  

Однак подальший розвиток подій показав, що побоювання ізраїльського 

керівництва стосовно можливих імплікацій «Арабської весни» виявилися багато в 

чому перебільшеними. Незважаючи на ряд проблем, що виникли в сфері безпеки 
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через політичну дестабілізацію Єгипту (в першу чергу – на Синайському 

півострові), єгипетсько-ізраїльські відносини не відчули скільки-небудь значних 

наслідків внутрішньополітичних пертурбацій усередині Єгипту. Короткотривале 

правління «братів-мусульман» не мало виразно антізраїльського спрямування, а 

повалення влади М. Морсі військовими, що відтепер зосередили свої зусилля на 

боротьбі з ісламізмом, фактично призвело до відновлення на південному кордоні 

Ізраїлю того ж режиму двостороннього забезпечення субрегіональної 

стабільності, що існував між Ізраїлем та Єгиптом у період правління Х. Мубарака. 

Отже, всупереч можливим очікуванням та побоюванням, антиізраїльські настрої 

учасників «Арабської весни» в Єгипті [76] практично не перейшли в площину 

зовнішньої політики офіційного Каїру, а придушення ісламістського руху 

єгипетськими військовими після державного перевороту 3 липня 2013 р. та 

послаблення регіональних позицій прихильного до «братів-мусульман» Катару  

після 2013 р. можуть слугувати гарантією того, що така ситуація зберігатиметься і 

надалі, принаймні – до моменту нового загострення соціально-політичної ситуації 

всередині Єгипту.  

Подібним чином, відносне зростання впливу «Хізболли» в межах ліванської 

політичної системи, після періоду зростання частоти обстрілів ізраїльських 

позицій з території південного Лівану в 2011-2012 рр., було багато в чому 

знівельоване активним залученням більшості бойового складу цього військово-

політичного руху до участі в громадянській війні в Сирії на боці уряду Б. Асада 

(починаючи як мінімум з 2013 р. [241]). Оскільки таким чином можливості участі 

«Хізболли» в боротьбі проти Ізраїлю були значною мірою обмежені, можна 

говорити про те, що зростання впливу цього руху в Лівані не стало для Ізраїлю 

настільки великою небезпекою, як це прогнозувалося ізраїльськими аналітиками 

після формування парламентської коаліції 2011 р [240; 261].  

Нарешті, в сфері ізраїльсько-палестинських відносин Ізраїль продовжує 

зберігати свою традиційну стратегічну перевагу над палестинськими військово-

політичними рухами, що перебувають у становищі стратегічного суперництва 
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після виборів у секторі Газа, що відбулися ще 2007 р. [27]. Ряд військово-

поліційних акцій, здійснених Ізраїлем у Секторі Газа в період 2012-2014 рр. 

(зокрема, операція «Хмарний стовп» 14-21 листопада 2012 р. та операція 

«Непорушна скеля», що проводилася в липні-серпні 2014 р. [25; 37; 82]) показали, 

що політичне керівництво Ізраїлю твердо налаштоване в бік протидії силам 

«Хамасу» із застосуванням усього свого військового потенціалу. Таким  чином, 

можна стверджувати, що в плані врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту 

загалом та конфлікту між Ізраїлем та рухом «Хамас» зокрема «Арабська весна» не 

внесла скільки-небудь кардинальних змін у відповідні процеси.  

Що ж до загальнорегіонального виміру участі Ізраїлю в близькосхідному 

співвідношенні сил, можна стверджувати, що основною проблемою, що постала 

перед ізраїльським керівництвом в цьому плані, стало недопущення поширення 

впливу Ірану як держави-ревізіоніста та боротьба проти зміцнення радикально-

ісламістських рухів та груп за умов фактичної дезінтеграції Лівії та послаблення 

більшості інших арабських держав [248]. Враховуючи певне співпадіння інтересів 

Ізраїлю, Саудівської Аравії та Єгипту в цьому напрямі (а тим паче – беручи до 

уваги конфлікт останніх із Катаром через його підтримку «братів-мусульман»), 

можна припустити, що «Арабська весна», всупереч початковим побоюванням Б. 

Нетаніяху, навпаки, сприятиме зменшенню розбіжностей між Ізраїлем та рядом 

найважливіших режимів арабського світу [78].  

Зважаючи на те, що проблема радикальних змін у положенні Сирії в межах 

близькосхідного співвідношення сил пов’язана з громадянською війною в цій 

державі, що, хоч і стала прямим наслідком «Арабської весни», але набула власної 

динаміки, необхідно приділити увагу впливам «Арабської весни» на регіональну 

політику двох інших держав Левантського субкомплексу, роль яких була 

традиційно пов’язана з їх «буферним» становищем у межах арабо-ізраїльського 

конфлікту: Лівану та Йорданії. Варто зауважити, що ліванське суспільство 

традиційно відзначається надзвичайно «мозаїчним» характером свого 

етноконфесійного складу, що є важливим чинником конфліктності всередині 
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ліванського соціуму та залучення його радикальних елементів до динаміки 

регіональної конфліктності [93]. На момент початку «Арабської весни» при владі 

в Лівані перебувала коаліція парламентських партій, що номінувала так званий 

«уряд національної єдності» під керівництвом С. Харірі, сина та політичного 

спадкоємця провідного ліванського політика 1990-х – 2000-х рр. Р. Харірі [307]. 

Через надзвичайно складну етноконфесійну ситуацію в межах ліванського 

суспільства уряд С. Харірі намагався проводити курс політичного нейтралізму, 

що проявлялося у внутрішній та зовнішній політиці, що була відносно 

відсторонена від впливів як Сирії та Ірану, так і Ізраїлю та консервативних 

арабських режимів [307]. Тим не менше, 12 січня 2011 р., через погрози 

«Хізболли», яка з 2000-х рр. перетворилася на одного з найбільш активних гравців 

у межах ліванської політичної системи [346], «перейти до активних дій» у зв’язку 

з висунутими представникам цього руху звинуваченнями в участі у вбивстві Р. 

Харірі [124], ліванський уряд, в якому брали участь представники пов’язаних із 

«Хізболлою» шиїтських партій, фактично розпався, і лише в травні-червні 2011 р. 

було сформовано нову коаліцію, в якій участь союзників «Хізболли» стала ще 

помітнішою [280; 281]. Прямим наслідком цих процесів стали масові виступи 

проти «сектантського режиму», в яких брали участь переважно представники 

християнських та сунітської громад Лівану [281]. Тим не менше, ці виступи не 

мали скільки-небудь серйозних наслідків для політичної системи країни та 

загального місця Лівану в близькосхідному співвідношенні сил. Вони лише 

виступили свого роду передвісником міжконфесійних зіткнень весни 2012 р., 

спровокованих внутрішньоліванськими протиріччями через ставлення різних 

етноконфесійних громад до сирійського конфлікту [171]. Через надзвичайну 

фрагментованість свого населення через велику різноманітність етноконфесійних 

груп, що проживають на його території, Ліван за останні десятиліття фактично 

перестав бути єдиним актором регіональних відносин, одним із найяскравіших 

проявів чого є практична втрата центральним урядом контролю над територіями 

півдня країни на користь «Хізболли». Тому «Арабська весна» з її 
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панарабістськими конотаціями не могла мати значного резонансу в ліванському 

суспільстві.  

У той же час, Йорданія, що, подібно до Лівану, перебуває на стратегічному 

перехресті інтересів різних регіональних держав – у цьому випадку, країн-членів 

РСАДПЗ, з одного боку, та Єгипту та Ізраїлю – з іншого [238], опинилася 

внаслідок «Арабської весни» у ситуації своєрідного стратегічного вибору між 

зміцненням своїх зв’язків із Саудівською Аравією та її союзниками за принципом 

монархічної солідарності та проведенням обмеженої лібералізації за 

марокканською моделлю [319]. У той же час, зростання протестного руху в межах 

королівства Йорданії, що мало місце протягом 2011-2012 рр., зайвий раз 

підкреслило існування серйозних розбіжностей між йорданцями палестинського 

походження, що складають, за різними підрахунками, від 55 до 70 відсотків 

загального населення країни [238, p. 86], та корінними йорданцями, що 

проживали на територіях королівства до часів масової іміграції палестинців із 

Західного берегу р. Йордан до власне Йорданії у 1950-х – 1960-х роках [185]. 

Відповідно, корінні йорданці, що непропорційно представлені в органах 

державної влади та внутрішньої безпеки, традиційно розглядають вихідців із 

Західного берегу як менш лояльних королівській владі, тому активна участь 

останніх у протестному русі (зокрема – в лавах йорданського відділення «братів-

мусульман» – Фронту ісламської дії) викликала велике занепокоєння значної 

частини правлячої верхівки Хашемітського королівства Йорданії [238]. У 

підсумку, отримання йорданською монархією запрошення Саудівської Аравії 

стати членом РСАДПЗ, у тому числі – його структур у сфері регіональної безпеки, 

– що мало місце в березні 2014 р. [337], свідчить про те, що держави РСАДПЗ 

розглядають Йорданію як важливу державу, що сполучає субрегіони Перської 

затоки та Леванту, а отже – може мати велике значення у справі спільної боротьби 

проти ісламістського руху на субрегіональному та регіональному рівнях.  

Нарешті, Палестинські території, неформально поділені з 2007 р. на зони 

контролю військово-політичних рухів «Фатх» та «Хамас», в ході «Арабської 
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весни» не стали об’єктом скільки-небудь серйозних геополітичних змін. 

Незважаючи на сподівання «Хамасу» щодо можливості покращення стосунків із 

постмубараківським Єгиптом, та навіть можливого використання своїх зв’язків з 

«братами-мусульманами» з метою політичного шантажу ізраїльського 

керівництва [214], подальший розвиток єгипетсько-ізраїльських відносин, у тому 

числі – за правління М. Морсі, показав, що Єгипет був не готовий ризикувати 

підтримкою стабільності на Близькому Сході через інтереси «Хамасу». Після 

перевороту 3 липня 2013 р. будь-які можливі сподівання верхівки «Хамасу» на 

отримання допомоги чи дипломатичної підтримки з боку Каїру в протистоянні з 

Ізраїлем виявилися марними. У кінцевому підсумку, як «Хамас», так і «Фатх» 

залишилися наодинці з Ізраїлем, отримуючи лише незначну підтримку з боку 

ряду інших арабських держав та Туреччини [129]. Тому, загалом, можна 

стверджувати, що палестинська проблема в регіональних відносинах періоду 

після «Арабської весни» перебуває, як і раніше, в «законсервованому» стані.  

 

2.4. Перетворення регіональної ідентичності Ірану та Туреччини у 

контексті змін у співвідношенні сил на Близькому Сході 

Трансформація близькосхідної регіональної системи міжнародних відносин, 

викликана «Арабською весною», мала значний вплив на ступінь та форми участі в 

ній двох важливих акторів, які з моменту утворення Близькосхідного РКБ займали 

щодо нього периферійне положення або ж, у залежності від трактування їх ролі, – 

ізолювали структури сек’юритизації, характерні для Близького Сходу, від сусідніх 

регіональних комплексів безпеки. Тому проблематика зміни форм та характеру 

участі цих двох акторів – Ірану та Туреччини в структурах регіонального 

співвідношення сил після «Арабської весни» є доволі актуальною для розуміння 

сутності спричинених останньою трансформацій регіональної політики.  

Враховуючи важливість сприйняття участі Туреччини та Ірану в 

регіональній політиці основними акторами регіонального співвідношення сил, які, 

в залежності від домінуючої в їх ситуації моделі співробітництва-ворожнечі з 
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цими двома державами, можуть сприймати турецькі та іранські інтереси на 

Близькому Сході як джерело загроз або стратегічних можливостей, видається 

необхідним приділити достатню увагу перипетіям реакції цих двох держав на 

трансформації близькосхідної системи в процесі «Арабської весни». З цією метою 

в цьому підрозділі будуть простежені взаємозв’язки між міжнародно-політичною 

ідентичністю обох держав та їх близькосхідною політикою з 2011 р., а також – 

проаналізовано основні вузли протиріч, що існують або можуть існувати між 

Туреччиною, Іраном та основними регіональними державами, для яких «Арабська 

весна» стала найсерйознішим викликом національній та регіональній безпеці.  

Незважаючи на те, що Іран у рамках ТРКБ розглядається як невід’ємна 

складова Близькосхідного РКБ [163, p. 189], участь цієї держави в близькосхідній 

регіональній системі історично носила доволі суперечливий характер. Почасти 

таке становище можна пояснити історичною специфікою сприйняття Ірану та 

іранців в арабському світі як аналогічного Ізраїлю та євреям «Іншого» [163, p. 

190], на протиставленні якому значною мірою і була побудована протягом 

Середніх віків колективна ідентичність арабів [30; 121]. В цьому плані можна 

провести неоднозначну аналогію з ситуацією постосманської Туреччини, яка для 

Близькосхідного РКБ, що сформувався в другій половині ХХ ст., виступала в ролі 

держави-ізолятора [149]. Протистояння етнічних ідентичностей на лінії «араби-

іранці» було ще більш пожвавлено за рахунок конфесійного чинника, в межах 

якого дихотомія «сунізм-шиїзм» може вважатися однією з найстаріших ліній 

розламу між різними етноконфесійними спільнотами в межах Близького Сходу 

[84]. В цьому контексті Ісламська революція 1979 р., що поклала початок 

нинішній іранській державності, яка в політично-правовому сенсі являє собою 

своєрідний приклад плюралістичної теократії, заснованої на релігійних нормах 

шиїзму ортодоксального (імамітського) спрямування [167], ще більше поглибила 

розбіжності між Іраном та арабськими державами, в першу чергу – «нафтовими 

монархіями» Перської затоки. Таким чином, своєрідне «іншування» Ірану в 
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межах Близького Сходу зумовлене передусім впливом вищенаведених чинників 

на його міжнародно-політичну ідентичність.  

Враховуючи вищезазначене, сприйняття Іраном подій «Арабської весни», а 

тим більше – сприйняття арабськими державами ролі та місця Ірану в 

постреволюційній конфігурації регіонального співвідношення сил – не могло не 

бути надзвичайно суперечливим. Не слід забувати, що своєрідним прологом до 

«Арабської весни» можуть вважатися події навколо контроверсійних 

президентських виборів в Ірані 2009 р., у ході яких так званий «зелений рух» – 

сукупність опозиційних політичних груп, молодіжних рухів та незадоволених 

політикою уряду М. Ахмадінежада громадян – спробував кинути виклик 

політичній системі Ісламської Республіки, застосовуючи ті ж методи мобілізації 

та боротьби, що пізніше стали основою масових антиурядових рухів в арабському 

світі [87; 275]. Незважаючи на те, що іранська влада виявилася куди стійкішою за 

персоналістські авторитарні режими арабського світу, принципова спорідненість 

«Зеленого руху» та молодіжних виступів часів «Арабської весни» не уникла уваги 

багатьох дослідників [252; 366].  

Розглядаючи проблеми реакції Ірану на події «Арабської весни», не можна 

оминути питання щодо інтерпретації арабських революцій 2011 р. в офіційному 

дискурсі режиму Ісламської Республіки. Важливим чинником іранської політики 

щодо решти країн Близького Сходу з часу революції 1979 р. було прагнення 

сприяти «експорту» ідеї «ісламської революції», що інтерпретується вищим 

релігійним керівництвом Ірану як засіб усунення від влади прозахідних арабських 

режимів [13; 318]. Відповідно, як зазначає А. Парчамі, події 2011 р. на арабському 

Близькому Сході з самого початку розглядалися правлячими колами Ісламської 

Республіки як форма реалізації цих геополітичних мрій засновників їх 

політичного режиму [318, p. 36]. Отже, загалом провідні лідери Ірану доволі 

оптимістично сприйняли початок революційної хвилі 2011 р. в арабському світі, 

розглядаючи усунення від влади правлячих режимів у Тунісі та Єгипті як прояв 

позитивної для Ірану регіональної динаміки. Однак, як показали наступні події, 
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іранські лідери не врахували чинника розбіжностей міжконфесійного характеру 

всередині самого транснаціонального ісламістського руху, що вдало скористався 

процесами «Арабської весни». Саме цей прорахунок іранського керівництва може 

розглядатися як одна з причин того, що Іран не зміг ефективно відреагувати на 

ряд викликів, поставлених перед ним «Арабською весною».  

Однією з основних особливостей зміни регіонального положення Ірану 

внаслідок «Арабської весни» стало значне загострення рівня протистояння між 

Іраном та Саудівською Аравією. В той час як після завершення ірано-іракської 

війни 1980-1989 рр. та смерті Р. Хомейні ірансько-cаудівські відносини почати 

еволюціонувати в бік відносної «розрядки» (що проявилося в дипломатичних 

зусиллях іранських урядів 1990-х – першої половини 2000-х рр. [206, p. 52]), друга 

половина 2000-х рр. характеризувалася активізацією протиріч між Тегераном та 

Ер-Ріядом на таких важливих напрямах регіональної динаміки сек’юритизації як 

проблема шиїтської громади в Саудівській Аравії, бахрейнське та іракське 

питання, іранська ядерна програма та спроби Ірану поширювати свій вплив серед 

ліванських та палестинських радикалів [206]. Таким чином, «Арабська весна», що 

мала безпосередній вплив не тільки на відносно віддалені від точок зіткнення 

інтересів Ірану та Саудівської Аравії країни Магрибу, а й на безпосередньо 

важливий для обох сторін субрегіон Перської затоки, була своєрідним 

продовженням динаміки поступового загострення двосторонніх відносин, що 

тривало за часів президентства М. Ахмадінежада. У цьому контексті введення 

військового контингенту держав-членів РСАДПЗ на територію Бахрейну в березні 

2011 р. може розглядатися як прояв прагнень Саудівської Аравії не допустити 

повалення сунітської монархії Аль-Халіфа та утворення в Бахрейні політичного 

режиму, що спирався би на шиїтську більшість населення півострова та 

підтримував би дружні відносини з Іраном [206; 219; 403]. Такий розвиток подій 

міг би драматично змінити субрегіональну конфігурацію співвідношення сил у 

Перській затоці, а до того ж – заохотити шиїтські меншини в Ємені та самій 

Саудівській Аравії до радикальніших позицій. Розуміння небезпеки цих процесів 
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з боку Саудівської Аравії та її союзників у РСАДПЗ зеркальним чином 

відобразилося в ентузіазмі, з яким офіційні іранські медіа розглядали можливості 

«ісламської революції» в Бахрейні [318, p. 39-40]. Офіційне використання 

РСАДПЗ об’єднаного військового контингенту – Сил захисту Аравійського 

півострову (англ. Peninsula Shield Force), що були створені у грудні 2010 р. та 

нараховували навесні 2011 р. близько 40 тис військовиків та поліцейських [367], – 

засвідчило, що Саудівська Аравія, ОАЕ та інші «нафтові монархії» віднині 

розглядали Іран як загрозу субрегіональної дестабілізації, протидія якій мала 

здійснюватися з використанням усіх доцільних військово-політичних засобів. 

Основним наслідком бахрейнської кризи, таким чином, стало значне зміцнення 

РСАДПЗ та консолідація її членів навколо Саудівської Аравії на противагу 

«іранській загрозі» – незважаючи на те, що наразі відсутні незалежні дані, що 

підтверджували б можливу участь іранських агентів в розвитку протестного руху 

в Бахрейні в лютому-березні 2011 р.  

Більш довготривалою точкою конфлікту інтересів Ірану та РСАДПЗ, 

очолюваної Саудівською Аравією, в контексті «Арабської весни» став Ємен, в 

якому протягом тривалого часу активно діяв шиїтський за конфесійним складом 

своїх учасників радикально-опозиційний рух хуситів, в підтримці якого 

Саудівська Аравія та правлячий режим президента А. М. Салеха звинувачували 

саме Іран [360]. Разом із південноєменськими сепаратистами, місцевим 

відгалуженням «Аль-Каїди» та впливовими шейхами племені хашид, хусити 

становили одну з найбільших загроз стабільності авторитарної влади А. М. 

Салеха [154]. Тому дезінтеграція режиму А. М. Салеха, що відбувалася протягом 

2011 р., розглядалася Іраном з точки зору можливості поширення впливу хуситів 

в рамках внутрішньополітичного хаосу, що охопив на той момент Ємен, 

центральна влада якого практично втратила контроль над значною частиною 

території країни. На думку американського дослідника У. А. Терріла, 

найоптимальнішим варіантом для Тегерану в цьому контексті було би створення 

контрольованого хуситами «проіранського анклаву на півночі Ємену», що мав би 
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дестабілізувати ситуацію на південних кордонах Саудівської Аравії [360, p. 431]. 

Враховуючи довготривалу історію протистояння між рухом хуситів та єменським 

урядом у межах стратегічно важливої північноєменської провінції Саада, що 

характеризувалася звинуваченнями з боку шиїтських повстанців у дискримінації 

їх етноконфесійної групи та сприяння поширенню радикального салафізму з боку 

єменського керівництва [360, pp. 432], такий розвиток подій міг би бути 

надзвичайно вигідним з точки зору поширення впливу Ірану на політичне життя в 

Ємені та відповідно – обмеження субрегіональної гегемонії Саудівської Аравії. 

Фактичне захоплення лідерами хуситів влади в провінції Саада наприкінці 

березня 2011 р. [63] показало, що такий розвиток єменської кризи був цілком 

реальним.  

Подальше підвищення рівня підтримки, що її надавав Іран руху хуситів, 

було безпосереднім чином пов’язане із розширенням участі Саудівської Аравії в 

підтримці антиасадівських сил у громадянській війні в Сирії. За даними, 

наданими посольством США в Ємені та Групою експертів ООН з моніторингу 

реалізації міжнародних санкцій проти Ірану, починаючи з кінця 2011 р. Іран почав 

надавати озброєння та забезпечувати військову підготовку бойовикам руху 

хуситів, причому частина поставок іранської зброї та боєприпасів пізніше 

контрабандним шляхом опинилася в Сомалі [166]. У липні 2012 р., за 

твердженням єменських урядовців, спецслужби Ємену розкрили «шпигунську 

мережу» всередині країни, що працювала на Іран та концентрувала свої зусилля 

на отриманні розвідувальної інформації стосовно військово-політичних процесів 

в Ємені та країнах Африканського Рогу [283].  

Нарешті, характерним є дипломатичний скандал, що вибухнув у відносинах 

між Іраном та Єменом у січні 2013 р., після перехоплення єменською береговою 

обороною комерційного судна «Jeehan I», що перебувало в територіальних водах 

Ємену під панамським прапором. На його борту було знайдено значний запас 

зброї та амуніції, включно з переносними зенітно-ракетними комплексами (ПЗРК) 

типу «Misagh-2», що виробляється саме в Ірані [360, р. 436]. Подібна знахідка 
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зайвий раз продемонструвала, що Іран продовжує демонструвати прагнення 

підірвати вплив Саудівської Аравії в Ємені за рахунок підтримки шиїтських 

повстанців, не зупиняючись навіть перед прямим постачанням останнім 

високотехнологічного озброєння. Аналогічним чином, за твердженнями 

єменських властей, з осені 2012 р. Іран почав надавати фінансову та інформаційну 

підтримку частині південноєменського сепаратистського руху, що очолюється 

колишнім президентом прорадянської Народно-демократичної Республіки Ємен 

(НДРЄ) А. С. Аль-Бейдом [63]. Тим не менше, за відсутності надійних зовнішніх 

даних, було б досить складно верифікувати достовірність подібних заяв.  

Як можна побачити, активна підтримка, надана Іраном різним 

антиурядовим фракціям у Ємені, переслідує на меті усунення від влади уряду 

наступника А. М. Салеха А. Р. Мансура Хаді, що завдало би значного удару як 

субрегіональним інтересам Саудівської Аравії, так і прагненням США 

використовувати Ємен в якості одного з основних плацдармів у «війні з 

тероризмом» на Аравійському півострові та в регіоні Африканського Рогу. У 

цьому контексті нещодавні події в Ємені, що ознаменувалися захопленням м. 

Сана силами руху хуситів та проголошенням ними нового перехідного уряду 

(вересень 2014 р.), можуть вважатися переломним моментом з точки зору 

реалізації іранської стратегії стосовно Ємену. Хоча хусити наразі не мають такого 

військового потенціалу, що дозволив би їм стабільно контролювати більшість 

території Ємену, сам факт практичного колапсу центрального уряду означає 

серйозний удар для позицій Саудівської Аравії всередині Ємену.  

У порівнянні з саудівсько-іранським протистоянням, що вилилося в 

підтримку обома сторонами повстанських угрупувань та держав-клієнтів у 

субрегіоні Перської затоки, відносини Ірану з двома іншими державами, які в ході 

«Арабської весни» презентували себе в якості новітніх претендентів на 

регіональне лідерство, – Катаром та Туреччиною носять менш суперечливий 

характер. Свого часу Катар, який тоді був одним із непостійних членів РБ ООН, 

був єдиною з арабських держав, яка фактично виступила на підтримку 
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афілійованого з Іраном шиїтського ісламістського руху «Хізболла» в ході 

конфлікту між останньою та Ізраїлем, що мав місце 2006 р. [175, p. 120]. 

Наприкінці 2000-х рр. відносини між Катаром та Іраном досягли найвищої точки 

співробітництва за увесь період взаємин між цими державами [15]. Тим не менше, 

«Арабська весна» та громадянська війна в Сирії викликали значне погіршення 

катарсько-іранських відносин. Катару фактично вдалося досягти того, щоб рух 

«Хамас», який традиційно підтримував дружні стосунки з Іраном та «Хізболлою», 

незважаючи на свою іхваністську політичну ідентичність [39], остаточно 

переорієнтувався на пріоритетність зв’язків із Катаром та афілійованими з ним 

структурами «братів-мусульман» [96; 222]. У той же час, на відміну від 

Саудівської Аравії або ОАЕ, Катар не здійснював скільки-небудь недружніх 

кроків стосовно Ірану, тому доводиться констатувати, що рівень конфліктності в 

катарсько-іранських відносинах наразі як мінімум не перевищує середнього рівня 

недовіри та протистояння, що характерні для взаємин між Іраном та «нафтовими 

монархіями» Перської затоки в цілому.  

У плані впливу «Арабської весни» на турецько-іранські відносини, слід 

наголосити, що характер та направленість відповідних змін у взаємному 

сприйнятті Туреччини та Ірану можуть розглядатися як прямо пропорційні 

зовнішньополітичним позиціям цих держав стосовно тих або інших аспектів 

«Арабської весни». До прикладу, у випадку Лівії точки зору Тегерану та Анкари 

на доцільність/бажаність усунення від влади М. Каддафі з самого початку були 

доволі різнобічними: зокрема, тодішній прем’єр-міністр Турецької Республіки Р. 

Т. Ердоган не відразу сприйняв перспективу «гуманітарної інтервенції» союзників 

Туреччини в НАТО, спрямованої на повалення лівійського лідера, в той час як 

іранська сторона з самого початку не приховувала свого негативного ставлення до 

режиму М. Каддафі, водночас побоюючись можливого встановлення постійної 

присутності сил НАТО на території Лівії [250]. Тим не менше, дещо відмінні 

позиції Туреччини та Ірану стосовно лівійської кризи не справили скільки-небудь 

серйозного впливу на їх двосторонні відносини. Видається, що куди більш 
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значущим для значного погіршення взаємин між Туреччиною та Іраном стала 

громадянська війна в Сирії, в ході якої ці дві держави активно підтримують 

протилежні сторони внутрішньосирійського конфлікту.  

Таким чином, можна стверджувати, що роль Ірану в зміні співвідношення 

сил на Близькому Сході після «Арабської весни» була детермінована передусім 

зіткненням його геополітичних інтересів з прагненнями Саудівської Аравії та її 

союзників зупинити подальше розростання революційного процесу та не 

допустити використання регіональних криз, породжених «Арабською весною», в 

якості приводу для втручання з боку ревізіоністських держав та 

транснаціональних ісламістських мереж. У випадку з Іраном, який із 1979 р. 

сприймався більшістю регіональних акторів в якості держави-ревізіоніста, 

прагнення його теократичного керівництва використати «Арабську весну» в 

якості можливості поширити ідеї «ісламської революції» в регіоні наштовхнулися 

на проблему етноконфесійної роздробленості мусульманського населення 

Близького Сходу: ревізіоністські плани Ірану, прикладами спроб втілення яких 

стали ситуація в Ємені та почасти події в Бахрейні, призвели до певної ескалації 

міжконфесійного протистояння за лінією «суніти-шиїти» в межах 

Близькосхідного РКБ. Тим не менше, потенціал Ірану як держави-ревізіоніста 

видається значно перебільшеним через пропагандистські зусилля його 

регіональних суперників, основним із яких продовжує виступати Саудівська 

Аравія.  

Переходячи до огляду проблем впливу «Арабської весни» на регіональне 

позиціонування Туреччини та її місце в близькосхідному співвідношенні сил, 

необхідно наголосити, що ця держава історично займала надзвичайно специфічне 

місце в контексті регіональних процесів. Сучасна постосманська Туреччина 

фактично самоусунулася від спроб впливати на Близький Схід після своєї поразки 

в Першій світовій війні та не брала участь у формуванні структур 

Близькосхідного РКБ після Другої світової війни [163]. У рамках ТРКБ Туреччина 

розглядається як класичний приклад держави-ізолятора, яка, перебуваючи на 



121 

 

перетині кількох регіональних комплексів безпеки (у випадку Туреччини – 

Європейського, Близькосхідного та Пострадянського [149, p. 2]), не є цілком та 

повністю учасником динаміки жодного з них. Відповідно, таке положення 

держав-ізоляторів означає, що врахування їх впливу в ході аналізу конфігурації 

співвідношення сил, притаманної тому чи іншому регіональному комплексу 

безпеки, є неможливим та зайвим [149; 163].  

Тим не менше, останнє десятиліття розвитку турецької зовнішньої політики 

чітко вказує на процеси поступової інтеграції Туреччини в межі Близькосхідного 

РКБ, що тим далі набували динамізму, чим меншою ставав ентузіазм 

наднаціональних структур та ключових держав Європейського Союзу щодо 

практичної можливості інтеграції Туреччини до складу цього об’єднання [5; 187]. 

Пострадянський вектор геополітичних аспірацій Туреччини, що займав доволі 

важливе місце в її геостратегії 1990-х рр. [62; 70; 91], виявився на початку 2000-х 

рр. маргіналізованим через географічну віддаленість більшості тюркомовних 

колишніх радянських республік від Туреччини та відновлення традиційного 

впливу Росії в Казахстані та більшості країн пострадянської Центральної Азії [2; 

268]. Відповідно, з другої половини 2000-х рр. можна говорити про початок 

повороту до так званої «конструктивної взаємодії» [139, p. 30] між Туреччиною та 

державами Близького Сходу, що з того моменту стає однією з домінуючих 

констант міжнародної політики Туреччини.  

Незважаючи на те, що в офіційній риториці турецького 

зовнішньополітичного відомства другої половини 2000-х рр. «близькосхідна» 

геополітична ідентичність Туреччини розглядалася на рівних із її 

«середземноморським», «балканським», «кавказьким», та «чорноморським» 

відповідниками [150, p. 69], уже тоді можна констатувати значне підвищення ваги 

близькосхідного вектору в міжнародно-політичній стратегії офіційної Анкари. В 

той час як Туреччина часів прем’єрства Р. Т. Ердогана не зайшла настільки 

далеко, щоб відверто наслідувати квазі-ісламістську політику часів Т. Озала [14] 

або Н. Ербакана [149, p. 8], під керівництвом міністра закордонних справ А. 
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Давутоглу (з вересня 2014 р. – голова уряду Турецької Республіки) Туреччина 

здійснила ряд кроків, що кардинальним чином змінили рівень та форми її 

залучення до процесів сек’юритизації на Близькому Сході. Якщо в період 

«холодної війни» геополітична ідентичність Туреччини стосовно цього регіону 

визначалася імперативом її членства в НАТО та неформальним альянсом з 

Ізраїлем [249], то в другій половині 2000-х рр. образ Туреччини на Близькому 

Сході почав відповідати архетипу безстороннього посередника. Зокрема, в період 

2004-2011 рр. турецький уряд брав активну участь у процесах посередництва між 

рядом близькосхідних держав (Іраном, Ізраїлем, Йорданією, Ліваном та Сирією), 

що мало на меті сприяти «відлизі» в їх взаємовідносинах.  Особливо значущим 

була роль турецького посередництва в процесі мирного врегулювання сирійсько-

ізраїльських протиріч, яке, однак, у підсумку зазнало невдачі через вторгнення 

Ізраїлю до сектору Газа взимку 2008-2009 рр. [149, p. 9]. В подальшому, 

ізраїльсько-турецькі відносини значно погіршилися, сягнувши своєї найнижчої 

точки внаслідок дипломатичної кризи, спричиненої відомим інцидентом навколо 

«гуманітарної флотилії», що намагалася прорвати морську блокаду сектору Газа 

влітку 2010 р. [51]. Погіршенню відносин Туреччини з Ізраїлем у цей період 

могла сприяти також доволі розпливчата позиція турецького уряду щодо розвитку 

подій навколо ядерної програми Ірану: хоча перспектива перетворення Ірану на 

ядерну державу, що могло потягти за собою загрозу ядерного озброєння решти 

ключових регіональних держав, жодним чином не відповідало стратегічним 

інтересам самої Туреччини [139, p. 32], рівень економічних зв’язків між 

Туреччиною та Іраном станом на кінець 2000-х рр. досягнув такого рівня, що 

офіційна Анкара не могла ризикувати втратою своїх геоекономічних позицій в 

Ірані через дискусії щодо ядерної програми останнього [149]. Саме тому 

Туреччина прийняла найактивнішу участь (разом із Бразилією) у спробі 

врегулювання кризи навколо іранської ядерної програми, що ґрунтувалася на 

пропозиції турецького уряду обміняти іранське обладнання зі збагачення урану на 

власне збагачений уран, вироблений у Туреччині (загальною масою 1,2 тони [149, 
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p. 10]. Провал цього плану через різко негативну позицію США одночасно 

засвідчив структурні обмеження успіхів турецької дипломатії на Близькому Сході 

та доволі інтенсивний рівень залучення Анкари до розв’язання ключових 

проблем, висунутих процесами сек’юритизації в цьому регіоні.  

Виходячи з вищезазначеного, стають зрозумілішими політичні кроки 

турецького уряду, спрямовані на зміцнення зовнішньополітичного престижу та 

впливу Туреччини на Близькому Сході в контексті революційних подій 2011 року. 

При цьому основною особливістю зовнішньополітичного курсу Туреччини в 

цьому випадку стало те, що, відійшовши від односторонньо-проамериканського 

курсу 1990-х рр., уряд Р. Т. Ердогана тепер відійшов і від «медіаторської» позиції 

другої половини 2000-х рр., тим самим переходячи до активніших заходів 

просування свого впливу на Близькому Сході.  

У цьому контексті цікавим є питання про відмінності в реакції Туреччини 

на події революційного характеру у Тунісі, Єгипті та Лівії. У той час як турецький 

уряд уникнув скільки-небудь очевидного втручання у хід революційного процесу 

в Тунісі [149, p. 12], його позиція стосовно подій у двох інших 

північноафриканських державах була куди більш активною. Як зазначають 

ізраїльські дослідники турецько-лівійських відносин Й. Ронен та Х. Янарочак, за 

часів правління М. Каддафі Туреччина була однією з небагатьох неарабських 

держав, з якою керманич Соціалістичної Джамахирії намагався підтримувати 

стабільні відносини, незважаючи на свої особисті симпатії до курдського 

лівонаціоналістичного руху [333]. Зокрема, офіційний візит Р. Т. Ердогана до м. 

Триполі у листопаді 2009 р. та схвальні відгуки М. Каддафі стосовно 

«антиізраїльського» курсу турецького уряду в контексті подій навколо сектора 

Газа могли б розцінюватися як можливі чинники подальшого зміцнення 

двосторонніх відносин між Туреччиною та Лівією [333, p. 504]. На це вказувало й 

загальне пожвавлення зовнішньоекономічних відносин між двома країнами: 

напередодні початку антиурядового повстання в Лівії у лютому 2011 р. у країні на 

постійній основі перебувало близько 20 тис турецьких робітників та спеціалістів 
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(в основному – в сфері будівництва), а загальний обсяг турецьких інвестицій в 

економіку Лівії досяг 15 млрд. доларів США [149, p. 12].  

Однак позиція Туреччини відносно антиурядового повстання в Лівії 

виявилася доволі суперечливою. З одного боку, на початку розвитку відповідних 

подій турецький уряд намагався підтримувати відносний нейтралітет, 

утримуючись як від активної підтримки, так і від засудження або уряду М. 

Каддафі, або його супротивників. Одним із чинників такої позиції могло стати 

побоювання за долю турецьких робітників та інженерів, що опинилися в 

охопленій громадянською війною країні. Зокрема, Р. Т. Ердоган намагався 

протидіяти запровадженню міжнародних санкцій проти М. Каддафі та його уряду, 

а також застерігав щодо ризиків, пов’язаних із можливою військовою 

інтервенцією проти Лівії [333, p. 504]. З початком такої інтервенції у березні 2011 

р. Туреччина утрималася від участі у військовій операції НАТО, однак її ВМС 

були задіяні у блокаді морського узбережжя Лівії [333, p. 505]. При цьому 

турецьке посольство в Лівії продовжувало свою роботу, закликаючи обидві 

сторони громадянського конфлікту до переговорів. Однак уже в травні 2011 р., 

коли військова перевага підтримуваних НАТО повстанців над урядовими силами 

стала очевидною, турецький уряд здійснив кардинальну зміну своєю позиції щодо 

лівійського конфлікту, закривши посольство в Триполі та закликавши М. Каддафі 

добровільно піти від влади [333, p. 505]. Остаточне визнання Туреччиною 

Перехідної національної ради в якості легітимного уряду Лівії (2 липня 2011 р.) 

ознаменувало завершення співробітництва між Туреччиною та урядом М. 

Каддафі, черговий раз продемонструвавши зовнішньополітичний прагматизм Р. 

Т. Ердогана та А. Давутоглу.  

У випадку з Єгиптом офіційна Анкара зайняла ще активнішу та більш 

ангажованою на користь антиурядових сил позицію, що в свою чергу може бути 

пояснене відсутністю скільки-небудь міцних зовнішньополітичних зв’язків та/або 

економічної взаємозалежності у турецько-єгипетських взаєминах [149, p. 12]. 

Активна підтримка Туреччиною «єгипетської весни» проявилася і в ході 
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тріумфального візиту Р. Т. Ердогана до Каїра у вересні 2011 р., в ході якого 

очільника турецького уряду активно вітали члени «Братів-мусульман», що, за 

твердженням журналістів, скандували гасла на користь створення «ісламського 

халіфату в складі Туреччини та Єгипту» [365, p. 7]. Прикметним було й те, що 

активна підтримка Туреччиною протестних рухів «Арабської весни» викликала 

надзвичайно негативну реакцію Ізраїлю, через що рівень відносин між двома 

країнами наприкінці 2011 р. досяг найнижчої позначки за всю історію турецько-

ізраїльських взаємин [365, p. 8]. З іншого боку, надзвичайна популярність Р. Т. 

Ердогана серед «арабської вулиці» у цей же період дала підстави говорити про 

«другу версію» близькосхідної політики ПСР, що засновувалась би на поєднанні 

«ліберального та гуманітарного підходу» до протестних рухів у регіоні з 

наголосом на необхідності розбудови ісламських і водночас демократичних 

політичних режимів на противагу світським авторитарним моделям, що були 

характерні для республіканських держав арабського світу з часів «холодної 

війни» [9; 18; 106; 152; 182; 184; 306].  

Таким чином, початок «Арабської весни» в країнах Магрибу та Єгипті було 

доволі вдало використано турецькою політичною елітою з метою репрезентації 

сучасної турецької державної моделі в якості життєздатного зразка для 

наслідування на Близькому Сході. На противагу Ірану, ангажованість зовнішньої 

політики якого ідеологемою «ісламської революції» наштовхнулася на проблему 

конфесійного розколу між різними громадами близькосхідних мусульман, 

Туреччина могла видатися доволі вдалим прикладом поєднання традиційної 

ісламської ідентичності та (відносно) плюралістичної моделі 

внутрішньополітичного процесу. Тому включення Туреччини в нову структуру 

конфігурації регіонального співвідношення сил, її вихід із становища держави-

ізолятора були багато в чому обумовлені ефективною презентацією її оновленої 

політичної ідентичності в арабському світі. У той же час, у міру залучення 

офіційної Анкари до участі в процесах переформатування близькосхідної системи 

міжнародних відносин, стало зрозуміло, що інтеграція Туреччини до 
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близькосхідних структур регіональної безпеки та співвідношення сил, з одного 

боку, та відданість доктрині «нульових проблем із сусідами», що лежала в основі 

зовнішньополітичної стратегії А. Давутоглу [149; 311], – з іншого, є 

малосумісними дипломатичними позиціями.  

В той час як офіційний дискурс турецької влади стосовно подій «Арабської 

весни» робив особливий наголос на тому, що «хвиля історії – на боці мас, що 

вимагають своїх прав по всьому Близькому Сходу» [149, p. 5], політична 

реальність постреволюційного Близького Сходу диктувала дещо іншу оцінку 

викликів, що постали перед Анкарою в новому геополітичному контексті. 

Поширення протестів на Сирію протягом 2011 р., ще до того моменту, коли 

ситуація сягнула критичної точки, призвело до значного погіршення двосторонніх 

відносин між урядом Б. Асада та офіційною Анкарою. Різкі заяви Р. Т. Ердогана 

на адресу очільника сирійського правлячого режиму, якого він звинуватив у 

«різанині» своїх політичних опонентів, викликали обурення в лідерів Ірану та 

Іраку. Зокрема, іракський прем’єр-міністр Н. Аль-Малікі заявив, що Туреччина 

використовує «надуманий» привід загрози з боку Сирії задля того, щоб втягнути 

сили НАТО в сирійський конфлікт, як це вже було у випадку Лівії [316, p. 342]. У 

той же час, начальник генерального штабу збройних сил Ірану Х. Фірузабаді 

виступив із різким засудженням спроб Туреччини вплинути на події, що 

відбувалися в Сирії [316, p. 341]. Цим самим, із початком масштабної 

нестабільності в Сирії Туреччина продемонструвала свою схильність до 

зовнішньополітичного ревізіонізму, що, таким чином, не могло не поставити її в 

одному ряді з Катаром.  

Подальший розвиток близькосхідної політики Туреччини характеризувався 

значним зближенням між урядом Р. Т. Ердогана та помірковано ісламістськими 

урядами, заснованими на політичних відгалуженнях «братів-мусульман», що 

протягом кінця 2011 – першої половини 2012 рр. прийшли до влади в Тунісі, 

Єгипті та Лівії. В цьому плані відомий візит Р. Т. Ердогана та А. Давутоглу до цих 

країн, що мав місце у вересні 2011 р. [365] можна розцінювати в якості свого роду 
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прелюдії до визначення можливостей співробітництва з політичними силами, що 

репрезентували політичний ісламізм у цих країнах. Варто зауважити, що такі 

організації як єгипетські «брати-мусульмани» та туніська партія «Ан-Нахда» 

розглядали очолювану Р. Т. Ердоганом Туреччину в якості свого роду еталону 

розвитку помірковано-ісламістського проекту ще задовго до початку «Арабської 

весни» [232; 320]. Одним із проявів такого підходу до «турецької моделі» можуть 

бути, зокрема, зауваження Х. Нафаа, одного з провідних єгипетських політологів, 

щодо того, що «зовнішня політика Туреччини, вочевидь, дає приклад Єгипту 

стосовно того, яким чином країна, що є союзником Заходу, може водночас 

проводити незалежну політику, що відповідає її національним інтересам» [306, p. 

44].  

Поширення подібних настроїв у постреволюційному єгипетському 

суспільстві легко пояснює, чому відносини між Туреччиною та Єгиптом часів 

правління М. Морсі набули яскраво вираженого «союзницького» наповнення. Як 

зазначає в цьому контексті М. Мілчановський, з точки зору М. Морсі, Туреччина 

могла би стати «союзником Єгипту в його зусиллях із мирного, але справедливого 

вирішення ізраїльсько-єгипетського конфлікту» [299, s. 256]. Враховуючи чинник 

військово-політичного союзу між США та Ізраїлем, і на цьому тлі – 

приналежність Туреччини до НАТО, – М. Морсі міг сподіватися на 

посередництво Туреччини, яку він розглядав у якості ідеологічно близького 

політичного режиму, у донесенні до США позицій Єгипту щодо врегулювання 

арабо-ізраїльського конфлікту. Однак у цьому контексті уряд М. Морсі 

однозначно прорахувався, адже після згаданих вище подій навколо «гуманітарної 

флотилії» 2010 р. та публічної підтримки Р. Т. Ердоганом революцій у Тунісі, 

Єгипті та Лівії турецько-ізраїльські відносини набули виразно негативної 

траєкторії [149; 299]. Тим не менше, період перебування при владі в Єгипті М. 

Морсі позначився спробами оформлення спершу ситуативної, але в перспективі – 

стратегічної осі «Каїр-Доха-Анкара», реалізація планів зі створення якої 

докорінним чином змінило б увесь співвідношення сил на Близькому Сході. 
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Зрозуміло, що і Саудівська Аравія, і Ізраїль були жодним чином не зацікавлені в 

подібному перебігу подій. Тому своєрідний «розкол» серед ключових гравців 

близькосхідної регіональної системи, що відбувся відразу після повалення М. 

Морсі в липні 2013 р. продемонстрував наявність непримиренних протиріч між 

катарсько-турецьким блоком, з одного боку, та Саудівською Аравією та її 

союзниками – з іншого. В той час як Р. Т. Ердоган різко засудив переворот, 

порівнявши дії Ф. Ель-Сісі з політикою Б. Асада в Сирії [107], Саудівська Аравія 

вітала дії єгипетських збройних сил як «боротьбу з тероризмом». В подальшому, з 

точки зору військового режиму, що прийшов до влади в Єгипті після усунення М. 

Морсі, Туреччина перетворилася на ключового (разом із Катаром) 

зовнішньополітичного супротивника. У листопаді 2013 р. Єгипет розірвав 

дипломатичні відносини з Туреччиною, виславши з м. Каїр турецького посла; в 

свою чергу, Р. Т. Ердоган заявив, що Туреччина «ніколи не визнає уряду [Єгипту], 

що прийшов до влади внаслідок військового перевороту» [107]. У свою чергу, 

уряд А. Ф. Ель-Сісі відмовився запрошувати представників Туреччини та Катару 

на зустріч провідних ісламських учених у березні 2014 р., заявивши, що уряди цих 

держав проводять «антиєгипетську політику» [105]. Нарешті, у липні 2014 р. 

міністр закордонних справ Єгипту С. Шукрі звинуватив Туреччину в спробі 

підірвати дипломатичні зусилля Єгипту з укладення перемир’я між Ізраїлем та 

рухом «Хамас» у секторі Газа, а також – у підбурюванні «Хамасу» до підтримки 

антиурядових терористичних груп на Синаї [195]. Особливо велике невдоволення 

єгипетського керівництва викликала промова (25 вересня 2014 р.)  Р. Т. Ердогана, 

що на той час уже обійняв посаду президента Туреччини, на засіданні 

Генеральної Асамблеї ООН, у якій він виступив іх жорсткою критикою «вбивства 

демократії  Єгипті» та засудив «легітимізацію» правління А. Ф. Ель-Сісі з боку 

міжнародної спільноти [220]. У відповідь, єгипетське зовнішньополітичне 

відомство виступило із заявою, в якій звинуватило президента Туреччини у 

«вигадуванні брехливих звинувачень», що нібито мали на меті «провокування 

хаосу з метою збільшення [міждержавних] розбіжностей на Близькому Сході» 
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[220]. Таким чином, турецько-єгипетські відносини після 2013 р. набули різко 

ворожого наповнення, що безпосереднім чином було пов’язано з ідеологічним 

протиріччям за лінією «авторитарний секуляризм/ісламістський популізм».  

Натомість, відносини Туреччини з Катаром набули виразно союзницького 

змісту, що напряму може розглядатися як реакція обох держав на спроби 

Саудівської Аравії ізолювати їх у рамках близькосхідної регіональної системи 

співвідношення сил. Яскравим прикладом значного посилення катарсько-

турецького співробітництва може слугувати візит Р. Т. Ердогана до столиці 

емірату м. Доха (грудень 2013 р.), протягом якого було урочисто відкрито 

турецьке посольство в Катарі, а також – оголошено, що Катар та Туреччина 

«дотримуються спільної точки зору щодо регіональних та міжнародних питань» 

та намагатимуться «перетворити [Близький Схід] на мирну гавань» [108]. Таким 

чином, у плані політичної риторики Анкара та Доха продемонстрували свої 

наміри не допустити подальшому виключенню поміркованого ісламізму 

іхваністського зразка з політичного життя Близького Сходу, що наразі є однією з 

основних цілей Саудівської Аравії та Єгипту. Спільність ідеологічних позицій 

між Катаром та Туреччиною має своє відображення і в геоекономічній сфері: 

Анкара напряму зацікавлена в завершенні започаткованого 2007 р. проекту 

проведення газопроводу з Катару до Туреччини через Ірак, що значно підвищив 

би енергетичну незалежність Турецької Республіки [198; 358]. Тим не менше, 

наразі як Туреччина, так і Катар перебувають у доволі невигідному зі стратегічної 

точки зору положенні, що спричинено провадом їх спільної спроби укласти 

стратегічний альянс з іхваністським Єгиптом та готовністю Саудівської Аравії та 

дружніх до неї держав РСАДПЗ укласти військовий союз, що був би направлений 

проти спроб подальшого поширення ісламістського популізму та радикалізму на 

Близькому Сході. Тому оцінка майбутнього місця катарсько-турецького альянсу в 

структурі близькосхідного співвідношення сил залежатиме від того, наскільки 

вдало Анкарі та Досі вдастся протидіяти антиісламістському регіональному курсі 

Ер-Ріяду.  
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Нарешті, взаємини між Туреччиною та Іраном у регіональному контексті 

«Арабської весни» відзначаються їх залежністю як від суто економічних 

чинників, так і від позицій іранського керівництва стосовно намагань офіційної 

Анкари сприяти усуненню від влади Б. Асада в Сирії та сприяти поширенню 

поміркованого варіанту сунітського ісламізму в регіоні Близького Сходу в цілому. 

Ідеологічні розбіжності між трактуваннями «Арабської весни» в офіційних 

дискурсах Ірану та Туреччини також не могли не мати відповідного впливу на 

взаємне сприйняття обох держав у новій регіональній конфігурації 

співвідношення сил: зокрема, під час вищезгаданого візиту Р. Т. Ердогана до 

Тунісу, Єгипту та Лівії у вересні 2011 р. А. Акбар Велаяті, провідний радник А. 

Хаменеї, заявив, що спроби Анкари експортувати «турецьку модель» до держав, 

що переживають «ісламське пробудження» є всього лише спробою каналізувати 

дух «ісламської революції» в межах «ще одного варіанту західного лібералізму» 

[190]. Однак у будь-якому випадку, основним чинником нещодавного погіршення 

турецько-іранських відносин залишається позиція Туреччини щодо громадянської 

війни в Сирії, яка є найважливішим союзником Ісламської Республіки на 

Близькому Сході. Тому видається, що допоки Туреччина не відмовиться від 

підтримки сирійської опозиції в її протистоянні з режимом Б. Асада, у відносинах 

між Анкарою та Тегераном зберігатиметься значний конфліктний потенціал.  

Таким чином, можна побачити, що позиція Туреччини у близькосхідному 

співвідношенні сил після «Арабської весни» визначається впливом двох чинників, 

що водночас підсилюють та послаблюють дію один одного. З одного боку, 

саморепрезентація Туреччини як бастіону «ісламської демократії» викликала 

значні симпатії з боку представників протестних рухів та інтелектуальних еліт 

країн Близького Сходу, охоплених революційними процесами, що і було 

використано Р. Т. Ердоганом та архітектором турецької зовнішньої політики А. 

Давутоглу з метою реалізації своїх планів довготривалої інтеграції Туреччини в 

близькосхідну регіональну систему. З іншого боку, підтримка Туреччиною 

поміркованого ісламізму, представленого транснаціональним рухом «братів-
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мусульман», не могла не викликати різко негативної реакції з боку Саудівської 

Аравії та союзних до неї консервативних монархій Перської затоки (ОАЕ, Кувейт, 

Бахрейн), що сприймали подібну політику Туреччини як пряму загрозу своїм 

зовнішньополітичним інтересам та внутрішній стабільності. Незважаючи на те, 

що Туреччина змогла заручитися підтримкою з боку Катару, плани утворення 

альянсу з Єгиптом зазнали повної поразки після повалення М. Морсі, що 

відбулося за активною підтримкою та схвалення просаудівського блоку. Тому 

наразі, незважаючи на свої попередні успіхи в плані публічної дипломатії, 

Туреччина, разом із Катаром, опинилася в своєрідній ізоляції на Близькому Сході, 

що значною мірою обмежує можливості її подальшого впливу на близькосхідний 

співвідношення сил.  

Участь Ірану та Туреччини в близькосхідному співвідношенні сил пройшла 

через доволі двозначні пертурбації за підсумками «Арабської весни». З одного 

боку, ці держави активно намагалися використати революційну нестабільність в 

регіональній системі заради того, щоб просунути свої інтереси та подолати свою 

відносну регіональну ізоляцію, викликану у випадку Ірану його ревізіоністською 

позицією щодо усталеного регіонального порядку, а у випадку з Туреччиною – її 

намаганнями зайняти відсторонену посередницьку позицію щодо ключових 

вузлів протиріч між близькосхідними державами на попередньому етапі розвитку 

Близькосхідного РКБ.  

У той же час, як спадщина тих моделей співробітництва-ворожнечі, які 

панували в ставленні основних близькосхідних держав щодо їх відносин з 

Туреччиною та Іраном, так і їх різко негативна реакція на спроби ідеологічно 

мотивованого регіонального ревізіонізму з боку Тегерану та Анкари обумовила 

собою збереження відносної ізоляції Ірану та Туреччини в рамках близькосхідної 

регіональної системи. Тому, всупереч їх попереднім очікуванням, позиції Ірану та 

Туреччини на постреволюційному Близькому Сході виглядають навіть більш 

уразливими, ніж вони здавалися до 2011 р.  
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Виходячи з аналізу взаємодій у сфері безпеки між різними субкомплексами, 

що є складовими єдиного Близькосхідного комплексу безпеки, у попередніх 

підрозділах, видається можливим визначити певні закономірності трансформації 

внутрішньорегіональної конфігурації співвідношення сил, що стала наслідком 

подій «Арабської весни». По-перше, «Арабська весна» призвела до загального 

послаблення ряду політичних режимів регіону, а також – до кардинальної зміни 

політичної системи у низці важливих регіональних держав (Єгипет, Лівія). 

Наслідком цього стала загальна дестабілізація близькосхідної державної системи 

та подальше посилення ролі недержавних акторів, прикладом чого може 

слугувати ситуація в Лівії після падіння влади М. Каддафі. По-друге, внаслідок 

«Арабської весни» виокремилася нова модель співробітництва-ворожнечі серед 

арабських держав, у межах якої основним критерієм міждержавних відносин 

стало ставлення до посилення ролі політичного ісламу в контексті пов’язаних з 

«Арабською весною» процесів відносної демократизації. Зокрема, регіональне 

суперництво між Саудівскою Аравією та Катаром набуло виразно 

ідеологізованого характеру, що вилилося, відповідно, у протиріччя між 

підтримкою консервативної стабілізації та  транснаціонального руху «братів-

мусульман» у контексті внутрішньо-сунітських відносин. Подальша ізоляція 

Катару в межах РСАДПЗ підтвердила важливість цього чинника навіть для 

формально прагматичних «нафтових монархій» Перської затоки. Нарешті, 

«Арабська весна» сприяла подальшому зміцненню потоків сек’юритизації між 

окремими субкомплексами Близькосхідного РКБ, продемонструвавши те, що, по 

мірі падіння відносної ваги проблематики арабо-ізраїльського конфлікту, для 

формування конфігурації регіонального співвідношення сил, нові проблеми та 

протиріччя займають його місце, справляючи відповідний вплив на ідентичності 

регіональних акторів та моделі співробітництва-ворожнечі, що діють у відносинах 

між останніми. Основні проблеми, порушені в рамках цього розділу, знайшли 

своє відображення в наступних публікаціях автора цієї дисертації : [42; 43; 45; 46; 

48; 50]. 
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РОЗДІЛ 3. Великі держави та співвідношення сил на Близькому Сході в 

контексті «Арабської весни» 

 

Розглянувши проблематику змін у міжнародно-політичній ідентичності 

регіональних акторів за наслідками «Арабської весни», необхідно звернути увагу 

на рівень залучення позарегіональних акторів у хід формування нової 

конфігурації співвідношення сил на Близькому Сході. Як уже зазначалося в 

другому розділі цього дослідження, проблема участі позарегіональних акторів у 

процесах сек’юритизації, що породжують ту або іншу структуру регіонального 

співвідношення сил, нерозривним чином пов’язана з проблематикою взаємодії 

між глобальним співвідношенням сил, з одного боку, та структурами 

співвідношення сил на рівні окремих регіонів. Враховуючи важливість механізмів 

проникнення [163, p. 46] для сучасних регіональних комплексів безпеки, у тому 

числі та перш за все – для Близького Сходу, який історично був точкою зіткнення 

інтересів великих держав/наддержав, – зрозумілою стає необхідність аналізу 

реакцій сучасних великих держав та єдиної наддержави – Сполучених Штатів 

Америки – на події «Арабської весни» та впливу останніх на реалізацію 

геополітичних інтересів глобальних акторів міжнародних відносин стосовно 

Близького Сходу. Відповідно, у цьому розділі буде показано, яким чином основні 

світові гравці сприйняли «Арабську весну» та які кроки були ними здійснені 

заради того, щоб послабити або посилити її вплив на близькосхідну конфігурацію 

співвідношення сил. В свою чергу, це дозволить зрозуміти, який взаємозв’язок 

може існувати між глобальними стратегіями вищезгаданих акторів та їх 

конкретною політикою на Близькому Сході, що була втілена в життя за умов 

впливу «Арабської весни» на регіональну систему міжнародних відносин.  

 

 

 



134 

 

3.1. Позиція США щодо процесів трансформації регіонального 

співвідношення сил на Близькому Сході в контексті «Арабської весни» 

 

При розгляді проблеми реакції та можливого впливу Сполучених Штатів 

Америки на процеси «Арабської весни» необхідно мати на увазі, що процес 

радикальної трансформації ряду політичних режимів, що раніше визначали 

порядок денний на Близькому Сході (Єгипет) або розглядалися як важлива 

противага поширенню ісламістського радикалізму на рівні субкомплексу (Туніс, 

Лівія, Ємен), було сприйнято у Вашингтоні надзвичайно неоднозначно. Як 

зазначає у цьому зв’язку Дж. Муравчик, політика США стосовно Близького Сходу 

з часів президентства Дж. Буша-молодшого характеризувалася протистоянням 

двох варіантів геостратегії, ідеологічними виразниками яких виступали, 

відповідно, «неоконсерватори» та «проізраїльські аналітики» (англ. Israeli 

analysts) [304, p. 28]. Якщо перша група (представником яких був, зокрема, і сам 

Дж. Муравчик) виступала за радикальну трансформацію геополітичного 

середовища Близького Сходу та Північної Африки як засіб подолання 

ісламістського радикалізму та поширення ліберальної демократії в регіоні, то 

настрої провідних діячів другої групи характеризувалися загальним побоюванням 

деструктивного потенціалу «низового» радикалізму арабської «вулиці», який, 

вийшовши з-під контролю автократичних режимів арабського світу, міг би 

привести до влади антизахідні та антиізраїльські уряди, тим самим призводячи до 

ситуації загальнорегіонального хаосу [304, pp. 28-29]. З приходом до влади Б. 

Обами вплив «неоконсерваторів» на близькосхідну політику офіційного 

Вашингтону був мінімізований, а запропоновані новим президентом США у 2009-

2010 рр. проекти співробітництвом з основними правлячими режимами країн 

арабського світу загалом характеризувалися наголосом на необхідності 

«перезаснування» (англ. a new beginning) відносин між Сполученими Штатами 

Америки та арабським (і ширше – ісламським) світом, що було б засноване на 

урахуванні «спільних інтересів» обох сторін [398, p. 127]. Тим не менше, за 
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винятком питання про посилення зовнішньоекономічних санкцій проти Ірану, що 

були ініційовані адміністрацією Б. Обами у 2010 р., загальний напрямок 

близькосхідної політики Сполучених Штатів у 2009-2010 рр. визначався 

прагненням відійти від геополітичного активізму, притаманного адміністрації Дж. 

Буша-молодшого, та відновити стабільні відносини з провідними регіональними 

режимами. Зокрема, найважливішими кроками Б. Обами в цей період стало 

ініціювання поступового виведення контингенту американських військових з 

Іраку (лютий 2009 р.) та відновлення повноцінних дипломатичних зносин із 

Сирією (лютий 2010 р.), що неоднозначно вказувало на бажання Б. Обами 

співпрацювати навіть із тими регіональними державами, чия ідеологічна база 

суперечила основоположним принципам американської політики. Характерним 

також стало прагнення Б. Обами та Дж. Байдена здійснювати м’який тиск на 

ізраїльський уряд Б. Нетаньяху з метою деескалації ізраїльсько-палестинського 

конфлікту [300, pp. 89-90]. Таким чином, на момент початку «Арабської весни» 

американська політика на Близькому Сході доволі сильно відійшла від 

одностороннього інтервенціонізму, характерного для часів президентства Дж. 

Буша-молодшого [323].  

У зв’язку з цим видається цілком зрозумілим, що початкова реакція 

адміністрацїі Б. Обами на події «Арабської весни» в Тунісі та Єгипті – державах, 

що з кінця 1970-х рр. стали ключовими союзниками Сполучених Штатів Америки 

на Близькому Сході, – носила доволі хаотичний та несистематизований характер. 

У випадку з Тунісом, за висловом Я. Зубіра, «Сполучені Штати, вочевидь, 

домовилися з Саудівською Аравією» у справі про надання притулку З. А. Бен Алі 

після його вигнання з країни в січні 2011 р. [398, p. 113]. Загалом же участь США 

у врегулюванні ситуації в Тунісі після падіння режиму З. А. Бен Алі видається 

мінімальною, що може бути почасти пов’язано з низьким рівнем 

внутрішньополітичного радикалізму, що відбилося і на відносно поміркованій 

політиці уряду Р. Ганнучі після його приходу до влади на перших 

плюралістичних парламентських виборах.  



136 

 

Натомість, у контексті революційного процесу в Єгипті адміністрація Б. 

Обами зайняла достатньо обережну позицію, відмовившись від надання 

однозначної підтримки як протестувальникам, що виступали за усунення від 

влади Х. Мубарака та О. Сулеймана, так і урядові Х. Мубарака в його жорстких 

діях проти демонстрантів [290, p. 35]. Таке рішення було зумовлено кількома 

чинниками, в першу чергу – давнім стратегічним співробітництвом між США та 

Єгиптом, визначною роллю тодішнього єгипетського керівництва в підтримці 

вигідного США консенсусу в арабському світі, та традиційними зв’язками між 

урядом Х. Мубарака та Ізраїлем як стратегічним партнером США на Близькому 

Сході. Однак із зростанням інтенсивності протестного руху адміністрація Б. 

Обами поступово почала відходити від попередньої позиції невтручання в 

конфлікт у бік більш активної підтримки єгипетських антиурядових сил.  

Слід зазначити, що ще задовго до початку революційних подій у Єгипті 

американський уряд надавав активну підтримку єгипетським неурядовим 

організаціям та навіть робітничим профспілкам, з метою забезпечення рецепції 

опозиційними силами ліберально-демократичного світогляду [114]. Основними 

бенефіціарами такої політики підтримки опозиційних сил стали, з одного боку, 

праволіберальні елементи, що групувалися навколо колишнього директора 

МАГАТЕ М. Ель-Барадея, з іншого – ліволіберальні та соціал-демократичні сили, 

основними речниками яких у ході подій січня-лютого 2011 р. стали різного роду 

молодіжні політичні рухи, що раніше були активні в рамках загальнопозиційного 

середовища («Молодіжний рух 6 квітня», «Кефайя» та ін.) [266; 312; 348].  

Тим не менше, в силу панування в політичній свідомості більшості 

єгипетського населення патерналістських та міленіалістських політичних 

дискурсів, характерних для домодерних суспільств [44], ліберально-

демократичним силам Єгипту не вдалося домогтися власної ідейно-політичної 

гегемонії в ході революційного процесу, що починав набувати рис, характерних 

для подальшої стадії радикалізації. За цих умов адміністрація Б. Обами прийняла 

рішення про підтримку як традиційного військового керівництва Єгипту, 
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уособленого перехідним правлячи режимом – владою ВРЗС, так і поміркованої 

частини єгипетських «братів-мусульман», що могли б зіграти роль 

«демократичної» альтернативи радикальнішим ісламістським рухам, зокрема – 

представникам політичного салафізму. Проявами такої політики в 2011-2012 рр. 

стали як заяви тодішньої державного секретаря США Х. Клінтон стосовно намірів 

США підтримувати зв’язки з усіма політичними силами Єгипту, що готові 

приймати участь у парламентських виборах (що вказувало на готовність США 

визнавати очолюваний «братами-мусульманами» уряд у разі, якщо він 

дотримуватиметься процедур ліберальної демократії [312], так і активне надання 

Сполученими Штатами фінансової підтримки уряду ВРЗС (із невеликою 

перервою на період січня-березня 2012 р. [370]). Про достеменність існування 

домовленостей між «братами-мусульманами» та американським урядом стало 

відомо в січні 2012 р., під час зустрічі між М. Морсі та заступником державного 

секретаря США У. Бернсом [361; 371]. Тому можна припустити, що подальша 

поміркована політика уряду М. Морсі в плані єгипетсько-ізраїльських відносин, 

що рішуче контрастувала з його радикальними заявами та політичними кроками 

стосовно сирійської кризи та конфліктної ситуації з Ефіопією щодо питань 

водопостачання останньої з басейну р. Ніл, могла бути зумовленою прагненнями 

«братів-мусульман» уникати прямого зіткнення із США через можливу 

дестабілізацію єгипетсько-ізраїльського прикордоння – як на Синаї, так і в секторі 

Газа.  

У подальшому зайнята Сполученими Штатами прагматична позиція щодо 

«єгипетського питання» проявилася і в позиції адміністрації Б. Обами стосовно 

перевороту 3 липня 2013 р. та усунення від влади президента М. Морсі. Як 

зазначає Р. Маршал, небажання Б. Обами розглядати прихід до влади в Єгипті 

військових як форму «державного перевороту» вказує на те, що з точки зору 

уряду США усунення від влади М. Морсі було політично обґрунтованим кроком 

[295; 354]. Аналогічним чином, відсутність серйозних обмежень щодо надання 

традиційної фінансової підтримки єгипетським збройним силам після перевороту 
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(за винятком короткотермінових обмежень у жовтні 2013 р. [353]) може 

розглядатися як мовчазне визнання військового перевороту з боку 

американського уряду. Зважаючи на загальне бажання американської 

громадськості самоусунутися від затратних геополітичних кампаній на Близькому 

Сході після рр. президентства Дж. Буша-молодшого [293], такий прагматичний 

курс адміністрації Б. Обами щодо постреволюційного Єгипту виглядає цілком 

зрозумілим.  

З іншого боку, в ситуації з революцією та громадянською війною в Лівії 

Сполучені Штати продемонстрували схильність до заснованої на політичному 

ідеалізмі політики «гуманітарних інтервенцій», що лежала в основі 

близькосхідної стратегії США у 2000-х роках. Одним із чинників, що, вірогідно, 

справив безпосередній вплив на підтримку адміністрацією Б. Обами радикального 

варіанту розв’язання лівійської кризи стала успадкована від часів «холодної 

війни» модель ставлення до Лівії як до принципового супротивника 

американської гегемонії на Близькому Сході [364]. Незважаючи на те, що режим 

М. Каддафі неодноразово демонстрував свою схильність до співробітництва з 

Сполученими Штатами та ЄС як в економічній сфері, так і в плані протидії 

ісламістському радикалізму, його сприйняття в Білому Домі загалом залишалося в 

межах, визначених геополітичною практикою доби «холодної війни». Однією з 

причин чого міг бути панарабістський та панафриканістський політичний дискурс 

режиму М. Каддафі, що викликав негативну реакцію американських політичних 

кіл [397].  

Хоча уряд Сполучених Штатів відіграв достатньо обмежену роль в 

організації та проведенні військово-повітряної операції сил НАТО в Лівії, що 

безпосередньо зумовила падіння влади М. Каддафі, надана ним моральна та 

політична підтримка обумовила успішне проходження цього військово-

політичного процесу, сприявши формуванню нинішньої динаміки сек’юритизації 

на території посткаддафітської Лівії. В ході військово-політичного розв’язання 

лівійської кризи 2011 р. особливо яскраво проявилася така характерна риса 
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зовнішньополітичної стратегії адміністрації Б. Обами («доктрини Обами» за 

визначенням Д. Мюррей [305]), як прагнення до відходу від односторонньої 

участі в «гуманітарних інтервенціях» на користь багатосторонніх ініціатив, що 

були б напряму санкціоновані легітимними інституціями міжнародного 

суспільства, такими як РБ ООН [216; 234]. Зокрема, напередодні обговорення 

«лівійського питання» на засіданні РБ ООН, що завершилося ухваленням 

резолюції № 1973, яка фактично надала «зелене світло» військово-повітряній 

операції держав-членів НАТО, державний секретар США Х. Клінтон наголосила 

на важливості прийняття рішення щодо втручання в громадянську війну в Лівії в 

межах системи ООН [305, p. 152]. Офіційний дискурс адміністрації Б. Обами 

стосовно «лівійського питання» на той момент доволі чітко відображав 

ідеалістичні імплікації цієї зовнішньополітичної проблеми: зокрема, сам Б. Обама 

наголосив на тому, що відмова від «наших зобов’язань перед іншими людськими 

істотами означала би зраду нами свого єства» [309]. Це та інші подібні 

висловлювання свідчать про принаймні часткову обумовленість підтримки США 

«гуманітарної інтервенції» в Лівію імперативами міжнародно-політичної 

ідентичності Сполучених Штатів як основного захисника імперативних норм 

ліберальної демократії в рамках існуючої міжнародної системи.  

У той же час, після перемоги антикаддафітських сил у громадянській війні в 

Лівії Сполучені Штати не спромоглися сформулювати скільки-небудь послідовну 

стратегію постреволюційної стабілізації та переходу до ліберально-

демократичного політичного режиму в цій державі. Своєрідним символом та 

водночас яскравим проявом нездатності адміністрації Б. Обами ефективно 

впливати на розвиток військово-політичної ситуації в Лівії стали події, пов’язані з 

атакою ісламістських бойовиків-учасників одного з воєнізованих джихадистських 

угрупувань, що на той момент контролювали значну частину території Східної 

Лівії (в залежності від відповідної версії, або «Аль-Каїди в Ісламському Магрибі», 

або групи «Ансар-аль-Шаріа» [212; 256]), на приміщення американського 

посольства в Лівії, яке на той час розміщувалося в м. Бенгазі, та сусіднього 
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розвідувального пункту ЦРУ. Внаслідок цього нападу загинуло 4 американських 

дипломатів та співробітників ЦРУ, серед яких був і тодішній посол США в Лівії 

Дж. К. Стівенс. Враховуючи те, що, як зазначають дослідники цього інциденту Ф. 

Бартон та С. М. Катц, Дж. К. Стівенс був одним із творців американської 

зовнішньополітичної стратегії щодо залучення Лівії часів М. Каддафі до участі в 

очолюваній США «війні з тероризмом» [161, p. 44], втрата такого 

високопоставленого дипломата від рук ісламістів одночасно засвідчила 

безпорадність адміністрації Б. Обами стосовно протидії поширенню впливу 

транснаціональних ісламістських мереж на територію Лівії та позбавила 

Сполучені Штати одного з ключових творців їхньої стратегії стосовно Лівії та 

країн Магрибу в цілому.  

В подальші роки політика Сполучених Штатів стосовно післяреволюційної 

Лівії характеризувалася прагненням самоусунутися від прямої участі в 

подальшому ході подій. Першим проявом цієї тенденції, зокрема, стала практична 

відсутність скільки-небудь жорсткої та скоординованої реакції на атаки 

радикальних ісламістів проти американських дипломатичних установ на території 

Лівії в 2012 р., що викликало різко негативну реакцію політичних кіл, яких 

зазвичай асоціюють з «неоконсерваторами» [212]. Своєрідною несподіванкою для 

адміністрації Б. Обами стала й спланована атака ВПС Єгипту та ОАЕ, 

традиційних союзників США на Близькому Сході, проти сил «Лівійського 

світанку» в серпні 2014 р. Зокрема, відмова офіційного Каїру проінформувати 

Сполучені Штати щодо наступних цілей атак їх ВПС у межах Лівії може бути 

сприйнята як ще один сигнал стосовно погіршення американо-єгипетських 

відносин після повалення М. Морсі [270]. Загалом же, поєднання небажання 

адміністрації Б. Обами взяти на себе реальну відповідальність за боротьбу з 

лівійськими ісламістами із взяттям єгипетським керівництвом на себе ініціативи з 

розгрому одного з їх основних угрупувань може вважатися проявом глибокої 

кризи регіональної стратегії Вашингтону стосовно Магрибу та Північної Африки 

в цілому.  
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Заслуговує на увагу також реакція адміністрації Б. Обами на революційні 

процеси в Бахрейні та Ємені, що мали бути особливо актуальними для США з 

огляду на стратегічну важливість субкомплексу Перської затоки для регіональних 

інтересів США. Враховуючи прагнення Сполучених Штатів запобігти 

поширенню іранського впливу, не дивно, що реакція Б. Обами на пряме 

втручання Саудівської Аравії та інших держав-членів РСАДПЗ у революційні 

процеси на території Бахрейну була куди стриманішою, ніж у випадку з Лівією. 

Зокрема, всупереч своїм попереднім закликам до лідерів арабського світу 

«рухатися попереду хвилі» в справі лібералізації своїх суспільств [305, p. 159], Б. 

Обама фактично проігнорував події в Бахрейні, включно з придушенням 

демонстрацій представників шиїтської більшості місцевого населення з боку 

правлячої династії Аль-Халіфа та її саудівських союзників. Відвідини 23 лютого 

2011 р. столиці Бахрейну адміралом М. Малленом, який на той час обіймав 

посаду голови Комітету начальників штабів Збройних сил США, та його зустріч із 

очільниками правлячого режиму продемонструвала, що США цього разу схилися 

до прагматичного співробітництва з Саудидами в справі подолання можливого 

іранського впливу в регіоні [372; 388]. Як і у випадку з Тунісом та Єгиптом (і на 

відміну від Лівії), історичні моделі співробітництва з «нафтовими монархіями» 

Перської затоки виявилися більш значущими, ніж ідеалістичні уявлення про 

«демократичну місію» Сполучених Штатів.  

Нарешті, у випадку з Єменом США наслідували свою ж поведінку при 

розв’язанні бахрейнської кризи, що було пов’язано із стратегічною важливістю 

Ємену для Саудівської Аравії та самих США в контексті «війни з тероризмом» 

[321]. У той час як у Бахрейні слабкість місцевих опозиційних сил сприяла доволі 

легкому придушенню їх протестів бахрейнськими та саудівськими силами 

безпеки, в Ємені режим А. М. Салеха було частково усунуто від влади в рамках 

політичного плану перехідного періоду, розробленого за участі представників 

РСАДПЗ у квітні 2011 р. [218]. Як зазначає в цьому контексті єгипетський 

дослідник Г. Селім, США були зацікавлені в прийнятті обома сторонами 
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громадянського протистояння в Ємені вищезгаданого плану, оскільки такий 

розвиток подій дозволив би зберегти основні структури апарату політичної влади 

та державної безпеки, що існували в Ємені з кінця 1970-х рр. та дозволяли 

єменській державі відносно ефективно протидіяти виступам радикальних 

ісламістів [345].  

Після схвалення плану РСАДПЗ (який до того ж маргіналізував 

представників впливового шиїтського руху хуситів та південноєменських 

сепаратистів) у листопаді 2011 р., революційно налаштовані елементи єменської 

громадськості, що в основному дотримувалися ліберально-демократичних 

переконань, виявилися маргіналізованими, а фактичним «спадкоємцем» влади А. 

М. Салеха в Ємені став один із провідних діячів часів його правління віце-

президент Ємену А. Р. Мансур Хаді. Вже 2012 р. щорічна фінансова допомога 

єменському урядові з боку США сягнула раніше безпрецедентного рівня в 346 

млн. доларів США [345; 369], а сам А. Р. Мансур Хаді сприяв розгортанню 

військових операцій США на території Ємену, що були спрямовані проти 

ісламістського підпілля та характеризувалися активним використанням бойових 

безпілотників та іншого високотехнологічного військового обладнання [4; 360]. 

Водночас значно зросла конфронтація між проурядовими силами та шиїтськими 

радикалами з лав руху хуситів, що звинувачувався властями в проіранській 

діяльності.  

Уряд США підтримував антишиїтський курс центральної єменської влади, 

розглядаючи хуситів як непрямих агентів іранського впливу на Аравійському 

півострові [98; 360]. У підсумку, коли у вересні 2014 р. унаслідок тривалих боїв з 

урядовими єменськими військами сили руху хуситів практично оволоділи 

столицею Ємену м. Сана та проголосили про своє прагнення створити новий 

загальноєменський уряд за участю інших політичних угрупувань, що були 

маргіналізовані в рамках вищезгаданого політичного плану перехідного періоду 

від листопаду 2011 р. [218], адміністрація Б. Обами зіткнулася з аналогічним 

лівійському випадком постреволюційної дестабілізації, чий подальший розвиток 
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безпосередньо загрожує зусиллям США та Саудівської Аравії з проведення 

«війни з терором» на території Ємену.  

Таким чином, вищенаведений аналіз рівня та основних рис проникнення 

США в динаміку сек’юритизації, породжену подіями «Арабської весни» на 

Близькому Сході, переконливо свідчить, що політика США стосовно 

регіональних проблем, викликаних революційними подіями 2011 р., була 

продиктована передусім усталеними моделями співробітництва-ворожнечі, що 

існували між США та відповідними правлячими режимами арабського світу 

напередодні «Арабської весни» та багато в чому визначалися міжнародно-

політичними традиціями часів «холодної війни». Зокрема, схвалення Б. Обамою 

повалення влади М. Каддафі в Лівії може бути пояснене тривалою напругою у 

лівійсько-американських відносинах та розрахунками американського 

істеблішменту на те, що посткаддафітський режим міг би бути більш приязним до 

планів США з проведення «війни з терором» у Магрибі та Західній Африці. 

Відповідно, нейтральна реакція США на придушення опозиційних сил у Бахрейні 

була обумовлена аналогічними побоюваннями офіційного Вашингтону щодо того, 

що бахрейнська революція, провідною силою якої стала шиїтська більшість 

населення країни, може бути використана Іраном в інтересах своєї регіональної 

політики. У той же час, не можна не погодитися з висновком Г.  М. Селіма 

стосовно того, що «Арабська весна» стала «сюрпризом» для Сполучених Штатів, 

що загалом були готові до подальшого співробітництва з більшістю авторитарних 

урядів, повалених хвилею «низових» революційних рухів [345, p. 269].  

 

3.2. Реакція держав Європейського Союзу на «Арабську весну»  

 

На противагу Сполученим Штатам, держави-члени ЄС у ході «Арабської 

весни» не спромоглися виступити в якості єдиного суб’єкта, що міг би чинити 

консолідований вплив на трансформацію регіонального співвідношення сил на 

Близькому Сході. Основною причиною такого становища справ стали передусім 
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розбіжності в плані міжнародно-політичної ідентичності провідних держав 

Європейського Союзу, що стали на заваді їх спільній позиції стосовно 

конфліктних ситуацій, породжених «Арабською весною». Особливо потужно цей 

чинник проявився в контексті громадянської війни в Лівії та подальшого 

втручання в її перебіг ряду провідних європейських держав, у першу чергу – 

Франції та Великої Британії. Водночас, певні риси єдиної суб’єктності були 

помітні в плані реакції ЄС як спільноти держав на загальні ризики, що їх 

становили собою революційні процеси у низці держав Магрибу з точки зору 

інтересів ЄС як зовнішньоекономічного актора. Останнє було нерозривним чином 

пов’язане з проблематикою середземноморського співробітництва [61; 239; 322]. 

Тим не менше, оскільки проблеми міжнародно-економічної безпеки виходять за 

межі цього дослідження, було би доцільним зосередитися на прикладі участі 

провідних із точки зору безпекового потенціалу держав ЄС (Франції, Великої 

Британії та Німеччини) у врегулюванні лівійської кризи 2011 р., з тим щоб 

показати межі спільної позиції ЄС в контексті «Арабської весни».  

Необхідно зауважити, що кожна з цих трьох держав зайняла в цій ситуації 

доволі різновекторні позиції, що зайвий раз свідчить про відсутність 

одностайності серед провідних акторів, що співіснують у межах ЄС, стосовно 

ключових проблем міжнародної безпеки. Зокрема, Франція як колишня провідна 

колоніальна держава, що до другої половини 1950-х рр. контролювала більшість 

території сучасних держав Магрибу (за винятком Лівії та іспанської зони 

контролю в Марокко), скористалася лівійською кризою як можливістю показати 

свою провідну роль в якості агента встановлення ліберально-демократичного 

порядку в субрегіоні Магрибу. 11 березня 2011 р., за добу до саміту ЄС, на якому 

держави-члени Європейського Союзу мали виробити скоординовану позицію 

стосовно лівійської Перехідної національної ради (ПНР), створеної 

супротивниками М. Каддафі, Франція прийняла рішення про одностороннє 

визнання ПНР у якості легітимного представника лівійського народу, що 

викликало невдоволення багатьох інших членів ЄС [286; 326]. Разом із Великою 
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Британією та США, Франція виступила в ролі одного з головних ініціаторів та 

лобістів резолюції № 1973, прийнятої Радою Безпеки ООН 17 березня 2011 р., що 

передбачала встановлення зони, забороненої для польотів військової авіації, над 

усією територією Лівії [344]. Ще до ухвалення цієї резолюції французькі ВПС 

взяли найактивнішу участь в атаках на лівійські військові та стратегічні об’єкти, а 

французький уряд надав усебічну підтримку НАТО у ході здійснення військової 

операції в Лівії [373].  

У той час як така активна участь Франції в антикаддафітській коаліції може 

виглядати несподіваною в контексті активного розвитку взаємовигідних 

двосторонніх відносин у період, що безпосередньо передував подіям «Арабської 

весни» в Лівії [177; 330], відповідна ситуація може стати більш зрозумілою, якщо 

врахувати невдоволення Н. Саркозі спробами М. Каддафі протидіяти розвиткові 

проекту «Союзу заради Середземномор’я» (СЗС). Останній було започатковано 

французькою стороною на початку каденції Н. Саркозі (2007 р.) в якості амбітної 

спроби «відновити історичне положення Франції як покровителя ісламських 

територій у Північній Африці та Леванті» [330, р. 4]. Незважаючи на свою участь 

в активному військово-стратегічному співробітництві з Францією, Лівія 

відмовилася брати участь у проектах у рамках СЗС, а сам М. Каддафі відмовився 

відвідати установчий саміт СЗС (13-14 липня 2008 р.), оголосивши, що Лівія 

розглядатиме цю ініціативу як спробу підірвати єдність «арабських та 

африканських країн» [61, c. 194]. Природно, що подібні заяви не зустріли 

схвалення з боку французького політикуму, тому можна припустити, що вже з 

того моменту серед політичних кіл Франції склалося уявлення про потенційну 

«ненадійність» Лівії, очолюваної М. Каддафі, в якості партнера Франції.  

Тим не менше, було би помилкою обмежувати сутність цієї проблеми лише 

питанням невизначеної та почасти ворожої позиції Лівії стосовно підтримуваного 

Францією проекту СЗС, тим більше, що сам Н. Саркозі, судячи з його риторики 

2009-2010 рр., змирився з тим, що амбітні плани, пов’язані з СЗС, виявилися 

практично нездійсненними [239]. Як зазначають Б. Раудібуш та П. Чаморел, 
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одним із джерел зростаючого інтересу Франції до Північної Африки, як і до 

всього континенту в цілому, стало прагнення використати потенційний 

економічний бум у цьому регіоні в цілях забезпечення сталого та інтенсивного 

економічного розвитку самої Франції [334, p. 170-171]. У цьому зв’язку, 

привертає увагу, що з часів президентства Н. Саркозі Франція розпочала 

переорієнтацію своєї зовнішньополітичної стратегії в Африці, відходячи від 

попередньої практики розбудови «особливих» відносин з франкомовними 

країнами так званої «Франс-Африки» (фр. la Françafrique) в бік зміцнення 

економічних та політичних відносин із нефранкомовними державами, які 

характеризуються вищими темпами економічного зростання та сприятливішим 

інвестиційним кліматом [334]. У цьому контексті, стає зрозумілішою нормалізація 

лівійсько-французьких відносин у 2007-2010 рр.  

Однак, якщо розглядати зовнішньоекономічний вимір лівійсько-

французьких взаємин, то стає зрозумілим, що очікування французької сторони на 

значне розширення економічного впливу Франції в Лівії під патронатом уряду М. 

Каддафі в цілому не справдилися. Якщо Італія (як колишня метрополія Лівії) та 

Іспанія, а також меншою мірою Німеччина, значно збільшили свою частку в 

експорті лівійських енергоносіїв (станом на 2006 р., 27% імпорту нафти до Італії 

припадало на лівійські поставки, в той час як аналогічні показники для Німеччини 

та Іспанії складали 11% та 9,2% відповідно), то Франція не змогла забезпечити 

собі стратегічні поставки лівійської нафти, частка яких у французькому імпорті 

нафти за вказаний період не перевищувала 5,7% [289, р. 179]. Те ж саме 

стосувалося інвестицій нафтових компаній у лівійську економіку; у 2007-2008 рр. 

основними бенефіціарами лівійського нафтового буму стали італійська ENI та 

британська British Petroleum, що повернулася на ринок Лівії після 30 років 

відсутності. Так, зокрема у лютому 2008 року між лівійським урядом та British 

Petroleum було укладено угоду про розвідку та видобуток природного газу 

загальною сумою в 900 млн. доларів США, що на той час могло вважатися 

найбільшою в історії компанії оборудкою [289, р. 179].  
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На цьому тлі участь французької корпорації Total у розробці стратегічно 

важливих енергетичних резервів Лівії (загальна оцінка станом на 2011 р. – 44,3 

млрд. барелів, тобто 3,3% від загальних світових запасів [145]) виглядала доволі 

обмеженою, оскільки, на відміну від ENI, BP, та іншої італійської нафтової 

компанії Agip, французькі інтереси були майже не представлені в основних 

інвестиційних проектах [145]. Таким чином, видається, що Франція була 

зацікавленою в збільшенні участі своїх компаній у розробці лівійських 

енергоносіїв, що могло зіграти свою роль у прийнятті рішення про підтримку 

лівійської опозиції.  

Окрім чинників, наведених вище, однією з причин, що спонукали Францію 

активно підтримати антиурядові сили в Лівії, стало прагнення нейтралізувати 

можливу загрозу французьким інтересам у регіоні Сахелю/Сахари, яку на той час 

потенційно становив уряд М. Каддафі. Як зазначає сучасний дослідник 

геополітичної стратегії Франції Л. Сімон, «зона Сахари-Сахелю» з 2008 р. 

офіційно розглядається французькою стороною як невід’ємна складова «сфери 

стратегічних пріоритетів Франції» [349, р. 405]. В цьому контексті Лівія часів М. 

Каддафі, з її амбітними геополітичними проектами, орієнтованими, зокрема, на 

держави Сахелю, могла становити певну загрозу традиційному французькому 

впливові в регіоні. Як панафриканські проекти М. Каддафі, що в 2000-х роках 

набули особливого розмаху, будучи підкріплені зростаючими фінансовими 

ресурсами Лівії, так і надана лівійською стороною в минулому підтримка різного 

роду повстанським та сепаратистським рухам регіону могли спонукати 

французьку сторону вже тоді зважувати можливість підтримки французькою 

стороною антиурядових сил у можливому внутрішньому конфлікті в Лівії.  

Переходячи до аналізу наслідків французького втручання в події в Лівії для 

регіонального співвідношення сил, слід зазначити, що основним та неочікуваним 

наслідком цієї геополітичної ситуації стало зростання відносного впливу 

ісламістських груп як у самій Лівії, так і на територіях таких сусідніх із нею країн, 

як Алжир та Малі. Як уже зазначалося вище, в 2012 р., після того як вигнані з 
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території Лівії бійці туарезького походження, що входили до складу допоміжних 

військ уряду М. Каддафі, розпочали війну за незалежність «Держави Азавад» на 

території Малі, ісламістські угрупування, що брали участь у громадянській війні в 

Лівії на боці ПНР, скористалися цією ситуацією для просування власного впливу 

на Південь [288]. До початку французької інтервенції в Малі, викликаної 

стратегічною загрозою стабільності в межах Сахелю, проісламістськи 

налаштовані повстанці контролювали більшу частину території Малі [172, р. 66]. 

В Алжирі також спостерігалося значне зростання впливу радикальних 

ісламістських угрупувань на кордоні з Лівією, що мало свій найбільш відомий 

прояв у формі відомої кризи із захопленням заручників з країн Західної Європи на 

півдні Алжиру (січень 2013 р.). Отже, основним парадоксом французького 

втручання в Лівії стало фактичне зростання рівня силової нестабільності в 

ключовому для геополітичної стратегії Франції регіоні. У підсумку, 

геополітичний авантюризм, притаманний Н. Саркозі, вилився в довготривалий 

збройний конфлікт на територіях колишньої Французької Західної Африки, до 

якого була вимушена долучитися і Франція в якості основної стабілізаційної 

потуги.  

У випадку Великої Британії участь цієї держави в антикаддафітській 

коаліції 2011 р. була багато в чому полегшена історичною спадщиною 

конфліктних ситуацій у відносинах між офіційним Лондоном та урядом М. 

Каддафі [355]. Незважаючи на значне покращення двосторонніх відносин між 

Лівією та Об’єднаним Королівством, що мало місце протягом першої половини 

2000-х рр., спогади про участь лівійського уряду в організації ряду терористичних 

актів проти громадян Великої Британії продовжували визначати ставлення 

британської громадськості до уряду М. Каддафі. Прикладом такої ситуації 

напередодні «Арабської весни» став політичний скандал (серпень 2009 р.), 

спричинений визволенням з британської в’язниці одного з лівійських учасників 

терористичного акту проти рейсу 103 компанії «PanAmerican», що розбився над м. 

Локербі в грудні 1988 р. [310]. Відповідно, значна підтримка британського 
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суспільства, надана на користь участі ВПС Об’єднаного Королівства в атаках 

проти збройних сил уряду Лівії навесні 2011 р., може розглядатися як подальший 

прояв різко негативного ставлення британського суспільства до уряду М. 

Каддафі.  

Незважаючи на те, що Велика Британія не мала необхідності демонструвати 

державам Магрибу свій авторитет у якості історичної колоніальної держави, в 

ході лівійського конфлікту британський уряд загалом наслідував приклад 

Франції. Зокрема, 28 березня 2011 р. прем’єр-міністр Великої Британії Д. Кемерон 

долучився до публічно озвученої заяви Н. Саркозі стосовно необхідності 

негайного усунення М. Каддафі від влади [104]. У плані постачання 

антиурядовим силам у Лівії військово-технічної допомоги, на відміну від Франції, 

Велика Британія, відповідно до заяви тодішнього міністра оборони У. Хейга, 

обмежилася наданням останнім телекомунікаційного та електротехнічного 

обладнання [254]. Однак у будь-якому випадку засаднича спільність позицій 

Великої Британії та Франції в ході операції НАТО в Лівії була очевидною.  

Загалом, позиція Великої Британії стосовно процесів трансформації 

співвідношення сил на Близькому Сході, викликаних «Арабською весною», 

багато в чому співзвучна аналогічній позиції Сполучених Штатів, що зайвий раз 

вказує на відсутність єдності всередині ЄС у плані близькосхідної політики. 

Британський уряд слідував обережній лінії в контексті реакції на політичні 

процеси в Тунісі та Єгипті, що було обумовлено в першу чергу небажанням 

втручання у внутрішні справи цих держав. Як зазначається у відповідній доповіді 

Комітету із закордонних справ Палати громад британського Парламенту, 

британський уряд «зосередив увагу на питаннях захисту прав людини та закликав 

до політичних змін, замість того щоб відкрито закликати президентів [Тунісу та 

Єгипту] піти у відставку» [244, р. 30]. У той же час, Д. Кемерон активно просував 

тезу про необхідність арешту закордонних рахунків туніського та єгипетського 

керівництва, що перебували в розпорядженні банків держав-членів ЄС, тим самим 

сприявши реалізації такого роду заходів стосовно 46 осіб із числа оточення З. Бен 
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Алі (лютий 2011 р.) та Х. Мубарака та його родини (березень 2011 р.) [208, p. 31]. 

Таким чином, Велика Британія виступила ініціатором важливого політичного 

кроку ЄС як єдиного суб’єкта, що позбавив колишню владну еліту Тунісу та 

Єгипту фінансових ресурсів, що могли б бути використані з метою організації 

політичного реваншу в майбутньому. У подальшому, Велика Британія усунулася 

від лобіювання яких-небудь активних кроків ЄС стосовно Близького Сходу, 

обмежуючись фактичною підтримкою регіональної стратегії США на цьому 

напрямку. 

Натомість, третій провідний член ЄС, що може розглядатися як потенційна 

велика держава, – Німеччина зайняла в ході лівійського конфлікту позицію, що 

може бути охарактеризована як «приєднання до держав-претендентів [англ. 

emerging powers]», тобто КНР та Росії [160, p. 524]. Фактично саме позиція 

Німеччини, яка утрималася в ході голосування за резолюцію РБ ООН № 1973 (17 

березня 2011 р.) [344], стала основним чинником, що зумовив ситуативний розкол 

ЄС на прихильників та опонентів «гуманітарної інтервенції» на територію Лівії. У 

той же час, як вказує в цьому зв’язку С. Брокмайер, така позиція Німеччини аж 

ніяк не означала позитивного ставлення до режиму М. Каддафі. Навпаки, на 

початку дебатів у РБ ООН стосовно лівійського питання в лютому 2011 р. 

німецька сторона активно підтримувала вимоги щодо необхідності звернення до 

Міжнародного кримінального суду стосовно дій уряду М. Каддафі [214; 247]. 

Таким чином, «нейтралістську» позицію Німеччини слід радше інтерпретувати як 

прояв специфічно післявоєнної політичної культури Німеччини, що з осторогою 

сприймає ідеологізовані міжнародні інтервенції, а також – негативного ставлення 

німецького суспільства та політикуму до самого концепту «гуманітарних 

інтервенцій» [151; 159; 160].  

Аналогічним чином, в період перебування при владі в Єгипті М. Морсі 

Німеччина намагалася домогтися участі ЄС у діалозі з поміркованими 

ісламістськими силами Близького Сходу, з тим щоб сприяти їх інтеграції в 

ліберально-демократичні політичні структури. Зокрема, міністр закордонних 
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справ Німеччини Г. Вестервелле був першим із вищих посадових осіб країн 

Заходу, хто зустрівся з М. Морсі та висловив йому підтримку федерального уряду 

Німеччини в «реформаторських» починаннях [387]. Водночас, у 2012 р. 

Німеччина намагалася перебрати на себе провідну роль у реанімуванні ініціативи 

щодо утворення СЗС, запропонувавши повернути Європейській Комісії право 

виступати в ролі співголови Союзу від ЄС, позбавивши цього виключного права 

Францію [151, p. 3]. Цим самим Г. Вестервелле викликав певне роздратування з 

боку французької сторони, яка розглядала СЗС у якості свого «власного» проекту 

навіть після відходу від влади Н. Саркозі [210; 363]. Відсутність консенсусу між 

Францією та Німеччиною в плані подальшого планування політики ЄС у 

Середземномор’ї відповідним чином відбилися і на можливостях ЄС просувати 

свій вплив у Близькосхідному регіоні. Відповідним чином, участь ЄС як єдиного 

цілого у спробах врегулювання ситуації в Лівії після повалення М. Каддафі або 

реакція Європейського Союзу на військовий переворот у Єгипті 

продемонстрували відносну неефективність та самоусунення ЄС від проблеми 

трансформації міжнародно-політичної ситуації на Близькому Сході [144; 224; 273; 

329]. 

Таким чином, можна констатувати, що Європейський Союз так і не 

спромігся стати повноцінним учасником процесів сек’юритизації на Близькому 

Сході, що стали закономірним наслідком «Арабської весни». З трьох основних 

держав, взаємодія між якими фактично визначає загальну траєкторію політики ЄС 

у сфері міжнародної безпеки, – Франції, Великої Британії та Німеччини, – дві 

перші зіграли доволі активну роль у ході лівійської кризи 2011 р., фактично 

сприявши усуненню від влади М. Каддафі та подальшому розвиткові процесів 

революційної дестабілізації в Лівії та сусідніх державах. З іншого боку, 

Німеччина практично самоусунулася від втручання в лівійські справи, тим самим 

ще раз продемонструвавши, що її міжнародно-економічний потенціал наразі не 

корелює з скільки-небудь активною геополітичною ідентичністю. Оскільки, за 

винятком лівійського конфлікту 2011 р., Європейський Союз та його складові 
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актори загалом утрималися від активної участі в конфліктних ситуаціях на 

Близькому Сході або їх урегулюванні, можна зробити висновок, що рівень 

проникнення ЄС у межі Близькосхідного РКБ у контексті «Арабської весни» був 

найнижчим серед усіх інших глобальних акторів міжнародних відносин.  

 

 

3.3. Сприйняття наслідків «Арабської весни» в Російській Федерації 

 

На противагу Сполученим Штатам та державам-членам ЄС, Російська 

Федерація в своїй реакції на події «Арабської весни» виходила із своєрідної 

аналогії між схвалюваною Заходом хвилею повалень авторитарних режимів 

арабського світу та можливою долею свого внутрішнього правлячого режиму, 

уособлюваного фігурою В. Путіна. На думку відомого російського ліберального 

публіциста А. Піонтковського, саме доля Х. Мубарака та особливо М. Каддафі 

остаточно схилила В. Путіна та його оточення до думки, що кінцевою метою 

США та їх союзників стосовно Росії є усунення від влади авторитарно-

консервативного режиму «керованої демократії», що склався протягом 2000-х рр. 

[78]. Тому основним наслідком «Арабської весни» для російської політики стала 

посилена готовність до конфронтації із Заходом з метою недопущення реалізації 

подібного сценарію розвитку подій. Тим не менше, безпосередня реакція 

російського керівництва на події «Арабської весни», включно з поваленням М. 

Каддафі, була достатньо м’якою, а в подальшому Росія доволі прагматично 

підходила до співробітництва з урядами, що постали на місці традиційних 

авторитарних режимів арабського світу. У той же час, у контексті остаточного 

розриву з Заходом, що став реальністю 2014 р., Росія здійснила ряд кроків, 

спрямованих на зміцнення співробітництва з Єгиптом, що може розглядатися як 

спроба створення помірковано антиліберального альянсу з одним із традиційних 

союзників США в регіоні.  
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Як слушно зауважив М. Еренлер, протягом 2011-2012 рр. Росія намагалася 

«діяти непомітно» на Близькому Сході, уникаючи занадто проактивної позиції 

відносно перебігу революційних подій у регіоні [205, p. 168]. Цей період 

характеризується відсутністю скільки-небудь чіткої позиції російського 

керівництва щодо нового геостратегічного середовища в межах Близькосхідного 

РКБ. Наприклад, заява Д. Мєдвєдєва, який на той час обіймав посаду президента 

РФ, стосовно оцінки «жасмінової революції» в Тунісі засвідчила, що ліберальна 

частина російського істеблішменту на той момент сприймала революції на 

Близькому Сході як свого роду негативний приклад, який слід брати до уваги, 

щоб уникнути повторення подібних подій у самій Росії [205, p. 174]. У той же час, 

реакція консервативних кіл усередині російського керівництва, репрезентованих 

постаттю тодішнього віце-прем’єр-міністра РФ І. Сєчіна, на події в Єгипті 

засвідчила, що офіційна Москва почала сприймати події «Арабської весни» як 

прояв свого роду міжнародно-політичної змови, підтримуваної США [110]. Тим 

не менше, у цьому випадку такі підозри та відповідні заяви залишилися 

націленими на внутрішньоросійську аудиторію, в той час як практична реакція 

Росії на повалення Х. Мубарака загалом залишилася в рамках пасивного 

вичікування подальшого розвитку подій.  

З іншого боку, повалення влади М. Каддафі в Лівії ознаменувало своєрідний 

перелом у позиції Росії щодо процесів, які відбувалися на Близькому Сході. 

Побоюючись своєї подальшої можливої маргіналізації в регіональному масштабі, 

російське керівництво зробило спробу виступити в ролі посередника між М. 

Каддафі та антикаддафітськими силами, вочевидь сподіваючись на зайняття 

престижної ролі арбітра між двома сторонами лівійського громадянського 

протистояння [156, p. 6]. Яскравим проявом такої «посередницької» стратегії 

Москви стали відвідини головою Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ), а до 

того – багаторічним президентом Республіки Калмикія К. Ілюмжиновим столиці 

Лівії м. Тріполі (червень 2011 р.), у ході яких К. Ілюмжинов намагався переконати 

М. Каддафі погодитися на досягнення угоди про розподіл влади в Лівії за участі 
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лідерів антикаддафітських повстанців [38; 156]. Приблизно в той же час, М. 

Маргєлов, спеціальний представник президента РФ із співробітництва з 

державами Африки, відвідав з посередницьким візитом як м. Бенгазі, центр 

лівійського антикаддафітського руху, так і м. Тріполі, зустрівшись із 

керівництвом ПНР та з очільниками уряду М. Каддафі. На той час, згідно із 

запевненнями самого М. Маргєлова, представники ПНР начебто досягли 

консенсусу стосовно необхідності створення єдиного перехідного уряду за участі 

окремих представників правлячого режиму М. Каддафі, але за умови усунення 

останнього від участі в політичному житті держави [68; 71]. М. Маргєлов також 

намагався донести цю позицію до самого лівійського лідера, однак у підсумку 

посередницька ініціатива російського представника зазнала невдачі, що було 

проявом неможливості досягнення стійкого компромісу між силами ПНР та 

прихильниками М. Каддафі. Уже в грудні 2011 р. М. Маргєлов знову відвідав м. 

Тріполі, цього разу – з метою налагодження відносин між Росією та новим 

лівійським урядом, створеним після перемоги військ ПНР над урядом М. Каддафі 

[72]. Таким чином, доводиться констатувати, що в контексті лівійської кризи 

Росія зазнала доволі серйозного удару по своєму іміджу серед авторитарних 

режимів Близького Сходу, показавши свою неспроможність ефективно 

протидіяти «гуманітарним інтервенціям» з боку США та їх союзників.  

Перехід Росії від політики відносного невтручання в справи 

постреволюційного Близького Сходу до більш «антиреволюційної» позиції 

практично співпав із придушенням антиурядового протестного руху в Москві 

навесні-влітку 2012 р. Як уже зазначалося вище, російська правляча верхівка 

тепер сприймала «Арабську весну» як надзвичайно небажаний та потенційно 

небезпечний приклад повалення авторитарно-консервативних режимів, що 

тривалий час перебували при владі в своїх державах. Відповідно, якщо до цього 

часу основним імперативом російської політики на Близькому Сході був 

прагматизм, що носив передусім геоекономічний характер [110], то з початком 

третьої президентської каденції В. Путіна російська політика на Близькому Сході 
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змінила своє спрямування, зосередившись на протидії подальшим революційним 

імпульсам, що могли б призвести до подальшого обмеження можливостей впливу 

Москви в регіоні. В той час як основні зусилля Росії в цьому плані були 

зосереджені на недопущенні повалення режиму Б. Асада в ході громадянської 

війни в Сирії, заслуговує на увагу факт значного зміцнення відносин між Росією 

та Єгиптом після усунення від влади М. Морсі в липні 2013 р. [86; 327]. 

Враховуючи деяке «похолодшання» в американсько-єгипетських відносинах, у 

тому числі – в плані військово-технічного співробітництва, – після приходу до 

влади в Єгипті військових, видається природнім, що А. Ф. Ель-Сісі після свого 

приходу до влади здійснив ряд кроків, спрямованих на зближення з Росією. 

Зокрема, в лютому 2014 р. після зустрічі між А. Ф. Ель-Сісі та В. Путіним Росія та 

Єгипет уклали двосторонню домовленість щодо надання єгипетській стороні 

поставок військової техніки та озброєнь загальною сумою на 3 млрд доларів США 

[336]. У той же час очевидно, що підтримка уряду А. Ф. Ель-Сісі з боку Москви 

може розглядатися як прояв прагнення російської сторони використати певні 

розбіжності між Сполученими Штатами та консервативними монархіями 

Перської затоки, що є основними фінансовими донорами нового єгипетського 

уряду, з тим щоб роз’єднати антисирійську коаліцію арабських держав.  

У той же час, в контексті процесів «Арабської весни» достатньо 

специфічним чином складалися відносини Росії та Туреччини. У 2000-і роки 

турецько-російські відносини розвивалися загалом на прагматичній 

геоекономічній основі [267]. Ситуація почала змінюватися з початком «арабської 

весни», оскільки надання турецьким керівництвом моральної підтримки 

антиурядовим рухам у країнах арабського світу, охоплених революційними 

пертурбаціями, почало викликати занепокоєння та навіть недовіру з боку 

російських правлячих кіл [2; 3; 74]. Хоча безпосереднім проявом такого роду 

«похолодшання» турецько-російських відносин стали розбіжності між Москвою 

та Анкарою навколо сирійського питання, подібні проблеми були викликані 

також і різницею в підходах РФ та Туреччини стосовно Єгипту та Катару [91]. В 
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той час як турецька сторона рішучим чином засудила військовий переворот у 

Єгипті та фактично розірвала взаємини з новим керівництвом цієї держави, 

російське керівництво, як зазначалося вище, активно посилило свої зв’язки з 

офіційним Каїром саме після здійснення перевороту. На противагу тісним 

зв’язкам між Туреччиною та Катаром, що не в останню чергу розвинулися за 

рахунок спільної позиції урядів обох держав відносно процесів «Арабської 

весни», російська сторона послідовно розглядає Катар в якості одного з провідних 

опонентів свого впливу на Близькому Сході та каталізатора підтримки дій 

ісламістських повстанців у Сирії [69; 99; 122].  

Характерним у цьому плані став дипломатичний скандал, що вибухнув між 

РФ та Катаром наприкінці листопада 2011 р., через напад співробітників охорони 

та митниці міжнародного аеропорту в м. Доха на посла Росії в Катарі В. 

Титоренка (29 листопада 2011 р.), причому нападники намагалися силою 

відібрати в нього валізу з дипломатичною поштою [29]. Безпосереднім наслідком 

цього екстраординарного інциденту стало пониження рівня дипломатичних 

відносин між РФ та Катаром (4 грудня 2011 р.) [29]. Таким чином, незважаючи на 

свою епізодичність, цей інцидент чітко вказав на рівень загострення відносин між 

обома державами через діаметрально протилежні позиції стосовно «Арабської 

весни» та її поширення на Сирію. Контроверсійними залишаються і відносини 

між Саудівською Аравією та РФ, в яких спільне негативне ставлення до 

ісламського «демократичного» популізму як чинника трансформації ідентичності 

акторів близькосхідної системи поєднується із традиційною моделею ворожнечі 

між відповідними державами – зокрема, навколо сирійського та єменського 

питань [3; 53; 69; 90; 99]. 

Водночас, регіональні трансформації, викликані «Арабською весною», 

призвели до відчутного зміцнення співробітництва між Росією та Іраном. 

Російсько-іранські відносини на сучасному етапі їх розвитку побудовані 

передусім на основі спільної моделі ворожого ставлення до зміцнення впливу 

США на Близькому Сході, хоча, в той же час, історична спадщина російсько-
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іранських конфліктів та спроб Російської імперії та СРСР нав’язати іранцям 

нерівноправні відносини та антирадянська спрямованість «ісламської революції» 

не дозволяють говорити про «історичність» російсько-іранського альянсу [60; 

394]. Як і у випадку з Туреччиною та Катаром, основним чинником, що визначає 

динаміку російсько-іранського співробітництва в контексті співвідношення сил на 

Близькому Сході залишається сирійське питання. Підтримка Іраном режиму Б. 

Асада в ході громадянської війни, що розгорнулася з 2011 р., зумовлена 

імперативом недопущення формування в Сирії сунітського фундаменталістського 

державного утворення, ідеологія та зовнішньополітична стратегія якого 

безпосереднім чином протистояла б іранській доктрині «ісламського 

пробудження», що передбачає провідну роль Ірану та шиїтського ісламу на 

Близькому Сході під гаслом утворення «єдиної ісламської умми» [318]. Зі свого 

боку, Росія в сирійському конфлікті керується як загальними 

антиамериканськими імперативами власної провідної моделі ворожнечі зі США 

та їх союзниками, так і прагненням не допустити подальшої експансії та 

зміцнення радикального сунітського ісламізму на Близькому Сході, що 

розглядається російськими аналітиками як одна з найбільш значущих загроз 

пануванню Росії на Північному Кавказі [60; 100].Тому, незважаючи на очевидні 

ідеологічні розбіжності між російським та іранським правлячим режимами, їх 

основним інтересом на сучасному Близькому Сході є недопущення трансформації 

сунітських акторів регіональної системи в бік їх внутрішньо- та 

зовнішньополітичної радикалізації. 

Таким чином, рівень проникнення Росії в динаміку співвідношення сил на 

постреволюційному Близькому Сході є доволі нерівномірним та детермінованим 

передусім сприйняттям «Арабської весни» як прояву екзистенційної загрози для 

правлячого в Росії авторитарно-консервативного режиму В. Путіна. Якщо на 

першому етапі, до повалення М. Каддафі в серпні 2011 р., серед російського 

істеблішменту панували в основному прагматичні оцінки арабських революцій, то 

після ліквідації правлячого режиму каддафітської Лівії та початку масових 
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протестів у самій Росії (грудень 2011 р.) домінуючим стало сприйняття 

«Арабської весни» як складової «оранжистської» загрози [156; 205]. Відповідно, 

підтримка, надана Росією сирійському уряду, та її нинішні намагання встановити 

тісніші стосунки з Єгиптом повинні розглядатися в ракурсі нинішніх намагань 

Росії протидіяти поширенню або зміцненню революційних тенденцій, що могли 

би становити загрозу авторитарно-консервативним режимам. Саме цим і 

пояснюється різкий перехід російської політики на Близькому Сході від 

практичного невтручання в революційні процеси до спроб формування 

антиреволюційних альянсів з окремими державами регіону.  

 

3.4. Близькосхідна стратегія Китайської Народної Республіки в умовах 

«Арабської весни» 

 

На відміну від решти великих держав та США, інтереси яких у 

близькосхідній регіональній системі визначаються передусім спадщиною їх 

міжнародно-політичних ідентичностей часів «холодної війни» або навіть 

колоніальної доби, Китайська Народна Республіка не обтяжена подібним 

сприйняттям динаміки регіонального співвідношення сил на Близькому Сході. 

Тому рівень та характер проникнення Китаю в трансформовану «Арабською 

весною» конфігурацію близькосхідного співвідношення сил визначався передусім 

оцінкою порівняльних витрат та переваг, які могла надати така політика з 

прагматичної точки зору. Така позиція КНР дозволяє розглядати її стратегію 

реагування на «Арабську весну» як прояв фундаментального міжнародно-

політичного прагматизму китайського керівництва.  

Як зазначають Сунь Деган та Я. Зубір, керівництво КНР сприйняло процеси 

«Арабської весни» передусім як шанс для розширення «стратегічних 

можливостей» Китаю на Близькому Сході [357, p. 2]. У той час як початок 

«Арабської весни» захопив китайських партійних керівників та дипломатів 

зненацька, починаючи з літа 2011 р. позиція КНР набула більш визначених 
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обрисів, зосередившись на «конструктивній участі» китайської сторони в 

співробітництві як із постреволюційними урядами, так і з тими правлячими 

режимами Близького Сходу, що зуміли протидіяти революційним імпульсам у 

своїх країнах [357]. Водночас важливо зауважити, що сприйняття КНР процесів 

«Арабської весни» обумовлюється також і історичною тенденцією розглядати 

Близький Схід як свого роду «могильник» великих держав та очікувати, що 

Сполучені Штати, з їх амбіціями стосовно контролю над близькосхідними 

енергетичними ресурсами, також зазнають поразки в своїх прагненнях до 

контролю над цим регіоном [138, pp. 16-17]. З точки зору китайського 

керівництва, Близький Схід історично сприймався в якості своєрідного «капкану», 

що має «зв’язувати руки» Сполученим Штатам, дозволяючи КНР мати відносну 

свободу дій в Азійсько-Тихоокеанському регіоні [357, p. 4]. Тому, на відміну від 

Росії, КНР достатньо спокійно сприйняла революційні рухи на Близькому Сході, 

вважаючи їх проблемою Сполучених Штатів [245].  

У більш практичному вимірі стратегія Китаю стосовно «Арабської весни» 

та її наслідків відповідає моделі «перетинання річки, кидаючи каміння» [357], що 

характеризується прагматичним намаганням розвивати однаково добрі відносини 

як із постреволюційними, так і з авторитарно-консервативними режимами 

Близького Сходу. Зокрема, у ході революцій у Тунісі та Єгипті КНР доволі 

швидко встановила відносини з тамтешніми перехідними урядами [192]. У 

березні 2012 р. міністр закордонних справ Єгипту М. Амр відвідав з офіційним 

візитом Китай, у ході чого відбулася його зустріч та переговори з головою КНР Сі 

Цзіньпіном та міністром закордонних справ КНР Ян Цзечі [192]. Основні 

питання, що обговорювалися в ході цих переговорів, стосувалися поглиблення 

міжнародно-економічного співробітництва між КНР та Єгиптом; тим не менше, 

обговоренню було піддано також позиції сторін стосовно сирійської кризи, яка на 

той час перебувала в своїй початковій фазі [170].  

У липні 2012 р. М. Амр вдруге відвідав Пекін, цього разу в якості 

надзвичайного уповноваженого представника президента Єгипту М. Морсі на 



160 

 

Форумі китайсько-африканського співробітництва [168]. Цього разу М. Амр 

провів переговори лише з Ян Цзечі. Як і в попередньому випадку, сторони 

приділили основну увагу проблематиці залучення прямих інвестицій китайських 

підприємств в економіку Єгипту, а також – інфраструктурним проектам у 

Північній Африці, що мали здійснюватися за активної участі китайського 

капіталу [168]. У контексті обговорення сирійської кризи, за повідомленням 

міністерства закордонних справ Єгипту, сторони «дійшли згоди відносно 

необхідності вжити всіх можливих заходів заради розв’язання кризи та захисту 

інтересів сирійського народу» [168]. Однак на практиці позиції Китаю та уряду М. 

Морсі стосовно сторін громадянського протистояння в Сирії виявилися 

протилежними. Після усунення від влади М. Морсі внаслідок військового 

перевороту КНР відразу ж встановила тісні зв’язки з його наступником. 

 За президентства А.-Ф. Ель-Сісі китайсько-єгипетські відносини вийшли на 

новий етап свого розвитку, про що безпосереднім чином свідчить офіційна 

риторика сторін. Зокрема, на сайті Державної інформаційної служби Єгипту 

приділено достатньо велику увагу як огляду історичного розвитку політичних 

відносин Єгипту та КНР, так і поточним міжнародно-економічним, медійним та 

військово-технічним контактам між єгипетською та китайською сторонами [197]. 

Зі свого боку, китайське зовнішньополітичне відомство у своєму комюніке з 

нагоди візиту міністра закордонних справ КНР Ван Ї до Каїра (серпень 2014 р.) 

вказало на підтримку, що надається з боку КНР Єгипту задля того, щоб останній 

міг «розвиватися шляхом, що відповідає його власним національним умовам, тим 

самим показуючи приклад…країнам Західної Азії та Північної Африки» [383]. 

Важливим проявом інформаційного лобіювання китайською стороною інтересів 

єгипетського уряду на Заході стала нещодавня публікація У Сике – одного з 

провідних дипломатів КНР, що багато років працював на Близькому Сході, – в 

якій стверджується, що саме Єгипет є «ключовим» чинником постреволюційної 

стабілізації на Близькому Сході, тому підтримка нинішнього єгипетського уряду 

має становити спільний стратегічний інтерес КНР та США [393]. Така відверта 
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підтримка політики А.-Ф. Ель-Сісі може свідчити про далекосяжні плани 

керівництва КНР стосовно перетворення Єгипту на свого союзника в межах 

Близького Сходу. Тим не менше, наразі, як засвідчив державний візит президента 

Єгипту А.-Ф. Ель-Сісі до Китаю (грудень 2014 р.), основним пріоритетом 

китайсько-єгипетських відносин залишаються економічні та інфраструктурні 

питання, що вказує на переважання геоекономічного імперативу в структурі 

взаємин між сторонами [193].  

Китай зайняв вичікувальну позицію в плані реагування на протистояння 

прихильників та супротивників М. Каддафі в Лівії, наполягаючи на необхідності 

дотримання засадничого принципу невтручання у внутрішні справи суверенних 

держав. КНР утрималася від голосування за проект резолюції РБ ООН № 1973, що 

створила міжнародно-правові підстави для використання ВПС держав-членів 

НАТО проти наземних сил режиму М. Каддафі, але в той же час підтримала 

резолюцію РБ ООН № 1970, якою встановлювався режим ембарго на торгівлю 

зброєю з Лівією та накладалися фінансові санкції на провідних осіб 

каддафітського керівництва Лівії [247; 344]. Обґрунтовуючи відмову КНР від 

голосування за резолюцію № 1973, постійний представник Китаю в РБ ООН Лі 

Баодун аргументував це рішення тим, що «Китай послідовно відкидає 

використання сили в міжнародних відносинах» [344]. Натомість, Лі Баодун вказав 

на підтримку, надану КНР стосовно рішення Ліги арабських держав про 

встановлення режиму безполітної зони над усією територією Лівії [344]. У цьому 

випадку, КНР продемонструвала своє небажання підтримувати 

антикаддафітський курс США, Франції та Великої Британії, дотримуючись 

позицію невтручання в лівійський конфлікт. 

У той же час китайське керівництво попіклувалося про налагодження 

двосторонніх відносин з ПНР Лівії, що проявилося, зокрема, у візиті 

представництва Міністерства закордонних справ КНР Чень Сяодуна до м. Бенгазі 

ще до завершення розгрому прибічників М. Каддафі [188]. У вересні 2011 р. 

Китай офіційно визнав ПНР легітимним урядом Лівії, показавши тим самим, що 
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дружні відносини між КНР та урядом М. Каддафі носили виключно прагматичний 

характер [357, p. 8]. Однак китайське керівництво з осторогою поставилося до 

постреволюційної влади Лівії: офіційні ЗМІ неодноразово називали лівійські події 

проявом «іноземної збройної інтервенції», послідовно уникаючи терміну 

«революція» для їх характеристики [382].  

Інформаційний скандал у відносинах між КНР та перехідним лівійським 

урядом спричинила публікація отриманих журналістами канадського видання 

«Globe and Mail» офіційних документів уряду М. Каддафі, які свідчили про те, що 

у липні 2011 р. представники лівійських силових відомств відвідали Китай з 

метою укладання нових контрактів на закупівлю китайського озброєння та 

боєприпасів [350; 352]. Оскільки прийняття китайською стороною такої місії 

свідчило про готовність КНР порушити встановлене РБ ООН ембарго на продаж 

зброї режиму М. Каддафі, розкриття подібної інформації викликало жорстку 

реакцію з боку нової лівійської влади. Зокрема, заступник голови лівійського 

уряду А. Тархуні заявив, що в разі доведення автентичності відповідних 

документів, майбутнє китайських інвестицій у нафтовій галузі Лівії буде 

поставлено під сумнів [169]. На тлі загальної дестабілізації ситуації в самій Лівії 

та вищезгаданого дипломатичного скандалу радикалізований натовп 

супротивників поваленого режиму М. Каддафі здійснив напад на будівлю 

посольства КНР у м. Триполі (лютий 2012 р.) [25]. Тим не менше, цей інцидент не 

мав скільки-небудь значного впливу на китайсько-лівійські відносини. За словами 

речника МЗС КНР Лю Вейміна, Китай вдовольнився висловленнями «жалю» з 

боку лівійського зовнішньополітичного відомства стосовно цієї ситуації [325]. 

Тим самим КНР продемонструвала гнучкість у своєму ставленні до ситуації в 

Лівії, яка вже тоді почала набирати хаотичних рис.  

У будь-якому разі, провідною тенденцією лівійської політики КНР 

залишається прагнення Китаю зберегти можливості проникнення свого 

національного капіталу до нафтовидобувної галузі лівійської промисловості. 

Варто зазначити, що станом на 2009 р. 11% експортованої лівійської нафти 
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закупляли китайські підприємства [145]. Тому, враховуючи важливість 

енергетичної дипломатії для сучасного Китаю, видається, що у міру розвитку 

лівійської кризи КНР намагатиметься встановити взаємовигодні відносини із тією 

з сторін внутрішньолівійського конфлікту, яка буде готова проводити 

прагматичний зовнішньополітичний та зовнішньоекономічний курс.  

Важливим винятком у загальній динаміці близькосхідної політики КНР в 

умовах «Арабської весни» стало сирійське питання, в якому китайська сторона 

однозначно зайняла консервативно-стабілізаторську позицію, подібну до 

аналогічного підходу РФ. Основною причиною застосування керівництвом КНР 

такого підходу до розв’язання сирійської кризи стала стратегічна важливість 

китайсько-сирійських відносин, що почали активно розвиватися ще на 

завершальному етапі «холодної війни» та набули особливого розмаху в 2000-і рр., 

за президентства Б. Асада. До того ж, враховуючи велику увагу уряду КНР до 

недопущення діяльності ісламістських та ісламсько-націоналістичних (у першу 

чергу, уйгурських) радикальних рухів на території Китаю, очевидною є дія 

чинника політичної солідарності з режимом Б. Асада, що зіткнувся з викликом 

своїй владі з боку транснаціонального ісламістського руху. Нарешті, незважаючи 

на десятиліття прагматичних ринкових реформ, в основі політичного дискурсу 

лідерів КНР продовжують перебувати ідеї «марксизму-ленінізму-маоїзму», тож, 

суто з ідеологічних міркувань, режим Б. Асада, що легітимізує себе за рахунок 

лівонаціоналістичних концепцій «арабського соціалізму», може сприйматися 

офіційним Пекіном у якості ідеологічного партнера. 

Такого роду чинники не могли не справити впливу на позицію КНР 

відносно врегулювання сирійського питання. В той час як Х. Клінтон висловила 

впевненість у тому, що КНР та РФ будуть вимушені відмовитися від своїх 

застережень відносно надання зброї сирійським антиурядовим силам (березень 

2012 р.), реальний розвиток подій показав, що Китай продовжує послідовно 

дотримуватися позиції, спрямованої на необхідності імплементації миротворчого 

плану, заснованого на утриманні всіх сторін внутрішньосирійського протистояння 
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від використання сили [170]. Таким чином, в основі китайської стратегії щодо 

розв’язання сирійської кризи перебуває принцип союзницького ставлення до 

уряду Б. Асада та водночас – намагання підтримувати міжнародно-політичну 

ідентичність нейтрального та безстороннього посередника при розв’язанні 

міжнародних конфліктів.  

Таким чином, на відміну як від РФ, так і від держав Заходу, Китайська 

Народна Республіка вибудувала стратегію реагування на виклики своїм 

близькосхідним інтересам, породжені «Арабською весною», відповідно до 

необхідності поєднання прагматичних геоекономічних міркувань, з одного боку, 

та усталених моделей співробітництва із своїми регіональними партнерами 

(Сирія, Єгипет, Лівія) – з іншого. Аналіз відповідних кроків КНР щодо 

збереження можливостей залучення до близькосхідних політичних та 

економічних взаємодій дозволяє зробити певний висновок щодо нейтралістського 

підходу, який лежить в основі близькосхідної стратегії КНР в контексті 

«Арабської весни». Подібний підхід виправдав себе в тому плані, що Китаю 

вдалося зберегти та навіть поглибити свої зв’язки з Єгиптом та Сирією в ситуації 

революційних пертурбацій у цих країнах. Тому навряд чи варто очікувати, що 

Китай найближчим часом буде проводити скільки-небудь кардинальну 

переоцінку своєї близькосхідної політики. 

Виходячи з вищезазначеного, можна стверджувати, що механізми 

проникнення великих держав та США як єдиної наддержави сучасної глобальної 

системи міжнародних відносин у процеси сек’юритизації, зумовлені «Арабською 

весною», характеризувалися перш за все чітким взаємозв’язком між історично 

зумовленим характером міжнародно-політичної ідентичності того чи іншого 

глобального актора в контексті близькосхідної системи міжнародних відносин. 

Завдяки цьому, характер реакцій відповідних глобальних політичних гравців на 

події «Арабської весни» та їх спроб відповідним чином впливати на ці процеси 

може розглядатися як свідчення актуальності концепту моделей співробітництва-
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ворожнечі як інструменту дослідження взаємодії між регіональними структурами 

співвідношення сил та впливу на них з боку акторів глобального рівня.  

У емпіричному плані, можна простежити певні спільні риси регіональних 

політичних стратегій основних глобальних акторів у контексті «Арабської весни». 

Безвідносно їх попереднього ставлення до усталених авторитарних режимів 

близькосхідної регіональної системи, всі вони були захоплені зненацька 

«Арабською весною», тому їх стратегії взаємодії з постреволюційним Близьким 

Сходом диктувалися необхідністю враховувати динаміку революційних процесів 

та водночас переслідувати свої власні інтереси. Отже, «Арабська весна» стала для 

цих держав ще одним чинником, що мав виправдати інтенсивне просування своїх 

інтересів у стратегічно важливому регіоні Близького Сходу.  

Результати дослідження, викладені в цьому розділі, отримали своє 

вираження у відповідних публікаціях автора [44; 45; 49].  
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ВИСНОВКИ  

 

У ході проведення цього дослідження було сформульовано наступні 

висновки, що вказують на рівень виконання мети та завдань дисертаційної 

роботи:  

1. «Арабська весна» призвела до кардинальної трансформації 

близькосхідної регіональної системи, що проявилося в зміні основного критерію 

міжнародно-політичної самоідентифікації відповідних регіональних акторів, яким 

з цього моменту стала позиція останніх стосовно прийнятності/неприйнятності 

«зміни режиму» на Близькому Сході. Відповідна трансформація основних засад 

ідентичності акторів близькосхідної регіональної системи безпосередним чином 

відбилася на регіональному співвідношенні сил, що призвело до змін у структурі 

регіональних коаліцій. Зокрема, особливо значних змін зазнала міжнародно-

політична ідентичність Туреччини на Близькому Сході, втратив свою попередню 

роль Єгипет, відбулася елімінація Лівії як відносно впливового регіонального 

актора. Натомість, відбулося подальше посилення Саудівської Аравії та Катару як 

центрів впливу, що виходили з діаметрально протилежних позицій стосовно 

процесів «Арабської весни». 

2. Спричинені «Арабською весною» трансформації міжнародно-політичній 

ідентичності провідних акторів близькосхідної системи міжнародних відносин 

призвели до значних змін у конфігурації регіональної безпеки. Основним 

чинником формування останньої стали ідеологічні моделі ісламістського 

популізму (підтримуваного катарсько-турецьким альянсом) та консервативного 

авторитаризму (репрезентованого Саудівською Аравією та її союзниками). 

Протистояння між відповідними регіональними коаліціями, перша з яких у 2012-

2013 рр. безуспішно намагалася інтегрувати до свого складу Єгипет, пов’язане як 

із міжнародно-економічними, так і з міжнародно-політичними чинниками. Однак 

наразі другий компонент превалює над першим, що викликано сприйняттям 

консервативними монархічними режимами поширення ісламістського популізму 
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«турецького» зразку як загрози для своїх політичних режимів. В той час як 

падіння авторитарних режимів у Єгипті та Лівії остаточно зняло з порядку 

денного питання про вплив авторитарного секулярного націоналізму на 

Близькому Сході, протистояння між двома вищезгаданими ідеологічними 

моделями стало чинником дестабілізації безпекових взаємодій у регіоні.  

3. «Арабська весна» сприяла значному загостренню впливу чинника 

сунітсько-шиїтського протистояння, що було викликано передусім спробами 

Ірану використати ситуацію революційної дестабілізації для просування власних 

інтересів у регіоні. Це, в свою чергу, викликало спротив Саудівської Аравії та її 

союзників, що вилилося в підтримку останніми сунітських урядів Бахрейну та 

Ємену проти шиїтських за своєю конфесійною орієнтацією опозиційних та 

повстанських сил. З іншого боку, серед сунітських держав Близького Сходу 

намітився внутрішній розкол, викликаний спробами Туреччини остаточно 

інтегруватися до сучасної близькосхідної регіональної системи міжнародних 

відносин та зайняти в рамках останньої одне з провідних місць. Будучи до того 

моменту відносно ізольованою від процесів формування близькосхідного 

регіонального співвідношення сил, Туреччина змогла використати імпульс 

«Арабської весни» для власної інтеграції в близькосхідну регіональну систему, 

позиціонуючи себе в якості основного носія ідеологічного поєднання 

демократичного політичного устрою та ісламської соціокультурної ідентичності. 

Перетворення Туреччини та близького до неї за ідеологічним дискурсом Катару 

на нові регіональні центри впливу з виразною спрямованістю на подальше 

поширення та підтримання імпульсів «Арабської весни» сприяло розколу серед 

сунітських держав Близького Сходу. Це, в свою чергу, викликало остаточну 

інституалізацію коаліції консервативних держав, переважно з монархічною 

формою правління, що сформувалася на базі очолюваної Саудівською Аравією 

Ради співробітництва арабських держав Перської затоки. В сфері впливу цього 

альянсу опинилися також такі сунітські держави, як Йорданія, Марокко та Єгипет 

після усунення від влади М. Морсі. Станом на цей час Туреччина та Катар 
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опинилися у відносній ізоляції, що зумовлено нерівним співвідношенням сил між 

цими державами і Саудівською Аравією та її союзниками.  

4. «Арабська весна» та викликані останньою дестабілізаційні тенденції 

викликали нову хвилю відродження національно-визвольних/сепаратистських 

рухів неарабських народів регіону. Передусім мова йде про туарезький 

національний рух на півдні Лівії та півночі Малі, з одного боку, а також 

курдський національний рух у окремих регіонах Сирії та Іраку. Фактичний розпад 

єдиної сирійської та лівійської державності за підсумками «Арабської весни» 

дозволив курдським та туарезьким секулярним націоналістам здійснити спроби 

реалізації своїх національно-державних проектів за умов формування нової 

конфігурації регіонального співвідношення сил. Однак значний рівень протидії 

таким проектам з боку транснаціонального ісламістського руху обмежує 

потенціал світського націоналізму на Близькому Сході за сучасних історичних 

умов. У зв’язку з вищезазначеним, видається, що курдський та туарезький 

національні проекти наразі не можуть досягти вирішального військово-

політичного успіху та стати самостійним чинником формування нових 

регіональних акторів державного характеру. 

5. Вплив позарегіональних держав, якими в контексті цього дослідження 

вважаються Сполучені Штати Америки та великі держави сучасної міжнародної 

системи, на регіональне співвідношення сил у контексті процесів «Арабської 

весни» був достатньо обмеженим. Такий висновок пов’язаний насамперед із 

реактивним, а не проактивним характером відповіді цих глобальних акторів на 

виклики трансформації міжнародно-політичної ідентичності регіональних акторів 

Близького Сходу та відносин між ними, викликані процесами «Арабської весни». 

Зокрема, Сполучені Штати зайняли прагматично-вичікувальну позицію стосовно 

подій у Тунісі та Єгипті, у той же час намагаючись встановити зв’язки з тими 

політичними силами, що виявилися бенефіціарами революційних змін, зокрема – 

з поміркованими ісламістами. Це, в свою чергу, призвело до деякого охолодження 

у відносинах між США та Ізраїлем і Саудівською Аравією, а також мало 
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негативний вплив на американо-єгипетські відносини після військового 

перевороту в Єгипті 3 липня 2013 р. У той же час, США активно співробітничали 

з Саудівською Аравією в ході врегулювання політичної кризи 2011 р. в Ємені та 

проігнорували силове придушення масових протестів у Бахрейні військово-

поліційними контингентами Саудівської Аравії та ОАЕ. Подібну позицію щодо 

процесів «Арабської весни» зайняла також КНР, в той час як Росія сприйняла 

повалення світських авторитарних режимів на Близькому Сході як непряму 

загрозу власній політичній стабільності.  

Єдиним винятком у цьому плані виглядає проактивна позиція Франції та 

Великої Британії стосовно лівійської кризи, що була реалізована за фактичної 

підтримки США. Тому в цьому аспекті можна говорити про певне поєднання 

прагматичних та ідеологічних підходів у стратегіях держав Заходу стосовно 

впливу на регіональних акторів Близького Сходу у контексті «Арабської весни».  

6. Загалом «Арабська весна» призвела до засадничої дестабілізації 

попередньої структури співвідношення сил та міждержавних взаємодій на 

Близькому Сході загалом. Фактично підірвавши усталену структуру полярності в 

межах регіональної системи (за рахунок постійного або тимчасового усунення 

таких важливих до того регіональних держав, як Лівія та Єгипет, від здійснення 

своїх традиційних ролей у структурі співвідношенні сил), «Арабська весна», 

разом із тісно пов’язаною із нею сирійською кризою, створила сприятливі умови 

для стрімкого зростання впливу контрсистемних недержавних акторів, найбільш 

яскравим прикладом яких стала «Ісламська держава» в Іраку та Сирії.  
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