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ПОД- СЕКЦИЯ 5. Инновации.

Федорова К. о.
Магістр міжнародних відносин
Київської гуманітарної академії

ВиКЛиКи нацІонаЛЬнІЙ БеЗПецІ ІСПанІЇ В МаЛІ:
ВІЙна реЛІГІЙ аБо реЛІГІЯ ВІЙни?

Тема даного дослідження актуалізується ескалацією конфлікту в Магрибі - 
війною в Малі. Прогресуючі військові дії на території північноафриканської держави 
посилені релігійним аспектом, а також участю збройних терористичних угруповань, 
що у своїй сукупності посилюють геополітичну нестабільність у регіоні. У контексті 
вищевикладеної ситуації, актуальним залишається пошук рішень даної проблеми 
для Іспанії, для якої Магриб є сферою життєво важливих, стратегічних інтересів.

аналіз останніх публікацій по темі даної проблематики. Питання 
особливостей геополітичного розвитку національних інтересів Іспанії в регіоні 
Магрибу розглядаються в роботах таких іспанських вчених як: Ф. Рейнарес, І. 
Сембреро[5]. Актуальною проблемою, на думку авторки, є істотна наукова прогалина 
в українських джерелах, щодо експертної аналітики сучасної зовнішньої політики 
Іспанії, особливостей розвитку її інтересів як в субсахарській зоні, так і в Північно-
Західній та Центральній Африці загалом.

Висвітлення невирішених раніше частин з проблематики статті. 
Недослідженою частиною конфлікту в Магрибі є вивчення особливостей розвитку 
національних інтересів Іспанії в даному регіоні і, головним чином, її участі у війні в 
Малі. Також досі недослідженим у вітчизняній науці залишається вплив релігійного 
аспекту війни на національну безпеку Іспанії.

Мета дослідження - проаналізувати вплив сучасної війни в Малі на 
національні інтереси Іспанії в регіоні та дослідити релігійний аспект конфлікту.

Виклад основної частини. З метою найбільш глибокого аналізу ґенези 
малійського конфлікту, слід згадати, що 21 березня 2012 р. в країні стався державний 
переворот, причиною якого стало захоплення сепаратистами-туарегами північних 
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районів Малі. В силу того, що президент був нездатний повернути північні території 
з рук туарегів, військова хунта захопила президентський палац в столиці, будинок 
державного телебачення та військові казарми.

Однак, не державний переворот призвів до найбільш важких наслідків, 
а проголошення незалежності Ісламської Держави Азавад на території північно-
східного Малі. Етнічно, Азавад виходить за рамки політичних кордонів Малі та 
охоплює такі сусідні країни, як Алжир, Мавританію, Буркіна-Фасо і Нігер, тому 
цю проблему слід вважати регіональною, а не тільки малійською. Національний 
рух за звільнення Азавада (НРЗА), створений в жовтні 2011 р., охоплює всі народи 
невизнаного державного утворення - сонгай, арабів, фульбе та туарегів, що підсилює 
існуючу геополітичну напругу в регіоні.

Туарегські племена досягли так званого «визволення Азавада» всього 
за півроку. Протягом січня-березня 2012 р. вони зайняли території ключових, 
стратегічних областей північного Малі і вивели з-під контролю центрального уряду 
такі міста, як Менака, Кідаль та Гао. Також племена взяли дві військові бази армії 
Малі із озброєнням, що там зберігалося. 22 березня 2012 р. туареги взяли Тімбукту 
- історичну столицю Азавада. Оголосивши про одностороннє припинення вогню, в 
зв'язку з досягненням мети звільнення Азавада, 6 квітня 2012 р. туареги проголосили 
незалежність Держави Азавад. Президентом Перехідної ради Азавада став лідер 
НРЗА Білял аг Ашеріф.

Ґрунтуючись на перерахованих вище тенденціях і особливостях розвитку 
конфлікту в Малі, слід детально проаналізувати його об'єктивний вплив на 
національні інтереси та безпеку Іспанії в регіоні. У зв’язку з цим, слід почати з 
концептуально-правових засад даного питання.

Сфера стратегічно важливих інтересів Королівства зафіксована в Стратегії 
національної безпеки Іспанії 2010 р. Тут слід акцентувати увагу на тому факті, що 
іспанська Стратегія була офіційно оформлена і введена в силу в листопаді 2010 р., 
тільки після прийняття Б. Обамою Національної стратегії США, яка була підписана 
в травні того ж року. Такий факт свідчить про пряму залежність вектора зовнішньої 
політики Іспанії від Вашингтона, що визначає її геополітичні пріоритети та поведінку 
на міжнародній арені. Однак, в контексті стратегічного партнерства двох країн і 
їх розвитку в рамках одного політико-оборонного блоку, дана узгодженість не є 
політичною слабкістю Іспанії[7, c. 15-17].

Згідно іспанської Стратегії, національні інтереси Королівства визначаються 
відповідно до цілей національної безпеки та оборони і віддають пріоритет захисту 
іспанських громадян та Конституції, а також, підтриманню іспанських національних 
цінностей. Також, ключовим завданням Стратегії залишається внесок Іспанської 
держави в підтримку миру і міжнародної безпеки. Головну відповідальність за 
розвиток і оборону національних інтересів Королівства несе уряд, а Генеральні 
Кортеси1 і Міністерство оборони відповідальні за реалізацію і розвиток урядових 
директив в даній області.

Проте, уряд Іспанії вважає цю систему архаїчною і прагне її вдосконалення 
у новій Стратегії національної безпеки. На інституціональному рівні, Органічний 
закон вже визначив склад Національної ради з питань оборони. Використовуючи 
1  Генеральні Кортеси – двопалатний парламент Іспанії.
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міждисциплінарний підхід, в Раді об'єднали міністрів внутрішніх справ, закордонних 
справ і співробітництва, економіки і фінансів, і це вже дозволяє стверджувати, що 
такий формат виходить за рамки розробки класичної оборони.

Національні інтереси Іспанії у сфері безпеки, задекларовані в Ревізії 
оборонної стратегії і мають на увазі: «Інтереси, які мають особливу важливість, які 
слід захищати, і, в разі необхідності, збройними зусиллями. Національні інтереси 
поділяються на життєво важливі, стратегічні та інші інтереси». Перші, життєво 
важливі інтереси, безпосередньо впливають на виживання Іспанії, як нації; 
другі - стратегічні, сприяють забезпеченню життєво важливих інтересів; і треті - 
обумовлюються позицією Іспанії в міжнародному співтоваристві.

Враховуючи сучасні об’єктивні тенденції, в умовах формування 
багатополярної системи міжнародних відносин і розвитку глобалістичних процесів, 
основи детермінізму поступаються новій реальності - асиметричним загрозам. Тут 
якраз і варто підкреслити всю багатогранність наслідків війни в Малі. Ґрунтуючись 
на Стратегії національної безпеки Іспанії, Республіка Малі відноситься до низки тих 
країн, що належать до перших, життєво важливих інтересів Королівства - регіону 
Магрибу. Наявність збройних конфліктів за участю радикальних ісламістських 
угруповань на цій території, ставить під загрозу національні інтереси Іспанії.

Таким чином, війна в Малі безпосередньо впливає на національні інтереси 
Іспанії і в майбутньому може стати серйозною загрозою світового масштабу, якщо 
конфлікт не присікти на поточному рівні розвитку. Національні інтереси Королівства 
зачіпаються, в даному випадку, у багатьох аспектах: в політико-оборонному - через 
активізацію і посилення влади радикальних ісламістських груп в життєво важливому 
просторі країни; в релігійному - який може обернутися джихадом проти Іспанії, а 
не тільки проти Франції; а також в енергетичному - шляхом захоплення туарегами 
стратегічних родовищ нафти, газу і золота в північно-східному регіоні.

З огляду на це, не зовсім зрозумілою є позиція Іспанії, яка за півроку війни 
поставила лише один військовий літак Еркулес С-130, і більше не перерахувала ні 
цента. Варто акцентувати увагу на тому, що внесок Європейської комісії склав 67 
млн. дол. виключно на військову допомогу. Німеччина виділила 20 млн., Швеція - 9, 
Велика Британія – 7,9, Італія - 3,2. США виділили 96 млн. дол. на військову логістичну 
допомогу, а ПАР дала 10 млн. на військову і ще 13 млн. на гуманітарну допомогу. У 
загальній сумі, Малі отримала понад 450 млн. дол. США на військові та гуманітарні 
потреби. Особливо цікавим у цьому контексті постає Японія, яка будучи віддаленою 
від місця дії конфлікту майже на 13 000 км., дала матеріальної допомоги малійцями 
більше всіх у світі - 120 млн. дол., враховуючи, що в минулому році вже виділяла 63 
млн. дол.

Іспанські експерти-політологи вважають таку слабкість політичної волі уряду 
Королівства «дезертирством»[5] та виступають за більш активні дії у війні в Малі, 
керуючись національними інтересами Іспанії. Звісно, уряд держави має обстоювати 
національні інтереси країни в стратегічному середовищі, проте, треба враховувати 
сучасний стан економіки Іспанії, яка зараз не може собі дозволити такий дорогий 
захід, як війна.

Окрім політичної, етнічної і територіальної складової, конфлікт в Малі 
посилюється релігійним аспектом. НРЗА, який претендує на незалежність 
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малійського Азавада, або хоча б на автономію у складі держави, складається з туарегів 
і інших сахарських племен: фульбе - кочівників-скотарів, сонгай - хліборобів і арабів. 
Всі вони є мусульманами суннітського толку.

Організація Аль-Каїда в Ісламському Магрибі (АКІМ) - підпільне 
угруповання, що базується в Алжирі. Проповідує ісламський фундаменталізм і 
радикалізм, використовуючи при цьому асиметричні способи досягнення мети: 
терор, шантаж, взяття заручників, залякування, ультиматуми. Регіональним лідером 
є Абу Муса Абдель Вадуб.

Окремо слід відзначити угруповання туарегів-ісламістів Ансар-ад-Дін2. За 
різними даними їх число складає від 100-300 чоловік, проте, цього було достатньо, 
щоб 30 березня 2012 р. захопити місто Кідаль і встановити там закони шаріату та 
свою штаб-квартиру. Вони також є сунітами. Претендують на встановлення законів 
шаріату на всій території Малі, не обмежуючись Азавадом.

Виходячи з єдності віри повстанців - іслам, а також із спільності 
мусульманського толку - суніти, постає неясною мотивація збройних зіткнень. 
Ситуація пояснюється тим, що 90% малійців є глибоко віруючими мусульманами-
сунітами, проте, живуть по світським законам. Коли Кідаль і Тімбукту захопили 
ісламські фундаменталісти Ансар-ад-Дін, то вони встановили там закони шаріату, 
забороняючи мешканцям слухати музику і палити, в іншому випадку забиваючи їх 
камінням. Тоді, відповідно, частина туарегів з НРЗА перейшла на сторону офіційного 
уряду Малі, сподіваючись на підтримку з-за кордону.

Досліджуючи закони ісламу об'єктивно, його не можна назвати релігією 
війни, особливо щодо туарегів, традиції яких відрізняються матріархальністю, 
терпимістю і помірністю. Мотивація їх войовничих дій продиктована не релігійними 
постулатами, а історичною справедливістю та територіальною незалежністю. Щодо 
інших міжплемінних угруповань, варто акцентувати увагу на тому, що в цілому, 
радикальна ідея панісламізму має під собою цілком чіткі політичні та економічні 
засади - захоплення стратегічно важливій території, об'єктів енергозабезпечення, 
покладів корисних копалин.

Враховуючи рівень бідності та неграмотності африканських племен, 
асиметрична війна постає єдиним виходом для ватажків терористичних угруповань. 
З одного боку - самі лідери не мають можливості отримати належну освіту і досвід, 
щоб очолити країну кар'єрним шляхом, а з іншого - їм набагато легше завербувати 
до свого угруповання молодих кочівних бідняків, якими легко буде маніпулювати 
постулатами віри і чіткої ієрархії покори. Головною ідеологічною основою при цьому 
є поняття джихад3, згідно принципів якого, істинно віруючий, який вбив невіруючого 
потрапляє прямо до раю. Головною метою джихаду є поширення ісламу на всій 
планеті, що своєю амбітністю заманює все більше бойовиків на бік фундаменталістів.

Таким чином, конфлікт відбувається в рамках єдиної релігії, в якому збройні 

2  Ансар-ад-Дін - (араб.) захисник віри.

3  Джихад – (араб. зусилля) поняття в ісламі, що означає боротьбу зі своїми 
духовними чи соціальними пороками. Поняття військового джихаду отримало 
розуміння у немусульман, як «священна війна». Однак, такі мусульманські автори, як 
Р. Петерс, відкидають таке трактування.
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фундаменталісти, користуючись успіхом територіального захоплення малійського 
Азавада організацією НРЗА, встановлюють закони шаріату. В силу цього, іслам 
не можна назвати релігією війни в цілому, так як це відноситься до нечисленних, 
але добре озброєних угруповань. Хоча при цьому не слід заперечувати, що іслам 
найбільш іерархізована і чітко регламентуюча всі сфери життєдіяльності людини 
релігія, яка помірковано заохочує боротьбу за свою віру. Щодо Аль-Каїди, то в 
даному конфлікті вона поки що виступила на другому плані, сполучною ланкою між 
світськими мусульманами і радикалами-фундаменталістами. Швидше за все, Аль-
Каїда не вживає зараз жодних радикальних дій, оскільки очікує ескалації конфлікту 
на алжирську територію, де вона буде мати більше можливостей для маневрів.

Висновки. Отже, на підставі аналізу теоретичних досліджень з проблематики 
статті та практичних кроків, виходячи з унікальних і суб'єктивних тонкощів 
іспанської політики, можна зробити наступні висновки. Війна в Малі постала 
серйозною загрозою національним інтересам Іспанії в субсахарській зоні, і її слід 
характеризувати, як локальну гарячу точку міжконтинентального значення, за участю 
радикальних ісламістських угруповань, чий розвиток може в подальшому призвести 
до ескалації асиметричного міжцивілізаційного конфлікту. Малійська війна зачіпає 
безліч аспектів, які в недалекому майбутньому можуть перерости в більш серйозні 
конфлікти, серед яких: міжнаціональні, енергетичні, релігійні.

Тим не менш, системний аналіз причинно-наслідкового зв'язку військової 
агресії в Малі показав, що головною причиною повстання туарегів послужив саме 
територіальний аспект, зумовлений історичною справедливістю звільнення Азавада. 
Враховуючи, факт того, що всі три сторони, що окупували північно-східний район 
Малі, є мусульманами сунітського толку - немає причин стверджувати, що конфлікт 
стався на ґрунті ісламу. Однак, на міжконтинентальному рівні, війна безумовно має 
релігійний відтінок, враховуючи джихад, оголошений Франції Аль-Каїдою, після 
прибуття французького військового контингенту в Бамако 11 січня 2012 р., що є 
безпосередньою загрозою і для Іспанії, яка вже постраждала в 2004 р. від терактів 
Аль-Каїди.

Перспективи подальших досліджень. В контексті об’єктивних тенденцій 
війни в Малі, актуальним постає дослідження шляхів укріплення іспанських 
стратегічних пунктів в Алжирі, що межує з Малі та в якому знаходиться штаб-
квартира Аль-Каїди.
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рисунок 1. ареал захоплення ісламістами Малійського азавада на мапі 
Малі.

рисунок 2. Відстань від Іспанії до Малі – 2548 км.
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рисунок 3. Відстань від Японії до Малі - 12 800 км.
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