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в Лондоні у травні 2013 року. На записі, зробленому оче-
видцем трагедії, один з нападників кричить: «Ми кляне-
мося всемогутнім Аллахом, що ми ніколи не припинимо 
боротися з вами!» і пояснює свій вчинок помстою тим, хто 
воює з мусульманами.

Після вбивства солдата у Британії різко зросла кількість 
нападів на мусульман і атак на мечеті. За перші дні після 
трагедії в поліцію надійшли десятки повідомлень про ін-
циденти на ґрунті ісламофобії [4].

На думку Олени Шварц, причинами цих заворушень 
необхідно вважати низький рівень життя багатьох мусуль-
ман, відсутність освіти, наростаючий протест проти тих 
антитерористичних кампаній, які ведуться на Близькому 
Сході та в Афганістані. А також сукупність наступних 
факторів: виступи фанатичних ісламських проповідників, 
зусилля англійської влади по створенню «мультикультур-
ного суспільства», соціальна та економічна невпорядко-
ваність, роздратування від зіткнення із західним стилем 
життя, солідарність зі співвітчизниками та одновірцями з 
бідних країн [8].

Таким чином, здійснюючи політику мультикультураліз-
му, Великобританія мала змогу інтегрувати іммігрантів, 
які вже знайомі з британською політичною системою і 
системою цінностей. Але Великобританія не має кодифі-
кованого законодавства, стосовно мультикультуралізму. 
Законодавчу базу з цього питання складають антидискри-
мінаційні документи, що з одного боку підкреслюють 
рівність прав та свобод іммігрантів, але з іншого призво-
дять до сегрегації меншин. Факт проживання іммігрантів 
в окремих гетто, низький соціально–економічний рівень 
життя, прояви ксенофобії до іммігрантських менших з 
боку влади та преси призводять до формування в країні ра-
дикально налаштованих груп. Хоча після терактів 2005 р., 
ці групи в основному зосереджені на пропагандистських 
акціях, як то створення «зон під контролем шаріату» або 
формування мусульманських патрулів, їх функціонування 
викликає невдоволення населення та дає привід для крити-
ки політики мультикультуралізму.
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Збройні конфлікти на теренах колишньої Югославії 
завдали серйозної шкоди культурній спадщині народів, 
які населяють Балканський півострів. Так, надзвичайно 
складна ситуація склалася на території Косово та Метохії, 
де конфлікт щодо міжнародно–правового статусу адміні-
стративного краю Сербської республіки між сербами та 
косовськими албанцями переріс, зокрема, й у війну проти 
культурної спадщини, яка є важливою складовою ідентич-
ності народів краю.

Проблемам руйнування православної культурної спад-
щини краю присвятили власні праці російські дослідники 
О.Гуськова, О.Лідов [2], сербські дослідники Д.Коядінович 
[6], М.Менкович [5], С.Самарджич, С.Чурчич, американ-
ський – А.Рейдлмаєр. На думку автора, потребує ретель-
нішого вивчення та висвітлення на основі документів ді-
яльність місій ЮНЕСКО, загалом, та оцінки ними стану 
ісламської культурної спадщини Косово, зокрема.

Збройний конфлікт між урядовими військами та Армією 
визволення Косово переріс у повномасштабний міжнарод-
ний воєнний конфлікт після початку операції НАТО проти 
Союзної Республіки Югославії (далі – СРЮ) під назвою 
«Союзна сила» в ході якої було завдано збитків і культур-
ній спадщині Косово та Метохії.

Під час війни в дію вступає міжнародно–правовий 
механізм, який заснований на положеннях Гаазької кон-
венції про захист культурних цінностей під час збройно-
го конфлікту від 1954 року (далі – Конвенція 1954 року), 
Першого протоколу від 1954 року та Другого протоколу 
від 1999 року. Однак, суворість вимог включення об’єктів 
до Міжнародного Реєстру культурних цінностей, що зна-
ходяться під спеціальним захистом, та складна процедура 
згоди Сторін–учасниць, стають на заваді їх ефективному 
захисту. Важливою проблемою застосування юридичних 
положень міжнародно–правового режиму захисту куль-
турних цінностей є елементарна необізнаність воюючих 
сторін з його основними положеннями.

Зважаючи на вище зазначене, Гендиректор ЮНЕСКО 
Федеріко Майор виступив зі зверненнями в квітні та травні 
1999 року, в яких закликав воюючі сторони ставитися з по-
вагою до культурних цінностей та застосовувати положен-
ня Гаазької конвенції 1954 року. Однак, на підставі резолю-
ції Ради безпеки ООН №777 від 19 серпня 1992 року СРЮ 
необхідно було «подати заяву про членство в Організації 
Об’єднаних Націй…» [4]. Також на четвертому засіданні 
держав–учасниць, яке відбувалося 18 листопада 1999 року 
в Парижі, було опротестовано і статус СРЮ, як країни–
учасниці Гаазької конвенції 1954 року. Ситуація усклад-
нилася ще й через відсутність інформації потрібної для 
оформлення заявки щодо необхідності захисту пам’яток 
на території Косова та Метохії, тому дане клопотання не 
було прийняте до розгляду [8,с.8]. Наголосимо, що пропо-
зицію Секретаріату щодо звернення до Міжнародного суду 
з метою уточнення статусу СРЮ також було відхилено. 
Уряд СРЮ опинився у міжнародній ізоляції, що ускладни-
ло процес захисту культурної спадщини краю.

В період ескалації конфлікту довкола Косово офіційні 
посадові особи СРЮ при міжнародних інституціях роз-
горнули активну діяльність з метою поінформування 
міжнародної громадськості щодо збитків завданих в ході 
операції «Союзна сила». Так, постійний представник 
Союзної республіки Югославії при ЮНЕСКО в березні 
1999 року звернувся до секретаріату з проханням ініцію-
вати внесення культурних цінностей Косово та Метохії 
до Міжнародного реєстру культурних цінностей, які зна-
ходяться під спеціальним захистом. Це прохання було 
підтверджене і в квітні 1999 року, коли Тимчасовий по-
вірений в справах постійного представництва Югославії 
при ООН Владислав Йованович надіслав до РБ ООН 
копії листів Союзного міністра іноземних справ СРЮ 
Живадина Йовановича на ім’я Генерального директора 
ЮНЕСКО пана Федирико Майора від 2 та 3 квітня 1999 
року, які стосувалися знищення національної спадщини 
СРЮ в результаті агресії Північноатлантичного альянсу. 
Сербська сторона зазначала, що захисту потребують 2787 
зареєстрованих культурних пам’ятки, з яких 1300 знахо-

дяться на сербській та європейській території Косова та 
Метохії. В документі також зазначалося, що постраждали 
чотири об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на тери-
торії СРЮ: Дурмиторський національний парк, природний 
та культурно–історичний район Котор, стародавнє місто 
Стари–Рас та монастирський комплекс Сопочани, а також 
монастир в Студениці. Паралельно із цим, в листі пропо-
нувалося невідкладно включити до об’єктів, що знаходять-
ся під загрозою – Дечанський монастир XIV століття та 
національний парк в Біоградска–Гора.

Також Ж.Йованович зазначав, що перелік культурних 
об’єктів, які можуть постраждати внаслідок удару сил 
НАТО по Косово передано ЮНЕСКО. В даному списку 
було вміщено наступні пам’ятки – Печський патріарший 
монастир ХІІІ ст., мечеть Байраклі в Печі ХV ст., церкву 
Богоматері Левишки ХІV ст., Святоархангельський мо-
настир ХІV ст., мечеть Сінан–Паши в Презрені ХVІІ ст., 
Ульпіана ХІV ст. та Газіместан ХІV ст. [3].

Водночас, згідно з резолюцією 1244 Ради Безпеки ООН 
від 10 червня 1999 року, вводився механізм міжнародного 
контролю над Косово: передбачалася міжнародна цивільна 
присутність, яка втілилася в Місію ООН у справах тимча-
сової адміністрації в Косово (анг. UNMIK, рос. МООНК) та 
присутність з безпеки, яку уособлювали Сили для Косово 
(анг. KFOR – Kosovo Force), які складалися переважно з 
військ НАТО.

Сили для Косово, які були утворені 12 червня 1999 року, 
згідно ст.2 пункту d) Додатку 2 резолюції 1244 РБ ООН від 
10 червня 1999 року повинні були забезпечувати безпеку 
та правопорядок до того часу, доки виконання даного за-
вдання не зможе взяти на себе міжнародна цивільна при-
сутність. Також передбачалося, що після виведення військ 
узгодженій кількості югославських та сербських військо-
вослужбовців буде дозволено повернутися в Косово, зо-
крема і для забезпечення охорони сербських святинь.

В липні 1999 року після надходження до повідомлень 
про знищення культурних цінностей, ЮНЕСКО надіслала 
місію з оцінки завданої шкоди до Косово, а також видруку-
вала буклет англійською, сербською та албанською мова-
ми, який містив принципи захисту культурних цінностей 
та розповсюджувався через МООНК.

Вже після стабілізації ситуації Голова координаційного 
центру СРЮ та Республіки Сербії щодо Косово та Метохії 
звернувся в листопаді 2001 року до Генерального дирек-
тора ЮНЕСКО Коітіро Мацуури з проханням направити 
фахівців із завданнями: зібрати інформацію про стан куль-
турної спадщини в Косово; подати перелік заходів щодо 
відновлення зруйнованих або пошкоджених пам’яток, на-
самперед, середньовічної культурної спадщини; надати 
пропозицій щодо захисту, збереження та повної безпеки 
культурної спадщини на території Косово.

У відповідь на дане прохання, Коітіро Мацуура в листі 
від 13 травня 2002 року повідомив про рішення направити 
місію до Косово. Метою місії було вивчення стану збере-
ження спадщини великих культурних об’єктів і розробки 
технічних пропозицій щодо їх можливої реабілітації та за 
для їх захисту. Планувалося, що дана місія розпочне робо-
ту в жовтні 2002 року, але з причин технічного характеру 
вона розпочала роботу лише в березні 2003 року [8,с.7].

Під час роботи члени місії відвідали 16 об’єктів візан-
тійської та сербської культурної спадщини (серед них – 6 
загальносвітового значення), 13 об’єктів ісламської куль-
турної спадщини та 9 об’єктів культурної спадщини світ-
ського характеру, тобто загалом 38 об’єктів на території 
Косово та Метохії [8].

У висновках місії зазначалося, що серед архітектурних 
пам’яток у найскладнішій ситуації знаходяться три на-
ступні категорії: пам’ятки ісламської архітектури (мече-
ті), пам’ятки візантійської/православної культури (церкви 
та монастирі) та пам’ятки цивільної архітектури (кули, 
будинки, мости, фортеці, центри міст). На пам’ятки здій-
снювався негативний вплив трьох основних чинників: зу-
мисне руйнування шляхом підриву динамітом, обстрілів, 
підпалів; вандалізм та пограбування; процес природного 
старіння, що посилився у зв’язку з екологічним забруднен-
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ням навколишнього середовища; зневага щодо охоронних 
та захисних дій [8,с.8]. Відзначалося, що дії ворогуючих 
спільнот з особливою агресією спрямовувалися проти 
сакрального простору одне одного, як до так і після кон-
флікту 1998–1999 років. Далі по тексту йшла мова про те, 
що у зв’язку зі спадом рівня напруженості та насильства 
в Косово міжнародна адміністрація планує зняти пости 
охорони, зокрема довкола пам’яток культури та історії, 
що категорично не схвалювалося православною громадою 
Косово.

У звіті ЮНЕСКО рекомендувала МООНК сформулю-
вати та оновити політику в галузі захисту та збереження 
культурної спадщини згідно з міжнародними стандар-
тами. У розробці нової політики мав брати участь уряд 
Сербії та Чорногорії, спільно з релігійними громадами 
та Міністерством культури, молоді та спорту, як складо-
вої частини Тимчасових інституцій самоврядування. Саме 
останній інституції було доручено створити структури, які 
б спільно з країнами донорами та міжнародними органі-
заціями визначили пріоритетні об’єкти, які необхідно від-
новити; розпочали відновлення зруйнованих пам’яток ви-
няткової історичної цінності, створили комплексну схему 
заснування кадрового резерву для посадових осіб мініс-
терств та адміністративного персоналу, відповідального 
за роботу охорони пам’яток історії та культури; заснували 
спеціалізований центр з реставрації об’єктів культурної 
спадщини, а також здійснили підготовку фахівців, які спе-
ціалізуватимуться на традиційних мистецтвах і ремеслах 
[8,с.12].

Також МООНК пропонувалося шляхом залучення спон-
сорської допомоги розпочати проект відновлення культур-
них пам’яток у Прізрені, зосередивши увагу на реставрації 
чотирьох основних об’єктів – Церкві Богородиці Левішки, 
мечеті Сінан паші, Великій лазні Мехмета паші та старо-
давніх фортифікаційних споруд [8,с.13].

Під час спалаху насильства в березні 2004 року було по-
шкоджено ще 19 культурних пам’яток, 6 серед яких нале-
жали до І категорії – церкви ХІV–ХVІ століть та 16 релігій-
них об’єктів без історичної цінності. За даними сербської 
дослідниці М.Менкович, кількість знищених пам’яток І 
категорії, тобто церковних споруд ХIII, XIV–XVI століть 
зросла до 21, третьої категорії – до 36, а загалом від 1999 
року було знищено 57 пам’яток та об’єктів [6]. Зокрема, 
17 березня 2004 року було підпалено та пошкоджено фрес-
ки ХІІІ століття церкви Богоматері Левішки в Призрені. 
Руйнуванню культурної спадщини сприяли наступні чин-
ники: неготовність Сил для Косова до ескалації конфлік-
тності, наказ командування захищати лише цивільне на-
селення та послаблення контролю за охороною об’єктів 
православної культурної спадщини краю [2,с.184].

Д.Коядінович, вказує, що загалом у період від 1999 до 
кінця 2004 років на території Косово було зруйновано 47 
культурних пам’яток та об’єктів. До переліку культур-
них цінностей, що знаходяться під загрозою увійшло 88 
культурних об’єктів: 31 – І категорії та 58 – ІІІ категорії. 
Загальна кількість пам’яток, які потребували допомоги, 
складала 1400 об’єктів [5,с.19–20].

Міжнародне співтовариство та ЮНЕСКО мали на-
лежним чином відреагувати на заподіяння шкоди таких 
масштабів культурній спадщині Косово. З метою визна-
чення суми відшкодування збитків завданих культурним 
цінностям в регіоні, 26–30 квітня 2004 року ЮНЕСКО 
знову направила місію до Косова, яка мала оглянути 35 
об’єктів культурної спадщини краю. Фахівці відвідали 
протягом трьох днів 27 пам’яток, серед яких до албанської 
спадщини належав лише один об’єкт – майстерня, відкри-
та галерея та музей скульптора Агіма Кавдарбаші в селі 
Каглавіца. Члени місії рекомендували як найшвидше вне-
сти до переліку світової культурної спадщини ЮНЕСКО 
не лише Дечанськиий монастир, який було включено в 
червні 2004 року, але й монастир в Грачаниці XIV ст. та 
Печський патріарший монастир XIII ст., а також, за мож-
ливості, й церкву Богоматері Левішки XIV ст.

Згідно з висновками фахівців місії, було виокремлено 
75 пріоритетних об’єктів, які потребують відновлення, 

зокрема 48 православних, 14 ісламських та 13 світських 
пам’яток. [7,с.4–6]. Експерти вказали, що для відновлення 
та збереження усіх пам’яток необхідно 40 млн. євро [7].

З метою збору коштів ЮНЕСКО, МООНК, Рада Європи 
та Європейська Комісія в травні 2005 року в Парижі скли-
кали Першу Міжнародну конференцію з охорони куль-
турної спадщини в Косово. На конференції було ухвале-
но рішення про виділення 10 млн. євро на відновлення 
пам’яток в Косово. Передбачалося, що кошти підуть на 
відновлення, захист та збереження християнських та іс-
ламських пам’яток, а також традиційних будівель нерелі-
гійного характеру, які були пошкодженні під час бойових 
дій або потребують термінового ремонту [9].

Таким чином, на ефективність захисту міжнародним 
співтовариством культурних цінностей в Косово впродовж 
1999–2004 років впливали наступні чинники: загалом 
низька ефективність міжнародно–правового режиму за-
хисту культурних цінностей під час збройного конфлікту; 
проблеми міжнародно–правового статусу СРЮ впродовж 
1992–2000 років та Косово загалом; необізнаність вою-
ючих сторін із правилами поводження щодо культурної 
спадщини та її залучення до театру бойових дій; неготов-
ність Сил захисту Косово до спалаху насильства в краї в 
березні 2004 року, яке переросло і у війну проти культур-
ної спадщини православного населення краю. Діяльність 
ЮНЕСКО скеровувалася на просвітницьку роботу під час 
конфлікту та роботу спрямовану на оцінку завданих збит-
ків після ескалації конфліктів, зокрема у формі надсилан-
ня місій до краю 1999, 2003 та 2004 років, а також ініцію-
вання донорських конференцій з метою збору коштів на 
відбудову та реставрацію культурних цінностей Косово. 
Зазначимо, що подальшого наукового вивчення та висвіт-
лення вимагає роль міжнародного співтовариства в проце-
сі відновлення культурної спадщини краю.
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Хід політичної боротьби в Єгипті після 
повалення Хосні Мубарака: причини провалу 
«Революції 25 січня»
Досліджується хід політичної трансформації в Єгипті після усунення 
від влади президента Мубарака в результаті народного повстання на 
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Ход политической борьбы в Египте после свержения Хосни 
Мубарака: причины провала «Революции 25 января»

Исследуется ход политической трансформации в Египте 
после свержения президента Мубарака в результате народного 
восстания в начале 2011 года. Особое внимание уделяется анализу 
взаимодействия и борьбы основных политических агентов, а именно 
военного руководства, общественных движений, исламистских 
организаций, секулярных партий. Рассматриваются причины провала 
революционных движений в реализации собственных требований.

Ключевые слова: Египет, «Революция 25 января», братья–
мусульмане, армия, общественные движения.

На початку 2011 року Єгипет став однією з перших 
країн, охоплених хвилею масштабних протестів і народ-
них повстань, які отримали назву «арабської весни». В 
результаті протистояння між опозицією і режимом Хосні 

Мубарака останнього було усунуто від влади, і більшість 
спостерігачів і дослідників політичних процесів в регіоні 
вітали «Революцію 25 січня» як зародження нового етапу 
у політичному розвитку країни. Очікувалось, що масштаб-
ний народний рух провіщує довгоочікувану демократиза-
цію і кінець ери постколоніальної диктатури.

Однак наступні два з половиною роки продемонстру-
вали передчасність подібних висновків. За ясністю та од-
нозначністю перемоги прийшов смутний період розпаду 
єдності опозиційних кіл, протистояння ісламістських і 
секулярних сил, дестабілізації, поперемінного переходу 
державної влади з рук військових до громадянських ін-
ститутів, поляризації соціуму. Створювалось враження, 
нібито країна живе у якомусь замкненому колі постійних 
флуктуацій й не може зробити прорив до визначеності. 
Передбачити траєкторію розвитку політичного життя хоча 
б на наступний місяць було неможливим. І ось, здається, 
наступив зламний момент, який поставить крапку у рево-
люційному бродінні, принаймні тимчасову. 3 липня 2013 
року, через один рік після президентських виборів, вище 
армійське керівництво, спираючись на масштабні протес-
ти, відсторонило від влади президента Мохаммада Мурсі – 
представника організації «Мусульманське братерство». 
Репресії і жорстоке придушення як ісламістської опозиції, 
так і будь–яких виступів проти дій військових були фак-
тично підтримані більшістю єгипетської нації й не викли-
кали значної протидії з боку демократично налаштованої 
молоді. Здавалось, що ідеали «свободи, справедливості, 
гідності» втратили силу тяжіння, так і не будучи втілені 
у життя.

На даний момент важко відповісти, чи справді револю-
ційний дух на довгий час згас усередині суспільства, і нова 
форма авторитаризму – замаскована військова диктатура 
або поліцейська держава – стане його долею на довгі роки. 
З’ясування даного питання, на нашу думку, постає вкрай 
важливим, враховуючи регіональну вагу Єгипту і його 
потужний вплив на політичну динаміку арабського світу 
в цілому. Безумовно відновлення авторитарного режиму 
в одній з країн «арабської весни» буде мати негативний 
ефект на процес демократизації в регіоні. Ми вважаємо, 
що дослідження політичних трансформацій в Єгипті до-
поможе нам глибше усвідомити фактори, які впливають на 
успіх або провал революційних рухів у досягненні власних 
цілей.

Серед науковців, які приділили значну увагу аналізу 
сутності, причин і наслідків «Революції 25 січня» слід 
згадати М.Оттауей [28], Н.Брауна [18], І.Амрані [16], 
Р.Cпрінгборгa [29], К. ель–Гінді [21]. Вони концентрува-
лись на окремих аспектах трансформаційних процесів, а 
саме дослідженні боротьби між окремими ідеологічними 
і політичними групами після падіння режиму Мубарака, 
взаємодії між старими інститутами єгипетської держави 
і рухами за зміни, еволюції ісламістських рухів у нових 
політичних обставинах, ролі військового інституту і його 
впливу на хід перетворень. Серед російських дослідни-
ків проблемі політичних трансформацій в країні свої ро-
боти присвятили І.Берг [1], В.Білан [2], І.Кудряшова [7], 
М.Сапронова [9], А.Подцероб [8]. Варто зазначити, що в 
Україні «арабська весна» не стала предметом детально-
го вивчення. Певним чином її торкаються Ж.Ігошина [5], 
І.Семиволос [10]. В.Степаненко проводить аналогії між 
українським Майданом–2004 і його наслідками і «араб-
ською весною», демонструючи, що успішна революція і 
демократизація залежать не стільки від вуличних акцій, 
скільки від здатності суспільства сформувати потребу в 
своєму власному оновленні та захищати суспільні зміни 
[11,c.13]. Незважаючи на наявність об’ємної бібліографії 
на сьогоднішній день так і не було зроблено спроби комп-
лексного аналізу політичних перетворень в Єгипті протя-
гом останніх двох з половиною років з метою пояснення 
примхливої траєкторії їх розвитку. Основна увага зосе-
реджувалась на поточних подіях і їх короткотермінових 
наслідках.
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