
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Кафедра языкознания и страноведения Востока 

 

 

 

 

ВЫСОЦКИЙ 

Владимир Александрович 

 

«Исламское государство» в контексте подъема 

радикального ислама на Ближнем Востоке                            

в начале XXI века 
 

 

 
Магистерская диссертация 

 

специальность 1-23 81 07 "Востоковедение" 

 
 

 

Научный руководитель: 

Боровой Виталий Ростиславович, 

кандидат исторических наук 

 

 

Допущена к защите 

 

«____» ___________ 2017 

 

Зав. кафедрой языкознания и страноведения Востока 

кандидат исторических наук, доцент В.Р. Боровой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск, 2017 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Магистерская диссертация: 120 с., 132 источника.  

 

РАДИКАЛЬНЫЙ ИСЛАМ, ИСЛАМСКИЙ ФУНДАМЕНТАЛИЗМ, 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСЛАМСКОГО РАДИКАЛИЗМА, 

ИСЛАМИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, «ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО», 

СИРИЯ, ИРАК, ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРИЗИС, КРИЗИС 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ, 

РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ, МАССОВЫЕ УБИЙСТВА,  

 

Объект исследования – террористическая организация «Исламское 

государство», возникшая на волне подъема радикального ислама в регионе 

Ближнего Востока в 2000-е годы. 

Предмет исследования – история возникновения главных очагов 

исламского радикализма на планете, а также прямое влияние некоторых из них 

на возникновение организации «Исламское государство». Также предметом 

исследования является идеология и цели ИГ, причины распространения ее 

влияния в Сирии и Ираке, военно-политические акции данной организации, 

противостояние с другими странами мира, а также перспективы перемещения 

ИГ из Сирии и Ирака в другие страны в случае военного поражения. 

Цель работы: изучить причины возникновения основных очагов 

исламского фундаментализма на планете, а также развитие и преемственность 

радикальной исламистской идеологии и на основании этого проанализировать 

феномен террористической организации «Исламское государство» как яркий 

пример подъема радикального ислама на Ближнем Востоке. 

Методы исследования: описательный, сопоставительный и дедуктивный 

методы, а также исторический и текстологический анализ. 

Магистерская диссертация посвящена изучению предпосылок 

возникновения современных радикальных и террористических исламистских 

организаций в регионе Ближнего и Среднего Востока, исследованию причин 

возникновения основных очагов исламского фундаментализма в XX веке и 

связи между этими явлениями и возникновением террористической 

организации «Исламское государство». Также важное место в данном 

исследовании посвящено выявлению целей данной организации, средств их 

достижения, идеологии «Исламского государства». Также в данной 

магистерской диссертации рассматривается разнонаправленная деятельность 

данной организации в регионе Сирии и Ирака и борьба проправительственных 

и других вооруженных формирований, поддерживаемых мировым 

сообществом, с данной группировкой.  



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 
 

Магістарская дысертацыя: 120 с., 132 крыніцы. 

 

РАДЫКАЛЬНЫ ІСЛАМІЗМ, ІСЛАМСКІ ФУНДАМЕНТАЛІЗМ, 

РАСПАЎСЮДЖВАННЕ ІСЛАМСКАГА РАДЫКАЛІЗМУ, ІСЛАМІСЦКIЯ 

АРГАНІЗАЦЫІ, «ІСЛАМСКАЯ ДЗЯРЖАВА», СІРЫЯ, ІРАК, 

ЭТНАКАНФЕСІЙНЫ КРЫЗІС, КРЫЗІС ДЗЯРЖАЎНАСЦІ, МІЖНАРОДНЫ 

ТЭРАРЫЗМ, РЭГІЛІЙНЫ ЭКСТРЭМІЗМ, МАСАВЫЯ ЗАБОЙСТВА, 

 

Аб'ект даследавання - тэрарыстычная арганізацыя «Ісламская 

дзяржава», якая ўзнікла на хвалі ўздыму радыкальнага ісламу ў рэгіёне 

Блізкага Усходу ў 2000-я гады. 

Прадмет даследавання - гісторыя ўзнікнення галоўных ачагоў ісламскага 

радыкалізму на планеце, а таксама прамы ўплыў некаторых з іх на ўзнікненне 

арганізацыі «Ісламская дзяржава». Таксама прадметам даследавання 

з'яўляецца ідэалогія і мэты ІД, прычыны распаўсюджвання яе ўплыву ў Сірыі 

і Іраку, ваенна-палітычныя акцыі дадзенай арганізацыі, супрацьстаянне з 

іншымі краінамі свету, а таксама перспектывы перамяшчэння ІД з Сірыі і Іраку 

ў іншыя краіны ў выпадку ваеннага паражэння. 

Мэта даследавання: прааналiзаваць прычыны ўзнікнення асноўных 

ачагоў ісламскага фундаменталізму на планеце, а таксама развіццё і 

пераемнасць радыкальнай ісламісцкай ідэалогіі і на падставе гэтага 

прааналізаваць феномен тэрарыстычнай арганізацыі «Ісламская дзяржава» як 

яркі прыклад ўздыму радыкальнага ісламу на Блізкім Усходзе. 

Метады даследавання: апісальны, супастаўляльны і дэдуктыўны метады, 

а таксама гістарычны і тэксталагічны аналіз. 

Магістарская дысертацыя прысвечана вывучэнню перадумоў узнікнення 

сучасных радыкальных і тэрарыстычных ісламісцкіх арганізацый у рэгіёне 

Блізкага і Сярэдняга Усходу, даследаванню прычын узнікнення асноўных 

ачагоў ісламскага фундаменталізму ў XX стагоддзі і сувязі паміж гэтымі 

з'явамі і ўзнікненнем тэрарыстычнай арганізацыі «Ісламская дзяржава». 

Таксама важнае месца ў дадзеным даследаванні прысвечана выяўленню мэтаў 

дадзенай арганізацыі, сродкаў іх дасягнення, ідэалогіі «Ісламскага дзяржавы». 

У дадзенай магістарскай дысертацыі разглядаецца рознанакіраваная дзейнасць 

гэтай групоўкі ў рэгіёне Сірыі і Іраку і барацьба праўрадавых і іншых 

узброеных фарміраванняў, падтрыманых сусветнай супольнасцю, з дадзенай 

групоўкай. 



SUMMARY 

 

Master's thesis: 120 p., 132 sources. 

 

RADICAL ISLAM, ISLAMIC FUNDAMENTALISM, DISSEMINATION 

OF ISLAMIC RADICALISM, ISLAMIC ORGANIZATIONS, “ISLAMIC 

STATE”, SIRYA, IRAQ, ETHNOCONFESSİONAL CRISIS, CRISIS OF STATE, 

INTERNATIONAL TERRORISM, RELIGIOUS EXTREMISM, MASS 

MURDERS 

 

The object of the research is "Islamic State" terrorist organization, which 

appeared on the wave of the rise of radical islam in the Middle East region in the 

2000s. 

The subject of the research is the history of the emergence of islamic radicalism 

main centers on the planet, as well as its direct influence on "Islamic State" 

emergence. Also, the subject of the research is the ideology and goals of the IS, 

military and political actions of this organization, confrontation with other countries 

of the world, as well as the prospects of moving the IS from Syria and Iraq to other 

countries in case of a military defeat. 

The purpose of the research is to study the emergence causes of the islamic 

fundamentalism main centers on the planet, as well as the development of the radical 

islamist ideology and, on the basis of this, to analyze the phenomenon of “Islamic 

State” terrorist organization as a vivid example of the rise of radical islam in the 

Middle East. 

Research methods: descriptive, comparative and deductive methods, as well as 

historical and textual analysis. 

The master's thesis is devoted to the study of the prerequisites for the 

emergence of modern radical and terrorist islamist organizations in the Middle East 

region, the investigation of the causes of islamic fundamentalism main centers 

emergence in the 20th century and the connection between these phenomena and the 

emergence of the “Islamic State” terrorist organization. Also, an important place in 

this research is devoted to identifying the goals of this organization, the means of its 

achievement, the ideology of the "Islamic state". Also this master's thesis studies the 

multidirectional activity of this organization in the region of Syria and Iraq and the 

struggle of pro-government and other armed formations, supported by the world 

community, with this group. 
 


