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СУ ПРАЦЬ ЛЮД СКАС ЦІ
Га лоў най пры чы най ця пе раш няй 

эс ка ла цыі су праць ста ян ня Іра на і Са-
удаў скай Ара віі ста ла смерць шы іц-
ка га пра па вед ні ка Нім ра ан-Нім ра, 
які быў па ка ра ны ра зам з амаль паў-
сот няй ча ла век у Эр-Ры я дзе. Вест ка 
аб гі бе лі шэй ха вы клі ка ла абу рэн не 

яго ад на вер цаў у шэ ра гу кра ін. Ду-
хоў ны лі дар ірак скіх шы і таў ая та ла 
Алі аль-Сі ста ні на зваў яго «па кут ні-
кам», а па ка ран не смер цю — ак там 
«не пра ва мер най агрэ сіі». Шэйх Аб-
дул-Амір Ка ба лан з Лі ва на за зна чыў, 
што гэ та «зла чын ства су праць люд-
скас ці, якое бу дзе мець на ступ ствы 
ў най блі жэй шы час». Яшчэ больш 
жорст ка вы ка заў ся ду хоў ны лі дар 
Іра на ая та ла Алі Ха ме неі. «Не спра-
вяд лі ва пра лі тая кроў гэ та га пры гне-
ча на га па кут ні ка, без су мнен ня, не 
за ста нец ца без на ступ стваў. Бо жая 
ад пла та ча кае Са удаў скую Ара-
вію», — па абя цаў ён.

Па куль ду хоў ныя лі да ры ра бі лі 
гуч ныя за явы, прос тыя шы і ты вы-
каз ва лі сваё абу рэн не на ву лі цы. У 
Бах рэй не па ча лі ся хва ля ван ні. Гэ-
тае ка ра леў ства, дзе сён ня су ніц кая 
мен шасць кі руе шы іц кай боль шас-
цю, шэйх ан-Німр ма рыў аб' яд наць 
з пра він цы яй Эш-Шар кія, якая б вы-
зва лі ла ся ад ула ды са уды таў. Пра-
тэс та ва лі і ў род ным го ра дзе па ка ра-
на га смер цю шэй ха Эль-Ка ты фе, а 
так са ма ў ін шых на се ле ных шы і та мі 
га ра дах ва ха біц ка га ка ра леў ства. 
Але га лоў ныя па дзеі раз гар ну лі ся 
ў Тэ ге ра не, дзе раз' юша ны на тоўп 
узяў штур мам са удаў скае па соль-
ства.

Хоць дып ла ма ты бы лі эва ку і ра-
ва ны і ні хто з іх не па цяр пеў, Эр-Ры-
яд па лі чыў ін цы дэнт да стат ко вай 
пад ста вай для та го, каб ра за рваць 
ад но сі ны з Іс лам скай Рэс пуб лі кай. 
Прык лад ста рэй ша га та ва ры ша неў-
за ба ве пе ра няў і Бах рэйн. Спра ва ў 
тым, што Са удаў скую Ара вію і аст-
раў ное ка ра леў ства злу чае не толь-

кі аў та ма біль ны мост пра цяг лас цю 
25 кі ла мет раў, але і ад мет ныя ад-
но сі ны. Эр-Ры яд вы сту пае га ран там 
за ха ван ня ва ўла дзе ў Ма на ме су ніц-
кай ды нас тыі. Ка лі пад час «араб скай 
вяс ны» бах рэй нскія шы і ты пад ня лі 
паў стан не, са уды ты на кі ра ва лі на 
вост раў ты ся чу вай скоў цаў і на вя лі 
па ра дак.

Ра за рваў ды пад но сі ны з Тэ ге ра-
нам і Су дан, які моц на за ле жыць ад 
са удаў скай фі нан са вай да па мо гі. 
Ула ды Ку вей та аб вяс ці лі, што ад клі-
ка юць свай го па сла з Іра на. Праў да, 
у ад па вед най за яве не ўдак лад ня ец-
ца, як гэ ты крок паў плы вае на дып-
ла ма тыч ныя ад но сі ны дзвюх кра ін.

Аб' яд на ныя Араб скія Эмі ра ты, ня-
гле дзя чы на ві да воч ны ціск, толь кі 
па ні зі лі ста тус ды пад но сін з Іс лам-
скай Рэс пуб лі кай. І гэ та не дзіў на, ка-
лі ўлі чыць, што для ААЭ Іран — дру гі 
па знач нас ці эка на міч ны парт нёр. Не 
вы клю ча на, што спіс кра ін, якія ра-
за рва лі ды пад но сі ны з Тэ ге ра нам, 
па поў ніць і Егі пет.

Тэ ге ран аб ві на ва ціў Са удаў скую 
Ара вію ў авія на пад зе на іран скае па-
соль ства ў Еме не. Па вод ле па ве дам-
лен ня Мі ніс тэр ства за меж ных спраў 
Іра на, у вы ні ку бам ба ван ня па цяр-
пеў пер са нал дып мі сіі. Аб стрэл быў 
зроб ле ны на ўмыс на ў па ру шэн не 
ўсіх між на род ных кан вен цый, якія 
аба ра ня юць дып ла ма тыч ныя мі сіі, 

за явіў прэс-сак ра тар МЗС Іра на Ху-
сейн Джа бя ры Ан са ры. Са удаў ская 
Ара вія, па сло вах Ан са ры, ня се ад-
каз насць за раз бу рэн ні і ра нен ні, 
атры ма ныя су пра цоў ні ка мі па соль-
ства.

НА ЗАД, 
У СЯ РЭД НЯ ВЕЧ ЧА?
Та кім чы нам раз ві ва ец ца сі ту а-

цыя. Пры нам сі па куль. А што вя до ма 
пра ча ла ве ка, смерць яко га вы клі ка-
ла та кі вод гук на Бліз кім Ус хо дзе? 
Шэйх ан-Німр быў доб ра вя до мы 
ся род шы іц кай част кі на сель ніц тва 
Са удаў скай Ара віі. Асаб лі вай па пу-
ляр нас цю яго по гля ды ка рыс та лі ся ў 
пра він цыі Эш-Шар кія на ўсхо дзе кра-
і ны. У гэ тым рэ гі ё не, у ад роз нен не 
ад ас тат няй тэ ры то рыі ка ра леў ства, 
шы і ты скла да юць не мен шасць, а 
боль шасць. Тут так са ма зна хо дзяц-
ца асноў ныя са удаў скія наф та выя 
ра до ві шчы. Зра зу ме ла, што да Эш-
Шар кіі пры ка ва на асаб лі вая ўва га 
ўлад. Шы іц кія вы ступ лен ні, якія раз-
гар ну лі ся тут на хва лі «араб скай вяс-
ны», бы лі жорст ка за ду ша ны. Нім ра 
ан-Нім ра, які на пра ця гу мно гіх га доў 
ад кры та га ва рыў пра дыс кры мі на-
цыю шы і таў, арыш та ва лі (пры за тры-
ман ні па ра ніў шы ў на гу) і аб ві на ва-
ці лі ў тым, што ён ства рае па гро зу 
на цы я наль най бяс пе цы кра і ны.

Ан-Німр быў прад стаў ні ком ма ла-
до га па ка лен ня шы іц кіх пра па вед ні-
каў у Са удаў скай Ара віі, якое — у 
ад роз нен не ад ста рэй ша га па ка-
лен ня — больш сва бод на і ак тыў-
на ка жа пра прак тыч на бяс праў нае 
ста но ві шча шы іц кай су поль нас ці ў 
Ка ра леў стве. У 2011-м ён пуб ліч на 
пад тры маў дэ ман стра цыі шы і таў ва 
Ус ход няй пра він цыі, якія па тра ба ва-
лі пра вя дзен ня рэ фор маў у кра і не 
і ар га ні за цыю вы ба раў у мяс цо выя 
ор га ны кі ра ван ня. Ад нак ні ра зу пры 
гэ тым не вы ка заў ні вод на га ло зун-
га на ка рысць уз бро е на га зма ган ня 
су праць улад. Ён, да рэ чы, быў па пу-
ляр ны не толь кі ся род шы і таў, але і 
не вя лі кай част кі су ніц ка га на сель-
ніц тва, якое бы ло не за да во ле на па-
лі ты кай кі ру ю чай ды нас тыі. І да сяг-
нуў ан-Німр та ко га вод гу ку та му, што 
па зі цыю сваю фар му ля ваў не толь кі і 
не столь кі кан фе сій ны мі тэр мі на мі, а 

са цы яль ны мі і па лі тыч ны мі — ка заў 
пра дык та ту ру, ка руп цыю і са цы яль-
ную не спра вяд лі васць Эр-Ры я да.

Як за ўва жа юць ана лі ты кі, шэйх 
Німр аль-Німр быў чымсь ці боль шым, 
чым прос та ду хоў ным аў та ры тэ там. 
Пра па вед нік лі чыў ся ха рыз ма тыч-
ным вы раз ні кам дум кі шы іц кай 
мен шас ці, ён па гра жаў са удаў ска му 
ка ра леў ска му до му, які са сту дзе ня 
2015 го да ўзна ча ліў ка роль Са лман 
бін Абд аль-Азіз. Шэйх ан-Німр меў 
рэ пу та цыю мі ра твор цы і на су дзе, 
не ад маў ля ю чы па лі тыч ныя аб ві на-
вач ван ні, пад крэс лі ваў, што ні ко лі не 
за клі каў да гвал ту.

«У ХХІ ста год дзі мы вяр та ем ся ў 
Ся рэд ня веч ча, ка лі асноў ным фак-
та рам войн бы ла рэ лі гія, а не за хоп 
тэ ры то рый, — лі чыць стар шы на ву-
ко вы су пра цоў нік Ін сты ту та ўсхо да-
знаў ства РАН Ула дзі мір Ахме даў. — 
Гэ та змян шае маг чы масць да сяг нен-
ня да моў ле нас цяў па са мых вост рых 
кан флік тах у рэ гі ё не».

ДВА БА КІ 
АД НОЙ СПРЭЧ КІ

Ва ро жасць па між Тэ ге ра нам і 
Эр-Ры я дам тлу ма чыц ца не толь кі 
па дзея мі апош ніх дзён, яна мае глы-
бо кія рэ лі гій ныя, гіс та рыч ныя і па-
лі тыч ныя ка ра ні. Іран і Са удаў ская 
Ара вія прад стаў ля юць са бою два 
ба кі ў ты ся ча га до вай спрэч цы, вы-
то кі якой зна хо дзяц ца ў са мым сэр-
цы іс ла му, — па між су ні та мі (да рэ чы, 
да іх ад но сяц ца 85—90 пра цэн таў 
му суль ман) і шы і та мі.

Пас ля смер ці пра ро ка Му ха ме да 
ў 632 го дзе яго пас ля доў ні кі рас ка-
ло лі ся з-за пы тан ня, хто з'яў ля ец ца 
яго за кон ным спад чын ні кам. Ад нак 

вель мі важ на не пе ра больш ваць 
зна чэн не гэ та га ра зы хо джан ня. І 
су ні ты, і шы і ты па дзя ля юць фун-
да мен таль ныя пе ра ка нан ні і тра-
ды цыі, яны ста год дзя мі жы лі по бач. 
Ва ро жасць у іх ад но сі нах ляг чэй 
рас тлу ма чыць з пунк ту гле джан ня 
зма ган ня за ўла ду на Бліз кім Ус хо-
дзе і за яго ме жа мі.

Ста тус Іра на і Са удаў скай Ара віі, 
як вя ду чых прад стаў ні коў ад па вед-
на шы і таў і су ні таў у іс ла ме, заў сё-
ды вы зна чаў іх знеш нюю па лі ты ку. 
Абедз ве дзяр жа вы шу ка лі са юз ні-
каў ся род кра ін, якія па дзя ля юць 
іх тэ а ла гіч ныя по гля ды, а так са ма 
пад трым лі ва лі суб ра тоў па рэ лі гіі ў 
тых дзяр жа вах, дзе ва ўла дзе бы лі 
прад стаў ні кі ін ша га кі рун ку іс ла-
му. Тэ ге ран і Эр-Ры яд апы ну лі ся 
на про ці лег лых ба ках кан флік таў 
у Сі рыі, Іра ку, Еме не, Бах рэй не і 
Лі ва не.

«Іран і Са удаў ская Ара вія не 
з'яў ля юц ца ні на ту раль ны мі са юз-
ні ка мі, ні на ту раль ны мі са пер ні ка-
мі. Яны — на ту раль ныя во ра гі, якія 
доў гі час кан ку ры ра ва лі, па коль кі 
з'яў ля юц ца вя ду чы мі вы твор ца мі 
наф ты і са ма аб ве шча ны мі аба-
рон ца мі шы іц ка га і су ніц ка га іс ла му 
ад па вед на, — ад зна чыў пра фе сар 
уні вер сі тэ та Паўд нё вай Фла ры ды 
Мах сен Ме ла ні. — Мы ма ем спра-
ву не толь кі з су тык нен нем ін тэр-
прэ та цый, а з гі ганц кім раз ры вам, 
ха лод най вай ной, якая раз горт ва-
ец ца па між Са удаў скай Ара ві яй і 
Іра нам. Гэ тая вай на мае да чы нен не 
да геа па лі ты кі, а так са ма да ўла ды 
і ўплы ву».

ВА РЫ ЯНТ 
«ТРО ЛІН ГУ»

Тут нель га не ўліч ваць і эка на-
міч ныя фак та ры. Асоб ныя ана лі ты кі 
імк нуц ца ў раз ры ве дып ла ма тыч ных 
ад но сін з Іра нам уба чыць спро бу са-
уды таў пад піх нуць наф та выя ка ці роў кі 
ўга ру. З-за па дзен ня цэн на «чор нае 
зо ла та» дэ фі цыт бюд жэ ту Са удаў-
скай Ара віі ле тась да сяг нуў рэ корд-
ных 367 млрд ры а лаў ($97,9 млрд). 
Гэ та скла дае амаль 15% ад ВУП ка-
ра леў ства. Сё ле та Эр-Ры яд упер шы-
ню за апош нія во сем га доў вы пус ціў 
у аба рот дзярж аб лі га цыі, а так са ма 
за ма ро зіў шэ раг інф ра струк тур ных 
пра ек таў. Раз гор ну ты план рэ фор маў, 
раз лі ча ны на не каль кі га доў, утрым лі-
вае ме ры па раз віц ці не энер ге тыч ных 
кры ніц пры быт ку, а так са ма эка на міч-
ныя і са цы яль ныя пе ра ўтва рэн ні.

Каб рэ аль на паў плы ваць на наф-
та выя цэ ны, па тра бу ец ца ўсё ж за-
ўваж нае аб ме жа ван не пра па но вы, 
на кшталт та го, якое маг ла б даць 
бла ка да мар скіх шля хоў транс пар та-
ван ня наф ты з Іра на. Та кая не бяс пе-

ка ёсць, асаб лі ва ка лі ВМС Са удаў-
скай Ара віі атры ма юць пад трым ку 
ін шых араб скіх ма нар хій і кра ін Пер-
сід ска га за лі ва. Па доб нае раз віц цё 
па дзей здоль нае моц на ўс клад ніць 
экс парт з Іра на, які пе ра вы шае 1 млн 
ба ра ляў у дзень, і не га тыў на ад біц-
ца на пла нах рос ту па каз чы ка пас ля 
кан чат ко ва га зняц ця санк цый. Ка лі 
мець на ўва зе ніз кія наф та выя цэ-
ны, якія з рос там па ста вак Тэ ге ра на 
мо гуць асес ці яшчэ мац ней, «па злы» 
склад ва юц ца ў агуль ны ма лю нак.

І без та го ня прос тыя ад но сі ны Са-
удаў скай Ара віі і Іра на аб васт ры лі ся 
яшчэ больш. Абедз ве дзяр жа вы — 
га лоў ныя са пер ні кі ў рэ гі ё не, якія зма-
га юц ца за ўплыў на Бліз кім Ус хо дзе. 
Па ка ран не смер цю аль-Нім ра ага лі ла 
фун да мен таль ныя су пя рэч нас ці па-
між шы іц кім Іра нам і су ніц кай ма нар-
хі яй. Та кі крок — свед чан не ўнут ра-
ных праб лем Са удаў скай Ара віі: пры-
быт кі Эр-Ры я да імк лі ва ска ра ча юц ца, 
а ў ка ра леў скай сям'і аб васт ра ец ца 
кан ку рэн цыя па між роз ны мі кла на-
мі. Усё гэ та ўзмац няе апа сен ні пе рад 
на род ны мі пра тэс та мі, ува саб лен нем 
якіх і быў шы іц кі пра па вед нік. Тыя ж 
фак та ры здоль ныя стаць пры чы най 
да лей шай эс ка ла цыі кан флік ту. Ад-
нак і ў Іра не ёсць сі лы, за ці каў ле ныя 
ў аб васт рэн ні, — пра ціў ні кі ядзер най 
да моў ле нас ці і да лей шай нар ма лі-
за цыі ад но сін з За ха дам. Але на ват 
ка лі ця пер у Тэ ге ра не пры ду ма юць 
эфек тыў ны і най менш за трат ны ва-
ры янт ад ка зу, ня ма ні я кіх га ран тый, 
што праз ней кі час Са удаў ская Ара вія 
не па спра буе знай сці но вы спо саб 
«па тро ліць» Іран.

За хар БУ РАК.

ТЭ ГЕ РАН VS ЭР-РЫ ЯДТЭ ГЕ РАН VS ЭР-РЫ ЯД
Ці здоль ныя Іран і Са удаў ская Ара вія Ці здоль ныя Іран і Са удаў ская Ара вія 
ўстры мац ца ад эс ка ла цыі кан флік ту?ўстры мац ца ад эс ка ла цыі кан флік ту?

Па ча так 2016-га на Бліз кім Ус хо дзе атры маў ся над звы чай га ра-
чым. Кан флікт па між дзвю ма клю ча вы мі дзяр жа ва мі не спа кой на га 
рэ гі ё на — Іра нам і Са удаў скай Ара ві яй — раз га рэў ся з но вай сі лай. 
Ды з та кой, што дэ ста бі лі за цыя вы клі ка ла за не па ко е насць ва ўсім 
све це. Гэ та ад зна чы лі афі цый ныя прад стаў ні кі ЗША і Ра сіі, ААН, 
а так са ма шэ ра гу еў ра пей скіх і азі яц кіх кра ін. Не ка жу чы ўжо пра 
Бліз кі Ус ход, які ў боль шас ці па дзя ліў ся на не пры мі ры мыя ла-
ге ры — са юз ні каў Тэ ге ра на і Эр-Ры я да. Не здар ма Са вет бяс пе кі 
ААН за клі каў абод ва ба кі «пад трым лі ваць дыя лог і зра біць кро кі 
па змян шэн ні на пру жа нас ці ў рэ гі ё не». Ся род най больш пе сі міс-
тыч ных пра гно заў ана лі ты каў — раз горт ван не поў на маш таб на га 
ва ен на га кан флік ту, у які бу дуць уцяг ну ты шэ раг кра ін. Ці ўдас ца 
Тэ ге ра ну і Эр-Ры я ду спы ніц ца ка ля не бяс печ най мя жы?


