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Bliski Wschód: szanse na szyicko-sunnickie zbli¿enie

Wydarzenia w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Pó³nocnej (MENA), w trzy lata po 
wybuchu „arabskiej wiosny”, wci¹¿ zaskakuj¹ sw¹ dynamik¹ i skal¹. Jednym z takich 
zwrotów akcji s¹ zauwa¿alne ostatnio symptomy odwil¿y na linii Iran – arabskie monarchie 
znad Zatoki Perskiej. Oznaki potencjalnego ocieplenia relacji miêdzy tymi pañstwami s¹ 
tym bardziej zadziwiaj¹ce, ¿e pojawiaj¹ siê w momencie najwiêkszego od dekad nasilenia 
konfrontacji szyicko-sunnickiej, która na terenie objêtej wojn¹ Syrii przyjê³a ju¿ jawnie 
otwarty, zbrojny charakter. 

W najnowszym numerze „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego” Senior Fellow 
FKP Tomasz Ot³owski analizuje szanse na szyicko-sunnickie zbli¿enie. „Dynamika 
procesów geopolitycznych, zachodz¹cych w regionie bliskowschodnim, osi¹gnê³a punkt, 
w którym g³ówni regionalni gracze – Arabia Saudyjska i Iran –zmuszeni s¹ do podjêcia 
strategicznego dialogu, bêd¹cego tak¿e w szerszym ujêciu nowym otwarciem miêdzy 
sunnitami a szyitami. Bez próby czêœciowego choæby resetu we wzajemnych stosunkach, 
oba pañstwa nie bêd¹ w stanie realizowaæ swoich strategii wobec regionu. Z drugiej strony, 
to szyicko-sunnickie zbli¿enie na Bliskim Wschodzie zdaje siê byæ obecnie jedyn¹ szans¹ na 
uregulowanie takich problemów regionu, jak wojna w Syrii czy irañski program nuklearny”.

Zapraszamy do lektury naszej najnowszej analizy!

Redakcja „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego”
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Tomasz Ot³owski

Wydarzenia w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Pó³nocnej (MENA), w trzy lata po 

wybuchu „arabskiej wiosny”, wci¹¿ zaskakuj¹ sw¹ dynamik¹ i skal¹. Jednym z takich 
zwrotów akcji s¹ zauwa¿alne ostatnio symptomy odwil¿y na linii Iran – arabskie monarchie 
znad Zatoki Perskiej. Oznaki potencjalnego ocieplenia relacji miêdzy tymi pañstwami s¹ 
tym bardziej zadziwiaj¹ce, ¿e pojawiaj¹ siê w momencie najwiêkszego od dekad nasilenia 
konfrontacji szyicko-sunnickiej, która na terenie objêtej wojn¹ Syrii przyjê³a ju¿ jawnie 
otwarty, zbrojny charakter. 
Sytuacja na Bliskim Wschodzie – zawsze wra¿liwa na fluktuacje i zmiany zachodz¹ce 
w globalnym œrodowisku miêdzynarodowym – od trzech lat ewoluuje w przyspieszonym 
tempie, przy czym kierunek tych procesów wci¹¿ nie jest mo¿liwy do przybli¿onego nawet 
zdefiniowania. Na stan spraw i wydarzeñ na obszarze bliskowschodnim najwiêkszy wp³yw 
maj¹ obecnie zarówno czynniki o charakterze wewnêtrznym, wynikaj¹ce z procesów 
zachodz¹cych w samym regionie, jak i te oddzia³uj¹ce z zewn¹trz. Do tych pierwszych 
mo¿na zaliczyæ narastaj¹c¹ rywalizacjê sunnicko-szyick¹ (najpe³niej uwidaczniaj¹c¹ siê 
w wojnie w Syrii i sytuacji w Iraku), kwestiê irañskiego programu nuklearnego czy te¿ 
wzrost oddzia³ywania i znaczenia radykalnego islamu w regionie. Z kolei najwa¿niejszym 
elementem o charakterze pozaregionalnym jest pogarszaj¹ca siê atmosfera relacji miêdzy 
Zachodem (Stanami Zjednoczonymi i UE) a Rosj¹. Czynnik ten mo¿e w perspektywie 
najbli¿szych miesiêcy okazaæ siê najpowa¿niejszym elementem wp³ywaj¹cym na ewolucjê 
g³ównych geopolitycznych paradygmatów sytuacji w regionie MENA.

Wewn¹trzislamska wojna religijna w Syrii
Dla procesów, kszta³tuj¹cych obecn¹ rzeczywistoœæ strategiczn¹ na Bliskim Wschodzie, 
kluczowe znaczenie ma wojna w Syrii. Konflikt ten, trwaj¹cy ju¿ czwarty rok, jak 
w soczewce skupia wiêkszoœæ regionalnych problemów, absorbuj¹c równoczeœnie 
zaanga¿owanie (i rywalizacjê) mocarstw œwiatowych. Wojna w Syrii – pocz¹tkowo bêd¹ca 
klasycznym konfliktem wewnêtrznym, do którego dosz³o na fali „arabskiej wiosny” – 
z biegiem czasu przerodzi³a siê w wojnê miêdzy zamieszkuj¹cymi region spo³ecznoœciami 
szyickimi i sunnickimi. Logika sytuacji etnicznej, wyznaniowej i strategicznej w Lewancie 
sta³a siê determinant¹ takiego niespodziewanego obrotu wydarzeñ. Pocz¹tkowo wszystko 
wskazywa³o raczej na to, ¿e wojna syryjska mo¿e staæ siê „jedynie” – podobnie jak 
wczeœniejsze konflikty i kryzysy w Iraku, Bahrajnie lub Jemenie – „starciem poœrednim” 
pomiêdzy Iranem a Arabi¹ Saudyjsk¹, czyli regionalnymi potêgami, rywalizuj¹cymi 
o wp³ywy i prymat na Bliskim Wschodzie. Sprawy posunê³y siê jednak o wiele dalej 
i rywalizacja strategiczna przekszta³ci³a siê w otwarty konflikt równie¿ w wymiarze 
wyznaniowym; w ¿ywio³owe starcie sunnicko-szyickie, odwo³uj¹ce siê bezpoœrednio do 
wielowiekowych dziejów i bujnej mitologii tego sporu. 
Sytuacja taka wprowadza now¹ jakoœæ w dynamikê regionalnych stosunków 
miêdzynarodowych. Niesie równie¿ okreœlone reperkusje i skutki nie tylko dla sytuacji 
w samej Syrii i trwaj¹cej tam wojny, ale rzutuje tak¿e na wiele innych problemów regionu: 
pocz¹wszy od rywalizacji irañsko-saudyjskiej w Zatoce Perskiej, poprzez wydarzenia 
w Jemenie, Iraku i Libanie, na kwestii irañskiego programu nuklearnego koñcz¹c. Jeœli 
dodaæ do tego wspomnian¹ wczeœniej pogarszaj¹c¹ siê szybko atmosferê relacji 
i wspó³pracy miêdzy mocarstwami œwiatowymi po wydarzeniach na Ukrainie, to ukazuje siê 
niezbyt optymistyczny obraz nowej sytuacji miêdzynarodowej w regionie MENA.
Paradoksalnie, taki obrót wydarzeñ – w którym dominuj¹c¹ osi¹ sporów i konfliktów 
w regionie staje siê czynnik wyznaniowy – nie jest na rêkê Islamskiej Republice Iranu. 
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W³adze w Teheranie zdaj¹ sobie sprawê, ¿e o ile s¹ w stanie skutecznie (i z sukcesami) 
prowadziæ z sunnickimi Arabami grê na p³aszczyŸnie strategicznej, o tyle przeniesienie tego 
konfliktu w wymiar religijno-teologiczny mo¿e zakoñczyæ siê irañskim niepowodzeniem. 
Powód jest prosty – szyitów jest du¿o mniej ni¿ sunnitów, s¹ oni wewnêtrznie zró¿nicowani
i rozproszeni po ca³ym Bliskim Wschodzie, a do tego w wiêkszoœci pañstw (za wyj¹tkiem 
Iraku i samego Iranu) stanowi¹ spo³ecznoœci dyskryminowane (z regu³y jako mniejszoœci) 
oraz spychane na margines ¿ycia spo³ecznego i politycznego. Podtrzymywanie konfrontacji 
w wymiarze wyznaniowym absolutnie nie le¿y w interesie Iranu tak¿e i z tego wzglêdu, ¿e 
wraz z trwaniem takiego konfliktu niew¹tpliwie rós³by religijny zapa³ sunnitów. Wówczas 
to, co dzisiaj jest domen¹ g³ównie islamskich ekstremistów spod znaku Al-Kaidy, 
aktywnych w Syrii i Iraku – czyli walka z szyickimi „heretykami” – mog³oby rozlaæ siê po 
ca³ym regionie jako antyszyicka „krucjata”. Scenariusz taki oznacza³by dla Teheranu 
zarówno ostateczny rozpad z mozo³em budowanego od dekad „szyickiego pó³ksiê¿yca”, 
jak te¿ przekreœla³by szanse Iranu na dalsze odgrywanie roli regionalnego mocarstwa, które 
ma coœ do zaoferowania (przynajmniej w swoim mniemaniu) tak¿e sunnitom. 
Nie bez znaczenia dla irañskiego stanowiska s¹ równie¿ doœwiadczenia z Syrii. Operacyjne 
i strategiczne uwarunkowania trwaj¹cej tam wojny pokaza³y ograniczenia, jakie stoj¹ przed 
alawickimi w³adzami tego kraju i wspieraj¹cymi je si³ami szyickimi z regionu. Pomimo 
bezprecedensowej pomocy ze strony Iranu, d³ugotrwa³ego zaanga¿owania doborowych 
jednostek libañskiego Hezbollahu oraz wysi³ku tysiêcy ochotników szyickich z Iraku, 
Iranu, Jemenu (a nawet Pakistanu) – Damaszek nie jest w stanie st³umiæ rebelii sunnickiej, 
która przekszta³ci³a siê ju¿ dawno w islamistyczn¹ „œwiêt¹ wojnê z heretykami 
i niewiernymi”. 

Nowe otwarcie?
Ten patowy uk³ad w Syrii (i szerzej, w ca³ym regionie) najwyraŸniej odczuwany jest tak¿e 
przez drug¹ stronê sporu. Arabia Saudyjska i jej sojusznicy znad Zatoki równie¿ odkrywaj¹ 
granice mo¿liwoœci swych dzia³añ wobec problemów regionu oraz skutecznoœci projekcji 
w³asnych interesów. Wspierane przez Saudów syryjskie grupy opozycyjne albo przy³¹czy³y 
siê do islamskich ekstremistów, w wiêkszoœci powi¹zanych z Al-Kaid¹, albo te¿ uleg³y 
marginalizacji i rozdrobnieniu, wykluczaj¹cym je w praktyce z gry o przysz³oœæ Syrii. Batalia 
syryjska, a za jej wp³ywem tak¿e obrót wydarzeñ w ca³ym regionie, najwyraŸniej zboczy³y 
z kursu zaprojektowanego wczeœniej w Rijadzie i wymknê³y siê spod jego kontroli. 
Czynnikami dodatkowo komplikuj¹cymi sytuacjê strategiczn¹ Arabii Saudyjskiej s¹ 
równie¿ zauwa¿alny brak jasnej i zdecydowanej polityki Stanów Zjednoczonych wobec 
Bliskiego Wschodu oraz s³aboœæ ich obecnego przywództwa politycznego (widoczna 
choæby podczas kryzysu wokó³ syryjskiej broni chemicznej w 2013 roku). Skazuje to 
Saudyjczyków i ich sojuszników na dzia³ania samodzielne.
Dodatkowo pêkaæ zaczyna niewzruszona jeszcze niedawno jednoœæ i zgodnoœæ strategii 
w ³onie pañstw arabskich znad Zatoki Perskiej (zrzeszonych w Radzie Wspó³pracy Zatoki, 
GCC). Oman – tradycyjnie najbardziej niezale¿ny cz³onek tego klubu (byæ mo¿e ze 
wzglêdu na fakt, i¿ zamieszkuj¹ go w wiêkszoœci odrêbni od sunnitów i szyitów ibadyci), 
znowu podejmuje w³asn¹, niezale¿n¹ grê z Iranem.
Sytuacja taka paradoksalnie rodzi szanse na nowe otwarcie (czy te¿ raczej: wymusza 
takowe) w relacjach Iranu i Arabii Saudyjskiej. Seria ostatnich wydarzeñ dyplomatycznych, 
wypowiedzi i gestów z obu stron jest bezprecedensowa. W grudniu 2013 roku irañski 
minister spraw zagranicznych, Mohammad D¿awad Zarif, sk³ada oficjaln¹ wizytê 
w Kuwejcie, Omanie, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W po³owie marca 
2014 r. Oman odwiedza z kolei sam Hassan Rouhani, nowy prezydent Islamskiej Republiki 
Iranu, nadzieja Zachodu i irañskich reformatorów na now¹ jakoœæ w irañskiej polityce 
zagranicznej i rzeczywistoœci spo³eczno-politycznej.
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8 marca 2014 r. w œwiat posz³a niewiarygodna wrêcz wiadomoœæ (podana przez media 
libañskie, powo³uj¹ce siê na Ÿród³a dyplomatyczne w Bejrucie), ¿e w³adze Arabii 
Saudyjskiej oficjalnie wystosowa³y dla Rouhaniego zaproszenie do z³o¿enia wizyty 
w Rijadzie. Wed³ug doniesieñ z regionu, prezydent Iranu mia³ to zaproszenie przyj¹æ, a do 
wizyty ma dojœæ w najbli¿szym czasie. Jeszcze kilka miesiêcy temu wydarzenie tej rangi 
by³oby niemo¿liwe, dzisiaj ma szanse staæ siê rzeczywistoœci¹ polityczn¹ regionu. 

Wyzwania i przeszkody
Czas poka¿e, czy ocieplenia klimatu dwustronnych relacji irañsko-saudyjskich to jedynie 
zabieg taktyczny (kolejny przejaw klasycznego muzu³mañskiego „zwodzenia wrogów” – 
os³awione taqqiya i kitman), czy te¿ mo¿e wyraz autentycznej woli zmian. Niewykluczone, 
¿e obie strony widz¹ ocieplenie wzajemnych relacji nie jako „reset” dotychczasowych 
strategii, ile raczej jako chwilowy rozejm taktyczny, maj¹cy daæ szanse na chwilê oddechu, 
niezbêdn¹ dla ogarniêcia i uporz¹dkowania w³asnych szeregów przed kolejnymi rundami 
rozgrywki. Niezale¿nie jednak od tych w¹tpliwoœci, ju¿ dziœ wiadomo, ¿e pojednawcze 
gesty obu stron spotykaj¹ siê – u ka¿dej z nich – z oporem przeciwników takiej polityki. 
W Iranie coraz g³oœniej s³ychaæ wyrazy niezadowolenia ze strony najbardziej 
konserwatywnych elementów rz¹dz¹cego establishmentu (m.in. otoczenie ajatollaha Ali 
Chamenei, œrodowisko Korpusu Stra¿ników Rewolucji Islamskiej). Roœnie te¿ skala 
ataków medialnych na Arabiê Saudyjsk¹, podkreœlaj¹cych m.in. jej rolê w wojnie syryjskiej. 
W Rijadzie z kolei nasila siê „k³ótnia w rodzinie”, miêdzy zwolennikami zawarcia choæby 
taktycznego porozumienia z Iranem, a za¿artymi przeciwnikami takiej opcji (tym ostatnim 
przewodziæ ma nieformalnie ksi¹¿ê Bandar, szef  saudyjskiego wywiadu).
Innym, równie wa¿nym wyzwaniem dla szyicko-saudyjskiej odwil¿y, mo¿e byæ sama 
dynamika wydarzeñ w regionie. Ostatnia eskalacja napiêcia miêdzy Damaszkiem a Ankar¹, 
zwi¹zana z incydentami zbrojnymi na granicy syryjsko-tureckiej, mo¿e zniweczyæ irañsko-
saudyjskie próby wyhamowania eskalacji konfliktu syryjskiego. Niewiadom¹ pozostaje 
tak¿e reakcja i dzia³ania Izraela, któremu z pewnoœci¹ nie spodoba siê szyicko-sunnickie 
ocieplenie w regionie. Swoj¹ w³asn¹ politykê prowadz¹ tak¿e Kurdowie, dla których chaos 
w Syrii i postêpuj¹cy rozpad Iraku to szansa na w³asn¹, tak upragnion¹, pañstwowoœæ.
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Wnioski i rekomendacje

1) Dynamika procesów geopolitycznych, zachodz¹cych w regionie bliskowschodnim, 
osi¹gnê³a punkt, w którym g³ówni regionalni gracze – Arabia Saudyjska i Iran – zmuszeni 
s¹ do podjêcia strategicznego dialogu, bêd¹cego tak¿e w szerszym ujêciu nowym 
otwarciem miêdzy sunnitami a szyitami. Bez próby czêœciowego choæby resetu we 
wzajemnych stosunkach, oba pañstwa nie bêd¹ w stanie realizowaæ swoich strategii wobec 
regionu. Z drugiej strony, to szyicko-sunnickie zbli¿enie na Bliskim Wschodzie zdaje siê 
byæ obecnie jedyn¹ szans¹ na uregulowanie takich problemów regionu, jak wojna w Syrii 
czy irañski program nuklearny.
 
2) Dialog irañsko-saudyjski mo¿e byæ jednak utrudniony, a nawet storpedowany, przez 
powa¿ne przeszkody i przeciwnoœci. Ich Ÿród³em s¹ zarówno procesy polityczne 
zachodz¹ce w Iranie i Arabii Saudyjskiej, jak i dzia³ania innych regionalnych podmiotów 
(Turcja, Izrael, spo³ecznoœci kurdyjskie). Powa¿nym wyzwaniem dla przysz³oœci dialogu 
szyicko-sunnickiego na obszarze MENA mo¿e okazaæ siê równie¿ ew. zmiana polityki 
Rosji wobec tego regionu. Powodzenie procesu ocieplenia irañsko-saudyjskiego mog³oby 
stan¹æ pod znakiem zapytania, jeœli Moskwa zdecydowa³aby siê na podjêcie 
konfrontacyjnych wobec Zachodu kroków na Bliskim Wschodzie (np. otwarcie staj¹c po 
stronie prezydenta Baszira al-Assada w konflikcie syryjskim, wy³amuj¹c siê 
z miêdzynarodowej presji wobec Iranu w kwestii jego programu nuklearnego czy te¿ 
podejmuj¹c próbê odzyskania dawnych wp³ywów w krajach arabskich).

3) Podtrzymanie szans na prze³om w regionie bliskowschodnim powinno staæ siê obecnie 
wa¿nym zadaniem spo³ecznoœci miêdzynarodowej, zw³aszcza UE i Stanów 
Zjednoczonych. Konflikt ukraiñski i kryzys w relacjach Zachodu z Rosj¹ nie mog¹ 
przes³aniaæ innych strategicznych kierunków zainteresowania.

4) Pañstwa zachodnie powinny obecnie zachêcaæ zarówno Teheran, jak i Rijad do 
kontynuacji polityki odprê¿enia we wzajemnych relacjach, nie bacz¹c na pojawiaj¹ce siê 
przeszkody. Wa¿nym elementem takiej strategii powinno staæ siê tak¿e oddzia³ywanie UE 
i USA na tych regionalnych partnerów Zachodu, którzy – jak Turcja czy Izrael – czuj¹ siê 
powa¿nie zaniepokojeni perspektywami szyicko-sunnickiego dialogu strategicznego. Tel 
Awiw i Ankara musz¹ otrzymaæ zapewnienie, ¿e odprê¿enie na linii Rijad-Teheran nie 
stanowi zagro¿enia ani dla interesów strategicznych Izraela i Turcji, ani te¿ dla ich 
bezpieczeñstwa w regionie.
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Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego 

„Komentarz Miêdzynarodowy Pu³askiego”

jest niezaleýnym think tankiem specjalizujàcym siæ w polityce zagranicznej. Fundacja 
dostarcza strategiczne analizy i rozwiàzania dla decydentów rzàdowych, sektora 
prywatnego i spoùeczeñstwa obywatelskiego, które dajà wglàd w przyszùoúã i przewidujà 
nadchodzàce zmiany.

Fundacja w swoich badaniach i analizach koncentruje siæ gùównie na dwóch wektorach: 
transatlantyckim w wymiarze politycznym i bezpieczeñstwa oraz Rosji i obszarze 
postsowieckim. Ponadto obszarem analiz sà Azja, Afryka, Bliski Wschód oraz kraje 
Europy.

Fundacja mog³a powstaæ dziêki przemianom politycznym, które nast¹pi³y w Polsce po 
1989 r. Idea³y genera³a Kazimierza Pu³askiego (wolnoœæ, sprawiedliwoœæ i demokracja) 
stanowi¹ inspiracjê dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundacjê. Dzia³ania 
Fundacji obejmuj¹ m.in.: prowadzenie badañ naukowych, opracowywanie publikacji 
i analiz, przygotowywanie seminariów oraz konferencji, edukowanie i wspieranie liderów 
(www.instytutprzywodztwa.pl). 

Fundacja by³a organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu Organizacji 
Pozarz¹dowych (www.warsawcongress.pl). Obecnie jest wspó³organizatorem Akademii 
M³odych Dyplomatów (www.diplomats.pl) oraz wydawc¹ Platformy Komunikacyjnej dla 
Organizacji Pozarz¹dowych (www.non-gov.org). 

Fundacja przyznaje Nagrodê im. Kazimierza Pu³askiego „Rycerz Wolnoœci” dla wybitnych 
postaci zas³u¿onych w promowaniu demokracji. Nagrodê dotychczas otrzymali profesor 
W³adys³aw Bartoszewski, profesor Norman Davies, Alaksandar Milinkiewicz, lider 
demokratycznej opozycji na Bia³orusi, byli prezydenci Polski Lech Wa³êsa i Aleksander 
Kwaœniewski, by³y prezydent Litwy Valdas Adamkus, by³a prezydent £otwy Vaira 
Vîíe-Freiberga, by³y wysoki przedstawiciel UE ds. wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeñstwa oraz by³y sekretarz generalny NATO Javier Solana, by³y minister spraw 
zagranicznych Francji i za³o¿yciel nagrodzonej Pokojow¹ Nagrod¹ Nobla organizacji 
Lekarze Bez Granic Bernard Kouchner oraz by³y senator USA Richard Lugar.

Fundacja Pu³askiego jest jedn¹ z dwóch polskich organizacji pozarz¹dowych 
posiadaj¹cych status organizacji partnerskiej Rady Europy. Wiêcej o Fundacji na

to analizy istotnych dla Polski zagadnieñ z zakresu polityki miêdzynarodowej. Dokument 
publikowany jest w dwóch wersjach jêzykowych: polskiej i angielskiej. Osoby chc¹ce 
publikowaæ swoje oryginalne prace w „KMP”, proszone s¹ o kontakt z redakcj¹ 
(office@pulaski.pl). ¯eby regularnie otrzymywaæ kolejne numery „KMP” nale¿y podaæ 
swój e-mail na stronie www.pulaski.pl. 

 
www.pulaski.pl. 
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