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Дзве плы ні
Са удаў ская Ара вія і Іран — 

два ма гут ныя су се ды — вя дуць 

ба раць бу за пе ра ва гу ў рэ гі ё не. 

Рэ лі гій ныя су пя рэч нас ці толь кі аб-

васт ра юць іх су праць ста ян не, яко-

му не адзін дзя ся так га доў. Кра і ны 

ад да ныя дзвюм роз ным плы ням 

у іс ла ме — Іран пе ра важ на скла-

да ец ца з шы і таў, а Са удаў ская 

Ара вія лі чыц ца ад ным з лі да раў 

су ніц ка га іс ла му. Сут насць рэ лі-

гій ных роз на га лос сяў ста но віц ца 

зра зу ме лая, ка лі зір нуць на кар ту 

Бліз ка га Ус хо ду, дзе боль шасць 

на сель ніц тва — су ні ты або шы і ты, 

ад зна чае Бі-бі-сі. Мно гія з іх лі чаць 

Эр-Ры яд або Тэ ге ран сва ім ду хоў-

ным ары ен ці рам.

Са удаў ская Ара вія, на тэ ры-

то рыі якой за ра дзіў ся іс лам, гіс-

та рыч на лі чы ла ся бе лі да рам 

іс лам ска га све ту. Але ў 1979 го-

дзе ў Іра не ад бы ла ся іс лам ская 

рэ ва лю цыя, у вы ні ку якой у рэ гі ё-

 не з'я ві ла ся тэ ак ра тыч ная дзяр-

 жа ва, га лоў най мэ тай якой стаў 

экс парт гэ тай ма дэ лі ў ін шыя кра і -

ны. Ад но сі ны па між Эр-Ры я дам 

і Тэ ге ра нам аб васт ры лі ся асаб лі -

ва моц на ў апош нія 15 га доў. 

У 2003-м ка а лі цыя на ча ле з ЗША

зры ну ла лі да ра Іра ка Са да ма Ху-

сей на — ара ба-су ні та і ад на го з 

га лоў ных во ра гаў Іра на. У вы ні ку 

знік ла знач ная про ці ва га ўплы ву 

Іра на, які з та го ча су ня ўхіль на рас-

це. Шэ раг «тэк та ніч ных зру хаў» 

ся род га лоў ных гуль цоў на Бліз кім 

Ус хо дзе ад быў ся ў 2011 го дзе, ка лі 

пра ка ці ла ся хва ля пра тэс таў, якія 

атры ма лі наз ву «араб ская вяс на» 

і ста лі пры чы най па лі тыч най не-

ста біль нас ці ў рэ гі ё не. Як ад зна чае 

Бі-бі-сі, Іран і Са удаў ская Ара вія 

ска рыс та лі ся гэ ты мі пра тэс та мі 

для пра соў ван ня свай го ўплы ву, 

у пры ват нас ці, у Сі рыі, Бах рэй не і 

Еме не. Гэ та яшчэ больш уз мац ні ла 

ўза ем ны не да вер.

Апа не нты Іра на сцвяр джа юць, 

што Тэ ге ран імк нец ца стаць вя ду-

чай сі лай у рэ гі ё не, каб атры маць 

кант роль над тэ ры то ры яй, што 

пра сці ра ец ца ад гэ тай кра і ны да 

Між зем на га мо ра. Стра тэ гіч нае 

про ці бор ства ўзмац ня ец ца, та-

му што іс лам ская рэс пуб лі ка па 

мно гіх па каз чы ках пе ра ма гае ў 

рэ гі я наль най ба раць бе. Са удаў-

цы ад чай на спра бу юць стрым лі-

ваць гэ ты ўплыў. Ёсць і знеш нія 

гуль цы. Са удаў скай Ара віі на да ла 

ўпэў не нас ці пад трым ка ад мі ніст-

ра цыі До наль да Трам па, а Із ра іль, 

які лі чыць Іран смя рот най па гро-

зай, пад трым лі вае на ма ган ні са-

удаў цаў.

Стра тэ гіч ная кар та Бліз ка га Ус-

хо ду дэ ман струе па дзел су ні таў і 

шы і таў. Ся род са юз ні каў Са удаў-

скай Ара віі мож на вы лу чыць су-

ніц кія кра і ны — ААЭ, Ку вейт, Бах-

рэйн, а так са ма Егі пет і Іар да нію. 

По руч з Тэ ге ра нам вы сту пае ўрад 

Сі рыі. Гру поў кі шы і таў, якія пад-

трым лі вае Іран, у тым лі ку «Хэз-

ба ла», ады гра лі знач ную ро лю ў 

ба раць бе з сі ла мі апа зі цыі, пе ра-

важ на су ні та мі. Ірак скі ўрад, які 

скла да ец ца ў асноў ным з шы і таў, 

так са ма з'яў ля ец ца бліз кім са юз-

ні кам Тэ ге ра на. Пры гэ тым, як ні 

па ра дак саль на, Баг дад пад трым лі-

вае цес ныя су вя зі з Ва шынг то нам, 

які аказ вае да па мо гу гэ тай кра і не 

ў ба раць бе з гру поў кай «Іс лам ская 

дзяр жа ва».

Без па ся рэд ні каў
Уза е ма ад но сі ны Тэ ге ра на і Эр-

Ры я да, як трап на ад зна чы ла Бі-бі-

сі, гэ та ў пэў ным сэн се рэ гі я наль-

ны эк ві ва лент «ха лод най вай ны» 

па між ЗША і СССР, якая доў жы-

ла ся шмат га доў. Іран і Са удаў ская 

Ара вія не вя дуць ба я вых дзе ян няў 

адзін з ад ным, але сі лы, якія пад-

трым лі ва юц ца імі, удзель ні ча юць 

ва ўзбро е ных кан флік тах у рэ гі ё не. 

Са удаў ская Ара вія аб ві на ва ці ла 

Іран у тым, што ён даў ба ліс тыч ныя 

ра ке ты гру поў цы ху сі таў у Еме не. 

Тэ ге ран так са ма аб ві на вач ва юць 

у рэ гу ляр най дэ ман стра цыі сі лы ў 

стра тэ гіч на важ ных част ках Пер-

сід ска га за лі ва, це раз якія хо дзяць 

суд ны з са удаў скай наф тай.

Да гэ та га ча су Эр-Ры яд і Тэ ге-

ран ва я ва лі ру ка мі па ся рэд ні каў. Ні 

ад на з дзвюх дзяр жаў не га то вая 

да пра мо га кан флік ту. Ад нак ата ка 

ху сі таў, на кі ра ва ная на ста лі цу, ці, 

як ня даў на, на буй ны пра мыс ло вы 

аб' ект у Са удаў скай Ара віі, мо жа 

па ру шыць гэ ты ба ланс. Пас ля ху-

сіц кіх на па даў на інф ра струк ту ру ў 

су праць ста ян ні па між Тэ ге ра нам і 

Эр-Ры я дам з'я ві ла ся но вае вы мя-

рэн не. Як і ў вы пад ку з Пер сід скім 

за лі вам, дзе ў дзвюх кра ін мар-

ская мя жа, аб васт рэн не на пру-

жан ня мо жа пры вес ці да знач на 

больш шы ро ка га і ўсё аб дым на га 

кан флік ту.

Для ЗША і кра ін За ха ду сва бод-

ны рух у Пер сід скім за лі ве вель мі 

важ ны, та му лю бы кан флікт, які 

ня се па гро зу бла ка ван ня стра тэ-

гіч на га для між на род на га ганд лю 

марш ру ту, ве ра год на, да лу чыць 

аме ры кан скіх вай скоў цаў. Шта ты і 

іх са юз ні кі даў но лі чаць Іран дэ ста-

бі лі зу ю чай сі лай на Бліз кім Ус хо-

дзе. Са удаў скія ўла ды ўсё час цей 

ба чаць яго як эк зіс тэн цы яль ную 

па гро зу, і, мяр ку ю чы па ўсім, га-

то выя зра біць усё не аб ход нае, каб 

спы ніць рост уплы ву Тэ ге ра на.

Дзе до ка зы?
Мі ніс тэр ства аба ро ны Са удаў-

скай Ара віі дня мі пра дэ ман стра-

ва ла фраг мен ты бес пі лот ні каў і 

кры ла тых ра кет, якія, па сло вах 

ва ен ных, па каз ва юць на да тыч-

насць Іра на да на па ду на два 

наф та пе ра пра цоў чыя прад пры-

ем ствы. Уся го, па іх сло вах, бы ло 

ўжы та 18 дро наў і сем кры ла тых 

ра кет, за пу шча ных з бо ку, які вы-

клю чае ўдзел у ата цы Еме на. Між 

тым ме на ві та емен скія паў стан цы, 

якія ка рыс та юц ца пад трым кай Тэ-

ге ра на, сцвяр джа юць, што ста яць 

за гэ тым на па дам. Як вя до ма, ху-

сі ты — ад ны з са мых ак тыў ных 

ка рыс таль ні каў бес пі лот ні каў, у 

пры ват нас ці апа ра таў-«ка мі ка-

дзэ», якія на ўмыс на та ра няць 

сваю цэль. Сам Іран ад маў ляе 

сваю да тыч насць да ата кі і па пя-

рэдж вае, што ад рэ агуе на лю бую 

спро бу ва ен на га ад ка зу.

Аб лом кі свед чаць аб тым, што 

на пад вёў ся з поў на чы, і «яго бяс-

спрэч на ар га ні за ваў Іран», — за явіў 

на прэс-кан фе рэн цыі прад стаў нік 

мі ніс тэр ства аба ро ны Са удаў скай 

Ара віі, пал коў нік Тур кі аль-Мал кі. 

Так са ма ён пра дэ ман стра ваў дэль-

та па доб нае кры ло іран ска га бес-

пі лот ні ка. Гэ тыя звест кі Эр-Ры яд 

так са ма мае на мер прад ста віць у 

рам ках Ге на самб леі ААН на на-

ступ ным тыд ні.

Са вет нік прэ зі дэн та Іра на Хе-

са ме дзін Ашэ на за явіў, што ні я-

кіх до ка заў да тыч нас ці Тэ ге ра на 

да на па даў Са удаў ская Ара вія не 

да ла. «Прэс-кан фе рэн цыя да ка-

за ла, што Са удаў ская Ара вія ні-

чо га не ве дае аб тым, ад куль бы лі 

за пу шча ныя ра ке ты і бес пі лот ні кі. 

Так са ма яны не здо ле лі рас тлу ма-

чыць, ча му іх аба рон чыя сіс тэ мы 

не змаг лі ад біць ата ку», — на пі-

саў Ашэ на ў «Тві тэ ры». Та кой жа 

дум кі пры трым лі ва юц ца і ін шыя 

экс пер ты. У пры ват нас ці, ка рэс-

пан дэнт Бі-бі-сі па бяс пе цы Джо на-

тан Мар кус за ўва жае, што ні я ка га 

цвёр да га до ка зу да тыч нас ці Іра на 

да на па ду па куль прад стаў ле на не 

бы ло.

Кошт ата кі
Між тым пас ля ата кі цэ ны на 

наф ту пе ра жы лі рэ корд ны ў ХХІ 

ста год дзі ад на ра зо вы рост — на 

тар гах у па чат ку гэ та га тыд ня яны 

па вя лі чы лі ся на 19 пра цэн таў. Ата-

ка на са удаў скія наф та пе ра пра цоў-

чыя ма гут нас ці па сва ім эфек це 

для наф та ва га рын ку пе ра сяг ну ла 

ўсе бліз ка ўсход нія ўзру шэн ні мі ну-

ла га, ад ным ма хам пры браў шы з 

су свет на га рын ку 5,7 млн ба ра ляў 

у су ткі. Для па раў на ння, па ча так 

іра на-ірак скай вай ны ў 1980 го дзе 

пры вёў да пры пы нен ня ма гут нас-

цяў у 4,1 млн ба ра ляў у дзень, ува-

рван не ірак скіх вой скаў у Ку вейт 

у 1990-м — 4,3 млн ба ра ляў, а іс -

лам ская рэ ва лю цыя ў Іра не — 

5,6 млн ба ра ляў.

Уз лёт на наф та вым рын ку быў 

та кі знач ны, што па да тыч най за-

ча піў і ін шыя ак ты вы. У пры ват-

нас ці, па да ра жэ лі аме ры кан скія 

дзяр жаў ныя аб лі га цыі і зо ла та, 

па ве да мі ла іz.ru. У ца не да да лі 

не ка то рыя ва лю ты, у асноў ным 

сы ра він ных дзяр жаў — ра сій скі 

ру бель, а так са ма ка над скі до лар 

і нар веж ская кро на. Ф'ю чар сы 

на бен зін у ЗША пад ско чы лі на 

13 пра цэн таў.

Праў да, па стаў кі наф ты Са-

удаў скай Ара ві яй вяр ну лі ся ў нор-

му лі та раль на праз не каль кі дзён 

пас ля на па даў, за явіў мі ністр энер-

ге ты кі ка ра леў ства Аб дул Азіз бін 

Са лман, па ве да мі ла Rеutеrs. Вы-

твор чыя ма гут нас ці най буй ней шай

араб скай ма нар хіі да сяг нуць 

11 млн ба ра ляў у су ткі да кан ца ве-

рас ня і 12 млн ба ра ляў — да кан-

ца ліс та па да, па ве да міў кі раў нік 

са удаў ска га Мі нэ нер га. Па вод ле 

яго слоў, у каст рыч ні ку кра і на вы-

ра біць 9,89 млн ба ра ляў у су ткі.

Ад нак не ўсё так прос та. На-

ступ ства сі ту а цыі за клю ча ец ца 

яшчэ і ў тым, што ата ка моц на па-

да рва ла да вер ін вес та раў да на-

дзей нас ці экс пар ту з Са удаў скай 

Ара віі. Па ацэн цы ана лі ты каў га-

ланд ска га бан ка ІNG, якіх цы туе 

Thе Fіnаnсіаl Tіmеs, ця пер у ца-

ну на наф ту мо гуць за клад вац ца 

ры зы кі, звя за ныя з пе ра бо я мі па-

ста вак з-за но ва га ўда ру роз на га 

кштал ту ды вер сан таў.

Да рэ чы, як мяр ку юць экс пер ты, 

ся род бе не фі цы я ры яў апы ну лі ся 

і са мі па цяр пе лыя. Па да ра жэн не 

ба ра ля «ў вы ні ку ата кі дро наў вы-

гад нае Са удаў скай Ара віі. Бюд жэт 

ма нар хіі цер піць стра ты з-за ніз-

кай ца ны на наф ту», кан ста та ваў 

vz.ru вя ду чы экс перт Фон ду на цы я-

наль най энер ге тыч най бяс пе кі Ігар 

Юш коў. Як вя до ма, з ся рэ дзі ны лі-

пе ня су свет ныя цэ ны на «чор нае 

зо ла та» па ча лі па даць з пры чы-

ны сла ба га по пы ту ў спа лу чэн ні з 

вы со кі мі аб' ёма мі зда бы чы наф ты

ў ЗША.

Ва ен ны сцэ на рый
Ця пер іс нуе вы со кая ры зы ка 

раз горт ван ня поў на маш таб на га 

ва ен на га кан флік ту ў Пер сід скім 

за лі ве. На ступ ствы бу дуць ад чу-

валь ны і ў су свет ным маш та бе. 

На прык лад, як ад зна чыў іz.ru ге-

не раль ны ды рэк тар Фон ду на цы я -

наль най энер ге тыч най бяс пе кі 

Кан стан цін Сі ма наў, іран цы па-

ста ян на на мя ка юць: яны мо гуць 

за бла ка ваць стра тэ гіч на важ ны 

Ар муз скі пра ліў. «Гэ та ка та стра-

фіч ным чы нам ада б'ец ца на між-

на род най эка но мі цы. Це раз пра-

ліў пра хо дзіць да 20 пра цэн таў 

су свет на га ганд лю наф тай (40 % 

мар ско га ганд лю). Свет за раз 

рых ту ец ца да рэ цэ сіі, да ганд -

лё вай вай ны ЗША і Кі тая. Ка лі ў 

гэ ты мо мант цэ ны на наф ту зноў 

уз ля цяць да 150—200 до ла раў за 

ба раль, гэ та зні шчыць су свет ную 

эка но мі ку. Вы со кія цэ ны на энер-

га рэ сур сы пры вя дуць да рэз ка га 

скач ка цэн на ка му наль ныя па слу гі 

ў Еў ро пе, гэ та здоль на пры вес ці 

да ма са вай ад стаў кі ўра даў. Свет 

мо жа кар ды наль на змя ніц ца», — 

ад зна чыў экс перт.

На дум ку спе цы я ліс таў, ва ен ны 

сцэ на рый мо жа пры вес ці да рос-

ту цэн на наф ту да 80 до ла раў за 

ба раль. Злу ча ныя Шта ты, у сваю 

чар гу, так са ма зро бяць больш 

жорст кі мі санк цыі ў да чы нен ні да 

Тэ ге ра на. Ад нак, як ад зна чыў га-

лоў ны на ву ко вы су пра цоў нік Цэнт-

ра араб скіх і іс лам скіх да сле да-

ван няў Ін сты ту та ўсхо даз наў ства 

РАН Ула дзі мір Іса еў, іс лам ская 

рэс пуб лі ка жы ве пад санк цы я мі 

ўжо больш за 20 га доў, та му рэс-

пуб лі ка вы тры мае лю бы эка на міч-

ны ўдар з бо ку ЗША. Ві да воч на, 

што «гуль ні дро наў» у Пер сід скім 

за лі ве да лё кія ад за вяр шэн ня.

За хар БУ РАК.

ГУЛЬ НІ ДРО НАЎ
Як рас круч ва ец ца су праць ста ян не ў Пер сід скім за лі ве?

Роў на ты дзень та му ад бы ла ся ата ка дро наў на аб' ек ты на-

цы я наль най наф та вай кам па ніі Sаudі Аrаmсо. Па цяр пе ла 

інф ра струк ту ра ў ра ё нах ра до ві шчаў «Аб кайк» і «Ху райс», а 

так са ма пе ра пра цоў чыя ма гут нас ці, якія зна хо дзяц ца по бач з 

імі на ўсхо дзе Са удаў скай Ара віі. Гэ та пры вя ло да ска ра чэн ня 

ўзроў ню зда бы чы «чор на га зо ла та» ў най буй ней шай араб скай 

ма нар хіі амаль удвая. Ата ка па ру шы ла і са удаў скі экс парт сы-

ра ві ны. Ад каз насць за на пад узяў на ся бе емен скі паў станц кі 

рух «Ан сар Ала» (ху сі ты). Паз ней з'я ві ла ся ін фар ма цыя, што 

НПЗ ата ка ва ныя ўдар ны мі бес пі лот ні ка мі ра зам з кры ла ты мі 

ра ке та мі. У ата цы па да зра юць Іран, з-за ча го Эр-Ры яд і Тэ ге-

ран зноў на на жах. Ча му гра дус на пру жа нас ці ў стра тэ гіч ным 

рэ гі ё не Пер сід ска га за лі ва зноў імк нец ца да мак сі маль най ад-

зна кі?


