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Do głównych celów reżimu w Damaszku należało – i na-
leży – utrzymanie się u władzy (społeczność międzynarodo-
wa też tego chce w obawie przed ekstremistami muzułmań-
skimi), odzyskanie Wzgórz Golan, poprawa stosunków ze 
Stanami Zjednoczonymi oraz zbliżenie z Unią Europejską. 

Zmiana kiErUnkóW SyryjSkiEj polityki 
ZaGranicZnEj – próby Wyjścia Z iZolacji

jedną z pierwszych zapowiedzi zmian na blisko-
wschodniej scenie politycznej był udział syryjskiej 
delegacji w konferencji w annapolis w 2007 r.2, 

W 2008 r. można było ZaobSErWoWać próby Zmiany kiE-
rUnkóW SyryjSkiEj polityki ZaGranicZnEj. Do tEj 
pory poGłębiająca Się oD cZaSU ZabójStWa W 2005 r. 
libańSkiEGo prEmiEra rafika HaririEGo1 mięDZyna-
roDoWa (StoSoWana GłóWniE prZEZ ZacHóD) iZolacja 
Syrii ZmUSZała WłaDZE W DamaSZkU Do ZWrócEnia Się 
na WScHóD – WZmocniEnia SojUSZU Z iranEm, ożyWiE-
nia kontaktóW GoSpoDarcZycH Z takimi krajami, jak 
roSja, cHiny i malEZja, a takżE ZWiękSZEnia WSparcia 
Dla HamaSU i HEZbollaHU. obEcniE Syria Stara Się 
ZmiEnić SWój WiZErUnEk „pańStWa DEStabiliZUjącE-
Go bliSki WScHóD” poprZEZ ZaanGażoWaniE Się W rE-
GionalnE inicjatyWy i roZmoWy pokojoWE. 

polityka ZaGranicZna 
Syrii W latacH 2007-2008. 
próby Wyjścia 
Z mięDZynaroDoWEj 
iZolacji

Aleksandra 
Dzisiów-
Szuszczykiewicz

bEZpiEcZEńStWo naroDoWE    i-ii – 2009 /9-10



241

poświęconej problematyce pokoju 
w regionie i próbom wypracowa-
nia porozumienia w konflikcie 
izraelsko-palestyńskim. obecność 
Syrii na szczycie w annapolis 
została odebrana przez społecz-
ność międzynarodową jako wola 
Damaszku przyłączenia się do 
umiarkowanego obozu zdomino-
wanego przez kraje ligii państw 
arabskich, kosztem osłabienia 
sojuszu z iranem i Hamasem. 
Syria rozpoczęła także pod koniec 
2007 r., przy mediacji turcji, 
rozmowy z izraelem dotyczące 
zwrotu Wzgórz Golan3. Zostały 

one jednak zawieszone, między 
innymi, ze względu na zmiany 
na izraelskiej scenie politycznej. 
ponadto, władze w Damaszku 
oczekiwały na dojście do władzy 
w Stanach Zjednoczonych kan-
dydata Demokratów, baracka 
obamy. Uważały bowiem, podob-
nie jak izrael, że dla osiągnięcia 
porozumienia, niezbędne jest 
zaangażowanie się w rozmowy 
Waszyngtonu4. przez lata, przyj-
mując politykę izolacji i karania 
syryjskiego reżimu, amerykańska 
administracja zniechęcała władze 
w tel awiwie do podejmowania 

1) rafik Hariri – (ur. 1944 r., miliarder, biznesmen i premier libanu w latach 1992–
–1998 oraz 2000–2004. Hariri zdominował powojenne polityczne i gospodarcze życie 
kraju. postrzegany był jako człowiek, który doprowadził do tego, że liban stanął na 
nogi po wyniszczającej 15-letniej wojnie. Zginął w zamachu 14 lutego 2005 r. o przy-
gotowanie, a nawet realizację zamachu podejrzewane są syryjskie elity polityczne.

2) W konferencji uczestniczyli przedstawiciele ponad 40 państw, a jej istotnym, ale nie-
oficjalnym aspektem miało być przeciwdziałanie wzrostowi regionalnego znaczenia 
iranu i wpływów radykalnego islamu.

3) Warto mieć na uwadze fakt, iż syryjsko-izraelskie porozumienie nie będzie dotyczyło 
jedynie ziemi, lecz będzie stanowiło kompletny pakiet strategiczny, który przyczyni 
się do redefinicji równowagi sił na bliskim Wschodzie. oznaczać będzie także nowy 
rodzaj relacji Damaszku z iranem, Hezbollahem i Hamasem. Więcej zob.: Sami 
moubayed, Syria exploits US loopholes, http://www.atimes.com/atimes/middle_East/
jH07ak01.html, 07.08.2008

4) Syria Hafiza i baszara al-assadów zawsze wykazywała się dużym stopniem czujności, 
by nie zdenerwować zbytnio Stanów Zjednoczonych. nawet w okresie zimnej wojny pre-
zydent Hafiz al-assad znany był z ostrożności w relacjach z sowieckim sojusznikiem, 
tak by nie oddaliły go one od strategii amerykańskiej. Więcej zob.: tarek kahlaoui, 
The Syrian bid on Russia, http://www.middle-east-onloine.com/English/?id=27533, 
22.08.2008
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jakichkolwiek kroków w kierunku 
wznowienia rozmów pokojowych 
z Syrią5.
 

Władze w Damaszku zaś stara-
ły się pokazać Zachodowi, a przede 
wszystkim Stanom Zjednoczonym, 
że posiadają „inną opcję” i nie 
są zmuszone do poprawy relacji 
z Waszyngtonem dopóty, dopóki 
George W. bush piastuje funkcję 
prezydenta. przykładem takie-
go działania może być poparcie 
przez Damaszek militarnej ope-
racji rosji w Gruzji w sierpniu 

2008 r. i rozmowy podczas wizyty 
w moskwie b. al-assada o zakupie 
rosyjskiego systemu obrony prze-
ciwrakietowej (któremu sprze-
ciwiają się Stany Zjednoczone 
i izrael). 

prezydent baszar al-assad 
chciał również udowodnić stronie 
amerykańskiej, że jej działania 
skierowane przeciwko Syrii są 
bezowocne, a władze w Damaszku 
kontynuują realizację celów swojej 
polityki zagranicznej, niezależnie 
od działań Waszyngtonu6.
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Syria nie tylko nie rezygnuje 
ze swoich kontaktów z władzami 
w moskwie, ale je zacieśnia i wyko-
rzystuje do realizacji partykular-
nych interesów. prezydent al-assad 
pogłębia również relacje polityczno-
gospodarcze7 z chinami8. Władze w 
Damaszku traktują chiny jako za-
bezpieczenie przed rosnącą presją 
ze strony Waszyngtonu związaną 
z oskarżeniami Syrii o wspieranie 
organizacji terrorystycznych czy 

proliferację broni masowego raże-
nia. pekin zaś, pomimo związków 
z izraelem, popiera stanowisko 
Syrii i innych państw arabskich 
w kwestii palestyńskiej9.

kolejną oznaką przełomu 
w relacjach Syrii ze społeczno-
ścią międzynarodową była uro-
czystość inaugurująca Unię dla 
śródziemnomorza, która odbyła 
się w lipcu 2008 r. w paryżu. 

5) pod koniec sierpnia 2008 r. Waszyngton odmówił rozpoczęcia rozmów z Damaszkiem 
dopóki, dopóty syryjskie władze nie zdecydują się na odgrywanie „pozytywnej roli” 
w relacjach międzynarodowych . Z drugiej jednak strony seria spotkań dyplomatów 
syryjskich i amerykańskich na czele z Sekretarz Stanu USa condoleezą rice i syryj-
skim ministrem spraw zagranicznych Walidem moallemem w kuluarach Zgromadzenia 
onZ we wrześniu 2008 r. mogą sugerować zmianę stanowiska Waszyngtonu. 
rozmowy skupiały się, między innymi, na żądaniach Stanów Zjednoczonych ograni-
czenia przez Syrię liczby dżhiadystów przemieszczających się do iraku i zaprzesta-
nia wspierania libańskiego Hezbollahu. Więcej zob.:  US refuses to talk with Syria, 
29/08/2008, http://www.france24.com/en/20080828-us-refuses-follow-frances-lead-
-talk-with-syria; jim lobe, Syria’s unlikely shepherd, 09/10/2008, http://www.middle-
-east-online.com/english/?id=28234

6) Sami moubayed, Damascus  fears  deviation  on  peace  road, http://www.atimes.com/
atimes/middle_East/jj08ak01.html, 08.10.2008.

7) W 2007 r. wartość wymiany handlowej między obydwoma państwami wyniosła 
1,87 mld USD (co stanowi wzrost o 32,9 proc. w porównaniu z rokiem 2006. Wartość 
wymiany handlowej w 2000 r. wyniosła 174 mln USD, co pokazuje skalę rozwo-
ju współpracy bilateralnej). Więcej na temat relacji syryjsko-chińskich zob.: China, 
Syria  steadily  promote  bilateral  cooperation, chinese Government’s official Web 
portal, http://english.gov.cn/2008-03/31/content_933295.htm, 31.03.2008. 

8) Więcej zob.: chris Zambelis, The Geopolitics of Sino-Syrian Relations, http://www.
jamestown.org/china_brief/article.php?articleid=2374485, 23.10.2008. 

9) pekin popiera także roszczenia Syrii względem Wzgórz Golan. W zamian Damaszek 
otwarcie wspiera politykę „jednych chin”, tj. włączenia tajwanu do państwa środka. 
Więcej zob.: ibidem. 
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Wziął w niej udział, na zaprosze-
nie prezydenta francji nicolasa 
Sarkozy’ego, prezydent baszar 
al-assad. obecność syryjskiego 
prezydenta uznana została za wiel-
ki powrót Syrii na arenę międzyna-
rodową oraz symbol zmiany stano-
wiska francji wobec Damaszku10, 
choć już wcześniej dochodziło do 
kontaktów między politykami 
obydwu państw11. podczas szczy-
tu Unii dla śródziemnomorza 
miały miejsce rozmowy w czte-
ry oczy prezydenta Sarkozy’ego 
z syryjskim odpowiednikiem12. 
porozumieniu między Damaszkiem 
a Unią Europejską poświęcone 
były zaś rozmowy przewodniczą-
cego parlamentu Europejskiego, 
Hansa-Gerta pötteringa z syryj-
skimi politykami, podczas jego 
wizyty w Syrii 9–12 sierpnia 
2008 r. javier Solana podczas 
wizyty w Damaszku w paździer-
niku 2008 r.13 wyraził nadzieję 
na podpisanie przez UE i Syrię 
porozumienia w 2009 r. Umowa 
Stowarzyszeniowa (Association 
Agreement) z Unią Europejską 
dawałaby Syrii dostęp do euro-
pejskich rynków, ale zmuszałaby 
władze w Damaszku do realizacji 
zobowiązań, na przykład w kwestii 
przestrzegania praw człowieka.

istotnym wydarzeniem szczy-
tu Unii dla śródziemnomorza 
było także spotkanie prezydenta 

baszara al-assada z nowo wy-
branym prezydentem libanu, 
michelem Sulejmanem14, pod-
czas którego obydwaj politycy 
zadeklarowali ustanowienie 
relacji dyplomatycznych między 
państwami oraz otwarcie pla-
cówek dyplomatycznych, po raz 
pierwszy od ponad 60 lat. Swoje 
zobowiązania obydwaj politycy 
potwierdzili podczas wizyty pre-
zydenta Sulejmana w Damaszku 
13 sierpnia 2008 r. Z kolei 15 
października 2008 r. syryjski 
minister spraw zagranicznych 
Walid moallem i jego libański 
odpowiednik fawzi Sallouch 
podpisali dokument formalizujący 
stosunki dyplomatyczne pomiędzy 
obydwoma państwami15. otwarcie 
syryjskiej ambasady w bejrucie 
oznacza oficjalne uznanie przez 
władze w Damaszku suwerenności 
libanu, a normalizacja relacji 
syryjsko-libańskich będzie miała 
znaczący wpływ na stabilizację 
w regionie i umożliwi obydwu 
państwom koordynację działań 
na rzecz walki z terroryzmem.

W drugiej połowie 2008 r., 
po wizycie prezydenta b. al-
-assada w teheranie (gdzie spo-
tkał się zarówno z prezydentem 
mahmudem ahmadineżadem, jak 
i najwyższym przywódcą iranu 
alim chameneim) pojawiły się 
spekulacje na temat ewentualnej, 
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mediacyjnej roli Damaszku w ne-
gocjacjach między iranem a spo-
łecznością międzynarodową w kon-
flikcie wokół irańskiego programu 
nuklearnego. Dzięki temu Syria 
miałaby umocnić swoją pozycję na 
arenie międzynarodowej16 i udo-

wodnić, że nie jest jedynie pań-
stwem destabilizującym sytuację 
w regionie.

o chęci pokazania przez reżim 
w Damaszku innej twarzy mogą 
także świadczyć próby prezydenta 

10) po zabójstwie premiera rafika Haririego francja, której ówczesnego prezydenta 
jacquesa chiraca łączyły przyjacielskie relacje z Haririm, zamroziła swoje stosunki 
z Syrią.

11) pod koniec 2007 r. miały miejsce dwie rozmowy telefoniczne między prezydentami 
obydwu państw; dwukrotnie do Damaszku przybył francuski Szef Sztabu w celu 
zaangażowania Syrii w rozwiązanie kryzysu politycznego w libanie. kiedy stara-
nia francuskich władz nie przyniosły rezultatu, zawiesiły one tymczasowo kontakty 
z Damaszkiem. jednakże w kwietniu 2008 r. francuski minister spraw zagranicz-
nych spotkał się ze swoim syryjskim odpowiednikiem. 

12) Warto również odnotować czterostronny (z udziałem przedstawicieli Syrii, francji, 
turcji i kataru), który odbył się na początku września 2008 r. w Damaszku. obecny 
był na nim prezydent nicolas Sarkozy, co zostało odebrane jako szansa Syrii na 
poprawę relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Szczyt w Damaszku uznany został tak-
że za sukces prezydenta baszara al-assada, ze względu na przewodnictwo francji 
w Unii Europejskiej.

13) Wizyta Solany w Damaszku była pierwszą od marca 2007 r. i stanowiła kontynuację 
rozpoczętego wówczas wznawiania relacji UE z Syrią, zamrożonych od czasu zabój-
stwa libańskiego premiera rafika Haririego w lutym 2005 r.

14) Zdaniem wielu analityków, wybór michela Sulejmana na stanowisko prezydenta 
libanu pomógł w złagodzeniu napięć na linii Damaszek–bejrut. libański prezydent 
jest bowiem postrzegany jako osoba niezależna, ale mająca dobre relacje z Syrią. 
Dzięki temu będzie mógł równoważyć działania antysyryjskiego gabinetu premiera 
fouada Siniory.

15) Dokument został podpisany dzień po tym, jak syryjski prezydent baszar al-assad 
wydał dekret umożliwiający ustanowienie pełnych relacji dyplomatycznych z li-
banem.

16) mina ali Eslam, Pajam-e safar-e Assad baraje Teheran, [przesłanie wizyty assada 
dla teheranu], 04/08/2008 http://www.irdiplomacy.ir/index.php?lang=fa&page-
=24&typeid=1&articleid=2391&branchid=1&action=articlebodyView
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baszara al-assada wywarcia 
nacisków na Hamas o wznowie-
nie przez to ugrupowanie rozmów 
z fatahem, które zakończyły-
by krwawy konflikt wewnętrzny 
w autonomii palestyńskiej17. 
ponadto warto wspomnieć o ode-
graniu przez Syrię znaczącej 
roli w zabezpieczeniu uwolnienia 
15 brytyjskich marynarzy za-
trzymanych przez iran w 2007 r. 
Damaszek, dzięki swoim powiąza-
niom z Hamasem, pomógł także 
w uwolnieniu reportera bbc upro-
wadzonego w palestynie. Z kolei 
o wzroście aktywności syryjskich 
władz w regionie świadczyć mogą 
podróże syryjskiego prezydenta 
w drugiej połowie 2008 r. po arab-
skich krajach regionu, takich jak 
kuwejt, Zjednoczone Emiraty 
arabskie i libia.

rola Syrii na bliSkim 
WScHoDZiE i StratEGicZnE 
cElE DamaSZkU

Zmiana kierunków polity-
ki syryjskich władz wynika ze 
strategicznych celów Damaszku. 
poznanie ich jest konieczne dla 
zrozumienia aktualnych działań 
reżimu baszara al-assada. 

częściowe przeprowadzenie re-
form gospodarczych, napływ około 
1,5 mln uchodźców z iraku i spadek 
bezpośrednich inwestycji zagra-

nicznych wynikający z międzyna-
rodowej izolacji Damaszku mają 
znaczący wpływ na sytuację eko-
nomiczną Syrii. W ciągu ostatnich 
pięciu lat Syria odbudowała swoją 
gospodarkę, jednakże polityczne 
naciski społeczności międzynarodo-
wej, rosnący deficyt budżetowy oraz 
ceny żywności i kurczące się zasoby 
ropy stanowią obecnie zagrożenie 
dla rozwoju kraju18. Dalsza moder-
nizacja wydaje się więc prioryte-
towym celem władz w Damaszku. 
Z uwagi na fakt, iż stabilny region 
będzie bardziej atrakcyjny dla 
zagranicznych inwestorów i przy-
spieszy integrację Syrii ze światową 
gospodarką, rozwiązanie konfliktu 
z izraelem czy pomoc w realizacji 
bliskowschodniego procesu poko-
jowego będzie służyć także celom 
ekonomicznym.

poprawa sytuacji gospodarczej 
kraju przyczyni się do wzmocnie-
nia pozycji prezydenta baszara 
al-assada, dla którego przetrwanie 
reżimu jest kolejnym priorytetem.

następnym strategicznym celem 
władz w Damaszku jest zachowa-
nie wpływów i realizacja interesów 
w libanie. Do wycofania wojsk 
syryjskich z tego kraju w 2005 r. 
Damaszek był głównym „rozgry-
wającym” na libańskiej scenie 
politycznej, dlatego też opuszczenie 
libanu zostało przez syryjskie 
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władze uznane za porażkę. obecnie 
zachodni sąsiad nadal ma stra-
tegiczne znaczenie dla Syrii jako 
„strefa buforowa” przed ewen-
tualnym atakiem, a polityczne, 
gospodarcze i społeczne związki 
obydwu państw tworzą szeroką 
sieć wpływów.

Gwarantem realizacji syryj-
skich interesów w libanie (oraz 
narzędziem polityki regionalnej) 

pozostaje Hezbollah19, a wzmoc-
nienie wpływów „partii boga” na 
libańskiej scenie politycznej na 
mocy porozumienia z Doha zapew-
ni władzom w Damaszku realizację 
strategicznych celów20. Zdaniem 
szefa izraelskiego wywiadu wojsko-
wego, gen. majora amosa yadlina, 
Damaszek nie ograniczył współpra-
cy z Hezbollahem, a wręcz zacieśnił 
z nim swoje relacje. yadlin uznał 
zatem rozmowy izraelsko-syryjskie, 

17) Więcej zob.: khaled abu toahem, Abbas,  Assad  to  meet  on  ending  schism, 
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=jpost/jparticle/Showfull&cid=
1214726217725, 06.07.2008; Abbas meets Assad on prospects for Fatah–Hamas re-
conciliation, http://www.haaretz.com/hasen/spages/999361.html, 07.07.2008. rola 
Syrii nie jest tu jednak kluczowa, bowiem mediacji między fatahem i Hamasem pod-
jęły się władze Egiptu. na 9 listopada 2008 r. zaplanowane zostało spotkanie przed-
stawicieli obydwu stron i rozmowy na temat egipskiego planu pojednania, którego 
głównym celem jest ponowne stworzenie palestyńskiego rządu jedności narodowej.

18) Więcej zob.: David Schenker, Syria:  between  negotiations  with  Israel  and  the 
Iranian axis, [w:] jcpa israeli Security, Vol. 8, nr 2, http://www.spme.net/cgi-bin/
articles.cgi?iD=4082, 27.05.2008. 

19) Syria początkowo dążyła do tego, by Hezbollah stanowił zagrożenie dla izraela 
(i w związku z tym był kartą przetargową w ewentualnych negocjacjach z tel 
awiwem). Hezbollah przeprowadzał ataki na izrael i szkolił członków palestyńskich 
ugrupowań. opór wobec izraela jest także jednym z dążeń arabskiej ulicy. baszar 
al-assad, realizując ten cel poprzez Hezbollah, zyskuje poparcie sunnitów. jest mu 
ono potrzebne do uznania władzy w zdominowanym przez sunnitów kraju, w którym 
rządzi postrzegany jako heretycki, szyicki odłam alawitów.

20) porozumienie, zawarte w Doha (katar) 21 maja 2008 r. pod auspicjami ligi 
państw arabskich przez wszystkie frakcje polityczne libanu, przyczyniło się do za-
kończenia trwającej od listopada 2007 r. patowej sytuacji związanej z wyborem pre-
zydenta kraju. oprócz zgody na wybór kompromisowego kandydata – gen. michela 
Sulejmana – na stanowisko prezydenta libanu, porozumienie zawierało zgodę na powo-
łanie w ciągu najbliższych tygodni 30-osobowego rządu jedności przez przedstawiciela 
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których celem było sprawdzenie, 
czy możliwe jest wyciągnięcie 
Damaszku z orbity wpływów iranu 
i Hezbollahu, za fiasko21.

Z drugiej jednak strony, poja-
wiły się informacje o dążeniach 
Syrii do odzyskania kontroli nad 
libanem i rozbrojenia Hezbollahu. 
We wrześniu i październiku 2008 r. 
syryjskie władze rozlokowały na 
granicy z libanem (zarówno na 
północy, jak i na południu) kil-
kanaście tysięcy żołnierzy, sprzęt 
oraz artylerię. oficjalnym powo-
dem działań syryjskiej armii jest 
walka z przemytnikami terrory-
stami. jednak zdaniem niektórych 
analityków, władze w Damaszku 
przygotowują się do wkroczenia 
do libanu właśnie w celu odzy-
skania geopolitycznej kontroli nad 
swoim sąsiadem. przykrywką dla 
ewentualnego wejścia wojsk sy-
ryjskich do libanu miałyby być 
obawy Damaszku przed staniem 
się ofiarą terroryzmu płynącego 
właśnie z bejrutu. realizacji planu 
przywrócenia kontroli nad libanem 
przez władze w Damaszku miałyby 
sprzyjać izrael (zainteresowany 
ochroną swojej północnej granicy 
i w związku z tym demilitaryzacją 
Hezbollahu) oraz turcja (zaintere-
sowana finalizacją negocjacji syryj-
sko-izraelskich, doprowadzeniem do 
odizolowania Hezbollahu od iranu, 
a także zagwarantowaniem sobie 

wpływów w irackim kurdystanie)22. 
mediacyjna rola turcji w rozmo-
wach syryjsko-izraelskich jest rów-
nież istotna dla polityki Damaszku. 
obecnie relacje turecko-syryjskie 
dają władzom w Damaszku szansę 
na wyjście z błędnego koła izola-
cji. turcja jest bowiem uważana 
za „bramę wejściową” do Europy 
i państwo, które wie, jak umiejętnie 
radzić sobie z różnicami w łonie 
społeczności międzynarodowej23.

planowi odzyskania kontro-
li nad libanem przeciwne są 
Stany Zjednoczone, iran i arabia 
Saudyjska. Z władzami w rijadzie 
Damaszek (dążący do powrotu do 
świata arabskiego i odgrywania 
w nim kluczowej roli) rywalizuje, 
między innymi w libanie, o pozycję 
regionalną. Zimna wojna na linii 
Damaszek–rijad trwa od 2006 r., 
a dotyczy kwestii takich jak wpływy 
właśnie w libanie, iraku i, w mniej-
szym stopniu, palestynie. Syryjczycy 
rzucili wyzwanie Saudyjczykom 
w libanie – i odnieśli sukces w kon-
frontacji między Hezbollahem 
a popieranym przez Saudyjczyków 
blokiem 14 marca w maju 2008 r. 
kolejnym wyzwaniem rzuconym 
Saudyjczykom było scementowanie 
przez Damaszek relacji z iranem24. 
napięcie między obydwoma pań-
stwami wzrosło po zamachu ter-
rorystycznym w Damaszku 27 
września 2008 r., którego nie 
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potępiły, jako jedne z nielicznych, 
władze w rijadzie. ponadto, pra-
sa w królestwie kontynuuje ostrą 
krytykę Syrii25. napięcia na linii 
Damaszek–rijad mogą przyczynić 

się do zwiększenia przez saudyjskie 
władze nakładów finansowych na 
salafickich dżihadystów w libanie, 
których głównym celem ataków 
będzie Syria i Hezbollah.

koalicji 14 marca. W nowym gabinecie 16 teczek zostało oddanych ugrupowaniu 
Saada Haririego, 11 przypadło opozycji, której przewodzi Hezbollah, a o trzech zde-
cydował prezydent. jest to jeden z najistotniejszych, jeśli nie najważniejszy punkt 
porozumienia z Doha. taki podział ministerstw daje bowiem Hezbollahowi prawo 
weta (którego domagał się już od dłuższego czasu), a tym samym możliwość zablo-
kowania każdej decyzji rządu. będzie to niezwykle przydatne w momencie, gdy nowy 
gabinet będzie chciał się zająć kwestią rozbrojenia „partii boga” czy powołaniem 
międzynarodowego trybunału ws. zabójstwa byłego premiera rafika Haririego. przy 
założeniu, że nowy prezydent posiada dobre relacje z Hezbolahem, liczba ministrów 
przychylnych (lub związanych) temu ugrupowaniu wzrośnie do 14.

21) Według yadlina, baszar al-assad obecnie bardziej ufa Hezbollahowi niż swojej 
własnej armii, a przedstawiciele „partii boga” mają dostęp do większości strategicz-
nych zdolności. Więcej na ten temat zob.: Herb keinon, Yadlin: Syria-Hizbullah 
ties  growing  stronger, http://www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=jpost/
jparticle/Showfull&cid=1225017762030, 26.10.2008. 

22) interesująca wydaje się zbieżność strategii ankary i Damaszku. turcja dąży do 
ustanowienia fizycznej obecności w północnym iraku bez wywołania zamieszania 
w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi w związku z turecko-amerykańskimi nego-
cjacjami dotyczącymi sytuacji kurdów. Z kolei Syria stara się ponownie ustanowić 
fizyczną obecność w libanie bez pogarszania stosunków z Waszyngtonem w związku 
z rozmowami prowadzonymi przez Damaszek z tel awiwem. Więcej zob.: Lebanon: 
Turkey, Israel... 

23) bulent aras, Turkey between Syria and Israel, http://www.turkishdailynews.com.
tr/article.php?enewsid=105564, 27.05.2008. 

24) Syryjczycy twierdzili, że teheran wspiera stanowisko Syrii wobec sytuacji patowej 
ze Stanami Zjednoczonymi, podczas gdy Saudyjczycy naciskali na władze 
w Waszyngtonie, by nie zmieniały swojej polityki wobec Damaszku i prowadziły 
działania zmierzające do obalenia reżimu baszara al-assada. oficjalna polityka 
rijadu pozostaje krytyczna wobec Syrii, jednakże część królewskiej rodziny Saudów 
ma ambicje obalenia syryjskich władz i zastąpienia ich prosaudyjskimi politykami 
opozycji, takimi jak były wiceprezydent abdul Halim chaddam.

25) Sami moubayed, Syria plays hardball with the Saudis, http://www.atimes.com/
atimes/middle_East/jj08ak01.html, 08.10.2008.
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innym narodowym priorytetem 
władz w Damaszku jest odzy-
skanie Wzgórz Golan26. trudno 
jednoznacznie stwierdzić, jakie 
motywy kierują syryjskimi wła-
dzami w negocjacjach z izraelem. 
niektórzy analitycy sugerują, że 
Damaszek dąży do porozumienia 
z izraelem, by zwrot Wzgórz Golan 
(za którym opowiada się więk-
szość Syryjczyków) legitymizował 
syryjski reżim. Z jednej strony, 
gdyby baszara al-assad osiągnął 
to, czego nie udało się osiągnąć 
jego ojcu Hafizowi, ugruntowałby 
swoją władzę. Z drugiej strony, 
nierozwiązany konflikt z izraelem 
i kontynuacja okupacji Wzgórz 
Golan przez izrael służy jako wy-
godna wymówka dla reżimu prezy-
denta al-assada dająca mu większą 
możliwość sprawowania władzy 
żelazną ręką27. Z pewnością jednak, 
dzięki porozumieniu z izraelem, 
Syria może zyskać w oczach 
Waszyngtonu i doprowadzić do 
zmiany polityki USa wobec władz 
w Damaszku, do czego otwarcie 
dąży prezydent al-assad.

odzyskując Wzgórza Golan 
dzięki strategicznemu porozumie-
niu z izraelem i mając poparcie 
tel awiwu dla wkroczenia do 
libanu i ponownego przejęcia nad 
nim kontroli, baszar al-assad 
zrealizowałby dwa priorytetowe cele 
swojej polityki zagranicznej.

porozumienie z izraelem może 
wpłynąć również na relacje syryj-
sko-irańskie. Współpraca między 
Syrią i iranem uległa w ostat-
nich latach zacieśnieniu. obydwa 
państwa podpisały porozumienia 
dotyczące kooperacji w dziedzinie 
wojskowości i obronności. irańskie 
inwestycje bezpośrednie w Syrii 
osiągnęły rekordowe kwoty. 
trwają rozmowy dotyczące współ-
pracy gospodarczej i finansowej 
(w tym na temat umowy o wol-
nym handlu między obydwoma 
państwami). Syryjskie i irańskie 
władze popierają również inicja-
tywę powołania wspólnego banku 
na zasadzie joint venture. rośnie 
współpraca i wymiana kulturowa. 
Zdaniem niektórych analityków, 
rozpiętość sojuszu syryjsko-irań-
skiego pokazuje, że bilateralne 
relacje nie są jedynie taktycznym 
„małżeństwem z rozsądku”28. 
Z drugiej jednak strony naro-
dowe interesy Syrii są rozbieżne 
z interesami iranu29. Dlatego też 
opinie ekspertów dotyczące przy-
szłości sojuszu syryjsko-irańskiego 
w związku z rozmowami poko-
jowymi Damaszku i tel awiwu 
(którym przeciwny jest teheran) 
są podzielone. część z nich uważa, 
że Syria zrezygnuje ze „sztuczne-
go” sojuszu z iranem tak szybko, 
jak tylko będzie mogła poradzić 
sobie finansowo bez pomocy 
teheranu. otrzyma bowiem pomoc 
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od sprzymierzonych ze Stanami 
Zjednoczonymi bogatych arab-
skich państw Zatoki perskiej30.

Zdaniem innych, Syria nie zre-
zygnuje ze współpracy z iranem, 
Hamasem czy Hezbollahem w mo-
mencie zawarcia porozumienia 
z izraelem, choć nie będzie już 
w tak dużym stopniu zaintereso-
wana wspieraniem „partii boga” 
i radykalnych organizacji pale-
styńskich. pojawiają się także 
głosy, iż zerwanie syryjsko-irań-
skiego sojuszu i współpracy Syrii 
z ugrupowaniami uważanymi za 
terrorystyczne byłoby dla społecz-
ności międzynarodowej niekorzyst-

ne, gdyż ograniczałoby możliwo-
ści wykorzystania w przyszłości 
pośrednich kanałów komunikacji 
z takimi postaciami, jak przywód-
ca Hezbollahu, Hasan nasrallah 
czy szef biura politycznego 
Hamasu – chaled maszal31.

Wydaje się, że ze względu na 
wielowymiarowość sojuszu syryjsko-
-irańskiego trudno będzie doprowa-
dzić do całkowitego zerwania relacji 
między Damaszkiem a teheranem, 
jednakże istnieje możliwość zmniej-
szenia zależności Syrii od iranu 
i przemiany Hezbollahu z ugrupo-
wania zbrojnego w libańską partię 
polityczną.

26) Zdaniem irańskich analityków odzyskanie Wzgórz Golan jest jednym z dwóch 
fundamentów syryjskiej polityki zagranicznej. Więcej zob.: karim Dża’fari, Surije 
be donbal-e...

27) Więcej zob.: mona yacoubian, Scott lasensky, Dealing with Damascus... 

28) mona yacoubian, Scott lasensky, Dealing with Damascus... 

29) Związek Damaszku z teheranem negatywnie wpływa na relacje Syrii z krajami 
arabskimi i podważa wiarygodność arabskiego nacjonalizmu Syrii. ponadto, w prze-
ciwieństwie do teheranu, władze w Damaszku dążą do zaangażowania się w rozmo-
wy z izraelem i (pomimo konsternacji iranu) zaakceptowały zaproszenie USa do 
udziału w konferencji w annapolis. nawet w odniesieniu do iraku syryjskie interesy 
znacząco różnią się od celów teheranu.

30) Więcej zob.: Sana abdallah, Signs pointing to Damascus break with Iran, http://
www.metimes.com/international/2008/07/07/signs_point_to_impending_syrian_
breakaway_from_iran/3682/, 10/07/2008; rami G. khouri, Dealing in Damascus, 
http://www.metimes.com/topic/rami_G._khouri, 08.09.2008.

31) Sami moubayed, Syria plays hardball...
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Decyzja o wznowieniu stosun-
ków dyplomatycznych z bagdadem 
w 2006 r.32 oraz zaangażowanie 
w regionalne inicjatywy dyploma-
tyczne dotyczące procesu odbudo-
wy iraku i zapobieżenia kolejnym 
falom uchodźców z tego kraju 
pokazują wolę Damaszku do bu-
dowy dobrosąsiedzkich relacji 
z silną władzą centralną w zinte-
growanym iraku33. oprócz dalsze-
go napływu irackich uchodźców 
władze w Damaszku obawiają się 
ewentualnego powstania autono-
micznego kurdystanu w północ-
nym iraku ze względu na aspiracje 
„swojej” mniejszości kurdyjskiej 
liczącej około 1,7 mln. Syria jest 
również negatywnie nastawiona 
do al-kaidy34 i jej ideologii dżiha-
du, której jednym z założeń jest 
obalenie rządów apostatów na 
bliskim Wschodzie. mimo to Syria 
nieformalnie zezwala na przepływ 
przez swoje terytorium broni i ter-
rorystów do iraku oraz udzielanie 
schronienia członkom irackiej par-
tii baas35, co negatywnie wpływa 
na relacje Damaszku ze społecz-
nością międzynarodową, a głównie 
ze Stanami Zjednoczonymi.

powracający z iraku sunniccy 
dżihadyści mogą jednak zagrozić 
bezpieczeństwu państwa, tak jak 
rosnące wpływy opozycyjnego wobec 
władz w Damaszku syryjskiego 
odłamu braci muzułmanów (rozbite-

go w 1982 r. przez Hafiza al-assada 
i współpracującego z al-kaidą36). 
świadomy zagrożenia baszar al-
-assad podjął decyzję o uszczelnie-
niu granic, a Waszyngton odnotował 
w ostatnim czasie postęp w działa-
niach Syrii w walce z przepływem 
terrorystów i broni. jednak, zdaniem 
amerykańskiej administracji, możli-
wości Damaszku w tej dziedzinie są 
znacznie większe.

pErSpEktyWy roZWojU 
SytUacji

Widać wyraźnie, że Syria jest 
jednym z ważniejszych państw na 
bliskim Wschodzie. W mniej lub 
bardziej bezpośredni sposób ingeru-
je bowiem w wewnętrzną sytuację 
państw regionu (liban, irak), jest 
zaangażowana w konflikt izrael-
sko-palestyński i łączy ją sojusz 
z iranem. Damaszek, świadomy 
swego znaczenia w regionie37, 
oferuje społeczności międzyna-
rodowej pomoc w rozwiązywaniu 
konfliktów w jednym z najbardziej 
zapalnych punktów świata, oczeku-
jąc w zamian zmiany stanowiska 
Waszyngtonu i zacieśnienia współ-
pracy, przede wszystkiej gospodar-
czej, z krajami europejskimi.

pomimo dążeń do zacieśnia-
nia relacji ze światem zachodnim, 
Syria nie rezygnuje ze swoich 
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związków ze Wschodem (rosją 
i chinami). Dalsza polityka izolo-
wania Damaszku na arenie mię-
dzynarodowej przez Waszyngton 
będzie prowadzić do intensyfika-
cji stosunków Syrii z moskwą, 
pekinem i iranem. świadomy zna-
czenia swojego kraju w globalnej 
polityce, baszar al-assad będzie 
szukał sprzymierzeńców odpowied-
nich dla aktualnej sytuacji w regio-
nie i na świecie oraz wykorzystywał 
relacje z wymienionymi powyżej 
stolicami jako kartę przetargową 

w negocjacjach z Zachodem, dą-
żąc do realizacji partykularnych 
interesów.

izolacja Syrii na arenie między-
narodowej, przede wszystkim przez 
Stany Zjednoczone, nie przyniosła 
oczekiwanych rezultatów. ostatnie 
wydarzenia pokazują, że społecz-
ność międzynarodowa uznała zna-
czenie Syrii dla procesu stabilizacji 
bliskiego Wschodu. Zauważyła 
także, że w niektórych przypadkach 
(irak) jej interesy są zbieżne ze 

32) We wrześniu 2008 r. prezydent baszar al-assad mianował nawafa faresa na 
stanowisko ambasadora (pierwszego od prawie 30 lat) Syrii w bagdadzie. jednak 
po wspomnianym amerykańskim ataku na syryjską farmę w al-Sukkarija władze 
w Damaszku podjęły decyzję o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z bagdadem.

33) Więcej na temat relacji Syrii z irakiem zob.: mona yacoubian, Syria’s Relations with 
Iraq, USipeace briefing, http://www.usip.org/pubs/usipeace_briefings/2007/0403_
syria_iraq.html, kwiecień 2007.

34) po wydarzeniach 11 września 2001 r. Syryjczycy zaangażowali się w wymianę 
informacji wywiadowczych dotyczących al-kaidy ze Stanami Zjednoczonymi. 
Współpraca ta została jednak zakończona w związku ze wzrostem napięcia na linii 
Waszyngton–Damaszek. 

35) ostatnie działania wpisują się w wieloletnią praktykę władz w Damaszku udzie-
lania schronienia opozycyjnym grupom z całego regionu. oprócz wspomnianych człon-
ków partii baas w Syrii przebywa chaled maszaal, szef biura politycznego Hamasu.

36) michael Scheuer, A  Mujahideen  Bleed-Through  From  Iraq?  A  Look  at  Syria, 
„terrorism focus”, Vol. 5, issue 36 (22.10.2008).

37) pokazują to słowa prezydenta al-assada, który stwierdził, że nie ma możliwości 
zaistnienia pokoju na bliskim Wschodzie bez zaangażowania Syrii. Więcej zob.: bernhard 
Zand, Spiegel Interview with Syrian President Bashar Assad; „America Must Listen”, 
http://www.spiegel.de/international/spiegel/0,1518,438804-2,00.html, 24.09.2006. 
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strategicznymi celami syryjskich 
władz. Dlatego też podjęła decyzję 
o zaangażowaniu się we współpracę 
z Damaszkiem.

Wzrost znaczenia Syrii na 
bliskim Wschodzie spowodował, 
że część państw arabskich (między 
innymi katar i Egipt) wzywa do za-
kończenia izolacji Syrii i poprawy re-
lacji na linii rijad–Damaszek. może 
to przyczynić się do powrotu Syrii 
(wykluczonej ze względu na presję 
Stanów Zjednoczonych i silne związ-
ki z iranem) do świata arabskiego 
i odgrywania w nim znaczącej roli.

polityka kooperacji z Syrią 
wydaje się niezbędna, bowiem 
izolowane i ignorowane władze 
w Damaszku nie będą się wahać 
przed działalnością destabili-
zującą sytuację libanu, iraku 
czy autonomii palestyńskiej. 
konsultowanie z Damaszkiem 
kwestii związanych z libanem 
może pomóc w zapobieżeniu po-
grążeniu się tego kraju w chaosie. 
Społeczność międzynarodowa nie 
może jednak zapominać o za-
angażowaniu Syrii w polityczne 
zabójstwa w libanie, które winno 
spotkać się z ostrą, multilateralną 
odpowiedzią (nie wykluczając sank-
cji międzynarodowych).

Zakończenie sukcesem rozmów 
syryjsko-izraelskich może mieć 

pozytywny wpływ na sytuację w re-
gionie i przyspieszyć bliskowschod-
ni proces pokojowy wznowiony na 
konferencji w annapolis, a nawet 
zachęcić palestyńczyków do roz-
wiązania własnych wewnętrznych 
różnic. porozumienie tel awiwu 
z Damaszkiem może również zdy-
stansować od siebie Syrię i iran, 
między innymi dzięki usunięciu 
kluczowej pozycji z ich wspólnej, 
antyzachodniej propagandy – kon-
fliktu z izraelem.

 
poprawa relacji między Da-

maszkiem i Waszyngtonem także 
będzie miała korzystny wpływ na 
sytuację na bliskim Wschodzie. 
Zyskają na niej Stany Zjednoczone, 
szukające pomocy w stabilizacji 
iraku, Syria zaś może otrzymać od 
USa gwarancje, że nie dążą one do 
obalenia reżimu baszara al-assada.

Ze względu na swoją rolę na 
bliskim Wschodzie Syria stanowi 
obecnie duże wyzwanie dla spo-
łeczności międzynarodowej, w tym 
polski. nie należy także zapominać 
o obecności polskiego kontyngentu 
Wojskowego w libanie i na 
Wzgórzach Golan, która wpływa 
na dobrą atmosferę w relacjach 
polsko-syryjskich. Dlatego też w in-
teresie władz rp leży zacieśnianie 
współpracy z Damaszkiem w wielu 
dziedzinach (takich jak gospodar-
ka, kultura czy turystyka).
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