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SYRYjSKIE SPOŁECZNOŚCI RELIGIjNE  
WObEC REżIMU bASZSZARA AL-ASSADA

Syrian religious communities in the face of the regime 
Bashar al-Assad

Syria od najdawniejszych czasów była państwem o zróżni-
cowanej strukturze etnicznej i religijnej. Na początku VII wie-
ku, w kilka lat po ukształtowaniu się islamu, została podbita 
przez Arabów, którzy w Damaszku ustanowili stolicę, zarazem 
stając się centrum kulturalnym ówczesnego świata muzułmań-
skiego. Po przejęciu władzy w Imperium Muzułmańskim 
przez dynastię Abbasydów, którzy stolicę przenieśli do Bagda-
du, Syria stała się jedynie prowincją. Przez kolejne wieki, te-
rytoria doświadczane były przez różnych najeźdźców i oku-
pantów, co doprowadziło do wyludnienia kraju. W wieku XVI 
Syria włączona została do Imperium Osmańskiego. Wielowie-
kowa historia kraju, wypracowała modele współżycia przed-
stawicieli różnych religii, obok siebie w zgodzie i wzajemnym 
poszanowaniu.

Wieloletni reżim rodziny al-Assadów uciskający mieszkań-
ców Syrii, spotęgowany wydarzeniami arabskiego przebudze-
nia w Afryce Północnej w grudniu 2010 roku, zapoczątkował 
przewrót w państwie, którego celem było obalenie dotychcza-
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sowego prezydenta. Społeczne demonstracje były jednak 
krwawo tłumione przez władzę, zmieniając się w trwającą do 
chwili obecnej w krwawą wojnę domową, w której ofiarami 
stali się zwykli obywatele Syrii.

Celem niniejszego artykułu jest podjęcie próby dokonania 
analizy aktualnej sytuacji w Syrii, ogarniętej działaniami wo-
jennymi, które w 2014 roku stały się jeszcze bardziej skompli-
kowane. Przeciwko prezydentowi Baszszarowi al-Assadowi, 
wystąpiła nie tylko opozycja antyreżimowa, ale również 
w walce przeciwko ludności cywilnej coraz bardziej agresyw-
nie działają dżihadyści z proklamowanego 29 czerwca 2014 
roku samozwańczego Państwa Islamskiego. Podjęty temat 
analizy jest niezwykle ważny i aktualny, bowiem często infor-
macje medialne są powierzchowne i nie omawiają dokładnego 
podłoża konfliktu w Syrii.

W artykule wykorzystano metodę analizy historycznej oraz 
metodę analizy źródeł, w zakresie najnowszej historii Syrii. 
Podstawową literaturę wykorzystaną w artykule stanowią 
opracowania dotyczące systemu politycznego państw Bliskie-
go Wschodu oraz jego historii po upadku Imperium Osmań-
skiego, a także bieżące informacje doniesień agencyjnych, pu-
blikowane w Internecie.

1. Syria – informacje ogólne

Syryjska Republika Arabska, państwo bliskowschodnie, 
w południowo-zachodniej Azji, usytuowane na wschodnim 
wybrzeżu Morza Śródziemnego, graniczące z Turcją, Irakiem, 
Jordanią, Izraelem i Libanem. Stolicą kraju jest Damaszek1, 

1 Damaszek zamieszkiwało do początku zamieszek w 2011 r. ok. 1,7 
mln mieszkańców.
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zaś największym miastem jest położone na północy Aleppo2. 
Pozostałe istotne miasta to: Hims, Hama, Idlib, Al-Hasaka, 
Dayr al-Zawr, Latakia, Dara, Al-Rakka, Tartus. Łącznie pań-
stwo zamieszkiwane było przez ok. 21 mln ludzi o zróżnico-
wanej strukturze etnicznej, w której można wyróżnić Arabów, 
uchodźców palestyńskich i irackich stanowiących łącznie bli-
sko 90% ludności kraju. Społeczeństwo syryjskie to także 9% 
populacja Kurdów, nadto Ormianie i Turkmeni. Językiem 
urzędowym jest arabski, ale wykształceni Syryjczycy mówią 
także po angielsku i francusku. Społeczność Kurdów, posługu-
je się zakazanym językiem kurdyjskim. Ludność mieszkająca 
w miastach to ok. 50% społeczeństwa Syrii. Kraj posiadał wy-
soki przyrost naturalny: w latach 80. XX wieku było to 400/00, 
a od lat 90. XX wieku przyrost maleje, bowiem w 2006 r. wy-
niósł już tylko 230/00. Jednak ów czasowy wzrost spowodował, 
że społeczeństwo jest młode, bo aż 37% ludności syryjskiej to 
osoby poniżej 15 roku życia. Przeciętna długość życia: 70 lat 
mężczyźni i 73 lata kobiety. Edukacja jest trzystopniowa: sze-
ścioletnia szkoła podstawowa, trzyletni okres przygotowaw-
czy lub szkolenie zawodowe oraz trzyletni okres szkoły śred-
niej. Dwukrotne okresy trzyletniej szkoły przygotowawczej 
i średniej są obowiązkowe do kontynuowania nauki na stu-
diach wyższych. Największy uniwersytet syryjski znajduje się 
w Damaszku. Edukacja jest bezpłatna i obowiązkowa w wieku 
6-12 lat, dzięki czemu frekwencja nauczania wynosiła 97,9%, 
ale nadal kraj posiada wysokie wskaźniki analfabetyzmu: 
wśród mężczyzn jest to 9,3%, zaś wśród kobiet 17,8%.3

2 W Aleppo mieszkało do 2011 r. ok. 4,6 mln mieszkańców.
3 Por. K. Czajkowska, A. Diawoł-Sitko, Systemy polityczne wybranych 

państw Bliskiego Wschodu, Warszawa 2012, s. 200-201.
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Kraj posiada bogactwa naturalne, do których należą złoża 
ropy naftowej i gazu ziemnego, a także fosforaty, rudy chromu 
i manganu, rudy żelaza, soli kamiennej, gipsu i marmuru.

2. Struktura religijna i etniczna

Różnorodność etniczna kraju, odzwierciedlona jest także 
w strukturze religijnej ludności. Sunniccy muzułmanie stano-
wią 72%, a zarazem najliczniejszą grupę religijną, 14% to ala-
wici, 12% stanowią chrześcijanie, 2% druzowie i szyici. 
Dniem wolnym od pracy jest piątek, bowiem do południa od-
bywają się modlitwy wspólnotowe w meczetach, z tego wzglę-
du większość sklepów jest zamknięta. Wyjątek stanowią dziel-
nice chrześcijańskie. 

Sunnici – muzułmanie, należący do największego, bowiem 
stanowią niemal 90% wszystkich muzułmanów na świecie, or-
todoksyjnego odłamu islamu, zwanego sunnizmem. Wyznaw-
cy ci, pozostają wierni tradycji Mahometa, określanej mianem 
Sunna, co z arabskiego oznacza ścieżka, droga, tradycja. Uzna-
ją także zwierzchnictwo nad społecznością wierzących wszyst-
kich kalifów do 1258 roku4, jako prawowitych następców Ma-
hometa. Sunnici uważają siebie za najbardziej prawowiernych 
kontynuatorów tradycji proroka, określając siebie jako „ludzi 
tradycji i wspólnoty”. Oprócz Koranu i Sunny, podstawę pra-
wa stanowi zgodna opinia wspólnoty religijnej, a więc zgodne 
ustalenie uczonych w prawie, żyjących po śmierci Mahometa, 
postępowania w określonym przypadku, którego nie wyjaśnia 
Koran ani Sunna. W społeczności tej praktykowana jest zasa-

4 Rok 1258 jest końcem dominującego panowania nad światem mu-
zułmańskim przez dynastię Abbasydów.
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da: „Ktokolwiek słucha Posłańca, ten słucha Boga” (4,80)5. 
Mahomet pozostawił zgodę na dostosowywanie prawa do ak-
tualnych warunków wraz z jej wiążącą oraz nieomylną opinią, 
wydaną przez prawników, wyrażoną w słowach: „Moja spo-
łeczność nie będzie zgodna w błędnej nauce”. 

Islam nie jest religią jednolitą. Pierwszy podział w ummie 
nastąpił po śmierci Mahometa, który nie wskazał swojego na-
stępcy, ani nie określił sposobu sukcesji władzy. Część wierzą-
cych uważała, że władzę nad społecznością religijną może 
sprawować tylko ktoś z rodziny proroka, wspierając tym sa-
mym zięcia Mahometa – Alego, z tego względu jego zwolen-
ników (z arab. szi’a) nazwano szyitami. Większa grupa ummy 
zaakceptowała Abu Bakra, towarzysza proroka na jego następ-
cę, określając go mianem chalifat an-nabi, co znaczy następca, 
zastępca proroka. Tym samym uznano, że każdy wierny, wła-
ściwie postępujący i przestrzegający zasad Koranu muzułma-
nin, zasłużony dla islamu (arab. ar-raszidun, ozn. sprawiedli-
wy) może sprawować władzę nad społecznością wiernych 
Allaha. W sunnizmie wykształciły się szkoły teologiczne, któ-
rych przedstawiciele uważali, za jedyne źródło prawdziwej 
wiary i nauki Koran oraz Tradycję proroka. Odstępstwo od tej 
drogi traktowane jest jako herezja, z arab. bid’a. Tradycjonali-
ści uważają, że człowiek musi postępować drogą Boga i nie 
może pogłębiać nauki wiary własnymi siłami.

Szyici – z powyższą koncepcją zwierzchnictwa nad spo-
łecznością muzułmańską nie zgadzali się pozostający w mniej-
szości stronnicy, a więc zwolennicy Alego. Islam pretendując 
do miana całościowego zbioru zasad postępowania przede 

5 W niniejszym artykule wszystkie odwołania do Koranu pochodzą 
z wydania: Koran z języka arabskiego przełożył i komentarzem opatrzył 
Józef Bielawski, Warszawa 2007.
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wszystkim religijnego, ale także politycznego, kulturalnego 
i społecznego, w sposób szczególny doceniał osobę zwierzch-
nika nad społecznością wierzących, będącego jednocześnie 
osobą sprawującą władzę. Jak już wspomniano, problemy do-
minacji nad wierzącymi zapoczątkowała śmierć proroka, który 
nie wyznaczył swojego następcy, a także nie sformułował za-
sady w jaki sposób ma obowiązywać prawo przy obejmowa-
niu przywództwa nad muzułmanami. Ten brak organizacyjny 
spowodował nieporozumienia w społeczności wiernych, po-
nieważ wielu zasłużonych współpracowników Mahometa pra-
gnęło pełnić rolę przywódcy ummy, a zarazem sprawować 
władzę. Spory te nasiliły się jeszcze bardziej po śmierci zięcia 
Mahometa Alego w 661 roku. Większa część muzułmanów 
uważała, że zwierzchnictwo nad społecznością może sprawo-
wać każdy dobry muzułmanin, charakteryzujący się właściwą 
moralnością oraz uznaniem ummy. W mniejszości natomiast 
byli ci, którzy twierdzili, że następcą Mahometa może być tyl-
ko ktoś z jego rodziny, a zatem istotne były więzy krwi, a tak-
że pokrewieństwo z prorokiem. Tak więc pierwotnie doskona-
ły system religijno-społeczno-polityczny jaki stanowił islam, 
uległ rozłamowi na dwa główne nurty: sunnicki i szyicki.6 

Szyizm w języku arabskim oznacza stronnictwo, a dokład-
niej stronnictwo Alego. Ali ibn Ali Talib był mężem córki Ma-
hometa – Fatimy oraz ojcem wnuków proroka: Husajna i Has-
sana. Ali przez część wyznawców islamu, zwłaszcza przez 
szyitów postrzegany jest jako najważniejsza po Mahomecie 
osoba wczesnego okresu kształtowania się społeczności mu-
zułmańskiej.7 Szyici pozostają mniejszością muzułmańską. 

6 Por. J. Jasińska, Szyici, w: Mały słownik kultury świata arabskiego, 
red. J. Bielawski, Warszawa 1971, s. 488-489.

7 Por. J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2007, 
s. 260.
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Szacuje się, że grupa ta stanowi ok. 10% wszystkich wyznaw-
ców Allaha na świecie. Przedstawiciele tej społeczności są 
obecni w różnych krajach muzułmańskich, takich jak: Jemen, 
Syria i Liban. Natomiast państwem, w którym mieszka naj-
więcej szyitów jest Iran. Stanowią oni aż 90% wszystkich wy-
znawców islamu w tym kraju.

Podstawowym powodem rozłamu były spory o władzę nad 
ummą, często wymuszane, a nawet przejmowane w wyniku 
morderstwa. Z czasem dołączyły również różnice doktrynalne. 
Wydarzenia z pierwszego okresu kształtowania społeczności 
szyickiej, stały się fundamentem kreującym koncepcję prze-
chodzenia władzy z ojca na najstarszego syna. Tak zrodziła się 
dynastia szyickich władców, określanych mianem imamów, 
którzy często ze względu na brak akceptacji tradycjonalistów 
działali w ukryciu. Rozdźwięk w pojmowaniu i interpretowa-
niu religii spowodował dalsze rozłamy, a w historii było nawet 
70 ugrupowań. Obecnie funkcjonuje kilka różnych frakcji isla-
mu szyickiego. Najliczniejszą grupę stanowią dwunastowcy, 
zwani imamitami, którzy dominują w Iranie, natomiast drugą 
istotną społecznością są isma’ilici, potocznie, ale błędnie na-
zywani siedmiowcami.8 Natomiast w Syrii, szczególną pozy-
cję osiągnęli, wywodzący się z tradycji szyickiej – alawici.

Alawici – najmłodsze ugrupowanie szyickie. Należy zazna-
czyć, że tradycja muzułmańska przypisuje Mahometowi okre-
ślenie, informujące o liczbie wszystkich sekt w łonie islamu, 
których będzie 73, ale tylko jedna będzie prawa, pozostałe zaś 
piekielne, czyli heretyckie.9 Przyjmuje się, że grupa ta ukształ-
towała się na przełomie XV i XVI wieku, w Iraku i północnej 

8 Por. A. Khoury, Szyici, w: Leksykon religii. Zjawiska, dzieje, idee, 
red. H. Waldenfels, Warszawa 1997, s. 451-452.

9 Por. Z. Landowski, Islam – nurty, odłamy, sekty, Warszawa 2008, s. 7.
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Syrii, jednak ugrupowanie wiąże swoją historię z żyjącym 
w IX wieku (zm. 864) teologiem Muhammadem ibn Nusaj-
rem, aczkolwiek niektórzy alawici negują historyczność Nu-
sajrego10, twierdząc, że stronnictwo wywodzi się od samego 
Alego (zięcia i kuzyna Mahometa). Problematyczna pozostaje 
także kwestia nazwy grupy, bowiem pierwsza brzmiała wła-
śnie nusajryci. Natomiast ortodoksyjna sunnicka społeczność 
muzułmanów określa alawitów terminem nasrani, co w arab-
skim oznacza chrześcijanie, ze względu na fakt kultywowania 
przez alawitów świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy, 
a także nadawania dzieciom imion typowo chrześcijańskich, 
jak Mateusz, Jan, Katarzyna11.

Historia alawitów ściśle związana jest z Syrią, która do dziś 
pozostaje główną siedzibą ugrupowania, zwłaszcza wybrzeże 
Morza Śródziemnego. Należy jednak podkreślić, że w czasach 
osmańskich sekta była bardzo prześladowana przez sunnickich 
władców. Natomiast najnowsza historia Syrii, ściśle powiązana 
jest z alawizmem. Ludność alawicka była biedna, bowiem 
głównie zajmowała się rolnictwem, uprawiając bawełnę, tytoń, 
pszenicę i winogrona. Nadto nadal żyła w poczuciu pogardy ze 
strony sunnitów. Dlatego też w czasach dominacji francuskiej 
nad Syrią, szansą dla alawitów była służba w armii. Francuzi 
specjalnie powoływali do wojska alawitów, chrześcijan oraz 
druzów, a więc przedstawicieli mniejszości religijnych i etnicz-
nych, aby w ten sposób przeciwstawić armię sunnickiej elicie 
rządzącej. Po odzyskaniu niepodległośi przez Syrię, armia skła-
dała się głównie z alawitów, bowiem sunnickie elity ziemiań-

10 Być może podważanie historyczności ibn Nusajrego wiąże się z jego 
niezbyt prawowiernymi poglądami. Uważał on, że dozwolone są człowie-
kowi grzeszne postępowania, jak chociażby homoseksualizm mężczyzn, 
ponieważ Bóg nie zakazał namiętności.

11 Por. J. Jasińska, Alawici, w: Mały słownik kultury świata…, s. 42.
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skie nie były zainteresowane służbą w armii. Taka struktura sił 
w państwie, umożliwiła przejęcie władzy w Syrii mniejszości 
religijnej, którą do dziś pozostają alawici.12

Postrzeganie alawitów w świecie islamu nie jest jedno-
znaczne. Teolodzy odmawiają alawitom statusu ugrupowania 
muzułmańskiego, bowiem ich wierzenia znacząco dobiegają 
od zasad religii przekazanej przez Archanioła Gabriela. Ele-
mentem wspólnym z islamem jest uznawanie jedynobóstwa 
Boga (tawhid).13

Doktryna alawizmu – Bóg nie ma konkretnego imienia, 
określany jest mianem znaczenie lub najwspanialszy Bóg, bę-
dący istnieniem odwiecznym, a także występującym w róż-
nych wcieleniach. Dzieje ludzkości pozostają w łączności 
z koncepcją Boga i zostały podzielone na siedem er, w których 
istnieją trójce: Ma’na, czyli Bóg, Ism pełniący funkcję proroka 
oraz Bab, czyli pomocnik. Ostatnia siódma14 era to czas isla-
mu, która zdominowana została przez Alego, Mahometa i Sal-
mana al-Farisi15. Zgodnie z tą koncepcją Ali jest Bogiem i stoi 
w hierarchii wyżej aniżeli Mahomet, przez co Ali jest bardziej 
szanowany. Taka wizja interpretacji religijnej, stoi w sprzecz-

12 Por. J. Zdanowski, Historia Bliskiego Wschodu XX wieku, Wrocław 
2010, s. 231-233.

13 Por. J. Danecki, Podstawowe wiadomości…, s. 353.
14 Pierwszą erę stanowili: Abel, Adam i Gabriel; zaś szóstą Szymon 

Piotr, Jezus, Rawzaba ibn al-Marzuban.
15 Salman al-Farisi – towarzysz proroka Mahometa, był w niewoli ży-

dowskiej, lecz został uwolniony dzięki staraniom proroka. Urodzony w Per-
sji w okolicach miasta Isfahan, w rodzinie zaratustriańskiej, on sam w mło-
dości przeszedł na chrześcijaństwo, a wraz z nastaniem islamu nawrócił się 
na nową religię. Był pomysłodawcą wykopania fosy, której zadaniem była 
ochrona Medyny przed najazdem wojsk agresora pod wodzą Abu Sufjana 
w 627 r. Salman al-Farisi jako pierwszy człowiek przetłumaczył Koran z ję-
zyka arabskiego na język obcy, którym był perski. Por. M. Gaudefroy-De-
mombynes, Narodziny islamu, Warszawa 1988, s. 111.
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ności z fundamentalną tradycją muzułmańską. Owa trójca 
tworzy nierozłączną jedność, zaś istotą Boga jest światło. 
Z tego względu alawici widzą w słońcu i księżycu miejsce 
przebywania Alego, Mahometa i Salmana, dlatego też modli-
twy odprawiane są, patrząc w słońce.

Pochodzenie alawitów – przed stworzeniem świata alawici 
byli światłami. Uwierzyli, że są najszlachetniejszymi stworze-
niami i tym samym popełnili pierwszy ciężki grzech – dumy, 
kolejnym grzechem było uznanie siebie za równych Alemu, 
a więc Bogu, z tego powodu zostali strąceni na ziemię pod po-
stacią ludzi. Z buntu alawitów Ali stworzył szatany, zaś szatan 
z grzechów jakie popełniali alawici stworzył kobiety. Intere-
sujacą jest także alawicka koncepcja wędrówki dusz, zgodnie 
z zasadą, że to co było dobre się doskonali, zaś co złe ulega 
dalszej degradacji. Alawici wierzą, że dusza umierającego 
uchodzi przez usta i przenosi się do innych stworzeń: ludzi, 
zwierząt oraz roślin. Zapewne z tego powodu wierzący boją 
się śmierci przez uduszenia, np. przez powieszenie, bowiem 
wówczas zgodnie z wierzeniami, dusza nie może wydostać się 
z ciała. Zgodnie z wierzeniami, dusza zmarłego prawego ala-
wity przenosi się do ciała innego człowieka, zwykle doskonal-
szego, od zmarłego. Natomiast dusza grzesznika alawickiego 
umieszcza się w ciele bydlęcym, zwłaszcza zwierząt jadalnych 
przez człowieka. Dusza kobiety może wcielić się tylko w du-
szę innej kobiety. Natomiast dusze niealawitów umiejscawiają 
się w ciałach zwierząt, zgodnie z zasadą: dusze uczonych mu-
zułmańskich w ciałach osłów, dusze uczonych chrześcijań-
skich w ciałach świń, zaś dusze uczonych żydowskich w cia-
łach małp. Natomiast wrogowie Alego odradzają się w ciałach 
zwierząt nieczystych, a więc psów.16

16 Por. J. Danecki, Podstawowe wiadomości…, s. 357-358.
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Alawizm odrzuca muzułmańskie prawo religijne, twier-
dząc, że i tak sami posiadają pełnię zrozumienia zasad prawa. 
Z tego względu nie stosują zakazu spożywania alkoholu. Prak-
tyki religijne także postrzegane są mniej rygorystycznie, niż 
wśród sunnitów. Owszem modlitwa posiada znaczenie, ale 
mniejsze niż w nurtach większościowych. Alawici mogą mo-
dlić się wspólnie z innymi muzułmanami, bowiem Koran po-
siada boskie pochodzenie. Alawickie święta mają charakter 
synkretyczny i są związane z islamem, chrześcijaństwem oraz 
zwyczajami perskimi. Najważniejsze są oczywiście te wyda-
rzenia, które upamiętniają Alego.17

Podobnie struktura etniczna Syrii jest zróżnicowana. Fun-
dament społeczeństwa stanowią Arabowie 89%, ponadto Kur-
dowie 6%, Ormianie 3% oraz Palestyńczycy, Cyganie i Asy-
ryjczycy 2%.

3. Partia Socjalistycznego Odrodzenia Arabskiego Al-baas 

W czasie zimnej wojny, Syria podobnie jak Egipt, znalazła 
się w radzieckiej strefie wpływów. Stąd też charakter władzy 
syryjskiej ukierunkowany był w stronę socjalizmu, co podkre-
ślone zostało w konstytucji państwowej, określającej Syrię 
jako republikę socjalistyczną, dążącą do jedności arabskiej.

Polityczna rola i siła alawitów zaczyna dominować od lat 
50. XX wieku. Umocniona została w 1970 r. zdobyciem wła-
dzy, dzięki poparciu Partii Socjalistycznego Odrodzenia Arab-
skiego Al-Baas i wygraniu referendum prezydenckiego przez 
Hafiza al-Asada, wywodzącego się właśnie z rodu alawickie-
go. Od tego momentu Syrią rządzi mniejszościowe ugrupowa-

17 Tamże, s. 359-360.
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nie, stając się jednocześnie główną siłą polityczną kraju. Ala-
wici dążyli do uznania ich ugrupowania jako muzułmańskiego, 
bowiem brak takiej akceptacji mogło być interpretowane jako 
brak tolerancji islamu.18 

Wraz z nastaniem rządów partii Al-Baas oraz Hafiza al-A-
sada, dokonano zmian w konstytucji, aby tym samym umocnić 
jego pozycję władcy w państwie. Prezydent rozpoczął swoje 
rządy od oczyszczenia gabinetów z przeciwników, pacyfikując 
ludność muzułmańską oraz kurdyjską. Intensywna kontrola 
państwowa nad organizacjami polityczno-wojskowymi, 
zwłaszcza palestyńskimi, sprawiła niemal całkowite zniknię-
cie wszelkich manifestacji publicznych przeciwko władzy. Sy-
ria angażował się w kolejne wojny i interwencje zbrojne: 
w 1967 r. w Wojnie Sześciodniowej utraciła na rzecz Izraela 
Wzgórza Golan, w latach 70. XX wieku była zaangażowana 
w domową wojnę w Libanie, której celem było utrzymanie 
właściwych proporcji sił w Libanie oraz niedopuszczenie do 
przejęcia władzy w państwie przez organizacje palestyńskie. 
Hafiz al-Asad rozwinął także współpracę z ZSRR, obejmując 
pozycję lidera w regionie. Po irackiej inwazji na Kuwejt 
w 1990 roku, Syria potępiła działania Iraku, a tym samym 
zbliżyła się w stosunkach międzynarodowych do Zachodu 
i USA. Podjęła także negocjacje z Izraelem, w kwestii odzy-
skania Wzgórz Golan. Jednak w wyniku braku porozumienia, 
a także zawiązania współpracy między Turcją i Izraelem, Syria 
zaczęła umacniać własne sojusze z Iranem i Irakiem, a także 
Arabią Saudyjską.19 Po atakach na World Trade Center 
11 września 2001 roku, podjęto ograniczoną współpracę 

18 Por. J. Zdanowski, Historia Bliskiego Wschodu…, s. 238-240.
19 Por. K. Czajkowska, A. Diawoł-Sitko, Systemy polityczne wybra-

nych…, s. 204-206.
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z USA na rzecz zwalczania terroryzmu, ale syryjski sprzeciw 
wobec wojny w Iraku w 2003 r. pogorszył wzajemne relacje 
między oboma państwami, tym bardziej, że Stany Zjednoczo-
ne umieściły Syrię na liście państw wspierających terroryzm.

4. baszszar al-Asad

Prezydent Hafiz al-Asad, zmarł 10 czerwca 2000 roku, po 
30 latach sprawowania władzy nad krajem. Po jego śmierci 
zmieniono konstytucję, obniżając minimalny wiek kandydata 
na urząd prezydenta z 40 na 34 lata. Stało się tak dlatego, aby 
władzę mógł objąć syn zmarłego – Baszszar al-Asad20. Młody 
i wykształcony w zachodniej uczelni prezydent, był zwolenni-
kiem nowoczesnych technologii. Swoją postawą zyskał przy-
chylność społeczeństwa, bowiem pozwolił na dostęp do Inter-
netu, który wcześniej był zakazany, a także nie sprzeciwiał się 
instalowaniu anten satelitarnych. Zapoczątkował tym samym 
nowy rozdział w historii kraju, otwierając go na nowoczesność 
i świat.21 Te dyplomatyczne postawy przywódcy, były koniecz-
ne, aby zyskał poparcie narodu dla autorytarnych rządów reżi-
mowych. Początek prezydentury nacechowany był reformami 
ekonomicznymi kraju, jednak po 11 września 2001 roku, Basz-
szar al-Asad stał się obrońcą spraw muzułmańskich przed do-
minacją świata Zachodu. Takie stanowisko umocniło jego po-
zycję zarówno w Syrii, jak również w regionie Bliskiego 
Wschodu. W 2007 roku został ponownie wybrany na drugą 

20 W referendum prezydenckim zyskał 97,29% głosów.
21 Por. M. Kaczorowska, Syria – dyktatura o krok od demokracji, 

w: Bliski Wschód coraz bliżej, red. J. Danecki, S. Sulowski, Warszawa 
2011, s. 294.
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kadencję prezydencką i tym samym zapoczątkował zmiany 
w swojej polityce zagranicznej. Baszszar al-Asad dążył do 
współpracy ze Stanami Zjednoczonymi oraz Unią Europejską, 
zaś problematyczne pozostawały nadal kwestie z Izraelem 
oraz Libanem.22

5. Wojna domowa w Syrii od 2011 roku

17 grudnia 2010 roku w Tunezji w proteście przeciwko bra-
kowi perspektyw życiowych podpalił się bezrobotny sprze-
dawca uliczny Mohamed Bouazizi. Mohamed z handlu straga-
nowego osiągał dochód ok. 140 dolarów amerykańskich, 
dzięki którym wspierał matkę oraz pięcioro rodzeństwa. Przy-
czyną podpalenia była zniewaga której doznał od policjantki 
(publicznie uderzyła mężczyznę w twarz) i konfiskata straga-
nu. Tak zapoczątkowane zostały wydarzenia, określane termi-
nami: arabska wiosna, arabska zima ludów, arabskie przebu-
dzenie. Ogólne niezadowolenie obywateli państw Afryki 
Północnej odnoszące się do złych warunków życiowych, bez-
robocie, rosnące ceny żywności, a także korupcja i nepotyzm 
władzy, do tego ograniczanie swobód obywatelskich przez 
reżimy, stały się początkiem fali niezadowolenia wśród społe-
czeństwa. Protesty w Tunezji, stały się inspiracją dla pozosta-
łych państw w regionie, a tym samym rozprzestrzeniły się na 
Egipt, Libię, Algierię, a także państwa Bliskiego Wschodu: Je-
men, Jordanię oraz Syrię. Niektóre z tych państw załagodziły 
sytuację sprawnie, zapobiegając zintensyfikowanej niechęci 
społeczeństwa, odwołując ze stanowisk kontrowersyjnych po-

22 Por. K. Czajkowska, A. Diawoł-Sitko, Systemy polityczne wybra-
nych…, s. 206-207.
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lityków, tak stało się w Jordanii. W innych, jak chociażby 
w Libii, Egipcie oraz Jemenie, protesty trwały długo, zaś osią-
gnięte rezultaty nie do końca były zbieżne z oczekiwaniami 
protestujących. Niewątpliwie w najtrudniejszej sytuacji znala-
zła się Syria, która od 15 marca 2011 roku pozostaje w stanie 
wojny domowej.

Prezydent Baszszar al-Asad rozpoczął krwawe tłumienie 
wystąpień opozycji. Nie pomogły sankcje nałożone na kraj 
przez Ligę Państw Arabskich, która zawiesiła Syrię w prawach 
członka. Siły rządowe rozpoczęły działania przeciwko rebe-
liantom, w wyniku których ginęły tysiące ludzi. Brak zdecydo-
wanej reakcji sił międzynarodowych sprawił, że reżim Basz-
szara al-Asada doprowadził do krwawej wojny domowej, 
trwającej nieprzerwanie do 2011 roku.

Bezpośrednią przyczyną wystąpień społeczeństwa syryj-
skiego było zablokowanie przez służby państwowe niektórych 
stron internetowych, jak chociażby Facebook, Wikipedia, 
YouTube. Głównym postulatem protestujących było ustąpie-
nie prezydenta oraz zniesienie stanu wyjątkowego, a także 
wprowadzenie reform polityczno-gospodarczych i podjęcie 
działań antykorupcyjnych, zwłaszcza w instytucjach publicz-
nych. Odpowiedzią władz państwowych było krwawe tłumie-
nie demonstracji, w wyniku których ginęły znaczące liczby 
osób. Wprowadzono także inne represje: odcinano dostęp 
wody, energii elektrycznej, konfiskowano żywność oraz dobra 
prywatne.23

Niepokoje społeczne w Syrii narastały od wielu lat. Naj-
poważniejszym czynnikiem oddziałującym bezpośrednio na 
ludność były aspekty ekonomiczne oraz łamanie praw czło-
wieka. Instytucje zajmujące się ochroną praw człowieka, do-

23 Por. M. Kaczorowska, Syria – dyktatura…, s. 297.
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tychczas w kraju rządzonym przez Baszszara al-Asada nie mo-
gły działać oficjalnie.24 Do tego i tak już niełatwego problemu, 
dołączyły także aspekty kulturowo-religijne. Niechęć społecz-
na uwydatniła się wśród większości sunnickiej, która pozosta-
je od wielu dziesiątek lat pod rządami mniejszości alawickiej. 
Opozycja antyreżimowa uznała, że jedyną drogą do wprowa-
dzenia zmian w państwie jest wojna domowa i w jej wyniku 
obalenie autokracji. Uznając tym samym, że transformacja na 
drodze demokratycznej, nie jest możliwa w warunkach pań-
stwa arabskiego, bowiem sprawdza się tylko w Europie.25

Należy podkreślić, że Syria należy do tych państw, które 
prowadzą badania lub są w posiadaniu broni jądrowej, a także 
broni chemicznej. Syryjski reżim zastosował przeciwko ludno-
ści cywilnej atak gazowy w Ghucie, 21 sierpnia 2013 roku. 
Okolice te zdominowane są przez rolnictwo i zamieszkiwane 
przez sunnitów. W opinii obserwatorów w ataku gazowym 
zginęło do 355 do 1821 osób. Użycie tego rodzaju broni wo-
bec cywilów jest niewątpliwie aktem niepokojącym, ale nale-
ży pamiętać, że broń ta może się dostać w ręce dżihadystów 
z Państwa Islamskiego. Z tego względu obserwatorzy i wy-
wiadowcy zachodnich państw prowadzą szeroko zakrojony 
monitoring syryjskiej broni chemicznej.

6. Chrześcijanie w Syrii

Do czasu wybuchu wojny, Syria należała do tych bliskow-
schodnich państw, w których muzułmanie i chrześcijanie żyli 

24 Por. J. Zdanowski, Bliski Wschód 2011: Bunt czy rewolucja, Kraków 
2011, s. 19.

25 Por. S. Niedziela, Konflikty i napięcia w świecie arabskim, Warszawa 
2012, s. 244.
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w dobrych, sąsiedzkich relacjach. Partia Baas zapewniała 
chrześcijanom wolność religijną, wierni mogli uczestniczyć 
w nabożeństwach oraz Mszach świętych, a także remontować 
i budować kościoły. Muzułmańskie władze akceptowały histo-
ryczne odwołania chrześcijan do tych terenów. To właśnie 
w drodze do Damaszku Szaweł, spotkał Jezusa i nawrócił się 
na chrześcijaństwo. Warto także pamiętać, że Jezus posługiwał 
się językiem aramejskim, którym wówczas posługiwała się 
ludność syryjska. Nadto właśnie w Antiochii, będącej stolicą 
rzymskiej prowincji syryjskiej, nazwano po raz pierwszy 
chrześcijanami tych, którzy uznali Jezusa Chrystusa oraz przy-
jęli chrzest. Także z terenów Syrii wywodziło się wielu chrze-
ścijańskich świętych, a wśród nich: św. Sergiusz, św. Arse-
niusz, św. Jan Damasceński. Wreszcie wybitny uczony 
wczesnego okresu chrześcijaństwa Orygenes, także pochodził 
z Syrii.26 Wspólna wielowiekowa historia wyznawców religii 
monoteistycznych, pozwalała możliwie dobrze żyć obok sie-
bie oraz praktykować własne zwyczaje związane z kultem. 
Zgodnie z zapisami konstytucji syryjskiej państwo nie jest kra-
jem wyznaniowym, a zatem nie posiada też religii państwo-
wej, wobec czego status wszystkich religii jest równy. Jednak 
mimo takiego prawa, chrześcijanin nie może ubiegać się 
o funkcję prezydenta kraju, ze względu na dominację islamu 
w państwie.

Jednak w ostatnim czasie grupą szczególnie narażoną na 
zagrożenie ze strony opozycji stały się gminy chrześcijańskie, 
bowiem są postrzegane jako wrogowie sunnickich muzułma-
nów oraz zwolennicy rządów Baszszara al-Asada, stając się 
tym samym obcymi we własnym domu. Zagrożenie społecz-
ności chrześcijańskiej, nasila się ze strony fanatycznych rebe-

26 Por. J. Żebrowski, Dzieje Syrii, Warszawa 2011, s. 71.
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liantów muzułmańskich, często przybywających spoza Syrii, 
dążących do utworzenia państwa religijnego. Coraz częściej 
chrześcijanie są uprowadzani, torturowani i zabijani przez mu-
zułmańskich prześladowców. Również bardzo powszechnym 
stają się gwałty wobec kobiet i młodych dziewcząt na oczach 
ich mężów oraz rodziców. Taka sytuacja zmusza liczne grupy 
chrześcijan do opuszczenia własnych domów i emigracji.

Chrześcijaństwo w Syrii, do czasu wybuch wojny domowej, 
mającej na celu obalenie rządów Baszszara al-Assada, reprezen-
towane było przez około 10% mieszkańców kraju. Do najważ-
niejszych kościołów chrześcijańskich, należy zaliczyć: Prawo-
sławny Patriarchat Antiocheński, Katolickie Kościoły 
Wschodnie oraz niezbyt liczne grupy kościołów protestanckich.

Do czasu wybuchu wojny w 2011 roku, liczna społeczność 
chrześcijan zamieszkująca Damaszek nie spotykała się z trud-
nościami związanymi z praktykowaniem religii. Co prawda 
niedziela nie jest dniem wolnym od pracy w Syrii, ze względu 
na muzułmański charakter państwa, to jednak nabożeństwa 
oraz msze święte, w licznych kościołach damasceńskich, odby-
wały się bez przeszkód. Warto podkreślić, że muzułmańskie 
władze, szanowały zwyczaje religijne chrześcijan, tym samym 
umożliwiano pracownikom administracji państwowej, uczest-
niczenie w niedzielnych obrzędach. Uroczystość Bożego Naro-
dzenia 25 grudnia, jest dniem wolnym od pracy i świętem pań-
stwowym.27 Jednocześnie należy podkreślić, że chrześcijanie 
nie mogą nawracać muzułmanów na własne religię, co także 
było respektowane. Syryjscy chrześcijanie posiadali także wła-
sne sądy, których prawo oparte zostało na Biblii. Urzędy te 
orzekają w sprawach rodzinnych, małżeńskich, rozwodowych. 

27 Por. K. Czajkowska, A. Diawoł-Sitko, Systemy polityczne wybra-
nych…, s. 202.
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Między chrześcijanami a muzułmanami syryjskimi były wy-
raźne różnice dotyczące statusu społecznego, miejsca zamiesz-
kania oraz wykształcenia. Znacznie lepiej wyedukowanymi Sy-
ryjczykami są chrześcijanie, oni też zazwyczaj uczęszczają do 
szkół prywatnych. Ponadto chrześcijanie zamieszkiwali duże 
miasta, jak chociażby Damaszek, Latakia, Aleppo oraz Hama.

Mimo różnorodności denominacji chrześcijańskich, wyni-
kających z wielowiekowych uwarunkowań historycznych, 
przedstawiciele Kościołów obecnych w Syrii współpracowali 
ze sobą. W wyniku interwencji wojskowych w trakcie trwania 
wojny domowej oraz coraz bardziej aktywnych działań Pań-
stwa Islamskiego na terenie Syrii, chrześcijanie, bez względu 
na przynależność do Kościoła, doświadczają prześladowań, ze 
strony agresorów, zwłaszcza zwolenników Państwa Islamskie-
go. Sytuacja ta jest tym bardziej bolesna, że do 2011 roku Sy-
ria obok Libanu, była bliskowschodnim państwem, w którym 
chrześcijanie nie byli prześladowani oraz dyskryminowani. 
Sytuacja uległa znaczącej zmianie wraz ze wzrostem znacze-
nia w tym rejonie radykalnych zwolenników Państwa Islam-
skiego. W listopadzie 2013 roku w pobliżu miasta Homs, za-
mieszkiwanego przez syryjskich chrześcijan prawosławnych 
dokonana została największa masakra na ludności chrześcijań-
skiej, od początku wojny w Syrii. Dżihadyści zamordowali 45 
osób, grzebiąc ich w masowych grobach, zaś 1500 rodzin zo-
stało wykorzystanych przez bojowników Państwa Islamskiego 
jako żywe tarcze. W następnych tygodniach, media donosiły 
o kolejnych prześladowaniach ludności chrześcijańskiej, zaś 
patriarcha Grzegorz III Laham informował o kolejnych mę-
czennikach, którzy ponieśli śmierć za wyznawaną wiarę.28

28 Por. VI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym poświęco-
ny Syrii [online], [dostępne 19.12.2014] w Word Wide Web http://pkwp.org/
VI-dszkp-syria-2014
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7. Aktualna sytuacja w Syrii

Syria znajduje się w głębokiej destrukcji, spowodowanej 
kilkuletnią wojną domową. Według szacunków każdego dnia 
z kraju ucieka 5 tysięcy mieszkańców, co każde przypuszczać, 
że wkrótce blisko 10 mln społeczność syryjska będzie posia-
dać status uchodźcy i będzie wymagać opieki oraz wsparcia 
innych państw. 

Istotną siłą walczącej opozycji są sunnici, stanowiący naj-
liczniejszą grupę religijną w Syrii, do czasu wybuchu wojny. 
Obecnie coraz wyraźniejsze stają się sunnickie dążenia do po-
wołania kalifatu, którego podstawą będzie szaria, jako wy-
znacznik sposobu życia wszystkich mieszkańców kraju. 
W przekazach medialnych ukazywany jest czarno-biały świat 
Syrii, w którym czarnym charakterem jest prezydent Baszszar 
al-Asad, zaś białym rebelianci, walczący o wolność całego na-
rodu. Jednak przekaz ten nie do końca oddaje stan rzeczywisty 
syryjskich wydarzeń. Owszem cały naród, bez wyjątku i po-
działów religijno-etnicznych cierpi bombardowanie, zamachy 
oraz dramat wojny. Dane ONZ wskazują, że w wyniku działań 
zbrojnych życie straciło już blisko 200 tysięcy osób.29

Sytuacja ludności syryjskiej jest dramatyczna. Najnowsze 
dane opublikowane przez UNHCR30 informują, że obecnie 
liczba uchodźców z Syrii i Iraku stanowi 13,6 mln. Osoby te są 
często pozbawione jedzenie oraz domu, co staje się szczegól-
nie dramatycznym, wobec zbliżającej się zimy. Tym bardziej, 
że Światowy Program Żywnościowy musiał zmniejszyć racje 

29 Por. ONZ ponad 191 tysięcy ofiar wojny w Syrii [online], [dostępne 
11.11.2014] w Word Wide Web http://wiadomosci.onet.pl/swiat/onz-ponad-
191-tys-ofiar-wojny-w-syrii/z765z

30 UNHCR – The United Nations High Commissioner for Refugees – 
Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców.
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żywnościowe, dla 4 mln ludzi. Potrzeby UNHCR są ogromne, 
bowiem aby przygotować się do nadchodzącej zimy, potrzeba 
prawie 60 mln dolarów. Jednocześnie ONZ podkreśla, że naj-
większymi darczyńcami są Unia Europejska, Stany Zjedno-
czone, Japonia, Norwegia oraz niektóre kraje Zatoki Perskiej. 
Odpowiadając na apel ONZu, solidarność z cierpiącymi 
uchodźcami syryjskimi, okazał król Arabii Saudyjskiej Abd 
Allah ibn Abd al-Aziz Al Su’ud31, który ofiarował na pomoc 
żywnościową dla 1,7 mln uchodźców różnych wyznań 104 
mln dolarów.32

Mimo, że liczby są ogromne, UNHCR dostrzega ogólną 
obojętność społeczeństwa międzynarodowego na ten problem. 
Tylko w Syrii ponad 7 mln ludzi to wewnętrzni uchodźcy, któ-
rzy z rozmaitych przyczyn, najczęściej prześladowań, zmusze-
ni zostali do opuszczenia własnych domów. Ponad 3 mln Sy-
ryjczyków uciekło za granicę. Tylko w 2014 roku prawie 2 mln 
Irakijczyków straciło dach nad głową, w wyniku walk na tle 
wyznaniowych oraz rozprzestrzeniania się wypływów Pań-
stwa Islamskiego. Tym samym w Iraku 2,9 mln ludzi to 
uchodźcy wewnętrzni. 

31 Abd Allah ibn Abd al-Aziz Al Su’ud ur 1.08.1924 r. w Rijadzie, od 
1.08.2005 r. król Arabii Saudyjskiej. Wcześniej był dowódcą Gwardii Kró-
lewskiej, wicepremierem oraz szefem dyplomacji saudyjskiej. Postrzegany 
jest za zwolennika współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Jest pobożnym 
muzułmaninem. Zgodnie z prawem szarii ma cztery żony, siedmiu synów 
i piętnaście córek. Miłośnik kultury i sztuki. Fundator bibliotek muzułmań-
skich w Rijadzie i Casablance. Znany z działalności dobroczynnej. Jest fun-
datorem operacji rozdzielenia polskich bliźniaczek syjamskich w 2005 
roku, za co na wniosek polskich dzieci otrzymał Order Uśmiechu.

32 Por. 100 milionów dla saudyjskich uchodźców od króla Arabii Sau-
dyjskiej [online], [dostępne 11.12.2014] w Word Wide Web http://www.
tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/wojna-w-syrii-krol-arabii-saudyjskiej
-pomaga-uchodzcom,497594.html
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Uchodźcy kierują się do Libanu (1,14 mln), Jordanii (608 
tys.), Iraku i Turcji (815 tys.), to te kraje przyjmują największą 
liczbę ludności uciekającej z zagrożonych terenów. Przedsta-
wiciele ONZ apelują do innych państw, o otwarcie granic dla 
uchodźców.

Zakończenie

Reasumując do czasu rozpoczęcia zamieszek w Syrii 
w 2011 roku, które przerodziły się w krwawą wojnę domową, 
status wyznawców różnych religii oraz mieszkańców kraju na-
leżących do rozmaitych grup etnicznych był poprawny. Mniej-
szości religijne posiadały prawo praktykowania własnych ry-
tuałów związanych z kultem religijnym, a w przypadku 
chrześcijan, muzułmańskie władze wykazywały się wyrozu-
miałością wobec pracowników, umożliwiając im uczestnicze-
nie w nabożeństwach niedzielnych. Dopiero nasilające się pro-
blemy związane ze stanem wyjątkowym, wprowadziły chaos 
w życie ludności syryjskiej. Prześladowaniom podlegają obec-
nie niemal wszyscy mieszkańcy kraju, którzy myślą inaczej 
aniżeli rebelianci utożsamiający się z Państwem Islamskim. 
Należy podkreślić, że obecnie prześladowani są nie tylko 
chrześcijanie, ale także muzułmańscy szyici oraz jazydzi. Zaś 
nade wszystko cierpią ludzie, bez względu na wyznawaną reli-
gię, wiele milionów obywateli Syrii musiało opuścić swoje 
domy i miasta, aby ocalić życie. 
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Summary

Syrian religious communities in the face of the regime 
Bashar al-Assad The article undertakes the analysis of the cu-
rrent situation in Syria. In the surrounded by the war country, 
the confessors of religion: Christianity and Islam are persecu-
ted. Many millions people had to run away from own houses 
and cities to save the life. The severity of the humanitarian di-
saster in Syria has been outlined by the UN and many interna-
tional organizations. More than 6.5 million Syrians have been 
displaced, more than 3 million Syrians have fled the country to 
countries such as Lebanon, Jordan, Turkey, Egypt, and Iraq 
and become refugees, and millions more have been left in poor 
living conditions with shortages of food and drinking water. 
The Syrian Civil War, also known as the Syrian Uprising, is an 
ongoing armed conflict taking place in Syria. The unrest began 
in the early spring of 2011 within the context of Arab Spring 
protests, with nationwide protests against President Bashar 
al-Assad’s government, whose forces responded with violent 
crackdowns. The conflict gradually morphed from popular 
protests to an armed rebellion after months of military sieges.


