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Stosunek mniejszoœci etnicznych, narodowych i religijnych
do wydarzeñ Arabskiej Wiosny w Syrii

Streszczenie: Syria w porównaniu do innych pañstw arabskich ma skomplikowan¹ strukturê etniczno-religijn¹. Mo¿na wyró¿niæ: Arabów, Kurdów, Ormian, Asyryjczyków, Turkmenów oraz inne grupy
etniczne. Mimo, ¿e dominuj¹c¹ religi¹ jest islam, mo¿na tak¿e zaobserwowaæ ró¿ne odmiany chrzeœcijañstwa czy judaizmu. W artykule przeanalizowany zostanie wp³yw konfliktu sannicko-alawickiego
i jego wp³yw na inne grupy etniczne i religijne w Syrii.
S³owa kluczowe: Syria, mniejszoœæ, etniczne, religijne, konflikt

Syria pod wzglêdem struktury wyznaniowej jest jednym z najbardziej z³o¿onych
krajów arabskich. W kraju tym zamieszkuj¹ g³ównie takie etnosy jak: Arabowie, Kurdowie, Ormianie, Asyryjczycy, Turkmeni i Czerkiesi, natomiast dominuj¹c¹ religi¹ jest
islam. Wystêpuj¹ tak¿e ró¿ne od³amy chrzeœcijañstwa oraz jezydyzm i judaizmu. Antagonizmy zaistnia³e miêdzy poszczególnymi grupami narodowymi i religijnymi tylko
zaogniaj¹ powsta³y konflikt. G³ównym problemem jest pokazanie ró¿nych aspektów zaanga¿owania tych grup w zachodz¹ce wydarzenia w tzw. Arabskiej Wioœnie w Syrii, np.
eskalacji konfliktu miêdzy sunnitami a alawitami, oraz jego konsekwencji dla innych
grup wspólnotowych. Zbyt d³ugotrwa³y konflikt przyczynia siê bowiem do wzrostu zagro¿eñ zwi¹zanych z niebezpieczeñstwem islamizacji kraju przez ugrupowania radykalne. Prowadzi to do postêpuj¹cego kryzysu i destabilizacji pañstwa, co w perspektywie
czasowej mo¿e doprowadziæ do wybuchu wojny domowej na bardzo du¿¹ skalê, która
mo¿e ogarn¹æ ca³y kraj.
Alawici nazywani byli wczeœniej Al-nusayriyun. Nazwa „alawici” zosta³a nadana
przez w³adze francuskie w 1918 roku i od tej pory przyjêta zosta³a jako oficjalna. Najwiêcej alawitów mieszka w Turcji (blisko 15 mln). Tureccy alawici pod wzglêdem narodowym dziel¹ siê na Turków i Kurdów. W Syrii zamieszkuje ich ok. 2,5 mln, w Libanie ok.
100 tys., w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych – kilka milionów (Abu al-Alaa,
2012). Alawici wywodz¹ siê z od³amu religijnego islamu, jakim jest szyizm, za³o¿ony
przez Muhammada Ibn Nusayra an-Namiriego, który zmar³ ok. 873 r. n.e. Nazwa wywodzi siê od imienia Imama Alego ibn Abi Taliba i oznacza wyznawców jego pos³annictwa.
Alawici zamieszkuj¹ obecnie obszary kilku pañstw, zaczynaj¹c od Akkaru w Libanie,
a¿ do góry Taurus w Turcji (Abu Zeyd, 2012a). Alawici uwa¿aj¹, i¿ zapocz¹tkowali
szyizm, uznaj¹ tych samych imamów, lecz po jedenastym imamie nast¹pi³ roz³am.
Twierdz¹, ¿e po œmierci Proroka kalifat powinien pozostaæ w rêkach krewnych Proroka,
czyli Alego. Szyici nie akceptuj¹ alawitów ze wzglêdu na zbyt liberalne podejœcie do
ró¿nych aspektów religii muzu³mañskiej. Natomiast przez sunnitów uwa¿ani s¹ za nie-
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wiernych lub heretyków (MacFarquhar, 2012). Ze wzglêdu na stosunkowo niewielk¹ literaturê na temat alawitów pozostaj¹ oni wspólnot¹ niezbadan¹ i enigmatyczn¹, dla
samych nawet muzu³manów. S¹ wspólnot¹ bardzo hermetyczn¹, nie rozpowszechniaj¹
swoich doktryn, nie buduj¹ meczetów. Nie chodz¹ na pielgrzymki do Mekki, nie modl¹
siê, a jeœli zdarzy im siê modliæ to na stoj¹co, tak jak niekiedy w chrzeœcijañstwie. Obchodz¹ Bo¿e Narodzenie, pij¹ alkohol i w czasie postu zachowuj¹ jedynie celibat. Doktryna ta przekazywana jest przez duchownych m³odym osobom w wieku 15–16 lat, które
wyra¿aj¹ chêæ pozostania w s³u¿bie kap³añskiej. Pozostali wyznawcy poznaj¹ swoj¹ religiê dosyæ powierzchownie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e wiele elementów zaczerpniêtych jest
z chrzeœcijañstwa, hinduizmu (reinkarnacja), zaratustryzmu, co œwiadczy o synkretyzmie
z tymi religiami. Historyczne t³o wskazuje na z³e traktowanie, zw³aszcza w Syrii. Traktowani byli oni przez wiele lat, jako obywatele drugiej kategorii przez sunnitów. W latach
40-tych XX w. ich sytuacja nieco siê poprawi³a (Hayder, 2012). Zreszt¹ przez setki lat
gnêbieni byli, dokonywano na nich rzezi, a w czasach Imperium Osmañskiego traktowani byli jako „heretycy” i zmuszani do uiszczania daniny na rzecz Imperium.
Syryjscy alawici zamieszkuj¹ obszary nadmorskie, g³ównie w prowincjach Tartus
i Latakia. Przewa¿nie s¹ to tereny górzyste, zazêbiaj¹ce siê z obszarami sunnickimi
i chrzeœcijañskimi, w prowincjach Homs i Hama, co powoduje jeszcze wiêksze zaostrzanie siê konfliktu wojennego. Warto tu nadmieniæ, ¿e alawici w latach 1922–1936 posiadali w³asn¹ autonomiê pod protekcj¹ w³adz Francji (MacFarquhar, op. cit.).
Historycznie alawici chêtnie zaci¹gali siê do wojska, poniewa¿ sunnici, jako lepiej sytuowani materialnie gardzili s³u¿b¹ wojskow¹. Dziêki zaanga¿owaniu w armii doszli niejako do w³adzy przez zamach wojskowy w 1970 r. w wyniku, którego nadal sprawuj¹
w³adzê w Syrii (Van Dam, 1995, s. 109). Po og³oszeniu niepodleg³oœci w Syrii, partia
Al-Bass i armia przyci¹ga³y coraz wiêksze iloœci alawitów. Sam zamach w 1970 r. dokonany przez Hafiza al-Assada, okaza³ siê apogeum ich si³y, poniewa¿ zdominowali ca³kowicie pañstwo. By³o to prawdziwym szokiem dla sunnitów, którzy nie doceniali ich si³y,
ignorowali i lekcewa¿yli alawitów. Prezydent powierzy³ kluczowe stanowiska swoim
wspó³wyznawcom, co spowodowa³o wielki strach wœród reszty Syryjczyków, którzy nazywali ich „Niemcami”. Metody ich dzia³ania by³y bowiem porównywane do dzia³añ
Gestapo (MacFarquhar, op. cit.).
Alawici znajduj¹ siê obecnie w sytuacji doœæ krytycznej. S¹ grup¹, która by³a dotychczas uprzywilejowana w handlu, wojsku i kluczowych sprawach w pañstwie, dlatego te¿
pragn¹ zachowaæ swoje dotychczasowe przywileje. Inni obywatele byli gnêbieni przez
re¿im, co powodowa³o niechêæ do alawitów ze strony mieszkañców Syrii. Bior¹c pod
uwagê wczeœniej wspomniane metody dzia³ania alawitów, mo¿na spodziewaæ siê chêci
zemsty ze strony zarówno zwyk³ych Syryjczyków, jak i ze strony fundamentalistów islamskich, a w konsekwencji chêæ jak najd³u¿szego utrzymania w³adzy przez alawitów.
Próbuj¹ prowadziæ rozmowy negocjacyjne z opozycj¹, które pozwol¹ odejœæ od w³adzy
bez jakichkolwiek ataków i spo³ecznej niechêci. Nie bez pos³uchu pozostaje fakt wsparcia alawitów przez Rosjê, Iran, Irak i ludnoœæ szyick¹ z p³d. Libanu. Utwierdza ich to
w przekonaniu, ¿e s¹ w stanie wymusiæ rozmowy pokojowe na opozycji.
W moim przekonaniu jedynym s³usznym, praktycznym i bezsprzecznym rozwi¹zaniem bêdzie zdobycie w³asnej autonomii lub utworzenie federacji, a nawet osobnego pañstwa alawickiego. Posiadaj¹ oni doœwiadczenie w rz¹dzeniu pañstwem, dobre po³o¿enie
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geograficzne i infrastrukturê nad Morzem Œródziemnym, jak równie¿ stosunkowo dobrze
wyszkolone i uzbrojone wojsko, które by³o dotychczas trzonem armii syryjskiej. Bior¹c
pod uwagê trwaj¹c¹ ju¿ od prawie dwóch lat wojnê domow¹ w Syrii, która poch³onê³a
ponad 60 tys. ofiar (nie mo¿na pomin¹æ ok. 30 tys. ofiar, które zginê³y pomiêdzy
1979–1982 rokiem) bêdzie niezmiernie trudno o utworzenie jednolitego pod wzglêdem
religijnym i narodowym pañstwa (Dane ONZ, 2013). Napiêta sytuacja sprawia, ¿e od
maja 2012 r. mo¿emy zaobserwowaæ czystki etniczne pomiêdzy sunnitami a alawitami
prowadzone g³ównie na terenach miejscowoœci Homs i Hama. Okolice otoczone s¹ przez
oddzia³y paramilitarne powo³ane przez re¿im Assada zwane al-Shabeeha (widmo)1.
W du¿ych aglomeracjach obserwujemy ruch nienawiœci, alawici sprzedaj¹ swoje mieszkania i przeprowadzaj¹ siê w bezpieczne okolice. Kupuj¹ te¿ ziemie wzd³u¿ granicy p³d.
Libanu, by utrzymaæ bezpoœredni kontakt z tamtejszymi szyitami i utworzyæ sieæ wzajemnych powi¹zañ. Mile widziani s¹ tam chrzeœcijanie. Tworzy siê zatem nieformalny
front przeciwko sunnitom (Abu Zeyd, 2012b).
Wielu obserwatorów uwa¿a, ¿e najwy¿szy czas, by obaliæ tezê powszechnego traktowania Syrii, jako pañstwa jednolitego etnicznie i religijnie. Nadszed³ czas, by w dobie narastaj¹cej konfrontacji ideologicznej miêdzy sunnitami a alawitami traktowaæ Syriê, jako
trudne i s³abo skonsolidowane pañstwo. Coraz silniejsze antagonizmy na tle politycznym
i religijnym w perspektywie czasu przyczyniæ siê mog¹ do trwa³ego podzia³u syryjskiego
spo³eczeñstwa. Turcja i inne kraje arabskie takie jak np. Arabia Saudyjska czy Katar, pomagaj¹ finansowo i militarnie sunnitom, podobnie postêpuj¹ szyici w Iranie i Iraku oraz
szyici z p³d. Libanu z t¹ jednak ró¿nic¹, ¿e pañstwa te wspieraj¹ re¿im rz¹dzony przez syryjskich alawitów, który jest zgodny z ich interesami i doktryn¹ religijn¹ (Abu Zeyd,
2012c).
Trwaj¹cy blisko 2 lata konflikt miêdzy sunnitami a alawitami jest tak ogromny, ¿e
wspólne ¿ycie w symbiozie jest niemo¿liwe. Dziennik „The Telegraph” podaje relacje
powo³uj¹c siê na s³owa uchodŸców syryjskich przebywaj¹cych w Turcji. M. Szukri, sunnita, jeden z uchodŸców, dawniej mieszkaj¹cy w wiosce Bet Al-Sauleh z alawitami
mówi, ¿e od lat cieszyli siê oni specjalnym traktowaniem przez w³adzê, byli grup¹ uprzywilejowan¹ (Ferhan, 2013). Opowiada o zaistnia³ej sytuacji w jego wiosce. Alawici obawiaj¹c siê niedawnych przyjació³, sprowadzili do wioski tajne s³u¿by kontroluj¹ce ¿ycie
zwyk³ych mieszkañców pochodzenia sunnickiego, zmieniaj¹c ich ¿ycie w piek³o. Boj¹c
siê represji, czystek i utraty ¿ycia, wiêkszoœæ sunnitów wyemigrowa³a z kraju, maj¹c
w sercu pragnienie zemsty i chêæ odwetu (Konflikty, 2013).
Wymuszona sympatia trwaj¹ca przez lata utrzymywana w œcis³ym porz¹dku przez re¿im daj¹cy dodatkowe przywileje alawitom sprawi³a, ¿e nawet w œwiadomoœci syryjskich dzieci pojawi³y siê oznaki nienawiœci wyniesione z domu.
Powstanie, którym kieruj¹ sunnici zaniepokoi³o chrzeœcijan, gdy¿ obawiaj¹ siê powtórki z wydarzeñ, jakie mia³y miejsce po rozpadzie re¿imu Saddama Husajna w Iraku
1

Przestêpcza grupa zorganizowana, pod przywództwem krewnych prezydenta oraz oficerów wy¿szej rangi. Zajmuj¹ siê g³ównie przemytem narkotyków i dzia³alnoœci¹ przemytnicz¹. Pojawili siê na
pocz¹tku lat 90-tych XX wieku. Nazwa pochodzi od ekskluzywnych samochodów marki Mercedes koloru czarnego z przyciemnionymi szybami, potocznie nazywany przez ludnoœæ Mercedes Shabeeh
– widmo.
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w 2003 roku. Pojawi³o siê wówczas wiele grup fundamentalistycznych, które dokonywa³y zamachów i porwañ. W wyniku tych wydarzeñ bardzo wielu chrzeœcijan opuœci³o
swoje domy z obszarów arabskich, szukaj¹c schronienia w Kurdystanie Irackim, Libanie
i Europie Zachodniej (Majeed, 2012a).
UchodŸcy chrzeœcijañscy z prowincji Homs, przebywaj¹cy w Libanie, mówi¹ o dyskryminacji ze strony sunnitów: „mamy dosyæ gróŸb, jawnych oskar¿eñ ze strony sunnitów, nazywaj¹cych nas niewiernymi psami Assada […]. Zmuszaj¹ nas do uczestnictwa
w demonstracjach przeciwko obecnemu prezydentowi i alawitom”. Dziennik „Los Angeles Times” relacjonuje wypowiedŸ anonimowej chrzeœcijanki: „Gdyby protestowali
przeciwko re¿imowi w sposób pokojowy, bylibyœmy z nimi, ale oni s¹ okropni, dokonuj¹
rozbojów i grabie¿y” (Majeed, 2012a).
Liczba uchodŸców chrzeœcijañskich w pañstwach oœciennych w porównaniu do innych mieszkañców Syrii jest niewielka. Z doniesieñ chrzeœcijan na uchodŸstwie wynika,
¿e musieli opuœciæ swoje domy ze wzglêdu na wrogoœæ fundamentalistów islamskich,
którzy przybyli spoza granic Syrii. Martwi¹ siê, ¿e w pañstwie syryjskim nie bêdzie miejsca na jakikolwiek liberalizm obyczajowy. Wnioskowaæ zatem mo¿na, ¿e chrzeœcijanie
nie obawiaj¹ siê w³adzy alawickiej, lecz tej czêœci opozycji, która ma oblicze klasycznego konserwatyzmu islamskiego. Wczeœniej w kraju w znacznym stopniu panowa³ styl
europejski w traktowaniu kobiet i w stylu ubierania siê, a tak¿e obyczajowoœci. Chrzeœcijanie skrycie popieraj¹ alawitów. Nie maj¹ jednak pewnoœci co do dalszego rozwoju
sytuacji w Syrii i musz¹ zachowaæ ostro¿noœæ, obawiaj¹c siê w³adzy radykalnych islamistów i jej reperkusji.
Amerykañskie dane dotycz¹ce struktury religijnej ludnoœci w Syrii podaj¹, ¿e 77%
ludnoœci to muzu³manie, natomiast sunnici 10%, alawici 8%, chrzeœcijanie z ró¿nych koœcio³ów i od³amów 3%, druzowie, ismailici i szyici 1%, oraz mniejszoœæ jezydów 1% (Syryjskie, 2012).
Szacunkowe dane wed³ug Organizacji Kurdyjskiej podaj¹ nastêpuj¹ce liczby dotycz¹ce sk³adu etnicznego Syrii: Arabowie – ok. 80% spo³eczeñstwa, Kurdowie – od
13–15%, Turkmeni – ok. 1%, Asyryjczycy – 2%, Ormianie – 1%, inni– 2% (Ibidem).
Chrzeœcijanie nie chc¹ anga¿owaæ siê w konflikt zbrojny, mimo ¿e niektóre Ÿród³a podaj¹, i¿ re¿im syryjski próbowa³ ich zaopatrzyæ w broñ. Zarówno strona rz¹dowa, jak
i chrzeœcijanie zaprzeczaj¹ tym doniesieniom. Z relacji uchodŸców w Libanie wynika, ¿e
czêœæ spo³ecznoœci chrzeœcijañskiej uzbroi³a siê w obawie o swoje ¿ycie w przypadku
ewentualnego ataku fundamentalistów. Skutkiem tego by³a wzmo¿ona agresja w stosunku do ludnoœci chrzeœcijañskiej, która przejawia³a siê licznymi porwaniami, a nawet kar¹
œmierci przez powieszenie. Dotyczy³o to zw³aszcza osób podejrzanych o kolaboracjê
i sympatyzowanie z re¿imem w miejscowoœci Al-Qusayr (Majeed, 2012a).
Z relacji w³oskiego jezuity mieszkaj¹cego od kilkudziesiêciu lat w Syrii, Paolo
Dall’Oglio wynika, ¿e w miejscowoœci Al-Qusayr dosz³o do staræ pomiêdzy fundamentalistami a chrzeœcijanami. Inni duchowni równie¿ twierdz¹, ¿e wœród powstañców funkcjonuje silna frakcja radykalnych islamistów, którzy odpowiadaj¹ za liczne masakry
dokonywane nawzajem przez sunnitów i alawitów (Majeed, 2012a).
Siostra zakonna Agnes Mariam udzieli³a wywiadu dla dziennika „Los Angeles Times”, w którym potêpia dzia³ania fundamentalistów: „Koszmar chrzeœcijan zacz¹³ siê,
kiedy rewolucja w Syrii nabra³a charakteru islamu agresywnego, wojuj¹cego. To nie jest
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islam umiarkowany, który jest nam znany od dawna w Syrii. Jest to islam wrogi, stwarzaj¹cy zagro¿enie dla wszystkich”. Doda³a równie¿, ¿e jest przeciwko „szwadronom
œmierci” i ugrupowaniom fundamentalistycznym destabilizuj¹cym sytuacjê w kraju i nikt
nie wie dok¹d doprowadz¹ te zmiany. Siostra Mariam za swoje stanowisko wobec opozycji by³a zmuszona emigrowaæ do Europy (Majeed, 2012a). Przywódcy opozycji twierdz¹, ¿e ich celem jest stworzenie pañstwa demokratycznego i œwieckiego, które bêdzie
gwarantowaæ prawa mniejszoœci. Uwa¿aj¹ równie¿, ¿e siostra zakonna Agnes Mariam
swoimi s³owami „pod¿ega do nienawiœci”.
Wed³ug George’a Sabry by³ego cz³onka Rady Narodowej Syrii, a obecnie jej przewodnicz¹cego, powstanie nie jest skierowane przeciwko chrzeœcijanom ani innym mniejszoœciom (George Sabra jest chrzeœcijaninem), a panuj¹cy nurt islamski w Syrii jest
umiarkowany (Estih, 2012).
Istniej¹ g³osy spoœród ludnoœci chrzeœcijañskiej, ¿e nadszed³ czas, by siê zorganizowaæ i uzbroiæ na wzór innych mniejszoœci takich jak sunnici, szyici, alawici, druzowie
czy Kurdowie. Spo³eczeñstwo chrzeœcijañskie nie powinno byæ bowiem bierne w obecnym konflikcie i pozostawaæ na marginesie ¿ycia politycznego. Uwa¿aj¹, ¿e nie mog¹
bezczynnie czekaæ, „a¿ terroryœci przyjad¹ i na ich oczach porw¹ czy zabij¹ ¿ony i ich
dzieci” (Petrosian, 2012).
Gdy wybuch³o powstanie w Syrii, mo¿na by³o us³yszeæ has³a wykrzykiwane przez
demonstrantów: „Chrzeœcijanie do Bejrutu, a alawici do grobu!!!” (Ferhan, 2012). To
utwierdzi³o chrzeœcijan w przekonaniu, ¿e mniejszym z³em bêdzie popieranie re¿imu
Assada, ani¿eli fundamentalistów. Wybór najpierw Kurda, a po nim chrzeœcijanina na
stanowisko przewodnicz¹cego Rady Narodowej Syrii, które by³o celowym krokiem politycznym nie przyczyni³o siê do zmiany stanowiska ¿adnej z mniejszoœci. Obawiaj¹ siê
oni bowiem, ¿e po dojœciu fundamentalistów do w³adzy ich sytuacja nie ulegnie poprawie, a wrêcz przeciwnie.
Ormianie, których liczba na terenie Syrii wynosi ok. 120 000, z czego 80 000 zamieszkuje w mieœcie Aleppo (Halab) z powodu przeœladowañ ze strony fundamentalistów zmuszeni byli do ucieczki z kraju (Majeed, 2012b). Dodatkowo niepokoi ich
fakt, ¿e owi radyka³owie popierani s¹ przez w³adze Turcji. Nadal pamiêtaj¹ o masakrze,
do której dosz³o w 1915 roku w Imperium Osmañskim. W³adze armeñskie zobowi¹za³y
siê do udzielenia im tymczasowego schronienia. Liczba Ormian, którzy wyemigrowali
z Syrii do koñca 2012 roku wynosi 7 tysiêcy i nadal siê powiêksza (Majeed, 2012b).
Druzowie, których liczba wynosi ok. 3% wszystkich mieszkañców Syrii to wspólnota religijna o bardzo hermetycznym charakterze zaliczaj¹ca siê do szyickiego od³amu
islamu. W 2000 roku dosz³o do staræ pomiêdzy wspólnot¹ Druzów a re¿imem syryjskim.
Przyczyn¹ zamieszek by³o zabicie Druza przez Beduinów arabskich, co wywo³a³o protesty mieszkañców. W³adze uzna³y ten incydent za „demonstracjê”. Sprowadzi³y armiê,
która w bardzo brutalny sposób rozprawi³a siê z protestuj¹cymi. Wynikiem tej krwawej
reakcji wojska by³a œmieræ 15 osób, dziesi¹tki rannych oraz setki aresztowanych. Pomimo tego uwa¿aj¹ oni, ¿e za rz¹dów Bashara al-Assada nie byli grup¹ uprzywilejowan¹,
lecz zaniedbywan¹ i przeœladowan¹. Jednak jak inni wyznawcy obawiaj¹ siê islamizacji
pañstwa i popieraj¹ obecny re¿im (Druzowie, 2012).
Kurdowie to jedna z najwa¿niejszych mniejszoœci narodowych pod wzglêdem liczebnoœci. Stanowi¹ bowiem drugi co do wielkoœci naród po Arabach zamieszkuj¹cy Sy-
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riê. Ich iloœæ szacuje siê na oko³o 3 mln, co daje 15% ogó³u ludnoœci (Broka, 2012).
Obecnoœæ Kurdów na tym obszarze siêga wieków, tak¿e przez wzgl¹d na religiê, jak¹
wyznaj¹ Kurdowie, tj. g³ównie islam. Kurdów w Syrii mo¿na podzieliæ na dwie grupy.
Pierwsza grupa, która nie zamieszkuje obszarów kurdyjskich, a znacz¹ce aglomeracje
miejskie takie jak Damaszek i Górê Kurdów (D¿abel al-Akrad) w prowincji Latakia. Nie
pos³uguj¹ siê jêzykiem kurdyjskim, chocia¿ przyznaj¹ siê do swojego pochodzenia. Najprawdopodobniej s¹ to potomkowie dawnej armii su³tana Saladyna, która walczy³a
z krzy¿owcami w XII wieku. Natomiast grupa druga zamieszkuje swoje rdzenne obszary
Kurdystanu, który znalaz³ siê w ramach przysz³ego mandatu syryjskiego, nakreœlonego
w wyniku umowy Sykes-Picot z roku 1916. Umowa ta (znana od nazwisk sygnatariuszy)
zosta³a zawarta miêdzy Francj¹ a Wielk¹ Brytani¹ (Jomma, 2001, s. 88–89). Wspomniana grupa w du¿ym stopniu zachowa³a swoj¹ to¿samoœæ kulturow¹ i narodow¹, mimo
stosowanych wobec nich represji w niewielkim stopniu zasymilowali siê ze spo³eczeñstwem syryjskim. Czêsto oskar¿ani s¹ o chêæ od³¹czenia siê od pañstwa syryjskiego
i po³¹czenia ze swymi rodakami po drugiej stronie granicy Turcji i Iraku.
Po odzyskaniu niepodleg³oœci przez Syriê w 1946 roku Kurdowie obejmowali wysokie stanowiska pañstwowe, zarówno w rz¹dzie, jak i armii. Cieszyli siê wiêksz¹ swobod¹,
która przejawia³a siê dzia³alnoœci¹ kulturaln¹ (wydawali czasopisma w jêzyku kurdyjskim). Kiedy w 1958 roku utworzono Zjednoczon¹ Republik¹ Arabsk¹ powsta³¹ z Egiptu
i Syrii, polityka wobec mniejszoœci kurdyjskiej znacz¹co zmieni³a swój kurs. Dojœcie do
w³adzy w wyniku przewrotu dokonanego przez partiê Baas jeszcze bardziej pogorszy³o
sytuacjê Kurdów. Dosz³o równie¿ do procesu stopniowej arabizacji obszarów kurdyjskich. W 1962 roku w wyniku przeprowadzenia narodowego spisu ludnoœci dziesi¹tki tysiêcy Kurdów straci³o swoje dotychczasowe obywatelstwo, poniewa¿ uznano ich za
„ludnoœæ nap³ywow¹”. Dopiero w 2011 roku w wyniku wybuchu rewolucji uzyskali zabrane im wczeœniej obywatelstwo. Prezydent Bashar al-Assad w ten sposób chcia³ zdobyæ ich lojalnoœæ (Jomma, 2001, s. 88–89).
W latach szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych zmieniano nazwy wiosek zamieszka³ych przez Kurdów na typowo arabskie oraz konfiskowano setki tysiêcy hektarów ziem
rolnikom kurdyjskim na rzecz nomadów arabskich sprowadzanych z g³êbi Syrii. W ten
sposób tworzono osadnictwo arabskie. Zakazywano równie¿ nadawania dzieciom imion
kurdyjskich. Liczne dekrety prezydenckie, które obowi¹zywa³y do 2011 roku dotycz¹ce
wy³¹cznie obszarów kurdyjskich mia³y na celu zahamowanie ich rozwoju gospodarczego. Poza tym Kurdowie nie mieli mo¿liwoœci prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej czy prawa do budowy domów. Doprowadzi³o to do gwa³townego wzrostu
bezrobocia i ubóstwa. Pogarszaj¹ca siê sytuacja mniejszoœci kurdyjskiej by³a przyczyn¹
wybuchu powstania w 2004 roku. Kilkadziesi¹t osób zosta³o zamordowanych, a tysi¹ce
Kurdów znalaz³o siê w wiêzieniach, oskar¿ono ich równie¿ o „zdradê narodow¹” (Hwaud¿a, 2011).
15 marca 2011 roku wybuch³o powstanie w Syrii. Kurdowie d³ugo czekali na ten
dzieñ. Natychmiast pokazali siê na ulicach, aby pokojowo demonstrowaæ swój sprzeciw
wobec w³adzy B. al-Assada. Kurdowie w zwi¹zku z dotychczasowymi rz¹dami partii
Baas najbardziej ucierpieli. Po pierwsze ¿yli w typowym pañstwie totalitarnym jako
Syryjczycy, a po drugie byli t³amszeni ze wzglêdu na swoje pochodzenie i odsuwani na
margines ¿ycia spo³ecznego. Od tego momentu prezydent by³ sk³onny ku negocjacjom

PP 1 ’14

Stosunek mniejszoœci etnicznych, narodowych i religijnych...

279

z politycznymi organizacjami kurdyjskimi, jednak Kurdowie wiedz¹c, ¿e sytuacja prezydenta B. al-Assada jest ju¿ przes¹dzona nie chcieli rozmawiaæ (Majeed, 2012c). W 2011
roku stworzyli Encumana Niºtimanî ya Kurdî li Sûriayê, czyli Kurdyjsk¹ Radê Narodow¹ w Syrii, poniewa¿ jako odrêbna narodowoœæ nie chcieli byæ cz³onkami Narodowej
Rady Syryjskiej, gdy¿ ich cele polityczne ró¿ni¹ siê od syryjskich. Kurdowie domagaj¹
siê autonomii lub federacji w ramach Syrii, co oczywiœcie spotyka siê z odmow¹ opozycji
syryjskiej. Aby uzyskaæ poparcie ludnoœci kurdyjskiej mianowano Kurda na stanowisko
przewodnicz¹cego Syryjskiej Rady Narodowej. G³ówna koalicja ugrupowañ opozycyjnych wybra³a Abdulbaset Sieda. Kurdowie z deklaracji opozycji syryjskiej nie widz¹ dla
siebie szansy rozwi¹zania kwestii autonomii lub w federacji. Opozycja syryjska uwa¿a
natomiast, ¿e Kurdowie s¹ obywatelami pañstwa syryjskiego i podkreœlaj¹, ¿e powinni
mieæ jedynie prawa kulturalne na terenie Syrii. Nie uznaj¹ obszaru zamieszkiwanego
przez Kurdów jako czêœci wielkiego Kurdystanu tym bardziej, ¿e rz¹d turecki naciska na
Bractwo Muzu³mañskie o zaniechanie procesu negocjacyjnego z Kurdami. Obawiaj¹ siê
bowiem, ¿e ludnoœæ kurdyjska zamieszkuj¹ca Turcjê, id¹c za przyk³adem Kurdów w Syrii i Iraku domagaæ siê bêdzie tego samego.
W lipcu 2012 roku kurdyjska Partiya Yekîtiya Demokrat (PYD), czyli Partia Unii Demokratycznej, która jest powi¹zana z Partiya Karkerên Kurdystan (PKK), czyli Parti¹
Pracuj¹cych Kurdystanu za nieoficjaln¹ zgod¹ w³adz w Syrii przejê³a kontrolê nad obszarami kurdyjskimi (Friedman, 2012). W ten sposób stworzyli w³asne struktury administracyjne i zapocz¹tkowali naukê jêzyka kurdyjskiego, który by³ zakazany. Do listopada
2012 roku obszary zamieszkiwane przez ludnoœæ kurdyjsk¹ cieszy³y siê wyj¹tkowym
spokojem. W³adze unika³y staræ z demonstrantami, natomiast od listopada 2012 r.,
w miasteczku Serekanie (w jêzyku arabskim Ra’s al ‘Ayn), mo¿emy obserwowaæ walkê
pomiêdzy PYD a fundamentalistami islamskimi – Frontem Obrony Ludnoœci Lewantu
(D¿abhat al-Nusra) popieranym przez Turcjê (Sheterian, 2013).
Trudno jednoznacznie zdefiniowaæ stanowisko Kurdów wobec Arabskiej Wiosny
w Syrii. Mimo ¿e oficjalnie byli i nadal s¹ przeciwko dyktaturze B. al-Assada i rz¹dom
partii Al-Baas, którzy ich gnêbili przez ponad pó³ wieku, obecnie obserwuje siê zwalnianie tempa demonstracji. Spowodowane jest to tym, i¿ opozycja nie gwarantuje im ¿adnych praw narodowych i politycznych. Z powy¿szej sytuacji mo¿na wywnioskowaæ, ¿e
Kurdowie i inne mniejszoœci religijne, etniczne i narodowe obawiaj¹ siê dojœcia do
w³adzy islamskich fundamentalistów, nie wierz¹c w has³a demokratyczne i nastanie pañstwa demokratycznego, które ma nast¹piæ po upadku Assada. Nie dlatego, ¿e chc¹ bezkrytycznie popieraæ obecny re¿im, ale traktuj¹ jako ogromne zagro¿enie rosn¹c¹ liczbê
i znaczenie grup radykalnych muzu³manów w pañstwie oraz ich wizjê przysz³ej Syrii
jako „pañstwa wyznaniowego”, w której nie widz¹ dla siebie jako rz¹dzonej mniejszoœci
jakiegokolwiek stosownego miejsca.
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Summary
The Relation of Ethnic, National, and Religious Minorities
to the Arab Spring in Syria
As compared to other Arab countries, Syria has quite a complex ethnic and religious structure. One
can mention such ethnoses as Arabs, Kurds, Armenians, Assyrians, Turkmenians and more. Although
Islam is the predominant religion, different types of Christianity and Judaism can also be found there.
The author’s aim is to present the antagonisms between selected national and religious groups. The main
issue is showing the different aspects of these groups’ involvement in the Arab Spring in Syria, for example the escalation of the conflict between the Sunnites and Alavites and its consequences for other
groups. A conflict that lasts too long may increase the threat of Islamization by extremist groups. This
could lead to a long-lasting crisis and destabilization of the country, which could cause a large-scale civil
war as times goes by.
Key words: Syria, minority, ethnic, religious, conflict

