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Broszura „O co chodzi na Bliskim Wschodzie?” jest wydana przez Fundację
„MultiOcalenie” w ramach projektu „Salam!” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu „Obywatele dla
Demokracji”
Egzemplarz bezpłatny
Nakład: 1000 sztuk

Projekt „Salam!” jest realizowany przez Fundację „MultiOcalenie” w partnerstwie
z Fundacją „Wolna Syria” i Fundacją „Re-Spotkania”.
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Kwestie definicyjne i uwarunkowania geopolityczne.
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„Bliski Wschód” jest terminem geopolitycznym ukutym w Europie Zachodniej,
czyli jest „Wschodem” położonym najbliżej tej części Europy. Choć w różnych
krajach oznacza trochę inne rzeczy, zawsze zaliczane są do niego terytoria
dzisiejszych: Syrii, Libanu, Jordanii, Palestyny i Izraela. W różnych ujęciach może
jednak stanowić obszar od Turcji i Kaukazu Południowego na północy, po państwa
Półwyspu Arabskiego na południu, i od Afganistanu i Pakistanu na wschodzie (ten
region często opisywany jest jako Środkowy Wschód, co pogłębia zamieszanie
terminologiczne), przez Iran i Afrykę Północną, aż po Maroko na zachodzie. W tle
procesów politycznych w regionie znajdują się także inne pojęcia i mity związane
z burzliwą historią regionu: „Lewant”, „Żyzny Półksiężyc”, „Mezopotamia”, „Wielka
Syria” (spotkać też można termin „Syria naturalna”), po arabsku Asz-Szam i „Wielki
Liban”. Polityczni stratedzy odwołują się do szerszych kategorii, w których mieści
się Bliski Wschód jak np. „świat arabski”, „świat muzułmański”, ale też „kolebka
chrześcĳaństwa” czy „azjatyckość”, co przejawia się chociażby w koniunkturalnych
odwołaniach do dziedzictwa „Jedwabnego Szlaku”. Szczególną żywotnością
odznacza się także mit powstały w czasie „świętych wojen” chrześcĳan, które
znamy jako „wyprawy krzyżowe”. Poszczególne konflikty na Bliskim Wschodzie,
z perspektywy mieszkańców Bliskiego Wschodu, stanowią często przejawy dobrze
utrwalonego w ich zbiorowym wyobrażeniu historii „spisku krzyżowców”, dziś
utożsamianego z „imperializmem judeochrześcĳańskim”. Z kolei pamięć o upadku
Bagdadu w wyniku najazdu mongolskiego w XIII w. istotna jest dla dzisiejszej
sytuacji w regionie o tyle, że dostarcza ludom Bliskiego Wschodu materiału do
porównań niszczycielskiej inwazji Mongołów ze współczesnymi interwencjami
Stanów Zjednoczonych.
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Na potrzeby niniejszego opracowania, w którym tło polityczne, ale także
społeczne i kulturowe, stanowić ma przyczynek do wyjaśniania dzisiejszej sytuacji
migracyjnej w regionie wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, trzon
opisywanego obszaru stanowić będą Syria, Liban, Jordania i Irak, choć rzecz jasna
osadzone w szerszym kontekście geopolitycznym regionu i świata. O konfliktach,
w które uwikłane są opisywane tu państwa, trudno bowiem mówić, abstrahując
od ich potężnych sąsiadów tj. Iranu i Arabii Saudyjskiej, wielkich regionalnych
graczy ze względu na złoża ropy naftowej. W regionie zaangażowane są też
globalne mocarstwa i ich sojusznicy, w tym także Polska.
Na współczesnej historii regionu niewątpliwe piętno odcisnęły obecne na
jego ziemiach bogactwa naturalne. Bliski Wschód leży na skomplikowanych
geologicznie terenach, gdzie stykają się płyty afrykańska (Synaj, Zachodni
Brzeg) i arabska (Jordania, wzgórza Antylibanu i Golan, opadająca w kierunku
Mezopotamii i Zatoki Arabskiej), ta ostatnia zaś wchodzi pod płytę irańską
a w strefie ich tarć znajduje się trzy czwarte światowych zasobów ropy naftowej.
Tzw. „przesmyk syryjski” ciągnący się od Morza Śródziemnego do Zatoki Perskiej
i dalej ku Oceanowi Indyjskiemu, jest jednym ze szlaków przesyłowych ropy
naftowej, choć zaliczane do niego rurociągi w niewielkim zaledwie stopniu leżą
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na terytorium Syrii. Szlak zawdzięcza swą nazwę nie znanej nam dziś Syrii, lecz
historycznemu imperium asyryjskiemu. Zanim tą drogą zaczęto transportować
ropę, przez tysiąclecia przewożono nią towary i idee z Azji do Europy. Wszystko
to składa się na znaczenie geopolityczne regionu, o panowanie nad którym
rywalizowały i rywalizują największe światowe potęgi polityczne.
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Istotnym czynnikiem regionalnych konfliktów jest też woda. Budowanie przez
Syrię tam na Eufracie wywoływało napięcia z Irakiem. Takie same działania ze
strony Turcji drażniły z kolei Syrię. Podobnie polityka wodna Izraela oskarżana
jest regularnie o „antyarabskość”. Inwestycje ingerujące w środowisko naturalne
powodują regionalne uchodźstwo klimatyczne. Przykładem zagrożonej
społeczności od 1997 r. są Asyryjczycy żyjący nad Chaburem w Syrii.
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Tereny zajmowane dziś przez Syrię, Liban, Jordanię i Irak, stanowią kolebkę
cywilizacji śródziemnomorskiej i mezopotamskiej. W regionie dorzeczy Eufratu
i Tygrysu przez pięć tysiącleci krzyżowały się kultury, języki, religie, ale też interesy
gospodarcze i polityczne: egipskie, perskie, greckie, rzymskie, bizantyjskie,
arabskie, frankĳskie (krzyżowcy), tureckie, a potem osmańskie, a w końcu
europejskie i amerykańskie. W opisywanym regionie tworzyły się żywe do dziś
teorie państwa, to tam upowszechniono rolnictwo, czyli planowe uprawy roślin
i hodowlę zwierząt, to tam wymyślono pismo, a także podział czasu, system miar
czy wag i empiryczne, rozumowe podejście do opisu otaczającej nas rzeczywistości.
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Na terytorium, które Europejczycy dużo później nazwali Bliskim Wschodem, około
3500 r. p.n.e. rozwinęła się starożytna cywilizacja Sumerów, później narodziły się
tam cywilizacje babilońska (Mezopotamia południowa) i asyryjska (Mezopotamia
północna), podbite w pierwszej połowie VI w. n.e. przez perskich Achemenidów.
Po podbojach Aleksandra Macedońskiego w latach 334-321 p.n.e., postrzeganych
przez miejscowe ludy jako wyzwolenie od perskiej dominacji, tereny te weszły
w skład jego imperium, a następnie były najważniejszą prowincją imperium
Seleucydów. Rozdrobnienie imperium po śmierci Aleksandra Wielkiego rozpoczęło
na Bliskim Wschodzie niemal tysiącletni okres wpływów potężnej kultury
helleńskiej, z czego wyłączony był Półwysep Arabski. W kolejnych stuleciach region
był teatrem wyniszczających go wojen persko-rzymskich i persko-bizantyjskich. Na
leżących na północ od Półwyspu Arabskiego obrzeżach rywalizujących imperiów,
tj. w Syrii i Mezopotamii, powstały pierwsze arabskie państwa, stanowiące
satelity Persji i Bizancjum, wspierające je w walkach między sobą, ale też
powstrzymujące najazdy beduińskich plemion z Półwyspu Arabskiego. W VII w.
Arabowie, uskrzydleni nową religią - islamem, rozbili Persję i uszczuplili posiadłości
Bizancjum, tworząc wielkie imperium obejmujące cały Bliski Wschód. Władza
polityczna muzułmańskiego imperium szybko wyszła z Półwyspu Arabskiego –
kolebki islamu, by rozgościć się najpierw w starożytnym Damaszku (połowa VII
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w.), a potem w nowo założonym przez kalifów Bagdadzie (połowa VIII w.), który
w Europie rozsławiły Baśnie tysiąca i jednej nocy. Od X w. coraz większą rolę
w imperium odgrywały ludy tureckie, które ostatecznie (Turcy seldżuccy) przejęły
władzę w Bagdadzie w XI w. W 1258 r. Bagdad najechali i złupili Mongołowie,
a władza polityczna w tej części świata przesunęła się do Egiptu. Od XVI w. nad
Bliskim Wschodem panowali Turcy osmańscy, którzy rywalizowali o prymat nad
tymi ziemiami z Persją rządzoną przez Safawidów.

Zróżnicowanie etniczne Bliskiego Wschodu
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W rezultacie złożonej historii, dzisiejszy region Bliskiego Wschodu to obszar
spotkania trzech żywiołów tj. semickiego, irańskiego i tureckiego. Semici mają być
potomkami biblĳnego Sema, syna Noego. Językami semickimi w regionie Bliskiego
Wschodu posługują się dziś przede wszystkim Arabowie i Żydzi. O przetrwanie
walczy język, w którym swoje nauki głosił Jezus, czyli aramejski. Języki semickie
to także część języków używanych w dziesiejszym Rogu Afryki (Erytrei i Etiopii).
Ludy irańskie przybyły na Bliski Wschód z terenów Azji Środkowej. Najistotniejsze
dla dzisiejszego Bliskiego Wschodu języki irańskie to perski i kurdyjski. Także
z Azji Środkowej przybyły na Bliski Wschód ludy tureckie, które w XI w. (Turcy
seldżuccy) podbiły rozległe tereny Bliskiego Wschodu. Szczytowym okresem
obecności tureckiej w opisywanym regionie były czasy imperium osmańskiego
(Turcy oguzyjscy).
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Liczbę ludności opisywanego regiony szacować można na 45 milionów osób.
Większość mieszkańców dzisiejszego Bliskiego Wschodu stanowią Arabowie
(80% w Iraku, 85% w Syrii, blisko 100% w Jordanii, 20% w Izraelu). Specyficznymi
grupami w ramach etnosu arabskiego są na Bliskim Wschodzie Madanowie, czyli
tzw. Arabowie Błotni oraz arabskie plemiona beduińskie.

w

Arabowie Błotni, mieszkańcy mokradeł niziny mezopotamskiej, przypisują sobie
rodowód sumeryjski, uczeni zaś spekulują, że tereny Arabów Błotnych inspirowały
twórców opisu biblĳnego Edenu. Madanowie stanowili cel prześladowań
ze strony reżimu Saddama Husajna, który dopuścił się zbrodni na środowisku
naturalnym, a przez to także na kulturze Arabów Błotnych, nakazując osuszanie
bagien i burzenie całego ekosystemu.
Natomiast arabskie plemiona beduińskie, to niegdyś koczowniczy mieszkańcy
pustyń znani z hodowli wielbłądów czy uprawy daktyli. Dla przykładu liczbę
plemion w Iraku szacuje się na sto pięćdziesiąt, w tym trzydzieści szczególnie
wpływowych. Nawet 50% ludności tego kraju może przedkładać tożsamość
plemienną nad lojalność względem państwa i jego władz. Plemiona (aszira)
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organizują się w konfederacje (kabila). Współcześnie odgrywają często
ambiwalentną rolę, najczęściej bowiem porzucili swoje dawne koczownicze
tradycje, przenosząc się do bliskowschodnich miast, zachowali jednak struktury
i kulturę plemienną opartą na lojalności i bezwarunkowym wspieraniu „swoich”.
Przełożyło się to na koncentrację przestrzenną tych grup w określonych dzielnicach
poszczególnych miast, oraz nepotyzm. Ci, którzy pozostali na pustyni, porzucili
nieopłacalne tradycyjne gospodarki plemienne i zajęli się bardziej dochodowym
przemytem, tym dla nich łatwiejszym, że ich historyczne terytoria poprzecinały
sztuczne polityczne granice pomiędzy bliskowschodnimi państwami. Wywodzące
się z terenów dzisiejszej Arabii Saudyjskiej sunnickie plemię Szammar (około
6 milionów osób), mieszka też w południowej Jordanii i północo-zachodnim
Iraku. Także sunniccy Enezi zamieszkują niedaleko Mosulu w Iraku, ale też
w Syrii, (zwłaszcza prowincje Hasaka i Dair Az-Zur), zaś Dleim z irackiej prowincji
Al- Anbar, obecni są także w kilku syryjskich miastach. Specyfika ta dotyczy nie
tylko sunnitów. Szyickie plemię Tamim zamieszkujące teren od Bagdadu do Basry,
obecne jest także w Syrii, zwłaszcza w Aleppo, a Beni Asad, kolejne szyickie
plemię arabskie z Iraku, spotkać można też w Syrii i Libanie. Co więcej, członkowie
jednego plemienia mogą wyznawać różne warianty islamu, jak Al- Dżbur z Iraku
i północnej Syrii, czy Al- Egedat w Iraku zamieszkujący prowincję Al- Anbar,
a w Syrii prowincje Dair Az-Zur, Rakka i Al-Bukamal. Jusuf Az-Zain, premier Syrii
w latach 1966-1970, pochodził z plemienia Egedat, a jego kuzyn był ministrem
zdrowia w Bagdadzie. Współczesne niepokoje polityczne w państwach regionu,
a zwłaszcza upadek Bagdadu, oznaczał umocnienie więzi plemiennych wobec
kryzysu państwa „narodowego”.
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W rezultacie kolonializmu oraz utworzenia państwa Izrael współcześnie
specyficzną grupą w łonie etnosu arabskiego stali się też Palestyńczycy, szacowani
na dziesięć milionów osób (cztery miliony Palestyńczyków żyje w Palestynie,
a sześć milionów w diasporze – zwłaszcza w Jordanii, Libanie i Syrii, a niegdyś
także w Iraku oraz Kuwejcie przed 1990 r.). Z reguły państwa arabskie niechętne
były do przyznawania obywatelstwa Palestyńczykom (naturalizacja uchodźców
palestyńskich najdalej posunięta jest w Jordanii). Obozy uchodźców z wolna
stawały się quazi-miastami, ale nadal zwane były obozami, by Palestyńczycy
pozostali w dających się kontrolować skupiskach. Poza kontrolą, koncentracja
przestrzenna ułatwiała też dotarcie z pomocą organizowaną zwłaszcza przez
ONZ, skupioną głównie na scholaryzacji, przez co odsetek uczących się jest
z reguły wyższy wśród uchodźców niż w populacjach goszczących. Utrzymywanie
skupisk uchodźców jest także na rękę palestyńskim organizacjom, które obawiają
się ich asymilacji w krajach przyjmujących.
W 1970 r. jordańscy Palestyńczycy podjęli próbę obalenia monarchii i przejęcia
władzy w Jordanii, przed czym uratowali ją potomkowie jordańskich plemion
beduińskich (beduińskie oddziały wyparły zbrojne oddziały Palestyńczyków do
Libanu). Także w Libanie Palestyńczycy włączyli się do bieżącej walki politycznej,
stanowiąc element destabilizacji, włącznie z próbą przejęcia władzy przy
okazji libańskiej wojny domowej. W 1982 r., korzystając z antypalestyńskiej
6

interwencji Izraela na południu Libanu, od północy próbowała ich zmiażdżyć
także Syria. Wpływy zewnętrzne na tę grupę widoczne są także w finansowaniu
konkurencyjnych „frontów” przez różne państwa (głównie Arabię Saudyjską i Iran).
Względnie laicki Fatah pozostaje w konflikcie z ostentacyjnie muzułmańskimi
Hamasem i Muzułmańskim Dżihadem.

Asyryjczycy (Aramejczycy)
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Asyryjczycy - podobnie jak Arabowie i Żydzi - są ludem semickim mieszkającym
w Iraku (szacowani na od ośmiuset tysięcy na nawet półtora miliona osób, przy
czym jeszcze sto lat temu miało ich być na terytorium dzisiejszego Iraku dwa i pół
miliona), Libanie (sto tysięcy), południowej Turcji (dziś jedynie piętnaście tysięcy,
przed ludobójstwem w 1915 r. asyryjska społeczność w Turcji liczyła półtora miliona
osób1), Syrii (blisko dziewięćset tysięcy, w 1915 r. patriarcha Syriackiego Kościoła
Ortodoksyjnego musiał uciekać z Turcji do Syrii. W Syrii Asyryjczycy rozbudowali
takie miasta jak Kamiszli czy Hasaka, (dziś zdominowane przez Kurdów) i Iranie
(gdzie mają oficjalny status mniejszości narodowej liczącej osiemdziesiąt
tysięcy osób). W państwach zamieszkania uchodzą za ludność autochtoniczną,
dziedziców dawnych państw Asyrii i Chaldei. W wyniku rozwoju historycznego
utworzyli dwa Kościoły: nestoriański (wschodni) i jakobicki (zachodni). Część
przyjęła katolicką lub protestancką wykładnię chrześcĳaństwa. Do dziś posługują
się częściowo językiem aramejskim, stanowiącym język powszechnej komunikacji
w regionie bliskowschodnim przed podbojem arabskim. Terenami ich koncentracji
do niedawna była równina Niniwy nad rzeką Tygrys, skąd musieli uciekać przed
postępami tzw. Państwa Islamskiego. Często mówi się o potrzebie przyznania tej
grupie praw autonomii na wzór irackiego Kurdystanu (obecnie posiadają kilku
posłów w parlamencie tej prowincji, od 2011 r. asyryjski deputowany zasiada także
w parlamencie Turcji). Asyryjczycy doświadczyli i doświadczają wielu prześladowań
ze strony muzułmańskich większości (Turków, Kurdów i Arabów), wśród których
przyszło im żyć, co powoduje dużą emigrację. Liczne grupy diaspory asyryjskiej
mieszkają w Szwecji, Francji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. W Iraku
Saddama Husajna (podobnie w Syrii) polityka państwa wspierała ich identyfikację
religĳną (Chaldejski Kościół Katolicki) w celu osłabienia ich tożsamości etnicznej.
Nauka aramejskiego (czynnik etniczny) zakazana była w Iraku (tak jak w Syrii
i Turcji), jednak chrześcĳanie (czynnik religĳny) pod rządami irackiej Baas nie byli
prześladowani z powodu swej wiary (Boże Narodzenie było świętem państwowym
w Iraku). Ich sytuacja uległa drastycznemu pogorszeniu od czasów II wojny
w Zatoce Perskiej w 2003 r., kiedy stali się ofiarami prześladowań ze strony
islamskiej większości. Szacowani na nawet półtora miliona osób w momencie
upadku Saddama Husajna, a przed atakiem tzw. Państwa Islamskiego na czterysta
1 Ocaleni z Sejfo (ludobójstwa) Asyryjczycy zmuszani byli do porzucania swoich domów i ziem,
nie tylko w okresie bezpośrednio po 1915 r., ale jeszcze w latach 70. i 80. XX w., kiedy odbierane
im majątki zajmowały rodziny tureckie i kurdyjskie. W opuszczonych wioskach organizowano też
bazy i koszary wojskowe.
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tysięcy, dziś są praktycznie nieobecni w swych historycznych siedzibach, jak
równina Niniwy.
Tarcia na linii identyfikacja etniczna-identyfikacja religĳna doprowadziły do
powstania dwóch tożsamości: aramejskiej (uznającej prymat identyfikacji
religĳnej) i asyryjskiej (narodowej, postrzegającej w religii jedynie jedną z cech
tożsamości i odmawiającej czynnikom religĳnym przywództwa narodowego).
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Kurdowie stanowią jeden z ludów pochodzenia irańskiego. Zazwyczaj są
muzułmanami sunnitami, choć są wśród nich także jazydzi i szyici. W wyniku ciągłej
ekspansji stopniowo wypierali sąsiadów np. Ormian i Asyryjczyków. Ekspansja
Kurdów motywowana była nie tyle chęcią budowy przestrzeni narodowej, ile
poszerzania bazy gospodarczej (pastwiska, ziemia uprawna itp.). Dziś Kurdowie są
w wielu przypadkach rzecznikami praw wszystkich bliskowschodnich mniejszości.
W Turcji, w przeciwieństwie do oficjalnych władz, wielu kurdyjskich przywódców
jednoznacznie potępia agresję muzułmanów wobec Ormian, Asyryjczyków czy
Greków z początku XX w.
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Kurdowie posługują się językiem z grupy irańskiej (rozbitym na dwa główne
dialekty – kurmandżi i sorani) i zapisywanego różnymi alfabetami. Na terenie
Turcji i Syrii Kurdowie używają alfabetu łacińskiego, w Iraku i Iranie arabskiego.
Podzieleni są dziś granicami politycznymi czterech państw tj. Turcji (6 milionów),
Iraku (3 miliony), Syrii (mniej niż milion) i Iranu (5 milionów). W najliczniej
zamieszkałej przez Kurdów Turcji od połowy lat 80. XX w. trwała otwarta wojna
mniejszości kurdyjskiej z władzami tureckimi. Poprawa sytuacji Kurdów tureckich
w ostatnim dziesięcioleciu, kiedy uzyskali oni prawo do używania własnego
języka, otwierania stacji radiowych i telewizyjnych oraz zdobyli reprezentację
we władzach centralnych (posłowie) i regionalnych (radni), uwieńczona została
rozpoczęciem przez władze (2012 r.) oficjalnego procesu pokojowego. W czerwcu
2015 r. Ludowa Partia Demokratyczna reprezentująca Kurdów i tureckich
liberałów zdobyła osiemdziesiąt miejsc w parlamencie, co uruchomiło serię
wydarzeń prowadzących do zerwania procesu pokojowego i wznowienia działań
wojskowych i policyjnych przeciwko mniejszości kurdyjskiej2.

2 Pod koniec lipca 2015 r. po zamachu samobójczym w Suruç na południu kraju, Turcja odstąpiła
od pokojowej polityki wobec Kurdów, mimo że to nie oni dokonali zamachu i, wykorzystując
zamach jako pretekst, przystąpiła do bombardowania baz PKK w Syrii. PKK z kolei uznała, że za
zamachem stała rządząca w Turcji AKP. Tym samym kurdyjsko-turecki proces pokojowy rozpoczęty
w 2012 r. został zerwany.
8

Turkmeni
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Pamiątką migracji, obecności i władztwa wspomnianych wyżej Seldżuków
i Oguzów na Bliskim Wschodzie są dziś mniejszości turkmeńskie w Syrii (do
dwustu tysięcy osób w prowincji Latakia i Aleppo) i Iraku (do trzech milionów
osób w północnym Iraku na pograniczu z irackim Kurdystanem). Turkmeni
współpracują z Kurdami a jako lud pochodzenia tureckiego są wspierani przez
rząd turecki. W obecnym irackim parlamencie Turkmeni posiadają swoich
przedstawicieli. W większości wyznają islam, choć podzieleni są na sunnitów
i szyitów. W Iraku mieszka też niewielka społeczność turkmeńska (5% Turkmenów
irackich) wyznająca chrześcĳaństwo.
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Mieszanki etnicznej w dzisiejszych państwach Bliskiego Wschodu dopełniają
Ormianie, niegdyś panowie wielkiego państwa w Azji Mniejszej (do dziś żywy
jest mit anatolĳskiej „Wielkiej Armenii”). Po ludobójstwie, jakiego dopuszczono
się na nich (także na Asyryjczykach i Grekach) w 1915 r., ormiańscy uchodźcy
dołączali do wspólnot ormiańskich w Syrii (trzysta sześćdziesiąt tysięcy), Libanie
(sto siedemdzisiąt tysięcy) i Iraku. Część etnicznych Ormian z Bliskiego Wschodu
przyciągnęła sowiecka a później niepodległa Armenia. Pierwszy prezydent
niepodległej Armenii Lewon Ter-Petrosjan urodził się w 1945 r. w Aleppo. Niewielką
mniejszość (ok. 1% w Iraku na pograniczu z Iranem) stanowią też etniczni
Persowie, okresowo masowo napływający też do Iraku i Syrii w ramach ruchu
pielgrzymkowego (święte miasta szyickie jak Karbala i Nadżaf ). Niegdyś kwitnące,
a dziś niewielkie, są na arabskim Bliskim Wschodzie mniejszości żydowskie.

.m

Zróżnicowanie religĳne Bliskiego Wschodu

w

w
w

Bliskowschodniej mozaiki dopełnia sytuacja religĳna. Na tym terenie powstały
wielkie religie monoteistyczne, do dziś wyznawane na Bliskim Wschodzie:
zoroastryzm, judaizm, chrześcĳaństwo i islam. W samym liczącym pięć milionów
ludności Libanie zamieszkuje kilkanaście grup religĳnych.

Zoroastryzm
Zoroastryzm (zaratusztrianizm) to jedna z najstarszych religii monoteistycznych.
Powstała na północy dzisiejszego Iranu a jej upadek związany jest z ekspansją
islamu. Do dziś grupy wyznawców tej religii żyją w Iranie, a najliczniejsza obecnie
wspólnota zoroastrian to indyjscy Parsowie. Szacuje się, że na całym świecie żyje
około trzystu tysięcy wyznawców zoroastryzmu, choć ich liczba maleje ze względu
na odpływ wiernych do bahaizmu, islamu, hinduizmu, bądź rezygnacji z praktyki
religĳnej. W zoroastryzmie znaleźć można elementy wszystkich późniejszych religii
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monoteistycznych jak koncepcję sądu ostatecznego, piekła i nieba, czy nadejście
mesjasza.

Chrześcĳanie
Bliski Wschód to także kolebka chrześcĳaństwa. To tam Jezus głosił po aramejsku
swoje nauki. To tam Święty Paweł znalazł swoją drogę na Damaszek. W momencie
arabskiego podboju chrześcĳanie stanowili na Bliskim Wschodzie większość. Dziś
jest to kilkuprocentowa i wciąż topniejąca mniejszość.
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Kluczową datą dla rozwoju chrześcĳaństwa na Bliskim Wschodzie był rok 451 r.
i sobór chalcedoński, na którym jako dogmat przyjęto naukę o dwóch naturach
w Jezusie (boskiej i ludzkiej). Chrześcĳanie wschodni, jak Asyryjczycy, stanęli na
stanowisku, że Jezus miał tylko jedną naturę, naturę boską, która zniosła jego
naturę ludzką. Ten pogląd po soborze chalcedońskim, na którym zwyciężyli
diofyzci, okrzyknięty został (między innymi przez potężne Bizancjum) herezją
monofizycką, a jego zwolenników poddano prześladowaniom. Z tego powodu
chrześcĳanie monofizyci powitali armie arabskich muzułmanów jako wybawicieli,
służąc im jako tłumacze i przewodnicy. W dużym stopniu to dzięki nim Arabowie
zapoznali się z naukowym i filozoficznym dziedzictwem starożytnej Grecji, które
z kolei okrężną drogą przekazali Europejczykom poprzez muzułmańską Hiszpanię.
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Ustanowiony w połowie VII w. muzułmański kalifat w Damaszku stał się miejscem
wielu religĳnych dysput, w tym także początków ruchów reformatorskich w islamie.
Ówczesna Syria, której ludność pozostawała w większości chrześcĳańska, dała
Kościołowi co najmniej dwóch papieży oraz jednego z największych teologów
chrześcĳańskich, Jana z Damaszku. Św. Jan Damasceński (675-749) przewodził
chrześcĳanom w Syrii, prowadząc dyskusje z teologami muzułmańskimi na temat
wolnej woli, przeznaczenia czy boskości Chrystusa, systematyzował poglądy
greckich Ojców Kościoła i sam uznany został za ostatniego z Ojców Kościołów
wschodnich. W Mahomecie widział heretyka, odstępcę od prawdziwej, czyli
judeo-chrześcĳańskiej, wiary, a nie założyciela nowej religii. Chrześcĳanie tamtej
doby nie postrzegali islamu jako byt obcy, lecz raczej jako sektę w ramach własnej
tradycji religĳnej.
Relacje muzułmanów z niemuzułmanami przeżywały okresy naznaczone raz
to tolerancją raz to dyskryminacją, a nawet prześladowaniami, w czasach
których wprowadzano dekrety wykluczające innowierców ze służby publicznej
i odgrzewano skierowane przeciw nim przepisy prawne jak nakaz noszenia
odpowiednich strojów czy zakaz jazdy na koniach.
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Maronici
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Poza Asyryjczykami, jedną z najliczniejszych grup chrześcĳan bliskowschodnich
stanowią maronici. Początków tego Kościoła szukać należy na przełomie IV i V
w., kiedy w górach Taurus nad rzeką Orontes w Syrii wokół Marona, słynącego
cudami mnicha i kapłana, zebrała się grupa zwolenników jego nauki. Maronici,
którym przypisuje się fenicko-aramejsko-asyryjskie pochodzenie, przyjęli ustalenia
soboru chalcedońskiego, przez co weszli w konflikt z miejscowymi grupami
chrześcĳan monofizytów (w tym z Asyryjczykami). Mimo konfliktu doktrynalnego
pozostali wierni asyryjskiej liturgii, przez co z kolei prześladowali ich Bizantyjczycy,
którzy odeszli od aramejskiego na rzecz greki. Na skutek prześladowań oraz
arabskiego podboju Syrii, maronici coraz liczniej emigrowali w góry Libanu, gdzie
cała wspólnota osiadła ostatecznie pod koniec VII w. Maronici żyli w niemal
całkowitej izolacji do czasów wypraw krzyżowych. „Odkryli” ich krzyżowcy
w 1099 r., zyskując w nich oddanych sprzymierzeńców. W 1181 r. maronici weszli
w unię z Rzymem. Po porażce wypraw krzyżowych na maronitów spadły kolejne
prześladowania ze strony muzułmanów. Dzieła zniszczenia ich siedzib dopełniły
najazdy mongolskie. Maronici ponownie wycofali się więc w góry, które dzielili
z innymi niemile widzianymi w regionie mniejszościami tj. szyitami i druzami.
Szacuje się, że Kościół maronicki liczy dziś do dziesięciu milionów wiernych
rozsianych po całym świecie. Maronici to najliczniejsze wyznanie chrześcĳańskie
w Libanie (blisko 40% miejscowych chrześcĳan i 20% ludności).
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Trzon ludności Bliskiego Wschodu stanowią dziś muzułmanie arabscy, tureccy,
kurdyjscy i perscy. Etniczność przeplata się często niejednoznacznie z religĳnością.
Szyicka mniejszość w Iraku to na przykład Arabowie o ambiwalentnych
uczuciach względem religĳnie szyickiego, lecz etnicznie perskiego Iranu. Ruchy
fundamentalistyczne i islamistyczne podkreślają znaczenie tożsamości religĳnej
jako nadrzędnej nad przynależnością etniczną czy narodową. W dyskusji nad
islamem często używanym terminem jest „umma”, czyli panmuzułmańska
wspólnota, jeden naród muzułmański. Już w pierwszym okresie rozwoju
wspólnoty muzułmańskiej (VII w.), w wyniku konfliktu o przywództwo po
Proroku, doszło w łonie islamu do rozłamu na trzy grupy: sunnitów, szyitów
i charydżytów. Dziś wśród wyznawców islamu około 90% stanowią sunnici, około
10% szyici, a potomkowie pierwszych charydżytów tworzą niewielkie rezydualne
wspólnoty w Omanie, Algierii i Tunezji. Do dalszego zróżnicowania w łonie
islamu doprowadziło powstanie szkół prawnych (tzw. mazhabów), których
w większościowym islamie sunnickim jest cztery. Szkoły (od imion swoich twórców
nazywane są malikicką, hanaficką, szafiicką i han balicką) odróżniają się od siebie
różnym stopniem rygoryzmu w podejściu do poszczególnych kwestii prawnych.
Każdy muzułmanin sunnita dookreśla więc swoje wyznanie przez podanie szkoły
prawnej, zgodnie z którą praktykuje islam.
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Istotne są także ideologiczne linie podziału leżące u podstaw zróżnicowania
wewnętrznego w łonie dzisiejszego islamu, w tym między innymi ruchy
stawiające sobie za cel jego odnowę, czy „powrót do źródeł”, czyli błędnie
kojarzony na Zachodzie wyłącznie z agresją fundamentalizm. Szacowany na kilka
procent miliardowej społeczności wyznawców islamu odsetek fundamentalistów,
z których zaledwie kilka procent ucieka się do terroryzmu jako praktyki działania,
stał się podstawą współczesnego stereotypu muzułmanina. Na przeciwnym
wobec „wojującego islamu” biegunie stoją, o wiele liczniejsi od islamistów, adepci
wielu szkół muzułmańskiego mistycyzmu (sufizmu).
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Alawici, zwani również nusajrytami, są potomkami rdzennych mieszkańców Dżabal
Al- Nusajrĳja na północy Syrii. Założycielem sekty był w IX w. teolog szyicki Nusajr.
Wierzenia jej członków są mieszaniną starożytnego kultu astralnego, który przejął
pewne koncepcje gnostyczne chrześcĳaństwa i islamu. Wierzą w wędrówkę dusz
i dzielą się na wtajemniczonych i niewtajemniczonych. Tradycyjnie rzecz ujmując,
alawiccy szejchowie, podporządkowani przywódcom plemion, powinni trzymać
się z dala od polityki. Ich mandat wynika z akceptacji całej wspólnoty w uznaniu
ich uczciwości, pobożności oraz wiedzy religĳnej. Poza religĳnym statusem
szejcha, zazwyczaj zajmują się działalnością świecką jako nauczyciele, sędziowie
czy rolnicy. Jednym z głównych zadań wynikającym z ich pozycji we wspólnocie,
jest przekazanie sekretu wiary na drodze inicjacji.
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Mimo deklarowanej przynależności do islamu, alawici nie respektują prawa
muzułmańskiego, a podstawowe filary islamu traktują raczej w kategorii symboli.
Na ich terenach meczety są rzadkością. Z tego powodu zyskali opinię heretyków
i przez wiele wieków byli najbardziej represjonowaną i wyzyskiwaną społecznością
w Syrii. Sunnicka większość usprawiedliwia działania wymierzone w tę mniejszość
fatwą, sformułowaną w XIV w. przez ideologa muzułmańskiego fundamentalizmu
Ibn Tajmĳję, w której wezwał do świętej wojny przeciwko druzom i alawitom.

Druzowie

Druzowie są odłamem islamu założonym w Egipcie na przełomie X i XI w.
przez dwóch misjonarzy szyickich. Uznawali, że współczesny im kalif Egiptu
Al- Hakim, był inkarnacją boskości. Druzowie wierzą w okresowe objawienie się
Boga w ludzkiej postaci. Wola boska objawia się niewielu, dlatego hierarchowie
wprowadzili skomplikowany system teologiczno-filozoficzny, a w nim kilka stopni
wtajemniczenia. Druzowie wierzą w wędrówkę dusz i reinkarnację, a małżeństwa
zawierają wewnątrz wspólnoty, co jest jedyną gwarancją autentycznego
przejścia druzyjskiej duszy do ciała nowo narodzonego. Wprawdzie jest to odłam
muzułmański, nie posiada jednak meczetów, nie uznaje też pielgrzymki do Mekki.
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Druzowie zorganizowani są w konfederacje plemienne. Dziś obecni są w Syrii,
Jordanii, Izraelu, Libanie i w diasporze.

Jazydzi

pl

Jazydzi to sekta synkretyczna (kombinacja pogańskich wierzeń Kurdów,
judaizmu, szyickiego islamu, chrześcĳaństwa i zoroastryzmu) dzieląca się na trzy
endogamiczne kasty: pirsów, szejków i mridów. Jazydów jest około pięciuset
tysięcy, w tym dwieście tysięcy w Turcji, ponad sto tysięcy w Iraku, niewiele mniej
w Iranie, piętnaście tysięcy w Syrii i na Kaukazie. Dwudziestotysięczna diaspora
jazydzka mieszka w Niemczech.
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U podstawy systemu wierzeń jazydów stoi doktryna siedmiu aniołów
z najważniejszym Aniołem Pawiem, z woli Boga Stwórcy panem świata. Jedno
z jego imion to Szajtan, co dało Arabom przyczynek do oskarżania jazydów
o czczenie diabła (ar. szajtan znaczy szatan). Rytualnym Centrum jazydów jest Lalisz
(okolice Mosulu) – cel obowiązkowej (raz w życiu) pielgrzymki i miejsce spoczynku
twórcy tej religii (XII w.). W wyniku prześladowań ze strony odmiennych religĳnie
i etnicznie sąsiadów uciekali w kierunku Kaukazu. W Polsce usłyszeć o nich można
było kilka lat temu, stanowili bowiem część znacznej fali migracyjnej z Gruzji.
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W czasie amerykańskiej okupacji Iraku, w zamieszkałej przez jazydów Al- Kahtanĳji
doszło do największego zamachu, w którym zginęło blisko osiemset osób. Od
2014 r., czyli pojawiania się tzw. Państwa Islamskiego w irackim Kurdystanie, jazydzi
stali się przedmiotem okrutnych represji (tortury, palenie żywcem, niewolenie
kobiet). Latem 2014 r. islamiści zajęli stolicę jazydów Sindżar, co spowodowało
ich masową ucieczkę w góry. Cały świat obserwował wówczas postępy pomocy
humanitarnej udzielanej uwięzionym w górach uchodźcom, których po kilku
tygodniach wyzwolili Kurdowie.

w

Mandaici

Mandaizm to gnostyczna religia monoteistyczna, w której odnaleźć można
ślady wierzeń staroegipskich, starobabilońskich, staroperskich, żydowskich
i chrześcĳańskich. Doktryna mandaizmu odrzuca przemoc i agresję jako
dopuszczalną formę działania. Tradycyjne ośrodki religĳne mandaitów to Irak
(do trzydziestu tysięcy w Nasirĳji, Bagdadzie i Basrze) i Iran (do dziesięciu tysięcy
w Teheranie i Szirazie oraz głównym ośrodku w Ahwazie). Największa diaspora
żyje w Australii.
Mandaici odwołują się do dziedzictwa Jana Chrzciciela uznawanego za
prawdziwego proroka (w odróżnieniu od proroka fałszywego tj. Jezusa), między
innymi poprzez obrzędowość chrztu rozumianego jako odtwarzanie działalności
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Jana nad Jordanem (kilkakrotne pełne zanurzenie). Miejsca kultu lokalizują
zawsze w okolicach cieków wodnych, które zyskują nazwę mitycznego Jordanu.
Ich kapłani posiadają wiedzę ukrytą przed prostymi wiernymi. Podobnie jak
Asyryjczcy, posługują się do dziś starożytnym językiem aramejskim. Prześladowani
migrowali z Palestyny w kierunku Persji.
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W VII w. w świętej księdze muzułmanów, Koranie, w odniesieniu do innowierców
pojawił się szczególny status „Ludów Księgi”, do których zaliczono chrześcĳan,
żydów i tajemniczych sabejczyków. Opierając się na analizie językowej,
zgodnie z którą nazwa „sabejczyk” pochodzić miałaby od semickiego rdzenia
oznaczającego „zanurzanie”, niektórzy badacze dopatrują się w szczególnie
pozytywnie waloryzujących chrzest mandaitach rozwiązania zagadki do dziś
niejasnego koranicznego terminu „sabejczyk”.
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Ahl-e hakk
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Ahl-e hakk to „ludzie prawdy”, in. wyznawcy jarsanizmu, którzy uznali Alego,
zięcia Mahometa, za wcielenie Boga. Koncepcja ta Mahometowi przypisuje
status jednego z czterech głównych aniołów. Wierni uznają, że religia ta jest
rówieśniczką islamu, badacze zaś podejrzewają, że powstała o wiele później i jest
wynikiem nałożenia się wierzeń lokalnych, zoroastryzmu, chrześcĳaństwa oraz
islamu w wersji szyickiej, reinterpretowanego przez nurt chodżów, odstępców
od sunnizmu, którzy zdobyli szczególne wpływy w regionie Oceanu Indyjskiego
(Indie, Afryka Wschodnia). Trudno określić liczebność tej grupy (maksymalnie
do miliona osób), gdyż jej członkowie w obawie przed prześladowaniami ze
strony ortodoksyjnych sunnitów i szyitów, najczęściej ukrywają swoje wyznanie3.
Jarsanizm przecina grupy etniczne: Kurdów, Persów i Lurów (ludność irańska
zamieszkująca między innymi iracki Kurdystan).
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Etniczna i religĳna różnorodność Bliskiego Wschodu od zawsze wpływa na
politykę. Z drugiej strony, ta sama polityka często instrumentalizuje różne oblicza
bliskowschodniej różnorodności. W perspektywie religĳnej obecność „miejsc
świętych” stanowi istotny element bliskowschodniej układanki geopolitycznej.
Przykładem ich znaczenia był choćby pretekst, jakiego dostarczyły szukającemu
władzy i bogactwa europejskiemu rycerstwu, by mogło ukryć ono swe doczesne
cele pod płaszczykiem wypraw krzyżowych w obronie Grobu Pańskiego. W regionie
od wieków funkcjonowali także europejscy misjonarze, w tym polscy, nie
stroniący od prozelityzmu, czyniąc jego głównym celem miejscowych chrześcĳan,
co prowadziło do słabnięcia bliskowschodnich wspólnot chrześcĳańskich spadkobierców dziedzictwa pierwszych apostołów.
3 Adaptują tu koncept teologii szyickiej, czyli takiej, zgodnie z którą wierny może się ukrywać ze
swoimi wierzeniami, aby uniknąć prześladowań lub szkody.
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Wielka jest też tradycja zachodnich interwencji w regionie jakoby w obronie
którejś z mniejszości. Francja od XIX w. interweniowała w Libanie w obronie
maronitów (w unii z Rzymem), przeciwko druzom. W XVII i XVIII w. na mocy
„kapitulacji” zawieranych z Wielką Portą, Francja rozszerzyła prawo do ochrony
katolików pochodzących z Europy na wszystkich katolików, którzy byli poddanymi
sułtana. Rosja zaś rościła sobie podobne prawa, jeśli chodzi o prawosławnych.
Po wycofaniu się Francuzów z Syrii, cała grupa nawróconych na katolicyzm
Asyryjczyków, w obawie przed reakcją muzułmańskich sąsiadów, mogących
postrzegać ich jako „francuskich agentów”, powróciła do ortodoksji i starała się
przemilczać kolonialną przeszłość, by nie komplikować dodatkowo swojej, i tak
wrażliwej, sytuacji w łonie społeczeństwa syryjskiego. W tradycję instrumentalizacji
bliskowschodnich różnic przez kolonialne mocarstwa wpisał się także Izrael, kiedy
zezwolił maronickim bojówkom na rzeź Palestyńczyków, czy też, kiedy wycofując
się z Libanu po interwencji w 1982 r., skłócił maronitów i druzów.
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Za przykład względności czynnika religĳnego i etnicznego służyć może też arabskoizraelski spór o Jerozolimę. Przed jej zajęciem w 1967 r. Izraelczycy, założyciele
państwa, nie byli szczególnie religĳni (pobożni żydzi byli negatywnie nastawieni
do prób odtwarzania Izraela, gdyż miało to nastąpić dopiero po nadejściu
wyczekiwanego Mesjasza), także dla muzułmanów nie było to miejsce kluczowe,
pod żadnym względem nieporównywalne z Mekką czy Medyną. Po zwycięstwie
w 1967 r. pobożni żydzi uwierzyli, że państwo Izrael jest częścią boskiego planu
i zaczęli żądać podboju wszystkich świętych miejsc wymienionych w Biblii. Nagle
wśród bliskowschodnich mitów, które nabrały politycznego ciała, pojawił się też
„Starożytny Izrael” i „Ziemia Obiecana”, którą Bóg przyznał żydom. Nastąpiło
nawet odwrócenie kolejności. Pobożni żydzi wierzący przedtem, że Izrael odrodzi
się dopiero po nadejściu Mesjasza, naraz uwierzyli, że Mesjasz nadejdzie po
podboju wszystkich „świętych miejsc” Izraela. To z kolei przełożyło się na naciski
ze strony religĳnych żydów (wpływowego nurtu na obrzeżach izraelskiego życia
politycznego) na kolejne rządy, które kupowały ich poparcie obietnicami budowy
na Zachodnim Brzegu osiedli kosztem Palestyńczyków (setki osiedli, a w nich setki
tysięcy ludzi). Rosnąca liczba Palestyńczyków zaś, w konfrontacji z kurczeniem
się zajmowanego przez nich terytorium, była jedną z przyczyn kolejnych
antyizraelskich powstań.
Z kolei, instrumentalizując palestyńskich uchodźców, państwa arabskie,
a zwłaszcza Syria, doprowadziły do powstania narodu palestyńskiego, zresztą
wbrew swoim interesom i interesom Izraela. Ta sama Syria rządzona od 1968 r.
przez partię Baas głosiła też wszem i wobec swoją niechęć wobec fenomenu
plemion. Niemniej jednak pragmatyzm sprawił, że w określonych okolicznościach
politycznych trybalizm był tolerowany, a nawet pobudzany. Ponadto, oficjalnie
laicka Syria, zezwalała na częściową autonomię niektórych konserwatywnych
szejchów, którzy od 2003 r. otrzymali zadanie rekrutacji bojowników islamskich
udających się przez Syrię do Iraku. Kontrolowani i tolerowani przez służby służyli
jako sposób na kanalizowanie przepływu bojowników przez terytorium syryjskie.
Ci szejchowie, w czasach pokoju mało znani i poddani ścisłej kontroli, z pewnością
15

zyskali na znaczeniu w warunkach obecnego konfliktu zbrojnego w Syrii.
Sunnicką tradycję instrumentalizował też, oficjalnie często akcentujący laickość,
Saddam Husajn, każąc wierzyć Irakĳczykom, że wojna iracko-irańska to nowa
Al- Kadisĳja (odwołanie do bitwy z VII w., w której towarzysze Proroka rozgromili
Persów). Także swojej późniejszej zemście na Kurdach, sprzyjających ajatollahom,
nadał kryptonim „Al-Anfal”, będący tytułem sury Koranu objawionej po bitwie
pod Badrem w 624 r., w której muzułmanie (skojarzenie z wojskami Saddama)
odnieśli zwycięstwo nad poganami (skojarzenie z Kurdami) z Mekki.
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I wojna światowa i rozbiór Bliskiego Wschodu
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I wojna światowa zastała Bliski Wschód w schyłkowym okresie wpływów
politycznych imperium osmańskiego4, które postrzegało swoich mieszkańców
przede wszystkim zgodnie z kryterium religĳnym. Poszczególne grupy określane
były jako millet, w dużej mierze autonomiczny i rządzący się swoimi prawami.
Na przełomie XIX i XX w. Arabowie marzyli o zrzuceniu osmańskiego jarzma,
przy czym arabskie odrodzenie (An-Nahda) głosiło laicki nacjonalizm z dala
od podziałów wyznaniowych, odróżniając się od „panislamskiej solidarności”
o powołaniu „światowym”, na którym opierała się teokratyczna władza kalifatu
osmańskiego. Po zamachu stanu z 1908 r. dokonanym przez Młodoturków swoim
„panarabizmem” An-Nahda odróżniła się z kolei od „panturanizmu”, pod którego
sztandarami zjednoczyć się miały wszystkie ludy tureckie.

w

w
w

.m

ul

I wojna światowa przypieczętowała upadek imperium osmańskiego. Brytyjczycy
od strony Indii wylądowali w 1914 r. w regionie Zatoki Arabskiej a od 1916 r.
z Kairu kibicowali arabskiej rewolcie antytureckiej na Półwyspie Arabskim. Rodowi
Haszymitów, strażników świętego miasta Mekka, obiecali tytuł „królów arabskich”,
przy założeniu, że ich „arabskie królestwo” pozostawać miało w ścisłym sojuszu,
a de facto zależności od Wielkiej Brytanii. Jednocześnie zawarli z Francuzami układ
znany od nazwisk jego negocjatorów układem Sykes-Picot, w którym dokonywali
podziału Bliskiego Wschodu (obiecanego już przecież Haszymitom) pomiędzy
siebie. Jakby tego było mało, ci sami Brytyjczycy w 1917 r. (Deklaracja Balfoura)
obiecali ruchowi syjonistycznemu utworzenie w Palestynie siedziby narodu
żydowskiego. Swojej szansy w zamieszaniu wywołanym wojną upatrywały też
4 W okresie imperium osmańskiego pewną rolę w historii Bliskiego Wschodu odegrali Polacy.
Turcja, jako jedyne państwo na świecie, nie uznała rozbiorów Polski. Prowadziła wojny z Rosją,
co skłaniało Polaków do podejmowania inicjatyw w porozumieniu z Turkami. Niektórzy z nich
przechodzili na islam i dochodzili do wysokich pozycji jak np. syn Michała Czajkowskiego, Sadyka
Paszy, który przyjął nazwisko Muzaffar Pasza i na przełomie XIX i XX w. był gubernatorem
prowincji syryjskich i libańskich. Generał Józef Bem, z muzułmańska zwany Muradem Paszą
był komendantem twierdzy Aleppo. Po interwencji francuskiej w Libanie w latach 1860-1861
Turcja zobowiązała się do dyslokacji na terenie Lewantu jednostki złożonej z chrześcĳan, która
miała strzec bezpieczeństwa ludności tego wyznania. Do Bejrutu skierowano pułk dragonów
osmańskich, złożony niemal wyłącznie z Polaków i dowodzony przez pułkownika Stefana
Gościmińskiego, a następnie pułkownika Ludwika Monasterskiego (Lutfi beja).
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inne grupy. Agha Petrus z tureckiego Baz, asyryjski dowódca, wsławił się wieloma
zwycięstwami nad siłami osmańskimi. Także on wierzył, że Brytyjczycy pomogą
Asyryjczykom stworzyć własne państwo.
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Zwycięscy powstańcy arabscy wyparli Turków i zajęli Damaszek, który, jak
sobie wyobrażali, miał być stolicą ich „arabskiego królestwa” (Damaszek,
stolica pierwszego dynastycznego kalifatu sunnickiego nadawał się do tej roli
w odróżnieniu od Bagdadu, stolicy drugiego kalifatu dynastycznego, który nigdy
nie podniósł się z upadku po najazdach mongolskich). O ten sam Damaszek
upomnieli się jednak także Francuzi, którzy przepędzili haszymickie wojska
z Syrii. Brytyjczycy i Francuzi ustalili między sobą podział polityczny regionu,
a Liga Narodów uznała, że Arabowie z nowo powstałych państw potrzebują
protektorów, pod których skrzydłami uczyć się będą, jak rządzić się samodzielnie,
ustanawiając tym samym „mandaty” francuskie i brytyjskie w poszczególnych
państwach.
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Lekką ręką rozrysowując bliskowschodnie granice, Brytyjczycy stworzyli w części
starożytnej Mezopotamii państwo, któremu nadali nazwę „Irak”, i to w tym kraju na
tronie osadzili oszukanego przez nich i pokonanego przez Francuzów Haszymitę.
Antybrytyjskie powstanie miejscowej ludności stłumiono, a wydobycie ropy
przejęło konsorcjum brytyjsko-francusko-amerykańskie. Wzrost zapotrzebowania
na ropę naftową pociągnął za sobą wzrost jej eksportu, a gospodarcze znaczenie
tego surowca, zwiększyło też geopolityczną stawkę, o jaką gra się do dziś na
Bliskim Wschodzie.
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Terytoria mandatowe Francji objęły natomiast państwa, które przyjęły nazwy:
Syria i Liban. W tych państwach ustanowiono nie marionetkowe monarchie, lecz
reprezentatywne dla ludności zgromadzenia.
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Dzisiejsze granice turecko-syryjska i turecko-iracka odpowiadają nie realnemu
układowi sił miejscowych, lecz przebiegowi linii frontu, do której doszli Brytyjczycy
w momencie rozejmu z 1918 r. Z czasem jeszcze Brytyjczycy, którzy dla drugiego
z haszymickich książąt wykroili z mapy Bliskiego Wschodu Transjordanię, podzielili
ją na część zachodnią (na zachód od Jordanu), nadając jej nazwę Palestyny
i wschodnią (Jordanię). Czynnik arabski aktywniej obecny był przy wyznaczaniu
wschodnich granic Transjordanii/Jordanii oraz południowych granic Iraku, które
poprowadzono wzdłuż terenów zajętych przez dynastię Saudów. Saudowie, nie
bez przyzwolenia Brytyjczyków i Amerykanów, choć miało ono swoje granice
(lotnictwo brytyjskie powstrzymało pochód Saudów nad Morze Śródziemne),
zdominowali Półwysep Arabski.
Ambicje niepodległościowe Arabów zostały więc zawiedzione. Na północy swoje
cele tj. utrzymanie niepodległego państwa narodowego, osiągnęli natomiast
Turcy, którzy utworzyli laicką republikę. Traktując Syrię jak swoją własność,
w 1939 r. Francuzi przekazali Turcji sandżak Aleksandretty (tur. Iskenderun), będący
dziś turecką prowincją Hatay. Sandżak zamieszkiwali w większości Turcy, którzy
powołali antyarabską i antyfrancuską partyzantkę. Francja całkowicie bezprawnie
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przekazała Aleksandrettę Turcji, w zamian za przychylność Ankary na wypadek
rozpoczęcia wojny francusko-brytyjskiej przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Do
dziś terytorium sandżaku jest obiektem stałych rewindykacji terytorialnych Syrii
względem Turcji. To ze względu na ten spór Syria wspierała i chroniła bojowników
Partii Pracujących Kurdystanu PKK. Francuzi oddzielili też od Syrii prowincję
Suwajda, w większości zamieszkałą przez druzów, przekształcając ją w 1921 r.
w odrębne państwo. Także wtedy powstało państwo alawitów na syryjskim
wybrzeżu.
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Wydarzenia okresu upadku imperium osmańskiego, jego władzy nad Bliskim
Wschodem i tworzenia się w tym regionie państw „narodowych”, powodowały
liczne przemieszczenia ludności. W wyniku prześladowań, duża część Ormian czy
Asyryjczyków zmuszona była opuścić swoje siedziby w dzisiejszej Turcji i udać się na
terytorium dzisiejszej Syrii. Ówczesne „wędrówki ludów” w regionie obejmowały
także Kurdów i plemiona arabskich nomadów. W kolektywnej pamięci wszystkich
tych grup granice terytoriów, jakie uznają za „swoje”, do dziś są niejasne i płynne.
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Złożoności postkolonialnego obrazu Bliskiego Wschodu dopełniło powstanie
w 1948 r. Izraela – państwa postrzeganego przez pozostałe państwa regionu jako
intruz, obcy pod każdym względem, tak politycznie jak i kulturowo czy religĳnie.
Państwo to okrzepło, utwierdziło swoją pozycję w wojnie 1967 r., po czym stało
się najpotężniejsze wśród państw wąsko pojmowanego Bliskiego Wschodu.

tio

Liban
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Góry Liban stanowiły schronienie dla różnych wspólnot religĳnych, a jednocześnie
skrzyżowanie waśni religĳnych i rodowych pomiędzy nimi i w ich łonie. Przez długi
czas przewagę w tej rywalizacji, także dzięki swojej liczebności, mieli maronici.
Dziś najliczniejsi stali się szyici z południa kraju i północy doliny Bekaa. W górach
na południe od Bejrutu i na granicy z Syrią mieszkają druzowie, w miastach
zaś głównie sunnici. Stołeczny Bejrut stanowi mieszankę wszystkich grup – na
wschodzie miasta rozpościera się dzielnica maronicka, podczas gdy południowe
przedmieścia są większościowo szyickie.
Powstanie Libanu przypisać można sporowi maronicko-druzyjskiemu, w wyniku
którego Francja, patronka maronitów, wymusiła na osmańskiej Turcji uznanie
autonomii gór. W momencie decydowania się mandatów na Bliskim Wschodzie
maronici zainspirowali Francuzów koncepcją „Wielkiego Libanu”, zgodnie z którą
kosztem Syrii granicę przesunięto na wschód i tak jest do dziś a stałą polityki Syrii
jest parcie do rewizji granic bądź aneksji Libanu.
Niepodległość Libanu ogłoszono w 1945 r. Dwa lata wcześniej wspólnoty podpisały
Pakt Narodowy, na mocy którego prezydentem Libanu musi być maronita,
premierem sunnita, a szefem parlamentu szyita, co stanowiło wielki przełom,
gdyż dotąd szyici byli marginalizowaną, wręcz pogardzaną mniejszością. Jednak
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zgodnie ze spisem z 1932 r. maronici stanowili zaledwie jedną trzecią ludności.
Z czasem coraz liczniejsza była wspólnota szyicka charakteryzująca się wysokim
przyrostem naturalnym (wśród maronitów i druzów przyrost naturalny był
niższy). Wybrany w 1952 r. prezydent Szamun zezwolił na rozwój Falangi, ruchu
o tendencji faszystowskiej, z zadaniem ochrony chrześcĳan przed muzułmanami.
W 1958 r. wybuchła krótkotrwała wojna domowa pomiędzy stronnictwami
przychylnymi unii z Syrią a zwolennikami Wielkiego Libanu, której kres położyła
interwencja amerykańska.
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W 1970 r. do Libanu napłynęli wypędzeni z Jordanii Palestyńczycy, co obudziło
niepokoje wśród maronitów, którzy, jako najbardziej zeuropeizowani i o wyższym
poziomie życia, zdążyli zasłużyć na etykietkę „izraelskich szpiegów”. Ta etykietka
cementowała sojusz druzów, sunnitów i szyitów, ku któremu skłaniali się też
Palestyńczycy. 1975 r. wybuchła wojna domowa, która trwała do 1990 r. Każda
wspólnota tworzyła własne milicje, a sojusze często się zmieniały. W 1976 r. do
Libanu wkroczyły wojska syryjskie, a w 1982 r. błyskawiczną ofensywę na Bejrut
przeprowadziła armia izraelska, przy której cichym poparciu Falanga dokonała
masakry w palestyńskich obozach Sabra i Szatila. Skala zbrodni spowodowała
pojawienie się w Libanie wojsk amerykańskich, francuskich i włoskich. Różne strony
konfliktu finansowane były przez Arabię Saudyjską. Za szyickim Hezbollahem stały
zaś Syria i Iran, doprowadzając do sytuacji, w której ich podopieczni utworzyli
w Libanie państwo w państwie. Wojna domowa w Libanie zakończyła się w 1990 r.,
lecz okupacja syryjska dopiero w roku 2005, po kryzysie politycznym (rewolucja
cedrowa) wywołanym zabójstwem premiera Libanu, Rafika Al- Haririego. Z kolei
uzbrajany przez Iran za pośrednictwem Syrii Hezbollah, zaczął zagrażać całemu
terytorium Izraela, który po raz kolejny interweniował w Libanie w 2006 r.,
ponosząc porażkę militarną i wizerunkową.

w

Jordania stanowi stosunkowo stabilny element bliskowschodniej układanki. Nie
bez znaczenia jest fakt, że zamieszkiwana jest wyłącznie przez arabskich sunnitów:
Beduinów i Palestyńczyków. Palestyńczycy zamordowali w 1951 r. króla Abdallaha
w geście zemsty za brak woli monarchy do kontynuowania wojny z Izraelem.
Radykalne ugrupowania palestyńskie wywołały także w 1970 r. wojnę domową
w Ammanie. Syria skierowała wówczas do Jordanii czołgi, które, odstraszone
przez izraelskie lotnictwo, musiały zawrócić. Jordania wspierała (i świetnie
na tym zarabiała) Irak w konflikcie iracko-irańskim, poparła też Irak w sporze
o Kuwejt w obawie przed kolejnym palestyńskim powstaniem (Palestyńczykom
imponowała twarda postawa Saddama wobec ONZ i Zachodu). W wyniku wojny
w Zatoce do Jordanii napłynęła kolejna fala uchodźców palestyńskich (300 tysięcy)
wyrzuconych z państw Zatoki za domniemane popieranie Saddama. W 1994 r.
podpisano traktat jordańsko-izraelski. Nastąpiła też normalizacja relacji z Arabią
Saudyjską (to Saudowie wygnali Haszymitów z Mekki). Abdallah, obecny król
19

Jordanii, który doszedł do władzy w 1999 r., stara się poszukiwać równowagi
pomiędzy Palestyńczykami i rosnącymi w siłę islamistami (Bracia Muzułmanie,
którzy w międzyczasie stali się znaczącą siłą w parlamencie). Po agresji USA na
Irak Jordania stała się jej logistycznym zapleczem. Społeczeństwo jordańskie było
i jest jednak silnie antyamerykańskie, zwłaszcza Palestyńczycy, ale też nowe siły
islamistyczne z Al-Kaidą włącznie (słynny Az-Zarkawi był obywatelem Jordanii).

Syria
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Rola Syrii na Bliskim Wschodzie wynika z rodzaju poczucia geopolitycznej
wyższości, którą podzielają wojskowi i intelektualiści. Syria to przecież dziedziczka
tradycji Żyznego Półksiężyca (dzisiejsze Izrael, Liban, Palestyna, Jordania, Irak
i Syria) oraz arabskiego nacjonalizmu głęboko zakorzenionego w zbiorowej
pamięci i kulturze Syryjczyków. Niebagatelną rolę w wyobrażeniach politycznych
Syryjczyków odgrywa też dziedzictwo kalifatu damasceńskiego i wielkiego
imperium, które niegdyś kwitło od Andaluzji po Indie. Damaszek nigdy nie
porzucił marzenia o powołaniu arabskiej jednostki politycznej, która zajęłaby
godne swego znaczenia miejsce na arenie świata.

Obietnica niepodległości Syrii zapowiedzianej na 1944 r. nie została dotrzymana,
a w reakcji na bunt w 1945 r. Francuzi zbombardowali Damaszek. Francuzi, poprzez
swoją nieustępliwą politykę wobec wszelkiej opozycji, niechcący przyczynili
się do pojawienia się poczucia więzi „narodowej” ponad waśniami religĳnymi.
Już w 1943 r. intelektualiści chrześcĳańscy, alawiccy, druzyjscy i umiarkowani
sunnici stworzyli Socjalistyczną Partię Odrodzenia Arabskiego Baas hołdującą
ideałom nacjonalizmu, panarabizmu, laickości i socjalizmu. Sama „syryjskość” nie
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byłaby wystarczająco atrakcyjna, szybko poległaby pod retoryką panislamizmu.
Przeciwwagą, jeśli chciano uniknąć odwołań do komponenty „wyznanie”, mógł
być tylko panarabizm. W latach 50. XX w. Baas, promotorka arabskiej jedności,
cieszyła się popularnością we wszystkich arabskich stolicach, w których w tamtym
czasie niechętnie wsłuchiwano się w pomysły na uczynienie szariatu jedynym
źródłem prawa. Na fali tych emocji w 1958 r. Egipt i Syria zawarły unię, powołując
Zjednoczoną Republikę Arabską, a Baas uległa rozwiązaniu. Egipsko-syryjska unia
przetrwała tylko trzy lata, a po jej zniesieniu powstała nowa Baas, tym razem
zdominowana przez wojskowych i szermująca przede wszystkim hasłami walki
z Izraelem. W 1963 r. wojskowi z Baas dokonali zamachów stanu w Damaszku
i Bagdadzie. Syryjska Baas pod wodzą Hafiza Al- Asada szybko skonfliktowała się
ze swoją iracką odpowiedniczką (syryjska Baas u swego zarania była autentycznie
panarabska, iracka natomiast uwikłana w lokalne interesy gospodarcze (ropa)
i polityczne (buntujące się szyickie południe wspierane przez Iran). Zamiast
budować arabską jedność Syria i Irak weszły w trwający kilka dziesięcioleci
konflikt. Iracka Baas upadła w 2003 r., syryjska zaś, pod wodzą Baszara, syna
Hafiza, obecna jest na politycznej scenie kraju, regionu i świata do dziś.
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Przez cały czas rządów Asadów Syria konsekwentnie prezentowała się jako
zwolenniczka arabskiego nacjonalizmu, wspierając Egipt w czasie kryzysu
sueskiego oraz walkę o dekolonizację Maghrebu. Kreowała się także na głównego
gracza w konflikcie arabsko-izraelskim. W rzeczywistości Hafiz Al- Asad, wbrew
oficjalnej retoryce, był nieprzychylny powstaniu państwa palestyńskiego, gdyż
przekreślałoby to nadrzędny plan strategów z Damaszku tj. utworzenie „Wielkiej
Syrii” na drodze aneksji Libanu i Jordanii, a także Iraku, zwłaszcza, gdyby - na co
Syryjczycy zawsze liczyli - miał się rozpaść, oraz Palestyny rozumianej jako całość,
gdyż Izrael w tej konfiguracji miał zniknąć z mapy świata.
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Syria Hafiza Al- Asada odwoływała się do ideałów socjalistycznych. Nowa władza
prześladowała więc „stare” elity tj. burżuazję i feudałów. Na czele nowych
władz stawali głównie przedstawiciele rejonów wiejskich oraz mniejszości
alawickiej i kurdyjskiej, nie ufający starym osmańskim elitom, zbyt, ich zdaniem,
przywiązanym do dziedzictwa kolonializmu. „Nowe” elity szybko okazały się
podobnie skorumpowane i zdegenerowane. Niesiona socjalistycznymi hasłami
Syria była też bliskowschodnim sojusznikiem Związku Radzieckiego, zwłaszcza po
zwrocie Egiptu na Zachód w 1970 r. Poza ZSRR (a dziś Rosją) stałym sojusznikiem
syryjskich alawitów jest też szyicki Iran. To w jego interesie zgromadzono wojska
syryjskie na granicy z Irakiem w czasie wojny iracko-irańskiej. Tradycyjna niechęć
syryjskich baasistów do ich bagdadzkich odpowiedników pchnęła też Syrię do
przystąpienia do antyirackiej koalicji zmontowanej przez Amerykanów po zajęciu
przez Irak Kuwejtu. Na Bliskim Wschodzie sojusze są jednak stosunkowo względne,
dlatego już w wojnie domowej w Iraku Syria i Iran wspierają inne strony: Syria
sunnitów, a Iran szyitów.
Nienajlepsze były relacje Syrii z republikańską Turcją, między innymi ze względu
na spór o tereny byłego sandżaku Aleksandretty. Syria wspierała więc i chroniła
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bojowników Partii Pracujących Kurdystanu PKK. W latach 1976-2005 Syryjczycy
okupowali Liban. Oficjalnym powodem obecności syryjskich wojsk w tym
kraju była obrona przed Izraelem, ale ta sama obecność służyła Iranowi i jego
wspieraniu szyickich milicji Hezbollahu. Baasistowska Syria, w odróżnieniu od
swojego sojusznika, Iranu, była państwem laickim, co nie znaczy, że kwestie
religĳne nie były w przedwojennej Syrii politycznie rozgrywane. Sytuacja Syrii była
szczególnie skomplikowana, gdyż nawet 30% jej ludności stanowili nie-sunnici,
czyli chrześcĳanie różnych wyznań i szyici, ale przede wszystkim mniejszości,
które „wyszły z islamu” tj. alawici, druzowie i ismailici uznawani za heretyków.
Konstytucja syryjska gwarantuje, że prezydentem państwa musi być muzułmanin.
Hafiz Al- Asad chciał zmienić ten zapis w 1973 r., ale wycofał się pod presją
społeczną.
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Wraz z Asadem do władzy w Syrii doszli alawici, którym pomogła w tym okoliczność,
że już od czasów kolonialnych służyli w armii. Alawici koncentrują się w Dżebel
Ansarĳja, podzielonym na cztery prowincje, przy czym większość stanowią
w dwóch z nich tj. Latakii i Tartus. Region „alawicki” jest bardzo heterogeniczny.
Miejskie wspólnoty sunnickie na wybrzeżu stanowiły podstawową przeszkodę
w dokończeniu budowy geograficznie spójnego terytorium alawickiego. Silne
powiązania miejscowych sunnitów z ich współwyznawcami z wielkich miast,
hamowały procesy przejmowania ziemi przez alawitów w regionie, który uznają
za „swój” (inne było postrzeganie miejscowych chrześcĳan i ismailitów, alawici
liczyli bowiem, iż wewnętrzny solidaryzm syryjskich mniejszości wyznaniowych
będzie wystarczającą siłą, by zintegrować te grupy w alawicką konstrukcję
regionalną). Dżebel Ansarĳja, historyczne terytorium wspólnoty, stał się regionem
gospodarczo i politycznie zmarginalizowanym, stanowiąc jedynie tożsamościowy
punkt odniesienia. Nowe centrum alawickiej wspólnoty zaczęły stanowić
równiny wokół Dżebel Ansarĳja, mimo że alawitom dostały się one dopiero
w wyniku reformy rolnej lat 1963-1969. W ciągu trzydziestu lat, alawici zdołali
zająć wybrzeże i stworzyć prawdziwy „region alawicki”. Praktykowana przez
tę wspólnotę endogamia, sprzyjała poczuciu tożsamościowej identyczności.
Inwestycje w regionie alawickim nie miały żadnego uzasadnienia gospodarczego,
a faworyzujące tę grupę działania władz stały w jawnej sprzeczności z oficjalnym
dyskursem opartym na ideologii egalitaryzmu i laickości. Pod koniec lat 80.
XX w. dynamika ekspansji alawitów została zahamowana na skutek kryzysu
ekonomicznego, oznaczającego trudności finansowe państwa, zmuszonego do
oddawania kolejnych pól aktywności sektorowi prywatnemu.
Utworzenie Ministerstwa Wakfów w 1961 r., a wraz z nim przejęcie kontroli nad
finansami i obsadą stanowisk, służyło pacyfikacji sunnickiego establishmentu, nie
zdołało jednak trwale wyciszyć wrzenia sunnickiej większości. Dojście do władzy
Hafeza Al- Asada i nadreprezentacja alawitów we władzach państwa, wzmacniały
argumenty sunnickiej opozycji, zgodnie z którymi laicka, basistsowska Syria była
wynikiem spisku mniejszości w celu osłabienia pozycji islamu w społeczeństwie
syryjskim. Już pod koniec lat 30. XX w. idee Egipcjanina Hasana Al- Banny na stałe
zakorzeniły się w Syrii. Ideałom panarabizmu władzy syryjscy Bracia Muzułmanie
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próbowali przeciwstawić ideały panislamizmu. W latach 60. Bracia rozpoczęli
już regularną walkę przeciwko laickości i socjalizmowi oficjalnej władzy, walkę,
której historię wyznaczają kolejne masakry. W największej z nich, w 1982 r., armia
syryjska zmiażdżyła (trzydzieści tysięcy zabitych) powstanie Braci Muzułmanów
w mieście Hama.
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Atmosfera polityczna wokół Syrii wywołana uznaniem jej przez Stany Zjednoczone
za część osi zła, stanowiącej ostatnią przeszkodę do osiągnięcia pokoju w regionie
i opokę różnej maści terrorystów, wepchnęła Syryjczyków w ciasny nacjonalizm.
Służby bezpieczeństwa i wywiadowcze były wszechobecne w państwie,
w którym bez przerwy obowiązywał stan wyjątkowy. Mimo formalnych kampanii
antykorupcyjnych, rzeczywistością nadal pozostawały klientelizm i nepotyzm.
Niemniej jednak od 1990 r. Syria doświadczyła znaczącej liberalizacji politycznej
i społecznej oraz modernizacji gospodarczej i finansowej, a także odblokowania
życia publicznego, w którym talent i kompetencje zaczęły liczyć się bardziej niż
przynależność do danej wspólnoty.
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W Syrii Hafiza Al- Asada sunnici stanowili większość populacji (65-70%), szyitów
było 20%, a chrześcĳan 5-10%. Wśród szyitów około 12% stanowili alawici.
Na przełomie tysiącleci napływ uchodźców z Iraku zmienił nieco te proporcje5.
Wśród szacowanych na około dwa miliony osób (10% syryjskiej populacji)
uchodźców z wojny w Iraku, znaleźć można było sunnitów, chrześcĳan i szyitów
dwunastkowców. Zwłaszcza ci ostatni istotnie zasilili szeregi niewielkiej grupy
szyitów syryjskich, których prestiż w Syrii podniosły już wcześniej sukces rewolucji
w Iranie oraz sojusz Damaszku z Teheranem podczas wojny iracko-irańskiej.
Kolejnego przełomu w percepcji syryjskich szyitów dostarczyła decyzja Izraela
o zakończeniu wojny z Hezbollahem w 2006 r. bez osiągnięcia zamierzonych celów,
czyli de facto porażka. Pojawiły się wówczas informacje, że na fali zwycięstwa
Hezbollahu niektórzy syryjscy sunnici nawracali się na szyizm.

w
w

Rządy Baszara Al- Asada

w

W czerwcu 2000 r., kiedy Baszar Al- Asad dochodził do władzy, cały świat mówił
o „damasceńskiej wiośnie” i „odwilży”, która jednak trwała mniej niż rok.
Ostatecznie otoczenie prezydenta, spadek po poprzedniej epoce, postanowiło
przeciwdziałać uczynieniu zadość żądaniom zniesienia stanu wyjątkowego,
poszanowania niezależności wymiaru sprawiedliwości oraz podjęcia realnej walki
z korupcją i walki z klientylizmem polityczno-gospodarczym.
Niemniej jednak czasy rządów Asada-syna wyznaczały istotny wzrost gospodarczy
5 W kontekście uchodźstwa z Iraku w Syrii, warto przypomnieć, że tereny syryjskie od stuleci
były ziemią azylu dla Ormian, Asyryjczyków, Kurdów tureckich, Palestyńczyków, Irakĳczyków,
Libańczyków, a wcześniej jeszcze Czerkiesów uciekających z pogromów w carskiej Rosji, czy
żydów szukających schronienia przed prześladowaniami Inkwizycji czy pogromami w Europie
Środkowej.
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(w pierwszej dekadzie XXI w. Syria rozwĳała się w tempie 4-5% rocznie). Nastąpił
także pewien postęp w dziedzinie swobód obywatelskich i politycznych, uwolniono
wielu więźniów politycznych, sprzyjano otwarciu gospodarczemu poprzez
zezwolenie na zakładanie i otwieranie prywatnych banków. Opanowano też dług
zagraniczny, który w 2009 r. wynosił 8% PKB, podczas gdy w roku 2000 aż 106%.
Przez dziesięć lat rządów Baszara inwestycje wzrosły dwunastokrotnie, a wartość
eksportu uległa podwojeniu. Wzrosły pensje sektora publicznego, wpływając
na większą chłonność rynku wewnętrznego, oraz postępowały reformy fiskalna
i monetarna. W ekspansji był także sektor prywatny (w 2009 r. stanowił już 68%
PKB). Modernizował się sektor energetyczny i rolnictwo (inwestycje publiczne
sprawiły, iż sektor rolny zaczął eksportować). Podjęto dzieło renowacji zabytków
oraz inwestycje w infrastrukturę turystyczną.
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Pojawienie się nowych technologii zaczęło zmieniać mentalność Syryjczyków.
Jeszcze na przełomie tysiącleci sektor telekomunikacyjny poddany był służbom,
a linie telefoniczne notorycznie były na podsłuchach. Posiadanie faksu mogło
skończyć się więzieniem. Funkcjonowały dwa, kontrolowane przez rząd,
programy telewizyjne. Już w roku 2010 70% gospodarstw domowych posiadało
antenę satelitarną (w 2000 r. było to zaledwie 18%). Trzy telewizyjne stacje
rządowe zmuszone były podjąć wysiłek dostosowania się do konkurencji. Kafejki
internetowe pełne były młodzieży. W ciągu czterech lat (2006-2010) liczba
użytkowników Internetu podwoiła się, osiągając trzy miliony. Dziesięć milionów
Syryjczyków miało w 2010 r. telefony komórkowe. W kioskach pojawiła się
prasa zagraniczna, również stanowiąc konkurencję dla prasy rządowej, dotąd
monopolizującej rynek.
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Jednocześnie jednak postępowało rozwarstwienie społeczne. Według raportu
ONZ w 2010 r. 30% ludności żyło w Syrii w biedzie, a 11% na progu nędzy.
Mimo oczywistych zmian na lepsze, głównymi przeszkodami rozwojowymi
pozostawały korupcja, biurokracja, klientyzm i monopole. W przedwojennej Syrii
każdego roku trzysta tysięcy osób wkraczało na rynek pracy. Ponad 60% (2004 r.)
ludności miało mniej niż dziewiętnaście lat. Galopującej demografii towarzyszyło
bezrobocie, inflacja oraz obniżanie subwencji państwowych na różne produkty.
Kryzys poczucia przynależności narodowej wywołany załamaniem się władzy
Baas, zwiększył poczucie niepewności, które rekompensowało odradzanie się
tożsamości regionalnych.
Rząd chciał epatować nowoczesnością, ale z takim obrazkiem kontrastował
wzrost popularności islamistów. Coraz popularniejszy był ten nurt wśród
młodzieży, co socjologowie wyjaśniali trudnościami gospodarczymi i społecznymi,
autorytaryzmem i korupcją władzy oraz polityką izraelsko-amerykańską (od
2004 r. zaczęły obowiązywać amerykańskie sankcje wobec Syrii). Faktem jest,
że od połowy lat 90. uczestnictwo Syryjczyków w życiu meczetów rosło. Coraz
więcej kobiet decydowało się na założenie chusty, rozrosła się oferta prywatnych
i domowych lekcji nauki Koranu oraz księgarni specjalizujących się w sprzedaży
literatury religĳnej a coraz więcej restauracji odmawiało sprzedaży alkoholu.
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Młodzieży wyrażającej silną tendencję konserwatywną, kłócącą się z linią państwa,
odmawiano możliwości politycznego wyrażenia siebie, co doprowadzić musiało
do społecznego wybuchu.
Po klęsce politycznej Braci Muzułmanów, islamiści rozpoczęli pracę „od dołu”,
polegającą na strategii docierania do ludzi poprzez pracę społeczną, opiekę
zdrowotną, w mniejszym stopniu ofertę oświatową. Wspierano budowę meczetów,
w tym chętnie w regionach chrześcĳańskich czy druzyjskich, gdzie wcześniej nigdy
ich nie było, przy wykorzystaniu finansowania miejscowego (fundacje religĳne)
i saudyjskiego. W 2006 r. Bracia, podejmując próbę ponownego zaistnienia na
scenie politycznej, weszli do Frontu Wyzwolenia Narodowego.
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Islam syryjski przed wybuchem wojny nie był bynajmniej monolitem. Mieściło się
w nim wiele nurtów: od umiarkowanych nurtów sufickich po frakcje salafickie,
najbardziej radykalne. Rząd próbował wpisywać się w trendy islamizacyjne, starając
się zachować nad nimi kontrolę. W odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne,
syryjski reżim stworzył ponad trzysta placówek uczących szariatu i Koranu.
Jednocześnie za środki ONZ stworzył program kształcenia ulemów, mających
dostosowywać wykładnię islamu do przemian gospodarczych i społecznych.
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Wzrostowi tendencji fundamentalistycznych towarzyszył równoległy wzrost
popularności islamu sufickiego. Kult świętych, bardzo rozpowszechniony
w islamie syryjskim (tylko w starym Aleppo funkcjonowało sto czterdzieści
sanktuariów, w których czczono świętych o różnej renomie), nie miał dobrych
warunków do rozwoju w panującym w Syrii klimacie politycznym (niechęć władzy
wobec organizowania dużych uroczystości ku czci świętych). Czasem jednak sami
święci postanawiali zaangażować się w bieżącą politykę, jak w czasie pierwszej
wojny w Zatoce, kiedy jeden z nich miał powstać z grobu i udać się do Iraku, by
pomagać Saddamowi.
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Baszar Al- Asad odziedziczył Syrię, w której coraz liczniejsi byli sunnici (62%
społeczeństwa w 1953 r. wobec 70% w 2004 r.). Alawici pozostawali drugą pod
względem liczebności wspólnotą, lecz ich dynamika demograficzna (podobnie
wśród druzów) była nieznacznie niższa niż w przypadku sunnitów. Najwyższym
przyrostem demograficznym charakteryzowali się Kurdowie. W 2004 r.
chrześcĳanie stanowili już jedynie 5% populacji, podczas gdy jeszcze w 1953 r.
było ich 13%. Okcydentalizacja sprawiła, iż w tej grupie szybciej niż w pozostałych
przyjęły się różne metody antykoncepcji. Związki z Zachodem otwierały też drogi
emigracji. Polityka nacjonalizacji popchnęła chrześcĳan (w większym stopniu
burżuazję chrześcĳańską z Aleppo niż jej damasceńską odpowiedniczkę) do
wyjazdów do Libanu i arabskich państw Zatoki. Poszczególne wspólnoty różnił
poziom wskaźników socjo-kulturowych, jak choćby: analfabetyzm, dostęp do
oświaty, intensywność jej pobierania, status kobiety, wskaźniki ekonomiczne, jak
zatrudnienie czy stopa życia, po trudniej mierzalne systemy wartości np. przewaga
tego, co indywidualne, nad tym, co wspólnotowe, fatalizmu nad duchem
inicjatywy itd. Aleppo i prowincje północne we wszystkich rankingach wypadały
25

gorzej. W Damaszku, Suwajdzie czy w regionie nadbrzeżnym, analfabetyzm był
marginalny (około 5%), podczas gdy w Aleppo 17%. Prawdziwą plagą północy był
analfabetyzm kobiet (1/3 w Aleppo i ponad 50% w Rakce). Podobnie w przypadku
feminizacji rynku pracy (w skali kraju niecałe 12,5%) w Aleppo wskaźnik ten
wynosił zaledwie 6%, a w regionach alawickim i druzyjskim między 20 a 30%.
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W wymiarze etnicznym 84% ludności przedwojennej Syrii stanowili Arabowie,
12% Kurdowie, pozostała część obejmowała Ormian, Asyryjczyków, Czerkiesów
i Turkmenów. Kombinacja różnych zmiennych (religĳnych, etnicznych itp.) daje
dopiero realne wyobrażenie o rzeczywistych tożsamościach. Statystycznym
faktem jest, że przedwojenna Syria była większościowo sunnicka. Mówienie
jednak o „sunnickiej większości” jest nadużyciem, zarówno z antropologicznego,
jak i politycznego punktu widzenia, gdyż pod tą wspólną etykietką kryją się bardzo
heterogeniczne składowe: Arabowie, Kurdowie, plemiona, osiedleni wieśniacy,
miejskie klasy wyższe, średnie, ludowe itp.
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Na fali Arabskiej Wiosny, która doprowadziła do obalenia dyktatur w Tunezji
i Egipcie, bunt przeciwko władzy ogarnął także Syrię, przekształcając się
w trwającą do dziś wojnę domową. Od wybuchu pierwszych starć w lipcu 2011 r.
dezerterujący żołnierze z armii Baszara Al- Asada skupiali się wokół formacji
opozycyjnej, tzw. Wolnej Armii Syrii (która z czasem rozpadła się na zwalczające
się frakcje). W osłabionej wojną Syrii zaczęły rosnąć w siłę grupy radykałów
religĳnych. W czerwcu 2014 r. muzułmańscy ekstremiści proklamowali powstanie
kalifatu pod nazwą Państwo Islamskie. W wojnie zginąć już mogło nawet pięćset
tysięcy ludzi. Szacuje się, że jeden na dziesięciu Syryjczyków został ranny lub
zabity. Miliony ludzi zmuszone zostały do ucieczki i uchodźstwa, a fala uchodźców
dotarła w 2015 r. do Europy.
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Konflikt syryjski przeniesiony został także do Libanu, gdzie do starć z islamistami
doszło w Trypolisie i dolinie Bekaa. Armię libańską wspomaga Hezbollah,
przekleństwo Izraela, bez którego wojna pewnie na dobre zagościłaby już
w Libanie. Przy ich boku walczą także chrześcĳańskie milicje.

W momencie wybuchu II wojny światowej Irakĳczycy, jak wielu Arabów,
upatrywali szansy na uzyskanie niepodległości dzięki sojuszowi z Niemcami.
Wobec zagrożenia przystąpienia przez Irak do wojny po stronie Niemiec, kraj
został spacyfikowany przez Brytyjczyków. W 1958 r. zamach stanu Abd Al- Karima
Kasima obalił monarchię. Po latach niepokojów politycznych i zmian u sterów
władzy, w 1968 r. udanego puczu dokonała iracka Baas, która przeprowadziła
nacjonalizację zachodnich firm naftowych, dzięki czemu istotnie zmodernizowała
państwo. Socjalistyczna retoryka nowych władz Iraku nie przeszkadzała im
w utrzymaniu w kraju gospodarki wolnorynkowej. W 1979 r. kierownictwo partii,
a wraz z nią kraju, przejął Saddam Husajn, którego rządy oznaczały eliminację
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wszelkich form opozycji, wzrost wydatków na zbrojenia, oraz pełną laicyzację
władzy. Mimo zaostrzenia linii politycznej, Irak nadal rozwĳał się gospodarczo,
wzrastał poziom edukacji i kultury. Kraj przyciągał wówczas wielu imigrantów
z innych stron świata arabskiego.
Zwycięstwo rewolucji islamskiej w Iranie sprawiło, że cały świat (od USA po
ZSRR) zaczął postrzegać Irak jako zaporę przed jej rozlewem na resztę świata
muzułmańskiego. Irak zaatakował Iran, wciągając go w ośmioletnią wojnę,
w której zginęło milion ludzi.
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W 1990 r. władze Iraku wystąpiły z roszczeniami do terytorium Kuwejtu, z którym
Irak stanowił niegdyś wspólne terytorium mandatowe Ligi Narodów. Przeciwko
agresji wystąpiły Stany Zjednoczone, Europa i część państw arabskich. W wyniku
rozpoczętej 17 stycznia 1991 r. operacji „Pustynna Burza”, wojska irackie musiały
opuścić Kuwejt. W wojnie zginęło do dwustu tysięcy Irakĳczyków (głównie
rezerwistów). Praktycznie nietknięta stutysięczna Gwardia Rewolucyjna, elita
armii Saddama, była bezpieczna w głębi kraju. Naloty spowodowały śmierć wielu
(do piętnastu tysięcy) cywilów. Koalicja antyiracka zainspirowała wybuch buntów
szyitów w południowym Iraku oraz Kurdów na północy, po czym pozostawiła
ich samym sobie. Na mocy mandatu ONZ powstały jedynie strefy zakazu lotów
dla irackich samolotów powyżej 36 oraz poniżej 33 równoleżnika. Wobec braku
reakcji międzynarodowej, armia Saddama brutalnie stłumiła powstania, zabĳając
sześćdziesiąt tysięcy osób. Półtora miliona Kurdów szukało schronienia w Turcji
i Iranie. Wtedy też, widząc w tym cios w szyicką opozycję, Husajn nakazał osuszać
tradycyjne tereny osadnictwa Arabów Błotnych w delcie Tygrysu i Eufratu.
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U progu XXI w. w Iraku doszło do liberalizacji systemu politycznego,
przeprowadzono reformy konstytucji, wprowadzono amnestię dla więźniów.
Relacje Husajna z Zachodem nadal pozostawały jednak napięte. Od 2002 r. Stany
Zjednoczone, inspirowane niepotwierdzonymi oskarżeniami o składach zakazanej
broni w Iraku, szykowały się do wojny. Operację „Iracka Wolność” rozpoczęły 20
marca 2003 r. wojska koalicji Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Polski i
Australii, wspierane od morza przez Danię i Hiszpanię. 1 maja prezydent Bush
ogłosił koniec walk, a Irak podzielono na cztery strefy: dwie północne pod kontrolą
Amerykanów, południową pod zarządem Brytyjczyków i środkową nadzorowaną
przez Polaków. 13 grudnia 2003 r. Saddam Husajn został ujęty w pobliżu Tikritu.
1 marca 2004 r. powołana przez aliantów Rada Zarządzająca przyjęła
tymczasową konstytucję Iraku. 28 czerwca władzę w Iraku przejął tymczasowy
rząd kierowany przez Alawiego, co jedynie formalnie zakończyło amerykańską
okupację Iraku. W tym okresie rebelianci i terroryści skoncentrowali swoje ataki
na przedstawicielach nowych władz irackich. Zginęło m.in. wielu policjantów
i żołnierzy irackiej Gwardii Narodowej. Powszechne stały się porwania ludzi,
a symbolem terroryzmu w Iraku stał się powiązany z Al-Kaidą Jordańczyk Abu
Musab Az-Zarkawi.
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W 2004 r. wybuchł antyamerykański bunt w Falludży. Amerykanie widzieli
w sunnickiej rebelii jedynie reakcję członków i zwolenników dawnej władzy, nie
rozumiejąc, że w nie mniejszym stopniu stały za nią obawy sunnickiej mniejszości
o warunki dalszej egzystencji w kraju. Pokonani sunnici uciekali doliną Eufratu na
zachód. Tam spotykali cudzoziemskich fanatyków, którzy przez Syrię i Jordanię
zdążali na świętą wojnę. Na terenie największej w Iraku pustyni, ciągnącej się od
granic z Syrią i Jordanią po przedmieścia Bagdadu, i zamieszkałej przez arabskie
sunnickie plemiona, doszło do sojuszu tych ostatnich z islamskimi fanatykami, co
pozwoliło Al- Kaidzie szybko umocnić się nad Eufratem. Amerykańskie obławy na
terrorystów, prowadzone w drugiej połowie 2005 r., powodowały powszechną
nienawiść ze strony miejscowej ludności. Rozkład struktur plemiennych
(plemienne elity uciekały za granicę), słabość centralnego rządu i sił okupacyjnych,
oraz antyszyicki (nowa władza) resentyment sunnitów (dawna władza), sprzyjały
umacnianiu się Al- Kaidy. W dwa lata później wybuchło powstanie w Ramadi.
Arogancja islamistów, którzy odcięli plemiona od źródeł zysku (różnego typu
przemyt), pogardzali plemiennymi tradycjami i wybĳali niepokornych, sprawiły,
że szejkowie zmienili front, zawiązali koalicję pod nazwą „Przebudzenie” i ruszyli
przeciwko Al- Kaidzie. Amerykanie zmuszeni byli uznać to wystąpienie, mimo
niedawnej wrogości, jaką okazywały im plemiona, oraz braku demokratycznej
legitymacji tych ostatnich do przejmowania władzy w prowincji.
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Okupacja amerykańska przyniosła jeden trwały skutek tj. odrodzenie tożsamości
szyickiej w Iraku. W historii regionu szyici z rzadka jedynie upominali się
o udział we władzy odpowiadający ich sile demograficznej, bardziej bądź mniej
dobrowolnie godząc się z sunnickim kalifatem w Bagdadzie, rządami sunnickich
Osmanów, politycznym uprzywilejowaniem sunnickich elit w czasach dominacji
brytyjskiej oraz sunnicką dyktaturą Baas. Ta ostatnia nie stroniła od prześladowań
szyitów, wykorzystywaniem ich jako mięso armatnie w konflikcie z Iranem, oraz
wysiedlaniem szyitów, których „irackość” kwestionowano, do Iranu. Zachęceni
do buntu w czasie wojny o Kuwejt, szyici wzniecili powstanie. Stany Zjednoczone
uznały jednak, że ich ewentualny sukces mógłby wzmocnić Iran i pozostawiły
ich samym sobie. Siły Saddama utopiły powstanie we krwi. Ofiary liczone były
w setkach tysięcy. Zemsta Saddama obejmowała też działania pozawojskowe.
Szyitom żałowano racji żywnościowych i lekarstw rozdawanych przez rząd
w okresie amerykańskich sankcji, mordowano ich elity religĳne, a także uderzono
w oryginalną kulturę Arabów Błotnych poprzez osuszenie bagien, na których żyli.
Początek lat 90. XX w. to okres kariery politycznej Muhammada Muhammada
Sadika As-Sadra, szyickiego antysystemowego duchownego, który stanął na czele
oddolnego ruchu irackich szyitów konfrontowanego tak z władzą w Bagdadzie,
jak i szyickim establishmentem w Iraku. Jednym z haseł As-Sadra była arabizacja
szyickiej hierarchii w Iraku, która legitymowała się w większości irańskim
pochodzeniem. Rodzina As-Sadrów wydała już wcześniej męczenników szyickiej
sprawy. Muhammad Muhammad Sadik dołączył do nich w 1999 r., kiedy on i jego
dwaj synowie zostali zabici w okolicach świętego miasta An-Nadżaf. Upadek
Saddama niemal automatycznie wyniósł na szczyty szyickiej polityki w Iraku
najmłodszego syna Muhammada Muhammada Sadika. Muktada As-Sadr stał
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się przywódcą szyickiego ludu irackiego. W rewirach kontrolowanych przez jego
zwolenników zaczęto zakazywać sprzedaży alkoholu, kobiety musiały zasłaniać
twarze, a na straży nowego porządku stały nowo powstające milicje obyczajowe.
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Mimo powszechnego terroru w irackich wyborach parlamentarnych w styczniu
2005 r. uczestniczyło 59% uprawnionych do głosowania, w większości szyitów
i Kurdów. 5 listopada 2006 r. Saddam Husajn został skazany przez bagdadzki
trybunał na karę śmierci6. Nowe irackie władze zdominowali szyici, przeciwko
czemu buntowali się sunnici. Rywalizacja tych dwóch grup doprowadziła do de
facto wojny domowej w latach 2006-2007. Górę w Bagdadzie7 i poza nim zaczęli
brać szyici, którzy, przejmując władzę, przejęli też zyski z handlu ropą. Cały aparat
nowego państwa wystąpił przeciwko sunnitom. Szyicki premier Nuri Al- Maliki
(2006-2014) aresztował pod zarzutem terroryzmu dziesiątki tysięcy młodych
sunnitów.
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Po wycofaniu się sił okupacyjnych w grudniu 2011 r. sytuacja w kraju była daleka
od stabilnej, a głównym problemem nadal były spory na tle religĳnym. Dzień
po wycofaniu się ostatniego amerykańskiego żołnierza z Iraku, 19 grudnia
2011 r., szyickie władze wydały nakaz aresztowania sunnickiego wiceprezydenta
Iraku Tarika Al- Haszimiego pod zarzutem planowanych zamachów bombowych
na rząd Nuriego Al- Malikiego. Konflikt religĳny w Iraku przybrał na sile po
wybuchu wojny domowej w Syrii, w której sunnici wystąpili przeciwko alawickiej
władzy. Po stronie sunnickiej znalazły się radykalne grupy dżihadystyczne
z organizacji Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie. Dżihadyści z Islamskiego
Państwa w Iraku i Lewancie wykorzystali walki sunnickich plemion przeciwko
rządowi w 2013 r. do ataku na tereny irackie. Iracka armia wykazała się dużą
nieudolnością, przerzucając całą odpowiedzialność za walkę z dżihadystami
na sunnickie plemiona, które słusznie z resentymentem myślą o rządzie
w Bagdadzie i niewiarygodnym amerykańskim sojuszniku. Oddziały dżihadystów
opanowały szerokie obszary kraju, a po ataku na Mosul, premier Iraku próbował
nieudolnie ogłosić stan wyjątkowy. W wyniku ofensywy Islamskiego Państwa
w Iraku i Lewancie, Irak de facto rozpadł się na trzy części kontrolowane przez
sunnickich dżihadystów, Kurdów i władze centralne. Sukcesy dżihadystów
w Iraku doprowadziły z kolei do interwencji w kraju międzynarodowej koalicji
przeciwników Państwa Islamskiego.
Na czele rządu, w który nie wierzą już iraccy sunnici, stoi obecnie Hajdar Al- Abadi
(od września 2014 r.). Choć jak poprzednik jest szyitą, odciąć się miał od polityki
poprzednika zasadzającej się na marginalizowaniu i prześladowaniach irackich
6 Saddam sądzony był za ludobójstwo szyitów. Kiedy dochodził do władzy w 1979 r., zastał Irak
jako szybko rozwĳający się kraj. Kiedy obalano go w 2003 r., mimo trzecich na świecie złóż ropy
naftowej, społeczeństwo żyło w nędzy. Husajn rozpętał trzy wielkie wojny, z których wszystkie
przegrał, a które pochłonęły ponad milion ofiar śmiertelnych. Dyktatura Saddama zabiła nawet
milion trzysta tysięcy obywateli.
7 Miasto z większościowo sunnickiego pod brytyjską okupacją po I wojnie światowej, w połowie
lat 2000. stało się w dwóch trzecich szyickie. Z ponad dwóch milionów Irakĳczyków, którzy uciekli
do Syrii i Jordanii, większość stanowili sunnici z Bagdadu.
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sunnitów. Inwazja dżihadystów w Iraku sprawiła, że zarówno rząd w Bagdadzie,
jak i atakujący dżihadystów z powietrza Amerykanie, po raz kolejny z nadzieją
patrzeć zaczęli na sunnickie plemiona.
Ludność Iraku, przed laty ostoi postępu i laickości na Bliskim Wschodzie, od
dziesięcioleci żyje w warunkach wojny, braku prądu oraz fatalnego stanu usług
edukacyjnych i medycznych. Najmłodsze pokolenia Irakĳczyków nie znają innego
sposobu na rozwiązywanie swoich problemów niż brutalność, co czyni w ich
oczach bohaterami głosicieli ideologii wojującego islamu.
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W irackim Kurdystanie znajdować się ma grób Noego. Lud ten przewĳa się przez
karty najdawniejszych opowieści bliskowschodnich. Traktat z Sèvres z 1920 r.
przyznał Kurdom niepodległość, a granice ich państwa miano rozstrzygnąć
w referendum. Reakcja Atatürka przekreśliła wcześniejsze porozumienia
z osmańskim sułtanem. Traktat z Lozanny z 1923 r. milczał już o kurdyjskim
państwie. Przejmując kontrolę nad Mezopotamią, Churchill rozważał możliwość
powołania dwóch organizmów politycznych: arabskiego i kurdyjskiego. Doradcy
przekonali go jednak, że bez Kurdów iraccy sunnici nie zdołają zneutralizować
ambicji szyitów.
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Królem Kurdystanu ogłosił się w 1919 r. Mahmud Barzindżi, protegowany
Brytyjczyków, którzy za bunt wydalili go do Indii. Bunty Kurdów opanowano
jednak dopiero w 1931 r. Nie bez wpływu na sytuację w Iraku były wydarzenia
w tureckiej części Kurdystanu, gdzie kolejne powstania (lata 1925-1937)
zakończyły się represjami i wysiedleniami, zakazem pielęgnowania jakichkolwiek
przejawów kurdyjskości, w tym użycia samego słowa „Kurd”.
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W 1946 r. Mustafa Barzani, legenda ruchu Kurdów irackich, założył Demokratyczną
Partię Kurdystanu, która wspierała powstanie mahabadzkiej Republiki Kurdyjskiej8.
Od 1961 r. Barzani prowadził wojnę z wojskowymi, którzy obalili monarchię,
co zbliżyło Kurdów do Izraela. Zgodnie z porozumieniem, zawartym z rządem
w 1970 r., iraccy Kurdowie zyskali status odrębnej grupy etnicznej i autonomię.
Kryzys paliwowy z 1973 r. wzmocnił skarbiec reżimu w Bagdadzie, który stać było
na kolejny konflikt w Kurdystanie. Położony w strefie terenów roponośnych Kirkuk
stał się teatrem kolejnego kurdyjskiego powstania, które wybuchło w 1974 r. Rząd
w Bagdadzie rozpoczął wówczas politykę wysiedlania Kurdów i arabizacji okolic
miasta. Mustafa Barzani zmarł na emigracji w 1979 r.

8 Państwo kurdyjskie utworzone w 1946 r. na terytorium Iranu pod okupacją Związku
Radzieckiego, a po jego wycofaniu z północnego Iranu spacyfikowane przez Iran. Sowieckich
Kurdów Stalin deportował w głąb Azji.
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Kolejnej szansy na niepodległość upatrywali Kurdowie w konflikcie Iraku z Iranem.
Nowe powstanie rozpoczęte w połowie lat 80. XX w. wywołało reakcję rządu tuż
po zakończeniu wojny z Iranem. Kurdyjscy mężczyźni mordowani byli w obozach
koncentracyjnych, wioski bombardowane pociskami z gazem musztardowym,
a kulminacją zemsty Saddama była operacja „Al-Anfal” rozpoczęta w 1988 r.,
w której zginęło nawet dwieście tysięcy Kurdów, a trzysta tysięcy wysiedlono
do obozów. Symbolem terroru stała się Halabdża, w której 16 marca 1988 r.,
w wyniku ataku chemicznego zginęło pięć tysięcy Kurdów. Ocenia się, że w czasie
Al- Anfal skutki używania broni chemicznej dotknąć mogły nawet 10% ludności
irackiego Kurdystanu. Skutki te odczuwalne są do dziś w postaci m.in. chorób,
także kolejnych pokoleń Kurdów. Operacja zmusiła do uchodźstwa dwa miliony
osób.
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Podobnie jak szyici, iraccy Kurdowie pozytywnie odpowiedzieli na amerykańskie
wezwanie do powstania w czasie wojny o Kuwejt. Tak jak szyici nie otrzymali
żadnego wsparcia zewnętrznego i tak jak powstanie szyickie także powstanie
kurdyjskie utopiono we krwi, gdy tylko wojska koalicji przestały wiązać siły
Saddama Husajna. Znów dziesiątki tysięcy Kurdów straciło życie, a ponad półtora
miliona z nich dach nad głową. W obliczu klęski humanitarnej mocarstwa
zachodnie ustanowiły strefę zakazu lotów powyżej 36 równoleżnika, która
przekształciła się w de facto niezależne państwo kurdyjskie.
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W połowie lat 90. XX w. doszło do wojny domowej, w której starły się oddziały
wierne Demokratycznej Partii Kurdystanu zdominowanej przez klan Barzanich,
oraz proirańskej Patriotycznej Unii Kurdystanu, na czele której stał Dżalal Talabani.
Sytuację wykorzystały władze sąsiednich krajów: Turcji, Syrii i Iranu, wprowadzając
do wolnej strefy swe wojska. Wojska tureckie do dziś okupują 30-kilometrowy
pas ziemi, pod pretekstem działań antyterrorystycznych wymierzonych w PKK,
stacjonującą w łańcuchu Kandil.

w

w
w

Po II wojnie w Zatoce, Kurdystan iracki stał się najbardziej stabilną częścią
okupowanego kraju, co przekłada się na gospodarczy boom tej części kraju.
W Kurdystanie chronią się setki tysięcy uchodźców z terenów zajmowanych
przez tzw. Państwo Islamskie, które w 2014 r. podeszło pod Dahuk. Kurdowie
zostali aktywnie włączeni w procesy tworzenia nowych suwerennych władz
państwowych. Pierwszym prezydentem powojennego Iraku został 7 kwietnia
2005 r. Dżalal Talabani. Uchwalane w Kurdystanie prawo wprowadza elementy
postępowe, jak gwarancje równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, zakaz
przemocy motywowanej różnicą płci, czy penalizację aranżowanych małżeństw
dzieci. Trwa walka z praktyką okaleczania genitaliów kobiet i zabójstwami
honorowymi. W samym Kurdystanie klany podzieliły się wpływami: Barzani rządzą
Irbilem, a Talabani Sulajmanĳją. Liczna kurdyjska diaspora, której członkowie
chętnie wracają obecnie do potrzebującego kadr kraju oraz rozwój technologii
informatycznych sugerują nowe, w pełni demokratyczne, wzory zarządzania
Kurdystanem. Przejawem innowacji jest partia Gorran (Zmiana), zdobywająca
przyczółki wśród kurdyjskiej młodzieży. Wszelką opozycję wobec tradycyjnych
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kurdyjskich klanów, skutecznie neutralizuje obecnie wspólny nadrzędny wróg
w postaci tzw. Państwa Islamskiego.

Kurdowie w Syrii

pl

W kontekście syryjskiego ruchu kurdyjskiego często wspomina się Saladyna,
bohatera wojen krzyżowych, prawdopodobnie pochodzenia kurdyjskiego.
W czasach osmańskich Kurdowie uchodzili za najbitniejszych wojowników.
To w dużej mierze oni z inspiracji tureckiej władzy pacyfikowali chrześcĳan
w burzliwym okresie przełomu XIX i XX w.

e.

or

g.

Rząd syryjskiej Baas, promując „wielokulturowy naród syryjski”, definiował
wielokulturowość poprzez religĳne wyznania, unikając przy tym wszelkich
identyfikacji opartych o etniczność. Nie - Arabowie nie mieli oficjalnego statusu
w Syrii. Sam etnonim „Kurd” przypominał o nieadekwatności i nieprzystawalności
doktryny rządowej do realiów antropologicznych kraju.
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W ciągu pół wieku istnienia niepodległej Syrii, liczba Kurdów wzrosła sześciokrotnie.
Mimo to nie doczekali się przyznania im własnej prowincji9 na wzór alawitów
czy druzów. Z półtoramilionowej rzeszy syryjskich Kurdów (8% ludności kraju)
nie wszyscy cieszyli się prawami obywatelskimi. Po II wojnie światowej problem
kurdyjski w Syrii praktycznie nie istniał. Wielu Kurdów znaleźć można było na
stanowiskach w wojsku i administracji. W 1957 r. powstała Demokratyczna
Partia Kurdów Syryjskich. Był to jednak czas triumfów panarabizmu, który
wzmocniła unia z Egiptem. Kurdowie, którzy przy okazji spisu w roku 1962 r.
nie potrafili udowodnić, że mieszkali w Syrii przed 1945 r., utracili syryjskie
obywatelstwo (przed wybuchem wojny ponad trzysta tysięcy osób znajdowało
się w takiej sytuacji). Syryjska Baas zaprzeczyła istnieniu Kurdów, mianując ich
„Arabami syryjskimi”, przystąpiła też do przesiedleń w celu arabizacji terenów
przygranicznych. Hafiz Al- Asad próbował zachęcić Kurdów do udziału w koalicji
syryjskich mniejszości, mającej stanowić przeciwwagę dla sunnickiej większości.
Ich powiązanie z alawicką władzą wzmocniło nastroje antykurdyjskie wśród
sunnickiej opozycji.
W 1980 r. rząd syryjski zezwolił na utworzenie w Syrii bazy Partii Pracujących
Kurdystanu, by korzystać politycznie na kurdyjskiej rebelii w Turcji. Wielu Kurdów
9 Trzy regiony kraju zamieszkane są w większości przez Kurdów: Kurd Dagh (Góra Kurdów)
i równina Afrin między Aleppo a granicą z Turcją, region wokół Ajn Al- Arab oraz region wzdłuż
granicy z Turcją pomiędzy Ras Al- Ajn i Kamiszli w części północno-wschodniej Dżaziry. Kurdyjska
ludność Dżaziry to przede wszystkim ludność wiejska, choć podlegająca urbanizacji (regionalne
ośrodki to Kamiszli i Hasaka). Istotna społecznie jest tam tożsamość plemienna. Tożsamości
plemienne w Kurd Daghu są natomiast słabe. Przeważał model gospodarczy polegający na
pracy najemnej mężczyzn w Aleppo, którzy powracali do domu na czas zbioru oliwek, z których
produkty też sprzedawane były w Aleppo. Kurdyjska społeczność Aleppo była też o wiele bardziej
tradycyjna, związana z wiejskim zapleczem i wierna językowi kurdyjskiemu, niż Kurdowie od
wieków mieszkający w Damaszku.
32

syryjskich, w tym kobiet, zwerbowano do walki w Turcji. Wspólnota interesów
Partii i rządu syryjskiego sprawiła, że rząd przez palce patrzył na wszelkie przejawy
kurdyjskości w sferze publicznej.
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Sytuacja socjopolityczna Kurdów syryjskich uległa znaczącemu pogorszeniu
po okupacji angielsko-amerykańskiej Iraku w 2003 r. Kurdowie iraccy uzyskali
autonomię, co sprawiło, że rząd syryjski zaczął patrzeć podejrzliwie na własną
mniejszość kurdyjską. Pankurdyjskim sposobem na ekspresję tożsamości były
obchody święta Nawruz (nowy rok, święto wiosny 21 marca). Przejawem żywotności
kultury kurdyjskiej była także twórczość ustna w języku kurdyjskim. Syryjski
reżim niszczył więc nagrania kurdyjskich piosenek i sklepy je rozprowadzające.
Kurdyjscy sunnici wprowadzali też elementy swojej obyczajowości i kultury do
kultów sufickich, szczególnie wśród nich popularnych. W marcu 2004 r. po
meczu w Kamiszli doszło do zamieszek pomiędzy Arabami a Kurdami. W czerwcu
zakazano istnienia partii kurdyjskich. Po zamieszkach nastąpiła mobilizacja Kurdów,
także w sieci z udziałem diaspory. Kamiszlę zaczęto określać mianem miastamęczennika na wzór irackiej Halabdży. Starcia były wynikiem arabskiej prowokacji,
ofiarami śmirtlenymi byli wyłącznie Kurdowie, a syryjskie służby strzelały też do
konduktów pogrzebowych, które następnego dnia po zamieszkach zamieniały
się w demonstracje. Niepokoje rozlały się na inne miasta: Afrin, Amuda, Derik,
a nawet Aleppo. Ostatecznie doliczono się ponad czterdziestu zabitych, setek
rannych i dwóch tysięcy aresztowanych.
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Syryjscy Kurdowie okazali się jedną z głównych sił tamujących postępy tzw.
Państwa Islamskiego. Terytorium kurdyjskiego bronią Powszechne Jednostki
Ochrony (YPG), powstałe w lipcu 2012 r. i rozsławione na świecie przez oddziały
kurdyjskich kobiet. Po porozumieniu z rządem tureckim z 2012 r. część kurdyjskich
partyzantów zeszła z gór Babuk do Syrii, gdzie przyłączyli się do walki z Państwem
Islamskim. Podobnie jak w Iraku, Kurdowie z Syrii stali się rzecznikami praw innych
mniejszości etnicznych i religĳnych. W 2015 r. na kurdyjskie miasteczka w Syrii
spadły pociski z trującym gazem, wystrzelone przez islamistów. Przed dużą liczbą
ofiar uchroniła Kurdów sprawna akcja służb medycznych.

w

Luty 2016 r. – zawieszenie broni w Syrii
22 lutego 2016 r. udało się wypracować porozumienie o zawieszeniu broni
w Syrii. Wynegocjowane przez Stany Zjednoczone i Rosję porozumienie to
pozytywne wydarzenie, trzeba jednak znać jego ograniczenia. W praktyce
bowiem jego utrzymanie może okazać się bardzo trudne. Poszczególne strony
konfliktu zainwestowały zbyt dużo wysiłków i pieniędzy, by łatwo zrezygnować
z obrony swych interesów. Porozumienie nie dotyczy Frontu Al- Nusra, czyli de
facto Al- Kaidy. Nie jest wiążące dla Turcji (mimo porozumienia o zawieszeniu broni
Turcja nadal ostrzeliwuje pozycje, które atakowane są też z drugiej strony przez
Państwo Islamskie), nie jest więc do przewidzenia postawa Kurdów. Porozumienie
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nie obejmuje Aleppo. Nie obowiązuje też rzecz jasna w stosunku do Państwa
Islamskiego. W konflikcie syryjskim każdy dla każdego jest „terrorystą”. Dla Turcji
na przykład terroryści to kurdyjska YPG. Ta sama Turcja wspiera jednocześnie
Ahrar Asz-Szam, ugrupowanie zbrojne o tendencji fundamentalistycznej, które za
terrorystyczne, na równi z Państwem Islamskim, uznaje Rosja, podobnie zresztą
jak terrorystyczne jest dla Rosji Dżajsz Al- Islam, wspierane z kolei przez Arabię
Saudyjską. Amerykanie, inaczej, postrzegają oba ugrupowania jako podmioty
rozejmu. Sytuację komplikuje wielkie rozdrobnienie opozycji wobec reżimu
w Damaszku – ponad sto różnych ugrupowań, z których wiele stawia jako
warunek uznania rozejmu odejście Al- Asada od władzy. Natomiast sam Al- Asad
nigdzie się nie wybiera i ogłosił wybory na 14 kwietnia.
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W konflikcie, który nigdy nie miał charakteru wyłącznie wewnętrznego, lecz
regionalny, by nie rzec światowy, stronami są Hezbollah/Iran, Arabia Saudyjska
i Turcja. Rosja jednoznacznie deklaruje, że powojenna Syria ma być państwem
świeckim, podczas gdy Stany Zjednoczone dopuszczają powstanie „islamskiej”
Syrii. Turcja boi się powstania niezależnego Kurdystanu, a „islamska” Syria w jej
rozumieniu musi być sunnicka. Szczególnie napięte są relacje turecko-rosyjskie,
zwłaszcza po zestrzeleniu rosyjskiego samolotu wojskowego operującego nad
terytorium Syrii, który naruszyć miał turecką przestrzeń powietrzną. Turcja
podkreśla brutalność ofensywy wojsk rosyjskich i armii Al- Asada, strasząc nowymi
falami uchodźców, Rosja natomiast oskarża Ankarę o sprzyjanie dżihadystom,
udzielanie im pomocy w Syrii, a także udostępnianie im swojego terytorium na
potrzeby przegrupowania.
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Turcja i Unia Europejska próbują przeciwdziałać napływowi uchodźców, których
w Turcji jest ponad dwa i pół miliona. Pod koniec 2015 r. UE i Turcja ustaliły,
że Turcja wesprze działania Europy w celu zahamowania masowego napływu
uchodźców, w zamian za wsparcie finansowe, odmrożenie procesu wstępowania
Turcji do UE i zobowiązanie UE do uruchomienia programu przesiedleń
uchodźców z Turcji. Utrzymywanie odcięcia Aleppo grozi napływem kolejnych
fal uchodźczych. Wprowadzone przez porozumienie o zawieszeniu broni
wstrzymanie działań wojennych w innych regionach kraju, służyć może natomiast
usprawnieniu udzielania pomocy humanitarnej na terytorium Syrii i zmniejszaniu
presji emigracyjnej.
Jednoznaczne wykluczenie Frontu Al- Nusra i tzw. Państwa Islamskiego
z porozumienia o zawieszeniu broni, oznacza zgodę na totalną konfrontację z tymi
siłami, co daje nadzieję na ich ostateczne rozbicie. Rozbicie nie będzie jednak
najprawdopodobniej oznaczać absolutnej klęski. Spowoduje raczej rozproszenie
sił islamistycznych, które będą szukać gdzie indziej możliwości przegrupowania
się do ponownego działania (tzw. Państwo Islamskie przenosi się do Libii, próbuje
destabilizować Tunezję, Al- Nusra zapowiada natomiast przeniesienie swojej walki
na Półwysep Arabski).
Coraz częściej rysowanym scenariuszem na przyszłość jest federalizacja, a potem
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rozpad Syrii, na terytorium której powstać miałyby co najmniej cztery państwa
(alawitów, szyitów, sunnitów i druzów, otwartą kwestią jest powojenny status
polityczny Kurdów). Potwierdzałoby to krążącą w świecie arabskim teorię
o „dearabizacji” jako kluczowym elemencie aktualnej strategii politycznej USA
wobec Bliskiego Wschodu, opartej o plany rozbicia państw arabskich (już sztucznie
podzielonych po I wojnie światowej) na jeszcze mniejsze podmioty definiowane
w oparciu o kryteria etniczne i religĳne, które nie będą w stanie samodzielnie
sprzeciwiać się dominacji amerykańskiej w regionie i świecie. Faktyczny rozpad
Iraku i prognozowane rozczłonkowanie Syrii zdają się potwierdzać tę teorię.
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Radosław Stryjewski, studiował arabistyke i islamistyke, iberystyke, geografię
człowieka oraz antropologie. Doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu
Warszawskiego. Badacz i autor publikacji na tematy migracyjne, imigracji
muzułmańskiej w Europie, tłumacz literatury arabistycznej i kaukazologicznej,
wieloletni (współ) pracownik rządowych i pozarządowych instytucji zajmujących
się problematyką migracji. Za książkę "Integracja społeczna i gospodarcza
imigrantów wyznania muzułmańskiego w Polsce" otrzymał w 2013 r. nominację
do nagrody im. Jerzego Turowicza
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Fundacja „MultiOcalenie” zajmuje się pomocą uchodźcom, imigrantom
i repatriantom w RP, środowisku polonĳnemu na obszarze postradzieckim,
a także aktywizacją społeczną i obywatelską mieszkańców Podlasia. Dla służb
mundurowych i urzędników państwowych prowadzimy szkolenia z szeroką pojętej
tematyki wielokulturowości i wieloreligĳnością. Zespół naszych pracowników
stanowią uchodźcy, imigranci, repatrianci i osoby z Kartą Polaka, którzy świadczą
pomoc w języku gruzińskim, czeczeńskim, arabskim, ukraińskim, rosyjskim
i angielskim.

Biuro w Warszawie:
ul. Wilcza 35/41 lok. 29
Tel./fax: 22 635 08 98
www.multiocalenie.org.pl
e-mail: info@multiocalenie.org.pl
Filia na Podlasiu:
Pl. Jagielloński 6
16 – 120 Krynki
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