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VERSKE SKUPINE V SIRIJI
Izvleček
Diplomsko delo obravnava verske skupine v Siriji, njihovo učinkovanje na sirsko družbo in
učinke, ki vplivajo na njihove spremembe. Sirija je zaradi naravno- in družbenogeografskih,
političnih in zgodovinskih razlogov etnično in versko zelo pestra država. Poleg prevladujočega
sunizma v njej deluje več drugih islamskih denominacij, številne krščanske ločine (katoliške,
pravoslavne, protestantske in druge) ter druga verstva. Zaradi državljanske vojne državo
pretresata verski fundamentalizem in močno migriranje, ki vplivata na versko strukturo Sirije.
Delo vsebuje opredelitev religije in verskih skupin, krajši geografski in zgodovinski oris države,
natančen pregled etničnih in verskih skupin v Siriji ter vpliv državljanske vojne na velikost in
strukturo verskih skupin.
Ključne besede: Sirija, religija, verske skupine, etnične skupine, islam, krščanstvo,
državljanska vojna

RELIGIOUS GROUPS IN SYRIA
Abstract
The bachelor’s thesis discusses religious groups in Syria, their effects on Syrian society, and
effects that change the groups in question. Because of physical and social geographical,
political and historical reasons, Syria is an ethnically and religiously very diverse country.
Besides the prevailing Sunnism, there are many other Islamic denominations, numerous
Christian branches (Catholic, Orthodox, Protestant, etc.) and other religions. Due to the civil
war, the country is facing religious fundamentalism and a mass migration, which effects the
structure of religion in Syria. The thesis comprises a description of religion and religious
groups, a short geographical and historical outline of the country, a detailed overview of
ethnic and religious groups in Syria, and the effect of the civil war on the size and structure of
religious groups.
Keywords: Syria, religion, religious groups, ethnic groups, Islam, Christianity, civil war
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1. UVOD
Laična predstava Bližnjega vzhoda kot versko homogenega teritorija bi težko bila bolj
napačna. Status zibelke abrahamskih1 religij – judovstva, krščanstva in islama – in njihovo
poznejše drobljenje na številne verske veje je botrovalo nastanku raznolike etnoreligijske
krajine, ki že celotno zgodovino niha med sobivanjem in konflikti. Začetne etnične in religijske
odnose je zapletel še nastanek političnih relacij pod vplivom evropskih velesil
novoustanovljenih držav po prvi svetovni vojni. Zgodovinsko sunitsko obvladovanje sirskega
območja se je končalo s francoskim mandatom po prvi svetovni vojni, ki je premešalo akterje
moči in na oblast postavilo krhko koalicijo etničnih in religijskih manjšin. Ta je spodbujala
panarabsko ideologijo, v okviru katere se je združila z Egiptom v Združeno arabsko republiko
– zaradi neenotnosti je politična tvorba po treh letih razpadla. Batistični državni udar, ki se je
sprevrgel v osebno diktaturo, je igral na karto sekularizacije in arabskega nacionalizma, saj bi
sicer država zaradi številnih notranjih in zunanjih geopolitičnih pritiskov razpadla. Prehod iz
nacionalne v sektarijansko politiko je eksplicitno potekel ob arabski pomladi in posledični
spirali še vedno trajajočih notranjih konfliktov. Sirija je trenutno v fazi velikih političnih,
demografskih in kulturnih sprememb.
Religija ima izredno veliko vlogo za razumevanje družbenih procesov v Siriji, saj predstavlja
enega ključnih dejavnikov oblikovanja identitet družbenih skupin in odnosov med njimi,
političnih zavezništev in konfrontacij in ne nazadnje državne in družbene ureditve. Diplomska
naloga se osredotoča na geografsko predstavitev vseh verskih skupin v državi ter hkrati z njimi
neločljivo povezane etnične strukture. Identiteta družbenih skupin v Siriji namreč temelji na
obeh komponentah, pri čemer je prišlo do spajanja in kompleksnih vezi na obeh ravneh, zato
ne moremo eksplicitno ločevati med etnično in versko strukturo sirske družbe. V primeru Sirije
je zato smiselno govoriti o etnoreligijskem ustroju družbenih skupin. Pri obravnavi verskih
skupin v Siriji se zato poleg analize učinkov njihovega religioznega delovanja ne smemo
izogniti analizi etničnih dejavnikov, historičnogeografskemu razvoju, politične ideologije in
širše geopolitične slike Bližnjega vzhoda.
Kljub temu da je islam v Siriji izrazito prevladujoča religija, se diplomsko delo v enaki meri
posveča tudi drugim verskim skupinam, saj je krščanska verska skupnost na tem območju
zaradi specifičnih geografsko-versko-političnih razlogov izredno razdrobljena in mozaična,
njen zgodovinski in današnji status pa je veliko bolj kompleksen v primerjavi z islamsko versko
skupnostjo. Ker je v Siriji v zadnjem desetletju prišlo do izrazitih kulturnodemografskih
sprememb, v končnem poglavju analiziram vplive sirske državljanske vojne na število in
razporeditev religijskih skupin.

1.1 Namen in cilji
Namen diplomskega dela je proučiti sestavo, regionalno razprostrtost in dejavnike, ki vplivajo
na spremembe verstev Sirije ter njihove družbene učinke na prebivalstvene in geopolitične
razmere. Za dosego namena sem analiziral družbene značilnosti države s poudarkom na verski
pa tudi etnični sestavi, saj sta religija in etnija pri mnogih družbenih skupinah kompleksno
prepleteni.
1

Religije, ki po izročilu izhajajo iz bibličnega očaka Abrahama; gre za judovstvo, krščanstvo in islam.

1

Študija je vsebinsko razdeljena na tri sklope. V prvem je predstavljen fizičnogeografski in
zgodovinski oris države. V drugem je opredeljen pojem verske skupine, v nadaljevanju pa so
predstavljene družbene značilnosti Sirije s poudarkom na prebivalstvenih spremembah ter
etnični in verski sestavi. Tretji sklop proučuje vpliv še vedno trajajoče državljanske vojne na
versko sestavo in medsebojne odnose med različnimi verskimi skupnostmi.
Cilji diplomskega dela vključujejo:
– Predstavitev geografskih značilnosti države,
– kratek oris splošnih značilnosti verskih skupin in atributov posameznih verstev,
– prikaz prebivalstvenih značilnosti države s poudarkom na verski in etnični sestavi s
pomočjo literature in statističnih podatkov,
– proučitev sodobnih procesov, ki zadevajo verske skupine v luči trajajočih notranjih
konfliktov,
– proučitev učinkov državljanske vojne na versko sestavo prebivalstva in odnose med
posameznimi skupinami (versko in etnično opredeljenega) prebivalstva.

1.2 Hipotezi
V okviru diplomskega dela sem si zastavil dve hipotezi, ki se nanašata na sodobne procese
spreminjanja verske strukture v Siriji zaradi državljanske vojne, in sicer:
1. Med izseljenimi Sirijci relativno prevladujejo verske manjšine, torej nesuniti.
2. Verska struktura Sirije se zaradi državljanske vojne homogenizira.

1.3 Metodologija
Študija verskih skupin v Siriji je bila narejena na podlagi kritične obravnave literature in
podatkovnih virov na podlagi merila ustreznosti, relevantnosti in objektivnosti. Za
neposredno proučevanje je Sirija, država Bližnjega vzhoda, preveč oddaljena in zaradi
notranjih konfliktov politično preveč nestabilna, zato sem uporabil interpretativno metodo in
primerjalno analizo na podlagi navedb in informacij iz literature.
Ker so zadnji uradni državni popis izvedli leta 2004, od leta 2011 pa Sirijo pretresa državljanska
vojna, je statistične podatke za novejše obdobje treba jemati z rezervo, saj za predstavitev
istih kazalcev močno variirajo (npr. število prebivalstva v državi, število prebivalstva po
mestih, velikost posameznih družbenih skupin). Edini številski podatki o številnih družbenih
skupinah so pogosto podani s strani istih družbenih skupin, zato se pri teh poraja vprašanje o
verodostojnosti. Velikost populacije implicira tudi političen pomen, zato so podatki o skupinah
lahko ustrezno napihnjeni ali zmanjšani. Zaradi vseh teh dejavnikov sem poskušal zbrati
podatke iz več virov za predstavitev istega kazalca in v besedilu ustrezno opozoril na možnost
statistične napake podatkov, ki v večini temeljijo na ocenah.
Za predstavitev kvalitativnih podatkov o sirski zgodovini, opredelitvi verskih skupin in opisu
etničnih in verskih značilnosti družbenih skupin sem uporabil tako interpretativno kot
primerjalno analizo literature. V Siriji so prisotne številne majhne izolirane družbene skupine,
o katerih se pojavljajo številna nasprotujoča si mnenja glede njihove verske pripadnosti.
Pogosto se vzpostavlja dihotomija med lastno identiteto skupine in odnosi drugih skupin do
2

nje. Odgovor na vprašanje, ali verska skupina spada med npr. muslimanske, je zato mnogokrat
odvisno od gledišča interpretacije. Zaradi kompleksnega prepletanja etnične in verske ravni
sem se odločil, da skupine, pri katerih sta obe sestavini neločljivo povezani, opišem tako pri
etnični kot pri verski sestavi, pri čemer se pri prvi osredotočam na etnično identifikacijo in
širšo demografsko sliko, pri drugi pa na opis verskih in religioznih atributov. Pri definiranju,
zgodovini in hierarhiji verskih, predvsem krščanskih skupin sem črpal podatke iz Splošnega
religijskega leksikona iz leta 2007.

3

2. OPREDELITEV VERSKIH SKUPIN
Religija ali verstvo (lat. religio, iz glagola religare – povezovati, zbirati) pomeni »sistem
verovanja, etičnih vrednot in dejanj, s katerimi človek izraža svoj odnos do svetega« (Splošni
religijski leksikon, 2007). Označuje verovanja, ravnanja in družbene institucije, ki razglabljajo
o nastanku, koncu in pomenu vesolja in življenja, vprašanju posmrtnega življenja, obstoju
nadnaravnih entitet – povezana so z dojemanjem presežnega (Verstva sveta, 2009).
Subjektivno se izkazuje z osebnim spoštovanjem in čaščenjem – tedaj govorimo o verovanju.
Objektivno se odraža v besedi (v obliki molitvenih, veroizpovednih, dogmatskih in pravnih
obrazcev), gesti (v obliki obredov), sakralnih predmetih in objektih ter religiozni skupnosti.
Subjektivni in objektivni izkaz se lahko bodisi dopolnjujeta bodisi sta v nasprotju ali celo
izključevanju (Splošni religijski leksikon, 2007). Kritika definicije religije se pojavlja že od
nastanka tega pojma. Do sedaj so se poskusi poenotenja za večino sprejemljive definicije
vselej izjalovili (Park, 2004; Woodhead, 2011).
Geografija se redko in zelo obrobno ukvarja s pojavom in učinkom verstev na pokrajino.
Pogosteje se osredotoča na kulturne in politične razsežnosti, kljub temu da na njih močno
vpliva prav religija (Park, 2004). Religija sodi med najmočnejše in najbolj dolgotrajne družbene
povezovalce, saj prenaša in spreminja identiteto človeških skupin. Tesno je povezana s kulturo
v širšem pomenu besede – predstavlja namreč človekovo temeljno orientacijo, vključenost v
skupnost in oblikuje obnašanje ljudi. Zato v pokrajini odraža številne in raznovrstne posredne
in neposredne geografske učinke (Zupančič, 2013), ki jih lahko uvrstimo v tri dimenzije:
razlagalno, skupinotvorno in simbolno. V prvo spada nauk in vedenje o svetu in predstavlja
jedro vseh religij. Preko verskih naukov se oblikuje vrednostni sistem, ki usmerja človekovo
delovanje. Druga kaže povezovalno moč verstev, saj religije oblikujejo in ohranjajo skupnosti
(Zupančič, 2012b). Geografija je posebej pozorna na tretjo dimenzijo, ki najočitneje sooblikuje
kulturno pokrajino. Zaradi kolektivne narave človek neprekinjeno simbolizira svoj bivalni in
širši funkcijski prostor v obliki zelo prepoznavnih verskih simbolov (Park, 2004; Zupančič,
2012b).
Pojav religije je podobno univerzalen kot jezik, poznamo jo od začetkov zgodovine do danes
(Splošni religijski leksikon, 2007). V preteklosti je prihajalo do poskusov odstranitve religije
kot družbenega pojava oziroma njenega skrčenja na duhovno, torej versko raven. A ti poskusi
so se večinoma sprevrgli v antiteze religije in prešli v specifične ideologije z neteističnim
sistemom vrednot in ravnanj (Zupančič, 2013).
O definiciji in vlogi religije v življenju človeka se teoretiki niso zedinili, soglašajo pa, da se
verstva kažejo skozi več pojavnostnih razsežnosti (Kolednik, 2014). Po funkcionalistični
opredelitvi religija pomaga zadovoljiti človekove potrebe, gre torej za institucijo pomoči
posameznikom in skupnostim. Esencialistična opredelitev razmejuje notranji vzgib, ki ga
imenuje vera, vnanja ravnanja, torej manifestacije, ki izhajajo iz vere, pa religija (Verstva
sveta, 2009). Religija ima za človeka trojni pomen, in sicer kompenzacijski, razlagalni ter
odrešenjski. Prvi ponuja neke vrste nadomestilo za odsotnost drugih razlag o svetu in principu
božanstev. Drugi je skup naukov in vedenja o svetu, človeku, njegovi nravi in družbenih
odnosih. Tretji je teološki in se osredotoča na kategorijo presežnega ter človekov odnos do
njega (Zupančič, 2013). Po ustroju jo gradijo trije elementi, in sicer prizadevanja verskih
skupnosti v smeri tistega, kar jim predstavlja najvišjo vrednoto; etično-eksistencialno jedro,
tj. religiozno izkustvo in hierarhično, verbalno, ritualno, prostorsko in časovno simbolizacijo,
4

s katero se izkustvo objektivizira v ustanovi (Splošni religijski leksikon, 2007). Linda Woodhead
(2011) opisuje pet konceptov religije, in sicer:
– Religija kot kultura. Na eni strani gre za sistem razpoznavanja presežnega, po drugi pa
metodo za dojemanje enovitosti življenja, ki skupno učinkujeta na oblikovanje vrednostnega
sistema ter posledično na nastanek ideologij, ki črpajo iz tradicije in spomina.
– Religija kot identiteta. Družba in religija sta neločljivi komponenti; religija je najprej sredstvo
za identifikacijo družbenih skupin in ustvarjanje socialnih vezi, šele nato pa za oblikovanje
kulture in sistema prepričanj. Religija naj bi bila zato izključno posledica identificiranja in zato
orodje za uveljavitev želje po družbeni organiziranosti.
– Religija kot odnos. Koncept se delno prekriva s konceptom religije kot identitete; pri obeh
religija služi za povezovanje ljudi na določenih ravneh. Razlikujeta se v objektu proučevanja:
tu je v fokusu odnos znotraj verske skupine, torej ne v odnosu do drugih verskih skupin.
Koncentracija temelji na opazovanju mreženja, ne na vzpostavljanju medsebojnih razlik
oziroma vezi; kako se tvorijo t. i. »nadodnosi«, torej odnosi med človekom in nadnaravnimi,
neempiričnimi bitji.
– Religija kot dejavnik delovanja. Prvi zunanji marker verstev so rituali, tj. religiozne prakse, ki
se izvajajo z določenimi gibi v določenem zaporedju. Rituale večinoma pojmujemo kot enega
od elementov religije, nekateri pa rituale enačijo z religijo in/ali z družbo. Verstva vplivajo na
periodična dejanja na vsakodnevni, tedenski in daljši časovni ravni.
– Religija kot vzvod moči. Religija identificira izvore moči tako dobrega kot zla: tako omogoča
ljudem spoznavanje teh relacij in jih usmerja k njihovemu češčenju, vendar tudi manipuliranju
z njimi. Božja moč se kaže ljudem po hierarhični razvrstitvi – tesnejše odnose z božjim imajo
le privilegirani posamezniki, zato verske institucije težijo k elitizaciji. Orodji moči institucije sta
pojem kompenzacije (božje bo v prihodnosti nagradilo tiste, ki so pravilno ravnali) in
socialnega kapitala (institucija privilegira tiste, ki so ji všečni). Nekateri raziskovalci so mnenja,
da vzvoda kompenzacije in socialnega kapitala pozitivno vplivata na vzdrževanje zdrave
skupnosti.
Ravno raznovrstni učinki in definicije vnašajo neskladja v razmišljanja o naravi religije, zato so
nekateri zavrnili koncept religije kot preširok in prezapleten, da bi ga bilo smiselno ohraniti.
Kljub temu se zdi namesto opustitve smiselno opozarjati na raznolikost in obseg rabe tega
pojma (Woodhead, 2011), kar znova dokazuje nedvoumno in kompleksno vlogo verstev pri
oblikovanju kulturne pokrajine.
Vplivi religije na druga človekova ravnanja z družbenimi posledicami v državnih sistemih
kličejo po pravni ureditvi, predvsem zaradi povezav s politično mobilizacijo (Modood, 1998).
Med religijo in pokrajino je vzpostavljen dvosmeren odnos – vzajemno učinkujeta ena na
drugo. Ni nujno, da gre za organizirana verstva, lahko gre le za religiozne prakse posameznikov
ali manjših skupin (Relationship of religion …, 2011). Religija je eden od razlikovalnih
elementov družbenih skupin. Ker je močno vpeta v širšo definicijo kulture, je vpliven dejavnik
pri soustvarjanju družbenih skupin po drugih razlikovalnih elementih, denimo etniji, jeziku ter
rasi, in obratno. Tako se lahko določeni razlikovalni elementi delno ali popolnoma prekrijejo,
kar sčasoma tvori zapleten sistem družbenih agregatov. Verske skupine bi torej lahko
opredelili kot družbeni agregat, katerega razlikovalni element je religiozno ravnanje in s tem
učinkovanje na pokrajino.
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3. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SIRIJE
3.1 Geografska lega in obseg Sirije
Sirija (uradno ime: Arabska republika Sirija) je država Bližnjega vzhoda v Jugozahodni Aziji ob
vzhodni obali Sredozemskega morja. Na severu meji na Turčijo, na vzhodu na Irak, na jugu na
Jordanijo, na zahodu na Libanon, v jugozahodnem kotu pa si deli kratko mejo z Izraelom. Na
zahodu, južno od Turčije in severno od Libanona, ji pripada del obale Sredozemskega morja.
Meri 185.180 km2, skupaj s spornim območjem Golanske planote še 1167 km2 več (Der Neue
Fischer …, 2019). Njena geostrateška lega je izrazito prehodna. Ker leži na stičišču treh celin,
je že od nekdaj predstavljala tranzitno gospodarsko območje ter središče politične vizije
arabskega sveta (Syria. A country study, 1987). Sirsko državo ločujemo od zgodovinske sirske
regije, imenovane tudi Velika Sirija, Levant ali Bilad al Sham. V današnjem času s pojmom
Velika Sirija označujemo ozemlje, ki so ga kot tako pojmovali v Otomanskem imperiju:
teritorij, ki se razteza čez današnji Libanon, Sirijo, Jordanijo, Izrael (Lebanon …, 1987),
Palestino in turško provinco Hatay. Nekateri raziskovalci ločujejo pojma Bilad al Sham, kot
oznako tega teritorija, ter Suriya al-Kubra (Velika Sirija), kot politično vizijo sirijanskega
nacionalizma 20. stoletja (Rousseau, 2014). Levant je sicer zgodovinskogeografska oznaka za
Vzhodno Sredozemlje, pri čemer ožji pomen vključuje le obsredozemske države Jugozahodne
Azije brez Turčije, širši pa sredozemski morsko-kopenski stik vzhodno od Italije (Zupančič,
2017).
Politična meja med Sirijo in Izraelom ni dorečena. Državi sta v konfliktu od šestdnevne vojne
leta 1967, v kateri je Izrael zasedel Golansko planoto, ki je bilo prej del sirskega ozemlja.
Planota je po sirski predstavi uradno še vedno del Sirije, a de facto z njo upravlja Izrael. Gre za
strateško, z vodo bogato dvignjeno planoto na mejnem območju Izraela, Libanona, Sirije in
Jordanije. Konflikt med državama še ni razrešen (Ram, 2013; Sirija, 1998). Vprašanja o poteku
politične meje sproža tudi prostorsko poseganje Turčije na severu države (Can Gürcan, 2017).
Zaradi stalnih političnih napetosti območja velja Sirija za krizno območje. Predstavlja poligon
merjenja moči številnih zunanjih akterjev, zato jo uvrščamo v pas črepinj (ang. shatterbelt)
(Kelly, 1986).
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Slika 1: Politična karta Sirije. Vir: Družinski atlas sveta, 2001, str. 70–71.

3.2 Naravnogeografske značilnosti Sirije
Sirijo lahko razdelimo na tri naravnogeografske enote, ki si sledijo od zahoda proti vzhodu, in
sicer na obalno ravnino, pas gorovij ter najobširnejši planotast svet step in puščav (Sirija,
1998).
V razmerju s kopensko površino ima država kratko obalo dolžine 173 km. Širina obalne ravnice
le na skrajnem jugu preseže deset kilometrov. Izmenjaje jo sestavljajo peščeni zalivi, skalnati
rti in nizki klifi (Natek, Natek, 2006). Na morju zamejuje svoj teritorij v dolžini 35 navtičnih milj
od obale (Syria. A country study, 1987). Vzporedno z obalo, torej v slemenitvi S–J, poteka
gorovje Gabāl an-Nuṣayriya, ki je podaljšek gorovja Libanon iz istoimenske države na jugu,
gorski masiv Gabal al-Akrad pa se severno nadaljuje ob turški meji. Predstavlja pomembno
orografsko pregrado; zahodna stran gorovja je zato precej namočena. Za vzhodno stranjo
gorovja se od severa proti jugu spušča tektonski jarek Al-Gab, ki – nekdaj zamočvirjen – sedaj
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predstavlja intenzivno kmetijsko izkoriščeno območje (Sirija, 1998). Nadalje proti vzhodu sledi
niz mladonagubanih hribovij do višine 900 m (Natek, Natek, 2006). Najvišji vrhovi, ki dosegajo
višine nad 2500 m, sestavljajo gorovje Antilibanon, ki poteka vzdolž libanonsko-sirske meje. V
času ledenih dob so ga prekrivali ledeniki, sedaj pa ga preoblikujejo kraški procesi (Sirija,
1998).
Vzhodno od gorovij potekajo kabre, brezodtočne kotline. V eni od teh, vzhodno od
Antilibanona, leži glavno mesto Damask. Endoreičnost območja se odraža v številnih slanih
jezerih. Sirijo na severovzhodu prekriva del Mezopotamije, in sicer med Evfratom ter turško
in iraško mejo. Ravnico ob reki namakajo in intenzivno obdelujejo, severno od mesta Darr azZaur pa ležijo največja naftna polja v državi. Sirska puščava leži na jugovzhodu države, med
Evfratom in Damaskom. Kraško pokrajino obrobljajo posamezna nagubana gorovja. Po vadijih
teče voda le ob večjih nalivih. Večji del puščave tvori kamnita puščava ali hamada, manjši del
pa sipine, solončaki in grušč (Sirija, 1998).
Ob obali je podnebje sredozemsko, v notranjosti pa subtropsko puščavsko. Zahodna stran
gorovij prejme čez 1000 mm padavin, zavetrna okoli 400 mm, puščava približno 100 mm
(Natek, Natek, 2006). Večina dežja, ki ga zanese veter iznad Sredozemskega morja, pade med
majem in novembrom. Kmetijske površine so državna najpomembnejša dobrina, zato so v
preteklosti načrtovali in izvedli številne irigacijske projekte (Syria. A country study, 1987). Za
kmetijstvo primerna tla so na vulkanskih kamninah in rečnih naplavinah (Natek, Natek, 2006).
Ključni dejavnik za razvoj kmetijstva so vodni viri. Največja reka v državi je Evfrat, ki zagotavlja
80 % vodnih virov države (Syria. A country study, 1987). Na njej so zgradili obsežni
hidroenergetsko-namakalni sistem z umetnim, več kot 80 km dolgim Asadovim jezerom. Na
zahodu države po tektonskem jarku teče namakalno pomembna reka Orontes, katere struga
je povsem meliorirana (Natek, Natek, 2006). Regionalno pomembne so še reke Barada, ki
izvira v Antilibanonu in ponikne v puščavi, sredi svoje poti pa prispeva k uspevanju oaze AlGuta, v kateri leži Damask; Habura, najpomembnejši pritok Evfrata; ter Sinn, ki izvira v gorovju
Gabāl an-Nuṣayriya in oskrbuje provinco Latakija na zahodu (Syria. A country study, 1987).
Vzhodno od gorovij prevladuje stepa, ki prehaja v polpuščavo in puščavo. Gozdovi prekrivajo
3 % površja, stepa in puščava pa skupno 65 % (Natek, Natek, 2006). Pomanjkanje padavin in
s tem vodnih virov je dejavnik številnih konfliktov v državi (Ram, 2013; Water and Violence,
2014).

3.3 Družbenogeografske značilnosti Sirije
3.3.1 Prebivalstvo
Ocene števila prebivalstva močno variirajo. Po ocenah ameriške obveščevalne službe CIA naj
bi leta 2020 v Siriji živelo 19.398.448 prebivalcev (CIA, 2020a), Združeni narodi navajajo število
17.459.439 (Syrian Population (LIVE), 2020), Fischer Weltalmanach pa 18,27 milijona. Število
prebivalcev na kvadratni kilometer se giblje okoli 100 (Der Neue Fischer …, 2019). Stopnjo
rodnosti ocenjujejo na 23,8 rojstev/1000 prebivalcev, stopnjo smrtnosti pa na 4,5 smrti/1000
prebivalcev. Povprečna starost znaša 23,5 leta (CIA, 2020a), stopnja urbanizacije pa približno
55 % (Syrian Arab Republic, 2020). Zadnji popis prebivalstva so izvedli leta 2004 (World
Microdata Inventory, 2009), od tedaj naprej število prebivalcev ocenjujejo (Population Existed
…, 2020). Število prebivalcev tudi v 2. polovici 20. stoletja ni bilo natančno znano, saj popisi
niso vključevali nomadskih beduinov in palestinskih beguncev (Syria. A country study, 1987).
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Leto popisa
1960
1970
1981
1994
2004

Moški

Ženske
2.344
3.233
4.622
7.049
9.161

Skupno
2.221
3.072
4.424
6.733
8.760

4.565
6.305
9.046
13.782
17.921

Preglednica 1: Število prebivalcev v Siriji po uradnih popisih (v tisočih)
Vir: Population Existed in …, 2018. URL:
https://web.archive.org/web/20151208140406/http:/www.cbssyr.sy/yearbook/2011/Data-Chapter2/TAB-102-2011.htm

Ob koncu 20. stoletja je bila Sirija ena od držav z največjo letno rastjo prebivalstva na svetu, v
letih 1990–95 je doživela demografsko eksplozijo z rastjo 4,25 %/leto; kar je bila posledica
precepljenosti, dviga kvalitete osnovnega zdravstvenega varstva ter še vedno tradicionalne,
na islamu temelječe družbe (Sirija, 1998). Visoka rodnost se je začela zmanjševati šele v 90.
letih 20. stoletja (Natek, Natek, 2006). V vseh uradnih popisih število moških prekaša število
žensk za nekaj odstotkov, kar pripisujejo visoki smrtnosti žensk v porodni dobi. Moški
prevladujejo predvsem v urbanih, ženske pa v ruralnih pokrajinah (Syria. A country study,
1987).

Grafikon 1: Gibanje števila prebivalcev Sirije
Vir podatkov: Worldometer, 2020. URL: https://www.worldometers.info/world-population/syria-population/

Število prebivalcev naj bi vrh doseglo leta 2010 ali 2011, najvišja ocena znaša 21.362.529 ljudi
(Population Existed in …, 2018; Syria Population (LIVE), 2020; Syrian Arab Republic, 2020)
oziroma skoraj 22 milijonov (National Assesment …, 2010), nižek po začetku državljanske
vojne pa leta 2017 ali 2018, ko je po najnižji oceni število prebivalcev znašalo 16.945.057 ljudi
(Syria Population LIVE, 2020; Syrian Arab Republic, 2020).
Zaradi naravnogeografskih dejavnikov je razporeditev prebivalstva zelo neenakomerna.
Večina živi v bolj namočenem zahodnem delu države, najgostejša naselitev je ob
Sredozemskem morju v provincah Latakija in Tartus, najredkejša pa na vzhodu na območju
puščav, v katerih prevladuje nomadsko beduinsko prebivalstvo (Sirija, 1998; Natek, Natek,
2006). Stopnja urbanizacije se je izrazito povečevala od 60. do konca 80. let zaradi bega
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prebivalstva s podeželja v mesta, nižje smrtnosti v urbanih predelih ter begunskih tokov (Syria.
A country study, 1987).

Zemljevid 1: Razporeditev sirskega prebivalstva

Sirija se je izognila vzorcem prebivalstvene razporeditve držav v razvoju, v katerih je
prebivalstvo značilno zgoščeno v enem ali dveh mestih (Syria. A country study, 1987), ampak
je razvila sistem več urbanih središč. Na število prebivalcev po posameznih mestih je sicer
izrazito vplivala državljanska vojna.
Največje sirsko mesto leta 2020 je glavno mesto Damask z 2.392.000 prebivalci. Vrh po številu
prebivalcev je doseglo leta 2010, ko je v njem prebivalo dobrih 2,4 milijona ljudi. Po
projekcijah Združenih narodov se bo mesto v prihodnosti hitro širilo, leta 2030 naj bi štelo
slabih 3,4 milijona meščanov. Nekdaj največje sirsko mesto, Alep, je zelo prizadel potek
državljanske vojne. Leta 2010 je imelo od treh (Syria Metro Area …, 2020) do 4,6 milijona
prebivalcev (National Assesment …, 2010), do leta 2014 je ta številka usahnila na le 600.000;
padec prebivalstva je znašal nad 80 %. Od tega leta naprej se število skokovito povečuje –
Alep ima sedaj 1,9 milijona ljudi, na predvojno raven bo po projekcijah prišel leta 2031. Tretje
milijonsko mesto, Homs, šteje približno 1,3 milijona prebivalcev. Druga večja urbana središča
so še Hamah, Latakija, Raka in Tartus (Syria Metro Area …, 2020). Število prebivalcev po
mestih zaradi državljanske vojne temelji na ocenah, ki se glede na vir razlikujejo. World
Population Review (2020) navaja Alep kot trenutno največje sirsko mesto z 1,6 milijona ljudi,
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ki mu tesno sledi Damask. Mesto Homs naj bi na tretjem mestu trenutno premoglo le 775
tisoč ljudi. Podatke o številu prebivalcev po mestih gre zato jemati z rezervo.

Grafikon 2: Število prebivalcev izbranih sirskih mest
Vir podatkov: Syria Metro Area …, 2020. URL: https://www.macrotrends.net/cities/206425/tartus/population

3.3.2 Gospodarstvo
Gospodarstvo Sirije sloni na storitvah, kmetijstvu, izvozu nafte in industriji (Al Mashhour in
sod., 2020). V strukturi BDP po gospodarskih sektorjih so v Siriji leta 2017 prevladovale
storitve (60,8 %), ki sta jim sledila kmetijstvo (20 %) in industrija (19,5 %) (CIA, 2020b).
Storitve so leta 2017 zaposlovale 61,5 % prebivalstva, kmetijstvo 11,3 % in industrija 27,2 %
(Plecher, 2020). BDP države je začel bliskovito rasti v 60. letih 20. stoletja, rast je vrh dosegla
v 70. letih, v 80. pa je država zašla v gospodarsko krizo. V 90. letih je, zahvaljujoč
gospodarskemu prestrukturiranju in diverzifikaciji gospodarskih dejavnosti, znova beležila
gospodarsko rast. Pred državljansko vojno leta 2011 je BDP rasel povprečno 4,3 % na leto s
4,9-% inflacijo (Al Mashhour in sod., 2020).
Pred letom 2011 je gospodarstvo Sirije slonelo predvsem na izvozu naftnih derivatov in
fosfatov, ki se je prekinil zaradi državljanske vojne. Poleg tega država za lastne potrebe
pridobiva manjše količine cementa, surove nafte, surovega jekla, marmorja, zemeljskega
plina, soli in tufa (Taib, 2020). Veliko sredstev je država namenjala tudi vojski. Leta 2006 je
za vojsko porabila 5,8 milijarde, kar jo uvršča na 4. mesto porabnikov za vojsko na Bližnjem
vzhodu, za Savdsko Arabijo, Iranom in Izraelom (Strategic Foresight Group, 2009).
Začetki industrije v Siriji segajo v čas po prvi svetovni vojni, vendar je industrija večji zagon
dobila šele po letu 1973. Od tedaj se je industrijski sektor močno razvil, delno zaradi
državnih načrtnih spodbud v indutrijske cone. Prve so ustanovili v Alepu (leta 1937) in
Damasku (leta 1942) zaradi bližine delovne sile in trga ter drugih industrijskih storitev.
Industrijo so zaradi morebitnih nevarnosti za stara mestna jedra (hrup, stalni tresljaji)
preselili na obrobje v organizirane cone – začetkoma so razvili industrijo, potrebno za
vzdrževanje mestne infrastrukture – električno, kovinsko, gradbeno ipd. Tovrstne cone je
država spodbujala z razdeljevanjem zemljišč, ugodnimi posojili, nizko davčno stopnjo ter
pomočjo pri pridobivanju potrebnih materialov. Na prelomu tisočletja so največji delež po
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vrstnem redu zasedale naslednje indrutrije: tekstilna, strojna, kmetijska, kemična, usnjarska
in elektronska (Shahin, 1999).
Pred vojno je Sirija največ izvažala v države Bližnjega vzhoda (54 %), ki so jim sledile države
Evropske unije (36 %). Drugam so izvozile veliko manj, v Severno Ameriko 3 %, v Rusko
federacijo 1 % in v preostale države 6 %. Deleži so bili bolj uravnovešeni pri uvozu – iz
Evropske unije 29 %, iz Ruske federacije 24 %, iz Bližnjega vzhoda 16 %, iz Severne Amerike 6
% in iz preostalih držav 25 % (International Monetary Fund, 2010).
Uvoz (%)

Izvoz (%)

Bližnji vzhod
Evropska unija
Severna Amerika
Ruska federacija
Preostale države skupaj

16
29
6
24
25

54
36
3
1
6

Preglednica 2: Države uvoznice in države izvoza Sirije leta 2008. Vir: International Monetary Fund, 2010.

Finančna in gospodarska kriza, ki je svet zajela še pred sirsko državljansko vojno, je državo
prizadela le zmerno. Država si je prizadevala zmanjšati pomen izvoza naftnih derivatov s
spodbujanjem drugih gospodarskih panog – leta 2009 so v finančnem sektorju glavno vlogo
vodile zasebne banke, po 40 letih se je ponovno odprla tudi damaščanska borza. Večino rasti
BDP-ja je zagotavljal nenaftni sektor. Gospodarski obeti za drugo desetletje 3. tisočletja so
bili dobri (International Monetary Fund, 2010).
Eden pomembnejših pogojev za gospodarsko rast je zdrav bančni sektor, ki omogoča
koriščenje raznolikih finančnih orodij. V Siriji deluje eden najstarejših bančnih sistemov
Bližnjega vzhoda, ki trenutno obsega 21 bank. V okviru javnega sektorja je deloval do leta
2001, ko so bile ustanovljene prve banke v zasebni lasti. Sirski bančni sektor tvorijo sistem
javnih bank z osrednjo centralno banko, sistem zasebnih bank ter islamsko bančništvo, ki
hitro raste (do 12 % letno) predvsem zadnje desetletje. Kljub desetletnemu notranjemu
konfliktu, ki je močno prizadel državno gospodarstvo, je bančni sistem ralativno dobro
preživel državljansko vojno (Al Mashhour in sod., 2020).
Državljanska vojna je močno prizadela sirsko gospodarstvo. Izgubo ocenjujejo na 200–300
milijard dolarjev. Prihodki prebivalstva so se v obdobju 2012–2015 v povprečju znižali za 38
%, prihodki prebivalcev pod stopnjo revščine pa za kot 80 % do leta 2019 (Al Mashhour in
sod., 2020). BDP je v letih 2011–2018 padal v povprečju 12 % na leto; ustavil se je pri
približno tretjini predvojne vrednosti. V primeru razrešitve konflikta ocenjujejo, da bo sirski
BDP naslednji dve desetletji rasel 3,1–8,2 % na leto. Računanje projekcij je sicer nehvaležno,
saj je neznank – vrnitev milijonov beguncev, ponovna vzpostavitev infrastrukture itd. –
preveč. Rast v obdobju 2001–2010 je znašala med 4,5 in 5,0 % na leto (Devadas in sod,
2019). Zaradi vojne je strmoglavila vrednost sirskega funta v primerjavi z ameriškim
dolarjem – vrednost 1 ameriškega dolarja ustreza vrednosti 1580 sirskim funtom. Kako
močno je vojna vplivala na vrednost nacionalne valute, kaže primerjava z gibanjem njene
vrednosti v času preteklih konfliktov z Izraelom in vojaških posegov v Libanonu, ko je
strmoglavila do največ 46,5 funtov za en ameriški dolar (Al Mashhour in sod., 2020) – učinki
državljanske vojne na vrednost valute so torej 34-krat hujši od vseh prejšnjih konfliktov.
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Naftno industrijo je v času nadvlade izkoristila teroristična organizacija Islamska država, ki je
svoje delovala financirala z izvozom sirske in iraške nafte. Terorizem je po ocenah leta 2013
Siriji prizadejal za 3,2 % BDP škode, leto prej pa za 3,45 % (Khan, Ruiz Estrada, 2016).
Ponovno vzpostavitev zdravega gospodarskega sistema otežujejo mednarodne sankcije proti
sirskemu režimu, ki onemogočajo mednarodne investicije v državo in uvoz osnovnih dobrih.
Poleg tega mora država na novo vzpostaviti porušeno cestno, bolnišnično in drugo osnovno
infrastrukturo, vojna pa je zaprla številne gospodarske obrate in tovarne v najpomembnejših
državnih gospodarskih središčih, Alepu, Homsu in Damasku (Al Mashhour in sod., 2020).
Kmetijstvo se sooča z nevarnimi javnimi razmerami zaradi konflikta in visokimi stroški
pridelave, pestijo ga tudi pozebe in visoke temperature ter splošno pomanjkanje voda,
predvsem v okolici Alepa. Zaradi pestrih geografskih razlik je struktura pridelkov raznolika:
med drugim pridelujejo pšenico, zelenjavo, olive, grozdje, češnje in citruse (Tull, 2017).
Zaradi vojnega divjanja je več namakalnih kanalov porušenih, prej strateška popolna
samooskrba s pšenico pa se je preobrnila v odvisnost od njenega uvoza. Proizvodnja hrane
se je znižala na 60 % predvojne stopnje. Kljub temu kmetijstvo ostaja pomemben del
sirijskega gospodarstva, po nekaterih ocenah zagotavlja 26 % državnega BDP-ja (Tull, 2017).
Vpliv globalnega segrevanja se kaže v suši, za leto 2020 so predvidene huda pomanjkanja
vode v Siriji, dostopna voda pa je izrazito neenakomerno razporejena med urbanim in
ruralnim prebivalstvom (Strategic Foresight Group, 2009).
Finančno in gospodarsko nazadovanje onemogoča učinkovito spopadanje s pandemijo
koronavirusne bolezni COVID-19. Država je naznanila, da bo za boj proti bolezni namenila
100 milijard sirskih funtov, kar preračunano znaša le 3,5 ameriškega dolarja na prebivalca (Al
Mashhour in sod., 2020).
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4. ZGODOVINSKI RAZVOJ SIRIJE
Naselbine pri Asadovem jezeru na severu države datirajo v 11. stoletje pr. Kr. Prvo utrjeno
mesto, v Ugaritu, je nastalo sredi 7. st. pr. Kr. S poljedelstvom, živinorejo in preprosto obrtjo
so po ocenah začeli med 7.000 in 5.000 leti pr. Kr. (Sirija, 1998).
Prve civilizacije v zgodovini so nastale v Mezopotamiji, stičišču velikih kultur Sumercev,
Asircev, Babiloncev in Perzijcev (Kolednik, 2014), ki na severu sega tudi v današnjo Sirijo.
Sumerci so v tretjem tisočletju pr. Kr. ustanovili prve mestne države in kot prvi uvedli svojo
pisavo – klinopis. Nenehen razvoj je pripomogel k postavitvi Sumerskega imperija, prvega
velikega imperija na svetu, ki ga je v srednji bronasti dobi nasledila Hamurabijeva Babilonija
(Sirija, 1998).
Okoli leta 1600 pr. Kr. je prej Amorejsko Veliko Sirijo zavzel Egipt. Regijo so v naslednjih dveh
stoletjih pretresali politični nemiri zaradi pritiskov Amorjcev z vzhoda ter Hetitov s severa
(Syria. A country study, 1987), od katerih so Amorejci na območju Sirije pobrali številne
tehnične izboljšave (denimo vozove). Babilonijo so zavzeli Asirci. V tem času je nastalo mesto
Damask. V železni dobi je sledil vzpon Feničanov, ki so zavzeli obalo in vzpostavili trgovino z
Evropo. V notranjosti so začeli prevladovati Aramejci (Sirija, 1998), ki so vzpostavili trgovino z
vzhodnimi deželami ter postavili aramejščino za jezikovni standard države namesto
hebrejščine. Feničani so v tem času razvili najpomembnejši sirski dosežek, abecedo, ki so jo
zatem prevzeli Aramejci in Grki (Syria. A country study, 1987).
V sedmem stoletju pr. Kr. je novobabilonski kralj Nebukadnezar premagal Asirijo in zavzel
območje celotne današnje Sirije. Stoletja kasneje so ga zamenjali Perzijci, ki so za uradni jezik
razglasili aramejščino (jezik ljudstva Siri, po katerih je Sirija dobila ime). Po zmagi Aleksandra
Makedonskega je bilo območje podvrženo helenistični kulturi, po zatonu pa si je imperij
razdelilo pet vodij, med njima Selevk I. Nikator in Ptolemaj I. Soter (Syria. A country study,
1987). Ozemlje Velike Sirije so de facto obvladovala številna ljudstva (Sirija, 1998), de iure pa
sta mu vladali dinastiji Ptolemajcev in Selevkidov (Ferfila, 2017). Na ozemlje so se množično
priseljevali antični Grki, ki so kulturno krajino obogatili z razvojem prava, filozofije in
matematike (Syria. A country study, 1987).
Območje je v 1. st. po. Kr. prešlo pod oblast Rimljanov, ki so vzpostavili provinco Sirijo. Pod
rimsko upravo se je razmahnila trgovina, Sirija je postala ena najbogatejših provinc Rimskega
imperija (Sirija, 1998), njeno glavno mesto Antiohija pa po kulturnem in političnem pomenu
tretje največje mesto za Rimom in Aleksandrijo (Biblijski atlas, 1990). Po letu 30 se je z
delovanjem apostola Pavla hitro širilo krščanstvo (Sirija, 1998). V Antiohiji so Judje prvič
uporabili besedo kristjan, in sicer za razlikovanje od slavilcev Kristusa. Lega mesta je bila zelo
primerna za širjenje idej, v njej so se križali rimski upravni aparat, grška kultura in vzhodnjaški
vplivi (Biblijski atlas, 1990).
Navkljub stalnim spopadom med Bizancem in perzijskim Sasanidskim imperijem, ki so se
pogosto odvijali na ozemlju današnje Sirije (Syria. A country study, 1987), se je v bizantinski
dobi, ko je po mestih začela prevladovati krščanska vera, vzpostavil relativni mir (Sirija, 1998).
Drago vzdrževanje protiperzijske obrambe v sirski stepi je odvrnilo Bizantince od nadaljnjega
financiranja arabskih krščanskih branilcev, s čimer so odprli pot silovitemu širjenju novega
verstva – islama (Syria. A country study, 1987). Leta 636 po. Kr. so Sirijo osvojili Mohamedovi
nasledniki kalifi in namesto stare grščine in latinščine uvedli arabščino. Damask je postal
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središče sunitske dinastije Omajadov in prestolnica novega imperija. V stoletju se je razširil na
območje med Španijo na zahodu in Indom na vzhodu (Sirija, 1998). Sirija je dosegla svoj
kulturni višek.
Šiitski Abasidi so leta 750 izvedli krvav udar, sedež države pa prenesli v Bagdad. Sirsko
območje je silovito nazadovalo, se politično razdrobilo in postalo periferija. Zaradi vpadanja
Seldžukov proti Konstantinoplu v 12. in 13. stoletju je sledilo sedem križarskih vojn, posledica
katerih je bila tvorba izoliranega križarskega kraljestva. Saladin je združil muslimanske
teritorije, osvojil ozemlje današnje Palestine in Libanona in vzpostavil nov imperij s sedežem
v Damasku do prihoda egipčanskih Mamelukov v drugi polovici 13. stoletja, ki so znova
opustošili deželo (Sirija, 1998).
Najdlje so si ozemlje lastili otomanski Turki, ki so vladali od leta 1516 do konca 1. svetovne
vojne (Sirija, 1998). Leta 1832 je Sirijo zasedel Egipt, vendar jo je Otomansko cesarstvo ob
pomoči evropskih velesil že čez devet let odvzelo nazaj (Kerrin, 2014). Proti koncu vladavine
so Turki poskušali etnično in versko homogenizirati teritorij s pokoli kristjanov na območju
Sirije in Libanona ter etničnim čiščenjem med armenskim genocidom (Sirija, 1998).
Izpod turškega jarma je Damask osvobodil Lawrence Arabski, ki je uspel poenotiti arabske
vrste (Sirija, 1998). Nove politične meje znotraj nekdanjega otomanskega imperija sta zarisali
Francija in Britanija (Kerrin, 2014). Po Sykes – Picotovim sporazumom je Sirija leta 1916 prešla
pod francosko upravo, ki je obvladovala območje po načelu deli in vladaj (Sirija, 1998), da bi
preprečila politično povezovanje arabskih držav v okviru panarabizma (Kerrin, 2014). Sirijci so
na lastno pest razglasili neodvisno Arabsko Kraljestvo Sirije, ki naj bi sčasoma postalo prva
panarabska država z vključitvijo vseh arabskih plemen. Sirski nacionalni kongres je leta 1920
za kralja razglasil emirja Fejsala, a sta se Francija in Velika Britanija domenili za francoski in
britanski mandat in nadvladali ter izgnali kralja (Kerrin, 2014).
Sirijo je leta 1922 zasedla francoska vojska in jo upravno razdelila na šest zveznih držav (Sirija,
1998): Zvezno državo Alep, Zvezno državo Damask, Alavitsko zvezno državo, Veliki Libanon,
Jabul Druze, ter Sadžak iz Aleksandrette – s čimer je želela zatreti razraščajoči sunitski arabski
nacionalizem. Prve tri so leta 1936 ustanovile Sirsko republiko s podpisom francosko-sirske
pogodbe o neodvisnosti (Kerrin, 2014).
Po 2. svetovni vojni je skupščina ZN končala britanski mandat (Ferfila, 2017) in zaživela je Prva
republika (1946–70), ki se je politično povezala z Naserjevim Egiptom v Združeno arabsko
republiko (ZAR) od 1958 do 1961 (Sirija, 1998). Leta 1948 je Sirija vstopila v vojno proti
novonastalemu Izraelu, kar je zaostrilo notranje politične in gospodarske razmere (Natek,
Natek, 2006). Leta 1963 je z državnim udarom oblast prevzela še zdaj vladajoča alavistična
stranka Baas (Ba‘th oz. batistična stranka) in ukinila parlamentarno vladavino (Sirija, 1998).
Sunitska večina je novi režim označila za nelegitimnega in protimuslimanskega, spremenjena
politična razmerja so vodila v desetletna notranja trenja (Kerrin, 2014). Mednarodne
napetosti so leta 1967 vodile v usklajeni arabski napad na Izrael, ki pa je nasprotnike hitro in
močno porazil – v šestdnevni vojni je zavzel številna prej arabska ozemlja; Siriji je odvzel
Golansko planoto (Sirija, 1998; Ferfila, 2017).
Leta 1970 je vrh države zasedel general Hafez al Asad, ki je uvedel socialistično gospodarstvo,
se povezal s Sovjetsko Zvezo in poskušal liberalizirati islamsko zakonodajo (Sirija, 1998).
Država se je upravno razcepila: Alaviti so se začeli priseljevati v mesta in zasedati glavne
uradniške in vojaške položaje, Suniti pa so kot prej prevladovali v zasebnem gospodarstvu.
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Tako so sčasoma prvi začeli obvladovati javni, drugi pa zasebni sektor (Kerrin, 2014). Leta 1973
je ponovno izbruhnila vojna z Izraelom, ki je Sirijo še enkrat porazil. Tri leta pozneje je država
vojaško posegla v državljansko vojno v Libanonu, v kateri je podprla palestinska in druga
protiizraelska gibanja. Zavzela je tretjino libanonskega teritorija in postala odločujoč dejavnik
pri upravnem in političnem vodenju države (Ferfila, 2017). Vplivi na Libanon se še danes
kažejo na političnem in ekonomskem in vojaškem področju s sporazumi, sklenjenimi po koncu
spopadov ter vojaško prisotnostjo v državi (Jevnikar, 2002). Leta 1982 so se proti sekularni
socialistični ureditvi uprli islamski fundamentalisti, ki jih je oblast krvavo zatrla (Sirija, 1998).
Hafeza al Asada je zaradi zdravstvenih težav nadomestul brat Rifat, pozneje se je vnela »vojna
bratov«, v kateri je zmagal Hafez in se ponovno zavihtel na oblast. Konec 90. let se je začela
palestinska intifada na okupiranih ozemljih in pritok številnih palestinskih beguncev v Sirijo
(Ferfila, 2017). Leta 1991 se je Sirija sprla z Rusijo, ker je ta omilila stališča do Izraela (Sirija,
1998).
Ob koncu tisočletja se je zaradi vse hujših zdravstvenih težav očeta začel politični vzpon sina
Bašarja al Asada, ki je leta 2000 prevzel vodenje države. Leta 2006 je vojna med Izraelom in
milico Hezbolah ponovno prizadela Libanon. Bašar al Asad si je prizadeval za liberalizacijo
države – otoplil je diplomatske odnose z Zahodom in leta 2009 odprl borzo v Damasku. Leta
2010 se je v Tuniziji začela arabska pomlad, ki se je naslednje leto razširila v Sirijo in sprožila
do danes trajajočo državljansko vojno (Ferfila, 2017). Zaradi številnih in izrazitih vplivov
državljanske vojne na politična razmerja, ki so ključni dejavnik etnične in verske sestave v
državi, jo obravnavam v posebnem poglavju na koncu diplomskega dela.
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5. ETNIČNA SESTAVA SIRIJE
S terminom etnija na eni strani označujemo organizacijsko in razvojno stopnjo v procesu
tvorbe naroda (tj. etnogeneze), po drugi pa vse številčnejše družbene skupnosti, ki so vezane
na določeno ozemlje in so razločevalne od drugih skupnosti. V okvir etničnih skupnosti sodijo
tudi narodi in nacije, vendar lahko etnično razsežnost obravnavamo kot nadpomenko
narodnega in nacionalnega; etnijo mnogokrat enačimo z ljudstvom, tj. očitno povezano
skupnostjo, ki ni čvrsto organizirana, je pa razlikovalna od drugih podobnih skupnosti
(Zupančič, 2013).
Etničnost in religija sta med ključnimi (a ne izključnimi) dejavniki tako individualne kot
skupnostne sestave Bližnjega vzhoda. Tako se je sčasoma oblikovala združba etnoreligijskih
skupin, tj. skupin, pri katerih se pojma etnije in religije neločljivo prekrivata. Že zaradi
uradnega imena – Sirska arabska republika – imamo pogosto zmotno predstavo, da je Sirija
monoetnična država (Rousseau, 2014). Sirija je kot teritorij s pomembno geostrateško in
izrazito prehodno lego bila in je še vedno središče zelo raznolikih političnih, gospodarskih in
kulturnih vplivov, ki se odražajo v pestri etnični in religijski sestavi države.
Etnična raznolikost ponazarja številne deležnike centripetalnih političnih silnic. Iz političnih
razlogov sta celotno 20. stoletje potekala poskusa dveh, nasprotujočih si političnih
vplivovarabizma in sirijanizma. Panarabska identiteta sloni na več temeljih: eden je arabskoislamska zgodovina sirskega teritorija (Bilad al Sham), ki jo opredeljuje najprej omajadska
dinastija ob vzniku islama, ki ji je sledila abasidska. Pozneje sta na ozemlju potekali zgodovinski
zmagoviti bitki nad križarji in Mongoli. Na prehodu 19. v 20. stoletje pa je bil ta teritorij s
središčem v Damasku center arabskega nadnacionalnega gibanja. Panarabizem poudarja
popolno arabsko unijo in zavrača pojem ločene sirske etničnosti (Zisser, 2006).
Na drugi strani sirski režim spodbuja pansirijansko identiteto, ki sloni na predislamskem in
predarabskem izročilu. Imperialne sile, predvsem Francozi, so v obdobju po koncu prve
svetovne vojne poudarjale predislamsko tradicijo antične Sirije, ki jo je oblikovala evropska
antična misel. Na podlagi tega izhodišča so želeli zgraditi moderno sirsko državo.
Pansirijanizem etnogenerira sirski narod, ki je vezan na določeno ozemlje znotraj naravnih
geografskih meja (Bilad al Sham) in zapostavlja arabsko-islamske elemente identitete (Zisser,
2006). V skladu s to doktrino so bile za časa francoskega mandata privilegirane etnoreligijske
manjšine, ki so na pozicijah moči ostale tudi po neodvisnosti leta 1943. Z njihovo pomočjo je
na oblast prišla batistična stranka (Baas), ki je sektarianizmu videla nevarno družbeno
bolestnost, zato je moderno državo gradila na sekularnem socializmu, se pravi na socialnih
temeljih. Režim Hafeza al Asada je sirijsko enotnost uveljavljal tudi na podlagi stalnih političnih
napetosti z Izraelom (Rousseau, 2014).
Začetki oblikovanja sirske, torej zgodovinsko-geografsko zamejene identitete, segajo v čas
pred francoskim mandatom. Temelje je postavil maronitski libanonski emir Bašir II, ki je
Otomanski imperij prek Bejruta gospodarsko povezal z Britanci. Bejrut, tedaj glavno mesto
Sidona, ene od treh sirskih provinc, se je razvil v gospodarsko središče Velike Sirije. Kristjani,
ki so obvladovali mestno gospodarstvo, pa so postali vodilna sila tako po organiziranosti kot
po številu in gospodarski moči – nastala sta sloja trgovcev in inteligence, ki sta botrovala
nastanku sirijanske identitete. Sčasoma so se krščanske in muslimanske liberalne trgovske
družine povezale in oblikovala se je napredna skupnost s podobnimi interesi, ki se je razvila v
»mestni patriotizem« – Bejrut so pojmovali kot središče Sirije, ki je bilo stična točka širokega
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zaledja, sedaj ozemlja današnje Sirije, ki ga je podpirala novozgrajena infrastrukturna, zato
mu je nudilo ekonomsko podporo. Novo etnično območje so tako geografsko zamejili na
podlagi gospodarskih interesov – nekako tedaj naj bi potekla tranzicija od pojma zgodovinske
pokrajine Bilad al Sham na moderno Sirijo. Identiteto so zgradili na dveh ravneh; kot integralni
člen lokalne skupnosti so se identificirali kot Arabci, v okviru redefiniranja družbenega okvira
pod vplivom zahodnih vrednot pa kot Sirijci (Zachs, 2005).
Obravnavanje bližnjevzhodnih družbenih skupnosti ni enotno. Medtem ko nekateri
zagovarjajo proučevanje skupne etnoreligjske podobe pokrajine, drugi razločujejo etnične in
verske skupine, saj naj bi se večina prebivalcev opredeljevala tako etnično kot religiozno
(denimo kot alavitski Arabci, sunitski Turkmeni itd.). Religija v teh primerih deluje kot meja
med skupnostmi znotraj iste etnije. Skupnosti se bolj identificirajo na podlagi ali etničnosti ali
religije glede na politično- in kulturnogeografske okoliščine, v katerih bivajo in delujejo. Kurdi,
ki obsegajo pokrajine znotraj več politično zamejenih območjih, se tako bolj identificirajo
etnično kot versko (Rousseau, 2014). Nasprotno se arabske krščanske skupnosti bolj
identificirajo s svojim verskim prepričanjem, kar lahko razlagamo s tem, da uporabljajo
arabščino kot jezik sporazumevanja.
Uradni jezik države je arabščina, govori pa se tudi kurdščino, armenščino, aramejščino,
čerkedščino, francoščino in angleščino (CIA, 2020a). V Siriji govorijo sirsko narečje arabščine,
ki temelji na govorici urbanih središč (Encyclopedia of Arabic …, 2006). Ocene etničnih
razmerij v Siriji se razlikujejo. Podatki ameriške obveščevalne agencije (CIA) kažejo, da
prebivalstvo sestavlja 50 % Arabcev, 15 % Alavitov, 10 % Kurdov, 10 % Levantincev (krščanskih
Arabcev) in 15 % preostalih manjšin (Druzov, Asircev, Armencev …) (CIA, 2020a). Michael Izady
(2018) navaja 49 % sunitskih Arabcev, 17 % Alavitov, 10 % Kurdov, 9 % Levantincev, 4 %
Druzov, 3 % Ismailcev in 7 % drugim manjšin. Youssef Courbage nasprotno navaja sestavo 79
% Arabcev, 10 % Alavitov, 8 % Kurdov ter 3 % drugih manjšin (Baczko, Dorronsoro, Quesnay,
2017), Fischerjev almanah pa 89 % Arabcev, 6 % Kurdov, 2 % Armencev in preostalo drugih
etničnih manjšin (Der Neue Fischer …, 2019). Ocene pogosto temeljijo na osebnih kriterijih
določanja etničnih skupin. Problem predstavljajo tudi skupine, ki jih nekateri raziskovalci
enačijo z religioznim delovanjem, denimo Druzi in Alaviti.
V nadaljevanju so na kratko predstavljene etnične in verske skupine Sirije. Tudi tiste skupine,
pri katerih se etnična in verska komponenta delno ali povsem prekrivata, so predstavljene v
obeh sklopih: pri etnični sestavi so predstavljeni etnični in drugi demogeografski podatki, pri
verski pa značilnosti verstva.

Etnična sestava
(v %)

CIA, 2020a

Izady, 2018

Courbage, 2017

Arabci
Alaviti
Kurdi
Levantinci
Druzi

50
15
10
10
/*

49 (sunitski)
17
10
9
4

79
10
8
/
/
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Der Neue
Fischer
Weltalmanach,
2019
89
/
6
/
/

Ismailci
Armenci
Preostalo

/
/
15

3
/
7

/
/
3

/
2
3

* s poševnico so označene tiste manjšine, ki v virih nimajo ocene deleža – navadno so vštete v razdelek
»preostalo«, lahko pa tudi v razdelek Arabci, odvisno od skupine.
Preglednica 3: Etnična sestava Sirije po različnih ocenah

Grafikon 3: Etnična sestava Sirije po ocenah za leto 2012.
Vir podatkov: Baczko, Dorronsoro, Quesnay, 2017.

5.1 Arabci
Arabci so etnična skupina, ki se identificira na podlagi jezika – arabščine, ki izkazuje tri
jezikovne zvrsti; klasično arabščino Korana; moderno standardno arabščino, ki je literarna
različica; ter govorjeni jezik – v okviru Sirije je to sirsko narečje arabščine ali sirska arabščina
(Syria. A country study, 1987). Arabski prostor ni natančno definiran; navadno ga
obravnavamo v okviru dosega arabskega jezika, pragmatično pa ga enačimo z Arabsko ligo,
zvezo držav arabske govorice in islamske kulture. Arabsko ozemlje je s 13 milijoni km2 večje
od Evrope, ima pa s 400 milijoni nekoliko manj prebivalcev. Zaradi specifičnih
naravnogeografskih pogojev – gre za prehodni svet med Afriko in Azijo v pasu polpuščav in
puščav – je območje zelo neenakomerno poseljeno. Poseljujejo tri velike geografske enote:
Magreb na zahodu, Mašrik na vzhodu in doline Nila v osredju (Zupančič, 2012a). Čeprav je
večina Arabcev muslimanov, islam pa je imel in še vedno ima močan vpliv na oblikovanje
arabske identitete, etnija ni vezana na eno religijo: poleg muslimanskih obstajajo številne
krščanske in judovske arabske skupnosti (Syria. A country study, 1987).
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Ne glede na religijo so Arabci ponosni na svojo pomembno vlogo v preteklosti (Syria. A country
study, 1987). Prve omembe Arabcev segajo v leto okoli 800 pr. Kr., večkrat jih omenjajo Sveto
pismo in starogrški pisci. Slednji so prav tako prvič uporabili izraz Saracen, ki v arabščini
»prebivalec vzhoda«, vendar naj bi označeval izključno beduine; tudi sicer naj bi izraz
»arabski« izhajal iz semitskega korena za nomadizem (The origin of …, 2020). Tako za ruralno
kot urbano prebivalstvo je idealna podoba Arabca kot nomada, jezik beduinov pa najčistejša,
izvorna arabščina (Syria. A country study, 1987). Pred razširitvijo islama so z Arabci označevali
prebivalce Arabskega polotoka. Nova religija je združila nomadske beduine z mestnim
prebivalstvom oaz ter ponesla arabščino prek Severne Afrike do Iberskega polotoka.
Tradicionalno nomadstvo je doživelo hude pritiske v 20. stoletju s strani načrtne urbanizacije,
industrializacije in detribalizacije (Encyclopaedia Britannica, 2020a).
Arabske dežele so dosegle največjo moč v času Omajadskega imperija v 8. stoletju, ko so
združeni Arabci, pod vplivom nove vere (islama), prodrli na zahodu do Francije in na vzhodu
do Indije. Politični center so Omajadi prenesli v Damask, ki je postal administrativno središče
imperija (Islam From The Beginning, 2002). Arabci predstavljajo veliko večino sirskega
prebivalstva. Ocene njihovega deleža se razlikujejo glede na definicijo. Nekateri s pojmom
Arabci označujejo sunitske Arabce; teh je v Siriji od 50 % (Izady, 2018; CIA, 2020a) do 74 %
(Der Neue Fischer …, 2019). Če pod Arabce štejemo pripadnike jezikovne skupine, ne glede
na versko pripadnost, pa jih je čez 90 % (Baczko, Dorronsoro, Quesnay, 2017).

5.2 Kurdi
Zaradi notranjih nasprotij in zgodovinskih geopolitičnih interesov bližnjih imperijev in pozneje
kolonizatorjev so Kurdi eden večjih narodov na svetu brez lastne države (Roth, 1981; Natek,
1991). So največja etnična manjšina v Siriji (UNHCR, 2011). Njihovo območje zgodovinske
poselitve je razdeljeno med severno Sirijo, Turčijo, Irak in Iran. Po ocenah je število Kurdov
leta 1991 znašalo 22–26 milijonov, od teh jih je v Siriji prebivalo milijon (9 % prebivalcev)
(Natek, 1991), leta 1998 1,2–1,5 milijona oz. 8 % (McDowall, 2004), leta 2018 pa okoli 10 %
(CIA, 2020a), kar preračunano znese okoli 1,7 milijona ljudi; po drugih ocenah naj bi jih v državi
živelo okoli 1,5 milijona (UNHCR, 2011). Zaradi političnih razlogov natančno število Kurdov ni
znano (Natek, 1991) in je pogosto podcenjeno: sestavljali naj bi do 15 % prebivalstva
(Balanche, 2016). Sirski Kurdi tvorijo tri etnične enklave na severu države: gorato pokrajino na
skrajnem severozahodu Kurd Dag oz. Afrin, ob turški meji na severozahodu regije Jazira krog
meta Jarablus in na severovzhodu regije Jazira. Afrinski Kurdi, ki gorato pokrajino poseljujejo
že stoletja, tvorijo južni podaljšek skupnosti turških Kurdov; Jaziro so šele po letu 1920 poselili
kurdski begunci iz Turčije. Večji koncentraciji kurdskega prebivalstva sta še v Alepu in
Damasku (McDowall, 2004).
Šele pod vplivom zahodnih idej se je ob krhanju Otomanskega imperija začela porajati kurdska
nacionalna zavest (Natek, 1991). V 19. stoletju je sledilo več kurdskih vstaj proti turški oblasti,
ki so bile zaradi neorganiziranosti zatrte. Pri t. i. mladoturški revoluciji na začetku 20. stoletja
so Kurdi podpirali »mladoturke«, a ti so ubrali nacionalistično politiko pod vodstvom Kemala
Ataturka (Roth, 1981), ki je leta 1925 vodila v krvavo zatrt upor. Po neuspelem uporu so
nastale prve kurdske politične organizacije (Natek, 1991).
Kurdi se etnično identificirajo na podlagi jezika (iranska jezika Kurmanji in Zaza) ter religije
(sunizem). Jezik jim služi za razločevanje od drugih narodov s sunitsko vejo islama (Turkov,
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dela Arabcev), verstvo pa od drugih iransko govorečih manjšin (Jazidov). Kljub temu so
določene manjše skupine, ki se identificirajo kot Kurdi, arabsko govoreče, šiitske ali pripadnice
drugih muslimanskih sekt. Zato nekateri raziskovalci govorijo o Kurdih kot o sklopu več
etničnih skupin. Identificirajo se tudi na podlagi družinskega in kulturnega izročila na podlagi
folklore, navad, glasbe ipd. vendar ti elementi etnično niso eksplicitno razlikovalni.
Razdrobljenost kurdske nacionalne identitete je botrovala neusklajenemu boju za
neodvisnost (van Bruinessen, 1989). Da bi oslabili politično moč večinskega sunitskega
prebivalstva v (severni) Siriji, so najprej Francozi in pozneje socialistični režim proti Kurdom
ščuvali druge verske manjšine (Dukhan, 2018). Politizacija kurdske etničnosti se je pričela pod
francoskim mandatom, ki je ponujal idealne politične pogoje za etnifikacijo inteligence – njen
namen je bil zavarovati in utrditi kurdski jezik v prevladujočem arabskem okolju. To ni bilo v
skladu z načrti razraščajočih se arabsko-sirijanskih nacionalnih idej, ki jih je utelešala
panarabsko-socialistična batistična stranka. Zatrto politično delovanje sirskih Kurdov je oživila
hitra urbanizacija in z njo porast meščanske inteligence ter hkrati vzpon kurdske stranke v
Turčiji – PKK. Kurdsko vprašanje je v sirsko javnost vstopilo s smrtjo Hafeza al Asada, ki so ji
sledili upori v kurdskih enklavah. Leta 2004/5 je kurdsko vprašanje prvič dotlej bilo poglavitno
politično vprašanje v državi, a je zaradi kurdske nezmožnosti oblikovanja enotnih zahtev in
želja hitro razvodenelo (Tejel, 2009).
Mnogo sirskih Kurdov je dvojezičnih; družine, ki živijo v arabskih mestih več kot eno
generacijo, praviloma govorijo tudi arabsko (McDowall, 2004). Večina turških Kurdov se je
sčasoma jezikovno asimilirala v nasprotju s tistimi v Siriji, vendar je osnovala močnejšo
politično opozicijo. Zadnja desetletja se Kurdi torej identificirajo tudi politično (Tejel, 2009).

5.3 Alaviti
Alaviti so etnoreligijska skupina, vezana na priobalni teritorij Sirije, Libanona in Turčije. Po
vzpostavitvi modernih političnih meddržavnih razmerij so se začeli sčasoma ideološko in
jezikovno razlikovati. Če je v Libanonu etnoreligijska raznolikost postala temelj politične
ureditve, je v Siriji to vlogo prevzel arabsko-sirijanski nacionalizem (Goldsmith, 2015). Pred
vojno je bilo v Siriji 2,5 milijona Alavitov, kar znese 11,8 % prebivalstva (Salm, 2016), leta 2018
pa jih je po ocenah v Siriji živelo 2,1 milijona (UNHCR, 2018). Prebivajo ob sredozemski obali
in goratem zaledju, z glavnima središčema Latakija in Tartus (Salm, 2016). V Latakiji živijo tri
četrtine vseh sirskih Alavitov, ki v mestu predstavljajo dve tretjini vseh prebivalcev (Pipes,
1989). To območje je etnično relativno homogeno s posameznimi izoliranimi otoki sunitskih
Arabcev in Turkmenov. Bolj kot na verski podlagi se identificirajo teritorialno-organizacijsko,
kot klan. Z zavedanjem, da so v manjšinskem položaju, so razvili močno skupinsko
organiziranost – v tem pogledu so podobnim Druzom (Salm, 2016). V nasprotju z njimi so
razdeljeni na več sekt in družinskih klanov, kar je oteževalo in do določene mere še otežuje
politično poenotenje (Hourani, 1947). Na vzhodu etnično mejijo na levantinske kristjane2 in
gnostično skupino Nusairi (Salm, 2016). Izvor Alavitov sega v deseto stoletje, ko so se zaradi

2

Z levantinskimi kristjani nekateri raziskovalci označujejo kristjane Bližnjega vzhoda. Besedna zveza je
pomensko manj sporna od arabskih kristjanov, saj se ne ozira na etnično, ampak le versko pripadnost. Po drugi
gre za geografsko neskladje med pojmoma, saj zgodovinskogeografska pokrajina Levant ne sovpada z
ozmeljem Bližnjega vzhoda.
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vplivov drugih verstev odcepili od šiizma in prevzeli mnogo poganskih in krščanskih obredov
(Pipes, 1989).
Alaviti so od 60. let 20. stoletja najmočnejša politična sila v državi – Hafez al Asad in njegov
sin Bašar sta alavitskega porekla. Razloge za politični vzpon gre iskati v francoski politiki »deli
in vladaj«, ko so Francozi obvladovali teritorij z notranjimi etnoreligijskimi trenji, tako da so
vzvode politične moči dajali v roke manjšinskim družbenim skupinam (Bettoni, 2014). Zadnja
desetletja alavitske skupnosti rastejo predvsem v urbanih regijah zaradi režimske podpore.
Tradicionalno se ukvarjajo s kmetijstvom, vendar se po začetku vlade batistične stranke
usmerjajo v dejavnosti javnega sektorja (uradništvo, vojska). Do leta 1960 so bili šibka in revna
družbena skupina (Hourani, 1947; Pipes, 1989; Salm, 2016), delali so večinoma kot
podnajemniki sunitov. Da bi se zavezali kot podporniki al Asada, jim je oblast namenila več
visokih položajev v vojski ter spodbujala tvorbo alavitskih četrti v mestih po vsej državi (Salm,
2016).

5.4 Nusairi
Nusairi so leta 2010 predstavljali 1,3 % prebivalstva (Izady, 2019). So gnostična islamska
etnoreligijska skupina, ki živijo na zahodni etnični meji z Alaviti na odročnem goratem
teritoriju. Nekateri raziskovalci etnoreligijsko ločujejo Alavite in Nusaire (Salm, 2016; Izady,
2019), kljub temu da je razlikovalna komponentna obeh gnosticizem (Izady, 2019). Drugi
enačijo obe skupini. Do leta 1920 so bili znani kot Nusairi, dokler so se identificirali s svojim
verskim odklonom od šiizma. Z nastopom francoskega mandata, ko so prejeli večjo politično
moč in se začeli etnično identificirati, so se preimenovali v Alavite (Pipes, 1989). Alavite torej
povezujemo bolj s politično in etnično identiteto, Nusaire pa z versko. V tem oziru lahko še
vedno ločujemo obe družbeni skupini glede na njuno sidrišče identitete.

5.5 Druzi
Število pripadnikov etnoreligijske skupine Druzov znaša dva milijona, razprostrti so po treh
mediteranskih državah – Siriji, Libanonu in Izraelu (Palestini). Ključna komponenta njihove
identifikacije je religija (Dana, 2009), vendar jih številni raziskovalci obravnavajo hkrati kot
etnijo. V Libanonu in Siriji jih priznavajo kot versko manjšino, v Izraelu pa kot etnično – v okviru
političnih ciljev poteka načrtna etnifikacija izraelskih Druzov s ciljem razdrobiti arabsko
prebivalstvo na več etničnih podenot (Kassem, 2005).
Druzi so relativno velika manjšina v Siriji, predstavljajo približno 3 % prebivalstva (Syria. A
country study, 1987; Middle East, 2015; Balanche, 2016). Poleg manjšine v Libanonu in
Palestini z nekaterimi političnimi in verskimi razlikami (Salm, 2016), živijo v jugozahodnem
goratem predelu Sirije, Jabal al Arab. Kljub temu da izhajajo iz muslimanskega verskega
izročila, jih muslimani označujejo za heretike (Syria. A country study, 1987). Hierarhična
struktura je zaradi političnih pritiskov v preteklosti izredno stroga. Da bi se izognili
preganjanju, so doktrina in obredi znani le manjšini Druzov (Syria. A country study, 1987;
Dana, 2009). Okoli petina (Dana, 2009) je »poklicanih«, vsi preostali pa so »nevedni« (Syria. A
country study, 1987).
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Palestinski Druzi so bolj samosvoji in materialistični, libanonski pa bolj spiritualistični in
razumevajoči. Značilnosti sirskih Druzov so tako presek teh manjšin. Identificirajo se tako
versko kot etnično, predvsem na podlagi sektarianizma in tradicije, pa tudi prostorsko, kot
avtohtoni sirski prebivalci. Identitetno se potrjujejo v močno povezani skupnosti. Znani so kot
uporno in bojevito ljudstvo. Druški sultan Paša al Atraš je odigral zelo pomembno vlogo pri
sirskem boju za neodvisnost proti otomanskim Turkom in pozneje Francozom. Drugi druški
upor, ki je usodno vplival na razvoj državljanske vojne, je leta 2011 sprožilo priprtje in mučenje
15 druških učencev. Oblast je krvavo zatrla nemire. Težke izgube v vseh zgodovinskih uporih
so verjetno glavni razlog, da v trenutnem notranjem konfliktu – državljanski vojni – ostajajo
nevtralni (Salm, 2016).
Skupnost doživlja notranja trenja med liberalnimi in konzervativnimi pogledi (Salm, 2016).
Starešine mladih pogosto ne morejo prepričati v sledenje tradiciji, zato se skupnostne vezi
krhajo (Dana, 2009).

5.6 Jazidi
Jazidi so versko posebej opredeljena skupnost večinoma (severno)kurdskega jezika, v veliki
večini naseljena v severnem Iraku, manj številčne jazidske skupnosti pa bivajo še v Armeniji,
Siriji, Gruziji, Turčiji. Precej jih živi tudi v diaspori po evropskih državah, največ v Nemčiji.
Ocene o njihovem številu izrazito variirajo, od 150.000 po arabskih podatkih do 800.000 po
jazidskih (Maisel, 2013). Število sirskih Jazidov ocenjujejo na 10.000–50.000, njihovi začetki
pa segajo v leto 3000 pr. Kr. (Glioti, 2013). Jazidi naj bi bili religijska skupina znotraj večje
etnične skupine Kurdov. Vendar se določene armenske jazidske skupnosti opredeljujejo kot
etnični Jazidi, določene iraške pa kot etnični Arabci. Etnoreligijsko razmerje je kompleksno
tudi pri analizi vzhodnih (regija Jazira) in zahodnih (regija Kurd Dagh) sirskih Jazidov – na prve
izvajajo pritiske na podlagi tako verstva kot etnije, zato sta oba temeljna elementa njihove
identitete; drugi pa doživljajo pritiske le zaradi verskih dejavnikov, zato se opredeljujejo kot
verska skupina (Maisel, 2013). V preteklosti so poskusi etnifikacije Jazidov potekali iz političnih
razlogov – batistična stranka jih obravnava kot Arabce – vendar velika večina govori kurdski
jezik Kurmanji in prakticira kurdsko kulturno tradicijo. Armenski Jazidi se imajo za ločeno
etnijo, saj v Armeniji Kurde povezujejo z muslimansko identiteto (Allison, 2004).
Država in družba Jazide opredeljujeta kot Kurde z drugačnim verskim prepričanjem. Njihovo
majhno število in posledično šibka moč skupnosti sta botrovali negativnim političnim učinkom
na njihovo lego. Zaradi arbitrarno določenih političnih mej po prvi svetovni vojni pod vplivom
francoskega mandata, v okviru katerega sta si Sirija in Turčija izmenjali določene dele
teritorija, so sirski Jazidi končali v dveh izoliranih skupnostih v državi, obe pa sta bili odrezani
od verskih in populacijskih središč v severnem Iraku. Glavno jazidsko sirsko središče je Jabal
al Akrad, ki leži pokrajini Afrin, severozahodno od Alepa. Tam živeči Jazidi so verska manjšina
med prevladujočimi muslimani, ne pa tudi etnična med prevladujočimi Kurdi (če jih z njimi
etnično enačimo). Njihovo število se giblje okoli 5000. Druga jazidska koncentracija je v regiji
Jazira z administrativnima središčema al Hasaka in al Kamišli; štejejo približno 4000
pripadnikov. Z izoliranimi skupnostmi po večjih mestih (Damask, Alep, Homs, Hamah) je
sirskih Jazidov okoli 10.000, njihovo število pa počasi upada (Maisel, 2013). Ocene ameriškega
parlamenta navajajo kar 80.000 pripadnikov sirskih Jazidov pred državljansko vojno (Syria
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2018 International …, 2019), drugi viri govorijo o 45–50 tisoč Jazidi v Siriji in nadaljnjih 3.357
v diaspori v Nemčiji (Yazidi in Syria, 2010).
Ker jih številne močnejše etnoreligijske skupine smatrajo za heretike ali odpadnike (Allison,
2004; Yazidi in Syria, 2010; Glioti, 2013; van Zoonen, Wirya, 2017), so bili Jazidi v preteklosti
pogosto tarča etničnega čiščenja. Do sedaj so nad seboj našteli 73 poskusov genocida, ki je
postal del njihove kolektivne identitete (van Zoonen, Wirya, 2017). Izredno hude čistke so
doživeli v času Otomanskega imperija med letoma 1915–1918 v sklopu Armenskega genocida,
po vzponu batistične stranke, ki je varovala manjšine, pa so se razmere za njih izboljšale
(Glioti, 2013). V nasprotju s Turčijo in Irakom Sirija ni nikoli preganjala Jazidov, zato je bila
večkrat cilj jazidskih migracij iz nestabilnih območij. Niti država (batistična stranka) niti Kurdi
in Arabci naj v Siriji ne bi izvajali pritiskov na Jazide, kar ne pomeni, da proti njim ni bilo nasilja
iz verskega sovraštva, je pa bilo omejeno na posamezna dejanja in ni bilo posledica sistemske
represije (Yazidi in Syria, 2010). Večje migracijske premike v zadnjem času je povzročil vzpon
radikalne sunitske skupine Islamska država, ki je nad Jazidi v Iraku in Siriji storila genocid –
ubitih je bilo 3100 ljudi, 6800 pa ugrabljenih (Narra, Verves, 2017), po ocenah ZN pa je bilo
ubitih najmanj 5000 ljudi in 7000 odpeljanih v spolno suženjstvo. Velik del Jazidov je migriral
v iraški in sirski Kurdistan. Etnično čiščenje je poslabšalo odnose med jazidi in suniti. Manjšina
Jazidov se je zato začela etnično distancirati od Kurdov (van Zoonen, Wirya, 2017).

5.7 Armenci
Armenci živijo na teritoriju današnje Sirije že od antičnih časov; prve zapise armenskih migracij
na sirsko ozemlje datirajo v 6. stol. po Kr. Število Armencev je naraslo med 9. in 15. stol. po
Kr. zaradi bizantinske politike, ki jih je načrtno naseljevala na ozemlje severne Sirije. Masovne
migracijske tokove je sprožil armenski genocid med letoma 1915 in 1920; leta 1918 je v Siriji
živelo 142.000 Armencev. Od tedaj se število Armencev počasi niža, saj se odseljujejo v tujino
(ZDA, Kanada, Libanon, Evropa) in v Armenijo (The Virtual Museum …, 2012). Leta 1987 v Siriji
živelo 120.000 Armencev (Eremian, Suren, 1987; str. 27), za leto 2012 pa se ocene gibljejo
med 65–70.000 (Ajvazjan, 2012) in 100.000, od tega samo v Alepu 60.000 (The Virtual
Museum …, 2012).
Sirski Armenci so politično, versko in kulturno aktivna diaspora. Povezujejo se z armenskimi
političnimi strankami (ARF, Socialdemokratska stranka, Armenska liberalna stranka). V Siriji
delujejo številna armenska društva in organizacije, armenske šole in gledališča. V Damasku je
locirana sirska škofija Armenske apostolske cerkve, delujejo pa tudi posamezne skupnosti
Armenske katoliške in Armenske evangeličanske cerkve (The Virtual Museum …, 2012). Večina
Armencev prebiva v Alepu, večje skupnosti so še v Damasku in Jaziri (UNHCR, 2011).

5.8 Turkmeni
Bližnji vzhod je zgodovinsko območje dveh turških imperijev, seldžuškega in otomanskega.
Nastanek turške republike leta 1923 je povzročil masovno migriranje pripadnikov turškega
porekla v novonastalo državo. Turke, ki so ostali izven turških političnih meja – po ocenah jih
je sedem milijonov – imenujemo Turkmeni. Poleg sirskih Turkmenov jih živi še 2–2,5 milijona
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jih v Iranu, okoli 2,5 milijona v Iraku, pol milijona v Palestini ter 75.000 v Libanonu (Hürmüzlü,
2015).
Seldžuški Turki so teritorij današnje Sirije zavzeli konec 11. stoletja. Po strateški zmagi, ki je
oslabila položaj Bizanca, so se na območju naselila številna turška ljudstva. Od sirske
osamosvojitve leta 1936 Turkmeni nimajo nobenih jezikovnih pravic. Kljub temu v državi živi
številna turkmenska manjšina, predvsem v okrajih Damaska in Dare. Število sirskih Turkmenov
se giblje od 2 do 2,5 milijona pripadnikov. V provinci Latakija deluje 265 turkmenskih vasi.
Večina Turkmenov, več kot 700.000, živi v zgodovinskem administrativnem središču
Otomanskega imperija, Alepu. Močno so prisotni tudi provincah Hama in Humus ter Golan. V
slednjem naj bi jih živelo 400.000, a zaradi okupacije zapuščajo območje in se naseljujejo v
drugih delih Sirije (Hürmüzlü, 2015).

5.9 Asirci
Asirci so etnoreligijska skupina, ki v Siriji šteje okoli pol milijona prebivalcev, večinoma pa so
pripadniki Kaldejske cerkve, nekaj tudi Pravoslavne in Rimokatoliške (Bettoni, 2014).
Etnogeneza te skupine ima dolgo zgodovino in je precej kompleksna, povezujemo pa jo z
Nestorijansko cerkvijo, ki je bila poleg Armenske cerkve edina izvorna Cerkev na območju
današnje Sirije (zunaj Rimskega imperija). Še vedno govorijo dialektalne variante aramejščine
(Joseph, 2000). Leta 1551 se je del skupine združil s Katoliško cerkvijo in nastala je Kaldejska
katoliška cerkev (Splošni religijski leksikon, 2007). Poimenovanje Nestorijanci se je ohranilo za
pripadnike, ki so ohranili vero izvorne Cerkve. Poimenovanje Kaldejci je bilo poznano še pred
pridružitvijo h Katoliški cerkvi, izhajalo naj bi iz antičnega ljudstva Kaldejcev Asirije,
Mezopotamije in Babilonije. Nekateri raziskovalci so menili, da gre za isto družbeno skupino
– Kaldejci naj bi bili etnična, Nestorijanci pa religiozna oznaka. Zato je prišlo do zmede ob
nastanku dveh vej – Evropejci so za ločevanje uporabljali izraza Nestorijanski Kaldejci in
Katoliški Kaldejci. Etnična raba izraza Kaldejci je sčasoma prešla v izključno religiozno,
predvsem po otomanskem priznanju Kaldejske cerkve v 19. stoletju kot verske manjšine
(Joseph, 2000).
Vprašanje, v kolikšni meri so današnji Asirci v resnici potomci predantičnih Asircev, ni
dokončno pojasnjeno. Predantični Asirski imperij je akadijski jezik nadomestil z aramejskim
narečjem sirskega območja in prevzel tudi njegovo abecedo ter pisavo. Demografsko šibkejši
Asirci so bili podvrženi aramejizaciji in so se sčasoma etnično zlili skupaj. Zaradi raznolikih
političnih pretresov in kulturnih vplivov (predvsem vpliv helenistične kulture ter islama), so se
Aramejci razdrobili na majhne izolirane skupnosti. V 19. stoletju so francoski in angleški
kolonizatorji izkopali glinene ploščice z akadijskim jezikom in na podlagi njihove vsebine
pripadnike Nestorijanske in Kaldejske cerkve označili za potomce bibličnih Niniv in edine
živeče spomenike Asirskega imperija. Na podlagi odkritij je na začetku 20. stoletja potekel
prehod v obratni smeri, iz religiozne v etnično skupino – pripadnike obeh nestorijanskih vej
so Britanci poimenovali »asirski kristjani«, torej kristjani geografskega ozemlja Asirije, a se je
kmalu uveljavil izraz »krščanski Asirci«, s katerim so se vedno bolj identificirali pripadniki
izvorne, Nestorijanske cerkve, posebej tisti v diaspori. Teorijo so podpirali tudi z domnevno
izrazito podobno fiziognomijo Nestorijancev in Kaldejcev ter antičnih kipov Asircev.
Nestorijanska cerkev se je leta 1976 preimenovala v Asirsko vzhodno cerkev (Joseph, 2000).
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V sklopu novoasirske identitete se je izoblikovala teorija, da naj bi ime Sirija etimološko
izhajalo iz imena Asirija, ki pa je bila hitro ovržena, saj zgodovinski dokumenti pričajo, da so
že antični Grki in Hebrejci eksplicitno razlikovali med terminoma (Jospeh, 2000).

5.10 Palestinci
Palestinci so posebna skupina v sestavi prebivalstva Sirije. Večinoma gre za begunce iz
Palestine zadnjih nekaj desetletij. Po verski pripadnosti so večinoma suniti in po jeziku Arabci,
ki od nastanka izraelske države tvorijo etnično manjšino v svoji državi prebivanja (Hussain,
Shumock, 2006). Razmerje med izrazoma Arabci in Palestinci je zapleteno. Načeloma
obravnavamo Arabce kot širšo, Palestince pa kot ožjo, bolj specifično in prostorsko eksplicitno
locirano etnično skupino. Nekatere države, kamor so pribežali palestinski begunci, jih
obravnavajo kot Arabce, saj tako zaobidejo ožji etnični status in jih lažje vkorporirajo v svojo
družbo (Nasser, 2013).
V Sirijo so Palestinci bežali v več časovno ločenih tokovih. Po nastanku izraelske države in
sledeči vojni leta 1948 so Palestinci bežali v sosednje arabske države. V Sirijo je tedaj pribežalo
90.000 Palestincev, zaradi geografskih razlogov predvsem tisti iz Galileje (Al Mawed, 1999).
Po izraelsko-sirski vojni leta 1967 je v Sirijo prebegnilo 4.200 Palestincev iz Golanske planote,
leta 1970 so zaradi operacije »Črni september« pribežali jordanski Palestinci, leta 1982 pa
nekaj tisoč libanonskih zaradi izraelske invazije na Libanon (Shafie, 2003). Do preloma
tisočletja je število vseh beguncev doseglo 365.000 beguncev, ki so predstavljali 11 % vseh
palestinskih beguncev in 2,4 % prebivalstva Sirije (Al Mawed, 1999), leta 2003 so jih našteli
dobrih 407.000, ki so predstavljali 3 % prebivalstva Sirije (Shafie, 2003). Leta 2018 se je v Siriji
registriralo 552.000 Palestincev, od katerih naj bi jih v državi prebivalo 438.000. Približno
120.000 naj bi jih zaradi državljanske vojne zbežalo v sosednja Libanon in Jordanijo. V državi
je bilo leta 2018 vzpostavljenih 12 begunskih kampov (UNRWA, 2020), ki niso v ničemer
socialno, kulturno in politično izolirani, saj Palestinci uživajo uradni enakopravni državljanski
status kot Sirci, le da nimajo političnih pravic (pravica do političnega udejstvovanja in volilna
pravica). 95 % beguncev je izrazilo željo po ponovni vrnitvi na svoja ozemlja, vendar so v večini
skeptični do možne rešitve Palestinskega vprašanja (Al Mawed, 1999).

5.11 Čerkezi
Čerkezi so etnična skupina, ki zgodovinsko izhaja iz treh kavkaških republik – KabardinoBalkarija, Karačaj-Čerkezija in Adigeja – ki so trenutno politične entitete znotraj ruske države
(INEGMA, Karasik, 2012). Ko je čerkeška ozemlja leta 1864 zavzel Ruski imperij, so mnogo
Čerkezov izgnali v Turčijo in na Balkan, na območje Sirije pa so se preselili zaradi rusko-turške
vojne leta 1877. Trenutno v Siriji živi po ocenah od 55.000 (GMT, 2012) do 100.000 Čerkezov,
razporejeni so po celotnem teritoriju (Jaimoukha, 2013), največ pa jih živi v regiji Damask
(UNHCR, 2011). Religiozno se uvrščajo med sunitske muslimane (INEGMA, Karasik, 2012).
Tradicionalno se ukvarjajo s kmetijstvom in obrtjo, v preteklosti pa so v Siriji ustanovili več
kulturnih društev in drugih ustanov. Čerkeške enote uživajo elitni status v sirski vojski
(Jaimoukha, 2013), do 21. stoletja je sirska vojska imela 35 čerkeških generalov in enega
ministra za notranje zadeve (INEGMA, Karasik, 2012).

26

Čerkezi so se vseskozi uspešno upirali arabizaciji (Hourani, 1947). V obdobju francoskega
mandata je čerkeška radikalna manjšina na območju Golanske planote zahtevala avtonomno
entiteto, priznano s strani Združenih narodov, vendar se je večina Čerkezov zahteve zavrnila,
saj je soglašala s sirskimi nacionalnimi težnjami (Jaimoukha, 2013). Zaradi politične nadvlade
v času Otomanskega imperija in francoskega mandata (Hourani, 1947) ter vloge pri uporu
Druzov leta 1925 so bili do nedavnega s sirskimi Arabci v zadržanih odnosih. Kljub temu so po
večini povsem integrirani v sirsko družbo. Pred vojno leta 1967 je več kot polovica sirskih
Čerkezov prebivalo na Golanski planoti (UNHCR, 2011), po izraelski okupaciji ozemlja se jih je
večina preselila v Damask in Alep, mnogi pa so prebegnili v tujino in tvorili diasporo v ZDA,
Kanadi in Srednji Evropi (Jaimoukha, 2013). Zaradi napetega odnosa z Asadovim režimom (ki
je posledica spremenjenih razmerij v državljanski vojni) mnogi Čerkezi iščejo možnosti za
preselitev (INEGMA, Karasik, 2012; Jaimoukha, 2013).

5.12 Čečeni
Isti razlogi kot za selitev Čerkezov v Sirijo velja tudi za Čečene. Čečeni – sami si pravijo Nohči
– so kavkaška etnična skupina, ki na zahodu meji na sorodno etnijo Ingušev. Kljub razločevanju
obe etniji govorita zelo podoben jezik, zato ju teoretiki pogosto obravnavajo skupaj. Po popisu
leta 1989 se je v ASSR Čečenija in Ingušetija za Čečene izreklo 957 tisoč ljudi. Tako Čečeni kot
Inguši prakticirajo sunizem, ki ima veliko vlogo pri kulturni in etnični identifikaciji (Nichols,
2006).
Po ruski zasedbi je bilo izgnanih 1,4 milijona prebivalcev z območja Kavkaza, od tega naj bi
bilo 39.000 Čečenov. Najprej so se naselili v mesto Sivas in njegovo okolico (v današnji Turčiji),
pozneje so se preselili v Sirijo, iz Sirije pa večinoma v Irak (ORSAM, 2012). V Siriji naj bi
trenutno živelo okoli 5.000 Čečenov, ki so zaradi državljanske vojne podali vlogo za
repatriacijo. Rusko zunanje ministrstvo je obljubilo dolgoročne vize za vsaj 500 Čečenov (GMT,
2012).

5.13 Osetinci
Tudi Osetinci so begunska etnična skupina, ki je pribežala s Severnega Kavkaza konec 19.
stoletja zaradi ruskih političnih pritiskov (Matsarsky, 2012; Dzutsati, 2013). Spadajo med
ljudstva, govoreča iranske jezike in so po veri kristjani v sicer prevladujočem muslimanskem
okolju na severnem Kavkazu. Ime Osetinci so skovali Rusi, ki so besedo oseti prevzeli iz
gruzinščine – z njo so poimenovali iransko govoreče prebivalce osrednjega Kavkaza. So
pravoslavni kristjani. Zgodovinsko identifikacijo iščejo v zgodovinskih bojevniških plemenih
Alanov in Arijcev, moderni osetinski nacionalizem pa otežuje delitev na zmerne Ironce na
vzhodu in radikalnejše Digorce na zahodu (Shnirelman, 2006).
Ruski imperij je Kavkaz zasedel sredi 19. stoletja. Nova oblast je spodbujala odseljevanje
muslimanov; zato se je del prebivalstva odselil iz Severne Osetije. V 60. letih 19. stoletja je
odseljevanje v Otomanski imperij vodil ruski general osetinskega porekla, Musa Kunduhov
(Dzutsati, 2013). Današnje število Osetincev v Siriji ocenjujejo na 700 pripadnikov (GMT, 2012;
Matsarsky, 2012). Zaradi državljanske vojne si okoli 200 njih preseliti v Rusijo (Matsarsky,
2012).
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5.14 Romi
Majhno etnično skupino opredeljuje indoevropski jezik domari, večje etnije, ki živijo v istem
prostoru, pa jo poznajo pod več imeni. Za govorce jezika domari se uporablja etnična oznaka
Dōm; pogosto jih označujejo kot bližnjevzhodne Cigane in naj bi izhajali iz Indijske podceline.
V Siriji so znani pod imenom Qurbāṭ oziroma Qarač na severu države, drugod pa kot navari
(Nawar), predvsem na območju preostalih teritorijev Velike Sirije (Herin, 2012).
Bivajo na ozemljih Palestine, Jordanije, Libanona, Sirije in Turčije, verjetno tudi Iraka in Irana.
Ocene števila pripadnikov v Siriji se gibljejo od 4.000 do 10.000; največja skupnost prebiva v
Alepu, kjer živi več tisoč Navarov, sledijo mu Damask, Homs in Latakija. Vsak član je pripadnik
klana oz. družine, te imenujejo ašīre v kontekstu arabskega tradicionalnega nomadskega
življenja. Moški se tradicionalno preživljajo s kovinarstvom, zlatarstvom in lončarstvom,
ženske pa s tetoviranjem, jasnovidstvom in beračenjem. Sirska družba jih načrtno
marginalizira, v mnogih državah pa je ta etnična skupina že na robu izumrtja (Herin, 2012).

5.15 Grki
Grki so na območju Velike Sirije prisotni od antike, stik s sirskim območjem so ohranjali prek
libanonskega pristanišča Bejrut. Grški jezik na Bližnjem vzhodu še sedaj velja za prestižnega.
Etnične enklave so se ohranile v Libanonu in Siriji in kljub majhnemu številu razvile zavedno
kulturno-izobraževalno infrastrukturo. Prvo grško društvo je bilo ustanovljeno v Bejrutu leta
1926, grške jezikovne šole pa trenutno delujejo v Bejrutu, Damasku in Alepu. V Libanonu živi
7.000 Grkov, v Siriji pa 3.000 (Tsokalidou, 2006).
Izvor manjšine sega v čas političnih trenj med Grčijo in Otomanskih imperijem v letih 1866–
1897, ki so prerasla v grško-turško vojno leta 1897. Otomanski sultan Abdul Hamid je
muslimanskim prebivalcem Krete zagotovil nova prebivališča na sirski obali. Grki so bili
ponovno razdeljeni po nastanku dveh držav na njihovem območju prebivanja, Sirije in
Libanona. Sedaj živijo na jugu Sirije, predvsem v vasi Hamedye, oziroma na severu Libanona.
V Hamedyah živi okoli 3000 pripadnikov etnične manjšine, ki so ohranili zelo dobro grško
izgovorjavo, vendar grščine brati in pisati praktično ne znajo. Stike s Kreto jim omogoča
satelitska televizija in tam živeči sorodniki. V grški diaspori na sploh je ključna komponenta
identifikacije (ang. core value) jezik – pred religijo in grškimi navadami – v tem verjetno tiči
razlog ohranjanja jezikovnega izročila (Tsokalidou, 2006).

5.16 Judje
Judje so etnična skupina Bližnjega vzhoda semitskega porekla. Teritorialno so vezani na
biblično pokrajino Levant.3 Politični višek so dosegli v 10. stoletju pr. Kr. na čelu s kraljema
Davidom in Salomonom. Dolga zgodovina judovske diaspore se začenja leta 586 pr. Kr. z
babilonskim suženjstvom pod vladarjem Nabukadnezarjem, izseljevanje pa se je močno
povečalo po rimskem zatrtju judovskih uporov leta 73 in 135 po. Kr (Diamond, 1993).

3

Levant je zgodovinsko-geografska pokrajina, ki obsega današnjo Sirijo, Libanon, Jordanijo, Izrael, Palestino in
jugovzhodno Turčijo (Encyclopaedia Britannica, 2020b).
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Povezave judovskega ljudstva Sirije segajo zelo daleč nazaj. Dokaze o judovskem naseljevanju
današnjega sirskega ozemlja ponuja že Sveto pismo, ki govori o predantični sirski pokrajini
Aram – sedaj okolica Alepa – ki je bila del ene od zgodovinskih judovskih držav. S sprejemom
krščanstva so omejitve nad judovskim prebivalstvom izvajali že Rimljani. V srednjem veku je
sirska judovska skupnost narasla zaradi begunskih tokov iz današnjega Iraka, ki so ga pretresali
politični nemiri, in se razcvetela po razširitvi Omajadskega imperija na Španijo, ko so se Judje
uveljavili kot trgovci z Andaluzijo. Po ponovnem zavzetju so jih z Iberskega polotoka izgnali
Španci, sprejeli pa so jih v Otomanski imperiju, kjer je verjeli, da bodo Judje spodbudili
notranjo trgovino. Obe veji – španska in alepska – sta se v roku nekaj stoletij spojile v eno
(Roffé, 2019).
Sirski Judje so po številčnosti vrh dosegli začetkoma 20. stoletja, ko jih je v Siriji –razpršeni
med Alepom in Damaskom – prebivalo okoli 25.000 (Entous, 2014), pred ustanovitvijo Izraela
naj bi jih v Siriji živelo 40.000 (UNHCR, 2011). Množično izseljevanje se je začelo ob uvedbi
vojaškega roka v Otomanskem imperiju, ko so se številne sirskojudovske skupnosti preselile v
Južno in Severno Ameriko. Migracijske poti so se ponovno okrepile v času velike gospodarske
krize po prvi svetovni vojni, še bolj pa po drugi, ko so se proti ostalim skupnostim nasilno
odzvale arabske države zaradi novoustanovljenega Izraela (Roffé, 2019). Do protiizraelske
arabske politike so večinoma živeli v Alepu, kjer so se ukvarjali s trgovanjem (Hourani, 1947).
Judom so odvzeli trgovske in lastniške pravice (Roffé, 2019). Zaradi slabih bivalnih razmer jih
je leta 2018 po ocenah v Siriji živelo le še okoli 100 (UNHCR, 2011; World Jewish Population,
2018), po drugih pa že leta 2012 le 20 (Syria 2018 International …, 2019). So se pa v diaspori
(predvsem v ZDA) izoblikovale izseljenske skupnosti sirskih Judov (Roffé, 2019). Na spornem
teritoriju Golanske planote živi 22.000 Judov (CIA, 2020a).

5.17 Črna manjšina kotline Jarmuk
Na Arabskem polotoku živi več etničnih manjšin črne polti, ki so kulturno in jezikovno povsem
zliti z arabskim načinom življenja. Arabci jih imenujejo zanji ali 'abd; termina izhajata iz njihove
suženjske preteklosti, ko so jih v preteklih stoletjih prepeljali iz Podsaharske Afrike. Sirski črnci
v večini prebivajo v kotlini reke Jarmuk na sirsko-jordanski meji. Delijo se na družinske klane,
največja med njimi sta Bajt al Masri in Bajt al Gabajti. Zadnja leta se prebivalci odseljujejo v
bližnje mesto Nawa, ki leži nekoliko bolj v notranjosti države (Al Tamimi, 2017).
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6. VERSKA SESTAVA PREBIVALSTVA SIRIJE
Sirija nima uradne državne religije. Ustava zagotavlja svobodo verskega udejstvovanja, razen
če to ne kali javnega reda, določa pa, da mora biti predsednik države musliman (Syria 2018
International …, 2018). Do državljanske vojne je veljala de facto ločitev religije od države:
parlament se ni vtikal v zadeve religiozne narave in verske skupine se niso vmešavale v
notranje zadeve države (U.S. Department …, 2006). Veljala je za sekularno državo, ki spoštuje
vse religije (Mikhael, 2015). Vse verske skupine morajo biti registrirane in so oproščene
davkov. Javno šolstvo je uradno sekularno, vendar oblast pooblašča krščanske in druške
skupnosti, da smejo voditi nekatere šole. Članstvo v skrajnih religioznih skupinah, kot so
Muslimanska bratovščina in druge salafistične (sunitske fundamentalistične) skupine, je z
zakonom prepovedano in strogo kaznovano. Prepovedane so tudi Jehovove priče, ki jih
parlament smatra za politično sionistično skupino. Stabilnost države že od političnega vzpona
alavistične batistične stranke krhajo napetosti med državo in sunitsko večino. Od začetka
državljanske vojne Sirijo pretresa razrast skrajnih sunitskih skupin – država je zato za mnoge
verske manjšine porok miru (Syria 2018 International …, 2018). Do tega stoletja so igrale
napetosti med socialnimi skupinami meščanov, kmetov in beduinov enako pomembno vlogo
kot medverske napetosti (UNHCR, 2011).
Zaradi še vedno trajajočega konflikta so demografski podatki o Siriji do določene mere
nezanesljivi (UNHCR, 2011). Po ocenah v državi živi 74 % sunitov (ki vključujejo Arabce, Kurde,
Čerkeze in Turkmene), 13 % drugih muslimanskih ločin (alavitov, izmailov in šiitov), 3 % druzov
in 10 % krščanskih ločin (pravoslavne Cerkve, vzhodne katoliške Cerkve, Vzhodna Asirska
cerkev s povezanimi neodvisnimi nestorijanskimi Cerkvami, novejše protestantske ločine)
(UNHCR, 2011; Syria 2018 International …, 2019; Der Neue Fischer …, 2019, CIA, 2020a),
verjetno je odstotek kristjanov zaradi bega iz države manjši (CIA, 2020a). Delež jazidov je
zaradi sunitskega pogroma nad njimi, ki je vodil v etnično čiščenje in begunstvo, zanemarljivo
majhen, delež judov pa je bil skoraj ničen že pred državljansko vojno (Syria 2018 International
…, 2019). Izady (2020) je v obsežni študiji leta 2010 naštel 71,6 % muslimanov (68,4 % sunitov,
1,1 % dvanajstimamskih šiitov ter 2,1 % ismailcev), 11,2 % krščanskih skupnosti ter 16,7 %
drugih religioznih skupin (11,3 % alavitov, 3,2 % druzov, 1,3 % nusairov, 0,7 % alevitov in 0,2
% jazidov).
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Zemljevid 2: Etnoreligijska sestava Sirije leta 2018
Vir: Michael Izady, 2018. Uredil: Miha Sever, 2020

6.1 Islam
Islam je vzniknil okoli leta 610 po Kr. v Meki s prerokom Mohamedom, ki je od Boga (Alaha)
prejel božja navodila in jih zbral v sveti muslimanski knjigi Koran. Zaradi naraščajoče
nestrpnosti je Mohamed zbežal iz Meke v Medino, v kateri je so se oblikovala temeljna načela
nove religije. Leto bega, 622 po Kr., se imenuje hidžra in predstavlja začetek islamske dobe
(Velika verstva sveta, 1991). Islam se je začel bliskovito širiti v prvi polovici 7. stoletja po Kr.
Pri širjenju v Sirijo, Egipt, Irak in Perzijo so naleteli na druge kulturne in filozofske vplive, pod
vplivom katerih so nastale različne interpretacije Korana (Kassem, 2005): pred islamom so na
Arabskem polotoku prevladovala stara večboška semitska verstva, del arabskih ljudstev pa se
je s spreobrnitvijo v seznanilo z idejami krščanstva in judaizma (Velika verstva sveta, 1991).
Nastala so neskladja v tolmačenju šarie (islamskega prava) in Alahove volje. Nasprotujoče si
interpretacije in nestrinjanje glede poglavarstva muslimanov so botrovali razkolu na dve veliki
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muslimanski veji, sunite in šiite. Prvi so zagovarjali voljenega naslednika preroka,
imenovanega kalif, drugi so trdili, da mora biti naslednik vreden svojega položaja – to je tisti,
ki je prek preroka prejel vpogled v božje (Kassem, 2005).
V času prvih štirih kalifov, ki jih muslimani priznavajo kot pravilno vodene kalife, je islam
doživel naglo širjenje. Po umoru četrtega je oblast prevzela Omajadska dinastija s sedežem v
Damasku (Atlas verstev sveta, 2011), v času katere so muslimani zasedli ozemlje od Španije
na zahodu do reke Ind na vzhodu (Velika verstva sveta, 1991). Izredno hitremu teritorialnemu
širjenju je botrovala oslabljenost Bizantinskega cesarstva in Perzije zaradi dolgotrajnih
medsebojnih spopadov ter zdesetkanja prebivalstva zaradi epidemije črne smrti (Atlas verstev
sveta, 2011; Warner, 2012). Po propadu Omajadov leta 750 po Kr. je 500 let – do mongolske
invazije – vladala Abasidska dinastija iz Bagdada. Islam je pripomogel k novemu kulturnemu
in znanstvenemu razcvetu v osvojenih ozemljih, muslimani so se na teritoriju izredno utrdili –
od vseh osvojenih območij so bili prisiljeni zapustiti le Iberski polotok. Z začetkom novega veka
so narasli evropski vplivi na muslimanski svet v gospodarskem, kulturnem, intelektualnem in
tudi verskem smislu, ki so dosegli vrhunec v kolonizaciji teritorija. Do konca 2. svetovne vojne
je muslimane družil boj za osamosvojitev, po njej pa so se začele kazati razpoke med
naprednimi in konservativnimi družbenimi entitetami (Velika verstva sveta, 1991).
Islam stoji na dveh temeljih; teološkem, ki razlaga versko doktrino, in sveti postavi, ki določa
religiozno ravnanje. Vzgoja muslimana se osredotoča na postavo, saj Koran ne posreduje
veliko informacij o božji naravi. Islamsko postavo imenujemo šaria, ki ima izvor v štirih glavnih
virih: Koranu, sveti knjigi, ki jo je angel Gabriel razodel Mohamedu; suni, zbirki izročil o
Mohamedovem delovanju in ustvarjanju; idžmi, soglasju muslimanske skupnosti; in kijasu,
izpeljavi po podobnosti iz prvih treh virov. Šaria je mnogo širše zastavljena od zahodnega
pojmovanja prava, opredeljuje vse vidike življenja. Pod vplivom zahodnih idej sta jo v 19.
stoletju omilili dve spremembi: ponekod so jo zamenjali novi zakoniki, izpeljani iz zahodnega
prava; omilili pa so tudi nekatera določila družinskega prava (Velika verstva sveta, 1991).
Načela islama opredeljuje pet stebrov vere, in sicer:
-

Šahada ali veroizpoved, ki se glasi: »Ni drugega boga kot Alah in Mohamed je njegov
glasnik«.
Salat ali obredna molitev, ki se jo z usmeritvijo proti Meki opravlja petkrat dnevno.
Zakat ali dajanje miloščine ubogim.
Saum ali post v času svetega meseca ramadana, devetega v islamskem koledarju, ki
temelji na Luninem hodu in se zato glede na Sončev hod letno zamika.
Hadž ali romanje v Meko, ki se zahteva od vsakega za romanje finančno in fizično
sposobnega muslimana, da ga opravi vsaj enkrat v svojem življenju (Atlas verstev
sveta, 2011; Khalili, 2014).

6.1.1 Suniti
Suniti, katerih ime pomeni privrženci sune, so največja muslimanska veja, ki je nastala zaradi
spora v zvezi z Mohamedovim naslednikom. Pripada ji 90 % muslimanov (Khalili, 2014). V
nasprotju s šiiti zagovarjajo ločitev verske in posvetne oblasti. Politično oblast ima kalif, zveza
duhovščine in verskih strokovnjakov (ulama) pa ima versko avtoriteto. Vzpostavili so sistem
volitev kalifa, saj naj bi bila kalifova sposobnost pomembnejša od njegovih krvnih vezi z
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Mohamedom (Atlas verstev sveta, 2011). Kalifat je bil ukinjen leta 1924 pod turškim
voditeljem Mustafo Kemalom Ataturkom; to dejanje je zarezalo v sunitsko moderno
identiteto. Z ukinitvijo kalifata naj bi muslimani skrenili s prave poti, zato nekateri moderni
sunitski ekstremisti zagovarjajo uvedbo novega kalifata, temelječega na »pravih« islamskih
načelih (Khalili, 2014).
Navkljub očitnim razlikam si suniti in šiiti delijo isto doktrino in tradicijo. Oboji verjamejo, da
je Mohamed Alahov glasnik in da se morajo podrediti naukom, ki jih je prejel Mohamed.
Razlike je moč najti v religiozni hierarhični strukturi, ki je pri šiitih mnogo bolj toga, zato imajo
sunitski verski voditelji manj moči in so bili zgodovinsko vedno del državne hierarhije. Suniti
verujejo, da so božje navdahnjeni le preroki iz Korana, njihovi nasledniki pač ne. Verjetno je
posledica tega tudi zabrisana meja med sunitskimi ločinami. Najbolj znana od njih je
vahabizem, katere začetnik je Abd al Vahab iz 18. stoletja, ki je zagovarjal vrnitev k
fundamentalnim elementom islama. Vahabizem je začela udejanjati Savdska Arabija po šiitski
islamski revoluciji v Iranu leta 1979 (Khalili, 2014).
Suniti so edina verska skupina, ki je razširjena po celotni državi. Še najmanj jih živi na najbolj
mozaičnem morskem zaledju, kjer prevladujejo alaviti, nusairi in arabski kristjani, na skrajnem
jugu, ki je središče druzov, določeni v sirskem delu Mezopotamije, ki je del Kurdistana in
seveda na območju puščav, ki jih obvladujejo redke beduinske skupnosti (Izady, 2018).

6.1.2 Šiiti
Šiiti (privrženci Alija) so se odcepili po Mohamedovi smrti zaradi nasledstvenega spora. Po
smrti tretjega kalifa je položaj prevzel Ali ibn Ali Talib, po katerem se šiiti imenujejo, a so ga
po večletnih sporih umorili. V nasprotju s suniti zagovarjajo krvno vez voditelja, imenovanega
imam, z Mohamedom. Ne poznajo delitve oblasti na versko in posvetno: imam ima tako
politično kot versko avtoriteto (Kassem, 2005; Atlas verstev sveta, 2011). Verska hierarhija je
strogo določena, na čelu z ajatolami, ki imajo laikom pravico interpretirati religiozno, mistično
in pravno znanost. Kljub zgodovinskim nasprotjem, ki pogosto prerastejo v oborožene
spopade, suniti in šiiti pogosto sodelujejo, ko imajo skupne (geopolitične) interese. Šiiti
predstavljajo 10–15 % muslimanov, večina jih živi v Iranu, Iraku, Bahrajnu in Azejbardžanu,
večje skupnosti pa najdemo še v Afganistanu, Kuvajtu, Libanonu, Pakistanu, Savdovi Arabiji,
Jemnu in Siriji (Khalili, 2014).
V šiizmu se izrisujejo jasnejše meje med ločinami: največja med njimi so dvanajstniki oziroma
dvanajstimamski šiizem, ki je razširjen v Iranu, Iraku, Libanonu in Bahrajnu. Verujejo, da je Ali
poslal dvanajst brezgrešnih imamov, ki so bili božje vodeni od svojega rojstva. Dvanajsti imam
je izginil v 9. stoletju – od tedaj naprej pričakujejo njegov drugi prihod na čelo skupnosti. Druge
ločine predstavljajo ismailci (tudi ismailiti), zajditi, iz šiizma izhajajo tudi alaviti in druzi, vendar
so se odvrnili od nekaterih islamskih načel in jih zato večinoma ne prištevamo k muslimanom
(Khalili, 2014).
Če zajamemo drobljenje šiizma s kronološkega vidika: razkol med suniti in šiiti je nastal po
umoru Alija ibn Abi Taliba, ki je oblast predal svojemu bratu Huseinu. Po Omajadskem umoru
Huseina je imamat prešel na njegovega sina Alija Zain Al Abidina. Tedaj so se šiiti razcepili na
privržence Zaina (zajdite) in preostale, ki so sledili Zainovemu sinu, Muhamedu al Bakirju. Po
smrti Bakirjevega sina Jafarja je na čelo prišel njegov prvorojenec Ismail, tedaj so se njegovi
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privrženci ismailci odcepili od večine, ki so podpirali Ismailovega brata Muso. Od ismailcev so
se pozneje odvrnili druzi (Kassem, 2005).
Dvanajstniki živijo v več izoliranih skupnostih po celotni dolžini države od severa proti jugu.
Največ se jih nahaja ob libanonski meji, večje sklenjene skupnosti pa najdemo še vzhodno od
arabskih kristjanov (Izady, 2018).

6.1.3 Ismailci
Ismailci (tudi izmailci in ismailiti) so šiitska ločina, ki priznava prvih sedem imamom, zato jih
imenujemo septimiti (tudi sedmerovci, sedmeri in sebiti). Po verovanju je imam Ismail izginil
z Zemlje in se bo ob koncu časa pojavil kot Mahdi, poslednji imam. Koran razlagajo alegorično
in ezoterično. Verski poglavar se od 18. stoletja imenuje agakan. Razširjeni so po Bližnjem
vzhodu in vzdolž severnoafriške obale (Splošni religijski leksikon, 2007).
Po razkolu s šiitsko večino so bili ismailci prisiljeni delovati skrivaj zaradi sledenja drugemu
imamu. Posledično niso razkrivali svoje vere nikomur izven religiozne skupnosti, iz česar se je
razvilo skrivanje imamov. Ismailci so imeli tri skrite imame, četrti pa je ubegnil Abasidski
dinastiji v Severno Afriko in tam ustanovil Fatimidsko dinastijo, znotraj katere so začeli
alegorično interpretirati Koran. Pod šestim fatimidskim imamom so se od ismailcev odcepili
druzi. V 11. in 12. stoletju so se razširili v Palestino in Sirijo (Kassem, 2005).
Sirski ismailci bivajo v treh sklenjenih skupnostih na zahodu države; dve ležita na versko
mozaičnem območju, od morja najbolj oddaljeno pa obkroža sunitska skupnost (Izady, 2018).
Velika večina jih živi v Salamiji, vzhodno od Hame in južno od alavitov (UNHCR, 2011).

6.1.4 Alaviti
Alaviti so verska ločina, ki izhaja iz šiizma. Nahajajo se skoraj izključno v Siriji in Libanonu
(Khalili, 2014). So največja sirska verska manjšina (Syria. A country study, 1987; UNHCR, 2018).
Do 20. stoletja so bili znani pod imenom nusairi, ki so si nadali ime po ustanovitelju
Muhamedu Ibn Nusairu iz 9. stoletja. Ime alaviti so si nadali na začetku 20. stoletja v čast Aliju,
da bi izkazali pripadnost šiizmu (UNHCR, 2018). Razloček med izrazoma je sicer precej bolj
zabrisan in kompleksen. Leta 1903 je jezuit Henri Lammens poročal, da prebivalci preferirajo
izraz alaviti, sicer pa si pravijo tudi arabski alaviti in alavitski nusairi; kar nakazuje na star izvor
besede alavit. Prehod iz nusairov v alavite povezujejo tudi z verskimi reformami šejkov, ki so
si prizadevali prenesti nusaire nazaj pod okrilje islama, ter z začetkom francoskega mandata,
ko so Francozi nusaire administrativno poimenovali z alaviti (Alkan, 2012). Nekateri
raziskovalci ločujejo obe etnoreligijski skupini (Izady, 2018).
Alaviti naj bi bili potomci prebivalcev sirskega teritorija za časa Aleksandra Velikega. Ob
prodoru krščanstva so se zaprli v izolirane skupnosti in prakticirali svojo religijo (Syria. A
country study, 1987), sestavljeno iz elementov zoroastrianizma, maniheizma in feničanskega
poganstva (Valter, 2014). Po stoletjih ismailskega vpliva so se približali islamu, a so po stikih s
križarji prevzeli vrsto krščanskih elementov (Syria. A country study, 1987). Mnoge islamske
dolžnosti interpretirajo na simbolni, ne materialni ravni in praznujejo vrsto tako muslimanskih
kot krščanskih praznikov (Khalili, 2014), denimo božič, veliko noč in svete tri kralje (Syria. A
34

country study, 1987). Glavni verski liki so trije: Ali, ki je utelešeno božanstvo, Mohamed, ki
ljudem prerokuje smisel življenja in Salman, začetnik verskih skrivnosti. Po njihovi doktrini
zvezde na nebu predstavljajo človeške duše, ki so se sčasoma preobrazile v ljudi (Valter, 2014).
Verujejo v reinkarnacijo – pravoverni se sedemkrat pretransformirajo, preden se vrnejo med
zvezde na nebu, v primeru greha se ponovno rodijo kot kristjani in to ostanejo do dopolnjene
odrešitve. Neverniki se ponovno rodijo kot živali. Opredeljujejo se za muslimane, a jih
predvsem konzervativni suniti zavračajo (Syria. A country study, 1987). Kljub formalnemu
nagibanju k dvanajstnikom so religiozno precej bližje ismailcem. Vero interpretirajo v okviru
ekso- in ezoteričnih elementov in zavračajo muslimanske ritualne obveznosti. Čeprav ločujejo
versko in sekularno avtoriteto (UNHCR, 2018), nimajo nobene vladarske družine, ampak so
razdeljeni na manjša plemena (Syria. A country study, 1987).
Alaviti tradicionalno obvladujejo zahodni teritorij države, s središčem v obmorskem mestu
Latakija. Bivajo po celotni dolžini morskega zaledja od turške do libanonske meje. Na vzhodu
mejijo na sklenjene nusairske in krščanske skupnosti. Delež alavitov je pred vojno znašal 11,8
% sirskega prebivalstva, do leta 2018 je zrasel na 17,2 % (Izady, 2018). Večina jih živi v gorovju
Nusajri in obalnih predelih severozahodne Sirije, pa tudi na celinskih planotah provinc Homs
in Hama (UNHCR, 2011). Poleg manjših skupnosti sunitskih Arabcev in Turkmenov gre za
relativno homogeno območje (Salm, 1992). Ne smemo jih mešati z aleviti, turško religijsko
manjšino, ki z alaviti v religioznem smislu nimajo veliko skupnega (Procházka-Eisl, Procházka,
2010).

6.1.5 Druzi
Druzi so se od šiizma odvrnili v 11. stoletju. Razporejeni so po območju Libanona, Jordanije,
Sirije in Izraela (Khalili, 2014). V znanstveni srenji se krešejo mnenja o tem, ali so druzi del
religiozne muslimanske skupnosti ali pa so razvili dovolj specifične religijske in religiozne
lastnosti, da jih moramo obravnavati kot ločeno entiteto. Številne muslimanske in
nemuslimanske znanstvene institucije jih dandanes štejejo k muslimanom. Vendar se
religiozno delovanje druzov v marsičem bistveno razlikuje od osnovnih načel islama: ne
spoštujejo hadža – romanja v Meko, se ne postijo v času ramadana, ne darujejo ubogim po
sistemu načel šeriatskega prava, ne molijo petkrat na dan – ne poznajo koncepta molitve kot
v drugih monoteističnih religijah, posebej problematičen pa je odklon od šadade, vere v enega
boga in Mohameda kot njegovega preroka (Dana, 2009). Opirajo se na nauk ismailcev; so
monoteisti, mesijanisti, prevzeli so nekatere elemente gnosticizma in neoplatonizma, polega
tega pa verujejo v reinkarnacijo in metempsihozo (prenos duše iz enega telesa v drugo)
(Splošni religijski leksikon, 2007).
Zaradi preganjanja so druzi uvedli iniciacijske obrede in razvili sistem prikrivanja (taqiyya)
verskih obredov (Splošni religijski leksikon, 2007). Druška sveta knjiga se imenuje Kutub al
Hikma oziroma Knjiga modrosti, le Posvečeni imajo dostop do njenih naukov. Večina Druzov
je »sekularnih«; ne prebirajo in tolmačijo svetih besedil in se ne udeležujejo obredov. Knjiga
modrosti podaja sedem temeljnih načel religije, od katerih je najpomembnejše Tavhid al
Mavla oziroma vera v edinstveno naravo Boga. Podaja nauk o fatimidskemu kalifu Hakimu biAmr Alahu, ki je vladal v Egiptu na začetku 11. stoletja, kot utelešenemu božanstvu. Ta
koncept, imenovan kašf (razodetje), nasprotuje muslimanski percepciji monoteizma. Vendar
se imajo ravno druzi za edine prave monoteiste, saj so bili le oni izbrani, da so prepoznali
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vidnega boga (Dana, 2009). Tudi sicer se mnogi druzi distancirajo od kakršnekoli
nadskupnostne identifikacije, zavračajo etnične povezave z Arabci in verske z muslimani,
kakršnekoli vzporednice z drugimi religijami pa zagovarjajo kot sredstva za politično preživetje
(Kassem, 2005).
Z obelodanjenjem novega veka, imenovanega Dava, in prejetjem božjega sporočila se je
obdobje imamov za druze končalo. Sledilci utelešenega božanstva niso imeli več pravice
religijo interpretirati alegorično; tako je Hakim bi Amr Alah ostal zadnji druški imam. Po
odcepitvi se je središče druzov leta 1117 zaradi sunitskega preganjanja iz Egipta preselilo v
Veliko Sirijo pod vodstvom Al Darazija, po katerem so si druzi nadeli ime. Položaj so utrdili v
hriboviti pokrajini Jabal Al Druze v današnji južni Siriji (Kassem, 2005), kjer se nahajajo še
danes. Večje sklenjene skupnosti najdemo še ob severnem delu Golanske planote, ob severni
meji Libanona in ob južni turški meji nad sirskim mestom Idlib (Izady, 2018).

6.2 Krščanstvo
Od 16. stoletja dalje je krščanska Cerkev razdeljena na štiri velike enote, ki se razlikujejo
teološko in po hierarhični strukturi, njihov skupni imenovalec pa je vera v božansko naravo
Jezusa Kristusa: Rimokatoliško, Pravoslavno, Protestantsko in Bližnjevzhodno cerkev.
Bližnjevzhodna cerkev predstavlja heterogeno skupino teološko in politično različnih
skupnosti (Joseph, 1983). Od tedaj še združene vesoljne Cerkve se je ločila v 5. stoletju po vrsti
ekumenskih koncilov, s katerimi je Cerkev želela poenotiti dogmatsko doktrino (Splošni
religijski leksikon, 2007), v resnici pa je šlo za evropske poskuse političnega podrejanja vedno
močnejšega Bližnjega vzhoda (Ciglenečki, 2014). V tretjem, efeškem koncilu leta 431 so rimski
in grški predstavniki Cerkve obsodili nestorijansko teologijo. V četrtem, kalcedonskem oz.
kalhedonskem koncilu pa so zavrgli monofizitizem, nauk, ki trdi, da je v Jezusu Kristusu le ena
narava, in sicer božanska (Splošni religijski leksikon, 2007). Z izobčenjem monofizitov so se od
vesoljne cerkve ločile Armenska, Sirska, Etiopska in Koptska pravoslavna cerkev (Atlas verstev
sveta, 2011). Razkol je oslabil relativno majhne bližnjevzhodne cerkvene skupnosti, ki so bile
osamljene v politično izredno dinamičnem teritoriju (Ciglenečki, 2014). Sveti sedež je od 8.
stoletja – po bliskovitem vzponu islama – poskušal navezati stike z vzhodnimi Cerkvami, a ti
stiki so bili sporadični in navezani brez daljnosežne strategije. Z vzhodnokrščansko skupnostjo
se je znova seznanil v času križarskih vojn in se na florenškem koncilu leta 1438 odločil trdneje
povezati z njo. Vidnejše učinke koncila je spodsekalo otomansko zavzetje Konstantinopla
(Maggiolini, 2012).
Sirija velja za zibelko krščanstva (Mikhael, 2015) in ima verjetno najbolj raznoliko krščansko
skupnost Bližnjega vzhoda (Loosley, 2006). Večina sirskih Cerkva opravlja vzhodni obred; sem
spadajo pravoslavne, pridružene katoliške in nestorijanske Cerkve (U.S. Department …, 2006).
V nasprotju s sosednjima, prav tako krščansko mozaičnima državama Irakom, v kateri je
največja krščanska skupnost Kaldejcev, in Libanonom, v kateri prevladujejo Maroniti, nobena
od krščanskih ločin ne izstopa po številu ali moči. Krščansko razločnico lahko potegnemo od
severozahoda do jugovzhoda države: sever in vzhod je zgodovinsko središče Sirske
pravoslavne cerkve, jug in zahod pa pripada Grški pravoslavni cerkvi Antiohijskega patriarhata
(arabsko govoreča pravoslavna Cerkev Rum). Poleg pravoslavcev so prisotne še Rimokatoliška
cerkev, številne vzhodne pridružene katoliške cerkve in več protestantskih ločin (Loosley,
2006). Formiranje nacionalnih avtokefalnih pravoslavnih Cerkva in katoliške unije vzhodnih
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Cerkva ter prodor rimokatoliških in protestantskih misijonarjev v 19. stoletju je razdrobilo
sirsko krščansko skupnost Pravoslavne in Armenske apostolske cerkve, religijske misije pa so
spremljala geopolitična prizadevanja zahodnih sil, Rusije, Svetega sedeža in Otomanskega
imperija. Slednji, v okviru katerega so delovale sirske vzhodnokrščanske skupnosti, si je
prizadeval za njihovo pravno ureditev, saj je ta omogočala vključitev krščanskih manjšin v
otomanski administrativni okvir in s tem politično stabilizacijo. V drugi polovici 19. stoletja je
v ospredje stopila borba proti latinizaciji liturgije in obredov, ki je bila sprva religiozne narave,
sčasoma pa je prerasla v politični simbol zmage sektarianizma nad Otomanskim imperijem
(Maggiolini, 2012). Danes so pridružene Vzhodne cerkve organizirane v eparhije, ki ustrezajo
rimokatoliškim škofijam, in eksarhate, območja, ki se ujemajo z nekdanjimi bizantinskimi
upravnimi središči (Splošni religijski leksikon, 2007). Mnoge med njimi opravljajo obrede v
sirščini – gre za originalni aramejski jezik, ki so ga ob nastopu krščanstva preimenovali v
sirskega, saj so Sirijci postali sinonim za kristjane, Aramejci pa za pogane (Iwas, 2008). Do
državljanske vojne so imeli bližnjevzhodni kristjani najboljše pogoje bivanja prav v Siriji –
Libanon pretresajo stalni politični nemiri, do Turčije gojijo hladne odnose zaradi preteklih
preganjanj, po porazu batistične stranke so se svoboščine verskih manjšin drastično
poslabšale z muslimanskim fundamentalističnim prevratom v Iraku, Jordanija pa je že
tradicionalno konservativna muslimanska država. V Siriji so kristjani smeli javno nositi
krščanske simbole in opravljati obrede, zato so številni, predvsem nižjega sloja, podpirali
režim (Loosley, 2006).
Zaradi težkega razločevanja med etničnimi in verskimi skupinami mnogi raziskovalci uvrščajo
kristjani v etnoreligijsko skupino arabski kristjani. Izraz je zaradi netočnosti napačen in
politično izrabljen s strani arabskih režimov in arabistov na zahodu z namenom unifikacije
etnične skupnosti. Pritiski arabizacije so se povečali po ustanovitvi izraelske države. Večina
bližnjevzhodnih kristjanov pripada etničnim ostalinam, ki so po bliskovitem arabskem širjenju
ostale izolirane enklave; v Siriji so to Armenci, Aramejci/Kaldejci in Amoriti oziroma pripadniki
maronitske, asirske, kaldejske, sirske in armenske Cerkve. Arabski kristjani, torej Arabci, ki
prakticirajo krščansko vero, so manjšina bližnjevzhodne krščanske skupnosti. Krščanske
skupnosti bližnjega vzhoda zato niso le religiozno, ampak tudi etnično distancirane. Arabskih
kristjanov v pravem pomenu besede naj bi bilo v Siriji 200.000 in so ostalina pokristjanjenih
arabskih plemen, ki so se izognila islamizaciji (Phares, 2020). Arabsko govoreče kristjane
pogosto združujemo v skupino Levantinci (Izady, 2018; CIA, 2020a).
Pred začetkom državljanske vojne so kristjani predstavljali 8–10 % prebivalstva, to pomeni
1,7–2,2 milijona prebivalcev (Open Doors International, 2017). Trend upadanja krščanskega
prebivalstva se je oblikoval že pred državljansko vojno zaradi izseljevanja in nizke rodnosti
(Guide: Christians …, 2011). Od leta 2011 naj bi se iz države odselilo okoli 300.000 kristjanov,
drugi viri navajajo, da naj bi jih v državi ostalo le še 800.000, torej polovica (Open Doors
International, 2017), drugi viri navajajo en milijon, od katerega naj bi država priznavala le
500.000 kristjanov (Phares, 2020), oziroma 5–9 % današnjega prebivalstva (Tristam, 2019). Po
strukturi prevladujejo grški in sirski pravoslavci (36 %), sledijo armenski pravoslavci (22 %),
grkokatoliki (12 %) in armenski katoliki (11 %). Maroniti, nestorijanci, kaldejci, protestanti in
druge ločine predstavljajo preostali delež kristjanov (Balanche, 2018).
Rezultati anketne raziskave so pokazali, da naj bi si 35 % kristjanov želelo emigrirati iz Sirije
(in le 8 % muslimanov). Pred konfliktom je večina kristjanov prebivala v mestih Alep, Damask
in Homs ter regiji Hasakeh. Po ocenah je Alep zapustilo 80 % kristjanov, še višji delež pa sirska
kurdska ozemlja in mesta Idlib, Raka ter Homs – preselili so se zahodno, v Latakijo in Tartus,
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ter južno, v Damask. Notranji konflikti so najbolj prizadeli kristjane na severu Sirije (Open
Doors International, 2017). Večina jih biva v zaledju Sredozemskega morja v gorati pokrajini
med alaviti na zahodu in suniti na vzhodu v smeri sever–jug od turške do libanonske meje.
Večja sklenjena skupnost se nahaja še na skrajnem jugu države v provinci Dara blizu jordanske
meje, zahodno od druzov (Izady, 2018). V Kurdistanu prebivajo nekatere skupnosti asirskih,
kaldejskih in jakobitskih kristjanov. Največje meščanske krščanske skupnosti so v Alepu in
Damasku. V Alepu se je krščanska skupnost v preteklosti izrazito povečala zaradi armenskih in
jakobitskih beguncev (Salm, 1992).

6.2.1 Grška pravoslavna cerkev Antiohijskega patriarhata (Pravoslavna cerkev Rum)
Antiohijski patriarhat je avtokefalni patriarhat pravoslavnih Melkitov. Cerkveni poglavar je
patriarh Antiohije in vsega Vzhoda, sedež Cerkve leži je lociran v Damasku. Liturgijo opravljajo
v grščini, sirščini in arabščini. Leta 1995 mu je pripadalo približno 750.000 vernikov v Siriji,
Libanonu, Turčiji in Iraku ter v diaspori v Južni in Severni Ameriki (Splošni religijski leksikon,
2007). Lokalno ime Rum se je prijelo arabsko govorečih pripadnikov (Loosley, 2006);
etimologija izraza Rum izhaja pa iz leksema Roma (Rim) in sega nazaj v obdobje Bizanca, zato
se imajo pripadniki te skupnosti za izvorne kristjane v deželi (Emmett, 1995). Skoncentrirani
so v Damasku, Latakiji in bližnjih obalnih predelih (UNHCR, 2011). Leta 2001 jih je bilo po
ocenah 500.000 (LOR, 2001), sedaj pa naj bi jih bilo 400.000 (Tristam, 2019).
6.2.2 Sirska pravoslavna cerkev (Jakobitska cerkev)
Sirska pravoslavna cerkev je vzhodnokrščanska monofizitska Cerkev z jakobitskim obredom
(Splošni religijski leksikon, 2007). Cerkev naj bi ustanovil apostol sveti Peter, prvi patriarh
antioškega apostoplskega sedeža (Iwas, 2008). Od vesoljne Cerkve so se ločili po
kalhedonskem koncilu leta 451 in sprejeli monofizitizem, novo Cerkev je organiziral edeški
škof Jakob Baradej, po katerem je dobila ime (Splošni religijski leksikon, 2007). Sedež Cerkve
je bil do leta 518 v Antiohiji, zaradi političnih nemirov in vojaških osvajanj bil premaknjen v
več samostanov Mezopotamije, od leta 1959 pa leži v Damasku (Iwas, 2008). Cerkveni
poglavar je patriarh Antiohije in vsega Vzhoda. Izvaja se zahodnosirski oz. antiohijski obred,
liturgijo se opravlja v sirščini (Splošni religijski leksikon, 2007; Iwas, 2008). Pripadniki skupnosti
se imenujejo jakobiti, več kot milijon jih živi v Siriji, Libanonu, Turčiji in Izraelu, pridružilo se
jim je 1,2 milijona indijskih Tomaževih kristjanov Malankarske sirske pravoslavne cerkve
(Splošni religijski leksikon, 2007). Druge ocene navajajo število do štirih milijonov (Iwas, 2008).
V Siriji je bila leta 2001 prisotna skupnost 60.000 jakobitov (LOR, 2001). V nasprotju z Grško
pravoslavno cerkvijo, ki je v Siriji prisotna že od začetka, je Sirska pravoslavna cerkev pribežala
iz Turčije med Armenskim genocidom leta 1915, saj so bili sirski pravoslavci močno zákonsko
in kulturno povezani z Armenci (Loosley, 2006). Večina jih biva v Jaziri, Homsu, Alepu in
Damasku (UNHCR, 2011)
6.2.3 Armenska apostolska cerkev
Armenska apostolska cerkev je vzhodnokrščanska monofizitska Cerkev armenskega naroda.
Krščanstvo se je v Armenijo razširilo iz Sirije in Kapadokije, zlasti po zaslugi prvega armenskega
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patriarha sv. Gregorja I. Prosvetitelja. V 4. stoletju je postalo državna religija. Za uvajanje
armenščine v liturgijo je zaslužen sv. Mezop, ki je leta 406 razvil armenski alfabet. Cerkev je
zavrnila odloke kalhedonskega koncila in sprejela monofizitizem. Del Cerkve je se je v 18.
stoletju pridružil Katoliški cerkvi. Huda preganjanja je doživela v času armenskega genocida in
pozneje v času Sovjetske zveze – v diasporo je šlo veliko število Armencev, predvsem na Bližnji
vzhod ter v Severno Ameriko. Trenutno premore okoli 7 milijonov pripadnikov. Naziv
cerkvenega poglavarja se glasi vrhovni patriarh in katolikos vseh Armencev. Izvajajo armenski
krščanski obred v stari armenščini (Splošni religijski leksikon, 2007). V Siriji je bilo leta po
ocenah leta 2001 150.000 pripadnikov Armenske apostolske cerkve (LOR, 2001), leta 2019 pa
100.000 (Tristam, 2019).

6.2.4 Rimokatoliška cerkev
Rimokatoliška cerkev je »del Katoliške cerkve, ki ima rimski obred, latinski jezik ter posebno
kanonskopravno disciplino, v nasprotju z Grkokatoliško cerkvijo in Vzhodnimi katoliškimi
cerkvami, ki imajo vzhodnokrščansko tradicijo in disciplino« (Splošni religijski leksikon, 2007,
str. 1048). V širokem pomenu jo enačimo s Katoliško cerkvijo (prav tam, 2007, str. 1048).
Rimokatoliška sirska skupnost je zelo majhna, leta 2001 je premogla okoli 3000 članov, ki so
po večini palestinskega in evropskega (iz Francije in Italije) porekla. Spadajo pod Alepski
apostolski vikarijat, ki je bil ustanovljen leta 1762. Večina jih prebiva v Alepu in Damasku (LOR,
2001).
6.2.5 Armenska katoliška cerkev
Vzhodnokrščanska Armenska katoliška cerkev je nastala po pridružitvi dela Armenske
apostolske cerkve Katoliški leta 1742. Naziv cerkvenega poglavarja je kilikijski in armenski
patriarh, ki ima sedež v Bejrutu, liturgični jezik pa je stara armenščina. Pripadniki te skupnosti
živijo v Siriji, Libanonu, Iraku, Iranu, Turčiji in Egiptu ter v diaspori v Zahodni Evropi in ZDA
(Splošni religijski leksikon, 2007). Sirsko Armensko katoliško cerkev sestavljajo Alepska
nadeparhija, Eparhija v Kamihlieju in Patriarhalni eksarhat v Damasku (The Eastern Catholic
…, 2017); leta 2001 je sirska skupnost štela 20.000 pripadnikov (LOR, 2001), leta 2017 pa
15.000, celotno Cerkev sestavlja 757.726 vernikov (The Eastern Catholic …, 2017).
Kilikijski Armenci so vzpostavili stik z Rimokatoliško cerkvijo prek križarjev v 12. stoletju. Že
leta 1439 so določili doktrinarno podlago za unijo, a se združitev ni izšla (Splošni religijski
leksikon, 2007). Polnopravni status je Armenska katoliška cerkev dobila v Otomanskem
imperiju leta 1830 pod pritiski Francije in Avstro-Ogrske, ki sta si prizadevali za pravice
vzhodnih kristjanov. Sveti sedež si je prizadeval urediti odnose med armenskim patrikom in
patriarhi drugih Vzhodnih cerkva, kar je oteževala otomanska upravna razdelitev verskih
manjšin na milete – armenski škof je tako postal škof vseh sirskih Vzhodnih cerkva – Melkitske,
Maronitske, Sirske in Kaldejske. Emancipacija Armenske katoliške cerkve leta 1830 je
drastično spremenila religijsko krajino imperija; unijatske Cerkve so se začele centralizirati
tako znotraj imperija kot v odnosu do Svetega sedeža (Maggiolini, 2012).
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6.2.6 Melkitska katoliška cerkev
Melkiti se delijo na pravoslavno in katoliško vejo, znotraj katoliške se menihi nadalje delijo na
salvatorijance, soarite in alepince. So kristjani Antiohijskega, Jeruzalemskega in
Aleksandrijskega patriarhata, ki so sprejeli nauk kalhedonskega koncila leta 451 in ostali na
strani bizantinske Cerkve. Pod muslimansko vladavino so imeli določeno versko svobodo, a so
se postopno islamizirali. Pod Arabci so se izognili ikonoklazmu, nasilno uvajanje latinske
hierarhije v času križarskih vojn pa je sprožilo nezaupljivost do Rimokatoliške cerkve. Leta
1724 se je del Melkitov pridružil Katoliški cerkvi. Polovica vernikov prebiva na območju Velike
Sirije (Sirija, Libanon, Izrael, Jordanija in Egipt), druga polovica pa v diaspori (Splošni religijski
leksikon, 2007). Leta 2017 je Melkitska katoliška cerkev štela dobrega 1,5 milijona
pripadnikov, od tega jih je v Siriji 118 (The Eastern Catholic …, 2017) oziroma 120 tisoč
(Tristam, 2019). Zbrani so pod petimi upravnimi enotami: Patriarhalna metropolitanska
nadeparhija Damaska, Alepska metropolitanska nadeparhija, Metropolitanska nadeprahija
Bosre, Metropolitanska nadeparhija Homsa ter Latakijska Nadeparhija (The Eastern Catholic
…, 2017). Naziv cerkvenega poglavarja je patriarh Antiohije, Aleksandrije, Jeruzalema in vsega
Vzhoda, sedež ima v Damasku. Liturgijo opravljajo v grškem, koptskem, sirskem, arabskem in
angleškem jeziku (Splošni religijski leksikon, 2007). Do 11. stoletja so uporabljali sirske obrede,
ki so jih nato zamenjali z grškimi, vendar so jih zaradi neznanja jezika prevedli v sirščino.
Pozneje so se grščine priučili, hkrati pa v obred vpeljali tudi arabščino (Iwas, 2008).
6.2.7 Sirska katoliška cerkev
Sirska katoliška cerkev je vzhodnokrščanska cerkev s sedežem v Bejrutu, ki je posledica
pridružitve dela Sirske pravoslavne cerkve Katoliški leta 1662. Naziv cerkvenega poglavarja je
antiohijski in sirski patriarh. Izvajajo zahodnosirski oz. antiohijski obred. Skupnost je leta 2007
štela 124.000 vernikov v Libanonu, Siriji in Iraku (Splošni religijski leksikon, 2007), leta 2017
pa 195.765 pripadnikov, od tega v Siriji 68.500, ki so razporejeni po Metropolitanski
nadeparhiji Damaska, Metropolitanski nadeparhiji Homsa, Alepski nadeparhiji ter Nadeparhiji
Hassaké-Nisibija (The Eastern Catholic …, 2017).
Jakobiti so s Katoliško cerkvijo navezali stik med križarskimi vojnami in že leta 1444 osnovali
unijo, ki se ni vzpostavila (Splošni religijski leksikon, 2007). Po zaslugi jezuitov in kapucinov je
v 17. stoletju rasla katoliška skupnost v Alepu, Rimokatoliška cerkev pa je spodbujala izvolitev
prvega katoliškega patriarha, ki bi pomenil prvi korak do ločitve z materinsko, Jakobitsko
cerkvijo. Po smrti jakobitskega patriarha leta 1662 je njegovo mesto zasedel katolik, Andrej
Akhijan (Maggiolini, 2012) – armenski duhovnik in ustanovitelj Sirske katoliške cerkve (Iwas,
2008). Po začetni politični in občestveni šibkosti se je skupnost opomogla v 70. letih 18.
stoletja po spreobrnitvi številnih jakobitov (Maggiolini, 2012). Sirske katoličane je hudo
preganjal Otomanski imperij v 18. stoletju (Splošni religijski leksikon, 2007), po
protikrščanskem pokolu leta 1850 je znova zapadla v hudo organizacijsko krizo (Maggiolini,
2012), v drugi polovici 19. stoletja pa se je ponovno uspešno organizirala (Splošni religijski
leksikon, 2007). Večje skupnosti sirskih katolikov se nahajajo v Alepu, Hasaki in Damasku
(UNHCR, 2011).
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6.2.8 Maronitska katoliška cerkev
Maronitska katoliška cerkev je vzhodnokrščanska Cerkev libanonskih Maronitov – libanonskih
kristjanov s sirskim obredom, ki so se leta 1182 pridružili Katoliški cerkvi, njen kanonski status
pa je bil potrjen leta 1736. Maroniti so si ime nadali po svetem Maronu, ustanovitelju
skupnosti (Splošni religijski leksikon, 2007). Zaradi dogmatskih nesoglasij so se v 7. stoletju
odvrnili od antioškega sedeža in prešli pod okrilje rimskega (Iwas, 2008). Maronovi učenci so
na bregovih Orontesa v Siriji ustanovili številne samostane, v 8. stoletju izbrali svojega
patriarha in se postopoma odseljevali na območje Libanona. Med križarskimi pohodi so prišli
v stik z Rimokatoliško cerkvijo in z njo sklenili unijo. Leta 1860 so Druzi nad njimi storili
pogrom. Cerkveni poglavar ima naziv antiohijski maronitski patriarh, liturgijo opravljajo v
aramejščini in arabščini. Leta 1995 je 3,3 milijona pripadnikov skupnosti bivalo v Libanonu in
Siriji ter diasporah na Cipru, v Egiptu, Severni in Južni Ameriki ter Avstraliji (Splošni religijski
leksikon, 2007), leta 2017 je število znašalo 3,5 milijona (The Eastern Catholic, 2017). Leta
2011 je v Siriji prebivalo 52.100 vernikov (Maronite heritage, 2011), leta 2017 pa 63.300 v treh
verskih upravnih enotah: Nadeparhiji Damaska, Latakijski eparhiji ter Alepski nadeparhiji (The
Eastern Catholic, 2017). Večina jih prebiva v Alepu (UNHCR, 2011).

6.2.9 Kaldejska katoliška cerkev
Kaldejska katoliška cerkev je vzhodnokrščanska Cerkev s sedežem v Bagdadu, ki je posledica
pridružitve dela Nestorijanske cerkve Katoliški leta 1553. Stike so v 13. stoletju navezali z
frančiškanskimi in dominikanskimi misijonarji (Splošni religijski leksikon, 2007). Tiste člane, ki
so se pridružili Katoliški cerkvi, je bilo prepovedano še naprej označevati za heretike, vendar
pa je papež določil, da se jih mora vseeno ločiti, zato jih je oklical za kaldejce (Iwas, 2008).
Do leta 1827 sta Cerkev vodila dva patriarhata, Babilonski in Amedski, papež Leon XII. je ukinil
dualnost in združil skupnost pod en patriarhat (Iwas, 2008). Sirsko Kaldejsko cerkev v Siriji
predstavlja le Eparhija Alepa, Bereje in Halaba; leta 2017 je štela 10.000 pripadnikov, celotni
Cerkvi pa je pripadalo 628.405 vernikov (The Eastern Catholic …, 2017). Cerkveni poglavar je
babilonski in kaldejski patriarh. Izvajajo vzhodnosirski obred v sirščini (Splošni religijski
leksikon, 2007).
Armenska k. c.
Melkitska k. c.
Sirska k. c.
Maronitska k. c.
Kaldejska k. c.
skupaj

1990
23.303
163.630
25.815
33.225
10.000
255.973

2000
25.000
192.000
30.000
39.105
15.000
301.105

2010
26.000
234.000
67.000
53.000
35.000
415.000

2016
17.000
83.000
72.000
64.000
10.000
246.000

2017
15.000
118.000
68.500
63.300
10.000
274.800

Preglednica 4: Število pripadnikov sirskih eparhij unijatskih cerkva po letih
Vir podatkov: The Eastern Catholic Churches 2017. Annuario Pontificio.

6.2.10 Nestorijanska cerkev
Nestorijanska cerkev je vzhodnokrščanska Cerkev, katere osnovni nauk je nestorijanstvo
(Splošni religijski leksikon, 2007). V četrtem stoletju po Kr. sta se v krščanstvu izoblikovali dve
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središči, ki sta zagovarjali nasprotujočo si doktrino o statusu Device Marije in s tem tudi
neposredno o Jezusu. Antiohija v Siriji je podpirala duofizitizem in opredeljevala Kristusa kot
osebo z dvema naravama; človeško in božansko (Jenott, 2020), zato je Marija le njegova mati
oziroma nesnica, ne pa tudi Mati Božja (Bogorodica oz. Theotokos). Utemeljitelj nestorijanske
teologije je antiohijski menih Nestorij, katerega učenci so, po tem ko je vesoljna Cerkev
nestorijanski duofizitizem obsodila na efeškem koncilu leta 431, zaradi pritiskov prebegnili v
severno Sirijo in v 5. stoletju ustanovili svojo Cerkev (Splošni religijski leksikon, 2007) v
perzijski prestolnici Ktezifon. Pri kalhedonskem koncilu je Zahodna Cerkev obsodila
monofizitizem in ponudila nestorijancem nekakšen kompromisen sporazum, a razlike med
stranema so bile prevelike za ponovno združitev. Na sinodi vzhodnih škofov leta 486 so
potrdili nestorijansko identiteto in obdržali duofizitsko doktrino (Jenott, 2020). Po arabski
zasedbi Perzije jih je kalifat priznal kot milet, versko manjšino, in jih s tem pravno zaščitil. Pod
Arabci so se nestorijanci razširili od Egipta do Kitajske (Encyclopaedia Britannica, 2020c).
Cerkev se je v srednjem veku zaradi intenzivnega misijonarstva razrasla na 10 milijonov
vernikov v 200 škofijah. V času silovitega preganjanja Mongoli ob vdoru v deželo se je
skupnost skrčila na izolirane enklave v Kurdistanu. Del Cerkve se leta 1551 ob pridružitvi
Katoliški cerkvi preimenoval v Kaldejsko katoliško cerkev. Danes vključuje 200.000 vernikov v
Siriji, Iraku, Iranu, Armeniji, Turčiji in Azejbardžanu (Splošni religijski leksikon, 2007). Sodobna
Nestorijanska cerkev v doktrinarnem smislu ne sledi več nestorijanskemu nauku, še vedno pa
zavrača Devico Marijo kot Theotokos (Encyclopaedia Britannica, 2020c).

6.2.11 Vzhodna asirska cerkev
Vzhodna asirska cerkev, znana tudi kot Vzhodna cerkev, Asirska cerkev in Vzhodna sirska
cerkev (Mooken, 2016), je vzhodnokrščanska nestorijanska Cerkev. Predstavlja ostanek
nekdaj veliko bolj razširjene Nestorijanske cerkve (Splošni religijski leksikon, 2007). Med
učenjaki se krešejo mnenja o tem, ali Cerkev v resnici sledi nestorijanskemu nauku, v doktrino
dvomijo predvsem patriarhi sosednjih krščanskih ločin (Mooken, 2016; Sako, 2017). Cerkveni
poglavar se imenuje katolikos in patriarh Vzhodne cerkve, sedež cerkve je v Morton Grove v
Illinoisu, ZDA. Izvaja koptski obred v liturgičnem jeziku sirščine. Pripada ji 400.000 vernikov v
Siriji, Libanonu, Iraku, Iranu, Indiji, Severni Ameriki in Avstraliji (Splošni religijski leksikon,
2007).
Središčno območje Asirske cerkve je v Kurdistanu. Število sirske skupnosti se je izrazito
povečalo po ameriškem napadu na Irak leta 2003, ko je v sirski del Kurdistana pribežalo več
tisoč iraških vernikov. Veliko beguncev je pribežališče našlo na Zahodu. Zadnja leta se
razkropljeni verniki počasi vračajo nazaj v Kurdistan (Hunter, 2014).

6.2.12 Protestantska cerkev
Protestantizem je veja krščanstva, ki je izšla iz reformacijskega nauka Martina Luthra, Jeana
Calvina in U. Zwinglija. V ospredje postavlja svetopisemsko razodetje, vero in milost. Po
odcepitvi leta 1517 z 95 Luthrovimi tezami so sledila leta poenotenja doktrinarne identitete,
ki so jih zaznamovala zlasti razhajanja z anabaptisti. V več evropskih državah so se oblikovala
samostojna gibanja, ki so privedla do posebnih oblik reformiranih cerkva. Protestantski nazor
do teologije odrešenja uokvirja pet sól:
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Sola scriptura. Sklicevanje le na Sveto pismo.
Sola fide. Človek se lahko odreši le s svojo vero.
Sola gratia. Odrešenje je Božji milostni dar človeku.
Solus Christus. Človek se ne more odrešiti brez Kristusa.
Soli Deo gloria. Bog je edini, ki je vreden časti in slave (Splošni religijski leksikon, 2007).

V širšem smislu pod reformatorje štejemo vse privržence reformacijskega vala, tudi tistih
gibanj, ki so nastala pozneje. Protestantska cerkev je izredno razdrobljena, med vidnejše
ločine uvrščamo Anabaptistično, Reformirano, Metodistično, Baptistično, Prezbiterijansko,
Episkopalno, Adventistično, Anglikansko cerkev, menonite, kvekerje, kongregacionaliste,
binkoštnike itd. Z okoli 600 milijoni pripadnikov je poleg katolištva in pravoslavja ena večjih
krščanskih vej. (Splošni religijski leksikon, 2007).
Protestantske cerkve niso avtohtone religije Bližnjega vzhoda, ampak so razširile s
protestantskimi misijami v 19. in 20. stoletju. Večina bližnjevzhodnih protestantov pripada
štirim največjim svetovnim protestantskim ločinam: luterantom, reformirancem,
episkopalcem in anabaptistom. Z misijonarstvom so začeli Američani leta 1823 v Bejrutu,
kmalu so se jim pridružili evropski protestanti. Mnogo pozneje so oboji združili moči pri
spreobračanju Libanona in Sirije. Do 19. stoletja so ustanovili protestantske skupnosti v vseh
bližnjevzhodnih državah, ki so se ohranile do današnjih dni. Protestanti so na versko mešanem
območju v večini spreobrnili le pripadnike drugih krščanskih manjšin (Badr, 2009).
Sveto pismo je bilo za potrebe misijonarstva prevedeno v arabščino, armenščino, aramejščino
(sirščino) in druge orientalske jezike. Otomansko priznanje protestantov kot mileta (uradne
verske manjšine) je spodbudilo nadaljnje delovanje. Protestanti so odpirali izobraževalna
središča in bolnice, konec 19. stoletja je zaradi večanja skupnosti sledila gradnja cerkva. Misije
so bile posebno uspešne pri spreobračanju armenskih pravoslavcev. Protestantske skupnosti
so leta 1934 ustanovile ekumenski Skupni misijonarski koncil, ki se je leta 1974 preimenoval
v Bližnjevzhodni koncil Cerkva po pridruženju bližnjevzhodnih pravoslavnih Cerkva. Leta 1990
so se včlanile še Vzhodne katoliške cerkve (Badr, 2009).
Protestanti so v prvi meri vplivali na enotenje liturgičnega jezika z doslednim uvajanjem
arabščine. Na drugi strani so nehote pripomogli h kulturni, socialni in v določenih primerih
politični odtujenosti arabskih protestantov od drugih družbenih skupin, predvsem z
uvajanjem zahodnega obreda in načina življenja, s čimer so pretrgali vezi z vzhodnimi verstvi.
Nekatere misije so prek interpretacije stare in nove zaveze odprle pot politični ideologizaciji
sionizma, zato so protestante obtožili kulturnega imperializma ali vsaj popolne zaslepljenosti
glede posledic zagovarjanja tovrstne ideologije na nejudovsko prebivalstvo Bližnjega vzhoda.
Zadnja desetletja so bili zaradi promoviranja sionističnih teorij na udaru številni vzhodni
protestanti. Odnose s katoliškimi in pravoslavnimi skupinami je ohladil prozelitizem
protestantskih misij – goreče prizadevanje za spreobračanje v novo vero. Spremenjeni odnosi
do nove verske manjšine se odražajo v povečani emigraciji arabskih protestantov, predvsem
v ZDA (Badr, 2009). V Siriji je leta 2001 živelo nekaj tisoč protestantov različnih denominacij
(LOR, 2001).
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6.3 Judovstvo
Judovstvo je poleg krščanstva in islama tretja monoteistična abrahamska religija. Judje
verujejo v Boga Gospoda, stvarnika nebes in zemlje, ki je ustvaril človeka po svoji podobi in je
transcendenten, torej je entiteta presežnega sveta. Ker je On stvarnik vsega, sam ni ustvarjen
in za svoj obstoj ni odvisen od ničesar, je vsemogočen in vseveden. V osrčju vere je odnos med
človekom in Bogom – med njima stoji prepad, ki sta ga prečila s sklenitvijo zaveze. Verski nauk
je zgoščen v trinajstih verskih resnicah (Verstva sveta, 2009).
Verska besedila imajo poudarjeno vlogo v judovstvu zaradi zgodovinskih razlogov. Postala so
glavno sredstvo čaščenja po rimskem porušenju judovskega templja leta 70 po Kr. Zaradi
preganjanja so judje migrirali iz svete dežele in tvorili diasporo v številnih državah tedaj
znanega sveta. Judovstvo je s proučevanjem svetih besedil postalo premično bogočastje. Sveti
spisi obsegajo tri glavne enote:
-

Tanah (sveta knjiga), ki je sestavljen iz Tore (v Svetem pismu je to Peteroknižje oziroma
pet Mojzesovih knjig), Nebiima (Prerokov) in Ketubima (Spisov).
Mišna (razprave in predpisi postave), ki je ključni vir judovskega religioznega
delovanja: vključuje postavo (halakot) in določbe vsakdanjega življenja.
Talmud (razlage Mišne in Tore) oziroma nauk, vsebuje mnenja več kot tisoč rabinov iz
17 zaporednih rodov (Verstva sveta, 2009).

V okviru judovstva se je pojavilo več gibanj, ki so različno tolmačila sveta besedila. Izoblikovale
so se tri glavne smeri (Verstva sveta, 2009):
-

-

-

Pravoverno judovstvo. Šteje se za edino pravo judovstvo zaradi zvestega sledenja tori.
Vsakdanje življenje podrejajo postavi, ki določa stroge omejitve pri prehrani, molitev
trikrat dnevno ter spoštovanje šabata, Gospodovega dne. Poudarjajo pomen
izobraževanja in podpirajo sionizem – državo Izrael.
Reformno judovstvo je vzniknilo v Nemčiji in se usmerilo v kritično obravnavo verskih
spisov ter spodbujalo znanost. Opustili so stroge predpise postave in hebrejsko
liturgijo prevedli v nacionalne jezike. Vpeljali so nekatere elemente krščanstva, kot so
čaščenje Boga v nedeljo in krajšanje verskega obreda. Spodbujajo individualizirano
doumevanje religije.
Konservativno judovstvo je nastalo kot odgovor na reformno različico verstva.
Poudarjajo zavezanost tradiciji, ki se prilagaja nujnim spremembam. Večja vloga pri
religioznem delovanju pripada laikom, ki jim je tudi prepuščena odločitev o
spoštovanju postave (Verstva sveta, 2009).

6.4 Jazidi
Za utemeljitelja jazidizma velja sufistični šejk Adi ibn Musafir iz 12. stoletja, vendar so se jazidi
šele pod vodstvom šejka Hasan ibn Adija začeli odvračati od islamskih doktrin in v svojo vero
sprejemati elemente predislamskih verovanj. Religiozno delovanje je omejeno na religiozne
praznike in obrede ob rojstvu, poroki in smrti. Izvajanje molitev za posameznika ni obvezno.
Čeprav ne poznajo svetih krajev, ki bi bili ustrezni cerkvam ali mošejam, pa imajo središče
skupnosti v dolini Lališ v iraškem Kurdistanu, kjer se nahaja svetišče šejka Adi ibn Musafir.
Dnevni obredi se odvijajo ob lokalnih svetiščih, posvečenih sedmim angelom ali drugim
44

lokalnim jazidskim likom, ki služijo kot kraji tolažbe, h katerim se roma v času psihofizičnih ali
duhovnih preizkušenj (Yazidi in Syria, 2010).
Religija je bistveno vplivala na socialno strukturo skupnosti. Jazidi so razvili neke vrste kastni
sistem, ki deli pripadnike na laike, pire in šejke. Piri in šejki so prejemniki milosti za obrede, ki
jih opravljajo za ljudstvo v to- in onostranstvu. Endogamija prepoveduje poroke tako z nejazidi
kot z jazidi iz drugih kast. Skladno s 35. členom ustave, ki zagotavlja versko svobodo, jazidi pri
organiziranju svojih verskih festivalov niso doživljali nobenih omejitev (Yazidi in Syria, 2010).
Razlogov za muslimansko zadržanost do jazidizma je več. V nasprotju z islamom in
krščanstvom jazidizem temelji na ustnem, in ne pisnem izročilu, zato jih ne zadeva
muslimanska zapoved o bratskem varovanju. Ključna oseba jazidske religije je Malak Taus,
glavar sedmih angelov, ki vladajo svetu. Ker je Malak Taus za muslimane utelešenje zla, imajo
ti jazide za častilce hudiča. Zato določene muslimanske skupine nimajo jazidov le za nevernike,
pač pa za odpadnike. Država zagotavlja le muslimansko ali krščansko versko vzgojo, zato se
jazidi udeležujejo muslimanskega izobraževanja, pri katerem prihaja do kršenja jazidskih
verskih pravil – pri citiranju Korana se izreka tudi besedo »hudič«, kar je pri jazidizmu
prepovedano. Vendar se tovrstne napetosti smatra za posledico nevednosti učiteljev in ne
načrtne indoktrinacije. Podobne težave se pojavljajo pri porokah pred šeriatskim sodiščem,
pri katerih se zakonca ne moreta opredeliti kot jazida (Yazidi in Syria, 2010).

6.5 Ateisti
Ateizem so »teoretska načela in praktična stališča, ki zanikajo obstoj boga ali božanstva«
(Splošni religijski leksikon, 2007). Kljub uradni sirski sekularni politiki je ljudsko zaznavanje
razlike med sekularizmom, torej ločenostjo verstev od države, in ateizmom zelo šibko. Mnogi
islamisti povezujejo sekularizem s protireligiozno in ateistično politiko. Kljub znatnemu številu
ateistov ti nimajo urejenega statusa zaradi nepovezanosti in zadržanih odnosov z verskimi
skupnostmi. Njihovo število ni znano, saj jih država ne priznava kot družbene skupine. Biti
ateist v Siriji ni prepovedano, oblast zaradi ateizma sodno ni še nikogar preganjala bodisi
zaradi nazorov bodisi zaradi novinarskih prispevkov, ki obravnavajo to tematiko (Immigration
and Refugee …, 2015).
Položaj ateistov se je zapletel v državljanski vojni. Asadov režim se na versko pripadnost ni
oziral, dokler so bili prebivalci njegovi podporniki. Vendar je veliko ateistov nasprotovalo
Asadovi politiki in se opredelilo za nasprotnike režima. Fundamentalistična islamska opozicija
jih je sprejela hladno – ateiste, sploh tiste, ki so nekdaj pripadali muslimanstvu – je
obravnavala kot odpadnike in jih na verskih sodiščih obsodila na smrt. Do ateistov strpnejši so
Kurdi, katerih želja je vzpostavitev avtonomnega političnega območja, temelječega na
sekularnosti – vendar tudi oni do njih gojijo zadržane odnose. Trenutno najvarnejše zavetje
za ateiste so območja pod režimskim nadzorom – pod pogojem, da režim podpirajo
(Immigration and Refugee …, 2015).
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7. DRŽAVLJANSKA VOJNA IN NJENI UČINKI NA VERSKO SESTAVO
PREBIVALSTVA SIRIJE
Zaradi ustanovitve judovske države Izrael leta 1947, ki jo podpirajo ZDA, je Sovjetski zvezi
uspelo skleniti zavezništvo z večino arabskih držav; te so prevzele nekatere elemente
planskega gospodarstva, posebej Libija in Sirija. Iz socialističnih idealov so se izlegle
strankarske in nato osebne diktature (Zupančič, 2017). Zaradi gospodarskih politik, ki so
močno socialno razslojile prebivalstvo, se je 17. decembra 2010 s samosežigom tunizijskega
trgovca z zelenjavo začela arabska pomlad – protestno gibanje prebivalcev arabskih držav, ki
so zahtevali umik večdesetletnih avtokratskih voditeljev in demokratizacijo družbe. Protestni
val se je iz Tunizije razširil v Libijo, Egipt, Jemen in Sirijo, manjše vstaje so potekale tudi v drugih
arabskih državah. Protesti v Siriji so se pričeli leta 2011 v provinci Dara na jugu države, po tem
ko je oblast priprla in mučila več najstnikov zaradi razširjanja političnih sporočil. Proti
protestnikom je oblast uporabila silo, kot že v treh vstajah v preteklosti, vendar je tokratno
socialno vrenje kulminiralo v državljansko vojno, v katero so se pozneje vpletle tudi sosednje
države in globalne politične sile s svojimi geopolitičnimi interesi (Boni Kuzma, 2016). Pogosta
posledica politične nestabilnosti sta verski fundamentalizem in begunski eksodus (Zupančič,
2017), oba sta se v primeru Sirije zelo eksplicitno izrazila.
Deležnikov v državljanski vojni je mnogo, glede na lego jih delimo na notranje in zunanje. V
grobem lahko notranje deležnike razvrstimo v Asadov režim in njegove podpornike, opozicijo
ter neopredeljene. Zunanje deležnike tvorijo bližnje države, kot so Turčija, Iran, Savdska
Arabija in Katar, ter globalne politične sile; ZDA, koalicija evropskih držav, Rusija in Kitajska
(Boni Kuzma, 2016; Syria Actors, 2019).
Povod za proteste je ležal v prevpraševanju državne ureditve in njenega vodenja, vendar so
razlogi za eskaliranje konflikta bistveno kompleksnejši in jih gre iskati v okviru političnih,
ekonomskih in verskih trenj, ki so desetletja potlačena tlela med prebivalstvom (Valter, 2014).
Kolaps Sirije so analitiki opisali kot »razpad druge Jugoslavije« (Radpey, 2015). Faktor
sektarijanstva (interesov etnoreligijskih skupin) je hitro prevladal pred vsemi drugimi
(Balanche, 2018), kar dokazujejo sirski begunci, ki se identificirajo po verskem ključu
(Eghdamian, 2015). Vprašanje verskega faktorja za razvoj državljanske vojne je bil s strani
sirske opozicije skrčeno na minimum, z namenom prikazati konflikt kot boj med združenim
ljudstvom proti oblasti. Na drugi strani je režim promoviral svoje videnje vstaje kot vzpon
terorističnih skupin, financiranih s strani tujih sil: igranje na versko karto jim ni bilo v interesu
zaradi morebitnega prestopa sunitske večine k upornikom. Aktivno delovanje konservativne
sunitske Muslimanske bratovščine na uporni strani in izrazita prevlada alavitov (70 %
vodstvenih vojaških položajev) na državni sta pripomogli k religioznemu deljenju deležnikov.
Sunitsko podporo je režim zapravil z asasinacijo klerika al Butija, ki so ga sicer menda ubili
uporniki (Valter, 2014). Izoblikovalo se je šest glavnih notranjih deležnikov: sunitski Arabci,
alaviti, druzi, ismailci, kristjani in Kurdi (Balanche, 2018). Kljub temu ne gre za vojno na
izključno verski podlagi – alaviti, kristjani in druzi niso enotni pri podpori režimskih sil, številni
suniti nasprotno še vedno stojijo na Asadovi strani (Lakitsch, 2018).
Verska nestrpnost in iz nje nastali konflikti se na območju Sirije odvijajo že zelo dolgo. Suniti
so po prvi fatvi leta 1317 naredili več pogromov nad alaviti, ti pa so se v 19. stoletju zapletli v
številne vojne z ismailci. Revno ruralno alavitsko manjšino so povzdignili Francozi ob
kolonizaciji – ki so promovirali druške, ismailske in alavitske vojaške poveljnike. Po državnem
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udaru batistične stranke 1963 je oblast združila prej sprte verske manjšine in trgovski suniti
so se znašli v opoziciji. Trenja so se stopnjevala po uvedbi sekularne ustave leta 1972, ki ni
priznala islama kot državne religije, in prerasla v krvavo zatrt upor Muslimanske bratovščine
leta 1982 (Valter, 2014). Verska nasprotja so se še poglobila z radikalizacijo islamskih klerikov
obeh vej zaradi šiitsko-sunitske hladne vojne med Iranom in Savdsko Arabijo (Valter, 2014;
Lakitsch, 2018).
Na začetku konflikta je šlo za dvostranski spopad med režimsko vojsko in opozicijsko
Svobodno vojsko (Holliday, 2013). Državno stran so zastopali večinsko alavitske Sirska vojska
in sirske milice, šiitski plačanci in prostovoljci iz Irana, Iraka in Afganistana ter ruske sile; na
strani upornikov so bili večinsko sunitska Svobodna sirska vojska in številni tuji borci. Asadov
režim se je osredotočil na vojaško zavzemanje populacijskih središč in ne ruralnih območij, saj
je bil nadzor nad mesti ključen za Asadovo politično preživetje. Bojna linija sredi urbanih
središč se je odrazila v periodičnih intenzivnih begunskih tokovih. Zavojevanje le ozkih
geografskih območij je podaljšalo državni notranji konflikt, saj se je opozicija utrdila v redko
naseljeni vzhodni Siriji (Holliday, 2013). Vojno so zapletli deležniki z drugimi interesi. V prvi
vrsti so to Kurdi, ki so želeli nestabilnost unovčiti z dosego avtonomije in pozneje odcepitvijo
od države (Valter, 2014). Sirsko ozemlje se je med vojno torej delilo na štiri dele: na ozemlje
pod nadzorom režima, pod nadzorom sunitskih upornikov, kurdsko Rojavo na severu države
ter Islamsko državo, ki se je zajedala v teritorije vseh treh. Etnoreligijsko najpestrejše je
območje pod nadzorom režima (Balance, 2018).

7.1 Verski fundamentalizem
Še pred ustanovitvijo Islamske države (v nadaljevanju IS) so v Siriji delovale številne
džihadistične skupine, ki so jih povezovali z radikalno islamistično skupino Al Kaido, kljub temu
da njena uradna sirska podružnica ni obstajala. Državljanska vojna je botrovala nastanku
številnih novih skrajnih salafistično-džihadističnih gibanj, usmerjenih proti režimu: Fronta al
Nusra, Sirska revolucionarna fronta, Brigade el Sham, Fath el-Ilam, Divizija Sukor el-Sham,
Brigada Ansar, Divizija Umma itd. (Lund, 2012).
Islamska država Iraka in Levanta (ISIL), znana tudi kot ISIS, IS in Daeš, se je izoblikovala na
opustošenem območju Sirije in Iraka. Leta 2014 je obvladovala že znatna ozemlja obeh držav,
saj je izkoristila vakuum po notranjih spopadih med režimom in uporniki, politični in
teritorialni višek je dosegla leta 2015. Nastala je v Iraku iz krila Al Kaide in manjših iraških
radikalnih sunitskih skupin s ciljem ustvariti novi islamski kalifat s teokratično državno
ureditvijo (Syria Actors, 2019). Njeno jedro so sestavljale radikalne skupine obeh držav, a je
dodatno vojaško silo črpala iz vsega sveta. Je edina radikalna islamistična skupina, ki se ji je
kot edini taki politični tvorbi uspelo teritorializirati. Leta 2015 je obsegala 150.000 km2
ozemlja, na katerem je prebivalo šest milijonov ljudi. IS je na območju pod svojim nadzorom
izvajala etnokulturno čiščenje in genocide (Zupančič, 2017). Njen cilj je bil religijsko
homogenizirati teritorij, na katerem so stoletja sobivala raznolika verstva (Amnesty
International, 2014), in sicer s poboji, ugrabitvami, fizičnim nasiljem in aretacijami šiitov,
alavitov, kristjanov in drugih verskih manjšin (Syria 2018 International …, 2019; Syria Actors,
2019) pa tudi sunitov, ki so nasprotovali njeni retoriki ali sodelovali z ameriškimi silami
(Amnesty International, 2014). Uveljavila je radikalno šeriatsko pravo in izvajala javne
usmrtitve, obglavljanja in križanja zaradi odpadništva, bogokletja in homoseksualnosti, razvila
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je tudi sistem spolnega suženjstva. Pripadnike verskih manjšin je prisilno spreobračala v islam
in uničevala njihova svetišča. V času svojega delovanja je pobila več deset tisoč ljudi in sprožila
masivno razseljevanje prebivalstva (Syria 2018 International …, 2019). IS se je bojevala na več
frontah, proti kurdskim milicam na severu, ameriško vodeni koaliciji, sirskemu režimu, ki sta
ga podpirala Rusija in Iran, in več opozicijskim skupinam, podprtih s strani Turčije (Syria Actors,
2019).
Za zunanje deležnike je bila dobrodošel dejavnik pri slabitvi geopolitičnih nasprotnikov.
Savdska Arabija jo je podpirala zaradi sovražne nastrojenosti proti vsem odklonom sunizma,
Turčiji je šla na roko z destabilizacijo južnega konkurenta Sirije in vojaškemu delovanju proti
Kurdom. Posledični begunski pritiski na Turčijo in Evropo so ustrezali Rusiji. Izrael je z
destabilizacijo Sirije in Iraka izgubil dva največja vojaško-ideološka nasprotnika, hkrati mu
anarhični kaos omogoča vojaške posege na tuja ozemlja. IS je bila tudi dodaten argument za
ohranjanje ameriške prisotnosti na Bližnjem vzhodu (Zupančič, 2017). Do konca leta 2018 je
izgubila večino pridobljenih ozemelj, ohranila se je le na majhnem območju na vzhodu države.
Z izgubo ozemlja je usahnila tudi njena aktivnost in politična moč (Syria 2018 International …,
2019). S kurdskim zavzetjem zadnje trdnjave leta 2019, vasi Baguz, IS uradno ne nadzoruje
nobenega ozemlja več. Kljub temu ostaja realna grožnja, saj je organizirala mrežo celic po
celotni državi in prešla na klasično teroristično gverilsko delovanje (Syria Actors, 2019).

7.2 Migracijski tokovi
Sirija je poleg Iraka največje emigracijsko območje na Bližnjem vzhodu, njen kolaps zaradi
mozaične etnoreligijske sestave ni bil nepričakovan (Zupančič, 2017). Migracijske valove je
sprožilo drobljenje teritorija in etnično homogeniziranje zavzetih delov. Posebej Islamska
država si je prizadevala iz osvojenih ozemelj odpraviti vse nesunitske elemente (Balanche,
2018). Nenadni in siloviti migrantski valovi so se poleg sosednjih držav prek Turčije usmerili
tudi proti Evropi ter ustvarili koflikte zaradi priseljevalnih pritiskov, ki so postali znani pod
imenom begunska oziroma migrantska kriza (Heisbourg, 2015).
Sirija je trenutno država z največ notranje razseljenimi ljudmi na svetu (6,1 milijona), prav tako
je največja izvorna država beguncev (6,7 milijona). Odselila ali razselila se je skupno več kot
polovica prebivalstva. Samo leta 2018 se je razselilo 1,6 milijona ljudi oz. 9 % populacije
(World Migration Report 2020, 2019). Največjemu begunskemu valu smo bili priča leta 2014,
ko je status begunca prejelo več kot 700.000 Sirijcev, kar pomeni, da je na mesec iz države
pobegnilo okoli 70.000 prebivalcev (Berti, 2015), leta 2015 pa so se begunski tokovi usmerili
proti Evropski uniji (Heisbourg, 2015; Funk, Parkes, 2016). Pred vojno, leta 2010, so našteli
»le« 30.000 sirskih beguncev, država pa je bila tretja svetovna gostiteljica beguncev (1 milijon
Iračanov) (World Migration Report 2020, 2019). Sirijci se zatekajo predvsem v Turčijo,
Jordanijo in Libanon, manj tudi v Egipt in Irak (Berti, 2015). Turčija, Libanon in Jordanija so se
zaradi sirske vojne zavihtele med prvih 10 svetovnih zatočišč beguncev – samo v Turčijo se je
zateklo več kot 3,6 milijona ljudi (World Migration Report 2020, 2019). Iz države bežijo tudi
nesirski begunci, predvsem Palestinci in Libanonci. Do leta 2015 je v spopadih življenje izgubilo
več kot 200.000 ljudi (Berti, 2015). Po začetku konca IS se je leta 2017 v državo vrnilo pol
milijona ljudi (World Watch Monitor, 2017).
Notranje razseljeni begunci so se načeloma zatekali k sorodnikom oziroma v skupnosti, v
katerih so se počutili varne. Kristjani so se selili na območja krščanske večine, damaščanski
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alaviti so prebegnili k prednikom na sredozemsko obalo, druzi v notranjosti so bežali na jug.
Nasprotno so se suniti zatekali tudi na območja nesunitskih prebivalcev (Balanche, 2018).
Večina beguncev, ki so prebegnili v tujino, je pripadala sunitom zaradi opozicijske vloge v
državljanski vojni. Kurdi so leta 2017 predstavljali le 10 % beguncev, saj so v severni Siriji
vzpostavili nadzorovano avtonomno območje, poleg tega pa se zaradi sovražno nastrojene
Turčije na severu in Islamske države na jugovzhodu tudi niso imeli priložnosti zateči drugam.
Alaviti, druzi, šiiti in ismailci so predstavljali manjši delež beguncev, saj njihovih teritorijev
potek vojne ni huje prizadel. Delež verskih manjšin se je izrazito povečal in zrasel na 42 %
(Balanche, 2018).

Grafikon 3: Struktura sirskih beguncev po etnoreligijski pripadnosti leta 2017

Vir podatkov: Fabrice Balanche, 2018.

Kristjani so se odseljevali že pred državljansko vojno – leta 1910 so predstavljali 13,6 %
prebivalstva, leta 2010 le še 4,2 % (Johnson, Zurlo, 2015) – po njenem začetku pa so se
migrantski tokovi izrazito okrepili. Zatekajo se v Libanon, Armenijo, Evropo in Severno
Ameriko. Večina tistih, ki so ostali, podpira Asadov režim, saj se bojijo, da bo v primeru
njegovega poraza uveden strikten islamski zakon, po katerem bodo nemusimani tretirani kot
drugorazredni državljani. Za svoj status se posebno bojijo armenski kristjani, ki javno
podpirajo Asada (Balanche, 2018). Na teritoriju, ki ga je zasedla IS, so jim bile ponujene tri
možnosti: eksil, spreobrnitev v islam ali smrt. Na drugih teritorijih so morali plačevati jizyah,
davek na zagotavljanje varnosti. Niso smeli obnavljati porušenih cerkva in javno izkazovati
svoje verske pripadnosti. Vsi ti dejavniki so pripomogli k množičnemu izseljevanju (Mikhael,
2015). V mejne države Turčijo, Libanon in Jordanijo je zbežalo 250–300 tisoč sirskih kristjanov
(Save Iraqi/Syrian, 2019), leta 2016 naj bi se iz Sirije odselilo kar milijon oziroma polovica
krščanske skupnosti. Po njihovih besedah se v državo ne bodo vrnili, saj je Bližnji vzhod postal
prenevarno okolje za krščanstvo (World Watch Monitor, 2017).
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Grafikon 4: Sprememba deležev sirskih verskih skupin v času državljanske vojne
Vir podatkov: Michael Izady, 2018
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8. SKLEP
V okviru historičnogeografske pokrajine Levanta velja Sirija za zibelko vseh treh abrahamskih
religij – judovstva, krščanstva in islama. Na začetku bliskovitega širjenja novih religij je bila
prestolnica tako krščanstva v Antiohiji kot islama v Damasku za časa Omajadske dinastije.
Zgodovina verstev na sirskem območju je bila od vsega začetka burna – spremljala so jo
nenehne razprtije in drobljenje na vedno nove verske ločine. Kljub uradni relativno strpni
politiki Arabcev, ki so verskim manjšinam priznavale pravice v obliki administrativnih enot
miletov, so se vseskozi srednji vek in Otomanski imperij odvijali ljudski in državni pogromi nad
in med verskimi manjšinami.
Kljub temu lahko govorimo o razvoju sobivanja zelo raznolikih etnoreligijskih agregatov, ki pa
se je začelo krhati z njihovo politizacijo v 19. stoletju zaradi geopolitičnih interesov zahodnih
imperialnih sil, Rusije in Otomanskega imperija. Rezultati teh procesov so se izkazali v
tektonskih političnih premikih na začetku 20. stoletja z armenskim genocidom, arabskim
nacionalizmom in novo zarisanimi političnimi mejami novih političnih entitet. Prav v politiki
Francozev v okviru francoskega mandata »deli in vladaj« gre iskati razloge za sektarijansko
državljansko vojno na začetku 21. stoletja. Pod batističnim režimom, ki je promoviral
sekularno in do verstev strpno politiko, so tlela globoka nasprotja sunitske večine.
Zgodovinska religijsko-politična nasprotja krščanskih in muslimanskih skupin, pripadnost
številnim političnim entitetam zahoda in vzhoda ter fizičnogeografski dejavniki, ki se
izkazujejo v izrazito raznolikem reliefu so botrovali razvoju izredno pestre etnoreligijske
sestave prebivalstva. Kljub močni prevladi sunitskih Arabcev so se v državi ohranile številne
krščanske in šiitske ločine, ki so se pod tujimi vplivi (protestantskih misij in džihadistične
retorike) še bolj razdrobile.
Pri tem se zastavlja vprašanje trenda religijske homogenizacije ali heterogenizacije. Trajajoči
konflikt se ni le izlegel v nastanek mreže regionalnih etničnih enklav, ampak je načel tudi
vprašanje spreminjanja nacionalnih političnih meja. Deleži posameznih verskih skupin
nakazujejo izravnavanje prebivalstvene moči v prid verskim manjšinam. Vendar je določene
procese je državljanska vojna le pospešila. Iz države se je odselila večina krščanskega
prebivalstva, zaradi etničnega čiščenja so na robu obstoja ostali jazidi. V nasprotju s kristjani
se sunitska begunska večina namerava in se že vrača nazaj v državo. Še vedno trajajoča
državljanska vojna (vendar ni izključni dejavnik!) je torej pripomogla k osiromašenju verske
strukture Sirije, predvsem pa med etnoreligijske deležnike vnesla globoko nezaupanje.
Ponovno zaupanje se bo verjetno vzpostavljalo še desetletja.
Na podlagi v uvodu podanih hipotez lahko na podlagi proučenega lahko ovržemo hipotezo 1,
in sicer da med izseljenimi begunci relativno prevladujejo nesuniti. Obratno, daleč največji
delež predstavljajo suniti, zato so verske manjšine relativno povečale svoj(e) delež(e). Vpliv
Islamske države, ki je želela teritorij versko očistiti nesunitov, je bil očitno ali premajhen ali
prekratek ali pa se je bolj odrazil v razseljevanju kot odseljevanju prebivalstva v tujino. Ne
smemo pa zanemariti prihodnjih reverzibilnih tokov beguncev, ki se bodo vračali nazaj v
državo.
Hipotezo 2 – da se verska struktura zaradi državljanske vojne vztrajno homogenizira – lahko
navkljub ovrženi hipotezi 1 delno potrdimo: verske manjšine so se, skupno gledano, resda
relativno povečale, gledano posamezno pa so številne ugasnile ali pa so na robu obstoja na
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območju Sirije (številne krščanske manjšine, jazidi). Poleg tega se je na območju Sirije
vzpostavilo več regij z različnimi političnimi interesi (IS, Kurdi), ki so vplivale na zgoščevanje
verskih manjšin – bodisi zaradi načrtnega homogeniziranja bodisi zaradi različnih tokov
preseljevanja posameznih verskih manjšin v, za njihovo religiozno delovanje, strpnejša in
varnejša območja. Zato lahko sklenemo, da se je verska struktura predvsem regionalno
homogenizirala.
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9. POVZETEK
Sirija je država Bližnjega vzhoda v Jugozahodni Aziji ob vzhodni obali Sredozemskega morja.
Na vzhodu ji pripada zahodni del Mezopotamije, ki velja za območje nastanka prvih
civilizacij. Ker leži na strateški legi med Evropo in Vzhodno Azijo, njeno zgodovino tvori
nadvlada številnih svetovnih imperijev, spajanje in križanje kulturnih, etničnih in verskih
skupin. V antiki je bil teritorij pod rimskim in starogrškim vplivom in v času razraščanja
krščanstva zgodaj pokristjanjen. Pozneje je bila Sirija središče bliskovitega širjenja islama do
Evrope in Indije. Skoraj celotni novi vek je današnje sirsko ozemlje pripadalo Otomanskemu
imperiju, ki je teritorij izgubil po arabskem uporu v prvi svetovni vojni. Sirija je prešla v
protektorat pod francosko oblastjo – Francozi so za ohranjanje oblasti delovali po načelu
»deli in vladaj« in na vodstvene funkcije postavljali pripadnike etničnih in verskih manjšin.
Sirija je samostojnost razglasila leta 1946 in se za kratek čas politično povezala z Egiptom v
skupno državo. V šestdesetih letih je z državnim udarom na oblast prišla batistična stranka
(Baas) s Hafezom al Asadom. Vodila je panarabsko ideologijo, tudi s stalnim ustvarjanjem
napetosti z novoustanovljenim Izraelom, saj bi država sicer zaradi sektarijanizma – krhkega
soobstoja etničnih in verskih skupin – razpadla. Družbena nasprotja so na plan privrela v
začetku 3. tisočletja z nastopom Hafezovega sina Bašarja al Asada in ob arabski pomladi leta
2011 kulminirala v državljansko vojno, ki traja še danes in izrazito spreminja družbeno in
politično podobo Sirije.
Zaradi naravno- in družbenogeografskih, političnih in zgodovinskih razlogov ima Sirija pestro
etnično in versko strukturo. Kompleksno prekrivanje etnične in verske komponentne v Siriji
botruje delovanju tudi več etnoreligijskih skupin, tj. skupin, pri katerih se etnična
identifikacija povezuje z versko. Zaradi še vedno trajajoče državljanske vojne podatki o
sirskih družbenih skupinah v veliki meri temeljijo na ocenah. Največja etnična skupina v
državi so Arabci – njihov delež je odvisen od definiranja etnije, navaja se številke od 50–90
%. Sledijo jim Alaviti s približno 15 %, nato pa Kurdi, etnična manjšina na severu države, z
okoli 10 %. Večje skupine tvorijo še Druzi, Turkmeni, Armenci, Čerkezi, Nusairi in Asirci,
posebna, neavtohtona skupina pa so begunski Palestinci, ki so v državo pribežali v več
tokovih. Poleg naštetih v Siriji živijo še manjše skupnosti Jazidov, Čečenov, Osetincev, Romov
in Grkov ter črncev iz kotline Jarmuk.
Večina prebivalcev pripada islamski veroizpovedi – največ je sunitov, po ocenah dobrih 70
%, manjšina muslimanov pa se izreka za šiite dvanajstnike, ismailce (sedmerovce), alavite in
druze. Sirija ima verjetno najpestrejšo krščansko skupnost Bližnjega vzhoda, ki je odraz
burne politično-teološke zgodovine. Kristjani tvorijo dobrih 10 % prebivalstva, delijo pa se na
tri pravoslavne skupnosti (Grška pravoslavna cerkev Antiohijskega patriarhata, Sirska
pravoslavna cerkev in Armenska apostolska cerkev), šest katoliških skupnosti, od tega skoraj
nezaznavna Rimokatoliška cerkev in pet večjih unijatskih vzhodnih katoliških cerkva
(Armenska, Melkitska, Sirska, Maronitska in Kaldejska); posebnost sta Nestorijanska cerkev
in Vzhodna asirska cerkev, ki sta se obdržali od izobčenja na efeškem koncilu v 5. stol. po Kr.
Zaradi misijonskih misij 19. in 20. stoletja v Siriji delujejo tudi manjše protestantske
skupnosti, ki so zaradi prozelitizma – gorečega prizadevanja za spreobračanje v novo vero,
predvsem avtohtonih kristjanov – v zadržanih odnosih z drugimi krščanskimi skupinami.
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Nekdaj je v bila v državi prisotna tudi judovska skupnost, ki pa je zaradi političnih napetostih
med Sirijo in Izraelom v zadnjih desetletjih postala zanemarljivo majhna. Na severu države
deluje še majhna verska skupnost Jazidov, ki jo imajo muslimani za heretično in je zato
stalno preganjajo. Določen delež prebivalstva naj bi bil ateističen, a ker uradno ne obstaja,
število ateistov ni znano. Doslej država prebivalcev ni preganjala na verski podlagi, enako
velja za ateiste.
Sirija nima uradne državne religije. Ustava zagotavlja svobodo verskega udejstvovanja, razen
če to ne kali javnega reda, določa pa, da mora biti predsednik države musliman. Do
državljanske vojne je veljala de facto ločitev religije od države: parlament se ni vtikal v
zadeve religiozne narave in verske skupine se niso vmešavale v notranje zadeve države.
Veljala je za sekularno državo, ki je spoštovala vse religije. Vse verske skupine morajo biti
registrirane in so oproščene davkov. Javno šolstvo je uradno sekularno, vendar oblast
pooblašča krščanske in druške skupnosti, da smejo voditi nekatere šole. Članstvo v skrajnih
religioznih skupinah, kot so Muslimanska bratovščina in druge salafistične (sunitske
fundamentalistične) skupine, je z zakonom prepovedano in strogo kaznovano. Prepovedane
so tudi Jehovove priče, ki jih parlament smatra za politično sionistično skupino. Stabilnost
države že od političnega vzpona alavistične batistične stranke krhajo napetosti med državo
in sunitsko večino.
Od leta 2011 v Siriji divja državljanska vojna, katere glavni posledici sta verski
fundamentalizem in migracijski tokovi. Od začetka državljanske vojne Sirijo pretresa razrast
skrajnih sunitskih skupin – državna oblast je zato za mnoge verske manjšine porok miru.
Največja in najbolj odmevna je bila Islamska država, ki je nasilno versko homogenizirala
pridobljene teritorije, a je bila leta 2019 uradno dokončno poražena. Sirija je trenutno
država z največ notranje razseljenimi prebivalci in tudi največ izseljenimi begunci, skupno se
je morala razseliti ali izseliti več kot polovica prebivalstva. Velika večina beguncev je arabskih
sunitov (79 %), ki jim sledijo Kurdi (9 %) in kristjani (8 %). Relativni deleži verskih manjšin so
zato v primerjavi s sunitsko večino narasli, vendar pričakujejo, da se bo večina sunitov
sčasoma vrnila v državo. Kljub temu se območje do določene mere versko homogenizira: iz
države se nepovratno izseljujejo krščanske skupine, genocid pa je Jazide potisnil na rob
obstoja; zaradi oblikovanja regij, ki jo obvladujejo skupine na etnični in/ali verski podlagi, pa
se teritorij homogenizira tudi regionalno.
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10. SUMMARY
Syria is a Middle Eastern country in southwest Asia on the eastern coast of the
Mediterranean Sea. Because of physical and social geographical, political and historical
reasons, the country has a diverse ethnic and religious structure. The majority of population
is of Islamic faith – the most of them are Sunnis (according to estimates they represent
70%), and the minority of Muslims identify as members of different Shia branches: Twelvers,
Ismailis (Seveners), Alawis and the Druze. Syria probably has the most diverse Christian
community of the Middle East, which is a result of a turbulent political and theological
history. Christians represent over 10% of population and are divided into three Orthodox
communities, six Catholic communities and smaller Protestant communities, the Nestorian
Church and the Assyrian Church of the East are another features of the country. The Jewish
community is negligibly small. In the north of the country, there is also a small religious
community of Yazidis. A certain amount of population is supposedly atheist, but since these
citizens officially do not exist, their number is unknown.
There is no official state religion in Syria. The constitution guarantees freedom of religion,
unless the religious practices disturb public order, and stipulates that the president has to
be a Muslim. Until the civil war, the state and religion were de facto separated: the
parliament did not meddle in religious affairs and religious groups did not interfere in
internal affairs of the country. Syria was regarded as a secular state that respected all
religions. All religious groups have to register, and they are tax-exempt. State education is
officially secular.
Since 2011 Syria has been ravaged by the civil war, whose two major consequences are
religious fundamentalism and mass migration. From the very beginning of the civil war, Syria
has been facing the expansion of Sunni extremist groups – the civil authority is therefore a
guarantor of peace for many religious minorities. The Islamic State of Iraq and the Levant,
which carried out a violent religious homogenization of the conquered territories, was the
largest and the most notorious until 2019, when it was officially and decisively defeated. At
the moment, Syria is a country with the highest number of internally displaced population
and the highest number of refugees that emigrated – in total more than a half of population
had to displace or emigrate. The large majority of refugees are Sunnis (79%), followed by
Kurds (9%) and Christians (8%). Compared to Sunni majority, the quantity relative of
religious minorities has increased, however it is expected that the most of Sunnis will
eventually return to the country. Nonetheless, the area is being, to a certain extent,
gradually homogenised: Christian groups constantly emigrate, and the genocide pushed
Yazidis to the brink of extinction; because of emergence of regions controlled by groups on
the ethnic and/or religious grounds, the territory is being regionally homogenised as well.
Prevod: Gal Viršek Žiger
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