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Wojna domowa w 
Syrii – trwająca od 
2011r. wojna 
domowa między 
siłami wiernymi 
prezydentowi
Baszszarowi al-
Asadowi a zbrojną 
opozycją.



Historia



W Syrii najpierw nic się nie działo. Wszystko zaczęło się zmieniać 
15 marca 2011 roku, gdy wybuchły pierwsze protesty. Zostały 
krwawo stłumione przez siły bezpieczeństwa, ale ludzie 
wychodzili protestować w kolejnych miastach. I spotykały ich 
jeszcze bardziej krwawe represje. Zaciskała się pętla wzajemnej 
przemocy. Trudno powiedzieć, kiedy dokładnie rozpoczęła się w 
Syrii wojna domowa, ale nie później niż po trzech miesiącach od 
pierwszych niepokojów. Zbrojny opór narastał, w jego rezultacie 
powstała FSA.

Nieprzygotowana na taki obrót wydarzeń syryjska władza szybko 
traciła kolejne terytoria na rzecz rebeliantów. 



Grupy umiarkowane po niekończących się debatach zyskały wsparcie Zachodu, ale tak 
marne, że błyskawicznie zostały zmarginalizowane - nie miały pieniędzy ani broni, przestali 
do nich napływać ochotnicy. Coraz więcej bojowników decydowało się dołączać do 
znacznie lepiej zorganizowanych i wyposażonych frakcji radykalnych. W siłę rośli więc 
fundamentaliści i dżihadyści - Ahrar asz-Szam, powiązana z Al-Kaidą Dżabhat an-Nusra, a 
potem Państwo Islamskie. Ahrar asz-Szam może liczyć na Turcję, dwa pozostałe 
ugrupowania mogły lub wciąż mogą - na pomoc państwa Półwyspu Arabskiego. By wziąć 
udział w dżihadzie, do Syrii przyjechało też 40 tysięcy ochotników z całego świata.

Początkowo to Dżabhat an-Nusra wydawała się być grupą, która przejmie rewolucję. Była 
lepiej zorganizowana i dofinansowana, przez co szybko zdobywała popularność. 
Niespodziewanie na kluczową siłę wyrosło Państwo Islamskie i wymierzyło broń nie tylko w 
reżim, ale też inne siły antyrządowe. Doszło do tego na skutek wielu czynników, takich jak 
finansowanie i dozbrajanie z zagranicy. 

W 2014 roku Państwo Islamskie odbiło z rąk Dżabhat an-Nusry i FSA syryjską Rakkę. 
Wkrótce zajęło Mosul, drugie największe irackie miasto. W szczytowym okresie, w 2014 
roku, dżihadyści kontrolowali terytorium wielkości Wielkiej Brytanii.



Zakończenie wojny domowej i upadek kalifatu stały się możliwe tylko dzięki 
wsparciu z zagranicy. Tak jak amerykańskie naloty prowadzone w Iraku 
zatrzymały dżihadystów przed zajęciem ważnych miast Duhok czy Erbil, tak 
kilka miesięcy później w syryjskim Koban, leżącym przy granicy z Turcją, 
Kurdowie dostali broń i wsparcie z powietrza. Dzięki temu udało się 
przerwać oblężenie Państwa Islamskiego.

Te wydarzenia rozpoczęły aktywny udział Stanów Zjednoczonych w 
syryjskim konflikcie. USA stanęły na czele międzynarodowej koalicji 
walczącej z dżihadystami spod czarnej flagi. Amerykanie kurdyjskie i 
arabskie bojówki walczące pod wspólnym sztandarem Syryjskich Sił 
Demokratycznych (SDF). W efekcie z rąk tzw. Państwa Islamskiego zostały 
odbite liczne terytoria. Dżihadyści po utracie w październiku 2017 roku 
swojej "stolicy", którą była Rakka, bronią ostatnich pozycji na pustyni we 
wschodniej Syrii.



Zagraniczne wsparcie uratowało przed upadkiem również 
prezydenta Syrii Baszara al-Asada. Ale w jego przypadku pomoc 
przyszła z Iranu i Rosji. Siły antyrządowe były bliskie zajęcia 
stołecznego Damaszku, a dni prezydenta wydawały się 
policzone. Asada ocaliła jednak rosyjska interwencja we wrześniu 
2015 roku. Była jedną z przyczyn tego, że siłom rządowym udało 
się przed końcem 2016 roku przerwać obronę rebeliantów i 
przejąć kontrolę nad największym syryjskim miastem - Aleppo. 
Walki o miasto trwały przez cztery i pół roku. Była to jedna z 
najkrwawszych bitew tej wojny. Według danych Syryjskiego 
Obserwatorium Praw Człowieka zginęło w niej 21 452 cywilów.



Dziś Syria zmierza do podziału na trzy strefy. Południe i centrum kraju 
niemal w całości należą do rządu wspieranego przez Rosję i Iran. Północny 
zachód - do sił antyrządowych wspieranych przez Turcję. Z kolei północny 
wschód, kontrolowany przez SDF, ma poparcie międzynarodowej koalicji. 
Atak na którąkolwiek ze stref wiąże się z zagrożeniem poważnym konfliktem 
już nie syryjskim, a międzynarodowym.



Przewodnik 
po Syrii





Zaczęło się od protestów...



Przeszło w wojnę...

I jeszcze się nie skończyło...





Przed bombami...

Musiałem uciekać...

Nazywam się Khaleb 
i pochodzę z Syrii.

Ja miałem szczęście... Ja jestem bezpieczny...



Ale one nie...



Taki widok na ulicach w Syrii 
można nazwać normą...

Niestety to nasza 
codzienność...



Największe 
zagrorzenia to:



Bomby



Atak gazowy w 
Ghucie – atak rakietowy 
z wykorzystaniem broni 
chemicznej 
przeprowadzony 21 
sierpnia 2013 w Ghucie, 
czyli na terenach 
rolniczych położonych 
na wschód od 
Damaszku 
zamieszkanych przez 
sunnitów. Według 
szacunków opozycji w 
ataku gazowym zginęło 
od 355 do 1821 osób.

Ataki gazowe



Niedorzywienie...

Głód...



Bieda...



Śmierć...
Zginęło około pół 
miliona ludzi. 
Dokładna liczba 
nie jest znana, 
szacunki wahają się 
od ponad 350 tys. 
do niemal 600 tys.



Oraz zniszczenia...



Każdy kolejny rok tego konfliktu coraz bardziej go gmatwa. 

Rozwiązania, które umożliwiłoby przerwanie spirali przemocy, nie 

mają ani Syryjczycy, ani światowe mocarstwa.



Ci ludzie 
przeżywają piekło 
na Ziemi...
Ale można im 
pomóc:
https://unicef.pl/c
hce-pomoc/nasze-
akcje/pomoc-dla-
syrii

https://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje/pomoc-dla-syrii


Prawdziwe historie i przeżycia 
syryjczyków
• https://amnesty.org.pl/uchod%C5%BAcy-syryjscy-

nieopowiedziane-historie/

• https://wyborcza.pl/1,75399,19254097,listy-uchodzcow-do-

europy-trzy-historie-trzy-kobiety-kazda.html

• https://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2018/07/16/historia-

syryjskiego-uchodzcy-ferasa-daboul

https://amnesty.org.pl/uchod%C5%BAcy-syryjscy-nieopowiedziane-historie/
https://wyborcza.pl/1,75399,19254097,listy-uchodzcow-do-europy-trzy-historie-trzy-kobiety-kazda.html
https://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2018/07/16/historia-syryjskiego-uchodzcy-ferasa-daboul


Linki:

• https://weekend.gazeta.pl/weekend/1,177340,23523114,syria-
przewodnik-po-wojnie-ktora-wcale-sie-nie-
skonczyla.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM
&utm_campaign=FB_Komentarze

• https://www.rp.pl/Analizy/303149962-Jerzy-Haszczynski-o-
wojnie-w-Syrii-Cierpienie-milionow-nie-ma-konca.html

https://weekend.gazeta.pl/weekend/1,177340,23523114,syria-przewodnik-po-wojnie-ktora-wcale-sie-nie-skonczyla.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Komentarze
https://www.rp.pl/Analizy/303149962-Jerzy-Haszczynski-o-wojnie-w-Syrii-Cierpienie-milionow-nie-ma-konca.html
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