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SYRIEN
Damaskus–Aleppo–Qamishliye
Inledningen på spännande månadslång resa genom Syrien och Jordanien. Reste
till Qamishliye, gränsstaden mot Irak och Turkiet, inbjuden av den assyriske
brudgummen Pauius – bosatt i Sverige – att där närvara vid hans bröllop. Blev
genast efter ankomsten till Damaskus introducerad till Jouniah från Södertälje
som också skulle fara till Qamishliye, men liksom jag inte flyga. Vi reste därför
tillsammans och låtsades vara man och hustru, något som var en smart lösning
för oss båda. Först med buss till Aleppo, och sedan en lång underbar fastän
kylslagen tågresa på Eufratbanan till Qamishliye.
26 år gammal, hade just pluggat arabiska/Damaskusdialekt vid universitetet i
Göteborg jämsides med journalistik-studierna. Fungerade fint.

PAULUS PÅ BRÖLOPPET

JOUNIAH och PAULUS i DAMASKUS

Resa till Syrien, del 1
22 december
På flyget till Damaskus träffade jag ett helt sällskap av assyrier, kristna
tillhöriga den nestorianska kyrkotraditionen i Irak och Syrien, som flytt undan
förföljelse i sina hemländer och som Sverige tog emot som kvotflyktingar i
slutet av 1960-talet och början av 1970-talet, jämte en stor grupp syrian
er från Turkiet. I Sverige har över 100 000 personer bosatt sig framför allt i
Södertälje.
Det råder stor begreppsförvirring
beträffande dessa två separata
kristna grupper i Sverige, ofta
sätter man felaktigt likhetstecken
mellan dem.
Den nestorianska kyrkan
kallar sig för Österns kyrka och
framhåller sina rötter i att ha
etablerats av aposteln Tomas,
och vars teologi formaliserades
vid biskopsmötet, synoden, år
410 i staden Seleukia-Kteisphon.
Kyrkan expanderade snabbt och var under flera hundra år världens största kyrka, med stift
från Medelhavet och ända till Kina med 80 miljoner anhängare när den var som störst.
Kyrkan leds av en patriark som fram tills 1976 fanns i Mosul, Irak, men efter att patriarken
Mar Shimun XXIII Esha mördats 1975 gick patriarkatet i exil i Chicago.
Syrianerna tillhör en annan religiös tradition – den kaldeiska – som är en del av den
Syrisk-Ortodoxa kyrkan och vars patriark finns i Damaskus.

På väg till bröllop i Qamishliye
Sällskapet jag mötte på planet var på väg till Syrien för att en i gänget, Paulus, skulle gifta
sig i staden Qamishliye i landets nordöstra hörn, alldeles invid gränsen mot Turkiet och Irak.
Lärde först känna blivande brudgummens vän Jakob från Södertälje. Vi hade sällskap
från planet in till Damaskus med taxi med honom, hans mor och en vän, Gabriel. Vi tog in
på ett hotell tillsammans, men sedan visade sig att de nödvändigtvs måste åka vidare med
taxi till Aleppo på natten för att komma med tåget därifrån till Qamishliye nästa dag. Vi lyckades lösa ut våra rum mot halva hyran.
Precis då dök själva brudgummen Paulus lägligt upp och jag följde med honom till ett
annat, billigare hotell. Jag hade nämligen ingen lust att lämna Damaskus redan nu, och
ensam hade jag inte råd bo på det första hotellet.
Vi delade på hotellrum och var ute på restaurang på kvällen och åt och drack tillsammans. Paulus visade sig vara en sådan jättetrevlig person som man genast märker att det
är en riktig vän. Han bor i Stockholm och talar bra svenska.Han ville absolut måste komma
med till hans bröllop i Qamishliye den 30 december.

Resa tilllsammans med Jouniah
Idag presenterade han mig för Jounia Brimo, en charmerande kvinna från Södertälje som
också skulle vara med på bröllopet. Hon reste med sin femåriga son Louwe. Nu kom
Paulus med ett spännande förslag.
Eftersom han själv avsåg att redan nästa dag flyga till Deir al Zor, nära Qamishliye, då
han ville komma snabbt hem till sin fästmö Farijal och förbereda för deras bröllop, att jag

skulle kunna resa landvägen med buss och tåg till Qamshliye via
Aleppo i sällskap med Jouniah. Det skulle göra resan för henne och
hennes son säkrare att ha mig med som manligt sällskap. För i ett så
mansdominerat land som Syrien är det riskabelt att resa som ensam
kvinna
Jag accepterade villigt Paulus förslag, för det innebar fördel även
för mig. Genom att resa med en syrisk kvinna med barn skulle jag
undgå att uppfattas som en vanlig turist, och stället framstå såsom en
äkta make med familj. Dessutom kunde jag få Jouniahs hjälp med all
reseplanering, biljettköp med mera.

Saulus blev Paulus
Paulus gav sig av med flyget på måndagen 24 december, men innan dess besökte vi –
Paulus, Jouniah och jag Hananias kapell, beläget på den plats där enligt biblisk tradition
Hanania döpte den judiska farisén Saulus som nitiskt förföljde den tidiga kristna kyrkan
bland annat i Damaskus. På vägen dit mötte han, enligt Apostlagärningarna, Jesus i en
uppenbarelse och omvändes till kristendomen.
Under nya namnet Paulus blev han missionär, teolog och författare till flera brev som
ingår i Nya Testamentet. Han anses ha spelat en mycket stor roll för utformningen och
spridningen av den tidiga kristendomen.

24-25 december 1979
Jouniah och jag åkte till Seid Naye, ett kloster i bergen 40 km nordväst om Damaskus, men där var så
kallt och klostret låg insvept i moln så det var inte
något nöje. I Damaskus för övrigt besökte vi den
berömda Ummayadmoskén och den stora basaren.

27 december 1979
Makalös basar i Aleppo
Igår tog vi en buss till Aleppo, en resa på fem och
en halv timme med paus i Homs.
Basaren i Aleppo är en makalös upplevelse.
Trånga gränder under tak kors och tvärs, massor
folk och folkslag med klädedräkter. Doft av kryddor,
rökelse, te och damm. Precis som en orientalisk
basar alltid har alltid varit, men som det inte finns
många kvar av. Inne i basaren finns tre välbevarade karavanserajer med sina typiska kringbyggda gårdar. Och så klart precis som i Damaskus mitt inne i basaren finns en rofylld
moské från det första kalifatets tid – 600- och 700-talet.
Också i Aleppo, mitt i stan på en klippa, reser sig mäktigt citadell, en arabisk fästning från
korstågstiden på 1200 talet. Mycket välbevarat inklusive en väldig festsal vars väggar och
tak är helt täckt med utsökt sirlig ornamentik.

Kurdiska vänner i Citadellet
Uppifrån citadellet har man en enastående utsikt över hela Aleppo och trakterna däromkring. När jag stod där uppe och filosoferade kom det kom två trevliga killar fram och ville
prata. För första gången fick jag klara av en konversation helt på arabiska.
De var kurder, ännu en av de många minoriteter som gör landet så intressant i mina
ögon. Båda studerar vid handelshögskolan i Aleppo. Den ene kom från Qamishliye, och jag

fick senare adressen till hans föräldrar och släkt där. Hans far är lärare och talar engelska.
Men jag tvekar att ta kontakt med dem på grund av att jag låtsats vara gift med Jouniah.
Ända sedan Damaskus har folk överallt tagit för givet att jag är gift med henne, eftersom
det aldrig förekommer att en arabisk flicka umgås med och reser med andra män än sin
make eller sina bröder.
Vi har villigt spelat med i spelet då det haft klara fördelar för oss båda. Dels för Jouniah
självklart, men också för mig. Jag har inte behandlats som en vanlig turist utan som en
speciell, ytterst intressant person. Däremot tilläts vi inte dela rum på hotell i Aleppo. Det på
grund av att det inte står i våra pass att vi är gifta, och ogifta får inte bo ihop i Syrien.

28 december 1979
Nybyggd järnväg längs Eufrat
Tågresa Aleppo-Qamishliye. Skön färd längs Eufrat, men svinkallt. Mycket få passagerare
på tåget, hade en hel vagn för oss själva. Satt tätt intill Jouniah, romantiskt värre.
Resan började tidigt, avfärd klockan 06:00 från Aleppo och vi var framme 13:45. Eftersom banan var nylagd gick det snabbt att färdas.
Genom denna nya järnväg är det inte längre nödvändigt att åka genom Turkiet om man
ska från Aleppo till Qamishliye eller vidare tlll Irak. Bakgrunden är att Syrien tvingades
avträda stora landområden till Turkiet på 1930-talet. Bland annat kom Bagdadbanans
förbindelse mellan Syrien och Irak löpa alldeles innanför det turkiska gränsen.
Järnvägen underlättar också exploaterandet av den rika jordbruksbygd som nordöstra
Syrien är. Den stora dammen i floden Eufrat i Raqqa och den nya Assadsjön har lett till en
stor satsning på att bygga nya bevattningskanaler och öka den odlade arealen. Deir al Zor
och Qamishliye är de stora jordbruksmetropolerna.

29 december 1979
Besökte assyriska stadsdelen
Nu en vecka efter ankomsten till Syrien hade även jag tillsammans med Jouniah kommit
fram till Qamishliye och jag hade blivit bjuden till Paulus bröllop med Farijal. På eftermiddagen kom Jouniah och en kusin till henne till mitt hotell, och så gick vi ut och köpte kläder för
bröllopet. Jag köpte ett par svarta byxor 61 kronor – allt är mycket billigare än i Sverige.
Sedan promenerade vi på de leriga och kladdiga gatorna (det har regnat fruktansvärt
mycket de senaste veckorna), vi gick till den assyriska stadsdelen och hem till Jouniahs
farbrors hus.
Ett enplans lerhus kring en gårdsplan med en djup brunn mitt på. Bjuden på middag –
kåldolmar med risfärs, runda kakor av ojäst bröd, surmjölk och sallad. Som alltid här äter
man med fingrarna vilket ger mycket mer känsla för maten än med kniv och gaffel.

Syrienlitteratur
Åter till hotellet några timmar läste i min reselitteratur; dels en bok om Baath-partiets (det
styrande i Syrien) uppbyggnad och partiets etniska och religiösa struktur (”Syria under the
Ba´th 1963-66. The Army-Party Symbosis” skriven av Itamar Rablnovich); dels en engelsk
reseskildring om Damaskus (”Damaskus. Syriens huvudstad förr och nu” skriven av Colin
Thubron).
Därutöver umgicks jag med övriga hotellgäster, bara män. Bland annat två trevliga
elektriker från Rashidiye, söder om Qamishliye. En irakisk lastbilschaufför hade kommit från
Mosul (Al Mawsil) dagen innan. Han berättade att det även i Irak är osedvanligt kallt dena
vinter. Fast medan i Syrien kyligt väder kan innebära snö och minusgrader så betyder kyla i
Irak 20 plusgrader i Mosul och Bagdad, och 25 grader i Basra.

BRÖLLOPET
Klockan 19:30 tog jag mig till den katolska kyrkan där bröllopet skulle äga rum. Paulus är
nämligen katolik medan Farijal när nestorian liksom de allra flesta assyrier. Återsåg Jakob
som jag lärde känna i Damaskus.
Kyrkan blev fullsatt av assyrier – vänner och släktingar. Prick klockan 20 kom brudparet i
vilt tutande bilar och så skred de in i spetsen för en procession i kyrkan. Tre präster officierade, två katolska och en nestoriansk, den senare med svarta kläder och långt skägg.
Jakob förklarade för mig allt det som skedde framme vid altaret. Brudparet fick bland
annat på sig kronor på huvudet, och de tog nattvarden innan det var över. En lekman läste
ur Bibeln, avsnitt som behandlar förhållandet mellan man och hustru.
När den religiösa biten var över promenerade vi 10 minuter bort till den syrisk-ortodoxa
kyrkan, i vars gemensamhetslokaler festen skulle rum. En stor sal, en assyrisk orkester på
plats med förstärkare och högtalare mitt på ena långsidan. Stolar i flera rader längs långsidorna och ena kortänden.

Erbjuden hedersplats
Jag satte mig först med Jakob och hans mor, men när brudparet kommit och satt sig såg
Paulus mig och bjöd mig genast fram att sitta på hans högra sida. Hedersplats.
Cirka 150 personer totalt. En fotograf som ständigt tog bilder, många med mig eftersom jag
var ett pittoreskt inslag i festen.
Rätt olikt svenska bröllopsfester. Ingen mat och ingen dryck förrän sent på kvällen. Däremot erbjöds vatten och cigaretter som serverades till alla som önskade det. Alla gäster satt
på sina stolar och tittade på dem som dansade. Til en början modern musik, som svensk
dansmusik fast med sång på assyriska och arabiska.
Assyriska är en form av den gamla arameiskan – språket som Jesus talade. Det är en av
tre saker som förenar assyrierna. Det andra är religionen, nestoriansk kristendom och den
tredje förenande faktorn utgörs av tron på att de är ättlingar till de gamla assyrierna. Med
centrum vid floden Tigris i Mesopotamien i det nuvarande norra Irak var Assyrien en stormakt vars imperium existerade i över 1400 år, fram till dess undergång i början av 600-talet
f.Kr.

Underbar danskväll
Skulle kunnat vara vilket dansställe som helst i Sverige. Men... till en början passar det sig
inte att i svensk anda bjuda upp vem man vill. Det betyder mycket mer här. Sålunda dansar
till en början bara äkta par respektive bror och syster.
Efter ett tag övergick orkestern till att spela assyrisk folkmusik, och nu blev det festligt.
Massor av folk upp för att dansa folkdans till jättefin musik. Även jag blev uppdragen i
dansen till allas förtjusning. Gjorde så gott jag kunde och tyckte det var jättekul. Jakob
uppmanade mig att komma till Södertälje och lära mig dansa ordentligt.
Vid 23-tiden gick Farijals systrar runt och bjöd på choklad, marsipan och konfekt samt
bananlikör och arrak. De gick långsamt runt och serverade alla ur samma glas.
Paulus uppmanade mig att dansa, ty alla tjejer på festen längtade att få dansa med mig
och visst fanns det många söta tjejer. Så efter ett tag var jag uppe och dansade mig svettig
till såväl engelska som assyriska låtar.

Uppmanad att gifta mig
Folk började lämna festen efter midnatt men den fortsatte tills klockan 2 då orkestern slutade spela. Jag sade farväl och tack, och gick sedan denna stjärnklara natt genom Qamishliyes gator och kände mig jätteglad. Det var nu frost så leran på marken hade stelnat.
På Paulus bröllop fanns det en tjej som var precis lik Lena på Öland. Överhuvudtaget

ser många assyrier helt europeiska ut, som två av brudens systrar. Den ena en ljus tjej med
fluffigt hår och röd klänning som var först med att bjuda upp mig till dans; den andra helt
mörk i svart klänning – som också bjöd upp mig tlll folkdans tätt inpå. Jag bjöd naturligtvis
upp Jouniah och dansade länge med henne – min låtsasfru.
Paulus trugade att jag måste gifta mig med en flicka från Qamishliye. Är mig inte orealistiskt efter denna kväll och bröllopsfest.

30 december 1979
Klockan är nu 15:30 och jag befinner mig på Funduq Sijaha (turisthotellet) i Qamishliye. Vi
sitter tio personer i vardagsrummet till det enkla hotell jag bor på. TV:n står på och just nu
turkisk TV. Allt emellanåt skiftas det dock till syriska eller irakiska program.
Mitt på golvet står en fotogen av syrisk modell, som finns i varje hem och varje restaurang och hotell i Syrien. Värmen leds från kaminen genom plåtrör in i andra rum. Kallt är det
dock på rummen så man sitter helst här ute i allrummet. Jag betalar 8 kronor per natt här.
Te och kaffe blir jag bjuden på. Stämningen är trevlig och vänlig.
Bröllpet igår kväll var fantastiskt, och jag hade hjärtligt skoj. Klockan är 19:20, Jouniah
och hennes kusin kom till hotellet och jag fick avbryta mitt skrivande om gårdagskvällens
bröllop. De ville promenera, och det gjorde vi. Åter på hotellet har jag suttit och tittat på de
irakiska och syriska nyhetsprogrammen och blivit bjuden på äkta arabiskt kaffe, ett par
klunkar. Gott, kryddat med kardemumma tror jag.

Dags fara vidare
Jouniah ska imorgon åka med släktingar till staden Raqqa och stanna två dagar. Alltså far
jag också härifrån imorgon. Hon tror att jag var arg på henne för jag inte besökt henne och
hennes familj idag. Faktum är att hon är kär i mig och hon är orolig att jag inte känner
samma sak för henne. Jag lovar att vi ska träffas i Sverige.
Imorgon bitti ska jag vara på järnvägsstationen klockan 5 och köpa biljett till tåget. Resan
till Aleppo kostar 20 kronor, en åtta timmars resa på 600 kilometer. Det är lätt att räkna om
från syriska pund (Lira) till kronor, växlingskursen är ungefär 1:1. På banken får man 90
pund för 100 kronor, i basaren får man upp till 100 pund. Jag är helt frisk, lite lös i magen
men ingen diarré. Men på tåget finns ingen värme så jag tänker ha på mig alla tänkbara
kläder.

Alawiter dominerar landet
Imorgon far jag alltså åter till Aleppo. Där tänker jag leta efter ett stråkinstrument, en lira,
som Stefan Nilsson i Lund bett mig köpa och gett mig pengar för.
Därefter har jag tänkt besöka Latakia (Al Ladhiqiya), Syriens största hamnstad och
huvudort i den alawit-dominerade Latakiaprovinsen. Alawiter är en minoritetssekt som av de
flesta muslimer betraktas som avfällingar från Islam. Men som trots detta och att det faktum
att de endast utgör 11 procent av befolkningen dominerar de starkt i militären och därmed
även i statsledningen.
Det finns massor av andra intressanta platser att besöka i Syrien, bland annat det
legendariska Palmyra ute i Syriska öknen, så jag kommer alls inte hinna med att se dem
alla denna gång.
På lördag måste jag nämligen lämna Syrien. Då tänker jag försöka ta Hejaz-järnvägen
om den ännu är i bruk från Damaskus över gränsen till Jordanien. I Jordanien är det förutom
Amman det berömde Petra och Döda havet jag vill se.
LARS EKLUND
Fortsättningen på resan i Syrien och Jordanien, se Resebrev 45
http://larseklund.in/resebrev/45_latakia-akaba1979.pdf
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Den 16: e juni i :,r utörclc.dc s 60 kr-.de tter i Aleppo, Syriens o.ndro.. stad
belä._:-cn i nordvästrc. delen 2-v l.:.ndet. Alln tillhörde den religiös-:.
minoritr:;tcn a.lawi terna. :Det är

sn.r;-.i,lt:.

minoritet som president

Hnfez al-Assnd tillhör�
V---.c1 betyder mord.:n i Aleppo? Vilk� 0ruppcr lcämpar

011

1.dctcn i

Syrien ida.g? För att bcsv-:-.r'.l de fr.lL�orn['.. är det nödvändigt att titto.
på Syriens 19OO-to.lshistoria. De et:1.iska, religiösa och politisk::1.
motsättningarna. idn� hnr nämligen o:Ctn.st sin grund i de historiskci.
förutsättningarna som radde i börj�n nv 19OO-tnlet och tidi8are.
Osncnsl�a Rikets sör.derfall
Syrie:i:i. ve>.r fram till förste. världslcriget en del o.v det Osmnnska
riket,, Frcin slutut nv 120O-tnlet var Syrien en enhet bestående n:v
det nuv':l.r".nde Syrien, Libanon, Palestina och Jord'"'..nien.
Det vnr ett mycket heterogent land med !�ängder o.v olika religioner
och folkgrupper ., Vid det Osmansl{:a rikets tillbaka.gäng i början av
19OO-tnlet strävn.de England och Frankrike efter o.tt 0verto. den politisku d0mino.nsen i detta strc.tcgiskt vil;:tiga ouråde .,
skrevredan 1912:
Den brittiske n.gentan i K�iro, Lord Kitchener,
11

Södra. Syriern, upp till Ho.i:fa 0ch Acre nch ned till Almba.-viken

är nv politiska c-ch strntegisko. skäl en oersättlig tillcång för det
brittiska iM.periet� 11
Frankrike hade sedan mitten av 18OO-ta.let stora. intressen i det
kristet dominerade Libo.non ,,
Under första. världskriget förm.adde engelsuännen den hashemitiske
regenten Hussnin av Hijaz (på o.rabisko. halvöns västsida) att nnsluto.
siG till kriget mot turkarna ,, Detta. mot löfte om o.tt efter kriget
fill! bilda en o.rnbisk nntionalstat ·:,r· • med Husse.in som överhuvud t'/
1917 sto.�tade arabupproret not turknrno.o I september 1918 befriades
Dru::m.scus ...
Britternas löfte till Hussain stod i direkt mctsättninG till dels
Bnlfour-deklar::.tionen

'l.V

1917 (den utlova.de ett judiskt no.tiona.lhem

i Palestino.) 9 dela i notsättning till Sykes - Picot fördraget, ett

2
hemligt avtal som gick ut på att dela mellan-östern mellan England och Frankrike,,
Vid Versailles-frede n fro.mkom

de nna

motsättning� Västmakterna

erkände

Hussain x

som kung endast i Hijazo Syrien ooh Irak skulle delas upn på mandat� Den norra
delen av S�ien skulle ingå i det franska intresseområdet o
I na.mascus hade Hussains son ?aisal upprättat

en

regim understödd av brittiska

trupper �Ilösten 1919 drog britterna bort de ssa truppero Trots de starka anti
franska stämningarna i landet lämnade man det öppet för fransk interve ntionq
Franska trupper hade redan ockup erat

Libanon nch kuststräckan norr därom 9

Kungariket Rörenade Gyrien
Fransmännen försökte förmå Faisal att acr eptera

en

fransk överhöghet� I Syrien

väcktes en folklig oppositionsvåg mot Europa� På många håll återknöts kontak
ter med Turkiet? I �amascus g hade bildats den s�k Syriska Kongre sseno Den fö�
dömde

de

en uppgörelse som Faisal träffat me d fransmännen ochl�

istället fram en

resolution den 8 mars 1920 i vilken �a.n krävde full själ vständighet för hela
Syrien
(inklo Pal e stina) under Faisal_den 1� Man medgav autonomi åt Libanon, och man
förespråkade en union me d Irak� De nn� självständighetsförklaring vållade starka
prote ster från England och Frank�ike o
Vid San Remo-konferensen 19-26/4- 1920 beslutades om mandateno Syrien skulle bli
en

självständig stat men under fransk övervakning, Palestina skulle avskiljase

Detta åsidosatte f�llständigt Syriska

Kongressens resmlutionero I Syrien upp

stod en stor proteströrelse som även inkluderade gerilla-attacke r mot franska
förläggningar mot gränsen till Libanon.,
Den 9/7 utfärdade Frankrike ett ultimatUJ!l till Faisal att acceptera mandatet�
�4/7 invaderar fransmännen Syrien med en överlägse n arme� Slaget vid Maisalun
innebär krossandet av

den

syriska

• nationenn Fransmännen ockuperar Damascua

0ch Faisal lämnar landet 0 Han far till Palestina där han efter förhandlingar
med britterna så SI!lå.ningom får bli kung i Irak iställe tn
Faisals bror AbduJ.lah samlar �n syrisk!!: nationalist

:-o.:r.m� och tågar mot

nnmascuso På britternas avrådan ful lfölj e r han dock ej utan sto.n.nar i
1yrien som blex Transjordanienn Där får han lov att bli kungo

den

del av

MANDAT TIDEN
För att strypa nationo.lisn en, splittra.de fransnännen upp Syri e n i 5 sto.ter;
Ale ppo, Da.r:iascus, ett utöko.t Liba.non, Alo.witernas stat och Jabal Duruz.
Britterna. splittra.de santidigt upp södrn Syrien i två stater.
Aleppo och Dc.nnscus me d en religiöst enhetlig befolkning slogs åter ihop 1925
m e da.n Alawiterno.s stut och J�bnl Durl.il.Z återfören�s till Syri e n 1942 0
Alawiterno. son ido.g 1979 har
politisk makt

en

äo�ine rnnde ställning både vad gäller civil och

trots att de utgör bara 11,5

%

o.v befolkningen grundlade sin ställ,

ning genom denna sto.t. Fro...11smännen satsa.d e nycket på denna grupp

genom utbild

ning, intensiv hande l och genom ntt �töttu deras administration & Alawiterno. var
den end::to. grupp, föruton sinnisterna1son drog enbart fördelar av ra.ando.ttiden 0
Dpposition e n växte sig under tid en stcrk i Syrien not fransmännen. Den Syrisk
Po.lostinska kongres8en bildades 1921 och stod i spetsen för motståndet�
DET STORA SYRISKA BEFR&ELSEKRIGET
Ett uppror i druzernns land Jnbnl Du.ruz 1925 utvecklade sig snabbt till

e tt

allnänt uppror i hela Syrieno Det utvecklo.d..:s en koalition raellcn no.tionnlist
ern� i Dn��scus och stc..-i.folken i bergen , detta vc.:r nagot helt nytt för Syrien�
Frrm?nänne n slog blndm6t ner upproret men gerillo.lcbi6 forts�tte x ända till
1928.
Efter upproret växte sig 11m den borc;erligt n'7.tionella oppositionen stc.rk. Det
e

var nu syrisk nntionnlism , mindre än Erabisk såda.n 0 Den frnntvingnde 1928
o.v FrC1...11krike ett vo.l till en konstitue rc.nde försanling� Ivulet se gro..de det
Nationelln Elocket och till preni�ro.inister

x

valdes Hnshio o.1-Ato.si, han var

även premiärminister under Faisnl 0
Resten av :1o.ndo..ttid e n förekom det bi ttrn notsättninc;a.r ne lln.n po.rlauentct och
den franske högkomn.issnrien� 30-t'7.let präglas o.v storstrejker, ytterlignre
stärknnde o.v nntionnlisne n g e non det Nntionelln �locket.
Folkf'rontssegern i Frankrike 1936 ledd e till förhn.ndlingnr on ntt avveckla.
r:in.ndntet. Sä skulle ske' inoo tre är. Efter receringsskifte i Frankrike 1938
återtogs det be slute to Istället so.tte 1:1.un in krri.ftig repression

e not

opposit

ionen i Syrien o
MANDATET UPPHÖR
När Fro.nkrik e k..'l.pitulern.de 22/6 1940 föll Syrien under Vicljy-r e hering e n, och

4,
blev säte för den fascistiska ngit�tionen i uollerstn östern. Juni/juli 1941
invade rar brittiskn

o ch

frmi.skn fria trupper Syrien och störtar Vicby-regimen

i Syrien. Den 27/9 proklnr�eras Syriens självstä.ndighet o I augusti 1943 bildades
i Syrien en nationell regering

efter pnrlC'..ijentavnl.

DET MODERNA SYRIEN FÖDS
1_946 slt:äppte det nu befrind:e

Fro.nkrike även officiellt kontrollen över Syrien�

Under de närmaste�� åren kormer Bnnth� pnrtiet att spela en d ominerande roll
i syrisk politik. 1949 skekas landet nv tre nilitärkupper som nlla placerar
nye ledare vid nnkten� Den si?te ; Shishakli, behaller makten frao. till 1954
e

då han störtas och depo�terns. Ha.n har då under fen Jr f�reträtt 8frekt mli�
tärt dikt�toriskt styre.
Vid de fri� v--,1 zm: .följer 1954 t".r Bf'....,th-p�.rtiot 22 plc.tser cw 142. Detta�

,..och J:)C1.ll-:-arnbisk
. 1·1.s..uisK
.
pnrt•1. f'"orespra knr en socJ.a
pO.LJ. -CJ.!'1. nea: JOrdref ornor •.p "'..rt·iets grun dnre
l:li·c hcl Aflf".q föses nu at sidan

'l.V

den ner pr"..3f1'l.tiskt inrikt.-...do H:i.urr.ni. Hnn

är den str.rke nanncn inoo. B�nthp·1rtiet under hel". peri o den till 1963, trots
:,.:rng0. stc.tskupper oc h trots .....tt londet 1958-61 v::1.r ned Egypten och Jenon i
Förcnnde Arabrepubliken.
Ett väc;skäl i syrisk pol itik utgör onväl vni1}f;::i.rnn 1963. Dels te.r Bo.nthpc.rtiet
�a.kten även i Irn.k, vilket leder till feder�tionspla.nor, dels splittras pnr
tict i Syrien i en civil vänstcrfrnktion och en mlitär höeerfrcktion.
Efter uyc ket bråk tog nili tären

'-

Da h�de l"ndot styrts

c ivilt

undor .;en0ro.l Hp,fcz över Il:J.kten 8 ..3.63.

i nio år.
HAiilA-REVOLTElif

Eft1Jr kuppen fr·:!.llStiir not.:;ä ttnin��o.rn:, : 1cllc:.i1 c-.lmvitur och sunniter n.11 t tyc11i
g".rc •. Sunnitorn� utgör ued 68 proc den största reliCiÖSQ grupp�n i Syrien.
Trots det för�föll det son on sunni·t0rnc. '1iF:kri:-1in.Jrf".dL:s vid befordran, mili
tär utbildnin{;

oc h

nyrekrytering ino:1 krio;sn".kton. Aln.wi twernu kontroll8retcle

nn.ktnässii_;t n,llr. Iörsv.". rsgrcn".rnn. Ex-::lpL:lvis V".r H"..fcz ".1-Assnd, senn.rc l�dets pr�sid,mt, vid denno. tidpunlct fly-;vr.1,/\mchcf.
I 2pril 1064 clrnbb1.r stud.1..;nter fran bätrne sidor s"..!'.l.:J.on �- ledde. ri.v prästcrsku
pet t i ett heligt krig, i sto.den Hn.nc.. 9 -:tt tr:-1.ditioncllt sätw för Sunni-Islnr.1
i Syricm. Don :-tlnwi tdoninernde ".r:16n rycker in i st::'..den och slar ner revol-

5.
ten i blod, Alltsodn.h dess h".r ::n.m11i-;msli1!1crn.". i Syrien

känp�t not uen �ln-

witi"lkc stntslC;dnincon. De:t cxtrvn:' foslinskr'. Brödra.skr,.pet, nL;d förcrcn§lngr-..r
över hel" "..rr'.bvärldc,n, h,.,r statt i spotscn för dctt�. Al".witernc b0tr,.,l.:tc.s
son nvfälling�r fran Isln.n.
H�J".revoltcn ledde

inte till nar;;rn vurkli[;['. förändrint,;'lr.
VJ�NSTERPERIODE::T 1966-70

Den rclntivt 1iodcr:--.tn nilitärrut;;incm :-.v 1963 störtr.dos H�66 ".V

viinstorr".di-

kr".lc. gruppering".r inon Bn-,.thp,.,_rtiet under ledning ....v Nurcdditj. Atnssi. De för
'.'.>rdt•.de en

xmm:

-.er lanc;t,•· 1-nde soci".liscrint,;spolitik

och ett kraftfullt stöd

till den p".lcstinsk". gorillnn och .'.'.lldrn bwfri1..lsorörvlser. Vid clcnn".. tid blev
D,".f1.,skus säte för flera. p'l.lostinskc. orcc.nis:1.tion1;;r .,
ASSADS VÄG :l.'ILL !�:J.EN
Hc.fcz :-,.1-Assc.d v::,.r ändr--. från börj� :,.v 60-t::-.lct en ·w de :::;t:1rk'.'.ste ,'lännen inou
försvrrsn".ktcn.H".n tillhörde högorflyGoln, son 1.1.15 lugt under vä.nstcrregiraen
i:!1..:n so_: viint-�dc pa t!hllfälll:l ��tt slu till.
Det vildii:,;�stc för Ass':.d v"r d.u ett uti,"növr..Jrl", krigsnri.ktens a.ndri st"..rlrn nn.n,
S'1.1'1.h Jndid. Dunne V'\r en r.v vänstL:rr0c�rinu 0ns stöttop�l"..re.
'.rillfället kon 1969. Ass",d eisslyclc.-,_t�t:S "..tt gcnonförf'. en st".tskupp non han lyc
k�dcs likväl fr ,.,.ntving'1. den puv".r:>.nde pror.iärninistcrns, Zou'"!.yon, 'l.v.:/�nG och
sann:-mknllo.ndc ri..v en extru p".rtikonr�ress. Jndid tvo.n[.;s länn". n.rn6n.
Däri.�enou kontroll1..r".de Ass".d ens".Tl -cri�Stlt'.ktcn,.,
Vid ucn 10: c p".rtikongressen i oktober 1970 krävde Zou['.yen och J:'.did "..tt
Assnd skulle -,.vc;ö.. De fick stöc1 'l.V viinstorb"..othisternci. och där.�.ed ned D.:.1joritc
t,.m inoq pnrtiot. Assn.d vti3r::!de ".VGa. och t�cnonfördc iställ0t don 13 noveober
en kupp rikt"..d not B"..�thp".rticts contr<1..l". och rcgion".l'.". org'1.nis".tioncr. V .rje
p'l.rtikontor bus:..ttes -w r.1ilitär ff J--.did och president Atasoi :"'..rruster"..des.
En biu.rr-.gr.ndc ors:--.k till Assnds denn". Gång lyclcrde kupp V,"\r o.tt follmilisen sor.1
tidig".rc stött vänste:rr..:gi::.wn nu förhöll sig p:,.ssiv. Det .:;:t;ordr: nn.n ".V niss
nöjc :.:iud vänst0rr�;-;eorin 6ons pl"�rwr pe. ntt in&rip8. på pnlcstiniern'ls sido. i det
jordn.nsk".. ih'iört1oskrigct som: ,ren 1970,.
STABILIS,mING I LAJIDET
ASS·'.us n".:.:ttillträde innvb"'r '\tt Syriern fick sin läni;st'"'. st".bilr. rccin i uod-

orn tid. Intressm1t r.tt notor� är ockBa ".tt Asn�d är dcln förste prGsidcnt ix4:z:
i Syrien so;.1 inte tillhört Sunni-Isl ....n.
.
Dirclct C;ft0r :::�r.kttill trädvt :::år Syri,m '::i..!d i don nybild�dc lfiedcr".tionen ned
Eeypt,m, Libyen och Sudl'..11. S01.1 1.,;n följd ".Y 1lctt,.., införs en ny provic::orisk kon
stitution 1971 son bckräft�s i en o::röstninG 1973 •
Denn� fcdcr".tion försv�

pci. sromn sätt so1.1 f'.11::i. tidic['.re försök till

unioner son Syrien vnrit involvorf'.t i.
Ass·id valdes forncllt till prcsidL:nt i fcb 1971. Hc.n o:w:..ldus pa yttorlicn.rc
sju år 1978.
EIEONO!.USK lf'fORIEUTERING
Syrien h .....r sedl'.n .litten r.v 50-to.let V'"1.rit när/". knutet till Östblocket.
:31::md de viktig['.ste invcsterinc�rnn hör det rr.ffin'ldcri i Bo.ni.-:i.s vid syri ska
kusten sm.n byggdes ned tjt3ckoclov ,..,.kick hjälp år 1957. Här r".ffincro.s olje. fran
de irnkiskr'. oljefälten( atorupptc..get 1979 efter ticlll' års stopp).
En "'....'Ulr.h viktig investcrinr.:; vc.r Eufr -- t-d['.'1r1en byv t n0d sovjetiskt tistand i
slutet ev 60-t".lct.
Ass--i.ds tillträde inncb'1.r -.?n r-.llnän lib._r,,_liserine; �v livl3t i Syrien. Mang'l.
för,1öcnf'. son flytt 1--.ndct 1963 iitervH.ndo. Med. hjälp nv en "socialistisk r"'\
lisn" och en "verkligh.:tsför"..Ilkrnd politik" ville Asso.d aterskr.po. förtroende
för den s--rick::i. 0lcono!:lin. D"'tt:--. inneb:i.r bl c.

un paus i de:t statligc. 13:tcn-

ingripr.nden"...

'-

Assr-..d ;

l�ckncles fu hn.nd�lnutbytut "tt ölta kr".fti(;t ned västländurno.., vi-

lk� också börja.de för� in k�pit"..l i Syrivn. Idr-..G är Itr-..licn och Västtyskland
Syriens största hmdelspnrtnGrs.
Med hjälp c.v sin c.kono:,isk". politik och i.;tt kr�tic.:t ekononislct stöd fran
OPEC-ländernn lyck--i.des Ass['..d 0clcstl kln.rn. krisen i sn;..1bruid 11ed oktobL.r-krigct
1973 ..
ASSADS KRIS
I och ned im.1"..rsch0n i Lib".non 1976 ct�rt,.,_c.lc Asso.ds nuva:bnntle kris. Ir".lc bröt
i prot�st oljctro..nsportcrnc� OPEC-ländcrno.. drOG kr"'..'.ftigt ned pd sitt stöd och
bud[.;ct,:m blev därnocl. und0rb"..lo.nsernd 1:1.Jd 40 proc.
Den ckono;:1iskc. 5-arsplr.ni.m fick tlärnccl också skjut'!.s upp till c.ug 1977.
Det ä.r vilcti1�t o.t-t; koru:'ri. ihäg ntt !11:rp['..rtC;n r.v Syriens cirk.'l. 10 1:.iljoner in-

t

vunr.re är bönder. �u g�nonförs dock en kr"..fti� 3�tsning pa industri och
r...;ruvdrift, vitlr,.r0 sknll ol jcim!ustrin so;-1 id:1.[.; sv."..rnr för 70 proc �v Syriens
cxportinkooskr kr:-.fti:;t 0xplo�.tcrr.s. Oljcutvinnin.;.:in st::-,.rtr,_de sa s�nt son 1968.
Vid"..re sk:1.ll jordbruket bli sjj.lvförsörj:'.!ldc till 1980-81.
i:ien: För ntt ku:m-a gcnoi ,för".. ".ll t clc.-tt·i i.,t..st'-' Ass.-.d lit:-. till OPEC-länd...:rn8.s
stöd. Dctt".. stöc' ;ir i sin tur 1'.Vh;ingii:;t o.v ut:;tinB-:n c.v krisen i Libn.non.
,
Assnds v0rkligc. probler.� börj".tlc 1977. Dödlä[;ot i Lib-mon, en kr·· ftii; inflrction,
,�insk'."l.d ekononisk tillväxt, politisk".. rtord och rcligiöso. upplopp Gjorde att
Asso.<ls ställnill{; försv"..Gndes.
Yi 1l~.rc beskylls Ass"..d kontinucrlit;t för "..tt bcr;lcyddn c.l�.witer och för "..tt s'Ulk
tioncr::-. r.1:-..kbissbruk :::-..v nyrik'l. och li::orru.;1pur"'.de tjänstc::.1än i förvn,l tninsen •
FÖRSÖK TILL MOlll.ÅTGÄRDER
So;1 SV".r på dcssr- b1;;skyllning ....r sto..rtr>.de Ass"'.d 1977 .__n ".nti-korruptionskcnpc.nj. ,.
Den blev 0:-1ellertid ett kol:lplett r.isslyck"..ndc du det visr,.des SiB ntt '\lla de på.
vilko. Ass",ds nr'.ktställni� vil.,_r V".r insylt-:dc i korruption.
I är hnr -mti-korruptionsk:,..,pr'.llj1.m u.t0rupptc.t;its och d" t h('.r för�ko1:...uit läcrc
tjänsteuiin son blivit --:.vskt::d n.dc •
m:u.nr.s knn o.tt Assn.d hl'.r svart •�tt värjn, sic; för bcsl�yllnin13.'.".rnc1. or: svug�rpoli: -

'--

tik. H".ns svärson ,ir ch0f för ·:iliti:i.:t:polir;cn, och hf'ns bror för c..ri:i�ns spcci--:.1�tyrkor 01 1. 20 000 n:-.no
.:lELIGIÖSA i:0TSÄ'i1TIH:i:GAT-UIA :!!:TT HO'.l'
So•� en följd <'.V k:-..dettnorden i Ale;ppo nrrcstoro.dcs 300 ncdlei �l".r nv d.:t Muslin
ske. Brödrnsko.pet. 15 nv dess� --:.vrti.tt,-,_des för noruen,tvo. V<:!ckor

sennrc.

Poli tiskr,,, nord och reli__:i.ösc. orolich0t0r hör scdn,n dess till tll'.gordninbcn.
För r:.tt stärko. re1;inen h'l.r Assr-.d tvint;:--,ts bredd::i. sin rc:.,;orinc;. J3n2.thp.-,_rtict
hnr tvinp'..ts te. in it represent-mt..:r f r de tva sna vänstcrpnrtier sor:J. ocksa in
c;ttr i den s k

11

N-,_tionell.".. 1''rontcn", i rcgcrincun. Vidn,re hri.r kon11unist0rna to.c;

i ts in, i d0n politisk� ansv�riqhct0n.

'
DAGSLÄG�T I SYRIEN

s.

Sod::.n börj-m ,w 1979 påcår en försoningsprocesG ,10d Ir1J.k. Det gor_enso.~ir.:.::-, l:.lot
st:1nctct not C').L1p Dnvicl- överonskon:·10lson och förclönandet o.v Egypten utc;ör bruc
[;;rundcn. Den u...".lmon s0:::1 ta.lades ou i vär2.s

lic;e:;�r ,lock åter f j ärrnn sedM

Sc-.c1t10..r1 Husseins rcein i Ir rik efter ett pastatt kuppförsök i sop 1979 ltit :wrätte.. ett .mtc.l " syrisk:.,, ,'1c�mtL:r 11 •
I Librmon hn.r Syrien icke 30 000 sold"tor str.tioncr'l.de, lifagon ljusninr; pa situn
tion,m <liir är inte inon s�nhcJ.11 .,
Rcl'l.tioncrnc. till Jordr-.nien är i·,od:--,. Trasts skild:-,. sc.1.JhällssysteL:. on'l.s rann
kring fördön�.ndot �v s�d�ts Ecyptvn.
Förhallnndet till Isrnel är pa nytt täjlibon spänt efter ett flertal luft
strider över södr3 Libc..non.
På, hcrn:.10.fronten hf!.r Ass.'.l.d bl r-. probl.:i·:: ned :1.tt inte ku.nnci. uoderniserc.. kri0s
r-tn.kten s0:-1 hP.n vill. Trots lantn. förh".ndlinG"-r ilOd Sovjet hnr :1:cn inte lycknts
fEt Sovjetunionen �tt säljn sin nost ,.,,_y.,,nccr".d(; nnt0riel.

:Den socinln si tu.'7.tioncn i Syrien il1'1.G kännetvclmr..s nv en ::llnän osäkerhet

'--

bl::. pu srund 'l.V dvn fortf'l.rmde sti:�ndc inflntionen, den h�stiga urbc.ni
s'-'rinGen( Dc.rw.skus har på det sen::.ste år,;t växt fr,m 1 till 2 Lliljoner invå
nr>.re). Dcttr. innebär r.tt Syrien cenon2;ar en socir.l o::w�cUin g son lrnn bli r;ro6rund.en till raC.ik�.ln föränC.ringo.r i frro·:tiden. En r�liI"tiös väclrnlse- av typ
o.y::--..tollnh Khonuini i Irnn är inte utesluten.
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