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 بيان صحفي حول تصريحات األسد األخيرة

ة والعدالوالكرامة في وقٍت يعاني فيه السوريون من آثار الحرب المدّمرة التي شنّها النظام لمواجهة مطالبهم في الحرية 

عهدوه يلم الذي في كافة المناطق إلى مزيٍد من البؤس ، وفي وقٍت تتدهور فيه األوضاع المعاشية للمواطنين والديمقراطية

ّر ستمي. حوالي خمسة عقودل الذي امتدالتي تحولّت إلى دولة فاشلة في ظل حكمه  منذ نشوء الدولة السورية الحديثة

النظام في التنّصل من مسؤولياته من خالل الهروب إلى األمام، للتغطية على العجز والعزلة التي يعاني منها شعبياً ودولياً. 

لجميع ، وتحريض االتالعب بالمشاعر القومية والدينية، وإثارة الفتنة بين مكونات المجتمع من خالل اتّباع نهجٍ يقوم على

 من أجل خدمة هدفه في البقاء في السلطة ضد إرادة الشعب. الدينية الرسمية  اتاستخدام المؤسس عبر الجميعضد 

 الموّسع الذي ُعقد في جامع العثمان الدوريتجلّى هذا النهج بوضوح في الخطاب الذي ألقاه رأس النظام في االجتماع 

أحد مساجد في أمام علماء وعالمات وزارة األوقاف. وجاء الخطاب مكّمالً لخطبة وزير األوقاف  7/21/1212بتاريخ 

تجاه قوى اإلرهاب العلمانية  حصنوالذي تخلّى فيه النظام عن شعارات حماية األقليات و 4/21/1212بتاريخ  طرطوس

مة تهدف إلى تسفيه قيم الحداثة كالحرية والمساواة ليدّشن حملة منظّ لتي ضلّل بها المجتمع الدولي طويالً، اوالتكفير

وحقوق اإلنسان، بحّجة الحفاظ على الدين وصون عقيدة المجتمع، والعلمانية والديمقراطية والمواطنة المتساوية والتنّوع 

هي إلى التما دفعهاقيمة إنسانية وحضارية ُعٍرفت بها، وأيّة  تنزع عنهمامن خالل الربط بين العروبة واإلسالم بطريقة 

 البعث التي جلبت الخراب والدمار على سوريا والعراق وسائر دول المنطقة.منظومة الكامل مع 

في  ةالتي ال تستند إلى أيّة قاعدة فكرية أو تاريخية، ومكمن الخطور الخطاب جملة من المغالطات والتناقضات طغى على

تنّكر لتاريخ سوريا وثقافتها وحضارتها التي قامت وما تزال على قاعدة التنوّع القومي والديني لالخطاب، يتمثّل في ا

واستهداف المكّون السرياني اآلشوري العريق والتحريض عليه، متجاهالً إسهامات ودور السريان اآلشوريين والثقافي، 

تشهد عليها اآلثار المنتشرة في كل بقاع سوريا، ووثّقها كبار المؤرخين من في بناء حضارة سوريا والمنطقة، والتي 

إضافة لما يمثّله هذا االستهداف من مخاطر على ما تبقّى من وجود المكون السرياني  العرب والمسلمين قبل غيرهم.

 اآلشوري والمسيحيين عموماً والذي تضاءل إلى أدنى مستوى له في ظل حكم هذا النظام. 

ين بومواصلة إثارة الفتن  هذا النهج الذي يرمي إلى التحريض  ا في المنظمة اآلثورية الديمقراطية، إذ نرفض وندينإننّ 

العرب  ، فإننا على يقين بأن غالبيةواستمرار التحّكم بالمجتمع المكونات السورية األصيلة بقصد القضاء على حالة التنوع

ات باهظاً جّراء سياسوالمسلمين في سوريا، سوف لن تنطلي عليهم هذه اللعبة، وسيرفضونها بدورهم، ألنّهم دفعوا ثمناً 

حيث يتطّلع الجميع إلى القطع مع منظومة االستبداد، وبناء دولة  النظام إلى جانب بقية مكونات الشعب السوري.وقمع 

العدالة والمساواة والديمقراطية والشراكة والمواطنة أسس تقوم على و، والعصر طية تستلهم قيم الحداثةديمقرا

المتساوية، ويتمتع فيها جميع المواطنين من كافة القوميات واألديان بكامل حقوقهم التي سوف يصونها دستور سوريا 

 .بإرادة وتوافق الجميع الجديد

 

 21/21/1212سوريا 

  المنظمة اآلثورية الديمقراطية                                                                               
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