1

Uttalande från syriska, irakiska och libanesiska intellektuella mot det
religiösa tyranniet
[Ur Syrian Observer, 3 juli 2014. Även i International Viewpoint, 8 juli 2014. Översättning från
engelska, Göran Källqvist.]
Utbredningen av Islamiska staten i Irak och Syrien (ISIS) i Syrien och Irak ställer viktiga frågor om
Levantens framtid,1 och riskerar att bli en total uppvisning i misslyckande från stater och samhällen
i regionen.
Med stöd från ”resande jihadister” som kom från hela världen har de styrkor, klaner och stammar
som bär den ”Islamiska statens” fana avancerat. Det riskerar inte bara att rasera de nationer som
bildades efter det Ottomanska imperiets sammanbrott, utan undergräver också all sorts civilisation,
och själva tron, i våra länder.
Oavsett vad som har sagts om denna rörelses regionala och internationella understödstagare i Irak
och Syrien, och trots försöken att utnyttja detta fenomen för att gynna en strategi för att bygga upp
ett nytt samförstånd mellan Väst och Iran på bekostnad av folken i regionen, så ser vi det allt större
antalet jihadanhängares ansträngningar att bygga upp en makt som grundar sig på religiösa lagar –
utifrån en ytterst snäv syn på religionen själv – som ett allvarligt hot mot folken i Levanten och mot
deras rätt till frihet, rättvisa och fred.
Dessa religiösa bestämmelser är i grund och botten en grottekvarn för människor, en förslavande
maskin utanför arbetets och produktionens värld. De upprättar ett ultraelitistiskt rasistiskt styrelseskick som behandlar allmänheten på ett fascistiskt sätt, ett styrelseksick som snart kommer att samla
makten och rikedomarna i händerna på en handfull ledare som skyddas av de invigda.
Denna enhet uttrycker sig redan från början tydligt fientligt mot kvinnors frihet, mot skönhet, och
mot modern utbildning, den är en parasit ekonomiskt och är aggressivt både hemma och utrikes.
Den upprättar ett slavsystem som äger befolkningen, jorden och rikedomarna. Den kommer med
våld att genomdriva ett exempel som är främmande för den lokala befolkningen, och kommer att
döda dem om de inte stöder det.
De omfattande områden som utgör Irak och Syrien skulle inte ha utgjort ett område för att sprida
detta slavsystem om det inte hade genomgått ett långvarigt socialt och kulturellt sammanfall. Baathregimerna i dessa två länder har skapat ett politiskt och maktvakuum som har förvandlat dem på
värsta möjliga sätt. Regimerna utnyttjade extrema former för diskriminering och aggression mot
sina medborgare. Speciellt Syrien har en förslavande regim som äger landet och befolkningen, en
regim som ärvde makten och som under 40 månader har dödat och krossat rebeller, inför hela
världens ögon. I Irak försöker regimen följa den syriska regimens slutna och härsklystna instinkter.
Detta är inte bara ett stort nederlag för civilisationen. Det vi står inför i dag är en fortsatt aggression
mot befolkningarna i våra länder och ett förnekande av deras frihet och rättvisa. De som nu sprider
sin makt till områden som sträcker sig från Anbar till landsbygden kring Aleppo, via Mosul och
Badiat ash-Sham, och som hotar att invadera fler områden för att höja sin svarta fana, är bara en
förnyelse av de tyranniska regimerna, och de samarbetar med dessa regimer för att krossa alla
krafter som är för en pånyttfödelse, förnyelse och frihet i våra samhällen.
Utöver ISIS, al-Nusrafronten, al-Qaida och dess systrar, kommer det horder från De rättfärdigas
förbund, Abu al Fadl al Abbas' brigader, Hizbollahs bataljoner och andra för att delta i massakrerna,
och för att ge dem ett historiskt och mytiskt djup som ska göra dem till vår följeslagare för generationer framåt. På så sätt fullbordar de angreppet mot de folkliga revolutioner som krävde frihet, rätt1
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visa och jämlikhet, och mot de små grupper som saknar skydd, samt mot principen om staten och
det allmännas intressen, i ett oändligt krig utan normer mellan klaner, sekter och etniska grupper.
I denna mening är ISIS en lysande seger för de så kallade ”motståndsländerna”, för deras underförstådda uppfattning att dessa länder inte förtjänar vare sig frihet, rättvisa, jämlikhet eller ens
medlidande. Dessutom ger det den iranska regimen en ursäkt för att breda ut sig i regionen och
befästa sina skyddsvallar utanför Irans gränser, och arbeta för att inleda ett sekteristiskt krig som
kan ödelägga regionen och ta död på den arabiska revolutionens alla löften.
Det ger också ytterligare legitimitet till Israel (mer än vad de förslavande Baathregimerna gjorde)
och isolerar palestiniernas kamp och ger den en mycket låg legitimitet.
Detta farliga spel med religionen och användandet av den för att upprätta en förslavande makt
ställer bara i utsikt ett intet och mörker, där det varken finns ekonomi eller kultur eller konst eller
samhälle eller lycka eller värdighet eller respekt mellan människorna, för att inte nämna brist på
allmän och individuell frihet. Detta spel är ett allvarligt hot mot allt det som en del upplysta araber
har försökt att bygga upp under det senaste ett och ett halvt seklet, i sin strävan efter att utveckla
friheten och delta i skapandet av dagens värld.
Vi författare, journalister, akademiker, artister och intellektuella håller fast vid alla de mänskliga
värden som den moderna mänsklighetens samvete har stadfäst, och varnar därför för den djupa
klyfta som dessa religiösa och politiska rörelser tvingar fram i våra samhällen och hos våra folk.
Först och främst uppmanar vi våra medborgare, och de som tror på människans frihet och på
jämlikhet mellan alla folk, att förena sig med oss för att kämpa mot de gamla och de nya mördarna,
och arbeta för frihet och rättvisa i våra länder, i vår region och i hela världen.

