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Protokół siódmego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan  

na Świecie 

 

 

 

 

Dnia 29 października 2013 r. w sali nr 179 w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie 

Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan na Świecie z udziałem ambasadora Syrii pana 

Idrisa Mayya.  

Ambasador omawiając aktualną sytuację polityczną w Syrii podkreślił, że Syryjczycy 

tworzą wspólny naród bez rozróżniania na chrześcijan i na muzułman. Pierwszym premierem 

po 1945 roku był chrześcijanin – Faris al Churi, a liczni chrześcijanie zajmowali stanowiska 

ministerialne, piastowali wysokie urzędy w administracji publicznej i w armii. Syria jest 

jednym z niewielu państw na świecie, gdzie można zobaczyć kościoły sąsiadujące  

z meczetami a papież Jan Paweł II na spotkaniu w 2000 roku z prezydentem Syrii Bashar  

al-Assadem stwierdził, że Syria jest przykładem dla życia wspólnego. Destabilizacja sytuacji 

wewnętrznej w kraju zaczęła się po 15 marca 2011 roku. W wyniku działalności 

terrorystycznej i walk wewnętrznych Syrię musiało opuścić 500 000 obywateli. Zniszczeniu 

uległy 43 świątynie chrześcijańskie, toczono m.in. walki w miejscowości Malula będącej 

kolebką chrześcijaństwa, dwóch biskupów zostało porwanych i prawdopodobnie 

wywiezionych do innego kraju. Grupy terrorystyczne pochodzące z 88 różnych krajów na 

świecie nie walczą tylko z chrześcijanami w Syrii lecz także z wyznawcami innych religii. 

Niszczone są meczety, zabity został mufti Damaszku. Grupy terrorystyczne przenikające  

z państw ościennych destabilizują sytuację wewnętrzną i zewnętrzną Syrii. Rząd syryjski 

podjął stanowcze kroki aby zakończyć konflikt, zachęca do dialogu z przedstawicielami Ligii 

Arabskiej i ONZ. Ambasador uważa, że inne państwa powinny włączyć się do dialogu celem 

zakończenia konfliktu. Z pomocą innych państw powinno się usiąść do dialogu przy 

okrągłym stole. Ambasador podkreślił, że władze syryjskie nie podjęły decyzji o użyciu broni 

chemicznej i że aktualnie niszczą jej zapasy stosownie do porozumień międzynarodowych.  



Po wysłuchaniu tych informacji senatorowie - członkowie Zespołu prosili ambasadora 

Idrisa Mayya o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. Przewodniczący Zespołu 

senator Jan Filip Libicki dociekał jakie działania podejmuje rząd syryjski zmierzające do 

przeciwdziałania atakom na kościoły czy miejsca kultu. Senator Kazimierz Jaworski pytał  

o to, kto faktycznie skorzystał na „arabskiej wiośnie” i kto udziela Syrii faktycznego 

wsparcia. Przedstawiciel organizacji Open Doors Polska pan Dawid Muszkirt pytał  

o możliwości uwolnienia porwanych biskupów oraz o zakres pomocy na jaką mogą liczyć 

uchodźcy z miejsc ogarniętych walkami. Senator Grzegorz Bierecki zwrócił się do 

ambasadora z prośbą o przesyłanie mu informacji o aktualnej sytuacji w Syrii.  

Ustosunkowując się do przedawnionych pytań ambasador zauważył, że trudno mówić  

o „arabskiej wiośnie”, jest to raczej sroga zima na której skorzystali islamiści którym udało 

się zasiąść w rządach Egiptu czy Tunezji. Zwrócił też uwagę na malejące zainteresowanie 

problemami Syrii. Przykładem tego były spotkania Grupy Przyjaciół Syrii w których 

uczestniczyło początkowo 130 ministrów różnych państw, w ostatnim spotkaniu tej grupy 

uczestniczyło już tylko 11 ministrów. Ambasador podkreślił, że rząd syryjski stara się dotrzeć 

z pomocą do wszystkich cywilów poszkodowanych w wyniku walk, pomoc taką świadczy też 

Czerwony Krzyż oraz syryjski Czerwony Półksiężyc. Władze syryjskie podejmują też 

aktywną działalność aby uwolnić porwanych biskupów.  

Dziękując ambasadorowi Idrisowi Mayya za przybycie na posiedzenie Zespołu senator 

Jan Filip Libicki podkreślił dynamikę zmian sytuacji chrześcijan w różnych krajach Bliskiego 

Wschodu, zapewnił też ambasadora o chęci utrzymywania dalszych kontaktów.  
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