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مواجهات عنيفة بين قوات االحتالل والفل�سطينيين في القد�س المحتلة

عبا�س يحذر من مخاطر «حرب دينية» ...والزهار ي�شدد على المقاومة
ق��ال رئيس السلطة الفلسطينية
م��ح��م��ود ع��ب��اس إن س��ي��اس��ة كيان
االح��ت�لال «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ف��ي تغيير
معالم القدس «فشلت» ،منبها ً إلى
مخاطر نشوب «ح��رب دينية» في
المدينة المقدسة.
وأض���اف ع��ب��اس ،ف��ي كلمة بثها
تلفزيون فلسطين الرسمي لمناسبة
الذكرى الـ 26إلعالن وثيقة االستقالل
الفلسطينية ،أن ما جرى في القدس
خ�لال الفترة الماضية «أظهر فشل
السياسة «اإلسرائيلية» التي تسعى
إلى اإلسراع في تغيير معالم القدس
عبر االقتحامات المتتالية للحرم
ال��ق��دس��ي ال��ش��ري��ف م���ن ق��ب��ل غ�لاة
المتطرفين ،والمحاوالت الرامية إلى
تقسيم الحرم مكانيا ً وزمانياً» .وتابع
قائالً« :لقد حذرناهم ونحذرهم بأن
م��ن ش��أن سياساتهم ج��ر األوض��اع
حرب دينية ال نرغب فيها ألنها
نحو
ٍ
ستشعل دمارا ً ونارا ً ال تنطفئ في كل
مكان».
واعتبر عباس أن الفلسطينيين
«يكتسبون كل ي��وم تأييدا ً متزايدا ً
على المستوى الدولي ،في حين تزداد
اإلدان���ة وي���زداد ال��رف��ض لسياسات
الحكومة «اإلسرائيلية» التوسعية
واالستيطانية».
وكان اتفاق أردني – «إسرائيلي»
أع��ل��ن الخميس ال��م��اض��ي ،برعاية
أميركية في العاصمة األردنية عمان
لتهدئة األوضاع المتوترة في القدس
الشرقية.
وجاء االجتماع إثر اجتماع ثالثي

الحجارة والدهس من مخزون المقاومة
عقد في عمان ضم العاهل األردن��ي
عبد الله ورئيس الوزراء «اإلسرائيلي»
بنيامين نتنياهو ووزي��ر الخارجية
األميركية جون كيري.
من جهة أخرى ،قال محمود الزهار
عضو المكتب السياسي في حركة
ح��م��اس ،إن م��خ��زون ال��م��ق��اوم��ة في
الضفة المحتلة يجب أن يُراهن عليه،
وقضية الدهس أحد اختراعاتها.
وأف���اد موقع المركز الفلسطيني
لإلعالم أن ال��زه��ار ،دع��ا خ�لال لقاء

مع النخب وقادة الرأي بمدينة خان
يونس جنوب قطاع غزة مساء أول
م��ن أم���س ،إل���ى ض����رورة أن يطور
الفلسطينيون أسلحتهم لتضرب
كل شبر في فلسطين المحتلة وقال:
«هذه مهمتنا وإن لم نفعل ذلك فنحن
نخونكم».
وش �دّد الزهار على أن حركته لن
تسمح بحصار الشعب الفلسطيني
في غزة ،مشددا ً على امتالك الحركة
للقوة التي من خاللها لن تخذل أهل

غ��زة .وأك��د أن حركته ليست مغرمة
بالحرب ،مستدركا ً بالقول« :نحن
نستطيع بوسائل متعددة أن نؤلم
العدو «اإلسرائيلي».
وبيّن ال��زه��ار أن أنفاق المقاومة
ض���رب���ت ن��ظ��ري��ة األم�����ن ال��ق��وم��ي
الصهيوني ،م��ج��ددا ً رف��ض حركته
إنشاء جيش االحتالل منطقة عازلة
على حدود غزة.
وات��ه��م ال���زه���ار رئ��ي��س السلطة
محمود عباس بعدم الرغبة في إتمام

المصالحة ونجاحها ،مبديا ً استغرابه
من توجيهه االتهام لحركة حماس
بتفجير سبعة بيوت لقيادات فتح
بغزة ،مؤكدا ً أن ذلك لم يحصل.
وأ ّك��د الزهار وج��ود لجنة تحقيق
تحاول معرفة منفذي التفجيرات،
مشيرا ً إلى أن المتضرر األول منها هي
حركة حماس ،ألن الشارع الفلسطيني
تعاون مع حماس أمن ّياً ،ولو أرادت
الحركة أن تمنع المهرجان ألبلغتهم
أنها لن تحميه ،وفق تعبيره.
وي����رى ال���زه���ار أن ال��م��ص��ري��ي��ن
يعلمون أن حركة حماس ال عالقة
لها بالتفجيرات وعمليات القتل في
سيناء ،وقال« :نتألم لما يحدث فيها،
وليس لنا تدخل بمن يحكمها».
على صعيد المواجهات بين شعبنا
الفلسطيني وقوات األحتالل ،اندلعت
م��واج��ه��ات عنيفة بين عناصر من
شرطة االح��ت�لال «اإلسرائيلية» في
مدينة القدس المحتلة.
وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن
 3اشخاص أصيبوا بجروح أحدهم
أصيب في رأسه خالل مواجهات عنيفة
في حي الطور بمدينة ال��ق��دس .من
جهتها ،اعترفت متحدثة باسم شرطة
االح��ت�لال أن ع���ددا ً م��ن المتظاهرين
أصيبوا خ�لال قمع ق��وات االحتالل
تظاهرة للفلسطينيين ،وقد أشارت
في وقت سابق بعض وسائل إعالم
الكيان «اإلسرائيلي» إلى أن مجندة من
قوات ما يسمى حرس الحدود أصيبت
بجروح إثر مواجهات وقعت في حي
سلوان شرق القدس المحتلة.

القوات العراقية تفك ح�صار م�صفاة بيجي التي تنتج � 300ألف برميل من النفط يومي ًا

العبادي :انت�صاراتنا جزء من خطة ا�ستراتيجية
أك��د رئيس ال���وزراء العراقي القائد العام
للقوات المسلحة حيدر العبادي أن االنتصارات
التي تحرزها ق��وات ب�لاده هي ج��زء من خطة
استراتيجية لتحري ِر كامل االراضي.
جاء ذلك خالل استقبال العبادي رئيس هيئة
األرك��ان األميركية المشتركة الجنرال مارتين
ديمبسي الذي وصل فجأة إلى العراق ،حيث
استعرض معه آخر التطورات والتقدم الذي
تحرزه القوات العراقية في حر ِبها ضد جماعة
داعش اإلرهابية.
وش���دد ال��ع��ب��ادي ع��ل��ى ال��م��ض��ي ق��دم �ا ً في
االستراتيجيات المتبعة حتى تحرير األراضي
العراقية كافة.
ومن بغداد انتقل ديمبسي إلى أربيل حيث
أجرى محادثات مع رئيس «إقليم كردستان»
حول إنشاء قواعد عسكرية في شمال العراق
وغربه.
من جانبه أك��د ديمبسي «ال��ت��زام الواليات
المتحدة دعم العراق وقواته المسلحة في مجال
توفير الغطاء الجوي والتسليح والتدريب»،
م��ش��ي��دا ً ب���ـ «خ���ط���وات إص��ل�اح ال��م��ؤس��س��ة
العسكرية» ،على حد قوله.
وفي سياق آخر ،أكد رئيس البرلمان العراقي
سليم ال��ج��ب��وري أم���س ،أن م��ح��ادث��ات��ه مع
المرجع الديني في النجف األشرف السيد علي

السيستاني ركزت في إقرار التشريعات المهمة
وإيجاد حلول للنازحين ،فيما لفت إلى ضرورة
إلغاء ظاهرة الفساد التي باتت تشكل خطرا ً على
الشعب العراقي.
وق��ال الجبوري في مؤتمر صحافي عقده
عقب لقائه بالمرجع الديني األعلى في النجف
األش��رف السيد علي السيستاني نقالً عن الـ
«السومرية نيوز»« :إن المرجع الديني السيد
علي السيستاني تحدث برؤية واضحة وإرادة
راغبة في إصالح الواقع االجتماعي والسياسي،
إذ أكد ضرورة إقرار التشريعات التي تصب في
مصلحة الشعب العراقي» ،مبينا ً أن «المحادثات
مع المرجع الديني ركزت في الموازنة التي تؤثر
بشكل مباشر في الوضع االجتماعي والسياسي
في العراق».

فك حصار «بيجي»

على الصعيد ال��م��ي��دان��ي ،تمكنت ال��ق��وات
العراقية أول من أم��س من فك الحصار الذي
يفرضه تنظيم «داعش» منذ أشهر على مصفاة
بيجي النفطية األكبر في البالد.
يأتي تقدم القوات العراقية نحو المصفاة
غ��داة استعادتها السيطرة على مدينة بيجي
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة م��دع��وم��ة ب��ض��رب��ات جوية
للتحالف الدولي بقيادة واشنطن ،في واحد من

أبرز النجاحات العسكرية لبغداد منذ سيطرة
تنظيم «داعش» على مناطق واسعة في البالد
في حزيران.
وقال محافظ صالح الدين رائد الجبوري إن
«القوات العراقية وصلت إلى إح��دى بوابات
المصفاة» وذلك غداة استعادتها السيطرة على
مدينة بيجي ( 200كلم شمال بغداد) القريبة
منها.
وأك��د ثالثة ضباط في الجيش والشرطة
فك الحصارعن المصفاة التي كانت تنتج في
السابق  300ألف برميل من النفط يومياً ،وتوفر
نحو  50في المئة من الحاجة االستهالكية
للعراق.
ونقلت مصادر عن رئيس مجلس محافظة
ص�لاح ال��دي��ن أح��م��د الكريم ق��ول��ه ي��وم أمس
الجمعة إن «القوات العراقية تمكنت اليوم من
استعادة السيطرة بالكامل على مدينة بيجي
بعدما فر مسلحو «داعش»».
وأوضح الكريم أن العملية العسكرية التي
انطلقت منذ أكثر من أربعة أسابيع ،تشارك
فيها قوات من الجيش والشرطة وأبناء العشائر
و»الحشد الشعبي».
وتشكل السيطرة على بيجي أح��د أب��رز
النجاحات العسكرية في الحملة ضد التنظيم
المتطرف الذي يسيطر على مناطق واسعة في

سورية والعراق.
وتخوض القوات العراقية معارك كر وفر
بالقرب من هذه المدينة المهمة منذ مدة.
وكان قائد عمليات صالح الدين عبد الوهاب
الساعدي أعلن األربعاء الماضي تمكن القوات
األمنية من الوصول إلى مبنى القائم مقامية
في قضاء بيجي وتطهيره مما يسمى تنظيم
«داع��ش» ورفع العلم العراقي فوقه مؤكدا ً أن
قواته باتت على بعد كيلومترين من مصفاة
بيجي النفطية التي يحاصرها التنظيم.
م��ن جهة أخ���رى ،ع��ب��رت م��ئ��ات العائالت
النازحة من غرب العراق عن غضبها مما جرى
ويجري في مناطقها على أيدي ما يسمى تنظيم
«داع���ش» ،وأك��دت ه��ذه العائالت أن التنظيم
ارتكب فظائع بحقها.
نزحت أغلب ه��ذه العائالت م��ن المناطق
ال��غ��رب��ي��ة وال��ش��م��ال��ي��ة خ��ص��وص�ا ً م���دن هيت
والفلوجة والموصل ،نتيجة انتهاكات فاضحة
قام بها مسلحو «داعش».
وحتى اآلن ال توجد أرقام نهائية رسمية ألعداد
النازحين في عموم العراق لكن المؤشرات ال
تزال تدل على أنها إلى ارتفاع فأغلب محافظات
العراق اليوم ال تخلو من نازحين من مختلف
المكونات.

الأردن ي�ست�ضيف تدريب ًا للتفتي�ش النووي
يستضيف األردن التدريب الميداني لمنظمة معاهدة
الحظر الشامل للتجارب النووية لمحاكاة عملية تفقد
انفجار نووي.
ويقوم التدريب الذي بدأ أول من أمس ويستمر خمسة
أسابيع وتجريه منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب
النووية على أساس تخيلي تماما ً لكنه من الناحية الفنية
يتسم بالواقعية والتحدي.
وب��دأ التدريب ال��ذي يطلق عليه «التدريب الميداني
المتكامل» بأنشطة تمهيدية في النمسا في الثالث من الشهر
الجاري ويختتم في التاسع من كانون األول المقبل.
ووصل  200خبير من أنحاء العالم في الوصول إلى
األردن ويقومون بتأسيس قاعدة العمليات قرب البحر
الميت بحسب ما يقول المنظمون .والتحقيق في الموقع

اعتقاالت في المغرب لم�شتبهين بالإرهاب
اعتقلت السلطات المغربية في
م��دي��ن��ة م��راك��ش خمسة أش��خ��اص
لديهم توجهات متطرفة ،ويشتبه
في تورطهم في أنشطة إرهابية،
ك��ان��وا ي��س��ت��ع��دون إل���ى االل��ت��ح��اق
بتنظيم «داعش» للقتال في سورية
والعراق ،في وقت أوقفت السلطات
األلبانية ثمانية أشخاص متهمين
بتهريب أسلحة إلى سورية.
وأف����اد ب��ي��ان وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
المغربية أنه «بناء على معلومات

يفرض  3آالف عسكري جزائري،
منذ نهاية أيلول الماضي ،طوقا ً أمنيا ً
حول مواقع تنظيم «جند الخالفة»،
الذي أعلن البيعة لتنظيم «داعش»
سابقاً ،بحسب مصدر أمني.
وبحسب المصدر ،تنتشر عناصر
الجيش ف��ي سفوح جبال تيكجدة
وج��رج��رة وم��ن��اط��ق أخ���رى بإقليم
 3محافظات قريبة من العاصمة
الجزائرية.
وق��ال المصدر ،ال��ذي فضل عدم
ذكر اسمه« ،يشن الجيش الجزائري
منذ األسبوع األخير من شهر سبتمبر
الماضي عملية تمشيط حثيثة للبحث
عن عناصر ما يسمى جند الخالفة
ال���ذي ب��اي��ع تنظيم داع���ش سابقاً،
وأع���دم ي��وم  24م��ن الشهر نفسه
الرهنية الفرنسي هيرفي غوردال».
ووف����ق ال��م��ص��در ن��ف��س��ه« :ف���إن
العملية العسكرية ضد تنظيم جند

الرئي�س اليمني يج ّمد الأر�صدة المالية لحزب �صالح
ذك���رت ت��ق��اري��ر صحافية أم���س أن
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
أص��در تعليمات تقضي بتجميد جميع
األرصدة المالية لحزب المؤتمر الشعبي
العام بقيادة الرئيس السابق علي عبد
الله صالح.
ونقلت صحيفة «عكاظ» عن مصادر
في الحزب القول إن هادي «أصدر أيضا ً
تعليمات بمنع ك��ل ال��ب��ن��وك الرسمية

واأله��ل��ي��ة داخ���ل اليمن م��ن ص��رف أية
شيكات باسم الحزب ،إال إذا كانت موقعة
م��ن ال��رئ��ي��س ه���ادي شخصيا ً وتحت
إشرافه» .وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من
تبني الرئيس السابق قرارا ً بفصل هادي
من منصبه نائبا ً لرئيس الحزب وتوقيف
النائب الثاني عبد الكريم اإلرياني عن
عمله.
ونقلت الصحيفة عن قيادي في حزب

المؤتمر في عدن القول إن «قيادات الحزب
أمهلت علي صالح أسبوعا ً للتراجع عن
ق��رارات��ه وم��غ��ادرة العمل السياسي»،
منوها ً «ب��دور الرئيس هادي الذي وجه
بمنع التصرف ب��أم��وال ال��ح��زب وع��دم
اعتماد أية توقيعات جديدة للبنوك».
واع��ت��ب��ر ال��م��ص��در م��ح��اوالت صالح
إليجاد مبررات للقرارات غير القانونية لن
تنطلي على أحد.

مقتل �شخ�صين و�إغالق مطار معيتقة
�إثر ا�شتباكات عنيفة في طرابل�س
قتل شخصان على األق��ل وأصيب آخ��رون أم��س في هجوم
مسلحين على بوابة قاعدة معيتقة بمنطقة الشاطئ في العاصمة
الليبية طرابلس.
وأف���ادت قناة «النبأ» بحصول اشتباكات بين مجموعة
مسلحة وعناصر م��ن ح��رس ق��اع��دة معيتقة ،م��ا أس��ف��ر عن
مقتل شخصين ،مشيرة إل��ى أن��ه أُغ��ل��ق��ت ط��ري��ق الشاطئ
ب��ال��ق��رب م���ن ال��ق��اع��دة ح��ي��ث ان��ت��ش��رت ال���م���درع���ات على
طولها.
في غضون ذلك ،أعلن مطار معيتقة الدولي ،الذي بات المطار
الرئيسي في العاصمة منذ أن تسبب القتال خ�لال الصيف

الماضي بإلحاق أضرار بمطار طرابلس الدولي وإغالقه ،تعليق
رحالته الجوية كافة األحد ،جراء االشتباكات الدائرة في المنطقة،
خصوصا ً في منطقة تاجوراء بين قوات «فجر ليبيا» والجيش.
وتزامنت هذه االشتباكات مع الذكرى األولى لمجزرة «غرغور»
التي وقعت في  15تشرين الثاني عام  2013في العاصمة
الليبية طرابلس وقتل خاللها  56شخصا ً وأصيب .458
وشهدت مناطق عدة في العاصمة الليبية تظاهرات إحياء
للذكرى ،ومناسبة للتنديد بالميليشيات المتشددة ودعما ً
للجيش والشرطة ،على رغم إقدام المجموعات المسلحة على
إطالق الرصاص على المحتجين.

بالغ يتهم �أبو الفتوح
بـ «الخيانة العظمى»
لتحري�ضه على ال�سي�سي
َتقدم المحامي سمير صبري ،ببالغ للمدعي
العام العسكري ،اتهم فيه القيادي اإلخواني
المنشق عبد المنعم أب��و الفتوح بـ «الخيانة
العظمى» ،على خلفية قيامه بالتحريض على
إسقاط الرئيس عبد الفتاح السيسي وقلب نظام
الحكم ،والتظاهر واستخدام العنف وترويع
وتهديد الدولة.
وف��ي وق��ت طالب البالغ بتقديم أب��و الفتوح
للمحاكمة العسكرية ،فإنه أ ّكد أنّ القيادي المنشق
عن اإلخوان حاول خداع الشعب المصري بأنه ال
ّ
ورشح نفسه تحت
ينتمي إلى جماعة اإلخوان،
هذا التعريف كرئيس للجمهورية عقب «ثورة
 25يناير» ،ولتشكك المصريين حول صدقيته
ومحاوالته المتك ّررة إلدخال الغش ،فلم يأخذ إلاّ
أصواتا ً قليلة ممن ال يعرفون حقيقته.
واستند البالغ إلى أنباء حول لقاء جاء بدعم
أميركي ،جمع أبو الفتوح بعناصر من حركة
االشتراكيين الثوريين ،للتخطيط للتظاهر في
ذكرى أحداث محمد محمود ،وأن أبو الفتوح أ ّكد
للحاضرين أن ثورتهم هذه المرة ستكون ثورة
مسلّحة ،وليست سلمية.

ال��خ�لاف��ة ل��م تتوقف منذ ي��وم 24
أيلول الماضي ويشارك فيها  3آالف
عسكري م��ن ق���وات نخبة وح��دات
ال��ج��ي��ش ال��ج��زائ��ري ،وق���د أس��ف��رت
العمليات المتواصلة عن تدمير عدد
كبير من مخابئ التنظيم».

وتشمل العمليات العسكرية،
ب��ح��س��ب ال��م��ص��در األم���ن���ي ذات����ه،
«محافظات بجاية والبويرة وتيزي
وزو ،وه���ي م��ح��اف��ظ��ات ت��ق��ع ش��رق
العاصمة كما أنها ذات تضاريس
جبلية وعرة».

الإندبندنت

في ظل الموت ...ب�ضعة �آالف من الم�سيحيين
باقية لتحدي المت�شددين في القام�شلي
ترجمة د.أنطوان أبرط

العبادي مستقبالً رئيس هيئة أركان القوات األميركية

دقيقة وف��رت��ه��ا ال��م��دي��ري��ة العامة
لمراقبة ال��ت��راب ال��وط��ن��ي ،أوقفت
م��ص��ال��ح ال��ش��رط��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة في
مدينة م��راك��ش ،خمسة أشخاص
ذوي ت��وج��ه��ات م��ت��ط��رف��ة ،يشتبه
في تورطهم في أنشطة إرهابية».
وأوض��ح أن «ثالثة من الموقوفين
كانوا على أهبة االلتحاق بصفوف
التنظيمات اإلره��اب��ي��ة بالساحة
ال��س��وري��ة ال��ع��راق��ي��ة ،خ��ص��وص�ا ً
تنظيم «داع���ش» ول��م ي��دخ��روا من

جهودهم للدعاية لهذه المجموعات
المتطرفة».
وأردف البيان« :أم��ا بخصوص
المشتبه فيهما اآلخ��� َري���ن ،أث���ارا
االنتباه من خالل أنشطتهما لنشر
األفكار اإلرهابية ،بحيث أن أحدهما
كان يحرض الرتكاب أعمال إرهابية
داخ���ل ال��ت��راب ال��وط��ن��ي ،بواسطة
أحزمة ناسفة» .وسيُقدّم المشتبه
فيهما إل���ى ال��ع��دال��ة ف���ور انتهاء
التحقيق.

ثالثة �آالف ع�سكري جزائري
يطوقون معاقل تنظيم �أعلن الوالء لـ«داع�ش»

روبرت فيسك

مصفاة بيجي

هو إجراء التحقق النهائي بموجب منظمة معاهدة الحظر
الشامل للتجارب النووية للتأكد مما إذا كان قد جرى تنفيذ
تفجير نووي من عدمه.
ووصف األمين التنفيذي للمنظمة السينا زيربو التدريب
الميداني لهذا العام بأنه األكبر ،منذ بدء المنظمة عام
.1996
وقال خالل المراسم االفتتاحية« :تم شحن ما يقرب
من  150طنا ً من المعدات إل��ى األردن وانضم أكثر من
 200خبير من جميع أنحاء العالم إلى التدريب الميداني
المتكامل» .وهذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها
المملكة األردنية حدثا ً لمنظمة معاهدة الحظر الشامل،
حيث نظم األردن في السابق تدريبا ً للتحقيق في الموقع
عام .2010

على بعد  15م��ي�لاً فقط م��ن خط
المواجهة مع «داع��ش» الذي يضطهد
إيمانهم ،تج ّمع مسيحيو القامشلي في
كنيسة العذراء المقدسة لحفل زفاف
مالك عيسى وإيالنا خاجو.
ك��ان��ت ال��ع��روس شقيقة الكاهن،
والعريس مهندس كمبيوتر ،وكانت في
استقبالهم الزغاريد والترتيالت القديمة
للكنيسة السريانية التي ُتنشد من قبل
جوقة من الشابات يرتدين جميعا ً اللون
األب��ي��ض وص��ف م��ن رج��ال ال��دي��ن في
أردية وردية وذهبية وقرمزية وسوداء
اللون .إذا كنت في حاجة إلى التذكير
بأن المسيحية كانت دينا ً شرقيا ً وليس
غربيا ً فإن إكليل مالك وإيالنا كان دليالً
كافيا ً على ذلك .كان هناك العديد من
المباركات ،ومجموعة م��ن الشموع
المضيئة ،والمزيد من الزغاريد بين
المصلّين.
ولكن الكنيسة كانت فقط نصف
ممتلئة ومقاعدها الفارغة كانت تحكي
حكاية مأسوية .فعدد سكان القامشلي
من المسيحيين كان ما يقرب من 8000
نسمة ،بقي منهم فقط  5000نسمة
والكثير منهم يتحدثون عن مغادرة
البالد.
إن تدمير وقتل المسيحيين حول
الموصل ف��ي وق��ت سابق ه��ذا العام
كانت لحظة ال��رع��ب ،وحتى الطريق
الرئيسية إلى الجنوب من القامشلي
إلى الحسكة خطير .المدينة معزولة في
أقصى الشمال الشرقي من سورية ،لها
طوق من أفواج الجيش والميليشيات
المحلية للدفاع عنها ،فيما األراض��ي
باتجاه الشرق تحت سيطرة األك��راد
السوريين المسلحين .لكن الحدود
التركية مغلقة ،وباقي األراض��ي حول
المدينة هي تحت سيطرة «داع��ش»
وزمالئه من اإلسالميين.
ه��ج��رة المسيحيين م��ن ال��ش��رق
األوسط هذه  -كما هم يؤكدون – بدأت
فقط بعد الغزو األنجلو أمريكي للعراق،
وال��ذي��ن خططوا لهذا األم��ر كما نعلم
جميعا ً كانوا مسيحيين.
يقول األب صليبا« :عندما كان على
المسيحيين الفرار من الموصل ووادي
نينوى ،اعتقدوا أن ما حدث في العراق
سيحدث هنا في القامشلي» ،وأضاف
بعد مشاركته في خدمة اإلكليل ليالً:
«»داعش» فعل أشياء كثيرة خالل هذه

الفترة لتخويفنا ،لذلك شعبنا يهاجر.
بالطبع ،ككنيسة ال نريد من أي شخص
أن يهاجر ،ولكن ماذا يمكننا أن نفعل؟»
لقد فقد األب صليبا بالفعل ما يقرب من
نصف رعيته الخاصة...
لقد دعاني والدا العريس إلى حفلة
ال��ع��رس ،ولكنني كنت بحاجة إلى
التحدّث إلى الكهنة  ،جالسين في غرفة
اجتماعهم ،وقد طرحوا أرديتهم جانباً،
ولبسوا ثيابا ً سوداء تناسب مزاجهم
بطريقة ما.
الجميع دان���وا «داع���ش» والعديد
ادع��ى – كما أكثر م��ؤي��دي الحكومة
السورية  -أن «الدولة اإلسالمية» هي
منتج أمريكي ،وتهدف إلى تفتيت دول
الشرق األوسط.
أنا لست متأكدا ً من أن جميع هؤالء
الكهنة يمثلون شعوبهم فعالً ،ألسباب
ليس أقلها أن بعض الذين فروا رغبوا
في أن تكون الواليات المتحدة منفاهم
من أجل األمان.
قال األب صليبا« :نحن ال نعتقد أن
داع��ش يمثل اإلس�ل�ام ،لقد ك��ان لدينا
مجتمع متسامح في سورية وتعامالتنا
م��ع بعضنا بعضا ً ك��ان��ت على قدم
المساواة لـ 1400سنة .إن مشروع
تقسيم بالدنا هو إقامة دول ضعيفة
بدال ً منها والتي سوف تكون غير قادرة
على الدفاع عن نفسها .نعلم جميعا ً أنه
تم تمويل هذا من قبل دول الخليج».
كانت هناك مقارنات عدة بين اإلبادة
الجماعية لألرمن عام  1915ومحنة
المسيحيين اليوم ،وال��ذاك��رة الحادة
لعشرات اآلالف من المسيحيين السريان
الذين كانوا أيضا ً ضحايا مذبحة األتراك
خالل الحرب العالمية األولى.
بين الكهنة جلس األب جبرائيل ،وقد
انعقدت عيناه من التعب ،وجهه عابس
وم��ن��زع��ج منذ أن ه��رب م��ن كنيسته
السريانية في دير الزور في  29تموز
 .2012يقول« :لقد دمرت «النصرة»
تماما ً كنيستنا هناك وكل بيوتنا ،ك ّنا
نظن أننا س��وف نكون ق��ادري��ن على
ال��ع��ودة في حوالى  15ي��وم �اً ...وهو
ما كان يعتقده كثير من الفلسطينيين
عندما ف ّروا من بالدهم في عام .»1948
وتحدث بصوت عال كاهن آخر من
ش��دة غضبه« :خ��س��ارة المسيحيين
هذه هي شيء سلبي جداً .الدول التي
تشجعهم على ال��م��غ��ادرة ال تعرف
مصالحهم الفضلى ض��م��ن��ي�اً ،إنهم
ي��ري��دون تذويبهم ف��ي مجتمعاتهم،
المشرق هو فسيفساء من الشعوب
المختلفة والغرب ال يحب هذا .إذا كان

الغرب يريد حقا ً مساعدتنا ،ينبغي
عليه أن يساعدنا في البقاء هنا والعيش
بكرامة ،ولكن طالما هناك أزمة ،شعبنا
يريد أن يغادر «.
وم��اذا كان المسيح سيقول لو أنه
شهد هذا النزوح الجماعي والتهديد
الذي يمثله داعش؟ بسرعة طلقة أجاب
األب صليبا« :كان سوف يقول « اغفر
لهم ألنهم ال يدرون ماذا يفعلون» .كاهن
آخر قال مقاطعاً« :كان المسيح سيبكي
كما بكى من أجل القدس».
ف��ي وس���ط س��وري��ة ،ي��ق��دّر رج��ال
الدين أن ما يصل إلى  80من السريان
المسيحيين قد قتلوا ،وقتل عدد أكبر
بكثير ممن يخدمون في جيش الحكومة
السورية .إن العظام المكسورة لألرمن،
والتي من الممكن العثور عليها في
حقول حول القامشلي أصبحت شبحا ً
لنا جميعنا م ّرة أخرى.
وذ ّك��ر األب صليبا زم�لاءه أن��ه في
وقت اإلبادة الجماعية ،كان عدد القتلى
األرم��ن أكثر من ضعف عدد السريان
المسيحيين في ذلك الوقت« .إن الغرب
ال يستقبلنا ألن بلدانه مسيحية ،فهي
دول علمانية ،إنه يريد تدمير المجتمع
المسيحي هنا ألنه يعرف أن السريان
لهم ج���ذور عميقة ه��ن��ا .ف��ي بضعة
أجيال ،سيكون قد اختفى السريان في
المجتمعات األوروبية».
«بعد أحداث الموصل ،قالت فرنسا:
سنأخذ المسيحيين ،لكننا نعتقد أننا
يجب أن نعيش هنا .حتى اآلن ،ونحن
عندما نحاول أن نوصل رسالتنا إلى
ال��خ��ارج ،وعلى رغ��م وسائل اإلع�لام،
ف��إن��ن��ا غ��ي��ر ق��ادري��ن ع��ل��ى ذل���ك .اآلن
«داعش» يحاول تدميرنا وبالتالي لن
يكون لنا مكان في هذا البلد .لقد كنا
نعلم في وقت مبكر أن هذا المشروع
ك��ان تحديا ً وج��ودي �ا ً لنا ف��ي منطقة
الشرق األوسط».
الكنيسة ال��س��ري��ان��ي��ة ل��ه��ا ج��ذور
عميقة في القامشلي .نصف األساقفة
ف��ي المجمع الكنسي ي��أت��ون م��ن هنا
ويذكرون أن بشار األسد ،عندما اجتمع
مع المجمع الكنسي في دمشق ،قال لهم
إن «سورية هي وطنكم ،أينما كنتم».
لكن األس���د ال يمكنه أن ي��وق��ف ف��رار
المسيحيين أكثر من قدرته على حماية
مناطق واسعة من شرق سورية.
قال أحد الكهنة« :لقد أعطينا سورية
اسمنا» ،وأضاف« :هذا جزء من تراثنا».
فقط لو أن الرجال الذين ذهبوا إلى
الحرب في العراق سمعوا بهذا األمر.

