12

عربيات

السنة السادسة  /اخلميس  26 /شباط  / 2015العــدد 1719
Sixth year / Thursday / 26 February 2015 / Issue No. 1719

مدارات

م�صير الم�سيحيين في ظل «الخالفة الداع�شية»
ناديا شحادة
بعد م��رور أكثر من أربعة أع��وام على ما ُيسمى
ثورات الربيع العربي ،أصبح واضحا ً أن التيارات
اإلس�لام��ي��ة ال��م��ت��ش��ددة ف��ي ب��ل��دان ال��رب��ي��ع العربي
حاولت العمل على تعزيز دورها السياسي ،وبعد
الفشل ال��ذري��ع ال���ذي تلقته ه��ذه ال��ت��ي��ارات ف��ي كل
م��ن م��ص��ر وت��ون��س وس���وري���ة ،دخ���ل المتطرفون
اإلس�لام��ي��ون ال��س��اح��ة وب����دأوا ي��دع��ون إل��ى إنشاء
الخالفة اإلسالمية ويقتلون باسم اإلسالم كل من
يقف ضد دعوتهم ومبادئهم ،ومن هنا بدأ السؤال
على مصير المسيحين في عالمنا العربي الذين هم
من بناة المنطقة العربية وتعايشوا بسالم لسنين
طويلة مع جميع الديانات ،ولكن مع دخول التيارات
اإلرهابية وعلى رأسها «داعش» بدأ التحريض على
المسيحيين في الشرق األوس��ط والعمل الدؤوب
من أجل تهجيرهم ولتذكير بقدرات تنظيم «داعش»
اإلجرامية...
ويؤكد المتابعون أن ما يقوم به هذا التنظيم
م���ن ج���رائ���م ب��ح��ق ال��م��س��ي��ح��ي��ي��ن وم����ا ي���ج���ري في
منطقتنا ليس صدفة ،إنما عمل مدروس ومخطط
له لتهجير المسيحين من منطقة الشرق األوسط،
فبعد سيطرة تنظيم «داعش» على مدينة الموصل
ف��رض على المسيحيين ف��ي ت��اري��خ  23حزيران
 2014الذين ال يزالون في المدينة دفع الجزية
وهي ضريبة أو اإلسالم أو مغادرة المدينة ،األمر
ال��ذي دف��ع أغلب سكان الموصل من المسيحيين
إل���ى ال��م��غ��ادرة ن��ح��و إق��ل��ي��م ك��ردس��ت��ان وبخاصة
أربيل ،إضافة إلى هروب  11مسيحيا ً من أهالي
سنجار في  2شباط  2015إلى محافظة دهوك
على حدود إقليم كوردستان خوفا ً من ظلم تنظيم
«داع��ش» حيث أعلن النائب عن التحالف الوطني
الكردستاني ماجد شنكالي أن  11مسيحيا ً من
أهالي سنجار تمكنوا من الهرب إلى حدود إقليم
كردستان عن طريق بعض العشائر.
وم���ا ق���ام ب��ه ه���ذا التنظيم م��ن إع����دام  21قبطيا ً
مصريا ً في ليبيا في  13شباط  2015بعد عملية
خطفهم ،وك��ان مسلحون تابعون للتنظيم نفسه
خطفوا في  13كانون الثاني  2014مصريا ً في

مدينة س��رت الليببة وك��ان��وا ق��د خطفوا  7آخرين
في كانون األول من العام نفسه وجاء خطفهم في
ظل تكرار وقائع قتل مصريين أقباط في ليبيا.
ونشهد هذا التحريض واإلجرام بحق المسيحيين
الموجودين في سورية والعمل ال��دؤوب من أجل
تهجيرهم فتنظيم «داع��ش» خطف تسعين آشوريا ً
م��ن قريتي ت��ل ش��ام��ي��رام وت��ل ه��رم��ز ف��ي محافظة
الحسكة شمال شرقي سورية التي تشهد نزوحا ً
كثيفا ً للمسيحيين خوفا ً من الخطر التكفيري الذي
يمثله ه��ذا التنظيم ،فبعد الهجوم ال��ذي شنه هذا
التنظيم على القريتين اآلشوريتين ف��ي محافظة
الحسكة حيث جرت اشتباكات مع وح��دات حماية
الشعب الكردي التي فرضت سيطرتها على مساحة
واسعة من القرى وصوالً إلى محافظة الرقة ،تمكن
التنظيم م��ن خطفهم ،وإث���ر عملية الخطف جرت
عمليات نزوح للمدنيين من القريتين المذكورتين،
وعمد مسلحو التنظيم إلى إحراق  4كنائس آشورية
في ري��ف مدينة تل تمر بعد ط��رد أهلها والتمركز
فيها ،ويؤكد المتابعون أن ما يقوم به هذا التنظيم
هو تدمير للتاريخ المسيحي في المنطقة.
وي���ؤك���د ال��م��راق��ب��ون أن م���ا ي��ح��ص��ل ال���ي���وم في
الحسكة التي تمثل نموذجا ً للتعايش المشترك بين
ك��ل مكوناتها م��ن ع��رب وك��رد وآش��وري��ي��ن وأرمن
ومسيحيين إض��اف��ة إل���ى ك��ون��ه��ا ملئية بالمعالم
الحضارية تعيد إلى أذهاننا ما حصل في دير الزور
والرقة ،وتجعلنا نشهد لحظة تاريخية تتمثل بإفراغ
مكون أصيل وتحثنا على قرع ناقوس الخطر حيال
تهديد الوجود المسيحي في المنطقة
ويتساءل المراقبون ،هل ما يقوم به هذا التنظيم
وم��ا ي��ج��ري ف��ي منطقة ال��ش��رق األوس���ط ه��و عمل
مخطط ل��ه ت��دع��م��ه وت��غ��ذي��ه وت��م��ول��ه ق���وى إقليمية
ودولية هدفها تمزيق وتفتيت النسيج الوطني للدول
العربية وتحويلها إل��ى دوي�ل�ات مسيحية وسنية
وشيعية متناثرة ،وإرغام غالبية المسيحيين الذين
كانوا وال يزالون حدائق نابضة بالحياة والتنوع
على العيش في أوروبا وأميركا حفاظا ً على حياتهم
لتسهيل م��رور الفتنة السنية ـ الشيعية المخطط
لها والتي يعرقلها الوجود المسيحي في الشرق
األوسط؟

بعد عدول هادي عن اال�ستقالة...

اليمن بين الفو�ضى و�ضرورات ّ
الحل ال�سلمي
رئبال مرهج
«الرئيس اليمني عبد رب��ه منصور ه��ادي يعدل عن
االستقالة» ،عناوينٌ عريضة تصدرت الصحف السعودية
بعد إع�لان الرئيس اليمني المستقبل عبد ربه منصور
هادي قراره بعدم اعترافه باالستقالة التي أجبر عليها
بحسب زعمه.
فليس خافيا ً على أحد الدعم السياسي الذي يحظى
به منصور هادي من قبل المملكة السعودية التي وبعد
أن اعتمدت على القاعدة في منع وصول الحوثيين إلى
صنعاء ومحاولة عرقلة تقدمهم السلس إلى المدن اليمنية
األخ��رى ،ترى اليوم من خالل إخ��راج الرئيس المستقيل
من صنعاء وتشجيعه على العدول عن االستقالة ،فرصة
مناسبة إلعادة التوازن السياسي بينها وبين إيران الداعمة
والحليفة لجماعة أنصار الله الحوثي.
التطور الحاصل في اليمن ج��اء بعد وق��وع المملكة
السعودية بين مطرقة اإلره��اب المتنامي على حدودها
الذي صنعته وسندان تقدم الحوثيين من جهة ثانية،
فبدأت في إع��ادة ترتيب سياساتها في محاولة أخيرة
للضغط على الجبهة اليمنية لعلها تستطيع إحداث فعل
قوة يستثمر سياسيا ً في ميزان التسوية المقبلة في ظل
األنباء عن قرب توقيع االتفاق النهائي بين الغرب وإيران.
وتأكيدا ً على تنفيذه أوامر مشغليه في الرياض قال
الرئيس هادي في بيان إنه متمسك بالعملية السياسية
المستندة للمبادرة الخليجية التي صاغتها المملكة منذ
ثالثة أعوام لترتيب نظام نقل السلطة في البالد .كما طالب
في عودة عن قراراته السابقة برفع اإلقامة الجبرية عن
رئيس الوزراء خالد بحاح بما أن كل الخطوات والتعيينات
التي اتخذت منذ أيلول الماضي ج��اءت تحت اإلك��راه
وبالتالي هي باطلة وغير شرعية بحسب هادي.
مبعوث األمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر أجرى

اتصاال ً هاتفيا ً بالرئيس هادي .ونقلت وسائل إعالم عن بن
عمر قوله إن عبد ربه أكد له تمسكه بالمبادرة الخليجية
وآليتها التنفيذية وبمخرجاتها لحوار الوطني كمرجعية
وإطار ألي توافق سياسي يُخرج اليمن من أزمته الحالية
ولكن المراقبين يعتقدون أن اليمن ربما قد دخل مرحلة
جديدة إزاء الخطوة السعودية إذ إن انتقال هادي إلى عدن
سيوحد الشمال اليمني وسيحفزه إلعالن انفصاله ،ال بل
إن أجزاء من الجنوب ستنضم إلى مدن الشمال ض ّد هادي،
الذي أصبح يشكل قوة ال بأس بها في عدن الجنوب ،تدعمه
بعض ألوية الجيش والقاعدة أيضاً!
منصور هادي الذي وضع نفسه كقوة موازية للحوثيين
في صنعاء ،لربما أصبح خارج منطق الحياد الذي يخوله
لعودته رئيسا ً وبالتالي فإن طلبه بنيل اعتراف الحوثيين
به كرئيس لليمن قد أصبح خارج الحسابات.
وفي سيناريو محتمل ،ربما تلجأ المملكة السعودية إلى
إقناع هادي بإعالن االنفصال واعتماد عدن عاصمة موقتة
وبالتالي بدء المواجهات العسكرية مع جماعة الحوثي
وإدخ��ال اليمن في دوام��ة جديدة من الفوضى والعنف،
الفوضى التي تريدها المملكة السعودية ودول الخليج من
أجل عرقلة التقدم الحوثي بخاصة بعد التأييد الذي نالته
الجماعة في أغلب مدن اليمن وترحيبها بتقدمها السريع
والمقنع ،الخالي من العنف.
فهل ستنجح السعودية في قلب الطاولة في اليمن أم
أنها  -وبسبب فقدانها لعناصرالقوة فيه  ،-ستلجأ إلى
العودة للتفاهم مع الحوثيين والتسليم بالنفوذ اإليراني
في خاصرتها الجنوبية؟
ربما االحتمال الثاني هو األقرب إلى الواقع ،خصوصا ً
مع الدعم الذي يلقاه الحل السلمي من الدول الغربية التي
تضع الفيتو على بقاء تنظيم القاعدة كقوة في جنوب اليمن
على أطراف باب المندب ،المنفذ االقتصادي واالستراتيجي
المهم.

يهود يحرقون م�سجد ًا في بيت لحم والخارجية الفل�سطينية تدين
دان��ت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس
إح���راق مستوطنين ي��ه��ود لمسجد ف��ي بلدة
الجبعة إلى الغرب من بيت لحم جنوب الضفة
الغربية.
وح��م��ل��ت ال������وزارة ف��ي ب��ي��ان «ال��ح��ك��وم��ة
«اإلسرائيلية» المسؤولية الكاملة عن هذه
الهجمة العنصرية والفاشية» وف��ق ما جاء
في البيان مطالبة المجتمع الدولي «بالتحرك
ال��ع��اج��ل لتوفير الحماية ال��دول��ي��ة للشعب
الفلسطيني» و«ات��خ��اذ اإلج�����راءات األممية
القانونية الالزمة للتحقيق في هذه الجرائم،
وتقديم العنصريين المجرمين إلى المحاكم
الدولية».
وذ ّكر بيان الخارجية بأن تاريخ هذه العملية
ي��ص��ادف ذك���رى مذبحة ال��ح��رم اإلبراهيمي
الشريف ،مشيرا ً إلى أنها تأتي «في سياق هجمة
من اليهود المتطرفين والعنصريين تستهدف
المساجد ودور العبادة اإلسالمية والمسيحية،
في محاولة «إسرائيلية» رسمية مدروسة إلثارة
النعرات الطائفية ،وتكريس مفهوم الحرب
الدينية ف��ي فلسطين ،بهدف إخ��ف��اء الطابع
االحتاللي االستعماري لوجود االحتالل في
فلسطين».
ونقل عن أهالي قرية الجبعة قولهم إنهم
فوجئوا ل��دى توجههم ألداء ص�لاة الفجر في
مسجد الهدى باشتعال النيران فيه ،ووجدوا
بعد قيامهم بإخماد النار شعارات عنصرية
كتبت على جدرانه تدعو إلى قتل المواطنين
الفلسطينيين والعرب واالنتقام منهم ،كما أنها
تهدد أهالي القرية.
وق���ال وزي���ر األوق����اف وال��ش��ؤون الدينية

الفلسطيني الشيخ يوسف إدعيس إن «الجريمة
النكراء» التي وقعت اليوم «تدل بشكل واضح
على المدى ال��ذي وصلت إليه آلة التحريض
«اإلسرائيلية» العنصرية تجاه المقدسات
اإلسالمية والمسيحية في فلسطين»  ،مضيفا ً
أن «هذه الجريمة اعتداء صارخ على المسلمين
وم��ش��اع��ره��م م��ن خ�لال االن��ت��ه��اك المتواصل

قدر وزير الخارجية الليبي محمد الدايري عدد
المقاتلين األجانب في بالده اآلن بحوالى  5آالف
عنصر أغلبهم يتولون مناصب قيادية ،محذرا ً من
أن ذلك قد يحول ليبيا إلى سورية أخرى.
وق��ال الدايري ال��ذي قام بزيارة قصيرة إلى
فرنسا ،إن «عدد اإلرهابيين األجانب يقدر حاليا ً
بحوالى  5آالف عنصر في ليبيا ،وكما يحصل
في سورية فإن عددا ً كبيرا ً منهم ال سيما الذين
يتولون مناصب قيادية هم أجانب».
وطالب ال��داي��ري ال��دول األوروب��ي��ة بتسليح
القوات الليبية في أس��رع وقت ممكن ،وق��ال إن
«الوقت من ذهب» و«اإلره��اب ليس خطرا ً على
الليبيين فقط أو دول الجوار ،إنما يمثل خطرا ً
متزايدا ً على أوروب��ا أي��ض�اً» .وأض��اف الوزير:
«ح��ذرت من خطر ان��زالق ليبيا في أت��ون حرب
أهلية مثل الحرب في سورية ،إذا لم يحصل حل
سياسي».
وأكد الوزير أن تنظيم «داعش» أصبح يسيطر
على مدينتي درن��ة وس��رت وأن��ه ك��ان موجودا ً
في طرابلس حيث وقع اعتداء الشهر الماضي
استهدف فندقا ً يرتاده مسؤولون وأجانب .وأشار
إلى أن «أمير داعش» في طرابلس هو تونسي أما
والية برقة فأميرها يمني ،مضيفاً« :يقال إن الذين
نفذوا عملية القبة اثنان منهم سعوديان».
وأكد وزير الخارجية الليبي أن حكومته «لم
تطلب حاليا ً أي تدخل عسكري غربي» مثل الذي
أطاح بنظام معمر القذافي في  2011وإنما طالبت
«بدعم قدرات الجيش الليبي».
واتهم رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني دوال ً
غربية منها بريطانيا والواليات المتحدة بدعم
المجموعات اإلرهابية ،مشيرا ً إلى أن هذه الدول

تحاول أن تجد لإلرهابيين مخرجا ً آمناً ،وتضعها
على الخريطة السياسية للدولة الليبيية وفي
المقابل تمنع تسليح الجيش الليبي بذريعة أنه
غير واضح الهوية.
وك��ان وزي��ر الداخلية في الحكومة الليبية
المعترف بها دوليا ً عمر الزنكي قد حذر منتصف
شهر شباط من خطر انتشار تنظيم «الدولة
اإلسالمية» في بالده.

لقي قرابة  80عنصرا ً من تنظيم «داعش»
اإلرهابي مصرعهم في إحدى غارات التحالف
الدولي على مدينة الموصل ،بمحافظة نينوى،
شمال العراق.
ونقل موقع «االتحاد الوطني الكردستاني»
عن مصدر محلي في الموصل ،قوله إن طائرات
التحالف الدولي قصفت مخزن أسلحة للتنظيم
ف��ي صناعة وادي ع��ك��اب ،ومعسكر تدريب
بمنطقة الغابات السياحية الواقعة إلى الشمال
من المدينة ،ما أدى إلى «مقتل أكثر من 80
عنصرا ً من داعش وحرق  3دبابات وعجالت
مصفحة».
وأف��اد المصدر بأن التنظيم اتخذ في وقت
سابق من منطقة الغابات معسكرا ً للتخفي
بين األشجار ونصب مضادات أرضيّة ضد
الطائرات.
إلى ذلك ،أعلنت وزارة الدفاع األميركية عن
وصول حوالى  10آالف بندقية من طراز «إم
–  »16إضافة إلى  250مركبة قتالية مدرعة
وإم���دادات عسكرية أخ��رى بقيمة  18مليون
دوالر إلى العراق خالل األسبوع الجاري.
وبحسب البنتاغون فإن تلك المعدات تأتي

ضمن خطة واشنطن لدعم القوات العراقية في
حربها ضد تنظيم «داعش» اإلرهابي ،إضافة
إلى إرس��ال أكثر من مئتي ص��اروخ من طراز
«هيلفاير» للقوات العراقية الشهر الجاري،
مضيفا ً أن أجهزة الالسلكي للعربات المدرعة

لهويتهم الحضارية والثقافية».
وقال ادعيس إن «سلسلة االعتداءات الهمجية
التي طاولت القدس والمسجد األقصى ،والمسجد
اإلبراهيمي والمقامات التاريخية كمقام النبي
يوسف في نابلس ومسجد بالل في بيت لحم
ما هي إال مؤشرات واضحة بشكل ال لبس فيه
على م��ق��دار التحريض الديني ،والسياسي

الذي يمارس تجاه الشعب الفلسطيني من قبل
االحتالل «اإلسرائيلي» وقطعان مستوطنيه».
وط��ال��ب ادع��ي��س ال��م��ؤس��س��ات اإلسالمية
الدولية كمنظمة التعاون اإلسالمي والمؤتمر
اإلس�لام��ي وال���دول العربية واإلس�لام��ي��ة بأن
تعمل على إنهاء هذه االعتداءات وذلك من خالل
التوجه للمؤسسات الدولية ذات العالقة.

وزير الخارجية الليبي :عدد الم�سلحين الأجانب في ليبيا حوالى 5000

وكان رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني أكد
أن هناك دوال ً غربية تدعم المجموعات اإلرهابية،
وتحاول أن تجد لها مخرجا ً آمناً ،وتضعها على
الخريطة السياسية للدولة الليبية ،مشيرا ً إلى أن
الحديث يدور عن تيار اإلسالم السياسي المتطرف
وعلى رأسه جماعة «اإلخوان المسلمين».
واستطرد الثني قائالً« :لألسف هذا واضح
أمام العالم ،فأميركا وبريطانيا اللتان تقدمان

الدعم للميلشيات ،تمارسان سياسة منع تسليح
الجيش الليبي بذريعة أنه غير واضح الهوية،
مع العلم أن هويته واضحة ،فالتيار المتطرف
يحصل على السالح من تركيا وال��دول األخرى،
وال��ق��وارب وال���زوارق البحرية تصل على طول
الساحل الليبي في مدينة مصراته وغيرها لدعم
الميلشيات ب��ال��س�لاح ...العالم يتفرج ،ولكن
لألسف ال حياة لمن تنادي».

العراق :مقتل  80من «داع�ش» في المو�صل و«البنتاغون» ي�ستعد لمعركة ا�ستعادتها

ستصل الشهر المقبل.
ومن المرجح أن تبدأ القوات األميركية وقوات
التحالف قريبا ً تدريب القوات العراقية من أجل
معركة استعادة السيطرة على الموصل .بينما
توقعت مصادر في الجيش األميركي أن يبدأ

الهجوم في نيسان المقبل إذا كانت القوات
جاهزة ،والتي يفترض أن تعد  20إلى  25ألف
عسكري وفق المصادر ذاتها.
وفي السياق ،استشهد مدنيان وأصيب 11
آخرون بسقوط صواريخ كاتيوشا على مناطق
شمال العاصمة العراقية بغداد أمس.
وأف��اد مصدر في الشرطة بأن ام��رأة وطفالً
قتال ،وأصيب  4أشخاص بسقوط صواريخ
كاتيوشا في منطقتي سبع البور وعقرقوف
التابعة لبلدة أبو غريب شمال غربي بغداد.
وفي منطقة الكريعات شمال بغداد ،أصيب
مدنيان بسقوط ص��اروخ كاتيوشا ،وأوضح
مصدر أن «الصاروخ أسفر أيضا ً عن إلحاق
أضرار مادية بأحد المنازل في المنطقة».
وأصيب  5مدنيين على األق��ل بسقوط 3
ص��واري��خ كاتيوشا على منطقتي الشعلة
والتاجي شمال غربي بغداد.
يذكر أن مناطق شمال وشمال غربي بغداد
عادة ما تتعرض لهجمات بصواريخ كاتيوشا
وقذائف الهاون ،تطلق من المناطق المتاخمة
وخصوصا ً من الفلوجة والكرمة الواقعة تحت
سيطرة مسلحي «داعش» اإلرهابي.

الآ�شوريون في �سورية ي�سابقون الزمن هرب ًا من م�صير الإيزيدية في العراق

المحكمة الد�ستورية في م�صر
ت�ؤجل النظر في قوانين االنتخابات
أجلت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس النظر
في  4دعاوى تطالب باعتبار قوانين االنتخابات البرلمانية
ال دستورية ،للحكم إلى جلسة األحد  1آذار المقبل.
وكانت قد رفعت تلك الدعاوى ،اعتراضا ً على القوانين
المتعلقة باالنتخابات المتضمنة قوانين مجلس النواب
وتقسيم الدوائر االنتخابية بالنظام الفردي ومباشرة
الحقوق السياسية.
وأوض���ح المحامي إب��راه��ي��م ف��ك��ري ،أح��د المحامين
الرئيسيين في الطعن على قانون االنتخابات البرلمانية،
أن هناك  3أسباب رئيسية للطعن على قانون االنتخابات
البرلمانية.

وتابع فكري أن أولها تقسيم الدوائر االنتخابية حيث
أن المادة الثالثة من القانون المطعون به خالفت المادة
 102من الدستور لعدم التمثيل العادل للسكان ،ثانياً:
عدم دستورية الجدول المرفق بالقانون ألنه حدد لبعض
الدوائر ثالثة مقاعد ولبعضها اثنين ولبعضها واح��دا ً
وهذا مخالف للدستور بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ
والفرص.
وأضاف فكري أن السبب الثالث يتمثل في توغل القائمة
على الفردي حيث حدد المشرع  120مقعدا ً وكان يتعين أن
يحدد  54مقعدا ً ألن عدد ممثلي األحزاب ال يمثل إال  10في
المئة من الناخبين.

ن���زح س��ك��ان  25ب��ل��دة س��وري��ة
يقطنها آشوريون على نهر الخابور،
حيث وصلت أكثر من  500عائلة إلى
مدينتي الحسكة والقامشلي وما زالت
أعداد الهاربين من مسلحي «داعش»
في ارتفاع.
األنباء ال���واردة من تلك المناطق
تتحدث عن فقدان االتصال بأكثر من
 40أسرة لم يعرف مصيرها في القرى

التي اجتاحها التنظيم اإلرهابي شمال
شرقي سورية.
وق����ال ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي باسم
المرصد اآلش��وري لحقوق اإلنسان:
«علمنا أن أكثر من  40أسرة مجهولة
المصير من قريتي تل شاميران وتل
ه��رم��ز اآلش��وري��ت��ي��ن اللتين سيطر
عليهما م��ق��ات��ل��و تنظيم «ال��دول��ة
اإلسالمية»» ،مشيرا ً إلى «نزوح 500

أسرة مسيحية من بيوتهم ،ويعتقد
أنهم وقعوا أسرى بيد التنظيم ،إضافة
إل��ى  10م��ن ح��راس قرية ت��ل هرمز
انقطع االتصال بهم وكانوا في القرية
يوم دخول «داعش» إليها ،وال يعرف
شيء عن مصيرهم حتى الساعة»،
بحسب تأكيده.
المعارك تدور بين عناصر التنظيم
ووحدات الحماية الكردية في المنطقة
التي يحاول «داعش» السيطرة عليها
بالكامل.
وهناك مخاوف كبيرة من تكرار
استهداف المكونات الدينية والعرقية
ف��ي المنطقة ع��ل��ى ي��د ال��ج��م��اع��ات
اإلرهابية ،كما حدث إليزيديي العراق
والمسيحيين في مناطق سورية عدة
كصيدنايا وكسب ومعلوال ،وقد حذر
األسقف يترون كوليانا وكيل رئيس
الطائفة اآلشورية في لبنان من تكرار
سيناريو اإلي��زي��دي��ي��ن ف��ي ال��ع��راق
مع اآلشوريين في س��وري��ة ،مشيرا ً
إلى تهجير أهالي  35قرية في ريف
الحسكة على ضفاف نهر الخابور.
وأع��ل��ن ك��ول��ي��ان��ا ،أن المطرانية
اآلشورية في مدينة الحسكة تستقبل

اليوم أكثر من ثالثة آالف عائلة ،الفتا ً
إل���ى أن مسلحي تنظيم «داع���ش»
أح��رق��وا  3ك��ن��ائ��س ع��ل��ى األق���ل في
المدينة .وأش��ار إل��ى أن «داع��ش» ال
ي��زال يحاصر إح��دى القرى في ريف
الحسكة ويمنع أهلها من الخروج،
مؤكدا ً أن رسالة اآلشوريين في العالم
هي احترام اآلخر ومعتقداته.
وك���ان ناشطون س��وري��ون قالوا
إن تنظيم «داع���ش» ح��اول االنتقام
لخسائره في ري��ف بلدة تل حميس
بعد سيطرة الوحدات الكردية على
أكثر من  20قرية ،ونفذ هجوما ً على
ق��رى بلدة ت��ل شاميرام وت��ل هرمز،
واختطف ما ال يقل عن  90آشوريا ً ال
يعرف مصيرهم حتى اللحظة.
وأوردت الوكالة السورية لألنباء
«س��ان��ا» أن «إرهابيي داع��ش شنوا
هجوما ً مسلحا ً على أهالي قرى تل
هرمز وت��ل شاميرام وت��ل رم��ان وتل
نصري واالغيبش وتوما يلدا والحاووز
في ري��ف الحسكة الغربي وأحرقوا
كنيسة تل هرمز التاريخية التي تعد
م��ن أق��دم الكنائس ف��ي س��وري��ة كما
اختطفوا العشرات من أهالي قريتي

تل شاميرام وتل هرمز الواقعتين في
محيط بلدة تل تمر بريف الحسكة».
ونقلت عن مطران الطائفة اآلشورية
أفرام إثنيل« :أن ما حدث ويحدث في
ريف تل تمر على مرأى ومسمع العالم
هدفه تهجير أبناء الوطن عبر ارتكاب
الجرائم بحقهم وهذا لم ولن يحدث،
فرجال القرى وشبابها يسطرون اليوم
أروع مالحم الصمود أم��ام مجرمي
العصر الذين قتلوا األبرياء ودم��روا
الرموز الدينية والمنازل».
في هذه األثناء ،قالت قوة المهمات
المشتركة إن قوات التحالف بقيادة
ال��والي��ات المتحدة شنت  21غ��ارة
ج��وي��ة ع��ل��ى «داع����ش» ف��ي س��وري��ة
والعراق خالل  24ساعة.
وأضافت أن أحدث الغارات شملت
 16غ���ارة ف��ي س��وري��ة بينها عشر
تركزت قرب الحسكة وأصابت تسع
وحدات تكتيكية ،في حين استهدفت
ست غ��ارات وح��دات تكتيكية أخرى
وم��واق��ع قتالية .وت��ش��ارك مقاتالت
فرنسية من طراز «رافال» تنطلق من
حاملة الطائرات «شارل ديغول» في
قصف مواقع «داعش» في العراق.

