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ــنــيـــا (مــصــر) (أ ف ب) - في {  ا
ـنـيا أجـواء غـاضـبـة شيّع أقـبـاط ا
في وسـط مـــــصـــــر صـــــبـــــاح امس
الـسـبت ضـحـايـاهم الـذيـن سـقـطوا
في اعــتـداء مــسـلّح تــبـنّــاه تـنــظـيم
الـــدولــة االسالمـــيــة فــيـــمــا طــالب
ـنـيا األنـبـا مكـاريوس أسـقف عام ا

بـ"معاقبة اجلناة".
وقُــتل ســبــعـة أقــبــاط اجلــمــعـة في
هجـوم مسـلّح استهـدف حافـلة تقلّ
مسـيحـيّ كـانوا عـائدين من زيارة
ـنـيا إلى ديـر األنـبـا صمـوئـيل في ا
(قــرابــة  250 كــيــلـــومــتــر جــنــوب

القاهرة).

وتـبـنّـى تـنـظــيم الـدولــة اإلسالمـيـة
هذا االعتـداء األوّل الذي يسـتهدف
األقــبـاط مــنـذ نــهــايـة كــانـون األول

. 2017
في أيار 2017 تبـنّى تنظـيم الدولة
اإلسالمية هجوماً على حافلة كانت
تـقلّ حـجّـاجـاً أقـبـاطـاً عـلى الـطريق
نــفـسـه الـذي حــصل عــلــيه اعــتـداء
اجلـمـعـة اذ كـانـوا مـتّـجـهـ الـدير

نفسه.
وأســفــر ذلك االعـــتــداء عن ســقــوط

نحو  28 قتيالً.
ومـنـذ فـجـر السـبت احـتـشـد مـئات
من االقباط الغـاضب داخل وحول

كـنـيـسـة األمــيـر تـادرس في مـديـنـة
ـنـيـا والـتي انـتشـر حـولـهـا رجال ا
أمن مـــلـــثّــمـــون وأكـــثـــر من عـــشــر
سـيـارات إسـعـاف حلـضـور جـنازة

الضحايا.
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وبعد انتهاء الصالة أُخرجت ستّة
جـــثـــامـــ في تـــوابـــيـت بـــيـــضــاء
وضعت عـليهـا زهور بيـضاء كذلك
وسـط هــتـــافـــات "بــالـــروح بـــالــدم

نفديك يا صليب".
وســيـتمّ دفن اجلـثــامـ الـسـتّـة في
مــقـابــر األقــبـاط بــإحــدى ضـواحي

نيا. مدينة ا

أمـا القـتـيل السـابع وهـو مسـيحي
انـغــلـيـكــاني فـتم تــشـيـيــعه مـسـاء
اجلـمــعـة في قـريــة سـودا الــواقـعـة

نيا. حافظة ا أيضاً 
وقــال األنـبــا مـكــاريــوس في كـلــمـة
ألــقــاهـــا بــعــيــد انـــتــهــاء الــقــدّاس
اجلــنـائــزي "نــحن ال نــنــسى وعـود
ن فــــيـــهـم رئـــيس ـــســــؤولـــ  ا

عاقبة اجلناة". اجلمهورية 
وكـــان األنـــبــــا مـــكــــاريـــوس ووجه
بـصـيـحـات احـتـجـاج من احلـضـور
الغـاضبـ عندمـا قدّم الـشكر خالل
الكلمة نفسها إلى مسؤولي االمن.
صري عبـد الفتاح ونعى الرئـيس ا

الـسـيـسي ضـحـايـا الـهـجـوم مـساء
الـسـبت في تـغــريـدة عـلى "تـويـتـر"
قائـالً "أنعي بـبالغ احلـزن الشـهداء
الـذين سـقـطـوا الـيـوم بـأيـادٍ غـادرة
تــسـعـى لـلــنــيل من نــسـيـج الـوطن

تماسك...  ا
وأتمنّى الـشفاء الـعاجل للـمصاب
وأؤكّـــد عـــزمـــنـــا عـــلى مـــواصـــلـــة
كـافـحـة اإلرهـاب األسود جـهـودنـا 

ومالحقة اجلناة".
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ومـسـاء السـبت خـيّـمت أجواء من
نيـا العام التـوتّر أمام مـستشـفى ا
حــــيث بـــقـي أهـــالـي الـــضــــحـــايـــا

احملــتـجـيّن حــتى الـسـاعـات األولى
من صـبـاح الـسـبت مـا حـمـل قوات
األمـن عـلى اإلبـقـاء عـلى انـتـشـارهـا
في الشـوارع احمليطـة خشـية وقوع

حوادث.
وجـلست سـيـدة مسـنّـة على األرض
ـستـشـفى قرب الـتـرابـية في فـنـاء ا
شرحة تنتظر خروج جثمان باب ا
ابـنــهــا وهي تــبـكي وتــصــيح "كـان
أحــسن أوالدي .. لـن أراه ثــانـــيــة"
قــبل أن يـتـدافع احلــاضـرون حلـمل
نعش أحد اجلثام ووضعه داخل
سـيارة إسـعـاف لـتتمّ الـصالة عـليه

في الكنيسة.

وفـــيــمـــا كــانـت ســيـــارة اإلســعــاف
تنطلق نظر إليها شاب قبطي هازّاً
رأسه وقال بنـبرة ملؤهـا خيبة أمل
"ال جـديـد ولن يـحدث جـديـد سـيتمّ

دفنهم وسينتهي األمر".
ويــدعى هــذا الـشــاب مــيــشـال (23
عـــامــاً) وهـــو جــار ألحــد ضـــحــايــا
الـهــجـوم وقـد قــال لـوكــالـة فـرانس
برس "هل يفترض أن أحمل سالحاً
مـعي عـند ذهـابي لـلـصالة أم أمكث
في منزلي ألنّني قد أموت إذا قرّرت
الـذهـاب إلـى الـكـنيـسـة?" مـتـسـائالً
"مــاذا يـريـد هــؤالء اإلرهـابـيـون? أن

."!? ســــــــلم نكره ا

ـــتــحــدّث الــرســمي بــاسم ونــشــر ا
الـكـنـيـسـة الـقـبـطـيـة عـلى صـفـحـته
الــرســمــيــة عــلـى فــســبــوك أســمـاء
الــضـــحــايــا األقــبــاط الــســتــة وهم
يــنـتــمــون كــلّــهم الى أســرة واحـدة
ومن بـيــنـهـم ثالثـة أشــقّـاء وطــفـلـة

صغيرة.
وكـان عام  2017 دامـيـاً بـالـنـسـبـة
إلى األقـبــاط الـذين يُــمـثّـلــون نـحـو
 %10من ســـكّــــان مـــصـــر الــــبـــالغ
عـددهم  100مـلــيــون نـســمــة وقـد
تـعـرّضـوا خالله العـتـداءات أوقعت
أكـــثـــر من مـــئـــة قـــتــيـل وعـــشــرات

اجلرحى.
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{  عـمـان (أ ف ب) -  غـادر نــحـو سـتـة آالف ســوري بـيـنـهم  517 الجـئـا
تـحدة األردن إلى بـلـدهم عبـر مـعبـر جـابر (نـصيب في مسـجال لـدى األ ا
اضي على ما أفاد اجلانب السوري) بعد إعادة افـتتاحه منتصف الـشهر ا
ـصـدر الـذي فـضل عـدم الـكـشف عن مـصـدر أمـني أردني اجلـمـعـة. وقـال ا
عـبر في  15تشرين األول إسمه لـوكالـة فرانس بـرس "منـذ إعادة إفـتتـاح ا

 ." اضي غادر عبره الى سوريا ستة آالف وستة سوري ا
وأضاف أن "ب هؤالء  517سوريا مسجل رسميا كالجئ لدى مفوضية

تحدة". شؤون الالجئ التابعة لأل ا
عـبر بلغ ـغادرين إلى سوريـا عبـر ا صـدر الى أن "عدد األردنـي ا وأشار ا

 20917 شخصا".
ويـســتــضــيف األردن نــحـو  650 ألف الجئ ســوري مـســجـلــ لـدى األ

تحدة فيما تـقدر عمان عدد الذين جلـأوا إلى البالد منذ اندالع النزاع في ا
سوريا بنحو  1,3مليون سوري.

وفـتح مـعبـر جـابـر نـصـيب احلـدودي الـرئـيـسي بـ األردن وسـوريا في 15
ـاضي بـعد نـحـو ثالث سـنوات عـلى إغالقه بـسـبب الـنزاع في تشـرين أول ا

سوريا.
d³F  ‚öſ«

وقد اغلق معبر نصيب عام  2015بعد أشهر قليلة من إغالق معبر اجلمرك
عارضة في تشرين االول .2014 القد الذي سيطر عليه مقاتلو ا

ـاضي من استعادة الـسيطرة عـلى معبر وتمكن اجليش الـسوري في تموز ا
نصيب وكامل حدود سوريا مع األردن.

وبلغت قـيمة الـتبادل الـتجاري ب األردن وجـارته الشمـالية في  2010نحو
 615مليون دوالر قبل أن تتراجع تدريجـيا بسبب احلرب التي اندلعت عام

2011.
 وكان األردن يصدر عبـر احلدود مع سوريا قبل احلـرب بضائع أردنية الى
تركـيا ولـبنـان وأوروبـا ويسـتورد بـضائع سـوريـة ومن تلك الـدول فضال عن

التبادل السياحي ب البلدين. 
مـر االستـراتيجي تـنشـيط احلركة كما تـأمل دمشق عـبر إعادة تـفعـيل هذا ا

ا يعود عليها بفوائد إقتصادية. التجارية مع األردن ودول اخلليج 


