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  حميد بھشتی: برگرداننده

 ٢٠١۵ اکتوبر ٢۴
  

  ّاسد، شر کمتر
  

 سوريه ديگر معادل جنگ گشته است، گريختگان و وضعيتی غير قابل تشخيص که دخالت روسيه به سود اسد وضع را

اما اسقف اعظم حلب از دخالت روسيه . به لحاظ بين المللی از اينکار بسيار انتقاد می شود. باز ھم پيچيده تر کرده است

  .اميد تازه ای برای مسيحيان می گيرد

به ھمين نسبت مشخص تر، . کشورشان کمتر موضعگيری می کنندۀ  مھلکۀرؤسای مسيحيان سوريه ھمواره در بار

روحانی مزبور در .  در تلويزيون سويس بودژان کلمان ژانبرتتوليک شھر حلب، ااعظم کليسای کِحضور اخير اسقف 

 به بھتر والديمير پوتيندھد و  ورود نظامی روسيه به مسيحيان سوريه اميد تازه ای می: و داشت گفتيديداری که در ژن

. يت سر در گم سوريه ياری می رساندضعواو بدانھا برای نجاتشان از . شدن اوضاع مسيحيان سوريه کمک می کند

  .زيرا با دخالت مسکو جنگ عليه حکومت اسالمی باالخره به اولويت قطعی می رسد

  
  سقف اعظم، ژان کلمان ژانبرتا

 ميليون مسيحی ٢ ۀ بين المللی نمايندۀ که ھمواره از اسد حمايت نموده است در صحنمناقشهِھبر باال مقام اھل اين ر

کليسای کاتوليک ملکيت با واتيکان ۀ فرق.  ھزار تن آنھا از کشور گريخته اند به حساب می آيد۴۵٠سوريه که تا کنون 

با اينحال .  غارت و تخريب گشت٢٠١٢لب است که در سال  مسيحيان حۀمقر اين اسقف اعظم در محل. متحد می باشد

و در اين اظھار خويش وی » اينجا جای من است«.  مزبور ھمچنان در موطن خويش زندگی می کندۀ سال٧٢روحانی 

  .به ھيچ وجه در ميان روحانيون مسيحی لبنان و سوريه تنھا نيست
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  عمار عبدهللا/ترزي از روري تصو-  حلبیکي در نزدهي از حمالت روسیکيدنبال ه جو در آوار ب و جست

  

  ور، اما با تساھل دينیديکتات

آکادمی ۀ که سه سال پيش در جلس طوریه ب.  موجب ابھام می گرددًی غرب اينگونه اظھارات مرتبائاما در دواير کليسا

 اعالم نمود که مسيحيان و ساير اقليت مور گرگوريوس يوحنا ابراھيمکه اسقف شھر حلب،  کاتوليک ھامبورگ ھنگامی

 اين رھبر دينی که چندی پيش ربوده گشت و ۀبه گفت.  تحمل نموده و تعقيت نمی کند موجب ھمھمه گشتدولت اسدھا را 

که آيا کسی بتواند به من از کشوری نام برد که در آن تساھل  من شک دارم به اين« نيست  ویتا کنون نيز نشانی از

  .»دينی بيش از سوريه باشد

 اين امکان را بيابد که اصالحات مورد نظر اسدروز نيز خواھان اين است که  تا امژانبرتبرادر کاتوليک ملکيتی او، 

، رھبر يسويت انتوان اودو، خالدنی مقيم حلبنظير ھمين درخواست را اسقف کاتوليک . خويش را تحقق بخشد

. نمودند در لبنان اظھار الرای و نيز رھبر مارونيت ھای بشاره، گرگوريوس سوم لھمکاتوليک ھای ملکيتی دمشق، 

اما ما می ترسيم که پس از آن چه خواھد «الرای اينچنين استدالل نمود که مسيحيان سوريه از رژيم اسد حمايت نمی کنند 

  . »آمد

  

  رؤيای حکومتی سکوالر

 پس از سرنگونی صدام ء عبرت انگير، آوارگی عظيم ھمکيشانشان در عراق است که ابتداۀبرای مسيحيان سوريه نمون

در مصر نيز پس از پايان کار حسنی . ل توسط حکومت اسالمیده سال بعد، پس از فتح موصد ايجاد گشت و ِحسين مستب

ِمبارک رفتارھای خشونت آميز ميان مسيحيان قبطی و اسالمگرايان افراطی چنان باال گرفت که اکنون ديگر پاپ 
  . ھمپيمان گشته استلفتاح السيسیعبدانرال نيروی زمينی ج به صراحت با رژيم نظامی ُتوادرس دومقبطيان، 

قدرتمندان عربستان سعودی، ترکيه وقطر . در سوريه نيز حکومت اسالمی اقليت ھای مذھبی را تعقيب و شکار می کند

از ارتش گسترش طلب اسالمی که به القاعده وابسته می باشد حمايت می کنند و مسيحيان را متھم به کفر و شرک می 

  . نمايند

 ديکتاتور، علی اسد که مردم مسيحی سوريه که به شدت از جانب افراطيون در تگنا به سر می برند به بدين جھت است

  .ِ به چشم شر کوچک تر می نگرند، ھزار کشته ای که جنگ داخلی موجب گشته است٢۵٠رغم جنايات عظيم و 

ُاينترنتی کروکس در بستنۀ  به مجلژان کلمنت ژانبرت اسقف اعظم حلب، ۀبه گفت ۀ ما خواھان دولتی ھستيم که ھم «:ُ

اما اگر «.» يا با شخصی ديگراسداديان را به رسميت بشناسد، ما خواھان دولتی سکوالر می باشيم و فرقی نمی کند با 

  .» را انتخاب می کنيماسد انتخاب کنيم، ما  اسدقرار باشد ميان حکومت اسالمی و

ِاز مارتين گھلن در روزنامه برلينر سايتونگ،    ٢٠١۵بر و اکت١٩ِ

  

 


