FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ÁSIA/SÍRIA – Fogueira de livros cristãos em Raqqa
Raqqa (Agência Fides) – Os milicianos do Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ISIL), a facção de Al-Qaeda
que em várias regiões da Síria monopolizaram a insurreição armada contra o regime de Damasco, nos dias
passados organizaram uma fogueira de Bíblias e livros cristãos diante da igreja greco-católica de Nossa Senhora
da Anunciação de Raqqa, a cidade síria há meses sob controle das milícias contra Assad. As informações sobre a
ação intimidatória foram fornecidas à Agência Fides por outra agência, “AraNews", curda e independente,
conhecida por suas posições críticas em relação ao regime sírio e em contato com ativistas e informantes que de
Raqqa divulgaram a notícia através das redes sociais.
A região de Raqqa foi palco de confrontos entre o exército de Assad e as milícias da oposição em março passado.
Depois da retirada do exército governamental, iniciaram os confrontos internos na coalizão contra o regime entre
os batalhões do Exército Livre Sírio e os grupos ligados a Al-Qaeda do Estado Islâmico do Iraque e do Levante,
que levaram a melhor. A finalidade declarada desta facção é a criação de um califado islamista nas áreas
conquistadas. Para este fim, as populações civis são submetidas a campanhas de doutrinação e fanatismo com
base na ideologia jiahdista. Já em setembro passado, vários vídeos que circularam na rede documentaram as ações
vandálicas realizadas contra esses duas igrejas na cidade de Raqqa pelos militantes do ISIL, com a destruição de
crucifixos e imagens sacras.
En Raqqa, no final de julho, foi sequestrado o jesuíta romano Paolo Dall'Oglio. Como apurado pela Agência Fides
(26/8/2013), os principais suspeitos do sequestro do padre Paolo recaem justamente sobre os membros do ISIL.
(GV) (Agência Fides 25/10/2013).
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