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ÁSIA/IRAQUE - O Quaedistas do ISIL conquistam Mosul. Os cristãos
fogem para a Planície de Nínive
Mosul (Agência Fides) – Os insurgentes do Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ISIL), facção quaedista ativa
também no conflito sírio, conquistaram no final da noite de segunda-feira, 9 de junho, a sede do governo
provincial, em Mosul, segunda cidade do Iraque. O Governador Athel Nujafi conseguiu fugir no último momento,
antes de o palácio cair nas mãos de assaltantes armados com lançadores de granadas e metralhadoras montadas em
veículos.
Agora, a parte ocidental da cidade está nas mãos dos islâmicos, que já libertaram milhares de detentos de uma
prisão e avançam rumo à base do exército com a intenção de derrubá-la e conquistar o aeroporto militar. Na
segunda-feira, 9, o governador Nujiafi, com um apelo televisivo, havia exortado os habitantes de Mosul e os da
província a organizar-se em grupos de autodefesa para resistir ao ataque do ISIL.
Segundo informado à Fides, o ataque dos milicianos de Al Quaeda acelerou a fuga de dezenas de famílias de
cristãos para as aldeias da Planície de Nínive, a poucas dezenas de km de Mosul, onde nos últimos dias se
reforçou a presença de milicianos “Peshmerga” curdos. Os que não conseguiram fugir agora estão retidos em suas
casas, sob toque de recolher e contínuas interrupções de energia elétrica e de abastecimento hídrico. Durante o
ataque dos milicianos – que seriam diversos milhares – os atritos se concentraram nos bairros ocidentais, onde se
encontra também a catedral caldeia. Ontem, o Bispo caldeu Amel Shamon Nona e os outros Bispos de Mosul
lançaram um apelo para manter abertas igrejas e mesquitas para rezar pela paz, convidando também os
comerciantes a garantir à população o acesso ao pão e aos gêneros alimentares básicos. (GV) (Agência Fides
10/6/2014).
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