
سوختنمسجدمنچستردرآتشنژادپرستی
یک مس��جد متعلق به مرکزی اسالمی در منچستر، به آتش 

کشیده ش��د و چندین کالس درس آن کامال از بین رفت اما چـــــالش
هیچ کس از این حادثه آسیب ندیده است.

مس��جد یک مرکز اس��المی در شهر منچس��تر انگلیس یکشنبه شب در آتش 
 س��وخت و 3 کالس درس ای��ن مرک��ز کام��ال از بی��ن رفتند. گرچ��ه در آن زمان 
هی��چ ک��س داخ��ل مس��جد نبود و هی��چ فردی آس��یب ندیده اس��ت ام��ا برخی 
گزارش هاحاکی از حمله افرادی و عمدی بودن واقعه آتش س��وزی اس��ت. سه سال 
پیش از این هم یک مینی بوس متعلق به این مرکز اس��المی از سوی افرادی عمدا 

به آتش کشیده شده بود.
رهبران اس��المی در انگلیس نس��بت به افزایش حمالت نژادپرس��تانه و جرایم 
ناش��ی از نف��رت در پی رای مثبت به خ��روج انگلیس از اتحادی��ه اروپا )برگزیت(، 
هش��دار دادند. شورای مس��لمانان بریتانیا، از رهبران سیاس��ی و مدنی این کشور 

خواسته است با تشکیل یک جلسۀ فوری به بررسی اختالفات بپردازند.
 ش��جاع ش��فیع ،رئیس ش��ورای مس��لمانان بریتانیا افزایش بی رویه حمالت 
نژاد پرس��تانه و ضد اسالمی را مورد انتقاد قرار داد و گفت که این اقدامات موجب 
از بین رفتن آرامش در جامعه می ش��ود.این ش��ورا در پی اعالم نتایج همه پرس��ی 
برگزیت از وقوع بیش از 100 مورد حادثه مرتبط با جرائم ناشی از نفرت خبر داده 
است. برخی از مس��لمانان که قربانی این حمالت بوده اند، می گویند عابران به آنها 
گفته اند وسایلش��ان را جمع و خاک انگلیس را ترک کنند، زیرا که مردم به خروج 
آنها رأی داده اند. وی از همه مقامات سیاس��ی و مذهبی خواس��ت برای جلوگیری 
 از ای��ن اختالف ه��ا اقدام عملی انجام دهند.این در حالی اس��ت که دیوید کامرون،

نخست وزیر انگلیس نیز در نشست پارلمان،این حمالت را محکوم کرد و گفت: ما 
نمی توانیم اقدامات ناشی از تنفر و یا حمالتی از این دست را تحمل کنیم.

ابعادتازهایازجنایتعلیهمسلمانانمیانمار
پس از ماه ها ممنوعیت پوش��ش رس��انه ای از حوادث خونبار 

خط میانمار علی��ه اقلیت روهینگیا، گروه��ی از خبرنگاران اجازه ســــر
یافتند تا با قربانیان دیدار کرده و گوشه ای از مصائب آن ها را 

منتشر کنند.
 همزم��ان با صدور مجوز دسترس��ی محدود خبرنگاران و ناظران حقوق بش��ر 
به مناطق مسلمان نش��ین میانمار، ش��ماری از اعضای اقلی��ت روهینگیا خود را به 
خبرنگاران رسانده و موارد تازه ای از خشونت ها علیه جامعه خود را به اطالع آن ها 

می رسانند.
گروهی از زنان مس��لمان با حضور در میان خبرنگاران گفتند که یک روز قبل 
مهاجمان با حمله به روس��تای محل اقامت آن ها، مردان و زنان و کودکان بسیاری 

را ربوده اند.
یک زن با اشاره به فرزند بازداشت شده خود گفت: پسر من تروریست نیست. 
او را در حال��ی که در مزرعه کار می کرد به اتهام های س��اختگی دس��تگیر کردند. 
دور اخیر خش��ونت ها در ش��مال میانمار در ماه اکتبر گذشته آغاز شد. یک ماه بعد 

نیروهای ارتش به مسلمانان منطقه مااونگدا حمله کردند.
دولت میانمار در 9 ماه گذش��ته دسترسی خبرنگاران و گزارشگران حقوق بشر 
به ش��هرهای ملسمان نشین را ممنوع کرده بود. آتش اختالف میان اقلیت مسلمان 
و اکثریت بودایی این کش��ور که از چند س��ال پیش شعله  ور شده بود، با ناتوانی یا 
اغماض دولت تحت رهبری آنگ سان سوچی، برنده جایزه نوبل صلح و همراهانش 
ادامه یافت. برنامه جهانی غذای س��ازمان ملل متحد )WFP( هش��دار داد بیش از 
80 هزار کودک زیر 5 س��ال در مناطق مس��لمان نشین غرب میانمار در حال تلف 
ش��دن هس��تند و به دلیل سوءتغذیه  حاد در یک س��ال آینده به درمان نیاز دارند. 

گزارش سازمان ملل پس از ارزیابی روستاهای ایالت غربی راخین منتشر شد. 

هشدارعلمایبحرینبهآلخلیفه
علم��ای بحرین به رای گذاش��تن احکام دی��ن را در پارلمان، 

سبک شمردن اسالم و توهین به آن دانستند و تاکید کردند: حقـوق بشـر
تصویب این قانون به هیچ وجه مورد پذیرش آنها نیست.

علمای بحرین ضمن مخالفت ش��دید با قانون جدید پارلمان این کشور درباره 
خانواده ، تصویب چنین قانونی را توهین به اسالم توصیف کردند.

علمای بحرین در بیانیه ای در واکنش به مصوبه جدید پارلمان، موسوم به »قانون 
خانواده«، به رای گذاشتن احکام دین را در پارلمان، سبک شمردن اسالم و توهین به 
آن دانستند و تاکید کردند: نظر علما درباره تصویب این قانون تغییری نمی کند و این 
قانون به هیچ وجه مورد پذیرش آنها نیس��ت. علمای بزرگ بحرین »قانون خانواده« 
را که به تازگی در پارلمان بحرین به تصویب رس��یده اس��ت، توهین علنی به اسالم 
دانستند و آن را فاقد مشروعیت مردمی خواندند. در این بیانیه ضمن مخالفت با قانون 
جدید،آمده است، به رای گذاشتن احکام دین در پارلمان، هیچ ارتباطی به استنباط 

احکام شرعی ندارد و این کار سبک شمردن اسالم به شمار می آید. 
علم��ای بحرین با محک��وم کردن بی توجه��ی نظام به آرای مذه��ب، علما و 
مرجعی��ت دینی و فقهی، تاکید کردند، نظر علما با تصویب قانون مرتبط با خانواده 
تغیی��ر نمی کند.در این بیانیه ضمن محکومیت ش��دید مداخل��ه در امور مذهبی و 
تالش برای قیمومیت بر اسالم، مذاهب و احکام اسالمی، آمده است، قانون خانواده 
بندهای��ی دارد ک��ه بر خالف اعتق��ادات مذهب جعفری و اهل بیت علیهم الس��الم 
است، که گرفتن حق استنباط احکام شرعی از فقها و واگذاری این حق به پارلمان 
نمون��ه ای از این نوع تخلفات به ش��مار می آید. س��ید عباس ش��بر، رئیس بخش 
آزادی های دینی در س��ازمان صلح بحرین در این باره گفت:»گرفتن حق استنباط 
احکام ش��رعی از فقیه و واگذاری آن به پارلمان تخلف اس��ت زیرا این کار در حوزه 

اختیارات علماست و پارلمان نمی تواند چنین اختیاری داشته باشد.«

امام حسن مجتبی علیه السالم:
  هیچ قومی با همدیگر مشورت نکنند، مگر آن که

به رشد و کمالشان هدایت شوند.
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امارات چه می خواهد

علیتتماج

در ط��ول هفته های اخیر غرب آس��یا و به تبع آن جنوب 
خلیج فارس با بحرانی به نام تقابل میان سعودی و قطر مواجه 
اس��ت. مناقشه ای که در یک سوی آن س��عودی قرار دارد که 
سعی دارد با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و البته اردن و 
مصر و حتی آفریقا تسلیم س��ازی قطر را اجرایی سازد که البته 
حمایت آمریکا را با دادن رشوه های کالن نیز طلب کرده که تا 

حدودی نیز موفق بوده اس��ت. در نقطه مقابل قطری قرار دارد 
که با تکیه بر ترکیه و البته منابع اقتصادی س��عی دارد مقابل 

این تحرکات قرار گیرد. 
طیف سوم نیز کش��ورهایی مانند جمهوری اسالمی ایران 
ق��رار دارن��د که ب��رای ثبات و امنی��ت منطقه خواس��تار حل 
مس��المت آمیز ای��ن بحران ش��ده اند. در این می��ان یک نکته 
کلیدی مش��اهده می ش��ود و آن نوع رفتارهای امارات اس��ت. 
س��ران امارات در این مناقش��ه نقش��ی کلیدی را ایفا می کنند 
و بعض��ا از عربس��تان نیز علیه قطر تندتر ب��وده و تالش دارند 
تا به نوعی بحران مذکور همچنان ادامه داش��ته باش��د چنانکه 
به رغم اقدام��ات منطقه ای و فرامنطقه ای ب��رای پایان بحران 
ام��ارات همچنان بر طبل اختالفات می کوبد. حال این س��وال 
مطرح می شود که چرا امارات چنین رویکردی در پیش گرفته 
و اهداف آن از این مس��ئله چیست؟ هر چند که امارات تالش 

دارد تا چنان القا سازد که در کنار سعودی علیه قطر قرار دارد 
اما بررس��ی روابط گذشته دو کش��ور و اقداماتی که امارات در 
یمن صورت می دهد می  توان گفت تحرکات امارات بیش��تر در 
قالب رس��یدن به موقعیت منطقه ای در س��ایه تضعیف رقبای 
منطقه ای است. در نبرد کنونی عربی هر کدام از طرفین یعنی 
س��عودی و قطر پیروز شوند یعنی تضعیف امارات و ماندن آن 
در رده ه��ای میان��ی بازیگران منطق��ه ای در حالی که تضعیف 

همزمان آنان برابر با قدرت یابی امارات خواهد بود.
 ای��ن ام��ر زمانی قوت می گی��رد که ام��ارات رویکردهای 
گس��ترده ای به رژیم صهیونیستی و آمریکا داشته و سعی دارد 

تا خود را تامین کننده منافع آنان نشان دهد.
 این قدرت یابی از یک سو برای شاهزادگان جوانی همچون 
بن زاید که به دنبال پادشاهی زودهنگام هستند برای رسیدن 
به قدرت موثر اس��ت و از س��وی دیگر به زعم آن��ان امارات را 

به ق��درت منطقه ای و حتی بازیگری ب��رای آمریکا در منطقه 
مبدل می سازد. 

با این ش��رایط می توان گفت که ادعای س��ران امارات که 
خود را نزدیک به س��عودی نشان می دهد امری ظاهری بوده و 
آنان ب��ا دمیدن بر آتش بحران های منطقه  برآنند تا با تضعیف 
دو رقیب به موقعیت برتر منطقه ای دست یابند. این امر زمانی 
بیش��تر نمود می یابد که گزارش ها از اختالفات ش��دید امارات 
و عربس��تان در یمن حکایت دارد بگون��ه ای که هر کدام علیه 

منافع یکدیگر اقدام می کنند. 
بن زاید ولیعهد جوان اماراتی س��عی دارد از بحران منطقه 
برای رس��یدن زودهنگام به تاج و تخ��ت بهره گیرد چنانکه بن 
س��لمان در عربس��تان ای��ن طراحی را در پیش گرفته اس��ت. 
رویکردی که از نتایج آن تش��دید و استمرار بحران در منطقه 

خواهد بود. 

مترجم:حسینارجلو2017/07/17كيوسك

العبـادی: آزادی موصـل سـرآغاز پایـان عمر 
داعش است

دفتر حیدر العبادی نخس��ت وزیر عراق در بیانیه ای 
اعالم کرد: العبادی در جریان مالقات الس��تر پیرت وزیر 
مش��اور در امور خاورمیانه و ش��مال آفریقای انگلیس با 
وی در بغ��داد گفت که در س��ایه همکاری اهالی مناطق 
آزاد ش��ده با نیروهای مسلح، پیروزی عراق و آزادسازی 
موصل درها را ب��ه روی پایان موجودیت داعش باز کرد. 
وی اف��زود: تالش ه��ای دولت ع��راق روی بهره برداری 
از وح��دت و پی��روزی ب��رای مقابله با چال��ش های بعد 
از آزادس��ازی مناطق از دس��ت داع��ش و برقراری ثبات 

متمرکز خواهد بود.
امارات رسـانه های قطری را هک کرده اسـت: 
مقام های امنیتی آمریکا می گویند که امارات متحده عربی 
پشت حمله سایبری به خبرگزاری و دیگر وب سایت های 
دولتی قطر قرار دارند. در نقل قول های نسبت داده شده به 
»ش��یخ تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر در خبرگزاری 
دولتی و دیگر ش��بکه های اجتماعی آن کشور، تمیم بن 
حمد، از جمله به انتقاد از حکومت های عربی پرداخته و 

یا از بهبود روابط با حکومت ایران دفاع کرده بود.
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ترامپ نامحبوبتریـن رئیس جمهور آمریکا در 
هفتاد سال اخیر

می��زان مقبولیت »دونال��د ترامپ« رئی��س جمهور 
آمری��کا بعد از 6 ماه فعالی��ت به پایین ترین حد در قیاس 
با دیگر روس��ای جمهور این کش��ور در هفتاد سال اخیر 
رسیده است. به نوشته وبگاه »هیل« تقریبا 36 درصد رای 
دهندگان ترامپ را تایید می نمایند در حالی که 58 درصد 
مخالف ترامپ هس��تند. بر این اس��اس، میزان مقبولیت 
ترامپ به نس��بت بررس��ی های صورت گرفته مش��ابه 6 
درصد کاهش داشته است. همچنین دو سوم آمریکایی ها 
)63درصد( معتقدند که نشست بین ترامپ با »والدیمیر 

پوتین« رئیس جمهور روسیه نامناسب بوده است. 
حذف اسـم »گلمـراد حلیم اف« از فهرسـت 

اینترپل
پلیس بین الملل )اینترپل( در اقدامی اسم »گلمراد 
حلیم اف« س��رهنگ سابق وزارت کشور تاجیکستان که 
س��ال 2015 به گروه تروریستی داعش پیوسته بود را از 
فهرس��ت رسمی خود حذف کرد. در فهرست اینترپل در 
کن��ار حلیم اف ن��ام ده ها جوان دیگ��ر تاجیک به اتهام 

اقدامات تروریستی تحت پیگرد قرار داشت.
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مارتین شولتز: سیاست های مرکل عامل تضعیف 
اروپاست

"مارتین ش��ولتز"، رئیس حزب سوس��یال دموکرات 
آلم��ان و نامزد صدراعظمی آلمان از این حزب تصمیمات 
خود برای آینده آلمان را معرفی و انتقاد س��ختی به وزیر 
دارایی و صدراعظم فعلی کشورش وارد کرد. وی این انتقاد 
را به این دو سیاس��تمدار حزب دموکرات مس��یحی وارد 
کرد که با تکروی های خود در سیاس��ت مالی و سیاس��ت 
پناهن��دگان اروپ��ا را تضعیف کرده ان��د. وی تصریح کرد 
که مرکل در تابس��تان س��ال 2015 مرزها را بدون هیچ 
گونه هماهنگی با ش��رکای اروپایی به روی پناهندگان باز 

گذاشت.
پیشـنهاد کره جنوبـی بـه پیونگ یانـگ برای 

مذاکرات نظامی
»س��وه چو- س��وک« معاون وزیر دف��اع کره جنوبی، 
اعالم کرد که کش��ورش پیشنهاد گفت وگوهای نظامی با 
کره شمالی را برای نخستین باز از سال 2015 مطرح کرده 
است. معاون وزیر دفاع کره جنوبی تصریح کرد: »مذاکرات 
نظام��ی ب��ا ش��مال را در 21 ج��والی در "توجیلجاک" 

خواستار هستیم.«
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شلیک خمپاره به سفارت روسیه در دمشق
دو خمپاره به ساختمان س��فارت روسیه در دمشق 
ش��لیک ش��د که یکی از آنها به س��اختمان اصابت کرد 
و دیگری در نزدیکی آن س��قوط ک��رد. پیش از این نیز 
تروریس��ت های سوری در حومه دمش��ق، پایتخت بارها 
س��فارت روس��یه را هدف حمالت خمپاره ای قرار دادند. 
ای��ن حمله س��اعاتی پس از آن انجام ش��د که یک بمب 
نزدیک بیمارستانی در شهر ادلب در شمال غربی سوریه 

منفجر شد. 
گ��روه موس��وم به »دیده بان حقوق بش��ر س��وریه« 
)وابسته به معارضان( اعالم کرد، در این حمله پنج تن از 

جمله 2 کودک زخمی شدند.
پاکسـازی کامل شـرق حلب از حضور داعش: 
فرمانده کل ارتش و نیروهای مس��لح سوریه در بیانیه ای 
اعالم کرد، واحدهای ارتش، 4 آگوس��ت گذش��ته موفق 
ش��دند امنیت و ثبات را به شهرک راهبردی »مسکنه« 
و تع��دادی از روس��تاهای واقع در حومه ش��رقی حلب 
بازگردانن��د. ای��ن بیانیه افزود ارتش س��وریه، ماه مارس 
گذش��ته نیز امنیت و ثبات را به ش��هر »دیرحافر« و 26 

شهرک و روستای حومه آن بازگرداندند.

مز
تای

ب 
عر

نیجریه: به گزارش العهد، به دنبال حمله انتحاری 
به منطق��ه ای در ش��هر »مایدوگ��وری« نیجریه 8 نفر 
کشته شدند. بر اساس این گزارش، این حمله انتحاری 
در شهر مایدوگوری در شمال نیجریه رخ داده است. به 

دنبال این حمله هشت نفر کشته شده اند.

پاکسـتان: به گزارش روزنامه پاکس��تان، دادگاه 
نهایی بررس��ی پرونده فساد مالی »نواز شریف« نخست 
وزیر پاکس��تان، دقایقی قبل در الهور آغاز شد. دادگاه 
عالی پاکس��تان حکم نهایی را درباره پرونده فساد مالی 
فرزن��دان محمد نواز ش��ریف نخس��ت وزیر 68 س��اله 
پاکس��تان معروف به »پاناما گیت« صادر کند، حکمی 
که سرنوش��ت وی را تعیین خواهد ک��رد. الزم به ذکر 
اس��ت که هفته گذشته نیز ش��ماری از احزاب سیاسی 
عضو اپوزیس��یون پاکس��تان، خواستار اس��تعفای »نواز 

شریف« نخست وزیر این کشور شدند.

مصر: به گزارش فارس، وزارت کشور مصر از کشته 
ش��دن یک نفر و زخمی شدن 5۷ نفر دیگر در درگیری  
بین نیروه��ای پلیس و معترض��ان در جزیره »الوراق« 
واقع در اس��تان الجیزه خبر داد. وزارت کش��ور مصر در 
بیانیه ای اعالم کرد که گروهی از مسئوالن ارشد دولت 
برای بازدید از جزیره »الوراق« و رسیدگی به پرونده های 
دس��ت درازی به اراضی دولت و ساخت و س��ازهای غیر 
مج��از به این منطقه رفته بودند که با هجوم تعدادی از 

معترضان به سمت آنها مواجه شدند.

مغرب: ب��ه گزارش خبرگ��زاری آناتول��ی، هزاران 
ش��هروند مغربی با برگزاری تظاهراتی در رباط پایتخت 
این کش��ور همبس��تگی خود را با اعتراض��ات »حراک 
الریف« در شمال مغرب اعالم کردند. تظاهرات کنندگان 
مغربی که یکشنبه شب بنا به دعوت »جبهه الشعبیه من 
أجل الکرامۀ والعدالۀ االجتماعیۀ« )جبهه مردمی برای 
کرامت و عدالت اجتماع��ی( به خیابان ها آمده  بودند با 
سر دادن شعارهایی آزادی زندانیان سیاسی و برکناری 

وزیر کشور را خواستار شدند.

جمهـوری آذربایجـان: به گ��زارش ایرن��ا، دولت 
جمهوری آذربایجان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 
منطقه قره باغ کوهستانی در19 ژوئیه ) 28 تیر ماه ( جاری 
را غیر قانونی خواند.' حکمت حاجی اف ' سخنگوی وزارت 
امور خارجه جمهوری آذربایجان در واکنش به اقدام پارلمان 
رژیم خودخوانده قره باغ کوهستانی برای برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری در این منطقه جدایی طلب از جمهوری 
آذربایجان، آن را مغایر با قانون اساسی و قوانین این کشور و 

نیز اصول و موازین حقوق بین المللی عنوان کرد. 

اندونزی: به گزارش ایس��نا، اندونزی نام بخشی از 
منطقه اقتص��ادی اختصاصی در دریای چین جنوبی را 
با وجود مناقش��ات موجود بر س��ر این مناطق که مورد 
ادع��ای دول��ت پکن نیز اس��ت،  تغییر داده اس��ت. این 
تصمیم از سوی وزارت امور خارجه اندونزی روز جمعه 
اعالم ش��د. دولت جاکارتا از اواس��ط 2016 بر روی این 
تصمی��م کار می کرد و اعالم کرده ک��ه این اقدام برای 

امنیت این منطقه دریایی اندونزی بسیار مهم است.
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برای  فلسطینی ها  ایستادگی 
گـزارش آخر

گروه بين الملل
نجات ق��دس همچنان ادامه 
دارد چنانک��ه ه��الل احم��ر 
فلسطین از زخمی شدن بیش از بیست فلسطینی 
در جدیدترین حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به 
نمازگزاران در ورودی های مسجداالقصی خبر داد.

در پی یورش نظامیان اشغالگر به فلسطینیان 
در خ��ارج از مس��جد االقصی، هج��ده نفر زخمی 
شدند. فلسطینیان که در اعتراض به نصب درهای 
الکترونیک��ی در ورودی های مس��جد االقصی، نماز 
عش��ای خود در نزدی��ک باب االس��باط در خارج 
از مس��جداالقصی اقامه کردن��د، با یورش نظامیان 
اش��غالگر مواجه شدند. هالل احمر فلسطین اعالم 
کرد، س��ه تن از مصدومان به بیمارستان منتقل و 
بقیه مصدومان س��رپایی معالجه شده اند. نظامیان 
رژیم اش��غالگر همچنین چهار جوان فلسطینی را 
بازداش��ت کردند. منابع��ی در قدس خبر دادند در 
بخش قدیمی قدس اش��غالی نیز میان فسلطینیان 

و نظامیان اشغالگر درگیری هایی رخ داده است.
منابع فلس��طینی تاکید کردن��د مقامات رژیم 
اش��غالگر با تحویل دادن کلیدهای مسجداالقصی 
به اداره اوقاف اس��المی، ورود به مس��جداالقصی را 
از دره��ای الکترونیکی بالمانع دانس��تند اما نصب 
درهای الکترونیکی با مخالفت ش��دید فلسطینیان 
مواجه ش��ده است. اشغالگران اسرائیلی به تعطیلی 
مس��جداالقصی پایان و کلیدهای این مسجد را به 
شرطی که ورود و خروج به مسجداالقصی از درهای 
الکترونیکی و پس از بازرس��ی دقیق بدنی از طرف 
کارکنان وابس��ته به رژیم اش��غالگر انجام شود، به 

اداره اوقاف اسالمی تحویل داده اند اما نصب درهای 
الکترونیکی با واکنش تند فلس��طینیان مواجه شد. 
مصطفی اب��و زهره عضو س��ازمان عالی اس��المی 
در فلس��طین می گوی��د:» هرگز هت��ک حرمت به 
مسجداالقصی را نمی پذیریم، این کار هتک حرمت 
و نقض آزادی عبادی، تدبیری س��رکوبگرانه و غیر 
قابل پذیرش اس��ت و نمی توانیم آن را بپذیریم در 
نتیجه از درهای الکترونیکی وارد مسجد نمی شویم. 
ب��ا نصب درهای الکترونیکی، نمازگزاران از ورود به 
مسجداالقصی خودداری کردند چنانچه اداره اوقاف 
اس��المی نیز تاکید کرد شرایط مسجداالقصی باید 
به ش��رایط قب��ل از روز جمعه گذش��ته بازگردد و 
فلس��طینیان برای ورود و خروج به مسجداالقصی 

باید آزادی عمل داشته باشند. 
در ش��رایطی ک��ه مقام��ات رژی��م اش��غالگر 
امیدوارن��د بتوانن��د از اقدام مس��لحانه روز جمعه 
گذش��ته ب��ه ان��دازه کاف��ی بهره ب��رداری کنند و 
اه��داف تندروانه خود را در داخل مس��جداالقصی 
محقق س��ازند، نمازگزاران فلسطینی با تحصن در 
خارج از مس��جداالقصی مخالفت خ��ود را با تدابیر 
 رژیم اش��غالگر و نصب دره��ای الکترونیکی اعالم 
ک��رده اند. کارمن��دان اداره اوقاف فلس��طین برای 
دومی��ن روز پیاپ��ی ب��ر مخالفت خود ب��ا عبور از 

گیت ه��ای بازرس��ی ایج��اد ش��ده ب��رای ورود به 
مسجداالقصی در شهر اشغالی قدس تاکید کردند.

ط��ی انتفاضه قدس که از اکتب��ر 2015 آغاز 
ش��ده و هنوز ادامه دارد، فلس��طینی های س��اکن 
اراضی اش��غالی 1948، 8 عملیات شهادت طلبانه 
انج��ام داده اند. عالء زی��ود از ام الفح��م: در تاریخ 
2015/10/11 اق��دام به انج��ام عملیات با خودرو 
کرد که منجر به مجروحیت شدید یک نظامی زن 

اسرائیلی شد.
مهند العقبی از النقب: در تاریخ 2015/10/18 
در ایستگاه اتوبوس بئرالس��بح اقدام به تیراندازی 
کرد ،در این عملیات یک نظامی اس��رائیلی کشته 
ش��د و 34 تن دیگر زخمی شدند. نشأت ملحم از 
ام الفحم: طی عملیاتش اقدام به تیراندازی در قلب 
تل آویو کرد که طی آن 2 صهیونیس��ت کشته و ۷ 
تن دیگر زخمی ش��دند. در تاری��خ 2016/2/4 دو 

دختر 13 ساله فلسطینی از »الرمله« با سالح سرد 
اقدام به انجام عملیات استش��هادی کردند که طی 

آن یک نگهبان مجروح شد.
ش��اتیال ابو عباده از کفرقاسم: در 2016/4/3 
اقدم به انجام عملیات شهادت طلبانه با سالح سرد 
کرد و طی آن یک شهرک نشین زخمی شد. محمد 
شناوی از حیفا: عملیاتی استشهادی با سالح گرم 
در حیفا انجام داد و یک اس��رائیلی را کشت و یک 

تن دیگر را زخمی کرد
یعق��وب ابوقیعان از النق��ب: در 201۷/1/18 
در  ب��ا خ��ودرو  عملی��ات ش��هادت طلبانه  ط��ی 
ام الحیران ، یک پلیس اس��رائیلی را کشت. محمد، 
محم��د و محم��د الجباری��ن از ام الفح��م: ک��ه با 
عملیات  ش��هادت طلبانه خود در 201۷/۷/15 در 
مس��جداالقصی دو اس��رائیلی را کشتند و چند تن 
دیگر را زخمی کردند.رزمایش بزرگ نظامیان رژیم 
صهیونیس��تی در جنوب اراضی اشغالی و مرز غزه 
دیروز آغاز ش��ده و تا چهارشنبه ادامه می یابد. در 
همین حال حزب اهلل تعرض های رژیم صهیونیستی 
به مس��جداالقصی و نیز فلس��طینی های حاضر در 
این مس��جد را ش��دیدا محکوم کرد. در ادامه این 
بیانیه ضمن تبریک عملیات استشهادی سه جوان 
فلس��طینی »محمد، محمد و محمد الجبارین« در 
مسجداالقصی، آمده است: آنچه خاندان الجبارین 
انجام داد اقدامی شجاعانه و چراغی است که تمامی 
صاحبان روح های بزرگ منش به آن اقتدا می کنند. 
حزب اهلل افزود: این عملیات نتیجه نهادینه ش��دن 
روحی��ه مقاوم��ت و دلیل��ی ب��ر موقعی��ت واالی 

مسجداالقصی در جان های فلسطینی هاست.

یورش ارتش صهیونیستی به مسجداالقصی ده ها زخمی برجای گذاشت 

ایستادگی فلسطینیان برای نجات قدس 


