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{ بـــــيـــــروت (أ ف ب) - اســـــفـــــرت
الـضـربـات الــتي شـنـتــهـا اسـرائـيل
فــجــر امس االحــد عـــلى مــواقع في
سـوريـا عن سقـوط عـشـرة قـتلى هم
ثالثـة جـنــود من وسـبـعـة مــقـاتـلـ
مـوالـ من جنـسـيـات غيـر سـورية
ــرصــد الــســوري حــســبـــمــا افــاد ا

حلقوق االنسان.
ـرصد من الـتـحقق من ولم يـتمـكن ا
ــقــاتــلـــ االجــانب الــذين هــويـــة ا
قـضـوا في الـضـربـات الـصـاروخـيـة
الـتي اسـتـهـدفت مـواقع بـالـقرب من
الـعـاصمـة الـسوريـة حـيث تتـمـركز

قـــوات ســـوريـــة وقـــوات ايـــرانـــيـــة
ومـقـاتـلـ من حـزب الـله الـلـبـناني
حليف دمشق بحـسب ما افاد مدير
ـرصـد رامي عـبـد الـرحـمن لـوكـالة ا
فرانس برس.وصرح رئيس الوزراء
االسرائيلي بنيام نتانياهو امس
األحـــد أنه أمـــر بــــإطالق صـــواريخ
عـلى مـواقع لـلـجـيش الـسـوري بـعد
إطـالق قـذائـف صـاروخــيــة ســوريـة
عــلى األراضي االسـرائــيـلــيـة. وقـال
نــتـــانــيــاهــو في بـــيــان "لن نــســمح
بـإطالق الـنـار عـلى أراضـيـنا". وفي
بــيـان آخـر صـدر في الــوقت نـفـسه

أكـد اجليش االسـرائـيـلي أنه هاجم
مــواقع عـســكـريـة ســوريـة ردا عـلى
إطـالق قـذيـفــتـ صـاروخــيـتـ من
ســوريـا بــاجتــاه جــبل الــشــيخ في
مـرتـفـعــات اجلـوالن الـتي حتــتـلـهـا
الــدولـة الـعـبــريـة.وقـال اجلـيش في
بـيـان أنه "يـعـتـبـر الـنـظـام الـسوري
مـــــســــــؤوال عن كـل نـــــشـــــاط ضـــــد
إســــرائـــيـل انــــطالقــــا من األراضي
السورية وسيعمل بشكل حازم ضد
أي اعــتـداء". وأضــاف أن قـذيــفـتـ
صـاروخيـتـ أطلـقـتا بـاجتـاه جبل
الشـيخ موضحـا أن "واحدة منـهما

رصــدت داخل اســرائــيل".وتــابع أن
اجليش استهدف "بطاريتي مدفعية
وعــدة مــواقع رصـد واســتـخــبـارات
في مـنـطـقـة اجلـوالن بـاالضـافـة الى
بــطــاريـة دفــاع جــوي من طـراز اس

ايه."2
وتابع أنه "خالل الغـارات  تفعيل
أنـظمـة الدفـاع اجلـوي اإلسرائـيلـية
فـي أعــقــاب اطالق قــذائف مــضــادة
للطائرات سورية "  رصد واحدة

منها داخل اسرائيل.
وكــانـت وكــالــة األنــبـــاء الــســوريــة
(سانا) نقلت عـن مصدر عسكري أن

". فيما قاتل اإليرانيّ "قتلى من ا
قُــتـل عــشـــرة أشــخـــاص عــلى األقلّ
السبت في هجوم انتحاري بسيّارة
ـعـقل مـفـخّـخــة في مـديـنـة الــرقّـة ا
الـسّـابق لـتـنظـيم الـدولـة اإلسالمـيّة
ـــرصــد في شـــمــال ســـوريــا وفق ا

السوري حلقوق اإلنسان.
وأسـفــر االعـتـداء عن مـقـتل خـمـسـة
مــدنــيّــ إضـافــةً إلـى خـمــســة من
مــــــــقـــــــاتــــــــلي قــــــــوّات ســـــــوريـــــــا

رصد. وقراطيّة حسب ا الد
وأطــــــــلـــــــــقـت قــــــــوّات ســــــــوريــــــــا
ــــوقــــراطـــيّــــة وهي حتــــالف الـــد
فـصـائل كـرديّـة وعــربـيّـة مـنـتـصفَ
الـعـام  2017هـجــومـاً واسـعـاً عـلى
الـرقّــة بــدعم من الــتــحـالـف الـدولي
بــقــيــادة واشــنــطن انــتــهـى بــطـرد

نطقة. التنظيم من ا
واالعتداء بسيّارة مفخّخة الذي نُفّذ
الـســبت ولم تــتــبـنّه أيّ جــهــة عـلى
الفور سـبَقُه انفـجار في شارع آخر
ديـنة أدّى إلى سـقوط جرحى من ا
ـــرصـــد. وعـــادةً مــا يـــشنّ حـــسب ا
تـنظـيم الدولـة اإلسالمـيّة اعـتداءات

دمويّة في معقله السّابق.
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ـــرصـــد رامـي عـــبــد وقـــال مـــديـــر ا
الـرحــمن لــوكــالــة فــرانس بـرس إنّ
"االعــتــداء بــسـيّــارة مــفــخّــخــة كـان
يــسـتــهــدف نـقــطــةً لـقــوّات ســوريـا
وقـراطيّـة" مـتحـدّثاً أيـضاً عن الـد

وجود  20جريحاً.
فخّخة وحصل االعتداء بالـسيّارة ا
عندَ دوّار النعيم وسط مدينة الرقة
حـيث كان تـنظـيم الـدولة اإلسالمـيّة
يُـقـدم عـلى ارتـكـاب فــظـائع بـيـنـهـا
قـطع رؤوس عـنـدمـا كـان مـسـيـطـراً

دينة. على ا
وفي التاسع من نيسان/أبريل قُتل
 13شخـصاً غـالبيّـتهم مـدنيّون في

اعتداء مزدوج تبنّاه التنظيم.

ـفـاجـأة إال لم تـأتِ نـتــائج انـتـخـابـات إقــلـيم كـردسـتـان  2018 
بـالـنـسـبـة لـزيـادة أعـداد الـيــائـسـ من وعـود تـكـررت كـثـيـراً بـدءاً
شاريع االستـثمارية الكبيرة التي حاربة الفسـاد واحملسوبية وا
هم غير مـكترثـ غير ـزعومة. إنـَّ تـبشر بـعهد جـديد من الرفـاهية ا
ا الـفـائـزون فـهم حـسب الـتـوقـعـات رغم ـشــاركـة. أمـَّ راغـبـ في ا
اخملــاوف الــكــبــيــرة الــتي ظــهــرت بــائــنــة عــلى قــادة احلــزبــ في
ـكوكـية الـسـريعـة بـتعـزيز األسبـوعـ األخيـرين وعـلى جوالتـهم ا
. احلزب التـقليدي يظل كذلك اخب خططهم وزيـادة تقربهم من النـَّ
احلزب الصغير كذلك الصاعد يفهم الـسياسة فَنَّا للممكن يعتمد
. واحلـزب الـصغـير قـد يكـبر لـكنه ال التـغـييـر والتـطور نـهجـاً ثابـتاً
ــا اســتــطــاع حتــقـيـق مـكــاسب يــريـد أو ال يــعــرف الــكــيــفــيـة! ر
فـاجئـة في احلكـومة بـعد وامتـيازات كـبيـرة من خالل مشـاركـته ا
طول غياب خسرَ كثيراً من قاعدته الشعبية بعدم مشاركة اآلالف
ــضــمــونــة. إنَّ الــتــنــاقــضــات احلــادة بــ طــبــقــتي من أصــواته ا
دني في إقليم كردستان هي التي فرضت اجملتمع السياسي وا
االنــشـقــاقـات الــداخـلــيـة الــتي سـبــقت خـســارة احلـزب اخلــاسـر
وبالتالي هي وراء نـتائج االنتخابات 2018 . بالتأكيـد ثَمَّة أسباب
ثــانـويــة مـنــهــا األزمـة االقــتـصــاديـة احلــادة بــعـد أزمــة الــــرواتب
ات وازديـاد اإلجـراءات الـقـمـعـية  2014 -2019 وتـراجع احلـريـَّ
وفــشل الــتـهم اجلــاهـزة بــالـتــخــوين الـتي اســتــهـلــكت بـعــد إسـاءة
استخدامها لعشرات السـن وانكشفَ زيفها للجميع عدم وجود
حـ أقــويـاء يـحــظـون بـثــقـة الـنــاخـبـ اســتـمـرار مــسـلـسل مــرشـَّ
ـناصب واالمتيازات. ولكل االنشقاقات واخلالفـات الداخلية على ا
حزبٍ ضحاياه لـكل حزبٍ شهداءه وما الـفرق?  في كل انتخابات
صـر ال تـقلُّ خـطـورةً عن مـشـاكل ثَـمـة خـاسـرٍ ورابح ومـشـاكل الـنـَّ
ـقـبل ـنـهـزم مــهـمـته أسـهل في الــتـخـطـيط لـلــنـصـر ا ــة فـا الـهـز
والـرَّابح مهـمـته أصعب في احملـافظـة على نـفسهِ عـند الـقمـة وعلى
القِـمَّة كل الطرق تـؤدي إلى الهاوية! عـلى الرَّابح أنْ يعـمل بأسلوب
ـشـاكل االقـتـصاديـة من الـرجل الـنـشـيط الـذكي احلـذر أنْ يـحلَّ ا
أخطـاء متـراكـمة طـوال سنـوات طـويلـة ولـيس على اخلـاسر إال أنْ
ينـتظر ويـراقب ويصبـر ويعيـد تنظـيماته! إذا كـان عقل اإلنسان في
صبرهِ فـإنَّ مَنْ يصبـر أكثر يسـتحق أنْ يأخذ أكـثر ومن يغضب
أكثـر يـخسـر أكـثـر وإذا خرج أعـضـاء احلزب الـصـغيـر اخلـاسر
ــان غـاضـبـاً فـهـو بـالــتـالي لن يـأخـذ إال مـا يـريـد من جـلـسـة الـبـر
احلـزب الرَّابح أنْ يـعطيه! هـناك أحـزاب صغـيرة وهـناك أحزاب ال
تدرك إلى هذه الـساعة أنَّها صـارت أحزاباً صغيـرةً ولم تعد تملك
ان بصورة مفتعلة قاعد ما يؤهلها لالنسحـاب من جلسة بر من ا
ومضـحكـة!  هنـاك أحـزاب صغـيرة لم يـقـرأ أحد أعـضائـها كـتاب
ة مع السالمة غنيـمة االعتراف بالفشل بداية العقد الفريـد: الهز
لالنـطالق من جـديـد كـما فـعـلت اإلمـبـراطوريـة الـبـريـطانـيـة بـعـدما
ـانـيـة بـعـد غـابت عـنـهـا الـشـمس واإلمـبـراطـوريـتـ الـيـابـانـيـة واأل
ـيـة الـثانـيـة.  احلـزب الصـغـير روعـة في احلـرب الـعا ـتهـمـا ا هـز
الـذي يـزهـو بـذاتـه ال يـفـهم أنَّ الـزهـو بـالـذات حـسب هـيـغل ولـيـد
الروح غـير احلُرَّة غيـر الواقعـية. هذا احلـزب يعيش أحالم الرجل
ـته بـاألحــرى فـشـله في ــريض ال يـسـتــطـيع أنْ يــسـتـوعب هــز ا
قـاعد التي كـان يحوزهـا قبل عشـرة سنوات احملافـظة عـلى عدد ا
فـهـو يـتـخـبط خـبط عـشـواء وال يـعـرف حـجـمه احلـقـيـقـي الـيوم وال
ـقـدوره أنْ يــحـقق يـظن يـعــرف مـاذا يـريـد وال مــاذا 
ــتـلـك نـصف نـفــسه كــمــا كـان ســنـة  2005 
ـاذا فـقـدَ ــان وال يـسـأل نـفــسه:  مـقــاعـد الـبـر
ـاذا هـبط عدد مـقـاعده إلى قـاعـدته الـشعـبـية? 

النصف? 

الدفـاعات اجلـوية الـسوريـة تصدت
فجـر األحد "ألهـداف جوّيـة معـادية"
أُطلقت من إسرائيل باتّجاه "مواقع"

في جنوب غرب دمشق.
ـصـدر الـعـسـكـري "في تـمـام وقـال ا
الـسّــاعـة  00,22) 03,22 ت غ) من
فجر اليـوم األحد (...) ظهرت بعض
ـعاديـة قادمة من األهداف اجلـوّية ا

." اتّجاه اجلوالن احملتلّ
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ـصدر "عـلى الفـور قامت وأضاف ا
دفـاعـاتـنــا اجلـوّيـة بـالــتـصـدّي لـهـا
والتعامل معها وإسقاط الصواريخ
ــعـــاديــة الــتي كــانـت تــســتــهــدف ا

مواقعنا في جنوب غرب دمشق".
ــرصــد الــسـوري من جــهــته قــال ا
حلــــقـــــوق اإلنــــســــان إنّ صــــواريخ
اسـتهـدفت "تـمركـزات ومـستـودعات
لإليرانيّ وحزب الله اللبناني تقع
ضــمن قــطـاعــات عــسـكــريّــة تـابــعـة
لـقوّات الـنظـام" في منـطقـة الكـسوة

في جنوب غرب العاصمة.
وقــــصـــفـت إســـرائــــيل فـي األعـــوام
األخـــيـــرة مـــرات عـــديـــدة ســـوريــا
مـسـتـهـدفـةً عــلى حـد قـولـهـا مـواقع
لـلـجيش الـسـوري وأهـدافاً إيـرانـيّة

وأخرى حلزب الله اللبناني.
ــــنــــصــــرم في  17أيّــــار/مــــايــــو ا
اســـتــهـــدفـت الـــدّفـــاعـــات اجلـــوّيــة
الــســـوريّــة "أجـــســـامــاً مـــضــيـــئــة"
مـصـدرها إسـرائـيل وأسـقـطت عدداً

منها وفق وكالة األنباء السورية.
في  13نـــيـــســـان/أبــريـل تـــصــدّت
الدّفـاعات اجلـوّية الـسوريّـة لقصف
جـوّي إسـرائـيـلي اسـتهـدف مـنـطـقة
مصـياف في مـحافـظة حـماة بوسط
سـوريــا وأســقــطت صــواريـخ عـدّة
بـــحـــسب مـــا أفــــادت ســـانـــا الـــتي
. من حتدّثت عن جرح ثالثة مقاتل
ـــرصــــد الـــســـوري جـــهــــته قــــال ا
حينذاك إنّ القصف أدّى إلى سقوط
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ـطـاعم فـيـمــا يـشــبه الـطـرفــة  كـنـا جنــتـمع حــول مـائـدة الــغـداء بـأحــد ا
اخلـارجــيـة  حــيـنــمـا قــال الـنــادل : ( اصـبــحـنـا نــعـرف الــعـراقــيـ من
ضجيجهم العالي قبل واثناء وبعد االكل ) . قطعا احلديث ال يتوقف عند
ـلعب ـسـتشـفى وا ذاك  بل تعـداه لـكل مـجاالت احلـيـاة  في الشـارع وا
سرح ووجبات الطـعام واحلدائق العامـة ومجالس العزاء .. والسينمـا وا
قدسـة .. اجلدل والنقاش والتـهاتر مستمر حتى في اجلوامع واالمكان ا
ثل فئة او مذهب او شريحة او قومية مستمريء في ذاتنا ال ينقطع وال 
ما .. اغـلب العـراقـي يـقعـون حتت طـائلـة النـسيـان والـغوص في مـهالك
ـثل خـلـقا الـصـوت النـشـاز  .  لم يـكن ذاك نـتـاج حـضـارة مـتـدنـيـة وال 
مـسـتمـكـنـا فـيـنـا كـمـرض مـزمن  بل هـو صـخب حـيـاة وفـشل حـكـومات
وعيش ضـغـوطـات وفوضى عـارمـة من احلـضن حـتى القـبـر .. فـفي هذه
ـدة أصـبحـت بعـض الشـوارع الـعـامـة بـبـغـداد ال تـطـاق جـراء مـكـبرات ا
ـزعـجــة اجملـلــجـلـة عــلى الـبــسـطــيـات والـعــربـات والــسـيـارات الـصــوت ا
طاعم حـتى االستـجداء صـارت له ( لوغا ) وشـعار ووسـيلة واحملالت وا
إعالمية تسهم بتمزيق اجلسد العراقي ومحو مشاهد احلضارة وتشويه
الذائقة اجملتـمعية  بال حسـاب بال كتاب وال ادنى رقابة ... كـاننا نعيش

في عصور اجلاهلية او دونها. 
دراجـات بـانـوعـهــا الـبـخـاريـة والــسـتـوتـيـة  تــمـخـر الـشـوارع  أصـوات
الهورنات تـطلق بال ضوابط  حـتى صار البـعض يتسـلى بها كـموسيقى
نشاز تـعبر عـما بـلغته الـقيم من تيه وضـياع .. احـقا يجـري هذا كله في
ـقــراطي .. هل يــجــوز ان تـطــلق أصـوات ظل مـجــتــمع مـدتــ وحــكم د
ــرعب من ــدوي ا ــكــبــرات في الــســيــارات والــدراجــات بــصــخــبــهــا ا ا
صـالنـصـة مـخـرومـة  مـعدة لـهـذا الـغـرض الـشـائن  فيـمـا ديـنـنـا الـكر
ونبينا االكرم محمد (ص) ينادي ويوصي بإزاحة األذى عن الطريق . 
لقـد اصـبحـنـا ال نسـتـطيع اسـتـشعـار الـراحة في بـيـوتنـا حـتى في اسرَّة
النوم  جراء إرهاب وتخلـف وتسيب مسيطر بـشكل عجيب غريب . فهل
يـجــوز يـا رجـاالت احلــكم  ان تــطـرق أبـواب الــنـاس لــيل نـهــار من قـبل
تسول باشكالهم اخملتلفة وطرقهم االبتزازية استجداء وتبرعا وحاجة ا
وتـوسال وضـغط حــد االسـتـخـفـاف واجلــفـاف  بـعـضـهم غــيـر عـراقـيـ
واخرون باسم منظمات ومؤسـسات وورش عمل . ..  اما أصوات الباعة
ـدن ــكــبـرات الــصــوت فـهم مــهــيـمــنــون عـلـى الـشــوارع وا ـتــجــولـ  ا
ـقراطي بصورة يستبـيحون القـواعد العـامة ال سلطـة على سلـطانهم الد
مقززة لم نعهـدها باي زمن ولم نرها ال في بـلدان (الكفر) وال بـقية بلدان
ـسلـم   فـهم يـظهـرون تـباعـا بـبوق وسـمـاعة وتـسـجيل جـديد العـرب ا
((سمك دجاج  نفط غـاز  خيار طمـاطة  خبز صـمون  سجاد مالبس
 طب اسنان  دعـاء تعـويذة  بطـيخ شوربـة  تصلـيح طبـاخات ... وهلم
جرى ) . هـل انفـلت الـعـقـال وانقـطـعت احلـبـال واختـلـطت الـنـبال ... هل
رفع الغطاء عن مـوبقات كـانت مخبوءة  هل شـلت احلكومـة حد العمى 
في ظل ميـزانيـات ضـخمـة ورواتب عالـية ودرجـات خـاصة ومـوظفـ حد
وتون كل يوم حزنا قنعة .. انها مـأساة وطن واهات مواطن  البطالة ا
قـراطـيـة لم نـعـهـد منـهـا  اال االنـفالت والـتـسـيب وحتدي واسى عـلى د
القـانـون  والـتـجاوز عـلى الـصـالح الـعام ودوس الـقـيم اجملـتـمعـيـة بـأعلى
صور االستهـتار والتخـلف واالمية .. يا سـادة احلكم ورجاالته ان ضبط
اجملـتـمـع ال يـحـتــاج الى مـيــزانـيـات وعــقـول ومـكــنـنـة .. ان
ـسؤوليـة واالنتماء اإلخالص الوطني واالحـساس با
ومخافة الـله .. منهاج عـمل يؤدي بنا الى اخلالص
والنجاح مهما كانت الظروف صعبة معقدة .. فأين
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نـشـر في جريـدة الـزمان الـعدد ٦٣٦٤ - ٦٣٦٥  بـتاريخ
١- ٢٠١٩/٦/٢ اعـالن مــزايــــدة رقم ٢٠١٩/٢٩ لــلــمــرة
الثـانـية حـيث سقط سـهوا الـعـنوان ادنـاه لذا اقـتضى

التنويه
ـنـصـور – الـعــنـوان: جـمـهــوريـة الـعـراق  –بـغـداد  –ا

شارع النقابات. 
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اشـارة الى االعـالن اخلـاص بـشـركـتـنـا (الـتـصـنـيع لـلـغـيـر
سجلـة في اللجنـة الوطنيـة لتسجـيل واعتماد لـلمبيـدات ا
ـبـيـدات لـصـالح (شـركـتـنـا/ مـصـنع الـطـارق لـلـمـبـيدات) ا
ـنــشـور بـصـيـفـتـكـم بـالـعـدد (٦٣٥٧) اخلـمـيس ٢٣ ايـار وا
٢٠١٩ م لـــوحـظ ان هـــنــــاك خـــطــــأ في كـــتــــابـــة الــــبـــريـــد
صـنع الـطـارق لـلـمـبـيـدات حيــــث كتـــــــب االلـكـتــــرونـي 
 furat@yahoo.com tariq والـــصـــحـــــــــــــــيح هــــــــــو

 tariqfurat@yahoo.com لذا اقتضى التنويه.
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سـجـد األقصى  شـهـدت ساحـات ا

امس األحـــــد مـــــواجـــــهـــــات بــــ
صل وقـوات األمن اإلسرائيلية ا
الــتي كــانت تــرافق إســرائــيــلــيـ
ـســجـد من دخـلــوا إلى سـاحــات ا

غاربة. باب ا
وقال الشـيخ عمر الكـسواني مدير
ـسـجــد األقـصى فـي تـصـريح ان ا
ـبارك ـسجـد األقـصى ا (اقـتـحـام ا
ــتــطــرفـ وبــأعــداد كــبــيــرة من ا
جتاوزت  800جاء بـقرار سـياسي
من احلـــكــومـــة اإلســـرائـــيـــلـــيــة).
وأضاف ان (إسـرائيل تـريد تغـيير
الـستـاتسكـو الوضع الـراهن الذي
نع دخول جوالت سياحية خالل
الـعـشـر األواخر من شـهـر رمـضان
ـبــارك). وأوضح الــكــسـواني أن ا
(قـــوات الــشــرطـــة اإلســرائــيـــلــيــة
والـوحـدات اخلـاصـة اعـتـدت عـلى
ـسـجد ـعـتـكـفـ في ا ـصـل وا ا

بارك). األقصى ا
وأظــهـرت لــقـطـات فــيـديــو نـشـرت
عـلى مـواقع التـواصل االجـتـماعي
حلظة اقتحام الـقوات اإلسرائيلية
لــلــجــامع الــقــبــلي وإلــقــاء قـنــابل
ـصلون الـصوت داخله فـيمـا قام ا
بــإلــقــاء كل مــا وقع حتت أيــديــهم

مثل الكراسي وغيرها.
وقــال عــبـد الــنــاصـر أبــو الــبـصل
وزيــــــــر االوقــــــــاف والــــــــشـــــــؤون
ـــــقــــــدســـــات اإلسالمــــــيـــــة في وا
احلــــكـــومــــة األردنــــيـــة ”إن عــــلى
ــسـجـد االحـتـالل أن ال يـتـدخـل بـا
ـــبــارك الــذي هـــو مــلك االقـــصى ا

للمسلـم وحدهم ال يشاركهم فيه
أحـد وانه غيـر قابل لـلمـشاركة وال
التقسيم. ويتولى األردن الوصاية
ـقـدســة اإلسالمـيـة عـلى األمــاكن ا
ـوجب ـسـيــحـيـة في الــقـدس  وا
اتــــــــفــــــــاق مـع الــــــــســــــــلــــــــطــــــــة

الفلســـــــطينية.
ونــقــلـت الــوكــالــة وكــالــة األنــبــاء
االردنـيـة (بـتـرا) الرسـمـيـة عن أبو
الــبـصل اســتـهــجـانه مــا قـامت به
قــوات االحـتالل ”عـنــدمــا ضــربت
الــنـــســـاء والـــشـــيـــوخ واالطـــفــال
عتـكف اآلمنـ ومالحقتهم إلى ا
ـرواني ـصــلى الـقـبــلي وا داخل ا
واالعتداء عليهم ورشهم بالغازات
ـسـاجـد ـسـيـلــة لـلـدمـوع داخل ا ا

سقوفة. ا
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وأضـاف أن الـقـوات اإلسـرائـيـلـيـة
عملت على ”ضرب احلراس وعدم
الــســمــاح بــإســعـــافــهم وذلك كــله
بـحـمايـة الـقوات اخلـاصـة وحرس
ـــدجـــجــ احلـــدود والـــشـــرطـــة ا
بــاألســلـــحــة الــتي قـــامت بــإغالق
ـتــعـبـدين ــسـاجــد عـلى ا أبـواب ا
األمــر الـذي يـعـد تـدخالً في أمـاكن
ــصـــلــ الـــعـــبــادة مع حـــرمـــان ا
ـــــعــــتــــكــــفــــ من حـــــقــــهم في وا
مــــســـجــــدهم .“وقــــالت مــــصـــادر
فلسطـينية إن القـوات اإلسرائيلية
ـصـلـ من اعـتـقـلت خــمـسـة من ا
ــســجـــد األقــصى وهم ســـاحــات ا
فـلسـطيـنيـان وثالثة من جـنسـيات
أخـــــرى. وقــــــال نـــــادي األســـــيـــــر
الـفـلسـطـيني في بـيـان له إن قوات

االحــتالل اإلســرائــيـــلي اعــتــقــلت
”مــنــذ ظـهــر أمس وحــتى صــبـاح
اليوم األحـد قرابة  50مواطناً من
الـضــفـة بـيــنـهم  40مــواطـنـاً من
القدس شـملت مواطنـ مقدسي
من بــيـنــهم أمـ ســر حـركــة فـتح
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ــتـطــرفـ وقــال الـكــسـواني (إن ا
ـسـجــد قـامـوا الــذين اقـتــحـمــوا ا
بـالـغـنـاء والـرقص داخل سـاحـات

ـــســــجــــد األقـــصـى الســـتــــفـــزاز ا
). وقـال مـيـكي روزنـفـيـلد ـصـلـ ا
ـــــتـــــحـــــدث بــــاسـم الـــــشـــــرطــــة ا
اإلســرائــيــلــيــة في تــغــريــدة عــلى
تـويتـر (اتـخذت الـشرطـة إجراءات
أمــنـــيــة فـي جــبل الـــهـــيــكل بـــعــد
اضــطــرابـات أثــارهــا الـعــرب هـذا
الصباح. الوضع حتت السيطرة).
وقـالت دائــرة األوقـاف اإلسالمــيـة
في القدس إن القـوات اإلسرائيلية
اعـتدت عـلى خلـيل التـرهوني أحد

سـجد االقـصى بالـضرب حـراس ا
بـرح.وقال أحمـد التمـيمي عضو ا
نظمـة التحرير اللـجنة التـنفيذيـة 
الفلـسطينيـة ورئيس دائرة حقوق
دني في بيان اإلنسان واجملتـمع ا
(إن قـوات االحـتالل جتـاوزت كـافة
اخلـطوط احلـمـراء بتـجرؤهـا على
ـسـجـد األقـصى في حـرمـة شـهـر ا
ـبــارك واالعــتــداء عـلى رمــضــان ا
ـصـلـ وإخـراجـهم مـنه بـالـقـوة ا
وإصــابـة الــكــثــيــر مــنــهم وإغالق

ـــســـجـــد الـــقـــبـــلـي بـــالـــسالسل ا
احلـديـديـة وإدخـالـهـا لـلـمـئـات من
ــــســـتـــوطـــنـــ إلى عـــصـــابـــات ا
سـاحـاته والذين قـامـوا باسـتـفزاز

صل بأساليب مختلفة). ا
واعتبـر التميـمي أن (هذا العدوان
بـيتة اجلديـد يؤشـر إلى النـوايا ا
سـجـد األقصى تـمهـيدا لـتـقسـيم ا
لـلــســيـطــرة عـلــيه وتـهــويـده كــمـا
حـــصل مـع احلـــرم اإلبـــراهــــيـــمي

الشريف في اخلليل).
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