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هو أسوأ لما مروعة مقدمة حانون هجوم بيت
اإلسرائيلي الهجوم بانتهاء البريطانية الصحف اهتمت ]
منكوبة قرية وراءه خلف أنه إلى  مشيرة  حانون بيت على األخير
تميزت أنها معتبرة  األميركية، لالنتخابات  تطرقت كما ومدمرة،
االنتخابات تاريخ  في كالمية  حرب  وأغلى  انتخابية حملة بأقذر

األميركية.

للمستقبل المؤلم الطعم
إن يقول  «الغارديان» في عبدالشافي سامي كتب العنوان هذا تحت 
مخبأ هو لما ُمرّوع مثال حانون  بيت على األخير  اإلسرائيلي الهجوم 
ضم أن يبدو أنــه  عبدالشافي ــاف وأض المستقبل. في للفلسطينيين
«(إسرائيل) حــزب زعيم أولمرت إيهود  اإلسرائيلي الـــوزراء  رئيس 
صــورة يعطي ــدأ ب حكومته ــى إل ليبرمان أفيغدور المتطرف بيتنا» 
طــرد يــنــوي لــيــبــرمــان حـــزب أن ـــر وذك ــا.  ــق الح يــحــدث  أن  يــتــوقــع  لــمــا 
يمكنهم ال الشقاء من لدرب تعريضهم أو أراضيهم من الفلسطينيين
سوى ليست حانون  بيت أن إلى  مشيرا النزوح, على لحملهم تحمله

مثال على ذلك.

تركع ال أمة التضحية
أكدا فإنهما والقدس حانون بيت في «االندبندنت» مراسال أما 
موتاها تعد وهي حانون، بيت وراءه خلف اإلسرائيلي الجيش أن
لكنهما أيام. ستة استمرت وتدمير بحث عملية عليها شن أن بعد
لن العملية هــذه أن تأكيدهم  المنطقة  تلك  فلسطينيي عن نقال
تركع ال التي والدم التضحية «أمة ألنهم وقوة تصميما  إال تزيدهم
فلسطينية امرأة عن نقال كما «حماس». أحد ناشطي بحسب أبدا»
بني الذي النصر  مسجد اإلسرائيليين  تدمير تشجب  وهي قولها
العرب  الزعماء يشاهده أن  يجب  فيلم هــذا «إن  سنة  700 قبل
يهوديا كنيسا  المدمر كان فلو بوش، جورج األميركي والرئيس

واستنكارا». ولم تقعد شجبا الدنيا لوقفت
دمر إذ  بــاهــظــا، ثمنا دفــعــت الــبــلــدة ــذه ه أن  ــالن  ــراس ــم ال وذكـــر 
وبعشرين  آخر بيت بمئة أضرارا  وأحدثوا بيتًا  25 اإلسرائيليون
الطرقات, تغمر المجاري  مياه تركوا كما أخرى، وسيارة  شاحنة
وتركهم الكهرباء أعمدة وتحطيهم  األشجار  جرفهم عن ناهيك
عن نقال إنهما بل أوصالها. قطعت أن بعد متدلية الهاتف أسالك
حركة فتح، مناصري وأحد حانون بيت أعيان أحد سفيان حامد،
«1967 حرب خالل  شهدته ما  أسوأ البلدة بهذه حل  «ما إن قوله
الذي تحظى التأييد من هذه العملية زادت أن ذاته الوقت مؤكدا في

المنطقة. في حماس حركة به

الحرب قوانين احترام
غوث لمنظمة السامية المفوضة عــن «التايمز» نقلت ــا ــدوره وب
يتمكنوا لم عمالها إن  قولها ــد  زي أبــو كارين الفلسطينيين وتشغيل
مضيفة السبت، يــوم إال للمواطنين الطارئة المساعدات  تقديم من
أبو وقالت  واالستنكار.  بالشجب جديرة العملية هذه أن تعتقد أنها
ومسائل معينة، ــرب  ح قوانين وهــنــاك إنسانية، منظمة «نحن ــد  زي
حانون بيت سكان عن الصحيفة نقلت كما احترامها». يجب أخــرى
أسطحها واتخاذ بيوتهم،  داخل لهم  اإلسرائيليين  لحبس استنكارهم

قناصته. لتمركز أماكن

 

القذرة الوسائل
سنة)   73) كفارنة أبو محمد عن فنقلت تلغراف» «الديلي أما
أنهم يدعون اإلسرائيليين إن قوله  المحلية،  القبائل إحدى زعيم 
عليهم، صواريخ يطلقون الذين المسلحين  معاقبة يريدون إنما
يحل لم ذلك أن «غير المدينة وسط من صواريخ يطلق أحد ال لكن 
تحت العزل». األبرياء لنا نحن السكان معاقبة اإلسرائيليين دون
الكالمية الحروب أكثر إلى تنضاف القذرة الخدع «دعاوى عنوان:
نصفية انتخابات ــذر أق وربــمــا أغلى  إن  الصحيفة قالت كلفة» 
األخيرة, ساعاتها ــس أم دخلت المتحدة, ــات ــوالي ال تــاريــخ فــي 
من عاصفة  ووسط  األخيرة الدقائق استثمارات من طوفان بعد
الصحيفة وذكــرت القذرة. للخدع باللجوء المتبادلة االتهامات
وادعاءات اإللكترونية، التصويت ماكينات مع مشكالت هناك  أن

والتخويف. الترويع أساليب باستخدام
أن  مزاعم في يحقق  FBI األميركي التحقيق  مكتب إن  وقالت
معلومات تعطيهم هاتفية مكالمات تلقوا فيرجينيا في ناخبين
ونقلت إقامتهم. أماكن إلى التصويت محطات أقرب عن مضللة
االستطالعية للسياسات  المستقل األميركي المركز عن الصحيفة
حزبي  ــرف ط مــن أنفقت دوالر مليار  2.8 عــن يقل ال مــا إن قــولــه
ما وهو االنتخابات، هذه حملة خالل والديمقراطيين الجمهوريين

العام 2002. حملة خالل أنفق عما المئة في 20 بـ يزيد

الرجال! من أقوى حانون... بيت نساء
اهللا عطا عال § بيت حانون -

تجاه الصامت العالم مــرأى أمــام  ]
عربية ــٍة ــم ه ــــام وأم الـــنـــازف  ـــزة  غ ـــرح  ج
الماليين شاهد  عميق سباٍت في  غارقة
فنان صنع  من أنها  ظنوا  ولقطات  صــوًرا 
نساء فيها ظهرت فقد خــيــال؛ محض أو 
الموت وهن يتحدين دبابات فلسطينيات
الجريحة منهن فسقطت البتر وشظايا

والشهيدة...
مسيرتهن واصــلــن بــل يستسلمن لــم 
على تنهال للدموع المسيلة والــقــذائــف
بأسره خبراً العالم سمع أن رؤوسهن إلى
النسوة مــن «مجموعة  أن مــفــاده  عــاجــًال 
بقطاع حــانــون بيت فــي الفلسطينيات
المقاومين عن الحصار فك في نجحن غزة
ــذي ال الــنــصــر مسجد ــي ف الــمــحــاصــريــن 
لجأ بعدما اإلسرائيلية الدبابات طوقته

إليهعشراتالمقاومين».
المشهد تفاصيل كشف الــى سعينا
من بطالته؛ مجموعة لسان وخباياه على
يثير ال ـــه ب ــن  ــم ق ـــا م أن ــى ــل ع ــن  ــع ــم ــأج ف
عصر في يعشن أنهن طالما االستغراب
عن حتى والعجز المطبق العربي الصمت

إصداربيانإدانةشكلي!.
تردد ال

غنيمةعلوان، واحدةمن الفلسطينيات
بدأت الحصار كسر في  شاركن اللواتي
حديثهاقائلة:«خرجتتاركةخلفيبيتي
عشرات ــروج خ تأمين أجــل من  وأوالدي
داخل المحتجزين والشباب المقاومين
االحــتــالل يحاصره  ــان ك الـــذي المسجد 

بالدبابات».
بين النسوة مع باقي «مررت وتابعت:
المتمركزة اإلسرائيلية الدبابات واآلليات
علىمداخلبيتحانون،وكناجميعاغير
المسيلة والــغــازات النار بإطالق  آبهات

للدموع».
وأضافت: «ماإن سمعت النداء الموجه
مسيرات في للخروج حانون بيت لنساء
حاشدةللمساهمة في فك المحاصرينعبر
كنت واحدة... للحظة ولو أتردد لم اإلذاعة
المسجد... إلى نصل  مجموعة  أول ضمن

كانذلكفيمساءيومالخميس».
محيط من بالقرب «جلسنا وتابعت:
وهددونا االحتالل جنود فجاء المسجد 
مع فعلوا كما بآلياتهم سيجرفوننا بأنهم
النار يطلقون أخــذوا ولما المسجد، سور
على تصميم وكلنا المكان غادرنا علينا

الرجوعمرةأخرى».
تتابع غنيمة - الجمعة وصبيحة يوم
أصبحت التي النسائية الحشود ومع -
النساء آالف بصحبة  ــت  ــرج «خ هائلة
إخــراج من تمكنا أن  إلــى المسجد  صــوب 

الدنيا بفرح حينها فشعرت المقاومين
كلها».

أصيبت والتي علوان مريم قريبتها أما
وهي حدثتنا ويدها صدرها في بشظايا
في بيت على سرير المشفى تجلس راقدة
«حق لنساء بنبرة افتخار: حانون، قائلة
قمنا فعلن... لقد بما أن يفتخرن فلسطين
كم ــال...  ــرج ال ــوى أق قيامه عن عجز بما 

نشعربالفخرلماأنجزناه».
أو بالمغامرة به قامت ما مريم وتصف
«خرجنا قائلة: سينمائي فيلم بحوادث
ووقــفــنــا ــر ــاك ــب ال ــاح ــب ــص مــنــذ ســاعــات ال
الموت ومتحديات الدبابات متحديات
وشــبــابــنــا؛ فـــي ســبــيــل إنـــقـــاذ مــقــاومــيــنــا
الدبابات، هذه  من  أقوى كنا  أننا  فشعرت
التشريعي المجلس عضو كانت بينما
التي الشنطي جميلة  حماس  حركة عن
مشاعر تلهب النسائية المسيرة ــادت ق

ـــــردد الـــشـــعـــارات ــــي ت ـــات وه ـــارك ـــش ـــم ال
الحماسية فزادتنا صمودا».

زينسائي
وكشفتمريمعنأن المقاومينخرجوا
«كل قائلة: نسائي بزي متنكرين سالمين
وغطاء حجابها فــوق ــدت  ارت منا ــدة واح
آخـــر، ولما ــاء ــط وغ ـــر آخ ــا حــجــابــا ــه رأس
المالبس مررنا المسجد محيط وصلنا
ــاروا وس وخــرجــوا  ليرتدوها للمقاومين
نحيطهم ونحن معنا الطريق في وسطنا
األمان بر إلى وصلوا حتى جانب كل من

والسالمة».
تجاه المطبق العربي الصمت ــن وع
مريم قالت حــانــون، بيت على ــدوان ــع ال
الرجال فيه صمت عالم «فــي مستنكرة:
حكامها وأصـــاب الــعــروبــة فيه  ــت  ــن ودف
والــفــداء للموت نذهب  ال كيف ــرس، ــخ ال

وكيفالنتقدمالصفوففيالجهاد».
بعد بجوارها كان يرقد الذي مريم زوج
معلقا: ابتسم االحتالل برصاص إصابته
به قامت لما الشديد بالفخر أشعر «واهللا
نساء أخجلتنا لقد ــًا ــدق وص زوجــتــي...

فلسطين».

مهمةناجحة
بتهتك أصيبت التي أبوهربيد رضا أما
عن حديثها بداية في عبرت فقد ساقها في
الرجال يكون أن «أتمنى بقولها: أمنية
من يخرجوا حتى فلسطين كنساء العرب
تجاه أصابتهم التي المطبق الصمت حال

غزة». في يحدث ما
ــار عن ــص ــح رفــــع ال ـــي ـــــا ف وعــــن دوره
بصحبة ــت ــرج «خ ــت:  ــال ق الــمــقــاومــيــن،
كما نقاوم  أن ــا  أردن فقد وأخــواتــي؛ عمتي 
الهم نشاركهم  وأن فلسطين  رجال يقاوم 

والفداء».
في خــرجــن الــنــســاء أن  إلــى  ــــارت  وأش
بدء قبل ومــتــعــددة متتالية مجموعات
المسيرة الحاشدة،وقالت:«أول مجموعة
النصر مسجد ــى إل الــوصــول مــن تمكنت 
المقاومين مــن ــدد ع ـــراج  إخ فــي ساهمت 
الكبيرة الــمــســيــرة ــد ــع وب الــمــحــاصــريــن 
وبــمــســاعــدة ـــالل ـــت ــــوات االح ــه ق ــوي ــم وت
من جميع ــرج  خ الفلسطينية المقاومة
على ـــك ذل ـــم وت ســالــمــا  المسجد  ــل  ــداخ ب

دفعات».
أن الين.نت» أون لـ»إسالم رضا وتؤكد
مسجد على يقتصر لم المحاصرين وجود
المسجد محيط فــي حــضــروا  بــل النصر 
جميعهم خرجوا لقد هللا «الحمد والمنطقة:
باستثناء أذى أي يصبهم  ولــم سالمين
استشهد ــذي  ال عــدوان صهيب المجاهد

داخلالمسجد».

الاستسالم
أول وفــي االحتالل  ــوات ق بــأن  وأفــادت
طريقهن يعترضن ــم  ل للنساء خـــروج
اليوم في ولكن  والقنابل بالرصاصات 
نحن بما االحتالل علم  «وعندما  التالي:
وترهيبنا ترويعنا في بدأ عليه مقدمات
على مصممات كنا أننا غير النار، وإطالق

إنجازالمهمةولوسقطناكلناشهداء».
إسعافها تم إنــه  قالت إصابتها وعــن
سيارات بإمكان يكن ولم حانون بيت في
إلســعــاف للمنطقة الـــدخـــول اإلســـعـــاف 
إلى تحويلها تم فترة وبعد المصابات،
ــالزم. ال العالج لتلقي الشفاء مستشفى
خرجوا المقاومين معظم ــأن ب ونــوهــت
من خرجنا «لقد نسائي: بــزي متنكرين
لقد هللا والحمد تحديداً، المهمة هذه أجل

نجحت».
أنها اليازجي  إيــمــان بــدورهــا وتـــروي 
على ــاء  ــس ــن ال بصحبة عــازمــة  ــت  ــرج خ
وإخــــراج الــمــســجــد ــة ــاح ـــى ب الـــدخـــول إل
تنفيذ على «صممنا وتابعت:  المقاومين
كنا فقد الثمن ــان ك مهما بنجاح مهمتنا 
هؤالء إنقاذ أجل من  للشهادة  مستعدات
كان الرصاص أن رغم وعلى المقاومين،
الهليكوبتر وطائرات الدبابات، من ينهمر
دون من منا اثنتين وقتلوا رؤوسنا فوق
كان هدفنا نستسلم... لم فإننا رحمة...
لو حتى المحاصرين إخـــراج هو ـــداً  واح

كلفناذلكأننفقدأرواحنا».
استشهدت المهمة، تنفيذ أثناء وفــي
عاما)،   40) أبوعودة رجــاء هما  امرأتان
 11 وجرحت  عــامــا)،  40) سالم وأنــغــام 
حال حرجة في اثنتان بينهن امرأة وفتاة

للغاية.

أ ش أ -  § القاهرة

ــرب ــع ال ــة ــي ــارج ــخ ال وزراء  أدان   ]
المتواصل اإلســرائــيــلــي ــدوان ــع ال ــس  أم
والــجــرائــم الفلسطينية األراضــــي على 
حانون بيت فــي وآخــرهــا اإلسرائيلية، 
الــعــزل ــن ــي ــي ــدن ــم ــدف ال ــه ــت ــس ـــي ت ـــت وال
واعتبرها والنساء، األطفال وخصوصًا
القانون قــواعــد ــى إل طبقًا ــرب ح جــرائــم 

اإلنساني. الدولي
في ــدر ص قـــرار فــي - ـــرب الــــوزراء وأع
ــس أم ـــادي ـــع ال ــر ــي غ ــم ــه ــاع ــم ــت ــام اج ــت خ
البالغ استيائهم  عــن - الجامعة بمقر
األميركية المتحدة الواليات  الستخدام 
ــروع ــش م ـــد ض ــو) ــت ــي ــف ــض (ال ــق ــن ـــق ال ح
الدولي. األمن مجلس  في العربي  القرار
إزاء ودي غير موقفًا يشكل أنه واعتبروا
لمجلس والشعوب العربية ومنعًا الدول
مسئولياته وتحمل دوره أداء من األمــن
«إسرائيل» لمواصلة تشجيع ورسالة
السالم إحــالل على يساعد وال عدوانها،
الواليات بصدقية ويمس  المنطقة في
إقامة فــي بناء  دور لعب على  المتحدة

المنطقة. في السالم
وزراء ـــــــرارات ق ـــص  ن ـــي  ـــأت ي وفــيــمــا 

العرب: الخارجية
المستوى على الجامعة مجلس إن
الــعــادي ــر ــي غ ــه ــاع ــم ــت الـــــــوزاري فـــي اج
الثاني  تشرين 12 نوفمبر/ يوم المنعقد
األمانة مذكرة  على اطالعه بعد الجاري،
بالمجزرة ــاص ــخ ال والــتــقــريــر الــعــامــة 
وعلى حــانــون، بــيــت ــي ف اإلســرائــيــلــيــة
العادية غير ــدورة ال عن الصادر البيان
مشروع وعلى 6 نوفمبر الجاري، بتاريخ
غزة فــي  الــوضــع  عــن ــن  األم مجلس  ــرار  ق
يوم األميركي «الفيتو» بـ أوقــف ــذي  وال

يقرر: الجاري نوفمبر 11
اإلســرائــيــلــي  الــــعــــدوان ــــــة  إدان  -1
الفلسطينية ـــي األراض على المتواصل
بيت في وآخرها اإلسرائيلية والجرائم
العزل المدنيين تستهدف والتي حانون
وتعتبرها والنساء األطــفــال خصوصًا
الدولي طبقًا لقواعد القانون حرب جرائم

اإلنساني.

الــبــالــغ  االســتــيــاء عـــن  الــتــعــبــيــر   -2
األميركية المتحدة الواليات  الستخدام 
القرار مشروع ضد (الفيتو) النقض حق
موقفًا يشكل بما األمن مجلس العربي في
العربية والشعوب الدول إزاء ودي غير
دوره وتحمل أداء من األمن لمجلس ومنعًا
لمواصلة تشجيع ورسالة مسئولياته
إحالل على يساعد ال أنــه كما عدوانها،
بصدقية ــس ــم وي المنطقة ــي ف ــالم  ــس ال
في بناء دور  لعب على  المتحدة  الواليات 

المنطقة. في السالم إقامة
على  ــروض ــف ــم ال ــار ــص ــح ال كــســر   -  3
من والــطــلــب ـــوراً ف الفلسطيني الشعب 
الحصار إجــراءات  رفع الدولي المجتمع
الفلسطيني الــشــعــب عــلــى الــمــفــروضــة 

كافة.
كافة  الفلسطينية األطراف مطالبة -4 
وطنية وحــدة حكومة بتشكيل ــراع اإلس
الماثلة الخطيرة التحديات  لمواجهة

الشعب الفلسطيني. أمام
األسرى  سراح بإطالق المطالبة -5  
النساء وخصوصًا ــوراً ف الفلسطينيين

واألطفال. والشيوخ
ـــوري  ـــف ال ــــراج ــــاإلف ب ــة  ــب ــال ــط ــم ال  -6
والــمــســئــولــيــن ــة ــوم ــك ــح ـــاء ال ـــض ـــن أع ع
الجندي ســراح وإطـــالق الفلسطينيين 

اإلسرائيلي.
الــعــمــلــيــات  بـــوقـــف ــة  ــب ــال ــط ــم ال  -7  
أعمال ووقـــف اإلسرائيلية العسكرية 

المدنيين. ضد العنف
من  البالغ االستياء عن التعبير -8  
التعامل فــي األمـــن مجلس دور تعطيل
اإلسرائيلي، العربي النزاع مجريات مع
وعــدم الرباعية اللجنة  صمت وكــذلــك
إحياء تجاه بمسئولياتها اضطالعها

السالم. عملية
عن  األمــن  مجلس إعاقة ضوء في  -9

يقرر: بمسئولياته القيام
طارئة جلسة  أمام الموضوع طرح  أ-
أجل إطار االتحاد من العامة في للجمعية

السالم.
دولي تحقيق بــإجــراء  المطالبة ب- 
واالنتهاكات حانون بيت مجزرة بشأن
الفلسطينيين المدنيين ضد اإلسرائيلية

فياألراضيالمحتلة وإرسالقواتدولية
الفلسطيني. للشعب الحماية لتوفير

لمجلس طارئة دورة لعقد الدعوة ج-
ــات ــاك ــه ــت االن ــث ــح ــب حـــقـــوق اإلنـــســـان ل

الفلسطينيين. ضد اإلسرائيلية
ــالم  س ــر ــم ــؤت م ــد  ــق ــع ل الــــدعــــوة   -10
و»إسرائيل» العربية األطــراف تحضره
األمن مجلس في العضوية دائمة والدول
للصراع ــل ــام وش ـــادل ع لــحــل للتوصل 
المسارات كافة، على اإلسرائيلي العربي
ومبدأ الصلة ذات الدولية للقرارات وفقًا

السالم. مقابل األرض
من  عــربــي وزاري وفــد تشكيل   -11
الجامعة لمجلس الــحــالــيــة ــة  ــاس ــرئ ال
ـــن األم ــس ــل ــج م ـــي ف والــعــضــو الــعــربــي
الـــمـــشـــاورات ـــام إلجــــــراء ـــع واألمـــيـــن ال
األطراف مختلف مع الالزمة واالتصاالت
أعضاء مع وخصوصًا الفاعلة الدولية
العضوية دائمة والدول الرباعية اللجنة
هذا القرار تنفيذ لمتابعة األمن مجلس في
عملية إحياء أجل من المساعي ومواصلة

مسئولياته. طرف كل وتحميل السالم

ـــي  ـــدول ال ــع ــم ــت ــج ــم ال ــة  ــب ــال ــط م  -12
تقديم واستئناف مسئولياته  بتحمل
ــب الــفــلــســطــيــنــي ــع ــش ــل ـــدات ل ـــاع ـــس ـــم ال
«إسرائيل» ومطالبة الوطنية وسلطته
الــمــســتــحــقــات ـــن ــــراج الـــفـــوري ع ــــاإلف ب
ـــة ـــي ـــن ـــوط ال ـــة ـــط ـــل ـــس ـــل الــــضــــريــــبــــيــــة ل

الفلسطينية.
العربية  والمنظمات الدول  13- دعوة
ومؤسسات الخاص القطاع وشــركــات
ــالق إط ــى  إل العربية الــمــدنــي المجتمع 
العدوان دمره ما بناء إلعادة فورية حملة
حانون بلدة بيت على األخير اإلسرائيلي

الفلسطينية. المدن من وغيرها
العربية الـــدول ــزام ــت ال تأكيد  -14  
لموازنة المالي الدعم توفير بمواصلة
وفــقــًا الفلسطينية الــوطــنــيــة الــســلــطــة 
وآخرها الصلة  ذات المجلس ــرارات  ــق ل

.2006 قمة الخرطوم قرار
انعقاٍد  حال في المجلس إبقاء  -15  
بشأن والمستجدات التطورات  لمتابعة

الموضوع. هذا

من «الفيتو» االستياء عن وعبرت الفلسطينيين على المفروض الحصار لكسر دعت

حانون مجزرة بيت بشأن العربي» قرارات «الوزاري نص

القاهرة في أمس العربي الوزاري االجتماع


