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املستشارة اإلعالمية للرئاسة السورية تؤكد أن ما حدث في درعا حركة مسلّحة وليس تظاهرة سلمية ونفت ما يشاع عن وجود عناصر من إيران أو حزب اهلل

بثينة شعبان: األسد أمر بدراسة إلغاء الطوارئ وزيادة الرواتب فوراً
حدثت في درعا ونريد أن نقول 
إن كرامة أهل درعا وشعب درعا 
هما األساس في حل األزمة ونوجه 
لهم التحية، ولم يتم اختيار درعا 
ألي أسباب اجتماعية وألي أسباب 
أخرى وإمنا ألس���باب جغرافية 
فقط السيما قربها من احلدود، 
لذا أرجو م���ن اإلعالم أن يكون 
واعيا وأن ي���رد على التجييش 

اإلعالمي.
وقالت شعبان: هدفنا في هذه 
املرحلة فصل هذا اجلزء صاحب 
املطالب احملقة عن اجلزء اآلخر 
جزء االستهداف والتواطؤ بطريقة 
واعية ومدروسة وهادفة.. ودعت 
شعبان إلى أن يثق اإلعالم بنا ألن 
هدفنا أمن واستقرار هذا البلد، 
مؤكدة انه ال يوجد أحد يتساهل 

في أمن البلد.
ونف���ت د.بثينة ش���عبان ما 
يروج من إش���اعات عن وجود 
عناص���ر إيراني���ة أو من حزب 
اهلل اللبناني في سورية وقالت 
من يروج هذا الكالم ليس لديه 
حس املعرفة، فس���ورية ليست 
بحاجة ملن يس���اعدها من أجل 
مظاهرة، سورية عندها جيش 

وأمن وليست بحاجة لذلك.
دمشق ـ هدى العبود  ٭

الدقة.
وقالت املستشارة اإلعالمية 
والسياس���ية: فقط اطلعوا على 
اإلعالم اإلس���رائيلي واألميركي 
لتروا أن رأس سورية مطلوب 
واالرتياح الذي يبديه أعداؤنا ألي 
مشكلة حتدث في سورية وألي 
شيء قد يزعزع أمن واستقرار 

سورية. 
وتساءلت ش���عبان: هل ألي 
سوري مصلحة في زعزعة أمن 
واستقرار سورية؟ طبعا ال، ولكن 
يتم اس���تخدام مجموعات حتت 
ش���عار أهداف كاذبة واستخدام 
معاناة الناس وهنا تكمن اللعبة 

اخلطرة.
وتابع���ت: أرج���و أن تكون 
أعينكم ساهرة وأن تكونوا بوعي، 
قد نكتشف اآلن نقاط ضعف في 
بنية إيص���ال الصوت واملعاناة 
وفي بنية تنفيذ اخلدمات وفي 
بنية تنفيذ القرار، قد يكون كل 
هذا مطروح، ال يوجد أي شيء 
محرم وضعه على الطاولة ألن 
الهم والهدف األساسي هو املواطن 
السوري واستقرار أمن سورية 

بقيادة األسد.
وعادت شعبان لتؤكد: نرى أن 
نستفيد من التجربة املؤملة التي 

هذه األمة، وه���ذا األمر منفصل 
متاما ع���ن أمر آخر وهو معاناة 
الش���عب في س���ورية، معاناة 
اخلدمي���ة االقتصادي���ة ورمبا 
السياسية، وما هي املطالب التي 
يريدها هذا الشعب، وهذه املطالب 
أؤكد لكم أنها محط بحث ودراسة 
ليال ونهارا في القيادة وستشهد 
س���ورية قرارات مهم���ة تلبي 
طموحات جماهيرنا وس���تكون 
هذه اجلماهير مشاركة في القرار 

وصنعه وفي أي شيء يتخذ.
وأضافت املستشارة في رئاسة 
اجلمهورية، ان هدف من ميول 
ويس���لح ليس رفع املعاناة عن 
الشعب السوري وليس إعطاء 
احلرية والكرامة، ونحن نعلم من 
جتربة العراق وليبيا أن هؤالء 
الش���عب السوري..  آخر همهم 
همنا هو الشعب السوري وأبناء 
سورية في كل مدينة وفي كل حي 
وهم هّم الرئيس بشار األسد، وإذا 
كانت هذه األحداث قد أشارت إلى 
أخطاء وممارسات فهي من حسن 
الطالع وستؤخذ بعني االعتبار 
وستتم دراسة األمور وفق هذه 
الرؤية التي رمبا انكش���فت أو 
تكشفت للقيادة بسبب ما جرى 
ولذلك أرجو من اإلعالم أن يتوخى 

في هذه املنطقة.
وتابعت شعبان: يتم محاولة 
استيعاد حركات وثورات وطنية 
ف���ي بلدان عربي���ة أخرى ويتم 
محاولة إشعال فنت في بلد عربي 
مقاوم من ناحية أخرى، وهذا هو 
الفرق بني ما جرى في بلدان عربية 

وبني ما يجري في سورية.
وقالت املستشارة اإلعالمية 
ان املطلوب في سورية الوعي 
الش����عبي بأن املس����تهدف هو 
موقف س����ورية وأمن سورية 
وقدرة س����ورية على أن تكون 
ضلع أساسي مقاوم للصهيونية 
وللمخطط����ات األميركي����ة في 
املنطق����ة التي حت����اول تفكيك 
املرة  بلدانن����ا، وهذه ليس����ت 
األولى التي يحاول فيها الشعب 
العربي أن ميس����ك بزمام أمره، 
الش����عب العربي حاول التمرد 
على العثمانيني وأن يصنع قدره 
بيديه فأتته سايكس بيكو ووعد 
بلف����ور ودخلنا في نفق طويل 

ندفع ثمنه منذ 90 عاما.
وأكدت ش���عبان أن سورية 
حريصة كل احل���رص على أن 
يكون احلراك الشعبي في العالم 
العربي لصالح استقاللية القرار 
ومستقبل هذه األمة وخير أبناء 

وشعب درعا هو شعبنا ولم يتم 
اختيار درعا ألي أسباب اجتماعية 
أو اقتصادية وإمنا مت اختيارها 
ألسباب جغرافية ألن درعا قريبة 
من احلدود وألنه اثبت بالدليل 
القاطع أن أموال وأسلحة تأتي 

إلى درعا.
وأضافت املستشارة شعبان: 
ما حدث في درعا ليس تظاهرة 
سلمية تريد مطالب وإمنا حركة 
مس���لحة في درعا، ولو أتى إلى 
س���احة درعا 10 آالف شخص ال 
مش���كلة لدينا وإمن���ا أن يكون 
اجلامع مخزن أسلحة وأن يكون 
من يأتي مس���لحا ويطلق النار 
على رجال أمن وأطباء فهذا أمر 
يتعدى التظاهرة الس���لمية إلى 

مطالب وإلى حقوق.
وقال���ت ش���عبان التظاه���ر 
السلمي مسموح في سورية ولكن 
هذا ليس تظاهرا سلميا وهناك 
جتن كبير م���ن اإلعالم العاملي، 
وليس لدينا أي ش���ك في أن من 
خس���ر مواقع في بلدان عربية 
أخرى كانت مؤيدة للسياسات 
األميركي���ة واإلس���رائيلية في 
املنطقة يحاول أن ينقض على 
سورية التي هي حضن املقاومة 
والضلع األساسي للتوجه املقاوم 

نعلمه باالسم. 
فنحن كحكومة يهمنا املصداقية 
الناس ونقول األشياء كما  أمام 
هي. وهنا أريد أن أؤكد أن هناك 
اس���تهدافا لس���ورية، وفي هذا 
السياق لن أحتدث في هذا الشق 
على حس���اب الشق اآلخر وهو 
املطالب احملقة للشعب السوري 
ف���ي درعا أو في غير درعا وهذا 
أمر تتم معاجلته بالطرق السلمية 
وبالس���رعة املطلوب���ة، نتيجة 
الوضع في املنطقة ونتيجة تغير 

سقف التوقعات لدى الناس.
وقالت شعبان أهل درعا أهلنا 

بعد معلومات عن ارتفاع عدد 
قتلى مواجهات األربعاء املاضي 
في مدينة درعا ال���ى 100 قتيل 
ووس���ط ترقب ملا قي���ل عن أن 
اليوم حتت  مظاهرات ستخرج 
ش���عار »جمعة العزة«، كشفت 
املستش���ارة اإلعالمية للرئيس 
السوري بشار األسد عن سلسلة 
من الق���رارات العاجلة التي أمر 
بها الرئيس، ومنها تشكيل جلنة 
لرفع مستويات املعيشة ودراسة 
إلغاء حالة الطوارئ بالس���رعة 
الكلية، ودراس���ة قانون تنظيم 
األحزاب، وقانون جديد لإلعالم 
يلبي حاجة املواطنني للحرية، 
إضافة إلى زيادة الرواتب بشكل 
فوري بنسبة 30٪. ووضع آلية 
ملكافحة الفس���اد ووضع جميع 

التشريعات املؤدية لذلك.
وكانت املستشارة اإلعالمية 
في الرئاسة الس���ورية قالت ل� 
»األنباء« أن هناك جتييشا إعالميا 
عامليا وعربيا ضد سورية في هذه 
املرحلة، فوسائل اإلعالم تقول 
هناك 25 قتيال في مستشفى درعا 
وقد حتققت من اجلهات املسؤولة 
وال يوجد أي جثة في مستشفى 
درعا، والذين استش���هدوا أمس 
األول دفنوا.. وعندما ميوت جريح 

د.بثينة شعبان خالل مؤمترها الصحافي

سورية ستشهد 
قرارات تلبي 

طموحات
جماهيرنا

مصادر حقوقية: مقتل جندي في درعا على يد قائده لرفضه املشاركة في اقتحام املسجد العمري

درعا: ارتفاع حصيلة املواجهات ألكثر من 100 قتيل 

نتنياهو في موسكو حلثها على خفض دعمها إليران وسورية
عواصم � وكاالت: قال متحدث 
باسم وزارة اخلارجية البريطانية 
إن امل���رأة الوحيدة التي قتلت في 
االنفج���ار الذي وق���ع في محطة 
احلافالت الرئيسية في القدس أمس 

األول هي مواطنة بريطانية.
وأض���اف »ميكنن���ا تأكيد أن 
مواطن���ة بريطاني���ة قتل���ت قي 
تفجير حافلة في القدس في الثالث 
والعشرين من مارس، ومت إبالغنا 
بذلك عن طريق قريب لها، ونحن 
نعمل حاليا على تقدمي املساعدة 
القنصلية«. ولم تعلن حتى اآلن 

استهدفت محوال رئيسيا للكهرباء 
مبنطقة الشيخ عجلني في غزة ما 
أدى إلى تدمي���ره وانقطاع التيار 
الكهربائي عن املناطق الغربية من 
املدنية. واس���تهدفت غارة أخرى 
منطق���ة األنفاق ف���ي رفح جنوب 
قطاع غزة، فيما اس���تهدفت غارة 
ثالثة موقعا في تل الهوى جنوب 
مدينة غزة دون أن يبلغ عن وقوع 

إصابات.
وأشارت »وفا« إلى أن الطائرات 
اإلسرائيلية واصلت التحليق في 
سماء القطاع بشكل مكثف. من جهة 

ويعتقد أن زيارته إلى موسكو 
تهدف الى حث روسيا على خفض 
تعاونها مع ايران وسورية وذلك 

غداة تفجير في القدس.
وقال مسؤول اس���رائيلي في 
موس���كو ان نتانياه���و س���يركز 
مباحثاته مع املس���ؤولني الروس 
على التفجير وان املواضيع االخرى 
التي اقترحت موسكو مناقشتها لن 

تأخذ حيزا كبيرا.
ومن املتوقع ان يحث روس���يا 
على ع���دم تق���دمي دع���م اليران 
القلق  وسورية وسط اس���تمرار 

أي جهة مسؤوليتها عن االنفجار 
الذي اس���تهدف محطة احلافالت 
القدس، وأسفر  الرئيسية بوسط 
عن مقتل امرأة وإصابة العشرات 
بجروح بعد ظهر األربعاء. في املقابل 
شنت الطائرات اإلسرائيلية هجمات 
الغارات  صاروخية وسلسلة من 

على قطاع غزة.
واس���تهدفت »منشآت تدريب 
تابعة حلماس في شمال قطاع غزة 
وأنفاق لتهريب األسلحة بجنوب 
القط���اع«، بينم���ا قال���ت مصادر 
الغارات  إن إح���دى  فلس���طينية 

أخرى، ذكر مس���ؤول أن طائرات 
إسرائيلية قصفت أهدافا في قطاع 
غزة الليلة قبل املاضية، ردا على 
إط���الق ثالثة صواري���خ »غراد« 
روس���ية على مدينتي بئر السبع 

وأسدود جنوبي إسرائيل.
ومن جهته تعهد رئيس وزراء 
إس���رائيل بنيامني نتنياهو الذي 
غادر بالده الى موس���كو في وقت 
متأخر مس���اء أمس االول ب� »رد 
قاس« على الهجوم، رغم اضافته 
أن إسرائيل سترد أيضا »مبسؤولية 

وحكمة«.

االسرائيلي حول عالقات روسيا 
بطهران والتزامها في اآلونة االخيرة 
بإرسال الصواريخ املضادة للسفن 

الى سورية.
وقال مسؤول اسرائيلي كبير ان 
»مبيعات االسلحة الى منطقتنا امر 
يأخذ حيزا كبيرا من وقتنا«، مؤكدا 

ان املسألة ستبحث في موسكو.
وكانت روسيا وافقت على ارسال 
شحنة كبرى من صواريخ ياخنوت 
العابرة املضادة للسفن الى سورية 
في 2007، في عقد تعهدت بتطبيقه 

ما أثار استياء اسرائيل.

على نطاق واسع«.
التي  القوة  ونددت فرنس���ا 
استعمرت تونس وسورية سابقا 
مبا وصفته باالستخدام املفرط 
للق���وة في س���ورية ودعت الى 
إجراء حتقيق في سقوط قتلى 
مدنيني واإلف���راج عن احملتجني 

املعتقلني. 
بدوره���ا دع���ت بريطاني���ا 
السماح  إلى  احلكومة السورية 
بالتظاهر الس���لمي وقال وزير 
البريطان���ي وليام  اخلارجي���ة 
هيغ امام مجلس العموم »ندعو 
احلكومة الس���ورية الى احترام 
حق شعبها في التظاهر السلمي 
واتخاذ اجراءات ملعاجلة تظلماته 

املشروعة«.
وأضاف »نح���ن كذلك ندعو 
جميع األط���راف مبا فيها قوات 
االمن الس���ورية، الى ممارس���ة 
أقصى درجات ضبط النفس خالل 
التظاهرات التي متت الدعوة اليها 

غدا في سورية«.
إلى ذلك، ذكرت مصادر سورية 
وحقوقية ان مسؤولني في األمن 
أطلقوا الن���ار على املجند خالد 
املصري لرفضه املش���اركة في 
اقتحام املسجد العمري في درعا 

فجر األربعاء.
وقالت اللجنة السورية حلقوق 
اإلنسان ان املصري أطلقت عليه 
ث���الث رصاصات من قبل قائده 
فأردته قتيال، لرفضه املشاركة في 
اقتحام املسجد العمري، ويجري 
تس���ليم جثته ألهله في مدينة 
تلكلخ القريبة من حمص وسط 

سورية.
وعب���رت اللجنة الس���ورية 
حلقوق اإلنس���ان ع���ن ادانتها 
»هذه اجلرمية، وتعتبرها جرمية 
قتل عمد خارج نطاق القانون، 
وتطالب بفتح حتقيق مس���تقل 
باحلادثة وتقدمي املتورطني فيها 

للقضاء املستقل.

س���ورية أمس على فتح حوار 
وإج���راء تغيي���ر دميوقراطي 
بعد أن قتلت القوات الس���ورية 
ستة أش���خاص في هجوم على 
محتجني وفتحت النار على مئات 
الشبان الذين خرجوا في مسيرة 

تضامن.
وقال وزير اخلارجية الفرنسي 
االن جوبيه للصحافيني »نحث 
سورية على االستماع الى صوت 

احلوار والدميوقراطية«.
وأضاف »يجري تغيير كبير، 
استهدفت سياسة فرنسا جتاه 
العرب لفترة طويلة االستقرار، 
اليوم السياسة جتاه العرب هي 
االستماع لطموحات الشعب وهذا 
ينطبق على سورية التي يجب 
أن تقبل هذه احلركة املنتش���رة 

باعتقال الناشط احلقوقي مازن 
درويش عل���ى خلفي���ة إدالئه 
بتصريح���ات إعالمي���ة ح���ول 
االعتقاالت في سورية وأحداث 

درعا.
وقال املرصد في بيان تلقت 
»يونايتد برس انترناش���ونال« 
نس���خة من���ه ان درويش )37 
عاما( اعتقل أمس لدى استدعائه 

للتحقيق.
ودرويش صحافي ومؤسس 
ورئيس »املركز السوري لإلعالم 
وحري���ة التعبير« كما يش���غل 
منصب نائب رئيس املعهد الدولي 
للتعاون واملساندة في بروكسل 
وعضوية املكتب الدولي ملنظمة 

»مراسلون بال حدود«.
م���ن جهتها، حثت فرنس���ا 

طوقتها قوات األمن من الدخول 
أو اخلروج من املدينة إال بعد 
التفتيش وبعد تسجيل أسماء 

الداخلني واخلارجني. 
من جهتها، قالت »رويترز« 
ان مستش���فى املدينة تسلم 25 
جثة مساء أمس األول. ونقل عن 
شهود عيان أن املستشفى طلب 
التوقف عن اس���تقبال املصابني 
والقتلى بسبب عدم قدرته على 

استيعابهم. 
إال أن مصدرا رسميا سوريا 
قلل من هذه األرقام وقال ان عشرة 
قتلى »فقط« سقطوا في االحداث 

منذ اندالعها اجلمعة املاضية.
ف���ي املقابل، اته���م »املرصد 
السوري حلقوق اإلنسان« أمس 
جهاز األمن السياسي السوري 

عواص���م � وكاالت: خ���رج 
اآلالف من س���كان مدينة درعا 
أمس لتشييع 9 محتجني سقطوا 
في مواجهات أمس األول وقدر 
شهود إلذاعة ال�  »بي بي سي« 
أن أكث���ر من 20 ألفا ش���اركوا 
في تشييع اجلنازة الى مقبرة 
املدينة اجلنوبية ورددوا هتافات 
تنادي باحلرية ورفعوا شعارات 
»حن���ا رجالك س���ورية، بدنا 
جنيب احلرية«. وقالت االذاعة 
ان اجلنازة شهدت اشتباكات 

وإطالق نار. 
من جهتها نقلت وكالة االنباء 
الفرنسية عن ناشطني حقوقيني 
وشهود عيان أمس ان 100 شخص 
على االقل قتلوا في درعا على أيدي 
قوات االمن السورية في مواجهات 
امس األول. وقال الناشطون ان 
ق���وات االمن اعتقلت نحو 1500 

من احملتجني. 
وق���ال الناش���ط احلقوق���ي 
املعارض امين االس���ود لوكالة 
فرانس في نيقوسيا عبر الهاتف 
»هناك حتما اكثر من 100 قتيل«، 
مضيفا »درعا بحاجة الى اسبوع 

لدفن شهدائها«.
واضاف ان »العديد من القتلى 
القرى  مواطنون ج���اءوا م���ن 
املجاورة لدرعا للمش���اركة في 
التش���ييع وقامت ق���وات االمن 

باطالق النار عليهم«.
وقال ناش���ط آخ���ر »جاء 
عشرات االلوف من املواطنني من 
القرى املجاورة ولدى وصولهم 
الى الشارع الرئيسي بني دوار 
البري���د ودوار بي���ت احملافظ 
قامت قوات االمن باطالق النار 
عليهم«. في حني قال شهود عيان 
ان السلطات قامت بعزل بلدة 
ازرع وبصرى احلرير عن املدينة 
ومنعت كافة االشخاص الذين 
حاولوا الوص���ول لالنضمام 
التي  الى احملتجني ف���ي درعا 

)أ.ف.پ( متظاهرون سوريون أمام قنصليتهم في دبي أمس 

انتشال جثث مقطعة ألربعة 
شبان من نهر جنوب بغداد

استقالة رئيس وزراء البرتغال 
تدخل البالد في أزمة سياسية

إسرائيل تضغط على الفيس بوك 
إللغاء دعوة إلى انتفاضة فلسطينية

غزة � أ.ش.أ: بعث وزير االعالم االسرائيلي يولي ادلشطاين 
امس االول رسالة رسمية الى ممثل موقع العالقات االجتماعية 
)فيس بوك( مارك تشوكر برغ طالبه فيه باغالق احدى الصفحات 

الداعية الى انتفاضة ثالثة باالراضي الفلسطينية.

احللة � أ.ف.پ: انتشلت الشرطة العراقية امس جثثا مقطعة 
الربعة شبان لم تعرف هوياتهم من نهر احللة، جنوب بغداد.

واوضحت مصادر امنية ان »قوات الشرطة النهرية والدفاع 
املدني انتشلت جثث اربعة شبان مقطعني الى عدة اجزاء داخل 

اربعة اكياس من نهراحللة«، وهو فرع من الفرات.
من جهته، اكد مصدر طبي في احللة »تسلم اجلثث«، بينما 
قطعت اثنتان من الوس����ط، فيما اطراف اجلثة الرابعة مقطعة 
وكذلك وس����طها، فاجلثث لم تتفس����خ وما تزال معالم الوجوه 

واضحة. ووضع القتلى عراة داخل اكيس دون هوياتهم.
وبحس����ب املصادر، فانها املرة االولى التي يتم فيها انتشال 
جثث مجهولة منذ ثالثة اعوام في منطقة احللة )100 كلم جنوب 
بغداد(، كبرى مدن محافظة بابل. يذكر ان ش����مال بابل، حيث 
يس����كن خليط من العرب السنة والشيعة كان مسرحا العمال 

عنف دامية بني العامني 2005 و2008.

لش����بونة � د.ب.أ: أعل����ن رئيس ال����وزراء البرتغالي جوزيه 
سوكراتس اس����تقالته مساء أول من أمس بعد ساعتني فقط من 
رفض البرملان خلطته التقش����فية، في خطوة من ش����أنها إدخال 
البالد في أزمة سياس����ية يتوقع أن تشجع لشبونة على البحث 

عن خطة إنقاذ دولية.
وقال سوكراتس بعدما رفض البرملان أحدث حزمة للتقشف من 

جانب حكومته، إن احلكومة لم تعد في وضع يؤهلها للحكم.
وكان احلزب الوحيد الذي صوت لصالح حزمة التقشف هو 
احلزب االشتراكي بزعامة س����وكراتس، الذي لديه 97 نائبا في 
البرملان املؤلف من 230 عضوا. وقال سوكراتس: »كان من املمكن 
جتنب تلك األزمة السياس����ية«، ملقيا باللوم فيها على ما أسماه 
»اللعبة السياس����ية« التي قامت بها املعارضة. جاءت تعليقات 
س����وكراتس في خطاب متلفز بعدما أبلغ الرئيس أنيبال كافاكو 

سيلفا بقرار االستقالة.
ومن املتوق����ع أن يبدأ كافاكو س����يلفا مباحثات مع األحزاب 
السياسية اليوم، ويتوقع أن يس����لم مسؤولية إدارة البالد إلى 
حكومة تس����يير أعمال إلى أن يتم إج����راء انتخابات مبكرة في 
غضون شهرين. وحذر وزير املالية فرناندو تكسيرا من أن األزمة 
السياسية ستشجع لش����بونة على السعي نحو خطة إنقاذ من 

االحتاد األوروبي وصندوق النقد الدولي.
وتأتي استقالة سوكراتس عشية قمة رئيسية لالحتاد األوروبي 
يومي أمس واليوم لبحث س����بل اس����تعادة ثقة املستثمرين في 
منطقة اليورو. ومن املتوقع أن تزيد استقالة احلكومة من ضغوط 
الس����وق على البرتغال والدول الضعيفة اقتصاديا األخرى في 
منطقة اليورو. وكانت األحزاب املعارضة الرئيسية األربعة في 

البالد أعلنت أنها سوف ترفض اإلجراءات.
من ناحية أخرى، ارتفع العائد على س����ندات البرتغال ألجل 
خمس س����نوات إلى مستوى قياسي بلغ 8.1٪ بينما هوى مؤشر 
بورصة لش����بونة الرئيسي بنسبة 1.4٪ في منتصف التعامالت 
الصباحية. وقال زعيم التكتل االشتراكي فرانسيسكو أسيس إنه لم 

يعد ممكنا فيما يبدو التوصل التفاق بشأن إجراءات التقشف.

تسلسل لعمليات القدس في السنوات العشر املاضية
القدس ـ أ.ف.پ: فيما يلي تسلسل زمني للعمليات في 

القدس خالل السنوات العشر املاضية:

2001
٭ 9 اغسطس: تفجير انتحاري في مطعم بيتزا في 

القدس الغربية، 15 قتيال اضافة الى االنتحاري. 
٭ 1 ديسمبر: تفجير انتحاري مزدوج في القدس 

الغربية، 15 قتيال اضافة الى االنتحاري.

2002
٭ 2 مارس: تفجير انتحاري في القدس الغربية، 10 

قتلى اضافة الى االنتحاري. 
٭ 9 مارس: تفجير انتحاري في حانة في القدس 

الغربية، 11 قتيال اضافة الى االنتحاري. 
٭ 12 ابريل: تفجير انتحاري في القدس الغربية، 6 

قتلى اضافة الى االنتحاري. 
٭ 18 يونيو: تفجير انتحاري في حافلة في القدس 

الغربية، 19قتيال اضافة الى االنتحاري. 
٭ 19 يونيو: تفجير انتحاري في القدس الغربية، 7 

قتلى اضافة الى االنتحاري. 
٭ 31 يوليو: تفجير في جامعة في القدس، 9 قتلى. 

٭ 21 نوفمبر: تفجير انتحاري استهدف حافلة في 

القدس الغربية، 11 قتيال اضافة الى االنتحاري. 

 2003
٭ 18 مايو: تفجير انتحاري في حافلة في القدس 

الشرقية، سبعة قتلى اضافة الى االنتحاري. 
٭ 11 يونيو: تفجير انتحاري في حافلة في القدس 

الغربية يقتل 17 شخصا اضافة الى االنتحاري. 
٭ 19 أغسطس: مقتل 23 شخصا بعد قيام فلسطيني 

بتفجير نفسه في حافلة في القدس الغربية. 
٭ 9 سبتمبر: تفجير انتحاري في مقهى في القدس 

يسفر عن مقتل سبعة اشخاص اضافة الى االنتحاري. 

 2004
٭ 29 يناير: تفجير انتحاري في حافلة في القدس 

الغربية يقتل 11 شخصا اضافة الى االنتحاري. 
٭ 22 فبراير: تفجير انتحاري في حافلة في القدس 

الغربية يقتل 8 اشخاص اضافة الى االنتحاري. 
٭ 22 سبتمبر: مراهق يفجر نفسه ويقتل شخصني 

في محطة حافالت في القدس الشرقية. 

 2008
٭ 6 مارس: فلسطيني مع سالح اوتوماتيكي يشن 

هجوما على معهد ديني يهودي في القدس الغربية 
ويقتل 9 اشخاص. 

٭ 2 يوليو: فلسطيني يقود جرافة ميكانيكية يهاجم 
حافلة وسيارات ويقتل ثالثة اشخاص. 

 2011
٭ 23 مارس: مقتل امرأة واصابة اكثر من ثالثني 

شخصا بجروح في هجوم بقنبلة على محطة 
حافالت في القدس. القنبلة كانت مخبأة في كيس 
قرب كشك للهاتف. ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها 

عن هذا الهجوم.

فرنسا وبريطانيا 
حتثان سورية

على تبني احلوار 
والتغيير


