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 75 :فاريفاتير

*** 
 
أن إحادى هاذه الطاائرا  حّلقا  " وتؤفاد 2"القسام" تفشف عن طائرا  بدون طيار مان طاراز "أبابيا  .0

 فوق وزارة الحرب اإلسرائيلية
، من غزة، أن كتائب القسام قالت في بيان لها: "في 20/7/1120المرفز الفلسطيني لإلعلم،  ذكر

إطااار مكركاال "الكصااف الماامكوا" المتواصاالل مااه انيااتالا الصااهيوني، الااذي أصاار  علاا  ا تبااار عاازم 
قدام عل  أي يماقل، وتواصاًل لمفاجآتنا المتاليقل التي أذهلت الكادو مقاومتنا رغم أنها يذرته من اإل

الجبان، ومواصلًل لتيدي عنجهيل أقوى قوة عسكريل د يلل عل  المنطقل، تمتلك مان الكتااد الكساكري 
والتجهيازات التقنيال أياادثوها وأكثرهاا دقاال، كانات مفاجاامة الطاائرات القساااميل المساي رة التااي أيادثت إرباكااًا 

 ًن لدى الميتا وقادته".وذهو 
وأضااافت: "اليااوم تكتااف كتائااب التااهيد عااز الاادين القسااام أن مهندساايها تمكنااوا بفضااا   تكااال  ماان 

 نماذج: 9"، وأنتجت منها الكتائب 5تصنيه طائرات بدون طيار تيما اسم "أبابيا
 وهي ذات مهام استطالعيل. A1Aطائرة  -5
 اء.إلق-وهي ذات مهام هجوميل A1Bطائرة  -1
 انتياريل".-وهي ذات مهام هجوميل A1Cطائرة  -9

وأكدت الكتائب أن طائرات القسام: " قامت صباح هاذا الياوم مأمابث باثالع طلكاات، تااركت فاي كاا  
منها أكثر من طائرة، وكانت لكا طلكل  مهام ت تلاف عان ار ارى، وقاد فاقاد انتصااا ماه إيادى هاذ  

 في الطلكل الثالثل". الطائرات في الطلكل الثانيل ومه أ رى
وقالاات القسااام: "إن كتائااب القسااام وهااي تفجاار اليااوم هااذ  المفاجاامة فينهااا تمكااد أن هااذ  ليساات أوا ماارة 
تجااري فيهااا طائراتنااا مهمااات  فااي عمااح الكيااان، ونياان نكتااف اليااوم روا ماارة أن طائراتنااا قاماات فااي 

لكرياااة" بتااا أبيااب التااي يقاااد منهااا إياادى طلكاتهااا بمهااام ميااددة فااوح مبناا  وزارة الاادفا  الصااهيونيل "ا
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ن نجااح عادد مان طائراتناا فاي تنفياذ مهامهاا يساجا لكتائبناا الم فارة علا   الكدوان عل  قطاا  غازة، وا 
 الرغم من الغطاء الجوي ومن ومات انعتراض المتطورة لاليتالا".

ي طااائرة وفااي سااياح متصااا، قالاات مصااادر عبرياال إنااه للماارة الثانياال يسااقط جااي  انيااتالا الصااهيون
 بدون طيار مف  ل فوح مدينل أسدود الميتلل، وذلك باست دام صاروخ باتريوت اعترض الطائرة.

وذكرت صييفل "هآرتب "الكبريل ان الطائرة كانت ميملل بالمتفجرات ييع سمه دوي انفجار كبير 
ساعل إسقاطها دون وقو  إصابات، فيما قالت صييفل "يديكوت أيرنوت" إن صاروخ باتريوت 

 مضادًّا للصواريخ هو الذي أسقط الطائرة.
ااان، أنااه  ،25/7/1120الغااد، عّمااان، ونتاارت  وبيسااب موقااه "وان " الكبااري، فقااد أسااقطت ماان عم 

الطاااائرة مااان دون طياااار اطتيااال مااان قطاااا  غااازة علااا  تاااواطو مدينااال أسااادود بصااااروخ "بااااتريوت" بكاااد 
عاان أجاازاء الطااائرة بكااد إسااقاطها قبالاال  إطااالح صااافرات اإلنااذار، وتقااوم البيرياال اإلساارائيليل بالبيااع

تواطو المدينل. ونقا الموقه عن تهود عيان أنهم تاهدوا الطائرة وسمكوا صوتها لفتارة زمنيال ليسات 
بالقصيرة، من دون أن يفهموا أن هذ  الطائرة جاءت من قطا  غازة وكاان انعتقااد بمنهاا طاائرة تابكال 

يااااد اروروباااي، أماااب، أناااه علااا  اتصااااا "باااارطراف فاااي لساااالح الجاااو اإلسااارائيلي. سياسااايا أعلااان انت
المنطقل للتوصا إل  وقف فوري إلطالح النار في غزة". وقالت المتيدثل باسم السياسل ال ارجيل فاي 
انتيااااد اروروباااي ماياااا كوسيانسااايت  إنناااا "نااادعو كاااا ارطاااراف إلااا  ممارسااال أقصااا  درجاااات ضااابط 

ة إل  الهدوء"، مضيفًل "نين عل  اتصاا مه كا ارطراف النفب، لتفادي ال سائر في اررواح والكود
 في المنطقل لبذا قصارى جهدهم للتوصا إل  وقف فوري إلطالح النار".

 
 عباس يرحب بالمبادرة المصرية للتهدئة ويثمن جهود مصر لحماية الشعب الفلسطيني .2

هود التي بذلتها جمهوريل رام  : ريب الرئيب ميمود عباب بالمبادرة المصريل للتهدئل. وثمن الج
  مصر الكربيل ليمايل التكب الفلسطيني.

ودعا الرئيب جميه ارطراف إل  انلتزام بهذ  المبادرة يفا ا عل  دماء تكبنا والمصالح الوطنيل 
قامل الدولل الفلسطينيل المستقلل.  الكليا، مطالبا بمن تمهد هذ  المبادرة لجهد سياسي إلنهاء انيتالا وا 

 20/7/1120األنباء والمعلوما  الفلسطينية )وفا(، وفالة 
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 رياض المالفي: العمليا  اإلسرائيلية "إبادة جماعية لنا".. ونثمن جهود الدو  العربية الشقيقة .3
صفاء صفوت: توجه وزير  ارجيل فلسطين رياض المالكي، بالتكر إل  مصر بسبب وقوفها جانب 

لتكب الفلسطيني يتكرض ليرب إبادة جماعيل تتنها قوات ا»التكب الفلسطيني في مينته، مضيًفا: 
 ، يسب قوله.«انيتالا اإلسرائيلي لتدمير مقومات وجود  وتفتيت أرض وطنه

وأكد في كلمته التي ألقاها باجتما  وزراء ال ارجيل الكرب الطارئ، مساء انثنين، أن يكومل إسرائيا 
ت علًنا من يقوح التكب الفلسطيني في رفضت كافل الفرص المطرويل لصناعل السالم وتنكر 

 الكودة إل  أراضيه وانستقالا، وفًقا لتكبير .
انيتالا اإلسرائيلي لن يتوقف عن عدوانه الغاتم عل  التكب الفلسطيني ليين تيقيح هذ  »وتابه: 

ارهداف، ونثمن جهود الدوا الكربيل التقيقل ونتكر التقيح الكويت لدعوتها لهذا انجتما  
 ، مثلما قاا.«ارئالط

تكثف جهودها في اليرب عل  التكب الفلسطيني « عصابات المستوطنين اإلسرائيليين»وأوضح أن 
منذ ا تطاف ثالثل تباب إسرائيليين، ممكًدا أن قوات انيتالا اإلسرائيلي تقوم بيبادة عائالت 

تطالبهم فيها بي الء بمكملها منذ ذلك اليين، ييع قامت مم ًرا بتوزيه منتورات عل  المواطنين 
 منازلهم، يسب وصفه.

وطالب مجلب ارمن بتيميا مسموليل المجازر التي وقكت في قطا  غزة  الا اريام الماضيل 
 لليكومل اإلسرائيليل، وتقديم المساعدات اإلنسانيل والمواد الغذائيل والطبيل رها غزة.

 20/7/1120الشروق، مصر، 
 
 ًا ينصب على "فف يد" "إسرائي " عن العدوان على غزةعشراوي: الجهد الفلسطيني حالي .4

فادي أبو سكدى: قالت الدكتورة ينان عتراوي، عضو اللجنل التنفيذيل لمن مل التيرير، لا  -رام   
، أن الفلسطينيين في انت ار ال طوات الكمليل من الرسالل التي بكثها الرئيب عباب «القدب الكربي»

ونتوقه أن يدعو ارمين الكام لألمم »يدة، لطلب يمايل التكب الفلسطيني، لألمين الكام لألمم المت
مكانيات السير فيه قدمًا، رننا بياجل  المتيدة بان كي مون اللجنل القانونيل، ودراسل الطلب، وا 

 «.لتيرك سريه ليمايل اررواح الفلسطينيل من الموت
إسرائيا عن هذا الكدوان، وتوفير كا « كف يد»واكدت أن كا الجهد الفلسطيني ياليًا ينصب عل  

الدعم المادي لقطا  غزة، والمقصود به، الغذاء والدواء، والدعم المكيتي، وهو اليد اردن  لليراك 
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السياسي والديبلوماسي الذي تقوم به القيادة الفلسطينيل، كون قطا  غزة أصبح منطقل منكوبل بكا 
 يقل.مكن  الكلمل، ون يمكن أن يترك بهذ  الطر 

وأوضيت عتراوي أن اليراك الفلسطيني يم ذ أكثر من مسار، منه المسار السريه كطلب اليمايل 
الدوليل، وتيرك ارطراف الساميل الموقكل عل  اتفاقيل جنيف، ومجلب يقوح اننسان، كونها 

  طوات سريكل وآنيل.
ائيًا، واننضمام إل  الهيئات والمسار الثاني وهو الذي يم ذ وقتًا أطوا ويتكلح بماليقل إسرائيا قض

 الدوليل ال اصل بهذا التمن.
 25/7/1120القدس العربي، لندن، 

 
 هنية: ال أحد يستطيع تجاوز مطالب شعبنا ومقاومته.. يجب أن ينتهي حصار غزة .5

غزة: أكد إسماعيا هنيل نائب رئيب المكتب السياسي ليركال يمااب أن تاكبنا الفلساطيني باات الياوم 
مهمل من مرايا صراعنا مه الميتا، وفتح آفاح يقيقيل وجادة رجيالنا الفلسطينيل ليكون أمام مريلل 

 لها كيانها عل  أرض فلسطين المباركل.
( إننااا اليااوم أمااام واجااب 7-54وقاااا هنياال فااي كلماال وجههااا للتااكب الفلسااطيني مساااء اليااوم انثنااين  

ستقبا أجيالنا في وجه اليرب التاي فرضاها الدفا  عن أرضنا وتكبنا ووطننا وكرامتنا، وعن عزتنا وم
وأضااااف "وهاااا نيااان الياااوم نااارى إباااداعات المقاومااال ونااارى مفاجاااآت القساااام  الكااادو الصاااهيوني عليناااا.

 وفصائا المقاومل الفلسطينيل لتيما لنا ولتكبنا ورمتنا الكديد من الرسائا والدننت".
وقف الكدوان، متيرا إلا  وجاود تيارك وأكد وجود تيركات واتصانت من عدة دوا من اجا التد ا ل

سياسااي ودبلوماسااي مااوازي للكماااا المقاوماال ماان قباااا قيااادة يركاال يماااب والفصاااائا إلاا  جانااب كاااا 
وتادد هنيال علا  ان المتاكلل لايب فاي التهدئال والكاودة إليهاا إنماا باالتزام  القيادات الكربيل واإلسالميل.

. وقاااا ان المتااكلل هااي فااي هااذا الواقااه الااذي انيااتالا بهااا ووقفااه للكاادوان علاا  التااكب الفلسااطيني
تكيته غزة من يصار مطبح والمكانااة واطنم مان  االا اليصاار، فيجاب ان ينتهاي اليصاار يجاب 

 ان يكي  تكبنا يرا كريما وليكي  أهلنا في الضفل الغربيل في امن من هذ  انستبايل".
فتاا فتاال ذريكاا، متادًدا علا  أن  وأكد أن اليصار الذي فرض علا  تاكبنا طيلال السانوات الماضايل

تكبنا لم تنكسر إرادته أمام اليصار ولام تمناه سانوات اليصاار علا  قساوتها مان أن تمتلاك المقاومال 
كا وسائا الدفا  عن تكبنا وعن أرضانا وعرضانا، وأن تمكاد هاذ  المقاومال فاي عرينهاا فاي غازة أنهاا 

 ملتيمل مه أهلنا في الضفل والقدب وفي كا مكان. 
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ن رجاا المقاومل والقسام والجهاد اإلسالمي وكاا  وقاا إن "اريام والتهور الماضيل لم تضه سدى، وا 
الفصائا تثبت اليوم أنها لم تكن في غفلل مان أمرهاا ولام تضايه وقتهاا ولام تضاه سااليها ولام تنتاغا 

ادرة علا  بترهات ارمور ولم تبتكد بكينها الفايصل عان واجبهاا فاي أن تكاون مقاومال قويال وفاعلال وقا
 أن تتصدى لمثا هذ  اليروب وأن تتصدى لمثا هذا الكدوان" 

وأكد هنيل أن يماب ن تدافه عن اإلمارة التي كاان الابكض يساميها ون تادافه عان دولال فاي غازة، ون 
تدافه عن كيانهاا ويادها، باا هاي تادافه الياوم عان تاكبها وعان أرضاها ووطنهاا وقدساها ومقادرات هاذ 

ارمل، هذ  دنلل يجب أن يكيها الجميه أن قوة أي طارف فاي فلساطين هاي قاوة التكب ومقدرات هذ  
للجمياااه إذا تااام تساااييرها بانتجاااا  الصاااييح وتيقياااح تطلكاااات التاااكب الفلساااطيني باااالكودة وانساااتقالا 

 واليريل والدولل وتيرير أسرانا من سجون انيتالا. 
إل  جانب أنها قويل وعنيادة وليمهاا مار ون ونبه إل  أن المقاومل هي مقاومل راتدة ومقاومل مسمولل 

يمكن ريد أن ن يلبي مطالب التكب وفصاائا المقاومال مهماا كانات قوتاه وقدرتاه ومهماا كاان دهاام  
السياسااي، هااذ  مقاوماال قوياال وتااجاعل ون ت تاا  فااي   لوماال نئاام، ولكنهااا مساامولل ويكيماال وراتاادة 

تالا أهدافااه ماان وراء هااذا الكاادوان الااذي باادأ  علاا  وتتياارك علاا  أساااب الييلولاال دون أن ييقااح انياا
 تكبنا ومن أجا أن تياف  عل  دماء ابنائنا وأطفالنا وعوائلنا وتيميهم من  الا الثبات في الميدان.
وعان اتفاقيااات التهدئاال الساابقل، قاااا هيناال إن انياتالا الصااهيوني تنصااا مان اتفاقياال التهدئاال السااابقل 

يياع أبقا  علا  اليصاار وألغا  البيار وألغا  المنطقال اليدوديال  1051التي أبرمت في مصار عاام 
وتن الكديد من الهجمات والقصف عل  الكثير من مواقه البنيل التيتيل للتاكب الفلساطيني ثام تطاور 
الموقااف الصااهيوني الاا  عملياال القتااا واإلعااالن ماان عملياال الجاارف الهااار وهااو هااار عليااه إن تاااء   

 القوي بربه ومقاومته وأمته بيذن   سبيانه وتكال . وليب عل  تكبنا الفلسطيني
ووجه هنيل في كلمته التييل لتكبنا قائال "يا أها غزة الكزة يا من وقفتم فاي كاا ميادان ياا أعاز النااب 
وأتااارف النااااب إلااا  جاناااب إ اااوانكم فاااي كاااا فلساااطين، تييااال لكااام علااا  صااابركم وجهاااادكم وتاااهدائكم 

جديدة فاي تااريخ التاكب وارمال هاذ  ارمال مطالبال الياوم فاي تاهر ودمائكم أنتم اليوم تفتيون صفيل 
رمضااان المبااارك أن تقااف إلاا  جانااب غاازة والضاافل والقاادب تضااامنا وفكاااًل سياساايًا وا عالميااًا وتااكبيًا 
ودبلوماسيًا عل  المستوى الرسمي والتكبي رن غزة اليوم فاي ال نادح المتقادم التاي تادافه عان أرضانا 

   جانب أبناء تكبنا ".ووطننا وعن قدسنا إل
 20/7/1120المرفز الفلسطيني لإلعلم، 
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 حماس: لم نتسلم أي مبادرا  رسمية للتهدئة.. وقف إطلق النار قب  "اتفاق تهدئة" مرفوض .6
أعلن النااطح باسام يركال يمااب ساامي أباو زهاري فجار الثالثااء، أن اليركال لام تتسالم يتا  اطن أي 

إطااالح النااار. وذلااك تكليقااا علاا  إعااالن مصاار طريهااا مبااادرة  مبااادرات رسااميل ماان أياال جهاال لوقااف
 للتوصا إل  تهدئل مه الكيان اإلسرائيلي في قطا  غزة.

وقااا أباو زهاري فاي بياان صايفي، إن ماا يااتم ترويجاه بتامن ناز  ساالح المقاومال "عماا غيار  اضااه 
 الميتلل". للنقا  ونين تكٌب تيت انيتالا والمقاومل بكافل الوسائا يٌح مترو  للتكوب

وتاادد أبااو زهااري علاا  أن "وقااف إطااالح النااار قبااا التوصااا نتفاااح التهدئاال مرفااوض ولاام يياادع فااي 
 يانت اليرب أن يتم وقف إطالح النار ثم التفاوض".

 25/7/1120فلسطين أون الين، 
 
 القسام تنفي تسّلمها مبادرة تهدئة: إن صح محتوى هذه المبادرة فإننا نرفضها جملة وتفصيًل  .7

غزة: أعلنت كتائب التهيد عز الدين القسام رفضها للمبادرة المقدمل لوقف إطالح النار، متاد دة علا  
 أن المكركل مه الكدو مستمرة وستزداد ضراوة وتد ة.

وأوضيت الكتائب في بيان صيفي وصا "المركز الفلسطيني لإلعالم" نس ل منه فجر اليوم الثالثاء 
ئاب القساام أي جهال رساميل أو غيار رساميل بماا ورد فاي هاذ  المباادرة ( "لم تتوجه إلينا فاي كتا51-7 

 المزعومل" لوقف إطالح النار.
وأضاافت: "إن صاح ميتااوى هاذ  المباادرة فينهااا مباادرة ركاو   و نااو ، نرفضاها نيان فااي كتائاب القسااام 

 جملًل وتفصياًل، وهي بالنسبل لنا ن تساوي اليبر الذي كتبت به".
نناا وتابكت: "سنكون ارو  فياء لدماء تهداء مكركل "الكصف المامكوا" اربريااء وكافال تاهداء تاكبنا، وا 

نكااد تااكبنا أن هااذ  الاادماء والتضااييات لاان تضاايه ساادًى، ولاان يجهضااها أيااٌد كائنااًا ماان كااان فااي هااذا 
 الكالم".

 25/7/1120المرفز الفلسطيني لإلعلم، 
 
 تم عبر اإلعلم"الجهاد": نرحب بدور مصر لفن طرح مبادرا  التهدئة ال ي .8

ارناضااوا: أعاارب قيااادي بااارز فااي يركاال الجهاااد اإلسااالمي، مساااء اليااوم  -مصااطف  يبااو  -غاازة
انثنين، عن ترييب اليركل ودعمها للجهاد والادور المصاري، لوقاف إطاالح الناار فاي غازة، لكناه قااا 

 لمقاومل".في الوقت ذاته إن " إعالن المبادرات ن يتم عبر اإلعالم وهناك عناوين مكروفل ل
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وقاا  الد البط  القيادي في يركل الجهاد اإلسالمي في تصريح صيفي وصاا مراساا "ارناضاوا" 
نس ل عنه، تكقيبا عل  المبادرة التي طريتها مصر لوقف إطالح النار في قطاا  غازة: "نيان نرياب 

ن مكروفاال وناادعم الجهااد والاادور المصااري، لكاان إعااالن المبااادرات ن يااتم عباار اإلعااالم وهناااك عناااوي
 للمقاومل".

 وأضاف البط  أن "هذ  المكركل مه انيتالا الصهيوني فارقل ويجب أن تبن  عليها أتياء كثيرة".
ومض  قائال: "يجب إنهااء اليصاار كمسااب ري تيارك لوقاف إطاالح الناار فاي قطاا  غازة"، متاددا 

كب الفلسطيني وياتم رفاه عل  رفض يركته ري تهدئل مه إسرائيا طالما لم يكترف الكالم بيقوح الت
 اليصار عن غزة.

 20/7/1120رأي اليوم، لندن، 
 
 حماس تحدد شروطها للتهدئة: وقف العدوان ورفع الحصار واإلفراج عن "أسرى األحرار" .9

غاازة  ا أ ف ب: أكاادت يركاال يماااب الفلسااطينيل انثنااين أنهااا لاان تقااوم بالتهدئاال مااه إساارائيا قبااا أن 
لقطااا  غاازة وتفاارج عاان ارساارى وترفااه اليصااار عاان القطااا  الفلسااطيني توقااف الدولاال الكبرياال قصاافها 

 من اجا التوصا إل  وقف إلطالح النار.
وقاا متير المصري وهو نائب في المجلب التتريكي الفلسطيني عن يركل يماب "هنااك اتصاانت 

 عديدة مه يركل يماب بتمن موضو  التهدئل، ولم يقدم لهذ  اللي ل مترو  متكاما".
ب المصري فان هاذ  انساتيقاقات ساتكون "وقاف الكادوان التااما علا  تاكبنا الفلساطيني ورفاه وبيس

 اليصار بما في ذلك فتح مكبر رفح، فضال عن اإلفراج عن أسرانا البواسا في صفقل التبادا".
وأضااااف "المقاومااال هاااي مقاومااال متاااروعل فاااي ميااادان الااادفا  عااان التاااكب الفلساااطيني بكاااا الوساااائا 

 تقف إن إذا فرضت تروطها عل  الميتا". المتايل، ولن
بينمااا أكااد قيااادي آ اار رفيااه فااي اليركاال انااه تاام تقااديم إطااار عااام نتفاااح، موضاايا أن اليركاال ملتزماال 
بتنفيااذ  أكثاار ماان اتفاااح التهدئاال الااذي أدى إلاا  وقااف إطااالح النااار فااي آ اار تصااكيد مااه إساارائيا فااي 

وأضااف "سانبني  ام لالتفاح ولكننا لام نطارح بناودا".. وقاا "لدينا إطار ع1051تترين الثاني/نوفمبر 
ومااان ناييتاااه أوضاااح  ونرياااد المضاااي قااادما، ون نرياااد الرجاااو  إلااا  ال لاااف". 1051علااا  هدنااال عاااام 

سااالميل وغربياال" تتااارك فااي الميادثااات للتوصااا إلاا  وقااف إلطااالح النااار  المصااري أن "دون عربياال وا 
 ركل مستكدة لمكركل طويلل ارمد.دون اإلدنء بمزيد من التفاصيا. وأضاف ان الي

  25/7/1120القدس العربي، لندن، 
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صااابة جناادي إثاار سااقوط قذيفااة هاااون  .01 القسااام تعلاان اسااتهداف دبابااة إساارائيلية علااى حاادود غاازة وا 

 بأشفو 
ارناضااوا: أعلناات كتائااب "التااهيد عااز الاادين القسااام"، الجناااح المساالح ليركاال  -القاادب الميتلاال -غاازة

 ن، أنها استهدفت دبابل إسرائيليل عل  يدود قطا  غزة.يماب، مساء انثني
وقالت الكتائب، في بيان وصلت وكالال ارناضاوا نسا ًل عناه، إنهاا اساتهدفت دبابال إسارائيليل اليادود 
الترقيل بصاروخ من نو  "كورينت"  مضاد للدرو (. وأكدت الكتائب أن انستهداف أدى إلا  تادميرها 

 بتكا كاما.
صيب جندي إسارائيلي اإلثناين، بجاروح طفيفال بكاد ساقوط قذيفال هااون أطلقات مان ومن جانب آ ر، أ

غزة عل  منطقل أتكوا، جنوبي إسرائيا. وقاا الموقه اإللكتروني لصييفل  يديكوت أيروناوت( "لقاد 
 أصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفل بكد تفجر قذيفل هاون في مجلب ميلي أتكوا".

تغرياادة لهااا علاا  موقااه التواصااا انجتماااعي  تااويتر(، "سااقطت عاادة وقالاات التاارطل اإلساارائيليل فااي 
صواريخ عل  أتدود  أسدود(، وايد منها سقط علا  مبنا  فاي المدينال، وقاد أصايب طفاا فاي الثامنال 

 من الكمر إصابل طفيفل وتم عالجه في المكان".
 25/7/1120القدس العربي، لندن، 

 
 ي ت  أبيب وبئر السبعفتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن قصف مدينت .00

( 7|54غزة  فلسطين(: قصفت كتائب القسام، الذرا  الكساكري ليركال يمااب، عصار الياوم انثناين  
 مدينل تا أبيب الميتلل بمربكل صواريخ.

وأعلناات الكتائااب فااي بااالأ عسااكري أنهااا تمكناات عصاار اليااوم انثنااين ماان إطااالح أربكاال صااواريخ ماان 
 ب الميتلل." تجا  مدينل تا أبي71طراز "ام 

وأتاااارت الكتائاااب إلااا  أنهاااا قصااافت يتاااود عساااكريل فاااي مساااتوطنل "نياااريم" بثالثااال صاااواريخ مااان ناااو  
"507." 

وأكااادت الكتائاااب أن هاااذا القصاااف يااامتي فاااي إطاااار الااارد علااا  الجااارائم اإلسااارائيليل بياااح أبنااااء التاااكب 
 الفلسطيني والكدوان المتواصا عل  قطا  غزة.
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عاهاادت تااكبها أن تصاامت علاا  جاارائم انيااتالا، وأن تجكلااه ياادفه وقاااا الاابالأ: "إن كتائااب القسااام 
ثمن عدوانه باه ًا، ويفكر ألف مارة قباا اإلقادام علا  أي عادوان علا  أبنااء تاكبنا، وسااليها سايبق  

 ملقمًا ومترعًا يت  إذا ما واصا الكدو يماقاته فلن يلق  منا إن الردود التي ستوجكه".
 " أنها قصفت مستوطنل نيتفوت بصارو ين من نو  "غراد".ومن جهتها أعلنت "سرايا القدب

صاااروخ  51كمااا أعلناات أنهااا قصاافت مسااتوطنات: "نتيااف هتكتساارا"، و"يتيااد"، و"اتااكوا"، و"نيااريم" بااا  
 ".507من نو  "

 ( مدينل بئر السبه الميتلل بثالثل صواريخ.7|54وقصفت كتائب القسام، عصر اليوم انثنين  
أ عسكري لها أنها تمكنت عصر اليوم انثنين من إطالح ثالثل صواريخ مان وأعلنت الكتائب في بال

 " تجا  مدينل بئر السبه الميتلل.11طراز "سجيا 
وأكااادت الكتائاااب أن هاااذا القصاااف يااامتي فاااي إطاااار الااارد علااا  الجااارائم اإلسااارائيليل بياااح أبنااااء التاااكب 

 الفلسطيني والكدوان المتواصا عل  قطا  غزة.
كتائااب القسااام عاهاادت تااكبها أن تصاامت علاا  جاارائم انيااتالا، وأن تجكلااه ياادفه وقاااا الاابالأ: "إن 

ثمن عدوانه باه ًا، ويفكر ألف مارة قباا اإلقادام علا  أي عادوان علا  أبنااء تاكبنا، وسااليها سايبق  
 ملقمًا ومترعًا يت  إذا ما واصا الكدو يماقاته فلن يلق  منا إن الردود التي ستوجكه".
 20/7/1120قدس برس، 

 
 فتح: الشعب الفلسطيني في غزة يذود عن شرف األمتين العربية واإلسلمية  .02

رام    فلسطين(: أكد الناطح الرسمي باسم يركل "فتح" وعضو لجنتها المركزيل نبيا أبو ردينل، "أن 
ري، اللجنل المركزيل ليركل "فتح"، إذ تدين الكدوان الغاتم عل  التكب الفلسطيني وتطالاب بوقفاه الفاو 

فينها في ذات الوقت تكلن أمام الكالم أجمه عن اعتزازها بصمود  ارسطوري، ودفاعه المستميت عن 
يااح الفلسااطينيين المقاادب فااي يماياال أرضااهم، وعدالاال قضاايتهم وكفااايهم المتاارو  فااي ساابيا اليرياال 

 وانستقالا، والذود عن ترف ارمتين الكربيل واإلسالميل".
( أن ارولوياال المطلقاال فااي هااذ  59/7اجتمااا  لهااا مساااء أمااب اريااد   وأكاادت اللجناال المركزياال عقااب

اللي ات تتمثا في الوقف الفوري للكارثل التي يتكرض لها التكب الفلسطيني، ووضه يد فوري لهذ  
المجاازرة ونزيااف الاادماء الااذي مااا زاا يساافك علاا  يااد جااي  انيااتالا اإلساارائيلي. كمااا طالباات بتااد ا 

سااالمي ودولااي عا جااا لوقااف الكاادوان ماان أجااا التوصااا لوقااف إطااالح النااار يقنااا لاادماء أبنااا عربااي وا 
 تكبنا، ويرصا عل  مصليته الوطنيل الكليا.
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ودعت اللجنل المركزيل التكب الفلسطيني وقوا  إل  رص صفوفه، وتوطيد ويدته وتاليماه وانلتفااف 
واجهته، والتكالي عن أي يوا قيادته إلفتاا أهداف الكدوان، وتكزيز صمود التكب الفلسطيني في م

  الفات والييلولل دون زر  بذور الفرقل بين أبناء التكب الوايد تيت أي ذريكل.
ودعااات اللجنااال المركزيااال كافااال ارطاااراف الدوليااال واإلقليميااال الفاعلااال لممارسااال الضاااغط علااا  يكومااال 

ل مساعيه لتنفيذ انيتالا اإلسرائيلي لوقف الكدوان فورا. كما يثت مجلب ارمن الدولي عل  مضاعف
 ما جاء في بيانه أوا أمب لوقف إطالح النار، وبتكا فوري.

وثمنات اللجناال المركزيال قاارار القياادة الفلسااطينيل واللجنال التنفيذياال للمن مال بالتوجااه إلا  ارماام المتياادة 
بطلاااب رسااامي لوضاااه أراضاااي دولااال فلساااطيني تيااات اليمايااال الدوليااال، علااا  طرياااح جاااالء انياااتالا 

 نا من إقامل دولته الفلسطينيل المستقلل.وتمكين تكب
 20/7/1120قدس برس، 

 
 أمين سر ثوري فتح: ال أم  في أي تحرك عربي حيا  ما يجري في األراضي الفلسطينية .03

رام  : أكد أمين مقبوا أمين سر المجلب الثوري ليركل فتح، أن التكب الفلسطيني يتكرض لكدوان 
نماااا فاااي أرجااااء الضااافل الغربيااال كافااال، ماااذكرا باااان هاااذا إسااارائيلي تااااما، لااايب فقاااط فاااي قطاااا   غااازة، وا 

الكدوان قد بدأ في ال ليا الميتلل جنوب الضفل، وفي القدب، قبا أن يمتد ليتما كافل المدن والقرى 
 والم يمات الفلسطينيل.

وأكااد مقبااوا فاااي اتصاااا ماااه "القاادب الكرباااي" أنااه وجاااراء هااذا الكااادوان علاا  المااادنيين الكاازا، ييتااااج 
تااااكب الفلسااااطيني إلاااا  يماياااال يقيقياااال، وهااااذ  اليماياااال تاااامتي تياااات عنااااوان "دولاااال فلسااااطين تياااات ال

انيتالا"، "واليمايل التي طالبنا بها، تكني وجود تكا من أتكاا المراقبل الدوليل، أو القوات الدوليال 
 ا".الكسكريل لتوفير هذ  اليمايل للتكب الفلسطيني من هذا الكدوان الهمجي الذي تتنه إسرائي

أمااا عاان فاارص هااذا التطلااب فااي ارروقاال الدولياال، قاااا مقبااوا، أنااه "وبكااا أسااف، فااين وجااود الونيااات 
المتياادة فااي مجلااب ارماان الاادولي، يكنااي بالضااارورة أن قاارار "الفيتااو" جاااهز ومتوقااه ضااد أي طلاااب 

صااا فلسااطيني، قااد ياادين إساارائيا، فالبياات ارباايض ينبااري نت اااذ الفيتااو، وهااو مااا نتوقكااه فااي ياااا و 
 الطلب إل  التصويت في مجلب ارمن الدولي".

وتيااادع مقباااوا عااان الموقاااف الكرباااي ييااااا ماااا يجاااري فاااي ارراضاااي الفلساااطينيل،  اصااال ماااه انكقااااد 
انجتما  الكاجا لمجلب الجامكل الكربيل، فقاا صرايل، أنه ن أما من أي تيرك عرباي، أو موقاف 

وفكاااا، "لكنااا قااد لمساانا ذلااك فااي مااا أصاادر   عرباي جاااد، ولااو كااان هناااك أمااا فااي هكااذا موقااف يقيقاي
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مجلب ارمن من بيان صيافي تجاا  الكادوان اإلسارائيلي بياح التاكب الفلساطيني، وبالتاالي فانين ن 
 نتوقه أي تيء من الكرب أو اجتماعاتهم".

وكتف عن أن انتصانت الواردة من القاهرة للرئيب الفلساطيني ب صاوص "وقاف إطاالح الناار"، أو 
سااااعل  44دوان بالنسااابل للفلساااطينيين، تمكاااد أن المصاااريين عملاااوا بتاااكا مكثاااف  اااالا الاااا وقاااف الكااا

الماضااايل، "وقاااد أابلغناااا بااامن هنااااك ايتماااان أن يت اااذ قااارار بوقاااف إطاااالح الناااار، وننت ااار ماااا تيملاااه 
 الساعات المقبلل من تيرك مصري لتيقيح ذلك".

 25/7/1120القدس العربي، لندن، 
 
 ة بالتهديد والوعيد على هواتف نصف مليون إسرائيليالقسام ترس  رسائ  نصي .04

أرساالت كتائااب القسااام الجناااح الكسااكري ليركاال "يماااب" رسااالل نصاايل بالتهديااد والوعيااد علاا  هواتااف 
 نصف مليون إسرائيلي.

وقالت كتائب القسام في رسالتها "إن غباء يكومتكم التي د لات مكناا المكركال دون أهاداف جكاا كاا 
نار وكا "اإلسرائيليين" إل  المالجو.. إننا سنواصا قصاف كاا مكاان فاي "إسارائيا" "إسرائيا" تيت ال

يتااا  تلبااا  جمياااه تاااروطنا المتاااروعل". وذيلااات الرساااالل باسااام كتائاااب القساااام، بينماااا وصااالت الرساااالل 
 هواتف "اإلسرائيليين" باسم  ا ب ام اب قسام(.

 25/7/1120الخليج، الشارقة، 
 
 نوويًا وقاعدة جوية استراتيجية جنوب ت  أبيب "سرايا القدس" تقصف مفاعًل  .05

غزة  فلسطين(: قصفت "سرايا القادب" الاذرا  الكساكري ليركال الجهااد اإلساالمي صاباح الياوم انثناين 
 ( مفاعال نوويا إسرائيليا يقه جنوب مدينل تا أبيب وقاعدة جويل إستراتجيل القريبل منها.7|54 

قصاافت صااباح اليااوم انثنااين مفاعااا "ناياااا سااوريك" النااووي وأعلناات الساارايا فااي بااالأ عسااكري أنهااا 
 ".70والواقه جنوب مدينل تا أبيب وقاعدة بلما يم الجويل القريبل منه بصارو ين من نو  "براح 

صاااروً ا ماان نااو  "غااراد"،  59وأضااافت أنهااا قصاافت كااذلك مديناال عسااقالن، وبئاار الساابه ونيتفااوت بااا 
 وذلك عل  عدة دفكات.

صاروً ا  17ت، وسيدروت، وبئيري، وموقه كسوفيم، ويتيد، والكين الثالثل ورعيم  با كما قصفت يولي
 "، وذلك عل  دفكات.507من نو  "



 
 
 

 

 
           26ص                                     3179 العدد:     25/7/1120الثلثاء  التاريخ:

 

ومن جهتا أعلنت كتائب القسام الذرا  الكسكري ليركل المقاومل اإلساالميل "يمااب" فاي عادة بالغاات 
وفاايكم صااباح اليااوم انثنااين بااا عسااكريل مسااموليتها عاان قصااف مديناال اساادود الميتلاال وقاعاادة تساايلم، وا

 من نو  "غراد"، وذلك عل  عدة دفكات. 11
"، وثااالع قااذائف 507كمااا قصاافت اليااوم يتااود عسااكريل فااي قاعاادة "زكاايم" بكتاارة صااواريخ ماان نااو  "

 ملم". 510هاون عيار "
( لكمليااال عسااكريل إسااارائيليل كبياارة، وذلاااك بتااان آنف 7|4ويتكاارض قطاااا  غاازة ومناااذ فجاار الثالثااااء  

فلساطينيا وأصايب المئاات مان  579غارات الجويال والبريال والبيريال علياه، يياع استتاهد جاراء ذلاك ال
 الفلسطينيين، وتم تدمير مئات المنازا، وارتكاب مجازر بالجملل.

 20/7/1120قدس برس، 
 
 لبنان: حماس و"الديموقراطية" تنظمان فعاليا  تضامنية مع غزة .06

كال "يمااب" عناد ماد ا مساجد  الاد بان الولياد فاي م ايم عاين بيروت: ن مت اللجنل النسائيل في ير 
اليلاوة اعتصاامًا نساائيًا رفكات  اللاه المكتصامات راياات فلساطين ويمااب. وطاالبن "المجتماه الادولي 
وأيرار الكالم بالتد ا لوقف المجزرة البتكل في يح التكب الفلسطيني وسوح قادة الكيان الصهيوني 

 ال  المياكم الم تصل".
 يم برج البراجنل في ضااييل بياروت الااجنوبيل، ن مات "الجبهال الديموقراطيال لتيريار فلساطين" وفي م

 مسيرة تضامنيل وطالبت المتاركون فيها با "ضرورة التيرك لوقف الاااكدوان وماايااسبل إسرائيا".
 25/7/1120الحياة، لندن، 

 
 بالترسانة الصاروخية للمقاومة الفلسطينية: إلى ما بعد ت  أبي .07

ن يمكاان اليصااوا علاا  رقاام دقيااح لكمياال الصااواريخ الموجااودة لاادى المقاوماال، ولكاان مجمااا التقااديرات 
ألااف صاااروخ بيااد أدناا  ماان م تلااف  10الكسااكريل تتااير إلاا  إمكانياال امااتالك المقاوماال لترسااانل ماان 

 ارعيرة وارنوا .
يااذاء ال كاادو علاا  المسااتويين وممااا ن تااك فيااه أن هااذ  الترسااانل تتااكا الكامااا ارساااب فااي ضاارب وا 

النفسي والكسكري. وقد أثبتات المقاومال فاي فلساطين يتا  اطن قادرتها علا  ضارب أهاداف فاي عماح 
 كيلومترًا. 570ارراضي الميتلل عل  تكا  يصا يت  
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وتبق  الميزة ارساسيل لهذ  الصواريخ في القدرة عل  إ فائها وت زينها فضال عن القدرة عل  إد الهاا 
لميتلااال، كماااا تيماااا عاااددًا مااان الميااازات التكتيكيااال، أبرزهاااا القااادرة علااا  إطالقهاااا مااان إلااا  ارراضاااي ا

منصااات أرضاايل وتياات أرضاايل ثابتاال ومتيركاال، مااا يكطااي الرماااة القاادرة علاا  تمويااه أماااكن وجودهااا 
طالقهااا. كمااا أن ميزتهااا التكتيكياال ارساساايل تبقاا  فااي عاادم قاادرة من ومااات الصااواريخ انعتراضاايل  وا 

مكانيااال إطالقهاااا بصاااليات كبيااارة، وعلااا  علاااو  اإلسااارائيليل علااا  اعتراضاااها بسااابب سااارعتها الكاليااال، وا 
من فض، ما يم ر ويرباك قادرة الارادارات علا  التقاطهاا ومان ثام اعتراضاها فاي الوقات الاذي تكاون قاد 

 قطكت فيه مسافل أمنت إصابتها رهدافها.
تيل التقليدياااال ماااان طااااراز "غااااراد" وتمتلااااك المقاوماااال ترسااااانل صااااارو يل كبياااارة ماااان الصااااواريخ السااااوفيا

 ميلليمتر التي يصا مداها ارقص  إل  عترة كيلومترات. 507و"كاتيوتا" والصواريخ من عيار 
 51إل   3" التي يتراوح مداها بنس تها المتطورة من 1" و"القسام 5يضاف إل  ذلك صواريخ "القسام 

كيلوغرامااات ماان مااادة "تااي ان تااي" تااديدة  6إلاا   1كيلااومترًا، وتبلااو يمولاال الاارأب المتفجاار فيهااا ماان 
 اننفجار.

" وهو النس ل اركثر تطورًا، فيصا طوله إل  ما يزيد عان ثالثال أمتاار، ويفاوح 9أما صاروخ "القسام 
نًا مما يزيد عن  56مدا    كيلوغرامات من مادة الا"تي ان تي". 50كيلومترًا، وييما رأسًا متفجرًا مكو 

نااو  ماان المدفكياال الصااارو يل التااي بنياات فااي ارصااا واسااتكملت ماان قبااا  صااواريخ الااا"كاتيوتا" وهااي
انتياد السوفياتي في اليرب الكالميال الثانيال. ومان ميازات "الكاتيوتاا" ساهولل تيريكاه وسارعل إ فائاه 
وهاااو ذو قااادرة تدميريااال كبيااارة، وقاااادر علااا  إياااداع هلاااه أو انهياااار نفساااي لااادى الكااادو. وتتمياااز هاااذ  

 4121ميلليمتااارا ويبلاااو وزناااه  591ت القتااااا الضااايقل والجبليااال، وهاااو مااان عياااار بفكاليتهاااا فاااي ساااايا
 كيلومترًا. 51كيلوغراما ويصا مدا  الكملي إل  نيو 

أمتاار  6" فهو صاروخ من صنه إيراني تم تطوير  فاي ساوريا، ويصاا طولاه إلا  1اما صاروخ "فجر 
" سااليًا 1إل  تا أبيب، ويكد "فجر كيلومتر وهو قادر عل  الوصوا  500ومدا  الكملي إل  يوالي 

جديادًا تساات دمه المقاوماال الفلساطينيل ضااد إساارائيا، وهاو نساا ل إيرانياال عان الصاااروخ الصاايني "دبليااو 
 اب".

كيلااومترا.  71" وهااو ماان الصااواريخ المتوسااطل الماادى، فيصااا ماادا  مااا يقاارب الااا 71أمااا صاااروخ "أم 
ر" هااو فااي القااوة التدميرياال للاارأب المتفجاارة، ييااع ويلفاات  بااراء إلاا  أن الفاارح بينااه وبااين صاااروخ "فجاا

كيلوغرامًا، فيما تبلو القوة التفجيريل لرأب  30" ما يقارب الا 1تبلو القوة التفجيريل لرأب صاروخ "فجر 
 كيلوغرامًا، كما يتميز اروا بدقل إصابل أعل . 70" ما يقرب الا 71صاروخ "أم 
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 41كيلااومترا وباارأب تفجيااري يناااهز الااا  510ر ماان " ويصااا ماادا  إلاا  أكثاا560وهناااك صاااروخ "أر 
كيلاااومترًا  510" وهاااو ساااوري الصااانه يصاااا مااادا  الكملاااي إلااا  ياااوالي 901كيلوغراماااًا، وصااااروخ "أم 
 كيلوغرامًا. 541وبرأب تفجيري يناهز الا

وتستطيه المقاومل بواسطل مجما هذ  الترسانل الصارو يل ضرب المدن اإلسرائيليل الميتلل الرئيسايل 
مثا تا أبيب وييفا باإلضافل إل  المطارات الكسكريل والمدنيل والمفاعالت النوويل اإلسرائيليل بتاكا  
 يغطي تقريبا كاما ارراضي الميتلل وهو ما يقلب ميزان المكركل عسكريا ونفسيا لصالح المقاومل.

 25/7/1120السفير، بيرو ، 
 
 الحديدية"صواريخ المقاومة الفلسطينية تعري أسطورة "القبة  .08

منتصر يمادان: تيادى الجنااح الكساكري ليركال "يمااب"، كتائاب القساام، السابت الماضاي  -رام   
بتااكا علنااي وعلاا  الهااواء مباتاارة فاعلياال ن ااام "القباال اليديدياال" التااي تفااا ر الصااناعل الكسااكريل فااي 

سقاطها قبا وصولها  رهدافها، ييع دعت "إسرائيا" بانتاجها وتروج لقدرتها في اعتراض الصواريخ وا 
القسام في بيان مكتوب تم قراءته عل  تاتل فضائيل ارقص  كافل وسائا اإلعالم بتساليط كااميراتهم 
إل  سماء تا أبيب وتيدت الطواقم الفنيل الكسكريل "اإلسارائيليل" بارسااا بطارياات القبال اليديديال إلا  

 مييط المدينل لمنه سقوط الصواريخ.
رائيا" اليااح هزيماال نكااراء بالصااناعل الكسااكريل "اإلساارائيليل"، وفضااح كااذب تياادي يركاال يماااب لااا"إس

" إلا  تاا أبياب 40صاواريخ مان ناو  "جاي  50الروايل "اإلسرائيليل" بفاعليل هاذا الن اام بكاد أن أطلاح 
صاواريخ منهاا  7وعسقالن والقدب الميتلل، رغم ادعاء الكيان بمن "القبل اليديديل" نجيت فاي يارف 

ليل وسط تكتم بمدى ال سائر التي أليقتها هاذا الصاواريخ فاي المنااطح التاي أصاابتها، إل  مناطح  ا
فااي إطااار مياااونت "إساارائيا" للتكااتم علاا  فضااييل فاعلياال ن ااام القباال اليديدياال التااي روجاات إليااه فااي 
أوساااط الاارأي الكااام "اإلساارائيلي" علاا  انااه المنقااذ ماان صااواريخ المقاوماال الفلسااطينيل التااي تنطلااح ماان 

 طا  غزة.ق
فضييل فتا ن ام القبل اليديديل لام يتوقاف عناد يادود الارأي الكاام الادا لي للكياان الاذي باات يتاكك 
في قدرة هذا الن اام فاي اعتاراض صاواريخ المقاومال، باا يتوقاه بيليااح  ساائر ماليال كبيارة بالصاناعل 

الكاااالم بكاااد أن أنفقااات  الكساااكريل "اإلسااارائيليل" التاااي تيااااوا التااارويب لهاااذا الن اااام وبيكاااه علااا  مساااتوى
 مليارات الدونرات لتطوير  وتقديمه للسوح الكالمي بمنه ال يار ارفضا في اعتراض الصواريخ.
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ورغاام مساااعي دولاال انيااتالا وممسساااتها الكسااكريل للتكااتم علاا  هااذ  الفضااييل، إن أن ايااد ال بااراء 
ت "إساااارائيا" تمريرهااااا علاااا  "اإلساااارائيليين"  اااارج لليااااديع الكلنااااي ليكتااااف عملياااال ال اااادا  التااااي ياولاااا

"اإلسااارائيليين" أون وعلااا  الكاااالم ثانياااا، ماااا سااااهم فاااي تكمياااح أزمااال الممسسااال الكساااكريل ووجاااه ضاااربل 
 قاصمل للصناعل الكسكريل في "إسرائيا".

وعاازز ال بياار فااي هندساال الطيااران والفضاااء والياصااا علاا  جااائزة "أماان إساارائيا" مااوتي تاافر  ااالا 
" نجااااح القساااام يياااع وصاااف "القبااال 509ميطااال الرادياااو الكبريااال "رادياااو مقابلااال لاااه أماااب اروا، ماااه 

 اليديديل" بمنها أكبر  دعل عرفتها المنطقل.
ال دعاال "اإلساارائيليل" ن تنيصاار فقااط فااي التكتيكااات الكسااكريل التااي تمارسااها قيااادة جااي  انيااتالا 

سااالح "الااوهمي" فااي للمقاوماال الفلسااطينيل، بااا هااي  دعاال تسااك  ماان  ااالا تسااويح هااذا النااو  ماان ال
اعتااراض الصااورايخ لاادوا عاادة علاا  مسااتوى الكااالم بمااا يكااود علاا  "إساارائيا" بمليااارات الاادونرات ماان 

  الا صفقات بيه السالح ييع تكتبر "إسرائيا" من أبرز الدوا في مجاا الصناعات الكسكريل.
سارائيليل" يينماا نجيات وكانت المقاومل الفلسطينيل أليقت ضررا كبيرا بسمكل الصاناعل الكساكريل "اإل

في تفجيار دبابال المركفااة فاي قطاا  غازة ثام نجاح يازب   أيضاا بتوجياه ضاربل قاصامل لهاذ  الدبابال 
ارماار الااذي أدى إلاا  إلغاااء صاافقات عسااكريل كاناات أبرمتهااا  1006بتفجيرهااا فااي جنااوب لبنااان عااام ،

  مادار سانوات ماضايل و"إسارائيا" "إسرائيا" مه الكديد من الدوا لبيكها هذا الناو  مان الادبابات. وعلا
تسك  لتكويض هذ  ال سائر باليديع والترويب لصناعل "القبل اليديديل" كييدى الوساائا الفكالال فاي 
اعتراض الصواريخ المهاجمال، لكان صاواريخ المقاومال الفلساطينيل نجيات فاي تيطايم ماا كانات تكتبار  

 "إسرائيا" أسطورة جديدة في اليروب الكسكريل.
هذ  المن ومل في مواجهل صواريخ المقاومل الفلسطينيل، بدأ ال براء "اإلسرائيليون" يكتفون  ومه فتا

تفاصااايا فضاااييل "القبااال اليديديااال"، يياااع قااااا الااادكتور تااافر "ن يوجاااد يالياااا فاااي الكاااالم اجماااه ولاااو 
 صاروخ وايد قادر ويكرف كيف يكترض ويسقط صارو ًا آ ر أو قذيفل صارو يل".

ديديل ن تكدو كونها عرضاا صاوتيا وضاوئيا ن تكتارض ون تساقط تايئا غيار الارأي وأضاف "القبل الي
 الكام اإلسرائيلي".

وتااابه "فااي الواقااه فااين كافاال اننفجاريااات التااي نتاااهدها ونساامكها فااي الجااو هااي انفجااارات ناتجاال عاان 
اناه لام تدمير ذاتي صاروخ قبل يديديل يدمر نفسه أو يكترض صاروخ آ ر من نفب القبل"، موضيا 

ياااتمكن ولاااو صااااروخ واياااد أطلقتاااه القبااال اليديااادة وبتاااكا مطلاااح مااان إصاااابل أي صااااروخ أو قذيفااال 
 صارو يل.
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فااي المئاال ماان  50ويسااب التقااارير "اإلساارائيليل" فااي منتصااف هااذا الكااام فااين تااا أبيااب تاساايطر علاا  
يجم صادرات  إن   1054تجارة ارسليل في الكالم، ييع قالت اإلذاعل الكبريل في ال امب من مايو 

ألف مرة منذ إقامل "إسرائيا" عل  أنقاض التكب الكربي  الفلسطيني  في النكبل  56"إسرائيا" ازداد ب 
 .5344المتمومل عام 

 25/7/1120الخليج، الشارقة، 
 
 المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر يصادق على المبادرة المصرية لوقف إطلق النار في غزة .09

المجلب الوزاري المصغر للتمون السياسيل وانمنيل صباح اليوم عل   يهوديت بوديك: صادح
 المبادرة المصريل لوقف اطالح النار مه يماب والفصائا الفلسطينيل ار رى في غزة . 

وقد أيد المبادرة رئيب الوزراء بنيامين نتانياهو و مسل من أعضاء المجلب اط رين فيما عارضها 
 رمان ووزير انقتصاد نفتالي بينت . وزير ال ارجيل أفيغدور ليب

وجاء في قرار المجلب المصغر أن جي  الدفا  سيرد بقوة إذا استمر إطالح النار من قطا  غزة . 
ورأى مصدر سياسي أن قرار المجلب المصغر يمنح إسرائيا الترعيل الدوليل الواسكل لمواصلل 

المبادرة المصريل . ويتار إل  أن عمليتها الكسكريل في قطا  غزة إذا قررت يماب رفض رفض 
جميه عمليات إطالح النار بين الطرفْين كانت ستنتهي اعتبارًا من التاسكل صبايًا بموجب المبادرة 

 المصريل 
وريب رئيب المكارضل يتسياح هرتصوأ بقرار المجلب الوزاري المصغر إن أنه أكد أن اليا 

ياسيل بكيدة المدى . ويذر هرتصوأ اليكومل من أن الوييد الذي ييف  أمن إسرائيا يتمثا بتسويل س
عجزها عن ترجمل وقف إطالح النار إل  تغيير سياسي سيمدي إل  تصكيد اروضا  مجددًا بكد 

 فترة .
 25/7/1120صو  اسرائي  والتلفزيون اإلسرائيلي، 

 
 يعلون: قادة حماس سيندمون على قرارهم الدخو  في مواجهة مع "إسرائي " .21

اسكد تليمي: اعتبر وزير الجي  انسرائيلي موتيه يكلون إرساا يماب الطائرة من   -الناصرة 
دون طيار إل  السماء اإلسرائيليل "مياولل منها لتسجيا إنجاز بمي ثمن، لكننا يق ون ومتمهبون 
عل  أكما وجه". وأضاف: "نواصا إنزاا أتد الضربات بيركل يماب وبنيتها التيتيل. وارضرار 

قناها بها وبالمن مات اإلرهابيل ار رى كبيرة. وعندما ي رج قادة اليركل من م ابئهم التي ألي
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سيكتتفون هوا الهدم وارضرار عل  نيو يدعوهم إل  الندم عل  أنهم  رجوا في جولل يرب عل  
 إسرائيا".

 25/7/1120الحياة، لندن، 
 
 المنطقةليبرمان: يتوجب القضاء على حفم حماس في قطاع غزة وطردها من  .20

الغد: قاا وزير  ارجيل إسرائيا افيغدور ليبرمان إنه "يتوجب القضاء عل  يكم يماب في  -عمان
قطا  غزة وطردها من المنطقل"، جاء هذا التصريح في لقاء مه موقه صييفل "يديكوت ايرونوت" 

 المباتر عل  اإلنترنت امب.
رب التوصا ال  وقف إطالح النار، وجاء هذا التصريح في الوقت الذي كثرت فيه ارنباء عن ق

سرائيا ضد يركل يماب يت  اليوم يكتبر نصرا واضيا ون يجوز  قائال: إن ما قام به الجي  وا 
ريد التتكيك فيه، ومه ذلك فقد رأى أن وقف إطالح النار دون القضاء عل  قدرات يماب والبنيل 

رابكل من المواجهل مه يماب. وأضاف  التيتيل لقدراتها الكسكريل، يكتبر مجرد وقت مستقطه لجولل
قائال: "لماذا اننت ار للجولل الرابكل مه يركل يماب، يجب علينا انستمرار في الكمليل ونين 

 قادرون عل  القضاء عل  يكم يركل يماب وطردها من المنطقل".
 25/7/1120الغد، عّمان، 

 
 ر لتموي  حربه ضد غزةهآرتس: الجيش اإلسرائيلي يطلب مليارًا ونصف المليار دوال  .22

بترا: طلبت وزارة جي  انيتالا اإلسرائيلي مبلو مليار ونصف المليار دونر  -القدب الميتلل 
 لتمويا يربه ضد قطا  غزة فيما يكرف بكمليل "الجرف الصامد" التي انطلقت قبا نيو أسبو .

ائيلي موتي يكلون إن هذا ووفقا للمليح انقتصادي لصييفل هآرتب الكبريل، قاا وزير الجي  اإلسر 
المبلو يرتبط بطوا المدة الزمنيل للكمليل الكسكريل ضد غزة. مضيفا "أن وزارته تكاني من عجز ياد 

 يت  قبا تنفيذ الكمليل الكسكريل".
 25/7/1120الغد، عّمان، 

 
 معارضة داخ  االئتلف الحفومي اإلسرائيلي للمبادرة المصرية: الحرب لم تحقق شيئاً  .23

: وجه مسمولون في انئتالف اليكومي اإلسرائيلي وقيادات من اليمين انتقادات تديدة 44عرب 
للمبادرة المصريل لوقف إطالح النار ودعوا المجلب الوزاري المصغر للتمون ارمنيل إل  رفضها، 
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ا في وانتقدوا رئيب اليكومل بنيامين نتنياهو الذي أعلن قبولها، وقالوا إن اليرب لم تيقح تيئا ووقفه
 هذ  ال روف يكتبر صفكل للسكان.

وقاا مقربون من وزير انقتصاد نفتالي بينيت، إنه سيصوت ضد المبادرة المصريل، فيما توقه 
 مكلقون إسرائيليون أن يت ذ وزير ال ارجيل أفيغدور ليبرمان، موقفا متابها. 
يليين  اصل لسكان الجنوب، واعتبر نائب وزير ارمن داني دانون، أن انتفاح بمثابل صفكل لإلسرائ

، 1051وقاا إنه  طم ن يمكن تجميله. وقاا دانون: إذا كانت النتيجل الكودة لتفاهمات يرب عام 
 وأننا لم نيقح تيئا". -هذا يكني أن سكان إسرائيا عانوا عبثا

 وأضاف أن "قرار وقف إطالح النار ينبغي أن يت ذ بكد أن تيقح إسرائيا إنجازات يقيقيل، تمدي
 إل  منه يماب وباقي المقاومل من إطالح صواريخ عل  إسرائيا".

كما اعترض قاا وزير المواصالت، يسرائيا كاتب عل  مبادرة وقف إطالح النار، وقاا: "في 
ال روف التي توفرت كان يمكن تيقيح إنجازات أكثر بكثير. لم يزا تهديد الصواريخ، ولم يتم 

لو كنا منتصرين لوقف الكالم مصفقا. إن انتهاء هذ  اليرب القضاء عل  قيادة يماب". وأضاف: "
 بهذ  الطريقل سيقود إل  ضغط دولي عل  إسرائيا في الجانب السياسي".

ودعت رئيسل لجنل الدا ليل في الكنيست، ميري رييجيف، رئيب اليكومل إل  "عدم الموافقل عل  
يماب عن طريح القصف الجوي وقف إطالح النار واستمرار اليرب لتيقيح يسم عسكري يضكف 

 والبري والبيري". وقالت إن "نافذة الفرص لن تكود، ووقف إطالح نار سيتيح ليماب استكادة قوتها".  
 25/7/1120، 08عرب 

 
 ت  أبيب تطالب بتخلي حماس عن صواريخها وضمانا  دولية با"حدود هادئة لفترة طويلة" .24

ل انسرائيليل عن مصادر سياسيل أن تا أبيب لم تتلحَّ اسكد تليمي: نقلت اإلذاعل الكام  -الناصرة 
بكد اقترايًا يلبي مطالبها لوقف إطالح النار، وأنها لم تكد تكتفي بالكودة إل  التفاهمات التي أعقبت 
عدوانها السابح المسم  "عمود السياب" وتريد ضمانات دوليل بمن يسود الهدوء عل  اليدود مه 

يركل يماب عن الصواريخ التي تملكها. وأتارت إل  أن إسرائيا ن  القطا  لفترة طويلل وت لي
تبيع عن "صورة انتصار" إذ إنها تممن أنها انتصرت، وترى أنه "يياا الضربات التي تلقتها يماب 
وستتلقاها في اريام القريبل" يمكن التوصا إل  اتفاح تهدئل بتروط أفضا لها. وزادت أن يماب 

الضربات وتدرك أن إسرائيا لن تقبا بتروطها. ولفتت إل  أن الونيات بدأت تستوعب هوا هذ  
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المتيدة ودوًن أوروبيل د لت عل   ط الوساطل، وأن وزيري  ارجيل المانيا وايطاليا سيصالن تا 
 أبيب اليوم وغدًا. متيرة إل  أن إسرائيا تفضا في الوقت الراهن الوساطل المصريل عل  غيرها. 

ير يكقوب بيري "ي  عتيد" إن المياونت للتوصا إل  وقف للنار لم تنضب بكد، من جهته قاا الوز 
مضيفًا أن إسرائيا لن تقبا بالكودة إل  التفاهمات التي تمت بلورتها في أعقاب عمليل "عمود 
السياب" قبا اقا من عامين بداعي أنها ليست كافيل. وقاا إنه يمما بمن ن تضطر إسرائيا إل  

  ريل "لكن هذا ال يار ما زاا مطرويًا".تنفيذ عمليل ب
ونقلت "فرانب برب" عن وزير الماا انسرائيلي يائير نبيد في تصرييه إلذاعل الجي  انسرائيلي 
انيد "ان اليكومل انسرائيليل ن تستجيب في هذ  المريلل لجهود وقف اطالح النار رننا نريد ان 

 ذلك بكد سنل او ستل اتهر".نتمكد اوًن بمن يماب ن ترغب بالقيام ب
 25/7/1120الحياة، لندن، 

 
 هآرتس: "إسرائي " تجنب  االجتياح البري وتقديراتها لألضرار التي الحقتها بحماس مغالية .25

: للمرة الثانيل  الا أسبو  تكك المكلح الكسكري في صييفل "هآرتب" عاموب هرئيا في 44عرب 
يركل يماب، وقاا إن انست بارات دأبت عل  المغانة في تقديرات إسرائيا لألضرار التي أليقتها ب

 تقديرتها، كما أكد أن جلسات الكابينيت المتتاليل أوضيت بمن إسرائيا تتجنب التوغا البري.
 وقاا هرئيا إن "إسرائيا كانت يذرة من عمليل بريل وتتجنبها". 

ر ارمن ورئيب هيئل ارركان مضيفا أن "جلسات الكابينيت الليليل أ هرت أن رئيب اليكومل ووزي
كانوا يفضلون انمتنا  عن تن الهجوم البري، وبدوا كمنهم يبيثون عن اي  يار بديا لهذ  ال طوة". 

  متيرا إل  أن الكابينيت ايتف  بهذا ال يار في ياا لم يتم إيجاد م رج سياسي.
دود نعتبراين اساسيين: واضاف: "إذا فتلت المبادرة المصريل قد تقرر إسرائيا تن هجوم بري مي

الرغبل في تقديم إنجاز للجمهور اإلسرائيلي وعدم  هور القيادة عل  أنها  ائفل من إد اا قوات 
 بريل؛ وثانيا لمكالجل مكامن ال طر اليدوديل كارنفاح. 

ذا لم يتم عالجها بتكا جذري فقد تكون السبب نندن   مضيفا: "تهديدات ارنفاح تقلح الجي ، وا 
 ب القادمل".الير 

 25/7/1120، 08عرب 
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 مليار دوالر إلعمار غزة مقاب  نزع سلح حماس 51يديعو  أحرونو :  .26
عبد القادر فارب: نقلت صييفل يديكوت ايرونوت عن مصادر لم تسمها، أنباء عن نيل إسرائيا 

ز  سالح مليار دونر إلعمار غزة مقابا التهدئل ون 10طرح اقتراح في مجلب ارمن يقضي بتقديم 
يماب والفصائا الفلسطينيل. وقالت المصادر: "إن إسرائيا تريد اليصوا عل  ضمانات دوليل، 

 كتلك التي تم انتفاح عليها في ملف نز  ارسليل الكيميائيل السوريل".
وأضافت: "يبدو أن الطلب اإلسرائيلي باليصوا عل  رعايل أمريكيل ري اتفاح لوقف إطالح النار 

 ن، يكما عل  تمجيا المياونت الفلسطينيل والمصريل والتركيل لوقف التصكيد".بين الجانبي
 25/7/1120عفاظ، جدة، 

 
 ثلثة معتقلين يهود يعترفون بحرق أبو خضير ومحاموهم يّدعون بأنهم مضطربون نفسياً  .27

اليياة: سميت ميكمل إسرائيليل أمب بنتر بكض التفاصيا من التيقيح الذي أجرته  –الناصرة 
لترطل اإلسرائيليل مه اليهود الثالثل المتتبهين ب طف الفت  الفلسطيني ميمد أبو  ضير وقتله ا

يرقًا وهو يي، منها أن الجريمل اقترفت "عل   لفيل قوميل" انتقامًا لمقتا المستوطنين الثالثل الذين 
 تبه بهم.عثر عل  جثثهم في ال ليا، والكثور عل  الهاتف ال لوي للتهيد في منزا أيد المت

ويياا هذ  التبهات، قرر مياموهم اللجوء إل  اندعاء بمنهم "كانوا مضطربين نفسيًا أثناء فكلتهم"، 
 وهو ادعاء سبح أن طرح في يانت مماثلل اقترف فيها يهود جرائم ضد الكرب.

وبيسب التيقيح، فين المتتبهين الثالثل الرئيسيين في قتا أبو  ضير، هم بالو في التاسكل 
لكترين من عمر  وقاصران،  ططوا لل طف والقتا وتزودوا بارصفاد والوقود، فيما عرف المتتبه وا

 بهم الثالثل اط رون بمنهم علموا بالجريمل بكد وقوعها وتستروا عليها.
ونتر موقه "واي نت" اإل باري أمب أن المتهم الرئيب  البالو( من بلدة يهوديل قرب القدب مكروف 

 رابات نفسيل، وأنه ياوا في إيدى المرات  نح طفلته.بمنه يكاني اضط
 25/7/1120الحياة، لندن، 

 
 "إسرائي ": إصابة عشرة إسرائيليين بسقوط صاروخ على إيل  .28

: أعلنت مصادر طبيل إسرائيليل عن إصابل عدد من اإلسرائيليين جراء سقوط صاروخ في 44عرب 
مصابا  19ستتف  "يوسف طاا" في إيالت إن مدينل إيالت الليلل الماضيل. وقاا ناطح باسم م
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وصلوا إل  للكالج في أعقاب انفجار صاروخ في منطقل سكنيل، عترة يكانون من إصابات طفيفل، 
 أصيبوا بالهله. 59و

 25/7/1120، 08عرب 
 
 جريح 2011شهيدًا و 291حصيلة اليوم الثامن للعدوان على غزة:  .29

"اإلسرائيلي" المتواصا عل  قطا  غزة لليوم الثامن عل   غزة: ارتفكت يصيلل التهداء جراء الكدوان
صابل  531التوالي، إل     ( آ رين بجراح م تلفل. 5400( تهيدًا من أطفاا ونساء وكبار سن، وا 

عامًا،  46وأفاد الناطح باسم وزارة الصيل أترف القدرة باستتهاد المواطنين إسماعيا سليم النجار 
م انتتالهما من منطقل الميررات ترح مياف ل  انيونب تماا قطا  والمواطن ميمد النجار ييع ت

عام، ما يرفه عدد التهداء منذ بدأ الكدوان  99غزة، إضافل نستتهاد المواطن سليمان أبو لولي 
 جرييًا. 5400تهيدًا، وأضاف أن عدد الجري  وصا ال  نيو  531اإلسرائيلي عل  القطا  ال  

25/0/1120علم، غزة، وفالة الرأي الفلسطينية لإل  
 
 اعتداء على المسجد األقصى خل  حزيران/ يونيو 60وزارة األوقاف: االحتل  نفذ  .31

وكانت: طالب التيخ يوسف ادعب وزير اروقاف والتمون الدينيل الجامكل الكربيل ومن مل الممتمر 
لمسجد ارقص  من اإلسالمي سرعل التيرك للييلولل دون تمادي قوات انيتالا في السيطرة عل  ا

تقسيمه زمنيًا ومكانيًا، ويمايته من تدنيب المتطرفين الذين باتوا يستبييون يرمته كا الوقت، 
ويكيثون فسادا دا ا أروقته وساياته، وفي كا أركانه المقدسل اإلسالميل ال الصل، ويضيقون عل  

صكيدا  طرا بكدد المصلين وينكلون بهم وبرواد مصاطب الكلم. وقاا إن تهر يزيران تهد ت
 ( اعتداء.64انقتيامات وانعتداءات عل  المسجد ارقص  والتي تجاوزت  

25/7/1120الخليج، الشارقة،   
 
 مفتي القدس يطلع وزير المالية اإلماراتي على أوضاع المسجد األقصى .30

 وام: زار التيخ عكرمل صبري مفتي الديار الفلسطينيل المقدسل،  طيب المسجد ارقص ، -دبي
التيخ يمدان بن راتد آا مكتوم نائب ياكم دبي وزير الماليل، وأطله التيخ صيري  الا الزيارة 
التيخ يمدان عل  أوضا  المسجد ارقص  وانعتداءات المتكررة التي يتكرض لها من قبا 
المستوطنين اإلسرائيليين الذين يهددون ويكتدون يوميا عل  المسجد ومييطه وعل  المصلين الذين 
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تكرضون للمنه والمضايقات إلجبارهم عل  عدم الصالة في المسجد. يضر اللقاء عدد من ي
 المسمولين. 

25/7/1120االتحاد، أبو ظبي،   
 

 االحتل  يقتحمون المسجد األقصى تح  حراسة شرطة مؤسسة األقصى: مستوطنون بقيادة غليك .32
صباح انثنين بايات  دا غليكاقتيم مستوطنون متطرفون بقيادة الناتط الليكودي اليا ام يهو 

 المسجد ارقص  المبارك من جهل باب المغاربل وسط يراسل متددة من ترطل انيتالا ال اصل.
مستوطًنا اقتيموا  51وقاا مدير اإلعالم في ممسسل ارقص  للوقف والتراع ميمود أبو الكطا إن 

 جوا.المسجد ارقص ، وتجولوا في أنياء متفرقل من باياته، ومن ثم  ر 
وأتار إل  تواجد المئات من المصلين وطالب وطالبات مصاطب الكلم في المسجد ارقص ، نفتًا 

 إل  أن قوات انيتالا منكت بكض الطالبات من د وا المسجد.
25/7/1120مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   

 
 واحدة ضه ببعض في لحظةأحد أفراد عائلة البطش لا"الشرق األوسط": صراخ ودم ولحم اختلط بع .33

كفاح زبون: لم يستطه زايد البط ، أيد أقارب الكائلل التي أبيدت عن بكرة أبيها في  -رام   
قصف إسرائيلي لمنزا قائد الترطل في غزة اللواء تيسير البط ، وروى أبو هيثم لا"الترح اروسط" 

صالة التراويح بدا له، فيولت كيف استهدفت صواريخ إسرائيليل منزا عائلل البط  وهم يمدون 
 المكان إل  ت ايا متطايرة وغبار كثيف وليم متناثر ودم ا تلط بكضه ببكض.

وقاا أبو هيثم: "صلوا الكتاء في مسجد اليرمين القريب ثم قرروا أداء صالة التراويح في المنزا 
ب، انفجارات ويجارة  تيل التصكيد اإلسرائيلي بالليا، وفجمة في لي ل انقلب المكان رأسا عل  عق

متطايرة وصراخ ودم وليم. كلهم ا تلطوا بكضهم ببكض. لقد أبادوا الكائلل كاملل، تيو ا تبابا نساء 
 ويواما وأطفان، إنه تيء ن يمكن وصفه أبدا".

25/7/1120الشرق األوسط، لندن،   
 
 إصابا  خل  مواجها  عنيفة مع االحتل  في الضفة .34

انيتالا اإلسرائيلي، الليلل، إثر المواجهات الكنيفل التي اندلكت مه  فلسطينيين برصاص 50أصيب 
 قوات انيتالا في يليوا وبيت أمر وبيت ليم عقب صالة التراويح، تضامنًا مه غزة.
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وكان التبان الفلسطينيون قد ن موا فكاليل تضامنيل مه غزة رفضًا للكدوان اإلسرائيلي المتواصا، 
أن قوات انيتالا تقدمت نيوهم إل  منطقل عصيدة وترعت بيطالح عقب صالة التراويح، إن 

الرصاص اليي والقنابا الغازيل والصوتيل صوب التبان الذين رتقوها باليجارة و اضوا مواجهات 
 عنيفل مكها.

وفي مياف ل بيت ليم جنوب الضفل الغربيل، أصيب تابان بالرصاص اليي  في مواجهات اندلكت 
ي مييط مسجد بالا بن رباح قرب المد ا التمالي لمياف ل بيت ليم، وأطلح مه جنود انيتالا ف

جنود انيتالا الرصاص اليي والقنابا الغازيل والصوتيل تجا  التبان الفلسطينيين ما أدى إل  
 إصابل عدد منهم بان تناح.

25/7/1120فلسطين أون الين،   
 
 مسيرا  في الخلي  ونابلس وجنين تضامنًا مع غزة .35

 : تارك مئات المواطنين في مدينتي ال ليا ونابلب، وبلدة يكبد بجنين، الليلل، في مسيرات  رام
 تضامنيل مه أهلنا في قطا  غزة.

ففي نابلب، تارك الكترات من أهالي وفكاليات مياف ل نابلب في مسيرة تمو  صامتل، تضامنا مه 
 ا  لليوم السابه عل  التوالي.قطا  غزة ورفضا للكدوان اإلسرائيلي الذي يتكرض له القط

وفي جنين، طالب متاركون في مسيرة ووقفل تضامن ن متها الجبهل الديمقراطيل، بالتنسيح مه القوى 
الوطنيل واإلسالميل في بلدة يكبد جنوب غرب جنين، مه أهلنا في قطا  غزة، كافل أيرار ودوا 

 .الكالم بالتيرك من أجا وقف الكدوان واإلرهاب اإلسرائيلي
وفي ال ليا، أكد متاركون في مسيرات، انطلقت الليلل، بالمياف ل، أهميل الليمل الوطنيل في 

 التصدي للكدوان اإلسرائيلي عل  غزة.
25/7/1120القدس، القدس،   

 
 نادي األسير: االحتل  يحفم على طف  فلسطيني بالسجن المؤبد بتهمة قت  جندي إسرائيلي .36

فلسطيني أمب، إن الميكمل الكسكريل في سالم، يكمت عل  القاصر رام  : قاا نادي ارسير ال
عاما( من قريل بئر الباتا جنود مدينل جنين بتماا الضفل الغربيل الميتلل  57يسين تريف غوادرة  

بالسجن الممبد وثالع سنوات. وأوضح نادي ارسير أن سلطات انيتالا تتهم غوادرة بقتا الجندي 
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دا ا يافلل في الميطل المركزيل في مدينل « نتسيرت عيليت»ن أتياب من إنسرائيلي الجندي عيد
 الكفولل، في نوفمبر الماضي.

لقاء اليجارة. وكانت الترطل قد اعتقلت  إضافل إل  اتهامه بالد وا إل  إسرائيا من دون تصريح وا 
فلل. وقاا انه قتله منفذ الكمليل بكد فترة قصيرة من وقوعها، واعترف بقتا الجندي  الا نومه في اليا

 انتقاما لقيام اسرائيا باعتقاا اقرباء له.
25/7/1120االتحاد، أبو طبي،   

 
 مسيرتان في حيفا وعرعرة للتنديد بالعدوان اإلسرائيلي على غزة .37

، مجد  هاني مياجنل: اعتقلت الترطل اإلسرائيليل مساء اليوم اإلثنين، الصيافي  والناتط السياسي 
 يم  ير، وهما في طريح عودتهما من مسيرة انيتجاج عل  الكدوان عل  غزة.كي اا، والمامثا وس

وقد تارك المئات بالمسيرة التي بادر لتن يمها يراك ييفا تنديدا بالكدوان عل  قطا  غزة، وايتجاجا 
عل  التيريض الكنصري ضد الكرب، وللتنديد بالجريمل البتكل التي ذهب ضييتها ميمد أبو 

  ضير.
مسيرة من ميدان إميا يبيبي متوجهل إل  تار  ال وري، ثم جابت توار  يي وادي انطلقت ال

 النسناب في ييفاا رافكل تكارات تندد بالكدوان عل  قطا  غزة وتطالب بوقفه.
ن مت مجموعات تبابيل من عرعرة عصر، انثنين، مسيرة ايتجاجيل عل  اليرب الكدوانيل التي 

 ديدا بالمجازر البتكل التي ترتكبها قوات انيتالا.تتنها إسرائيا عل  قطا  غزة وتن
20/7/1120، 08عرب   

 
 "إسرائي " لندن: "منتدى األعما  الفلسطيني" يطالب نظرائه في العالم وقف فافة أعما  التطبيع مع .38

لندن: أعرب رجاا أعماا فلسطينيون ينضوون تيت م لل "منتدى ارعماا الفلسطيني"، ومقر  لندن، 
 .ل  أبناء تكبهم بسبب تنامي الكدوان عل  غزة، وسقوط المئات بين قتل  وجري عن قلقهم ع

اتياد وجمكيات  (7|54) ودعا "منتدى ارعماا الفلسطيني" في بيان له تلقته "قدب برب" انثنين
رجاا ارعماا في الكالم "إل  الوقوف جنبا إل  جنب مه التكب الفلسطيني، واستنكار هذا الكدوان 

واعتبر المنتدى أن ذلك الكدوان يهدف إل  "القضاء عل  اإلنسان الير والهويل الفلسطينيل،  الغاتم"،
وتوجه البيان إل  "رجاا وسيدات ارعماا اريرار إل   ."إضافل إل  تدمير البنيل التيتيل انقتصاديل
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في تقديم  وقف كافل أعماا التطبيه مه الكيان الميتا، ودعم صمود أهلنا في فلسطين، والمساهمل
 ."كافل المساعدات الماديل والكينيل، و صوصا الكالج والدواء

20/7/1120قدس برس،   
 
 من محرري "وفاء األحرار" نادي األسير: االحتل  يرجئ جلسة محافمة ألربعة .39

رت انثنين  رام  : أفادت مصادر يقوقيل، بمن اللجنل الكسكريل في ميكمل "عوفر" اإلسرائيليل قر 
إرجاء جلسل مياكمل أربكل أسرى فلسطينيين ميررين ضمن صفقل "وفاء اريرار" يت   (،7|54 

 يوم ارربكاء المقبا.
وبي ن "نادي ارسير الفلسطيني" في بيان صيفي تلق ت "قدب برب" نس ل عنه، أن ارسرى الذين تم  

د م امرة، متيرًا تمجيا مياكمتهم هم؛ المقدسي سامر الكيساوي، مهدي الكاصي، أيمد عواودة و ال
أن النيابل الكامل التابكل لسلطات انيتالا تد عي أن المذكورين قاموا بارتكاب م الفات بكد تيريرهم 

إعادة فرض اريكام السابقل الصادرة  -بيسبها  -من المكتقالت اإلسرائيليل، وهو ما يستدعي 
 بيقهم.

20/7/1120قدس برس،   
 
 تغطي سماء قطاع غزة بسبب فثافة الغارا  خبراء في الطقس: غيوم سوداء فثيفة .41

غزة: قاا مراسا "قدب برب" في غزة أن سكان قطا  غزة فوجئوا صباح اليوم انثنين بغيوم سوداء 
اللون كثيفل تغطي سماء القطا  ن سيما المناطح التماليل الغربيل منه، بكضها تكا كتال كبيرا 

الرغم من أنهم في فصا الصيف، وغالبا ما تكون  متواصلل واط ر كتال صغيرة متفرقل، وذلك عل 
 السماء في مثا هذ  اريام صافيل جدا.

وأضاف أن طلكات طائرات انيتالا اليربيل  فت بكد د وا هذ  الغيوم وامتدادها بتكا كبير في 
السماء. ورجح  براء في الطقب أن تكون هذ  ال اهرة النادرة والغريبل بسبب كثافل الغارات التي 

نتها طائرات انيتالا  الا فترة قليلل ييع ألقت الطائرات عل  القطا  أكثر من ألف طن من ت
منزن، مما أدى إل  تصاعد الد ان ارسود واربيض بكثافل  الا  990المتفجرات ودمرت أكثر من 

 أسبو  في التريط السايلي الضيح.
20/7/1120قدس برس،   
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 طلق النار بغزةمصر تطلق مبادرة تطالب بوقف فوري إل .40
ميمد التوادفي، أن مصر أطلقت اليوم  عن، من القاهرة، 20/7/1120األهرام، القاهرة،  ذكرت

اإلثنين مبادرة تطالب بوقف فوري إلطالح النار بغزة، وذلك في  ا اتصانت تجريها مصر مه 
ل  وقف ارعماا الجانب اإلسرائيلي والقيادة الفلسطينيل وسائر الفصائا الفلسطينيل، بما يمدي إ

الكدائيل برًا وبيرًا وجوًا ووضه يد لنزيف الدم الفلسطيني وت فيف مكاناة التكب الفلسطيني في 
 ارراضي الميتلل.

يمتي ذلك استكماًن للجهود المكثفل وانتصانت المستمرة التي تجريها مصر عل  أعل  مستوى عل  
يل واإلقليميل والدوليل، وانطالقا من مسئولياتها مدار ارسبوعين الماضيين مه م تلف ارطراف المكن

تجا  أتقائها الفلسطينيين ويقنا لدمائهم والييلولل دون تصاعد أعداد التهداء والمصابين جراء 
 انعتداءات اإلسرائيليل.

 وجاء  بنود المبادرة فما يلي:
يمانًا منها بمهميل تيقيح-5 السالم في المنطقل ويرصًا  انطالقًا من المسئوليل التاري يل لمصر... وا 

عل  أرواح اربرياء ويقنا للدماء، تدعو مصر كا من إسرائيا والفصائا الفلسطينيل إل  وقف فورى 
إلطالح النار، ن رًا رن تصكيد المواقف والكنف والكنف المضاد وما سيسفر عنه من ضيايا لن 

 يكون في صالح أي من الطرفين.
 

 ان خل  فترة وقف إطلق النار باآلتى:ومن هذا المنطلق يلتزم الطرف
( عل  قطا  غزة برأ وبيرًا وجوًا، مه Hostilitiesتقوم إسرائيا بوقف جميه ارعماا الكدائيل  -أ

 التمكيد عل  عدم تنفيذ أي عمليات اجتياح برى لقطا  غزة أو استهداف المدنيين.
( من Hostilitiesارعماا الكدائيل  تقوم كافل الفصائا الفلسطينيل في قطا  غزة بييقاف جميه -ب

قطا  غزة تجا  إسرائيا جوًا، وبيرًا، وبرًا، وتيت اررض مه التمكيد عل  إيقاف إطالح الصواريخ 
 بم تلف أنواعها والهجمات عل  اليدود أو استهداف المدنيين.

استقرار  فتح المكابر وتسهيا يركل عبور ارت اص والبضائه عبر المكابر اليدوديل في ضوء -ج
 اروضا  ارمنيل عل  اررض.

 أما باقي القضايا بما في ذلك موضو  ارمن سيتم بيثها مه الطرفين. -د
 

 أسلوب تنفيذ المبادرة: -ثانيا 
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 طبقًا للتوقيت الكالمي( لبدء تنفيذ تفاهمات التهدئل بين  51/7/1054يوم  0600تيددت سكت -أ
ساعل من إعالن المبادرة المصريل وقبوا  51 الا  الطرفين، عل  أن يتم إيقاف إطالح النار

 الطرفين بها دون تروط مسبقل.
يتم استقباا وفود رفيكل المستوى من اليكومل اإلسرائيليل والفصائا الفلسطينيل في القاهرة  الا -ب
ساعل منذ بدء تنفيذ المبادرة نستكماا مبايثات تثبيت وقف إطالح النار واستكماا إجراءات  44
ء الثقل بين الطرفين، عل  أن تتم المبايثات مه الطرفين كا عل  يدة  طبقًا لتفاهمات تثبيت بنا

 (.1051التهدئل بالقاهرة عام 
يلتزم الطرفان بكدم القيام بمي أعماا من تمنها التمثير بالسلب عل  تنفيذ التفاهمات، وتيصا  -جا

عليه، ومتابكل تنفيذها ومراجكل أي من  مصر عل  ضمانات من الطرفين بانلتزام بما يتم انتفاح
 الطرفين ياا القيام بمي أعماا تكرقا استقرارها.

من القاهرة عن وكالل أ   أ، أن وزارة ال ارجيل ذكرت  ،20/7/1120الشروق، مصر، وأضافت 
في بيان لها مساء اليوم أن مصر تممن أن نجاح هذ  المبادرة ووقف كافل ارعماا الكدائيل سوف 

دون تك في تهيئل المناخ نستئناف مفاوضات جادة، وفح إطار زمني ميدد وعل  أساب يسهم 
المرجكيات والمبادئ الدوليل المتفح عليها، وتقود إل  تيقيح تطلكات التكب الفلسطيني في إقامل 

وعاصمتها القدب الترقيل، وهي الضمانل الوييدة نستدامل  5367دولته المستقلل عل  يدود عام 
 وانستقرار لكافل تكوب المنطقل.ارمن 
 
 "الخارجية المصرية": غزة تتعرض لا"عقاب جماعي" .42

صفاء صفوت: في إطار الجهود التي تبذلها مصر لمساندة التكب الفلسطيني، قاا سامح تكري 
وزير ال ارجيل المصري، إن مصر تبذا كافل الجهود من أجا وقف الكدوان اإلسرائيلي وايتواء 

 قن دماء اربرياء.ارزمل هناك وي
وأضاف في كلمته التي ألقاها باجتما  وزراء  ارجيل الكرب، اليوم انثنين، أن غزة تتكرض اطن لا 

له التكب ، متدًدا عل  مسموليل المجتمه الدولي بمكمله تجا  ما يتكرض «عقاب جماعي»
الرعايل الصييل وأتار إل  الجهود التي تبذلها مصر من أجا توفير  الفلسطيني من انتهاكات.

للجري  والمصابين جراء الكدوان اإلسرائيلي عل  غزة، ممكًدا أن مصر ستستمر في تقديم 
 المساعدات الطبيل إل  قطا  غزة ولن تتوقف عن اتصانتها إليقاف هذا الكدوان.

 20/7/1120الشروق، مصر، 
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علمية صهيونية: مبادرة مصر تخدمنا وتحرم حماس من اإل  .43  نجازنخب سياسية وا 

صالح النكامي: ايتفت الن ب السياسيل واإلعالميل الصهيونيل بالمبادرة التي طريتها سلطل  –غزة 
 اننقالب في القاهرة، كمقترح لوقف إطالح النار بين "إسرائيا" والمقاومل الفلسطينيل في قطا  غزة.

ًا أنها تيرم يركل يماب من فقد أتاد وزير الماليل الصهيوني يئير لبيد ببنود المبادرة المصريل مكتبر 
 أيل إنجازات يقيقيل عل  اررض، في يين ضمنت أن تقدم تا أبيب أيل تنازنت.

و الا مقابلته مه قناة التلفزة الصهيونيل الكاترة الليلل الماضيل، ألمح لبيد إل  أن الجانب المصري 
لمصريين يكملون بتكا وثيح قد عرض المبادرة بكد التتاور مه الجانب الصهيوني، منوهًا إل  أن ا
 مه ارمريكيين، الذين ييرصون عل  "عدم مفاجمة يلفائهم اإلسرائيليين".

من ناييته قاا أمنون أبراموفيت ، كبير المكلقين في قناة التلفزة الصهيونيل الثانيل: "إن ن ام 
  أن ارمر تكلح الجنرانت في القاهرة أكثر تطرفًا في التكاطي مه يماب من إسرائيا"، متيرًا إل

 بالمصريين لما انتهت اليرب يت  تم القضاء بتكا مبرم عل  وجود يماب في القطا .
في سياح متصا، دعت ن ب سياسيل صهيونيل إل  تو يف كا من مصر والسلطل الفلسطينيل في 
مراكمل دعم دولي لفكرة تجريد المقاومل الفلسطينيل في قطا  غزة من ساليها، سيما الصواريخ. 
وكتف موقه "والال" اإل باري اإلسرائيلي أمب انثنين النقاب عن أن وزيرة ال ارجيل اإلسرائيلي 
قليمًا  تسيفي ليفني، المسمولل عن إدارة المفاوضات مه السلطل الفلسطينيل، تقترح تيركًا دوليًا وا 

م تمكينها تاماًل يفضي إل  تجريد يماب ليب فقط من م زونها من الصواريخ، با أيضًا ضمان عد
 من إعادة بناء م زونها من الوسائا القتاليل في المستقبا. 

وتستند مبادرة ليفني عل  متاركل كا من مصر والسلطل الفلسطينيل في تنفيذها، ييع أنها تقترح 
مقابا تجريد يماب من م زوها من الصواريخ، أن تقوم مصر بيعادة فتح مكبر رفح، ييع تطالب 

 منيل التابكل للسلطل الفلسطينيل.بمن تدير  ارجهزة ار
ويسب "والال"، فين ليفني أطلكت قيادات في السلطل الفلسطينيل عل  مبادرتها، ييع أكدت أن 

 مقتريها سيفضي إل  تكزيز مكانل رئيب السلطل الفلسطينيل ميمود عباب.
يالون، نائب وزير وقد ي يت مبادرة ليفني بدعم من الن بل السياسيل في تا أبيب. فقد اعتبر داني أ

ال ارجيل اإلسرائيلي السابح أن التيونت الجيوسياسيل في المنطقل وصكود الجنراا عبد الفتاح 
 السيسي لليكم في مصر تساعد عل  إقنا  الكالم بييويل تجريد يماب من ساليها.
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ف السيسي من وفي مقاا نتر  اليوم في موقه "والال"، أوضح أيالون أن إسرائيا تستفيد كثيرًا من موق
جماعل "اإل وان المسلمين" التي تكتبر يماب جزءًا منها، ييع يكتبر السيسي الجماعل "تن يمًا 

 إرهابيًا يهدد استقرار مصر وأمنها"، عل  يد تكبير . 
واعتبر أيالون أن ما تقوم به يماب يتناقض مه القانون الدولي. واعتبر أيالون أن التيونت التي 

 كربي تمثا فرصل ذهبيل بالنسبل إلسرائيا لتيقيح أهدافها في غزة. يتهدها الكالم ال
 25/7/1120"، 12موقع "عربي 

 
صابة أربعة .44  إطلق صواريخ من مصر على ميناء إيل  اإلسرائيلي وا 

قاا مسمولون أمنيون اسرائيليون ان ثالثل صواريخ اطلقت من مصر عل  منتجه  -القدب  رويترز( 
 البير اريمر يوم الثالثاء وأصابت أربكل مدنيين.إيالت اإلسرائيلي عل  

وصريوا بمنهم يكتقدون ان متتددين اسالميين في سيناء بمصر هم من أطلقوا الصواريخ وان 
الغرض منها ايباط جهود القاهرة للتوسط إلنهاء اسبو  من الصرا  بين اإلسرائيليين والفلسطينيين في 

وقاا متيدع عسكري ان  ت منذ تفجر الصرا .غزة. وكانت هذ  أوا صواريخ تصيب إيال
 صارو ين سقطا دا ا المدينل التي تتا م مصر وارردن وأن الثالع سقط في منطقل  الء.

 25/7/1120وفالة رويترز لألنباء، 
 
 جيروزاليم بوس : السيسي و"إسرائي " يد واحدة ضّد حماس .45

سرائيا قالت صييفل "جيروزاليم بوست" في مقاا تيليلي نترته ال م يب الماضي إن مصر وا 
تتكالن يدا وايدة ضد يركل المقاومل اإلسالميل  يماب(، وأكدت أن إدانل مصر الكدوان عل  غزة 
هي موقف  اهري فقط. وأوضيت أن "مصر تدين اعتداءات إسرائيا عل  قطا  غزة، وتكلن 

ر باليركل اإلسالميل رفضها  اهريا لليرب، إن أنها في اليقيقل قد تكون راضيل عن إلياح الضر 
 يماب التي تتن هجمات مسليل عل  أراضي سيناء".

أن الرئيب المصري عبد الفتاح السيسي  -نقال عن صييفل ارهرام-وبي نت الصييفل اإلسرائيليل 
تيدع مه ارمين الكام لألمم المتيدة بان كي مون، ييع اتفح الطرفان عل  ضرورة إيقاف الكمليل 

تيدثا باسم وزارة ال ارجيل المصريل دعا إسرائيا إل  "ايتواء الوضه من  الا الكسكريل. كما أن م
 وقف جميه الكمليات الكسكريل، وا  هار اليد ارقص  من ضبط النفب".
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 عداء وارتياح
وأوضيت الصييفل أن اليقيقل قد ت هر غير ذلك، ييع إن القاهرة قد تتكر بارتياح رن إسرائيا 

ي القيام بها، وذلك نتيجل الكداء بين السلطات المصريل ويركل يماب التي تنفذ عمليل ن تستطيه ه
تكتبر أيد فرو  جماعل اإل وان المسلمين، وهو ما يفسر تواصا إغالح اليدود بين سيناء وغزة  في 

 إتارة إل  مكبر رفح( عل  الرغم من اليملل الكسكريل الجويل التي تنفذها إسرائيا عل  القطا .
فل عن مسموا عسكري قوله لا"مدى مصر" إن "إغالح مكبر رفح هو قرار سياسي ونقلت الصيي

وليب عسكريا"، وأضاف أنه "ن توجد م اطر في اليدود بين غزة ومصر"، وأن "الجي  المصري 
 عل  وعي تام بما يكانيه أها غزة".

كب الفلسطيني وتضيف الصييفل تكليقا عل  هذا التصريح "بكبارة أ رى فين مصر تدرك مكاناة الت
في منطقل يرب ويجم الضربات التي توجهها القوات اإلسرائيليل ليركل يماب، لكنها  مصر( 

  يرت عدم إسداء أي  دمل لليركل مفضلل يترها في الزاويل".
وتقوا الصييفل إن الضغط التكبي المصري دفه السلطات إل  إعالنها في وقت متم ر ال ميب 

 عبور الجري  الفلسطينيين لتلقي الكالج الطبي في مصر. فتح اليدود ممقتا بييع يمكن
ونقلت عن السفير اإلسرائيلي السابح لدى مصر تسيفي ميزاا قوله إن "مصر ليست في عجلل من 
أمرها لتتهد نهايل النزا  القائم، ون أعتقد أن المصريين يذرفون الدمو  عندما تهاجم إسرائيا يماب، 

مات الجي  اإلسرائيلي جاءت عل  استيياء مه غياب تام ري يت  أن اإلدانل المصريل لهج
 تكليقات للسيسي في وسائا اإلعالم المصريل".

 25/7/1120الجزيرة ن ، الدوحة، 
 
 أحزاب مصرية تطالب بفتح دائم لمعبر رفح واإلخوان يتهمون الحفومة بدعم التصعيد ضّد غزة .46

ين المصريين مه استمرار الكدوان ميمد عبد اللطيف: تصاعدت متاعر الغضب ب -القاهرة
انسرائيلي عل  قطا  غزة، فيما طالبت ايزاب مصريل الرئيب عبد الفتاح السيسي بفتح دائم لمكبر 

 «دعم التصكيد ضد القطا .«رفح، واتهمت جماعل اإل وان المسلمين السلطات الياليل با 
منه أنها فتيت مقارها لتلقي عل  نس ل « القدب الكربي»أيزاب مصريل في بيان يصلت  3وقالت 

تبرعات التكب المصري رتقائه الفلسطينيين، ومتاركتها في القافلل التي ستنطلح ارسبو  المقبا، 
 وف  الوفد التكبي المرافح لها.
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فتح مكبر رفح بتكا دائم وعدم ربط فتيه «ودعا البيان، الرئيب المصري عبدالفتاح السيسي لا 
فقط، وتبني موقف يكبر بصدح عن نبض التكب المصري تجا  أتقائه بتكرض أهالي غزة للكدوان 

 «.الفلسطينيين
مكبر رفح مسملل يياة بالنسبل للتكب الفلسطيني في غزة، وهي مسملل ن »واعتبرت اريزاب أن 

يجب أن تكون ميا مساومل، ومن البديهي أن هذا ن ييوا دون ات اذ كا اإلجراءات التي تياف  
 «قومي.عل  أمن مصر ال
نضاا التكبين المصري والفلسطيني يكلو عل  كا ال الفات التي يمكن أن »وأضاف البيان إن 

تنتم مه هذا الفصيا الفلسطيني أو ذاك، فقد تويدت دماء التهداء من التكبين في الكديد من 
ركام  المكارك المتتركل، لقد كانت وست ا القضيل الفلسطينيل قضيل الكرب المركزيل عل  الرغم من

 «.المتاكا وارزمات التي تمر ببلدنا
ووقكت عل  البيان أيزاب الدستور والمصري الديمقراطي انجتماعي، ومصر اليريل  ليبراليل(، 
والكرامل  ناصري(، والتيالف التكبي انتتراكي، والكي  واليريل  يساريان(، ومصر القويل 

يكم الكسكر ويكم اإل وان(، والتيار التكبي  إسالمي(، باإلضافل إل  جبهل طريح الثورة  رافض ل
  الداعم للمرتح الرئاسي ال اسر يمدين صبايي(.

ما ييدع عل  أرض غزة ن »من جانبها، قالت جماعل اإل وان المسلمين في بيان أمب إن  
ينفصا أبًدا عما ييدع في مصر، فغلح المكبر المتنفب الوييد رهلنا في غزة والتضييح عل  

 «. مساعدة واإلغاثل لهم يمتي في إطار دعم السلطات الياليل الواضح لهذا الكدوانعمليات ال
وفي غضون ذلك ت اهر يوالي مئل ت ص مساء انيد في القاهرة إلدانل الهجوم انسرائيلي 

فلسطينيا وجرح أكثر من  560المستمر ضد قطا  غزة والذي أسفر يت  اطن عن مقتا أكثر من 
هرة من امام نقابل الصيافيين ثم سار المتاركون في وسط القاهرة وييوا ألف. وانطلقت الت ا

 وادانوا الموقف المصري من الهجوم عل  غزة.« المقاومل الفلسطينيل»
 25/7/1120القدس العربي، لندن، 

 
 الشوبفي: مصر استعاد  دورها اإلقليمي.. وال يجب اختزا  األزمة الفلسطينية في حماس .47

دكتور عمرو التوبكي البرلماني السابح، المبادرة التي طريتها مصر لوقف نور رتوان: وصف ال
سرائيا بال طوة اإليجابيل، قائاًل:  مصر استكادت دورها اإلقليمي »إطالح النار بين فلسطين وا 

 ، عل  يد وصفه.«والدولي، وهذ  المبادرة جزء من الدور المصري لدعم غزة والتكب الفلسطيني



 
 
 

 

 
           36ص                                     3179 العدد:     25/7/1120الثلثاء  التاريخ:

 

الكربيل »، الذي يكرض عل  فضائيل «اليدع المصري»صرييات لبرنامب وأضاف التوبكي في ت
أتوقه أنه فور قبوا إسرائيا لهذ  المبادرة، سوف توافح عليها كا القوى »، قائاًل: «اليدع

، «الفلسطينيل؛ يقًنا لدماء أبناء التكب الفلسطيني الذي ينزف يومًيا، ويتكرض لإلبادة الجماعيل
 يسب قوله.

فلسطين »موضًيا: « يماب»المصري بكدم ا تزاا القضيل الفلسطينيل في يركل  وطالب التكب
قضيل عادلل مهما أساء لها البكض، وتكبها بطا وع يم، ويستيح الدعم المادي والمكنوي، ون 

 ، عل  يد تكبير .«يجب ان ن تزا فلسطين في يركل يماب
 25/7/1120الشروق، مصر، 

 
 ع ترفيا ستفش  وهناك مخطط إلحراج مصرسمير غطاس يزعم: تحرفا  مشع  م .48

قاا الدكتور سمير غطاب، رئيب منتدى الترح اروسط للدراسات السياسيل، إن  الد متكا، رئيب 
ياوا تجاوز الدور المصري بالتيالف مه « يماب»المكتب السياسي ليركل المقاومل اإلسالميل 

 ا، متوقكًا أن تتجه مبادرة  الد متكا للفتا.تركيا، والتيرك التركي سيكون ميدوًدا ولن تقبله إسرائي
سي بي سي »، في مدا لل هاتفيل مه اإلعالميل، لميب اليديدي، عل  تاتل «غطاب»وأضاف 
ما ييدع اطن تيء طبيكي رنه كلما اقتربت عمليات التسويل ترتفه أسقف المطالب »أنه « إكسترا

الصواريخ التي تطلح بين الفينل وار رى للوصوا إل  أفضا اتفاح، رن إسرائيا أصبيت تزعجها 
 «.يماب اطن في ممزح ولم تكد تتنفب أوكسجيًنا تكبًيا»، متيًرا إل  أن «وزيادة عمح وطولها

هناك مياولل لجر المنطقل كلها وهذا اتضح جلًيا مه يالل فتح جبهل من جنوب لبنان أيضًا »وتابه: 
يمكد وجود إتجا  متواطو لدى البكض من جر الصواريخ من سيناء صوب صيراء النقب لكن هذا 

يراجها  «.مصر وا 
يماب تلكب دوًرا أكبر من يجمها وسيمثر ذلك عل  مستقبلها وبالتالي »إل  أن « غطاب»وأتار 

قد تقه في ممزح إذا ياولت انبتكاد عل  الدور المصري والمفتاح اليقيقي لها وقد فكلها قبلهم كيري 
 «.هرة بكد فتلهعندما اتجه لقطر وعاد للقا

 25/7/1120المصري اليوم، القاهرة، 
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 النسور: ال استقرار بالمنطقة دون حّ  للقضية الفلسطينية .49
بترا: استقبا رئيب الوزراء الدكتور عبد   النسور في مكتبه برئاسل الوزراء أمب انثنين،  –عمان 

انردن جولل تتما ايضا اسرائيا فالتر تتاينماير الذي بدأ من -وزير ال ارجيل ارلماني فرانك
 والضفل الغربيل في مياولل لوقف التصكيد والتوصا ال  تهدئل في قطا  غزة.

ولفت رئيب الوزراء  الا اللقاء الذي يضر  وزير ال ارجيل وتمون المغتربين ناصر جود  ال  ان 
ككاسات عل  دوا انيداع الجاريل عل  أكثر من جبهل في منطقل الترح انوسط لها تمثيرات وان

المنطقل ومنها انردن، ممكدا ان القضيل الفلسطينيل هي انساب لجميه التيديات وانزمات وانه ما 
 لم يتم ايجاد يا عادا للقضيل الفلسطينيل لن يكون هناك استقرار في منطقل الترح انوسط.

مدعوة لتقديم الكون  واكد رئيب الوزراء ان المانيا وبما تي   به من ثقا عل  المستوى الدولي
 والمساندة إليجاد يا عادا للقضيل الفلسطينيل.

 25/7/1120الرأي، عمان، 
 
 جودة: يدعو إلى وقف العدوان اإلسرائيلي على غزة واستهداف المدنيين .51

هال الكدوان: وصف وزير ال ارجيل وتمون المغتربين ناصر جودة التصكيد الذي تتهد   -عمان 
داعيا ال  وقف هذا الكدوان انسرائيلي واستهداف » ال طير جدا »با  غزة في اطونل ان يرة

 المدنيين.
فالتر  -فرانك“واكد جودة موقف انردن في ممتمر صيفي متترك امب مه ن ير  ارلماني 

داعا اسرائيا ال  وقف هذا التصكيد فورا واهميل التهدئل والكودة ال  المفاوضات المباترة « تتاينماير
اقامل الدولل الفلسطينيل المستقلل وعاصمتها القدب الترقيل في اطار يا الدولتين الذي  وصون ال 

 يضمن انمن والسالم ال  تكوب المنطقل.
 25/7/1120الرأي، عمان، 

 
 نائب العاه  األردني يزور مصابي غزة في المدينة الطبية .50

 الثاني ولي الكهد، اليوم ارثنين، بترا: زار نائب جاللل الملك سمو ارمير اليسين بن عبد  -عمان
الجري  والمصابين الفلسطينيين، الذين وصلوا يوم أمب اريد، إل  مدينل اليسين الطبيل، بكد 

 إصابتهم جراء الغارات اإلسرائيليل عل  قطا  غزة.
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 وأكد نائب جاللل الملك  الا الزيارة، ييع وجه بتقديم أفضا مستويات الرعايل الطبيل للمصابين،
يرص ارردن بقيادة جاللل الملك عبد   الثاني، عل  الوقوف إل  جانب ارتقاء الفلسطينيين في 

 مينتهم، وتقديم الكون الطبي واإلنساني لهم.
 22/6/1120الغد، عمان، 

 
 اإلسرائيلي عّمان: فاعليا  نقابية وحزبية تواص  التنديد بالعدوان على غزة ومطالبا  بطرد السفير .52

صلت فاعليات نقابيل ويزبيل التكبير عن غضبها وس طها نستمرار الكدوان اإلسرائيلي عمان: وا
 عل  قطا  غزة لليوم التاسه عل  التوالي، الذي يست دم تت  أنوا  ارسليل ضد المدنيين الكزا.

وبالتوازي مه التكبير عن الغضب، فقد أعلنت أكثر من جهل عن ترجمل هذ  الغضبل إل  مساعدات 
غزة الذي تكرض يت  اليوم لمئات الغارات الجويل، كمتاركل ودعم من التكب ارردني،  لقطا 

 وللت فيف من وطمة الهجمل الصهيونيل الكسكريل عل  المدنيين الكزا في غزة.
وطالبت هذ  الفاعليات في بيانات لها بترجمل اإلدانات إل  أفكاا عل  أرض الواقه، من قبيا "طرد 

في ارردن ومصر ردا وايتجاجا عل  هذا الكدوان السافر"، إضافل إل  فتح مكبر السفير اإلسرائيلي 
 غزة للت فيف من آثار اليصار واليرب.

ألف دينار لتراء أدويل ومستلزمات طبيل دعما  10فقد قرر مجلب نقابل الصيادلل التبر  بمبلو 
 لقطا  غزة، بيسب نقيب الصيادلل الدكتور أيمد عيس .

ألف  110تريان اليياة ارردنيل أنه تم توريد كميل أدويل ومواد غذائيل بقيمل تقارب  كما أعلنت لجنل
 دينار إل  ارتقاء في قطا  غزة عبر الهيئل ال يريل الهاتميل.

وقاا مسموا الملف الصيي في اللجنل سلمان المساعيد إن الهيئل ال يريل أبلغت اللجنل إن هذ  
 ساعل. 44المساعدات ستصا القطا  في غضون 

ال  القطا  ميملل بالمساعدات  6وأعلنت اللجنل في بيان لها امب عن عزمها تسيير قافلل أنصار 
واردويل والمواد الغذائيل، متيرة ال  انها تستقبا التبرعات الكينيل والنقديل في مجمه النقابات وفي 

 فروعه بكافل أنياء المملكل.
رطباء الدكتور هاتم أبو يسان عن تمديد يملل التبر  من جهته أعلن رئيب مجلب النقباء، نقيب ا

بالدم يت  نهايل ارسبو  اليالي ن را لإلقباا التديد من قبا منتسبي النقابات المهنيل واإل وة 
 المواطنين للتبر  بدمهم لجري  غزة.
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باستقباا التبرعات لصالح ارها في قطا  غزة،  وأعلن أبو يسان عن أن مجمه النقابات المهنيل بدأ
 نفتا إل  أن مجلب النقباء واللجان النقابيل كافل ومنذ الكدوان الهمجي عل  غزة في ياا انكقاد دائم.
ووصف يزب الجبهل ارردنيل المويدة ما يجري من اعتداءات صهيونيل جديدة في غزة، بمنه 

تي تمارسها اليكومات اإلسرائيليل بيح أبناء تكبنا في "انككاب لسياسات التتريد وانقتال  ال
 فلسطين الميتلل منذ عقود طويلل"، داعيا إل  طرد السفير اإلسرائيلي في عمان.

وييا اليزب، في بيان صدر عنه أمب، صمود أهالي قطا  غزة الصامد، ومقاومتهم طلل البط  
الكبرى اليليفل للكيان الصهيوني، وتقف يائاًل اإلسرائيليل، "في الوقت الذي تتآمر عل  يقوقه القوى 

دون تيقيقها وفقًا لقرارات الترعيل الدوليل"، في الوقت الذي انتقد فيه موقف جامكل الدوا الكربيل 
 ومجلب ارمن الدولي.

كما طالب اليزب اليكومل ارردنيل بطرد السفير اإلسرائيلي في عمان رد ا عل  الكدوان اإلسرائيلي 
و"التنسيح في هذا التمن مه اليكومل المصريل، نت اذ الموقف نفسه، وفتح مكبر رفح  عل  غزة،

 أمام أبناء تكبنا في غزة".
من جهته اتهم يزب اإلصالح والتجديد ارردني  يصاد( انيتالا الصهيوني بارتكاب أبته وأعنف 

 جريمل يرب ضد أبناء التكب الفلسطيني البطا المرابط عل  أراضيه.
اليزب، في بيان له أمب، إن الطريقل واإلطار السياسي والمنهجي الذي يجري فيه هذا الكدوان وقاا 

يتير إل   طل مرسومل وواضيل تككب ممزح انيتالا اإلسرائيلي من جانب، ومياونته ال روج 
 من دائرة الضغوط التي يتكرض لها بسبب سياساته المناقضل لكا طروياته عن عمليل السالم.

اليزب القيادة الفلسطينيل والقوى السياسيل الفلسطينيل "بالتوقف عن الرهان عل  مفاوضات وطالب 
ثبت فتلها، والتوقف عن التنسيح ارمني مه انيتالا وممسساته التي تمارب عدوانها ضد التكب 
الفلسطيني"، ممكدا أن قضيل ارسرى الفلسطينيين هي قضيل وطنيل بامتياز ومن الدرجل ارول ، 

 بالتالي ن يجوز أن تبق  عنوانا ثانويا.و 
 25/7/1120الغد، عمان، 

 
 الجيش اللبناني: إطلق صاروخين من جنوب لبنان نحو األراضي الفلسطينية المحتلة .53

لياًل، أقدم  0240أعلنت قيادة الجي ، في بيان صادر عن مديريل التوجيه، أنه "بتاريخ اليوم الساعل 
من جنوب مدينل صور باتجا  ارراضي الفلسطينيل الميتلل، وعل  مجهولون عل  إطالح صارو ين 

الفور سي رت قوى الجي  دوريات في المنطقل المذكورة، وفرضت طوقًا أمنيًا يولها، فيما قام الكدو 
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قذيفل مدفكيل،  11اإلسرائيلي باستهداف مييط بلدتي مجدا زون والمنصوري وميلل جب سويد باا 
طالح   وح بلدتي الينيل والكامريل، من دون اإلبالأ عن إصابات في اررواح".قذائف مضيئل ف 6وا 

جراء التيقيقات الالزمل بالتنسيح مه قوات ارمم  وأضافت أنه "تستمر قوى الجي  بمعماا التفتي ، وا 
يالتهم عل  القضاء الم تص".  المتيدة الممقتل في لبنان، لتوقيف الفاعلين وا 

 25/7/1120السفير، بيرو ، 
 
 بلط: المطلوب صفقة شاملة وفك الحصار عن قطاع غزة ال مجرد وقف لا"النار"جن .54

قاا رئيب "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبالط في موقفه ارسبوعي لجريدة "ارنباء اإللكترونيل"، 
إن الصدف تاءت "أن يتكرر تزامن بطولل الكالم لكرة القدم  الموندياا( مه انعتداءات واليروب 

، تكرر ارمر نفسه بارمب، 5341إلسرائيليل. فكما يدع أثناء اجتياح لبنان ويصار بيروت سنل ا
في اليرب الجديدة عل  غزة. لكن للتذكير، بيروت آنذاك صمدت وانتصرت و رجت منتصرة، 
بالرغم من ال سائر البتريل والماديل. والفلسطينيون  رجوا يومذاك بتسويل سياسيل، مه التذكير بمن 

 تآمر قوى دا ليل مه قوى  ارجيل أدى إل  وقو  مجازر صبرا وتاتيال بكد اجتيايها".
وتدد جنبالط عل  أن "الفلسطينيين لن يغادروا غزة كما غادروا بيروت، فهي أرضهم وسيواصلون 

 النضاا فيها مهما بلغت ارثمان".
النار، تتما فتح جميه  ورأى أن "المطلوب هو التوصا إل  صفقل تاملل وليب مجرد وقف إلطالح

المكابر الكربيل واإلسرائيليل وفك اليصار عن قطا  غزة، واإلفراج عن عترات اطنف من ارسرى 
والمكتقلين، بالتوازي مه وقف كا أتكاا المفاوضات السياسيل الكقيمل مه انيتالا اإلسرائيلي والتي 

ل وهي ن تتكدى كونها مسرييات يمديها أثبتت عدم جدواها بسبب الموقف اإلسرائيلي الرافض للتسوي
بكض الوسطاء ارميركيين، باإلضافل إل  إطالح عما يكومل الويدة الوطنيل التي تبق  ال يار 

 الوييد إزاء التطورات الراهنل".
 25/7/1120موقع األنباء اإللفترونية، 

 
 عربي موحد ورادع باسي  يندد با "االفتراءا  اإلسرائيلية على غزة" ويطالب بااتخاذ موقف  .55

بيروت: أجرى وزير ال ارجيل جبران باسيا اتصانت بوزراء  ارجيل عرب، وبارمين الكام لجامكل 
ات اذ موقف عربي مويد وراد  »ومطالبًا با « انفتراءات اإلسرائيليل عل  غزة»الدوا الكربيل مانددًا با 

 «.لكربي لمواصلل اعتداءاتهاللكدوان، اذ إن إسرائيا تستفيد من الصمت الدولي والكجز ا
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جراءات فكليل من »ونبه باسيا بيسب مكتبه انعالمي ال  ان  الوضه ال طير يتط لب موقفًا وا 
الجامكل الكربيل، تمدي إل  تقديم الدعم الفكلي للتكب الفلسطيني، والضغط عل  المجتمه الدولي 

 «. ادعلوالداوا الداعمل إلسرائيا لكي تتوقف عن دعمها عبر إجراءات ر 
 25/7/1120الحياة، لندن، 

 
 اإلسرائيلي  آذار" تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني الشقيق في صموده أمام العدوان 20"قوى  .56

تضامنها مه التكب الفلسطيني »آذار في بيان  54بيروت: أعلنت أمب، ارمانل الكامل لقوى 
من يدعي مساعدة »، مكتبرة أن «يالتقيح في صمود  عل  أرضه أمام الكدوان اإلسرائيلي الويت

التكب الفلسطيني بيطالح الصواريخ من لبنان باتجا  اسرائيا يهدد أمن لبنان ويهز أركان القرار 
ما يساعد التكب الفلسطيني في وقفته هذ ، التضامن السلمي »وتددت عل  ان «. فقط 5705

 .«آذار اليوم 54والدعم السياسي مه هذا التكب، كما تفكا أيزاب 
 25/7/1120الحياة، لندن، 

 
 لبنان: اعتصاما  استنفارًا للعدوان الصهيوني ودعمًا لغزة .57

اعتصامًا امام بيت انمم المتيدة في قلب بيروت يضر  عدد من نواب كتلل « تيار المستقبا»ون م 
يل. النيابيل، وألقيت كلمات تضامن مه التكب الفلسطيني وادانل لالعتداءات انسرائيل« المستقبا»

والنادي الثقافي الفلسطيني في الجامكل « اللجنل التبابيل والطالبيل لدعم القضيل الفلسطينيل»ون مت 
استنكارًا للكدوان الصهيوني واستنكارًا للصمت الكربي والدولي »ارميركيل في بيروت نتاطًا تضامنيًا 

 وذلك في تار  اليمراء في رأب بيروت.
 25/7/1120الحياة، لندن، 

 
 آذار": إطلق الصواريخ باتجاه "إسرائي " يهدد لبنان 20" .58

أثارت عمليات إطالح صواريخ من جنوب لبنان باتجا  تماا فلسطين الميتلل، عددًا من الردود 
 السياسيل التي وضكتها في  انل الكمليات المتبوهل.

كب الفلسطيني آذار" في بيان أمب، أن "من يد عي مساعدة الت 54وأعلنت ارمانل الكامل لقوى "
فقط".  5705بيطالح الصواريخ من لبنان باتجا  اسرائيا، هو يهدد أمن لبنان ويهز أركان القرار 
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وأتارت ال  أن "ما يساعد التكب الفلسطيني في وقفته هذ ، هو التضامن السلمي والدعم السياسي 
 آذار". 54مه هذا التكب، كما تفكا أيزاب 
ما يجري في الجنوب من إطالح صواريخ متبوهل ليب عمال مقاومًا، واعتبر النائب ياسين جابر ان "

وكمن هناك من يريد ان يكيدنا ال  زمن ما قبا المقاومل التي يررت الجنوب، أي ال  ممارسات ما 
"، داعيًا "الجي  وارجهزة ارمنيل ال  سد كا الثغرات لمنه المصطادين في الميا  5341قبا الكام 

 ربهم بيد اا لبنان في أتون النار الملتهبل في المنطقل المييطل بلبنان".الككرة من تنفيذ مآ
ورأى ارمين الكام لا"التيار انسكدي" مكن ارسكد أن "إطالح الصواريخ من بكض القوى المتبوهل 
والمجندة است باراتيًا، هدفه توريط لبنان وسوريا، وهو م طط اسرائيلي بهدف توسيه دائرة النار، ردًا 

 الهزيمل النكراء التي أليقتها المقاومل في غزة بالكدو الصهيوني". عل 
 25/7/1120السفير، بيرو ، 

 
 الوزير السابق إده يدين الصم  العربي إزاء الحرب اإلسرائيلية على غزة .59

يرب »دان الوزير السابح ميتاا اد  الصمت الكربي إزاء اليرب اإلسرائيليل عل  غزة، ممكدًا أنها 
ريل منهجيل تواصلها إسرائيا، مركزة في ويتيتها عل  قتا ارطفاااا والنسااء بقصد تركيه إبادة برب

 «.أهاليها واقتال  روح الكرامل اإلنسانيل ونبض اليرياال، وتامب  الذا والمهانل
زهاح اررواح بمجرد أنهم »ورأى أن  اربته هو صمت الكالم المكتفي بالتفرج عل  ذبح الناب وا 
إنه لكار عار عل  عالم القرن اليادي والكترين »وقاا «. ضهم ووطنهم وبيرهم وهوائهميتكلقون بمر 

ان ن ي جا من نفسه بارقا بيزاء هذ  المذبيل اليوميل، وهو الذي يدرك تمام اإلدراك أن سكوته 
لكنما الكار ارتد، والمكيب بمفدح ما يكون الكيب، هو هذا الصمت »مضيفا: «. ضلو  بالذبح

المطبح. لكمن الكرب كتبوا عل  أنفسهم، دونو وبلدانًا، نفض أيديهم بالمطلح من ذلك اننتماء  الكربي
 «.الوطني، ون سيما القومي الذي اعتبروا عل  اساسه ان فلسطين هي قضيتهم المركزيل

ن في »واستطرد:  ها من عيب أتنه وأتد ريبل أن ن يتم عقد أي اجتما  لجامكل الدوا الكربيل وا 
ن من باب ذر الرماد في الكيون، إن بكد مرور أسبو  كاما عل  بدايل أد ن  مستوى من التمثيا، وا 

 «المذبيل، مكتفين باجتما  مستح فيما المذبيل تودي بالمزياااد والمزيااد من أبناء غزة؟
ا ها من عيب أتنه من أن تمتنه الدوا الكربيل التي تقيم عالقات رسميل علنيل مه إسرائي»أضاف: 

المكنيل بآلتها الكسكريل في وأد اليياة في غزة والضفل وكا فلسطين، عن قطه عالقاتها مه إسرائيا، 
 «.او بارقا استدعاء سفرائها في اسرائيا ولو لإلعراب عن مجرد اننزعاج؟
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ها من عيب أتنه وأتد ريبل ان يكتفي رئيب السلطل الفلساطينيل ميمود عباب، بكد مرور »و تم: 
يدة، بمناتاادة الكالم يمايل التكب الفلسااطيني من دون أن ييارك ساكنًا ن هو ون يكومتاه أيام عد

 «.التي يقااود؟ ها أسمكت إذ ناديت ييًا؟
 25/7/1120السفير، بيرو ، 

 
 مجلس وزراء الخارجية العرب يرحب بمبادرة مصر لوقف إطلق النار .61

جتما  استمر إل  ساعل متم رة من مساء انثنين القاهرة: ريب مجلب وزراء ال ارجيل الكرب بكد ا
سرائيا.  بمبادرة أطلقتها مصر في وقت سابح لوقف إطالح النار بين الفلسطينيين في قطا  غزة وا 

وقاا بيان صدر عن انجتما  إن المجلب الذي عقد اجتماعا طارئا لبيع تطورات غزة يطالب 
 م تلف ارطراف بقبوا المبادرة.

الكدوان اإلسرائيلي الويتي عل  المدنيين في قطا  غزة" في إتارة إل  الهجمات وأدان البيان "
 الجويل والبيريل اإلسرائيليل عل  القطا .

 25/7/1120وفالة رويترز لألنباء، 
 
 الجامعة العربية تطالب بالتحرك دوليًا لوقف العدوان على غزة .60

التيرك السريه نت اذ التدابير الالزمل مراد فتيي: أكدت جامكل الدوا الكربيل ضرورة  -القاهرة 
للوقف الفوري إلطالح النار وتوفير اليمايل للفلسطينيين ودعم الجهود المبذولل لفرض انلتزام ببنود 

 بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي. 1051اتفاح الهدنل الذي جرى في نوفمبر 
طورات الجاريل جراء الكدوان الكسكري ويذرت الجامكل الكربيل في تقريرها بتمن "التصكيد والت

اإلسرائيلي عل  قطا  غزة والتدابير الالزمل لمواجهته"، من م اطر عدم التيرك الجدي والفكاا من 
قبا المجتمه الدولي لوقف الكدوان اإلسرائيلي ويالل التدهور ال طيرة لألوضا  في ارراضي 

داعيات عل  أمن المنطقل برمتها وعل  السلم وارمن الفلسطينيل الميتلل التي تنذر بمفدح الكواقب والت
ويثت الجامكل الونيات المتيدة ارمريكيل بيلزام إسرائيا ايترام تكهداتها السابقل و لح  الدولي.

واعتبرت  التروط التي تسمح بيطالح مسار تفاوضي جاد يمدي إل  إنهاء انيتالا اإلسرائيلي.
كري اإلسرائيلي ار ير ضد أبناء التكب الفلسطيني في الضفل الجامكل الكربيل، أن التصكيد الكس

 الغربيل وقطا  غزة، أصبح أمرا ن يجب الصمت تجاهه ويتطلب تد ا المجتمه الدولي.
 25/7/1120الشرق، الدوحة، 
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 نبي  العربي: االحتل  اإلسرائيلي "عنصري" ويرتفب "جرائم حرب" ضّد الفلسطينيين .62

تما  وزراء ال ارجيل الكرب الطارئ لبيع الكدوان اإلسرائيلي عل  صفاء صفوت: عل  هام  اج
غزة، قاا الدكتور نبيا الكربي، ارمين الكام لجامكل الدوا الكربيل، إن الكالم اطن يتهد ويتيل 

 الن ام اإلسرائيلي الكنصري، الذي يرتكب جرائم يرب تجا  الفلسطينيين المدنيين، عل  يد قوله.
في كلمته التي ألقاها باجتما  وزراء ال ارجيل الكرب، انثنين، أن إسرائيا هي ، «الكربي»وأضاف 

آ ر مكاقا انستكمار والكنصريل في القرن اليادي والكترين، ممكًدا أن وقوف مجلب ارمن عاجًزا 
أمام ويتيل انيتالا اإلسرائيا تجا  الفلسطينيين أعط  الضوء ار ضر لقوات انيتالا بمواصلل 

 هم في يح الفلسطينيين.جرائم
وأوضح ارمين الكام لجامكل الدوا الكربيل، أن قائمل جرائم انيتالا اإلسرائيلي طويلل وتقه جميكها 
من بيد أتد الجرائم انتهاًكا لإلنسانيل، ممكًدا أن من يتصور أن ال روف السياسيل التي تمر بها 

 «.م طو»الدوا الكربيل سيجكلها تنتغا عن القضيل الفلسطينيل 
، أن اجتما  وزراء ال ارجيل الكرب الطارئ اليوم، سيناق  سبا دعم قرار الرئيب «الكربي»وأكد 

 ميمود عباب، بالتوجه لألمم المتيدة للمطالبل بيمايل التكب الفلسطيني.
 25/7/1120الشروق، مصر، 

 
 وقفة احتجاجية أمام قنصلية "إسرائي " بترفيا تنديدًا بقصف غزة .63

هدت مدينل اسطنبوا التركيل، اإلثنين، فكاليل ايتجاجيل أمام القنصليل اإلسرائيليل ارناضوا: ت
. ون م 1054-7-7الكامل، للتنديد بالكدوان الذي تتنه  إسرائيا( عل  قطا  غزة، منذ اإلثنين 

"منبر التباب" التركي فكاليل ايتجاجيل ضد الكدوان عل  غزة، كانت عبارة عن إقامل إفطار جماعي 
م القنصليل اإلسرائيليل بمدينل اسطنبوا، ييع تهدت تلك الفاعليل متاركل عدد كبير من أعضاء أما

 المنتدى الذي يتكا غالبيته طالب الجامكات.
وأوضح بيان صدر من المنبر المسموا عن تن يم الفاعليل، أن "هناك إبادة جماعيل ترتكب في غزة، 

ارين ن ثالع لهما، وهو إما أن نقف مه ونين لن نقف صامتين يياا ذلك، فنين أمام  ي
الم لومين بدفاعنا عنهم ولو بالكلمل، أو مه  إسرائيا( المجرمل بسكوتنا عن جرائمها وصمتنا 

 ييالها".
 25/7/1120فلسطين اون الين، 
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 قطر تقترح إنشاء ميناء تجاري في غزة تح  إشراف دولي .64

رب "إنتاء ميناء تجاري بقطا  غزة تيت إتراف اقتريت دولل قطر أمام اجتما  وزراء ال ارجيل الك
دولي إن أمكن كيا ممقت لت فيف مكاناة الفلسطينيين في قطا  غزة يت  يتيقح لهم إقامل دولتهم 

 ".5367المستقلل عل  يدود الكام 
جاء ذلك في الكلمل التي ألقاها  الد بن ميمد الكطيل وزير ال ارجيل رئيب الوفد القطري، مساء 

 الا اجتما  وزراء ال ارجيل الكرب المنكقد في القاهرة، لبيع ال طوات التي ستت ذها  اإلثنين،
 الجامكل الكربيل لمواجهل الكدوان اإلسرائيلي الغاتم عل  تكبنا في قطا  غزة.

وطالبت دولل قطر أمام الوزاري الكربي با"ضرورة إيجاد آليل بضمانات دوليل من الدوا الفاعلل في 
ي تمكن السلطل الفلسطينيل من تسليم مرتبات مو في قطا  غزة الذين يمثلون أكثر المجتمه الدول

ألف عائلل". وأكد الكطيل أن "كا ذلك يتطلب تيركًا دبلوماسيًا عربيًا واسكًا يكتمد عل   10من 
 التمثير الكربي في التوازن الدولي".

 25/7/1120فلسطين أون الين، 
 
 مليين دوالر الفوي  تدعم الفلسطينيين بعشرة  .65

مراد فتيي: أعلن صباح ال الد اليمد الصباح النائب اروا لرئيب مجلب الوزراء ووزير  -القاهرة 
 ارجيل دولل الكويت،  الا كلمته أمام الجلسل انفتتاييل لمجلب جامكل الدوا الكربيل عل  

اإلثنين، تبر  دولل المستوى الوزاري في دورته غير الكاديل، لبيع الكدوان عل  غزة، مساء أمب 
 ماليين دونر لمساعدة القطا  الصيي الفلسطيني. 50الكويت بمبلو 

وأكد استمرار دعم الكويت للتكب الفلسطيني التقيح يت  يتم إنهاء انيتالا اإلسرائيلي لألراضي 
 الكربيل الميتلل وقيام الدولل الفلسطينيل المستقلل عل  أرضها وعاصمتها القدب الترقيل.

إن إسرائيا عمدت إل  التصكيد الكسكري والهمجي غير المبرر ضد قطا  غزة المياصر  وقاا
عادة ارمور إل  المربه اروا تيت ذريكل  بهدف إفتاا اتفاح المصاليل بين القيادات الفلسطينيل، وا 

 مقتا مستوطنين إسرائيليين.
سطيني التقيح من أجا وضه وأكد تمييد بالد  بتدة لطلب فلسطين توفير يمايل دوليل للتكب الفل

 يد للكدوان اإلسرائيلي وضمان امتثاا إسرائيا لقرارات الترعيل الدوليل والقانون الدولي.
 25/7/1120الشرق، الدوحة، 
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 خامنئي: على العالم اإلسلمي أن يستيقظ من غفلته لينقذ غزة .66

وب والدوا اإلسالميل أن تكود وكانت: قاا الزعيم الديني اإليراني آيل   علي  امنئي:" عل  التك
إل  نفسها، وتستيق  من غفلتها إزاء الفاجكل التي تيدع في غزة"، في تكليح منه، اإلثنين، عل  

 ، عل  قطا  غزة.1504-7-7الكدوان اإلسرائيلي المستمر منذ اإلثنين 
 25/7/1120فلسطين اون الين، 

 
 " تموي  الحرب البرية ضّد غزةموقع "أسرار عربية": محمد بن زايد عرض على "إسرائي  .67

 اص ويصري: كتفت اليرب انسرائيليل عل  غزة فضييل جديدة من  –أسرار عربيل  –أبو بي 
الكيار الثقيا تضاف ال  سجا ولي عهد إمارة أبو بي التيخ ميمد بن زايد آا نهيان، ييع تبين 

ا عل  قطا  غزة ليرد عليهم متكهدًا أن انسرائيليين كانوا قد أبلغوا الرجا باليرب التي يكتزمون تنه
من كا هذ  القصل أن تمتي لتمكد المكلومات التي ” أسرار عربيل“بتمويا الكدوان، لكن ما يهم موقه 

والتي كتفها ضابط إماراتي كبير ولم يصدقها الكثيرون  1054أيار/ مايو  4انفردنا بنترها يوم 
، 1004ئيليين تمويا يربهم عل  غزة في الكام ومفادها أن التيخ ميمد بن زايد عرض عل  انسرا

 ووسط ارمريكيين من أجا إقنا  تا أبيب بسيح يركل يماب بتمويا إماراتي.
فان اتصانت سريل مكثفل تجري ” أسرار عربيل“وبيسب المكلومات الجديدة التي يطت عل  مكاتب 

يليل في غزة، أما الوسيط بين التيخ منذ أسابيه بين اسرائيا وأبو  بي بتمن الكمليل الكسكريل انسرائ
ميمد وانسرائيليين فهو كا من رئيب الم ابرات المصريل اللواء ميمد فريد التهامي، والمستتار 

عمليل عسكريل تسيح “ارمني لولي عهد أبو  بي ميمد ديالن، ييع ضغطت انمارات من أجا 
 ”.يركل يماب في غزة

أن اللواء التهامي يجري مبايثات  1054-7-7باح يوم وكانت انذاعل انسرائيليل قد كتفت ص
سريل مه انسرائيليين في تا أبيب، وكتفت أنه التق  كبار المسمولين ارمنيين في اسرائيا وبيع 

 ، ليتبين أن الرجا ليب سوى وسيط بين أبو  بي وتا أبيب.”التصكيد في غزة“مكهم 
اجتيايًا بريًا “رب انسرائيليل عل  غزة، وطلبوا منهم وأبلو انماراتيون تا أبيب استكدادهم تمويا الي

، كما عرضوا مساعدة مصريل من الجانب لآل ر للكمليل ”ينهي وجود يركل يماب في غزة
 انسرائيليل في ياا تمت لضمان نجايها.
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ضابط إماراتي كبير في أبو  بي قاا إن عددًا كبيرًا ” أسرار عربيل“وكتف هذ  المكلومات لموقه 
القيادات ارمنيل القريبل من التيخ ميمد علمت بارمر، ممكدًا أن ميمد ديالن زار مصر سرًا من 

هو اط ر والتق  باللواء التهامي، قبا أن يطير التهامي ال  تا أبيب إلبالأ انسرائيليين بالكرض 
 انماراتي.

 23/7/1120موقع أسرار عربية، 
 
 ا  الفلسطينيين لني  الحريةرئيس الوزراء الماليزي لمشع : نحن مع نض .68

كوانلمبور: أكد رئيب الوزراء الماليزي ميمد نجيب عبد الرزاح عل  دعم بالد  للتكب الفلسطيني 
 في نضاله ومقاومته من أجا اليريل.

في مكالمل هاتفيل مه رئيب المكتب السياسي ليركل يماب  الد متكا مساء اليوم -وأعرب نجيب 
لتكب الفلسطيني، و اصل مه أولئك الذين يواجهون الكدوان "اإلسرائيلي" عن تكاطفه مه ا -انثنين

 الغاتم عل  غزة في هذ  اريام. 
من جانبه، دعا متكا رئيب الوزراء الماليزي لممارسل ضغط عل  المستوى الدولي من أجا وضه 

وفلسطين  يد للكدوان "اإلسرائيلي" المتواصا، كما سلط متكا الضوء عل  مكاناة تكبنا في غزة
الميتلل. وعبر متكا عن تكر  لرئيب الوزراء الماليزي، مثنياًا عل  الدور اإلنساني الذي تقوم بها 

 ماليزيا لنصرة غزة وفلسطين، داعيا لزيادة هذا الدور واستمرا . 
في سياح متصا، قاا مسلم عمران أبو عمر، رئيب من مل الثقافل الفلسطينيل بماليزيا  بيكوم( إن 

ل وبالتكاون مه قوى ماليزيل رسميل وتكبيل قامت وستقوم بسلسلل فكاليات تضامنيل مه غزة، المن م
طبيبا ماليزيا لقطا  غزة نهايل هذا ارسبو  للمساعدة  10كما أثن  أبو عمر عل  قرار ماليزيا إرساا 

 في تقديم ال دمات الطبيل لضيايا الغارات الصهيونيل.
 20/7/1120المرفز الفلسطيني لإلعلم، 

 
 لجنة شعبية لدعم غزة تباشر نشاطها بالجزائر بقيادة المناضلة بوحيرد .69

الجزائر/عبد الرزاح بن عبد  / ارناضوا: باترت انثنين بالجزائر، اللجنل التكبيل لدعم غزة التي 
اني أسندت رئاستها الترفيل إل  المناضلل المكروفل جميلل بوييرد، عملها ليتد الدعم المادي واإلنس

 لسكان القطا .
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اللجنل عقدت أمب اريد اجتما  لكدد “وقاا علي ذرا  وهو نائب رئيب اللجنل لوكالل انناضوا، إن 
من الناتطين والت صيات الجزائريل ورمساء ايزاب بمقر جريدة التروح من اجا دعم ا واننا في 

ه المناضلل جميلل بوييرد انجتما  يضرت“وأوضح أن ”. قطا  غزة امام هذ  الهمجيل انسرائيليل
 ”.ولقد أسندت اليها الرئاسل الترفيل لهذ  اللجنل التكبيل

واوضح: "لقد تقرر  الا اجتما  اليوم إنتاء لجنتين فرعيتين انول  دورها تيسيسي بالقضيل 
والتنديد بالممارسات الصهيونيل في فلسطين بصفل عامل وغزة بصفل  اصل من اجا توسيه الضغط 

ليكومات الغربيل والكربيل من  الا وقفات ايتجاجيل ونتاطات تضامنيل مه عل  عل  ا
 الفلسطينيين.

وتابه "اما اللجنل الثانيل فستكون مهمتها جمه التبرعات لدى كا ترائح الجزائريين سواء في تكا 
 امواا او عتاد ومساعدات طبيل لكي نرسلها في قوافا إل  اتقائنا في غزة".

 20/7/1120رأي اليوم، لندن، 
 
 ألف دوالر أدوية ومستلزما  جراحية لمستشفيا  غزة 35الهيئة الخيرية اإلسلمية العالمية:  .71

مه اندن  الكدوان انسرائيلي عل  قطا  غزة قامت لجنل فلسطين ال يريل التابكل للهيئل ال يريل 
ت قطا  غزة بقيمل انسالميل الكالميل بتمويا مترو  توزيه أدويل ومستلزمات جراييل في مستتفيا

 ألف دونر كدفكل أول  وذلك فور اندن  الكدوان انسرائيلي عل  القطا . 91
وقاا مدير عام الهيئل د. عثمان اليجي في تصريح صيافي إن هذا المترو  تم تنفيذ  بالتكاون مه 

ل فلسطين من مل انغاثل اإلسالميل عبر الكالم في برمنغهام، متيرا ال  أن الهيئل ممثلل في لجن
تلقت تقريرا من الجهات المكنيل بالتمن الصيي في غزة يفيد بوصوا اردويل والمستلزمات الجراييل، 

 وييذر من  طورة الوضه اإلنساني.
 25/7/1120السياسة، الفوي ، 

 
 رئيس لجنة الشؤون الخارجية الفويتي: الصم  الدولي جريمة أشنع من العدوان على غزة .70

تمون ال ارجيل النائب كاما الكوضي الصمت الدولي المريب تجا  الجرائم استنكر رئيب لجنل ال
انرهابيل التي يقوم بها الجي  انسرائيلي ضد تكب غزة انعزا، مستغربًا فتا انمم المتيدة في 
اصدار بيان رئاسي  جوا يدين الكدوان انسرائيلي وعدم قياب مجلب انمل الدولي الذي يفترض 

 المدنيين يسب ميثاقه، بمسمولياته في يف  انمن الدولي ويمايل المدنيين الكزا.انه يضمن تيييد 
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وأضاف الكوضي: إن الصمت الدولي تجا  ما ييدع من طغيان واجرام مسلح بالقصف والطائرات 
وم تلف انوا  انسليل يكتبر جريمل اضافيل وربما تكون جريمل أكبر وأتنه مما يقوم به الجي  

ي يتذر  بيجب واهيل ويستغا دعم المجتمه الدولي في تصكيد الكدوان دون اي راد  انسرائيلي الذ
من قوة او واز  من ضمير، مكتبرًا است دام القوة المفرطل دليا ضكف امام تكب يطالب بيقوقه 

 التاري يل امام آلل عسكريل طاغيل يصفح لها الكالم عند كا قصف تقوم به.
مي سياسي قوي لوقف الكدوان عل  غزة واست دام كا وسائا وطالب الكوضي بتيرك عربي واسال

الضغط الممكنل عربيًا واسالميًا إلجبار مجلب انمن تيما مسموليته الكاديل، متيدًا بدعوة الكويت 
 للجامكل الكربيل ال  اننكقاد والتنسيح بهذا التمن من  الا اجتما  طارئ.

 25/7/1120السياسة، الفوي ، 
 
 ة تعتق  شابًا اعتدى على يهوديين في الدار البيضاءالشرطة المغربي .72

ميمود مكروف: القت الترطل المغربيل في الدار البيضاء القبض عل  المتتبه به الذي  –الرباط 
است دم الكنف في يح اليا ام المغربي اليهودي المكتقد مساء الجمكل المنصرم بملتق  تار  أنفا 

ضاء. وأوضح بالأ رسمي لونيل أمن الدار البيضاء أن المتتبه وزنقل ابن رتد في مدينل الدار البي
به تم توقيفه في يالل تلبب بكدما اعتدى عل  مواطن مغربي آ ر يهودي المكتقد بزنقل ال وارزمي 

 عن طريح رتقه بيجارة.
، نهايل ارسبو  الماضي «موتي أوييون»وتكرض يا ام الطائفل اليهوديل في الدار البيضاء، 

ن طرف ت ص مجهوا الهويل يين  روجه من المكبد ييع انهاا عليه بالضرب المبرح لهجوم م
 مما تسبب له في كدمات وجروح عل  مستوى الوجه وأطراف أ رى من جسد .

اإلسرائيليَّل أنَّ الهجمات اإلسرائيليل عل  غزَّة، أفضْت بالمغرب « إليكساندر بِريْب »وقالت صييفل 
الكي  بالمغرب، لما صارو في الوضه به من »صار من الصكب ال  تيرتات باليهاود، يت  

، يتتغا في أيد المكابد.«رعب وقاا  الد السفياني الميامي  ، يقوا يهوديٌّ مقيم في المغرب 
المغربي، منسح السكرتاريل الوطنيل لمجموعل الكما الوطنيل من أجا فلسطين، ان المبالغل بانهتمام 

اييون مياولل ليرف انن ار وانهتمام عن الكدوان الصهيوني عل   بانعتداء عل  اليا ام موتي
قطا  غزة وقاا كان عل  انعالم ان يهتم بآنف ارطنان من الصواريخ والقنابا تنزا عل  رموب 

 «.اربرياء والمدنيين في غزة عوض التركيز عل  ذلك انعتداء
 25/7/1120القدس العربي، لندن، 
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 حمر تبدأ شراء األدوية والمعدا  الطبية للمستشفى الميداني في غزةاإلمارا : الهل  األ .73

نتاء -أبو  بي بدريل الكسار: باترت هيئل الهالا اريمر تراء اردويل والمكدات الطبيل، وا 
مليون درهم كمساعدات إنسانيل  531المستتف  الميداني بمكان آمن في قطا  غزة، بت صيص 

 جاريل ياليا في قطا  غزة بفلسطين.عاجلل للمتمثرين من اريداع ال
وكان وفد الهالا اريمر الذي غادر إل  القاهرة متوجها إل  غزة للوقوف عل  ايتياجات المتمثرين 

 باريداع الداميل، التي يتهدها قطا  غزة ياليا، قد اطله عل  ايتياجات المتضررين.
باتر وفد الهالا اريمر بتراء »مر: وقاا الدكتور ميمد عتيح الفاليي ارمين الكام للهالا اري

اردويل وارجهزة الطبيل للمستتف  الميداني في غزة، وتوفير كادر طبي من الهالا اإلماراتي 
وانستكانل بالكوادر الطبيل في المستتف  الميداني اإلماراتي، لتبادا ال برات، إل  جانب انيتياجات 

 ة.ار رى من مالبب وبطانيات فهي متوفرة في غز 
وأتار إل  أن الهالا اريمر مقبا في الفترة القادمل عل  بناء البنيل التيتيل في غزة، وا عادة إعمار 

 ما تم تدمير ، بالتكاون مه بكض المن مات في غزة، نفتًا إل 
 25/7/1120االتحاد، أبو ظبي، 

 
 إعلميو "الجزيرة" من الشاشة إلى شبفا  التواص  االجتماعي للدفاع عن غزة .74
من سليمان ياج إبراهيم: يسرة وألم مذيكات ومذيكي قناة الجزيرة، وتمثرهم « القدب الكربي»لدويل ا ا

بالممساة التي يكيتها الفلسطينيون، في القطا  وفي الضفل والقدب الميتلل دفكت الكثيرين منهم إل  
وت صيص تكثيف جهودهم عل  تبكات التواصا انجتماعي مباترة بكد مغادرة غرف ار بار، 

وقت كاف لهذ  القضيل، مه تبني يمالت ترويب وتيسيب عدة من أجا إبراز مكاناة السكان، 
وفضح انجرام اإلسرائيلي الذي ييصد أرواح أبرياء مدنيين، بسبب كثافل الغارات الجويل المفروضل 

 عل  القطا ، ولتوضيح الصورة عن الوضه هناك وتصييح الكثير من المفاهيم.
ميل الجزائريل  ديجل بن قنل صايبل الوجه المميز في قناة الجزيرة، ان المفارقل الغريبل وتقوا اإلعال

اإلعالم الكربي انقسم عل  نفسه وتذ ت فئل منه عن  ط التغطيل النزيهل، »هذ  المرة هي أن 
وتضيف المذيكل ومقدمل البرامب التي تيدثت مكها «. والتبرير ليح إسرائيا في الدفا  عن نفسها

وهي منهمكل في كتابل إدراجات جديدة لصفيتها في موقه الفايسبوك التي يتابكها « القدب الكربي»
أن بكض اإلعالميين و صوصا من أرض الكنانل ذهبوا يد  التيريض »الماليين من المكجبين، 
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واعتبرت بن «. ومطالبل الجي  المصري بد وا هذ  اليرب إل  جانب إسرائيا للقضاء عل  يماب
لتي تكد أوا مذيكل تميزت بيجابها عل  التاتل، أن هذ  سابقل أول  في تاريخ تغطيل اليروب قنل ا

 . 1006أو عل  لبنان  1054و 1051و 1003اإلسرائيليل عل  الفلسطينيين في غزة 
فقد « القدب الكربي»أما مديرة مكتب الجزيرة في فنزويال اإلعالميل والمراسلل ديمل التي تيدثت مكها 

نه أصبح لديها يقين في اريام ار يرة أن تيرير فلسطين أسها بكثير من تيرير بكض أكدت أ
الكقوا الكربيل. وأضافت أنها ت اطب اليهود أن يكودوا إل  روسيا والمجر وليتوانيا وباقي الدوا 
اروربيل التي قدموا منها إل  فلسطين وهو أترف لهم ييع هناك ن صفارات إنذار ون قبب يديديل 
ون صواريخ. وفي إيدى التدوينات التي كتبتها ديمل تتكر كا قلم غربي يكتب عن فلسطين بضمير 

 اصل في زمن تيولت فيه بكض ارقالم الكربيل إل  صدى مدو  للبيانات الكسكريل »يي .. 
انه وتقوا اإلعالميل التي اتتهرت بتقاريرها في تاتل الجزيرة عن دوا أمريكا الالتينيل «. الصهيونيل

«.. قضيل فلسطين ليب عندي ن يبيبي ون صديقي ون قريبي، وأي وايد يتجنب النقا  مكي»في 
فلسطين أهم منك، كنت من كنت! ويت  لو كنتو القمر نفسه الذي أعتقه: أي و ! أنساك »وتكتب 

أمام وتياوا ديمل التي تكتح فلسطين وتكبر عن ذلك صرايل «. وأنس  الساعل التي التقيتك فيها
المأل أن تفضح ما تسميه المنطح الصهيوني وتكري اليقائح التي يستند عليها في  طابه الموجه 

ن يستهدف الكزا والمدنيين »للرأي الكام الغربي. وتقوا في هذا الصدد المنطح الصهيوني يقوا انه 
لرجاا أنهم في في هذ  اليالل يكني اليح عل  النساء وارطفاا والتيوخ وا»وتضيف: » في غزة .. 

المنازا التي ت تارون قصفها؟ والمفروض أن يتوجهوا إل  المالجو؟ أم يهرعوا لاليتماء بالسفارة 
 السويسريل مثاًل؟ أم يكبروا اليدود المفتويل عل  السويد والنرويب؟
أ جا من نفسي جدا رنني في »من جهته المذيه اللبناني جالا تهدا يكتب تغريدة في موقه تويتر 

ازة عن عملي وأهلنا في غزة يستتهدون كا يوم تيت قصف آلل اليرب الصهيونيل، مكاني انن إج
 «.عل  ديسك ار بار دعما لهم

وينتط جالا وزمالم  الكثر من قناة الجزيرة كثيرا في الفترة ار يرة عل  مواقه التواصا انجتماعي 
اصرة أهلهم هناك الذين يجابهون ببسالل ليتد الرأي الكام الكربي عل  قضيل غزة لالهتمام بها ومن

جرائم ترتكب في يقهم، ويكتبر همنء أن هذا أقا واجب يمكن لهم المساهمل به عل  مستواهم في 
مناصرة القضيل وعدم انكتفاء فقط بالمواساة وهذا باعتماد متاريه عدة ويتد الرأي إليصاا الرسالل 

 كربي.إل  الميافا الدوليل في  ا الصمت الرسمي ال
 25/7/1120القدس العربي، لندن، 
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 تقرير: حرفا  التضامن الشعبية مع غزة: آالف في أوروبا.. ومئا  في عواصم العرب! .75

مصطف  بسيوني: الفارح واضح جدًا بين يركات التضامن مه التكب الفلسطيني في الدوا الكربيل 
القصف في صور تداولتها وسائا واروروبيل. ومه تصاعد الكدوان الصهيوني عل  غزة و هور آثار 

اإلعالم،  رجت الت اهرات الياتدة في المدن اروروبيل الكبرى: لندن، ومارسيليا، وباريب، وميونخ، 
وغيرها. ت اهرات ضم ت اطنف إلدانل جرائم الصهيونيل والمطالبل بوقف الكدوان، والضغط عل  

 رائيا.اليكومات اروروبيل نت اذ مواقف وممارسل ضغط عل  إس
أما في الوطن الكربي، الذي يجري الكدوان اإلسرائيلي عل  أرضه الفلسطينيل، فلم يكن رد الفكا 
التكبي بذات القوة. إذ ضمت التيركات في أفضا اليانت المئات، وذلك في عدد ميدود من 

ثير، ن عل  الكواصم الكربيل، ولم ت هر التيركات التكبيل في الدوا الكربيل قادرة عل  إيراز أي تم
 إسرائيا ون عل  ارن مل الكربيل.

كانت الت اهرة، التي تهدتها لندن مساء الجمكل الماضيل، نموذجًا لالهتمام بالقضيل الفلسطينيل في 
« يملل التضامن مه التكب الفلسطيني»و« أوقفوا اليرب»أوروبا. الت اهرة التي دعت إليها يركل 
أمام سفارة « هاي ستريت كينزنتون»نف مت اهر في في بريطانيا، يتدت أكثر من عترة آ

إسرائيا. وتزايدت أعداد المتاركين سريكًا، يت  توقف المرور تمامًا في أيد أرق  أيياء لندن. 
واعتل  المت اهرون اليافالت ذات الطابقين التي توقفت في التار ، ورفكوا عليها أعالم فلسطين 

 وصور تهداء القصف اإلسرائيلي.
توقف اليركل تمامًا ركثر من ثالع ساعات، إن أن المياا والمنازا المييطل بالت اهرة أبدت  وبرغم

تكاطفًا واضيًا مه المت اهرين، بوضه أعالم فلسطين وصور التهداء والكوفيات الكربيل عل  
 واجهات المياا وترفات ونوافذ المنازا.

 اهرة، إل  جانب متاركل البريطانيين، لكن بدا وجود الجاليات الكربيل واإلسالميل ض مًا في الت
وهي إيدى الطوائف اليهوديل « ناطوري كارتا»الملفت للن ر كان متاركل أعضاء من طائفل 

اررثوذوكسيل الرافضل للصهيونيل. ووضه همنء الكوفيل والكلم الفلسطينيين مه القبكل اليهوديل التي 
عار عل   رئيب الوزراء اإلسرائيلي بنيامين( : »يتميزون بها. وتيدع عنهم الكاهن يكقوب قائالً 

نتنياهو الجرائم عل  يرتكبها في يح التكب الفلسطيني. إنهم ن ينتمون ال  اليهوديل. اليهوديل 
ترفض الصهيونيل وجرائمها. فلسطين يجب أن تتسه للمسلمين والمسيييين واليهود عل  السواء، 

 «.نتنياهو وأمثاله عار عل  اليهوديل
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ور  ابدى النائب السابح في مجلب الكموم البريطاني جورج غالوي، في الكلمل التي ألقاها، دهتته بد
ر ذلك بالطابه  من ضكف ردود ارفكاا اطتيل من المنطقل التي يتم الكدوان عل  جزء منها، وفس 

يتجاج، انستبدادي لألن مل الياكمل في المنطقل، والتي تيرم التكوب من يقها في التكبير وان
 مكتبرًا ذلك أكبر  دمل تقدمها تلك ارن مل إلسرائيا.

من ضاقت بهم القاهرة، ييع نيقتهم قوات ارمن في كا ت اهرة تضامنيل مه غزة، وجدوا فسيل 
للت اهر في لندن. وأعربت ارديبل المصريل أهداف سويف، التي تصادف وجودها في ت اهرة 

، عن تفاملها بيركل التضامن مه التكب الفلسطيني «السفير»الكاصمل البريطانيل، في يديثها إل  
في كا مرة يستدعي ارمر تيركًا تبادر يركل التضامن إل  موقف قوي »في بريطانيا، وقالت 

 «.وممثر. لقد نجيت اليركل في تغيير الرأي الكام البريطاني تجا  القضيل الفلسطينيل
عتين من بدايتها، لم تنته بسهولل. إذ تيركت بكدها مسيرة الت اهرة، التي كان مقررًا أن تافض  بكد سا

أ رى ضمت اطنف لكدة كيلومترات في توار  لندن. ولم تتهد ن الت اهرة ون المسيرة أي 
متاينات مه المارة أو ارمن، الذي اكتف  بكما ياجز عل  مسافل من السفارة اإلسرائيليل لمنه تقدم 

 المت اهرين تجاهها.
يملل التضامن »ا، تيدثت البايثل في تمون الترح اروسط في جامكل كامبريدج، عضو من ناييته

اليملل نجيت في »، قائلل إن «السفير»في بريطانيا آن ألكسندر، ال  « مه التكب الفلسطيني
التمثير في الرأي الكام البريطاني بتكا مليو ،  اصل في النقابات الكماليل. نقابات رئيسيل ات ذت 

ياسمل ضد إسرائيا تضامنًا مه التكب الفلسطيني، وبكض النقابات ات ذت قرارًا بمقاطكل مواقف 
 إسرائيا.

الجامكات أيضًا تهدت تيوًن مليو ًا في هذا الصدد، سواء عل  مستوى اليركل الطالبيل، أو عل  
، المقاطكل المستوى اركاديمي، ييع قررت مجموعل كبيرة من اركاديميين من نقابل أساتذة الجامكل

اركاديميل للدولل الكبريل، والضغط عل  الجامكات لتقاطه بدورها أكاديميًا وثقافيًا. كما نجيت اليملل 
 في دفه الكثير من المياا التجاريل والتركات ال  أن تكلن أنها ن تتكاما مه إسرائيا.

قرن الماضي، عندما كان لها وجود يمتد إل  سبكينيات ال« يملل التضامن مه التكب الفلسطيني»
تزايد تمثيرها بقوة  1000أسسها نقابيون ويساريون بريطانيون، ولكن مه انتفاضل ارقص  في الكام 

ونجيت في  لح تصور م تلف عن القضيل الفلسطينيل في بريطانيا. يت  أن تركل ارمن 
فلسطينيل، التي اضطرت لالنسياب من تكاقداتها مه السلطات ال« جي فور إب»البريطانيل التهيرة 

 تملت إترافًا عل  السجون ونقاط التفتي  بكد تزايد الضغط التكبي عليها في بريطانيا.
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لإلفطار « جبهل ثوار المكارضل»الصورة م تلفل تمامًا في القاهرة. لقد نجيت الدعوة التي وجهتها 
ما دفكهم إل   الجماعي تضامنًا مه التكب الفلسطيني في نقابل الصيافيين، في يتد بضه مئات،

تن يم وقفل ايتجاجيل أمام النقابل، وسرعان ما تيولت الوقفل إل  مسيرة توجهت نيو وسط المدينل 
 وتزايد عددها يت  اقترب من ارلف.

، عندما نجيت الثورة المصريل، ولو 1055ويبدو المتهد مغايرًا لذاك الذي عرفته القاهرة في الكام 
ط الح اليريات. وقتها قام المت اهرون بتيطيم الجدران ال رسانيل يوا مريليًا، في كسر انستبداد وا 

مقر السفارة اإلسرائيليل في القاهرة، ولم يمنه انرتفا  التاهح لمقر السفارة التي كانت في الطابح 
 السادب عتر في إيدى البنايات، الثوار من تسلح المبن  واقتيامها، وتمزيح الكلم اإلسرائيلي عليها.

رات لم تتوقف عل  لندن، با سار اننف في الكاصمل الفرنسيل باريب أمب اروا، كذلك الت اه
 في مدينل ليا تماا فرنسا، تضامنًا مه الفلسطينيين وايتجاجًا عل  الكدوان انسرائيلي عل  غزة.

، الياكم« يزب الكدالل والتنميل»كما سارت ت اهرات في كا من الكاصمل التركيل أنقرة، بدعوة من 
وفي الكاصمل الهنديل نيودلهي ييع ايتتد عدد من الميتجين أمام السفارة اإلسرائيليل وياولوا ازالل 

 الياجز ارمني فتصدت لهم قوى ارمن واعتقلت بكضهم.
اليركل التكبيل »كذلك سارت ت اهرات في كتمير الهنديل، وفي نهور الباكستانيل بدعوة من 

وفي الكاصمل «. من مل الطالب المسلمين»اسالم أباد بدعوة من  وأ رى في الكاصمل« الباكستانيل
 البنغاليل دكا.

ويبدو أنه في مواجهل التكب الفلسطيني تتسلح الصهيونيل بميدع ما في الترسانل ارميركيل، وتنفح 
المليارات عل  أن مل الدفا  المضادة لصواريخ المقاومل. ولكن يبق   ط دفاعها اروا هو أن مل 

 بداد التي تتكفا بمواجهل غضب التكوب وتمنه ايتجاجاتهم.انست
 25/7/1120السفير، بيرو ، 

 
 مفوض األونروا يطالب "إسرائي " بوقف هجماتها ضّد المدنيين والبنى التحتية في غزة .76

يسن دويان: طالب مفوض انونروا بيير كرينبوا اسرائيا بوقف هجومها ضد المدنيين والبن  –غزة 
 نيل في غزة باعتبارها م الفل للمبادئ ارساسيل للقانون اإلنساني الدولي. التيتيل المد

وقاا كرينبوا في ممتمر صيفي عقد في غزة في مدرسل إليواء المتردين بغزة ان "قطا  غزة يكي  
 مجددا  روفا دراماتيكيل وصكبل للغايل،  روفا كنا نمما عدم يدوثها.
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قد يضرت إل  غزة كي أطله مباترة عل  الوضه الناجم واضاف "بصفتي مفوضا عاما لألونروا، ف
عن الكمليات الكسكريل اط ذة في انتسا  برفقل منسح التمون اننسانيل جيمب راولي وقد أتيت 
أيضا رتابه مه مدير عملياتنا في غزة بوب تيرنر ب صوص مستوى استكداد ارونروا ومقدرتها عل  

 انستجابل الطارئل".
"جراء تصاعد الكنف في قطا  غزة وجراء ال سائر البتريل والماديل المدمرة التي وعبر عن قلقه 

جريح،  5،500قتيال وأكثر من  574يتكبدها المدنيون، وقاا إن عدد الضيايا اطن قد وصا إل  
ممكدا ان كا الممترات والمكطيات تتير إل  أن النساء وارطفاا يتكلون عددا مليو ا من ضيايا 

 جويل الياليل وهذا بيد ذاته ممثر ومقلح. الغارات ال
وأضاف "إن عدد الوفيات من ارت اص ذوي اإلعاقل الذي أوردته التقارير نتيجل الضربات 
اإلسرائيليل يتكا مصدر قلح  اص بالنسبل لي ت صيا موضيا إن ما بدأ بانست دام المكثف للقوة 

سرائيلي دا ا غزة، ارمر الذي يمدي إل  الجويل قد يمتد لكمليات أرضيل وتوغا فكلي للجي  اإل
ال تيل من أن يدفه ثمن تداعياته المزيد من المدنيين وفي الوقت نفسه، فين الصواريخ ن تزاا 

 تنطلح باتجا  م تلف المدن اإلسرائيليل من دا ا القطا ".
يتهم وبنفب اطماا واكد ان الفلسطينيين ليسوا أرقاما إيصائيل؛ إنهم بتر مثا اط رين في الكالم، بهو 

 والتطلكات بمستقبا أفضا رطفالهم.
وطالب مفوض انونروا كرينبوا "القوات اإلسرائيليل بوقف هجومها ضد المدنيين والبني التيتيل 
المدنيل باعتبار  م الفل للمبادئ ارساسيل للقانون اإلنساني الدولي، موضيا انه "في مناطح غزة 

قص  درجات ضبط النفب واإلجراءات انيترازيل والتناسبيل يجب المكت ل كثيرا بالسكان، فين أ
 ايترامها والتمكيد عليها من أجا تجنب المزيد من الضيايا وزعزعل انستقرار بتكا عام". 

مدرسل تابكل لألونروا موضيا  51نجو في أكثر من  57000واتار كرينبوا ال  لجوء أكثر من 
هذ  للمرة الثالثل عل  التوالي في السنوات ال مب الماضيل  ان والبكض منهم يقوم بكمليل النزوح

وبكضهم نزيوا لنفب المدرسل المموي وات ذوا نفب الغرفل الصفيل ملجم ممقتا كما فكلوا في 
واكد كرينبوا ان يياة الكترات من اطنف عل  يافل  طر كبير نتيجل استمرار الكمليات  الماضي".

 المدنيين فيها.الكسكريل انسرائيليل واصابل 
 25/7/1120الحياة الجديدة، 
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 أوباما: لا"إسرائي " الحّق في الدفاع عن نفسها من هجما  ال تغتفر من جانب حماس .77
واتنطن: قاا الرئيب باراك أوباما يوم انثنين إنه تفاءا بكد اقتراح مصر وقف إطالح النار بين 

وجه ما سما  "هجمات ن تغتفر." جاءت كلمات إسرائيا والفلسطينيين وعبر عن مساندته إسرائيا في 
 اوباما بكد ان أقام يفا اإلفطار السنوي في البيت اربيض بمناسبل تهر رمضان.

وقاا في تصرييات للضيوف في اليفا ومنهم دبلوماسيون من بلدان الكالمين الكربي واإلسالمي ان 
 الفلسطينيين. هدف الونيات المتيدة ما زاا هو ارمن لإلسرائيليين وكذلك

وقاا "اطن سمقولها بوضوح وجالء ن بلد يقبا أن تطلح الصواريخ دونما تمييز عل  مواطنيه. ولذلك 
كان موقفنا واضيا جدا في أن إلسرائيا اليح في الدفا  عن نفسها مما اعتبر  هجمات ن تغتفر من 

 جانب يماب."
صفوف المدنيين الفلسطينيين ممساة ولهذا  واستدرك بقوله "في الوقت نفسه فين القتا واإلصابل في

 أكدنا عل  ضرورة يمايل المدنيين بصرف الن ر عن هويتهم وأينما يكيتون."
وقاا أوباما إن الونيات المتيدة تفكا كا ما في وسكها من أجا الكودة إل  اتفاح التهدئل بين 

 .1051الطرفين الذي تم التوصا إليه في عام 
ما أن مصر قدمت اقترايا لتيقيح هذا الهدف الذي نمما أن يكيد الهدوء الذي وقاا "إننا نتكر بتفا

كنا نسك  إليه. وعموما فين الوضه في غزة يكيد إل  أذهاننا مرة أ رى ان الوضه القائم ن يمكن أن 
يدوم وان السبيا الوييد إل  ارمن اليح هو تيقيح سالم عادا ودائم بين اإلسرائيليين 

 والفلسطينيين."
 25/7/1120وفالة رويترز لألنباء، 

 
 واشنطن تدعو "إسرائي " لعدم شّن هجوم بري على غزة .78

واتنطن ا  أ ف ب(: دعت الونيات المتيدة اسرائيا انثنين ال  عدم تن هجوم بري عل  قطا  
 غزة وقالت انه يمكن ان يكرض يياة المزيد من المدنيين لل طر.

قاد اسرائيا بتمن عدد القتل  المدنيين الذين سقطوا في قطا  غزة ان ان البيت انبيض امتنه عن انت
يمايل ” مسموليل“وعليها ” اليح“جراء الغارات الجويل انسرائيليل، وقاا ان اليكومل انسرائيليل لها 

 مدنييها من الهجمات الصارو يل.
 25/7/1120رأي اليوم، لندن، 

 



 
 
 

 

 
           57ص                                     3179 العدد:     25/7/1120الثلثاء  التاريخ:

 

  " تشّن حاليًا ثالث أفبر عملية تقوم بها ضّد غزةوزير الخارجية البريطاني وليام هيغ: "إسرائي .79
لندن، ا ف ب ا ارناضوا: أعلن وزير ال ارجيل البريطاني وليام هيو انثنين استقالته من منصبه 
 لتولي رئاسل مجلب الكموم، وذلك في إطار تكديا وزاري ميدود لليكومل التي يقودها المياف ون.

هي ثالع “الكمليل الكسكريل التي تتنها إسرائيا ياليا عل  غزة، وقبا اعالن استقالته قاا هيو، إن 
 أكبر عمليل يتنها الجي  اإلسرائيلي عل  القطا ".

انثنين، أمام مجلب الكموم البريطاني، والتي أوضح ” هيو“جاء ذلك في التصرييات التي أدل  بها، 
ري ضد قطا  غزة، أدت يت  اطن إل  من التهر الجا 7الكمليل التي بدأتها إسرائيا في الا “فيها أن 
صابل  549استتهاد   ”.آ رين 5190فلسطينيا، وا 
من يح التكب اإلسرائيلي أن يكي  آمنا بدون أي تهديدات، كما أن من يح أها غزة أن “وأضاف 

 ”.يكيتوا في أمان وسالم أيضا
تهداء من المدنيين، وأن في المئل من ال 40ولفت الوزير البريطاني إل  أن ارمم المتيدة تتوقه أن 

ثلثهم من ارطفاا، موضيا أنهم تيركوا بسرعل بكد اندن  اريداع من أجا إجالء ونقا المواطنين 
 البريطانيين إل  بالدهم بتكا آمن.
بريطانيا كانوا  17لقد ساعدنا “، مضيفا “بريطانيا من القطا   17وذكر أنهم أجلوا، مساء اريد، 

دة إل  البالد، مساء أمب، إذا انتقلوا إل  إسرائيا، ومنها إل  ارردن، ومن موجودين بغزة عل  الكو 
 ”.هناك سيستمنفون طريقهم

غزة يكي  بها أنف ارت اص من المدنيين غير المسمولين عن الصواريخ التي “ومض  قائال: 
، لكن تقذف تجا  إسرائيا التي نرى أنه من يقها الدفا  عن نفسها ضد ما تتكرض له من هجمات

 ”.يمايل المدنيين في غزة أمر مهم أيضا
وأوضح أن بالد  لديها ثالثل أهداف ب صوص اروضا  الراهنل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين: 

يياء عمليل السالم بين الجانبين“  ”.اولها وقف إطالح النار، ووضه يد للتيديات اإلنسانيل، وا 
 20/7/1120رأي اليوم، لندن، 

 
 نية تدين فافة الهجما  التي تستهدف المدنيين السفارة الصي .81

بترا: عبرت الصين عن بالو قلقها ازاء التصكيد المستمر للصرا  الفلسطيني انسرائيلي  –عمان 
 وانيداع الجاريل.
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وقالت السفارة الصينيل بكمان في بيان صيافي وزعته أمب انثنين ان بالدها تدين كافل الهجمات 
ن، متيرة ال  التيركات الصينيل بهذا ال صوص وا رها زيارة المبكوع التي تستهدف المدنيي

الصيني ال اص لكمليل السالم ال  فلسطين واسرائيا وقيام مسموا صيني بارز يوم أمب انوا بكقد 
 اجتماعات مه سفراء فلسطين واسرائيا والدعوة ال  اقص  درجات ضبط النفب من كال الجانبين.

الح النار فورا، وتجنب ات اذ أي إجراءات قد تزيد من تصكيد التوتر مه ودعت ال  اهميل وقف إط
التمكيد عل  ان است دام القوة يمدي ال  تفاقم النزا  والكراهيل ويجلب المزيد من المكاناة للتكب 

 الفلسطيني وتكرقا عمليل السالم.
الصين للكب دور من وأضافت ان الوسائا السلميل هي السبيا الوييد ليا النزا  ممكدة جاهزيل 

  الا المجتمه الدولي في هذا اإلطار. 
 25/7/1120الرأي، عّمان، 

 
 خبير أمريفي: استخدام حماس طائرة من دون طيار أربك "إسرائي " .80

ميمد المداح  واتنطن(: قاا البايع في مجلب الكالقات ال ارجيل في واتنطن الدكتور ديفيد 
لطائرة بدون طيار إل  دا ا الكمح اإلسرائيلي، تطور  طير  كيلسي، إن توجيه المقاومل الفلسطينيل

ونوعي في طبيكل المقاومل ضد انيتالا، وهو ما أربك المتهد اإلسرائيلي في كيفيل التكاما مه هذا 
، إن استمرار التصكيد سوف يسفر عن كارثل ميققل بسقوط المزيد من «عكا »التطور. وأضاف لا

. وتساءا: كيف يصلت المقاومل عل  هذ  الطائرات، وما مدى الضيايا  اصل من الفلسطينيين
تقنيتها وتطورها، ونجاح است دامها عل  أرض الواقه، وما إذا كانت هذ  الطائرات تست دم لضرب 

 أهداف إسرائيليل أم أنها للمراقبل ومتابكل ما يجرى عل  اررض. 
 25/7/1120عفاظ، جدة، 

 
 ية فلسطينية و"إسرائي " تخسر "معرفة القلوب"الشوارع األوروبية واألمريفية ملف .82

د. سنان تقديح: قبا اسابيه قليلل2 أبان بيع جي  انيتالا اإلسرائيلي عن  -تيكاغو -رأي اليوم
مستوطنيه الثالثل الممسورين في ال ليا2 أطلقت ماكينل الدعايل الرسميل اإلسرائيليل عبر وسائا 

نات مدفوعل عل  وسائا انتصاا انجتماعي2 يملل تيت ارعالم المميدة لها عالميا2 وعبر اعال
ميصلتها كانت عدة ت اهرات في مدن التواجد الكثيف لليهود في الونيات ”2 اعيدوا لنا فتياننا“اسم 

المتيدة لم تستجلب اكبرها في مدينل تيكاغو اكثر من ثالثمائل نفر مك مهم من طالب المدارب 



 
 
 

 

 
           59ص                                     3179 العدد:     25/7/1120الثلثاء  التاريخ:

 

افالت مدارسهم وهذا رغم الدعايل اإلعالميل المكثفل2 ورعايل الدينيل اليهوديل ممن يضروا بي
ارميركي ريبكام إيمانويا وياكم الونيل الذين ارسال مندوبين -الت اهرة من عمدة تيكاغو اإلسرائيلي

 عنهما.
فيما ”2 نيك“اما اليملل عل  وسائا انتصاا انجتماعي فلم تيصا عل  اكثر من عترة انف 

الم صص لليملل2 واغرقو  بصور ارطفاا التهداء ” ها  تاأ“الفلسطينيون اا ا تطف الناتطون 
طفال م تطفا في السجون  190وارسرى في فلسطين2 وتيولت اليملل للمطالبل بتيرير نيو 

 اإلسرائيليل.
واروروبيل مئات -عل  الجانب ار ر، ومنذ بدايل الكدوان اإلسرائيلي  رجت في المدن ارميركيل

ات المميدة لفلسطين المتوسط اليسابي للصغيرات منها ن يقا عن ارلف مت اهر من ابناء الت اهر 
الجاليل الفلسطينيل المغتربل والمتضامنين مكهم المتضاعف عددهم بتناسب طردي مه تصاعد 

 الجرائم اإلسرائيليل بيح المدنيين الكزا في فلسطين.
اليافز اركبر ل روج المتضامين في الغرب مه  وأن كان تالا الدم الفلسطيني المسفوح يوميا هو

وارميركيل الرئيسيل كافل يكتف ان -فلسطين، ان ان كثافل هذ  الت اهرات وتمولها للمدن اروروبيل
اسرائيا  سرت ما يسم  بمكركل كسب القلوب او الرأي الكام الكالمي الذي ينفض بتسار  من يوا 

لتبرير جرائمها بيح أطفاا ” الهولوكوست“في المستند رسطورة دولل امتهنت انبتزاز السياسي والكاط
 ونساء تكب أعزا.

من قرأ ال ارطل الجغرافيل للت اهرات يدرك ان التار  الكالمي بات ملكيل فلسطينيل دٌفه ثمنها بالدم 
ان واصلت ” طابو“الذي تواصا اسرائيا استبايته وهي ملكيل تكاد تتيوا ال  تمليك رسمي موثح 

 ئيا نهب القتا المدعوم بالقوة الكسكريل في مواجهل قوة اليح الفلسطيني ارعزا.اسرا
ومن قرأ التاريخ يدرك ان التغيير يبدأ دائما من التار  وهو التار  الذي بات لمميدي فلسطين اليد 
ارعل  به لدرجل ان بكض المدن كلندن، تيكاغو، نيويورك، لوب انجلوب وباريب باتت تتهد 

يوميل في مناطح متفرقل منها با ووصا ارمر في مدينتي تيكاغو وعمدتها اسرائيلي ت اهرات 
يد اغالح توار  رئيسيل يوا القنصليل اإلسرائيليل ثالع ” الهاغانا“ووالد  ارهابي سابح من جماعل 

 مرات ولكدة ساعات في كا ت اهرة ايتجاجا عل  الدعم ارميركي الكسكري والسياسي إلسرائيا.
الكالمي بات ملكيل فلسطينيل لدرجل ان اسرائيا اعترفت ضمنيا بهزيمتها فيه منذ نيو عام  التار 

عندما لجمت هنا في الونيات المتيدة ال  المستويات التتريكيل لسن تتريكات ٌاسقطت في ونيات 
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في  نيويورك، ميريالند والنيوي تجرم وتكاقب مقاطكيها بكد ان  سرت مكاركها الوايدة تلو ار رى
 الصروح والمن مات اركاديميل، الكنائب، المتاجر والتركات.

 مسل افر  من اصا تسكل تابكل لجامكل كاليفورنيا اليكوميل تقاطه إسرائيا ومثا ذلك في عدة 
تتكاما مه جي  انيتالا قالت انها ” ايفنت“و ” هيوليت باكارد“عدة تركات منها …ونيات ا رى

قالت ” G4S“تركات ا رى اهمها ….ما تورد  ضمن المكايير الدوليل  بصدد التمكد من ان است دام
وا رى تملصت من الكالقل مه دولل الكيان كتركل … انها لن تجدد عقدها مه اسرائيا بكد انتهائه

التي قالت انها تبيه مكداتها للجي  ارميركي الذي يقدمها إلسرائيا2 وثالثل كممسسل بيا ” كتربلر“
 …والقائمل تطوا…راتها من تركات تتكاما مه انيتالاغيتب سيبت استثما

 20/7/1120رأي اليوم، لندن، 
 
 الحرب القذرة على غزة العزة .83

 سيف الدين عبد الفتاح
تكي  ارمل ضمن عالم أيداثها لي ات كاتفل، إن أن هذ  اللي ات الكاتفل ن يمكن أن تمتي 

تها  أين المينل التي تواجه ارمل؟( إل  لي ات فارقل أاكالهوا في التمثير في ارمل إن أن تتيوا كاتفي
تفرح بين مريلل مضت وأ رى آتيل، "فارقل" ف  تبين وهنو أمرها، ووهنو تفكيرها وتدبيرها وعناصر 
تغييرها، وتفرح وتفرز بين إمكانات ارمل في المواجهل والممانكل والمقاومل، وبين عناصر وآليات 

 أرجائها، والترويب للقبوا ال انه وانستسالم الفاقه والفاجه. ت ذيا ارمل ونتر اليمب في 
نني بيركل التاريخ  -هذ  اللي ل الفارقل نبد أن تتيوا  لتبيع في التروط التي  -وفح وعي  سا

م عناصر وهن ارمل، إنها لي ل التقاط الكبرة في ال برة والفكرة، تتيوا فيها هذ  اللي ل الفارقل  تقو 
م ما مرَّ بنا من مواقف واهنل وأنماط فاسدة في إل  لي ل مقو ِ  م ما نين فيه وزًنا وتمثيًرا، وتقو  مل، تاقو 

التفكير والتدبير؛ بييع تتر  في عمليات "إصالح" يقيقيل وجذريل للتمكين لتروطه وتفكيا 
 مقوماته.

ستقالا كانت عمليات فك انرتباط لألن مل بقضيتها ارم التي كانت من أهم أسباب يركات ان
والتيرر من انستكمار والثورات "القضيل الفلسطينيل"، التي تيولت إل  ما صار يسم  إعالميا 
"النزا  الفلسطيني انسرائيلي". واكتفت ارن مل بيديع الضرورات وانكفمت تمارب لغل تديدة الوهن 

يالل وعمليل إل   والهوان تيت كلمات من ز رف القوا "السالم  يار استراتيجي" ويولت السالم من
نجازات عريضل، وأ ذ  يار   يار با وقرار مفروض وعدت فيه ارن مل التكوب بر اء موهوم وا 
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المقاومل يتوارى والممانكل تنزوي والمواجهل تغيب، ودلفنا إل  سكل أوسلو ومدريد وتروط الرباعيل 
انيل وأمنه المزعوم ف  الياميل لإليتالا المسوغل لكا اغتصاب، الياف ل ط ر الكيانات انستيط

مطالبل من الطبيب المنتيا الدجاا أن يتكاي  الكيان مه سرطان  بيع يرع  فيه وينتتر، وصون 
إل  "الكنف المتبادا" والقدب الترقيل هي الكاصمل، ومسموليل يماب عن تدهور أوضا  القطا ،  

تراف بالغصب والغاصب ويقه با بدا للبكض أن يغير من السنن الكونيل والنواميب المرعيل، بانع
ف  أن يقتا ويدمر، وتقديم التكر له عل  جرائمه في قتا أبناء التكب الفلسطيني ناكرين عليه يقه 

 في المقاومل. 
إن القضيل الفلسطينيل أكبر من أي اتفاح أو  رف سياسي تفرضه المكادنت السياسيل ومكايير 

د الدولل مه يدود الوطن، رنه قد يكون مفهوم القوى اإلقليميل، وليب ضروريا بمن تتطابح يدو 
الدولل في مريلل مكينل دون يدود الوطن، وبالنسبل للثابتين الصامدين يجب أن يبق  ياضرا لديهم 
بمن الوطن الفلسطيني تمتد يدود  من البير إل  النهر، وليب ميصورا بيدود تفرضها المكايير 

 الدوليل وا تالا موازين القوى.   
قيم مه اننقالب إن اننبطاح والذا والهوان، وتغيبت مكاني الكزة والكرامل والنصرة؛ وتجلت ن يست

كا هذ  المكاني وأكثر منها في الموقف اننقالبي ون نقوا المصري من الكدوان اإلسرائيلي المتجدد 
ا، أي عنف عل  غزة الكزة إذ  رجت علينا  ارجيل اننقالب لتمكد عل  استنكارها للكنف المتباد

متبادا بين دولل غاصبل مغتصبل مكتديل وتكب أعزا يكي  بين سندان انيتالا ومطرقل 
اليصار، ذلك اليصار الذي لم يتوقف يوما يت  أثناء القصف الصهيوني المتواصا باإلعالن 

 اننقالبي عن تدمير عترات اننفاح متزامنا مه قصف غزة المياصرة. 
إلعالمي الكاهر المتماهي مه هذا الموقف الم زي ننقالب الكار ولن يكون مستغربا ال طاب ا

والدمار لألمل الكربيل ولمصر والمصريين إذ تنافب اإلعالميون في إبراز اننيطاط بالتماتل تارة أو 
بانعتماد عل  القنوات اإلسرائيليل كمصدر للمكلومل تارة أ رى وصون إل  انبتهاج بالقصف 

"الدك" أو يت  تقديم التكر لنتنياهو عل  ضرب غزة.واست دام مهين من إعالم  اإلسرائيلي ووصفه با
فاجر تاجر لكلمات الكدو وتوابكها وذراريها من  طاب التبرير والتمرير إلسرائيا وسياساتها و طاب 
الذا واننبطاح واإلذعان رفكاا إجراميل إسرائيليل ن تواجه إن ب طاب التجب اللين وضبط النفب 

 كنف المتبادا  طاب أبو غمزة "كد  وكد " ، طاب فاضح وكالم ماسخ. وال
ومن هنا نمكد أن اننقالب الذي ن ين ر إن أسفا قدمه وليست لديه أي رميل للمستقبا ن لمصر 
ون لألمل، يرى مصليته في ضرب غزة من جانب اإلسرائيليين ويستغا ذلك لصوأ  طاب يرضي 
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ف المتبادا، أو عن انستفزاز الفلسطيني إلسرائيا، وكذلك بتبني رميل سادته سواء باليديع عن الكن
إسرائيا نفسها ليا الصرا  الكربي اإلسرائيلي لكي يياف  عل  وضكه ويقدم نفسه بمنه اليارب 
ارمين عل  مصالح إسرائيا والونيات المتيدة ارمريكيل في الترح اروسط وييجز مسبقا موقكه 

ضمن "كتابه ارسود" في تنفيذ متروعات الغرب في المنطقل لضمان استمرار   ويقدم أوراح اعتماد 
 وبقائه يت  ولو عل  يساب مصالح أمته وتكوبها.

يكضد من ذلك نجاح أذر  اننقالب الموصوفل بالمدنيل في تزييف الوعي وقلب اليقائح وصناعل 
رهون، تذكرهم بانقالبهم وبجرائمهم ومن الكراهيل لكا مكاني الكزة والن وة والترف رنها تذكرهم بما يك

هدار من ومل القيم، ونسف الم زون اليضاري وا عالء قيمهم  ثم فهم يرغبون في قلب المفاهيم وا 
ال سيسل الضالل المضلل التي يجيدونها ويرغبون في هيمنتها عل  الواقه المصري، فها هم يتبنون 

يليل للكدوان ويتمتون في مقتا ارطفاا المن ور الصهيوني لأليداع ويروجون للقصل اإلسرائ
والتيوخ والكجائز والمكاقين، يريدون أن تسود ن رتهم وأن تروج مقونتهم وأن تهيمن قيمهم عل  
المجاا الكام في الدا ا وال ارج ن لت ء إن لمياولل إسناد تبريريهم ليرب عل  إرهاب ميتما يبدأ 

ء تيطنل كا همنء ضمن  طل جهنميل ن ت لو من باإل وان وينته  عند يماب ف  سياقات أجوا
تبييض صفيل الكيان الصهيون  وسياساته فانقلبت مه انقالبهم المكايير فصار الكدو منا ف  الدا ا 
وصار الكدو ال ارجي ف  مممن با وميا تقدير يبدو ذلك في  طاب ود وغرام بين إسرائيا 

 وممسسات اننقالب وا عالمييه.
كاتفل فارقل فضيت اليصار المتكمد والمقصود وكتفت المستور وميزت مكركل غزة فاضيل 

وفرقت بين  مائر المقاومل اليقيقيل ولغل اننبطاح انستسالميل والتبريريل، فاضيل لمقونتهم 
وطروياتهم وأن متهم اننقالبيل ويركاتهم ارمنيل، تمامًا كما كانت رافكل يملت القضيل وارمل نيو 

كون لها ما بكدها من دون تك، فغزة الكزة التي أورثت إسرائيا الرعب، سطرت ميطل جديدة، سي
تاري ا من الكزة والكرامل ليب لغزة أو فلسطين ويدها ولكن لألمل جميكا، ولتثبت أن اإلنقالب ن 
يمدي إل   ذنن الدا ا ويسب ولكن اننقالب يورع ال زي والت اذا والتراجه لكا مكاني الكرامل 

 ا وال ارج.في الدا 
المقاومل لالنقالب والمقاومل إلسرائيا يثبتان أن قدرات المقاومل تمثا فكا ارمل وفاعليتها، وعز 
ارمل ويقائح تمكينها، ها تكلمنا درب المقاومل من  براتها المتكددة عل  مر التاريخ والتي 

ارمل وكرامتها، أم أن  استطاعت أن ترد الكدوان عل  اروطان استبدادا أو ايتالن وأن تيمي ترف
البكض لم يكد يكرف لمكان  الترف والكرامل والكزة مكن ، أنها المقاومل ن مساومل من أرباب 
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السياسل القذرة وواقكيتها الواهنل التي في يقيقتها ليست إن سقوطا واهنا ووقوعا ن واقكيل، ون مقاولل 
 تاهت وجوههم وساء مايفكلون.  للمنتفكين من هذ  السياسات في اليفا  عل  كراسيهم،

 25/7/1120، 12موقع عربي 
 
 وسط حروبنا العبثية.. غزة تخوض صراعنا التاريخي .84

 فهمي هويدي
في يين ييفا الكالم الكربي بيروب وصراعات عبثيل بين ارتقاء، فين غزة ويدها ت وض يربا 

 بطوليل ضد ارعداء اليقيقيين.
 5) 

الكالم الكربي عنوان كا صباح. داع   تن يم الدولل اإلسالميل( صارت أ بار اليروب ارهليل في 
تصفي مكارضيها وتقترب من بغداد بكد سقوط الموصا وتكريت. اليوثيون عل  أبواب صنكاء بكد 
سقوط عمران. في ليبيا: بنغازي ضد طرابلب والزنانل ضد مصراتل. انقتتاا في غردايل بالجزائر بين 

 الكرب وارمازيو.
لسلطل في مصر ضد اإل وان واإلسالم السياسي، وأيكام اإلعدام طالت أكثر من ألف، يملل ا

ألفا. السلطل في تونب تسك  لتطويح مكاقا السلفيين الذين يرفكون لواء أنصار  56والمكتقلون 
التريكل. تن يم القاعدة يقصف عرعر في جنوب السكوديل، واإلذاعل البريطانيل قدرت عدد المكتقلين 

مملكل بكترين ألفا. اإلمارات تياكم نيو تسكين ناتطا، وأيكام اليبب تاليح عترات في ال
 المدونين.

 لبنان ي رج من انفجار ليهتز جراء انفجار آ ر. التيكل متتبكون مه الن ام في البيرين.
يملل  ليجيل تقودها السكوديل واإلمارات إلجهاض ثورات الربيه الكربي، الن ام في دمتح يمطر 

رضيه بالبراميا المتفجرة، وأعداد القتل  في السجون و ارجها تتزايد. ايتراب التيكل والسنل. ونذر مكا
اتتباك بين السنل والكلويين وبين الكرب واركراد. مواجهات قبليل في دارفور. ايتراب مكتوم بين 

 السكوديل واإلمارات من ناييل وبين قطر من ناييل ثانيل... إلخ.
ضد الكا، وأسبابها تتراوح بين الصرا  السياسي وبين ارسباب الكرقيل والطائفيل  كمنها يرب الكا

والمذهبيل، القاسم المتترك بينها أنها يروب بين ارتقاء وف  دا ا البيت الكربي الكبير. كلها 
  صم من الرصيد الكربي.
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مر الذي يسوأ لي أن الجالد والضييل والقاتا والمقتوا والمنتصر والمهزوم، كلهم من الكرب، ار
أصفها بمنها يروب وصراعات فجرتها يسابات وقتيل ومرارات عارضل، ون تيء فيها يمثا تيون 
إستراتيجيا أو صراعا تاري يا. أطرافها هي الدوا الكربيل بيكامها ومثقفيها وجيوتها ونفطها وثرواتها 

ر/ التقيح يت  بدت كمنها يروب وا عالمها وتاري ها وتيالفاتها. ذلك كله مو ف للقضاء عل  اط 
 اننتيار الكربي.

 1) 
في  ضم ذلك الصرا  المرير فيننا ن نكاد نسمه  برا عن اتتباك من أي نو  من الكدو اليقيقي 
لألمل الذي يمثا التهديد اركبر رمنها ومستقبلها ووجودها، ويجسد أعل  مراتب اإلرهاب. ترك الكالم 

دو  اليقيقي. فمدار  هر  له وان رط في تلك الصراعات الكبثيل الكربي صراعه التاري ي ضد ع
نما تكرض الكالم الكربي ليمالت من غسيا المخ  والصغيرة وربما الوهميل أيضا، ليب ذلك فيسب وا 
صنفت الكدو التاري ي في عداد ارصدقاء والمكاهدين، وروجت لكداء إيران والتيكل في مريلل 

وذهب بنا الكبع إل  أبكد، ييع فوجئنا بمن مل عربيل تقف في  ولليرب ضد اإلرهاب في مريلل،
صف الموانة لإلسرائيليين وال صام للفلسطينيين، وصكقتنا أصوات امتديت ارولين ولم تكف عن 

 هجاء ار يرين.
وسط ذلك التضليا السياسي واإلعالمي الم يم، برزت غزة كاستثناء مده . لم ت تا فيه البوصلل 

ه عمليات التضليا التي أفسدت الكقوا وتوهت الضمائر. وسواء كان ذلك ا تيارا لها ولم تنطا علي
قدر لها  -القطا  المياصر والمنهك-أم كان ضرورة فرضت عليها واستجابت لها، فالتاهد أن غزة 

أن تيما ويدها الكبء الذي ت لت عنه ارن مل الكربيل، بكا هيلمانها ويتودها الكسكريل وثرائها. 
غزة بدور الرميل الكربيل الصائبل والضمير الكربي الذي لم يمت. وكتبت صفيات ذلك  نهضت

 الفصا من التاريخ بدماء أبنائها ودمو  نسائها، يت  استيقت أن توصف باعتبارها "تهيدة الكرب".
ذ يقدر الدور الذي قامت به يماب في غزة، إن أن ذلك ينبغي أن ييجب أدوارا ليست أقا أهميل  وا 

فصائا أ رى تتقدمها يركل الجهاد اإلسالمي والجبهل التكبيل فضال عن مناضلين آ رين ن يصر ل
 لهم وقفوا في الصف اروا من المقاتلين الذين يملوا ارمانل وترفوا تكبهم وأمتهم.

غزة  لت طوا الوقت قابضل عل  الرميل الصيييل، مدركل أن الكدو اليقيقي هو إسرائيا واإلرهاب 
ي يمثله انيتالا في م تلف أطوار . من انغتصاب إل  انستيطان. وأن السالم اليقيقي لن اليقيق

تقوم له قائمل إن بزواا انيتالا. ورنها امتلكت تلك الرميل فينها تكرضت لليصار وانجتياح 
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والتجويه والتدمير إل  جانب م تلف صور انجتثاع واإلبادة. ولم تكان من في  ارعداء فيسب 
نما عانت أيضا من  لم ارتقاء وتجرييهم.  وا 

من ثم فين أهلها  لوا يستقبلون الصواريخ بصدورهم الكاريل من عدوهم. كما  لوا ييتملون الطكنات 
في  هورهم من أتقائهم ارقربين منهم واربكدين. وفي كا ذلك فينها لم تنكسر ولم تركه، يدع ذلك 

. في كا مرة 1054تكرر بصورة أقوى في عدوان . وها هو ي1051و 1004/1003في عدواني 
دمر القطا  وسالت الدماء غزيرة في جنباته، لكن غزة  لت صامدة. فلم ت ف ولم تستسلم. أما في 
الجولل الراهنل، فينها ذهبت إل  أبكد، وقررت أن ترد الصا  صاعين، وأن ترد القصف بالقصف 

 والرعب بالرعب.
 9) 

ن أمران: أن صواريخ يماب والجهاد اإلسالمي تجاوزت كا اليدود التي أهم ما ميز انتتباك الراه
 نكرفها، ووصلت إل  تا أبيب وييفا والقدب وغيرها. روا مرة في تاريخ الصرا .

ارمر الثاني أن " يار تمتون" الذي بمقتضا  تصورت إسرائيا أن بمقدورها يسم أي مكركل، فقدو 
مل الفلسطينيل عن أن تقصف المواقه التي ما  طر لإلسرائيليين قدرته عل  الرد ، إذ لم يثن المقاو 

أنها قادرة عل  بلوغها. أعني أنه جرى ترويه الفلسطينيين يقا في غزة، لكن صواريخ المقاومل نقلت 
 الترويه إل  المييط اإلسرائيلي في نفب الوقت.

يت اررض. ذلك أن المقاومل لقد أثار اننتبا  هذ  المرة أن جانبا من المكركل تمت إدارته من ت
الفلسطينيل أقامت تبكل أنفاح استطاعت منها إطالح الصواريخ، بييع ن يبدو لها أي أثر عل  
سطح اررض. لقد استطاعت الصواريخ أن تصا إل  تماا إسرائيا ووسطها فضال عن جنوبها مما 

أثار ذهوا المسمولين  تسبب في إطالح صافرات اإلنذار في م تلف أنياء إسرائيا، ارمر الذي
 اإلسرائيليين ودفه اطنف إل  انيتماء بالم ابو.

فقد فاجمت مجموعل كوماندوز من "كتائب القسام"  50/7وطبقا لما نتر  تقرير لجريدة "اليياة" في 
في عمليل نوعيل، الجنود اإلسرائيليين في قاعدة "زيكيم" الكسكريل الواقكل قرب المجدا عسقالن 

يا، بيطالح النار وانتتباك مكهم قبا استتهادهم. ونجيت المجموعل المملفل من ثالثل جنوب إسرائ
مقاتلين في الوصوا إل  القاعدة عبر البير المتوسط. إذ تمكنوا من السبايل لمسافل طويلل عل  

 رغم وجود عترات الزوارح اليربيل اإلسرائيليل عل  مسافل قريبل من تواطو القطا .
فجرت "كتائب القسام" عبر نفح تيت اررض الموقه الكسكري المكلف بيراسل مكبر في الوقت ذاته 

 .1006يونيو/يزيران عام  11كرم أبو سالم الذي تم منه أسر الجندي جلكاد تاليط في 
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في هذ  ارثناء، كتفت "كتائب القسام" الذرا  الكسكريل ليركل "يماب" عن صواريخ جديدة، من 
 54بل إل  أيمد الجكبري قائدها السابح الذي اغتالته إسرائيا في " نس40بينها صاروخ "جي 

" 560، ما أتكا يربا جديدة آنذاك، فضال عن الصاروخ "آر 1051نوفمبر/تترين الثاني عام 
 " سوري الصنه.901وصاروخ "إم 

خ " وراجمل صواري70كذلك كتفت "سرايا القدب" الذرا  الكسكريل ليركل "الجهاد" عن صاروخ "براح 
 صارو ا في عتر ثوان فقط. 51ميمولل عل  تاينل صغيرة وتطلح 

وتزامنا مه اإلصرار الفلسطيني عل  الصمود والمقاومل، تن ناتطون عرب وأجانب عل  تبكل 
اإلنترنت "مليون هجوم" عل  ممسسات رسميل إسرائيليل. وأعلن مركز مكافيل الهجمات اإللكترونيل 

ن تكرض إسرائيا لنيو "مليون هجمل إلكترونيل يوميا" منذ توسيه اإلسرائيلي في جامكل تا أبيب ع
الكدوان عل  غزة ليا انثنين الثالثاء، في ارتفا  وصا إل  تسكمائل في المائل. وقد أ هرت تقارير 
مصورة بثتها وسائا إعالم عبريل، آنف اإلسرائيليين يغادرون مدينل تا أبيب  وفا من صواريخ 

"والال" الكبري إنه تم إ الء ستل آنف يهودي من مستوطنل "بارى سا اروف"  المقاومل. وقاا موقه
 قرب القدب الميتلل.

 4) 
غارة عل  غزة، وأنها أطلقت عل  أهلها  5500لقد تيدثت التقارير الصيفيل عن أن إسرائيا تنت 

كت ذلك منذ  مسل آنف طن من المتفجرات، وذلك ليب مفاجئا ون مستغربا. رن غزة نبد أنها توق
ا تارت طريح التهادة وأعدت عدتها لك  تصبح مكقال للمقاومل وجبهل لقتاا الكدو اإلسرائيلي، 
وجهزت لهذ  المهمل باطن اررض و اهرها ووفرت كا ما استطاعت أن تيصا عليه من صواريخ 

 وذ يرة.
رسالل التي نجيت ليب هناك تك في أن إسرائيا بالقوة الكسكريل تستطيه أن تبيد القطا ، لكن ال

المقاومل في إيصالها هي أن ذلك لن يتم بالمجان، وأنها لن ت رج سليمل إذا قامت بمغامرة من ذلك 
القبيا. وأغلب ال ن أن هذ  الفكرة وراء تردد إسرائيا في تن هجومها البري رغم مضي نيو أسبو  

 عل  بدء الكمليات.
ن أن هناك ممترات يمكن رصدها من متابكل ما من المبكر اليديع عن يصاد المواجهل الراهنل، إ

جرى  الا ارسبو  المنقضي. إذ ن يتك أيد في أن تيدي المقاومل للكربدة اإلسرائيليل بالصورة 
التي يدثت رفه عاليا من مكنويات الفلسطينيين ورد إليهم الروح، رغم الثمن الباه  الذي دفكو ، وهو 

ردد "اضرب اضرب تا أبيب .. واتهد يا تاريخ تكبنا صار ما انككب عل  أهازيجهم التي صارت ت
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يضرب صواريخ". وما عبر عنه الناطح الرسمي باسم يماب متير المصري الذي قاا إن الممثا 
 الوييد للتكب الفلسطيني هو الصاروخ المبارك الذي وصا إل  قلب ييفا.

ذا كانت الصواريخ قد ردت الروح للتكب الفلسطيني فينها ردت ا نعتبار ليركل يماب التي كبلتها وا 
وهي في السلطل يسابات التهدئل وضغوط السياسل، كما أنها أثبتت قوة وجدارة يركل الجهاد 

 اإلسالمي وسالمل موقفها ون رها السياسي.
الالفت لالنتبا  أيضا أن إسرائيا في مغامراتها السابقل كانت تن ر بكين القلح إل  صدى ممارساتها 

كربي، في يين أنها كانت مطمئنل إل  السيطرة عل  اروضا  في اررض الميتلل. لكن في الكالم ال
ارمر انقلب هذ  المرة، بييع كانت إسرائيا مطمئنل تماما إل  موقف ارن مل الكربيل، و ا الوضه 
الفلسطيني هو مصدر قلقها اركبر، سواء من  الا الكمليات الكسكريل النوعيل التي قامت بها 

ومل، أو من  الا التيسب لالنتفاضل الثالثل التي لم يكد انفجارها مستبكدا بكد الذي جرى، المقا
  صوصا في الضفل الغربيل.

رغم يفاوتنا بمداء المقاومل الفلسطينيل فين موقف ارن مل الكربيل بدا ميزنا وم جال. فقد  رجت 
ا صامتا ومتفرجا. وتسابح كثيرون الم اهرات في الكديد من عواصم الكالم، وويد  الكالم الكربي  

عل  اإلغاثل وتقديم الكون، إن أن نقاباتنا المهنيل التي كانت تقوم بذلك الدور في مصر تاركت 
ولم يكن ذلك أسوأ ما في ارمر، رن ارسوأ تمثا في أن هذ   بدورها في موقف الصمت والفرجل.

تكن مكبرة ن عن مصر التي نكرفها ون  التجليات الميزنل كانت صدى لتوجهات سياسيل مكينل، لم
 عن مصر التي نتمناها. ارمر الذي يتككنا في أن تكون "أم" الدنيا" قد استقالت من دورها التاري ي.
إننا ن نتكلم عن يرب ومتاركل في إطالح الصواريخ، ولكن أيالمنا تواضكت بييع ما عدنا نطمح 

اري ي وبين التقيح الم تلف، ومن موقف تريف ييف  في أكثر من رميل رتيدة تميز بين الكدو الت
 ماء وجوهنا وينتتلنا من بير ال جا.

 25/7/1120الجزيرة ن ، الدوحة، 
 
 مساعي أمريفا للتهدئة لوقف العملية البرية في غزة .85

 عدنان أبو عامر
 45، بينهم قتياًل فلسطينياً  561يد ا الهجوم اإلسرائيلي عل  غزة أسبوعه الثاني، بقتا ما يزيد عن 

صابل  51امرأة،  19طفال،  فلسطينيًا، وفقًا لمكلومات وصلت "المونيتور" من وزارة  5590مسنًا، وا 
 الصيل بغزة.
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وسط هذ  ال سائر البتريل، تزداد الم اوف من عمليل إسرائيليل بريل، ستكقد الوضه الميداني أكثر 
 من اطن.

أن اليرب البريل فرصل لتيرير ارسرى من  50/7 وأكد أبو عبيدة الناطح باسم كتائب القسام مساء
السجون اإلسرائيليل، وقد أعدت نفسها لمكركل طويلل جدًا، ليست رسبو  أو عترة أيام، با رسابيه 
سرائيا لن تقرر موعد نهايل المكركل، أو تروطها، متدًدا عل  وجود مزيد من  طويلل جدًا، وا 

 المفاجآت في المكركل.
 عش الدبابير· 
عن  55/7ما تيدع ميمود الزهار عضو المكتب السياسي ليماب لفضائيل ارقص  مساء في

جاهزيل يركته لليرب، رن المكركل اليقيقيل يجب أن تكون ياسمل ونوعيل، يت  لو استمرت 
 تهورا.

"المونيتور" سما مسئون رفيكا في يماب  ارج غزة، عن الموقف من الكمليل البريل، فمجاب: 
تغامر بيلقاء جنودها في غزة المسماة "ع  الدبابير"، ورنها تكلم بوجود غزة أ رى تيت  "إسرائيا لن

اررض بسبب ارنفاح، مما يجكلها تتريع قبيا الذهاب لهذ  ال طوة اننتياريل، التي ن نكتبرها 
مفضلل لنا، فهي ستيصد الكثير من أرواح الفلسطينيين، رن إسرائيا ستتبه سياسل اررض 

 وقل قبيا د وا جنودها يدود غزة".المير 
وأضاف: "نين كقيادة سياسيل عل  تواصا مه المقاتلين دا ا غزة الذين يبدون استكدادات عسكريل 
ري مغامرة إسرائيليل بكمليل بريل، ولديهم  طط ميدانيل قد تجكا إسرائيا تندم عل  القرار، سواء 

تهم الكسكريل، أو  طف آ رين لتنفيذ عمليل بالنسبل لقتا عدد كبير من جنودها، باستهداف آليا
 تبادا أسرى".

قذائف "كورنيت"  51/7-55وكيتارة عل  استكدادها للكمليل البريل، وجهت كتائب القسام يومي 
صوب آليات إسرائيليل، ارول  ترح غزة بموقه "نايا عوز"، والثانيل قرب بيت يانون تماا غزة، 

 وأصابتها إصابات مباترة.
رأفت مر ة المسئوا السياسي ليماب في لبنان في تصريح صيفي، تنفيذ عمليل بريل بسبب واستبكد 

ال وف اإلسرائيلي من المفاجآت الكثيرة التي أعدتها كتائب القسام، ود وا جنودها لكالم مجهوا ن 
ا يكرفون عنه تيئًا من القدرات والوقائه والتكتيكات التي ستواجههم، رن أكثر ما ت تا  إسرائي

متاهد الدبابات المدم رة، واطليات الميترقل، والجثع المتوهل، والجنود القتل  أو الممسورين، مما 
 يمنه صدور قرار ببدء الكمليل البر يل.
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وفي ذروة تيضير إسرائيلي للكمليل البريل،  رجت تسريبات عن جهود لوقف إطالح النار، أهمها 
رمريكي "باراك أوباما" ورئيب اليكومل اإلسرائيليل بين الرئيب ا 50/7الميادثل الهاتفيل فجر 

 "بنيامين نتنياهو".
ت صيل فلسطينيل بغزة وسيطل بين يماب والغرب، كتف "للمونيتور" أن "اإلدارة ارمريكيل تبذا 
سرائيا، بتواصلها غير المباتر مه يماب عبر يلفائها في قطر  جهودا لتيقيح تهدئل بين يماب وا 

أمريكيل متقدمل في  ا اعتبارها يماب يركل إرهابيل، لكنها قد تتجاوز هذا  وتركيا، وهي  طوة
 التصنيف يت  ن تتتكا المنطقل".

وأضاف: "إدارة "أوباما" ن تريد يروبًا في المنطقل، وتسك  لتكون وسيطًا بين إسرائيا ويماب، 
دم بممرين: تكنت بتقريب المسافل بينهما، للوصوا لصيغل وسط  متفح عليها، لكن جهودها تصط

صرار يماب عل  رفه  اليكومل اإلسرائيليل الياليل التي لم تيقح إنجازًا عسكريًا يت  اطن، وا 
اليصار كليًا عن غزة، وتطبيح المصاليل، ووجود ضمانات دوليل ري تهدئل قادمل، وهذا ما يكني 

 فتح الباب مواربًا ليوار مكها مستقباًل".
 الدور األمريفي· 

، وصوا 3/7متكا رئيب المكتب السياسي ليماب،  الا  طابه في الدويل مساء  وكتف  الد
الكديد من انتصانت عليه من جهات في الترح والغرب، تطالب بالتهدئل ووقف إطالح الصواريخ، 

 وقد رفضها، رن إسرائيا بدأت عدوانها، متددًا عل  عدم الكودة لصيغل "تهدئل مقابا تهدئل".
سطيني ميمود عباب، رفض بيديثه لقناة الميادين التي تبع من بيروت، يوم لكن الرئيب الفل

سرائيا، لكنها 55/7 ، أي تروط للكودة للتهدئل، مكلنًا أن مصر أجرت اتصانت مه يماب وا 
فتلت، وقد طلب من واتنطن أن توقف إسرائيا الكمليات الكسكريل، ونين ياولنا إقنا  يماب 

 لك.بوقف الصواريخ، ولم ننجح بذ
"المونيتور" تواصا مه مسئوا في السلطل الفلسطينيل، تكتم عل  هويته، كتف أن "إسرائيا تريد 

لغاء المنطقل الكازلل 1051الكودة لتفاهمات يرب  ، بت فيف يصار غزة، وزيادة مسايل الصيد، وا 
ت من أسرى صفقل التبادا وقيادا 16ترح القطا ، لكن يماب زادت مطالب أهمها: اإلفراج عن 

د اا مواد البناء لغزة، وفتح مكبر رفح، ووقف  يماب المكتقلين بكد عمليل ال ليا ار يرة، وا 
 انغتيانت، ورفه فيتو إسرائيا عن المصاليل".
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وقد علم "المونيتور" من مسئوا إعالمي في يماب أن اروساط الساعيل إلبرام التهدئل بين يماب 
سرائيا،هي: قطر وتركيا والونيات الم تيدة وانتياد اروروبي وروسيا وارمم المتيدة، وبصورة وا 

 من فضل مصر.
وذكرت صييفل "رأي اليوم" أن يماب رأت بمساعي مصر إجيافًا بيقها، رنها لم تتيدع عن فك 
إسرائيا ليصار غزة، أو فتح مكبر رفح، ولذلك ترى اليركل أن الوساطل المصريل لم ترتح للمستوى 

 المطلوب.
ي الجامكل الكربيل بالقاهرة، أبلو "المونيتور" أن يماب قد "تطلب وسطاء جدد لضمان مو ف رفيه ف

 التهدئل مه إسرائيا، كممريكا وروسيا وارمم المتيدة، مه قطر وتركيا، بدا أن تبق  مصر لويدها".
وعلح سامي أبو زهري الناطح باسم يماب عل  اللقاء الذي ستكقد  واتنطن مه بريطانيا وفرنسا 

في فينا، بمن ما ييصا بغزة ليب إطالح نار متبادا، با عدوان إسرائيلي عل   59/7لمانيا اليوم وأ
 الفلسطينيين.

"المونيتور" علم من مصدر كبير في يماب بلقاء هاتفي من الدويل، أن متكا، "يجري مبايثات 
وتركيل وقطريل ماراثونيل عل  مدار الساعل، بلقاءات ت صيل واتصانت هاتفيل بمطراف أوروبيل 

سرائيا  ط الال -وروسيل، وأمريكا تتواصا مكه بطرح التفافيل عبر وسطاء، ي تون د وا يماب وا 
رجكل، مه انطالح الكمليل البريل، ولدى متكا قرار من قيادة اليركل، في الدا ا وال ارج، من 

فتح مكبر رفح، الساسل والكسكر، بكدم وقف اليرب دون أن نقدم لتكبنا رفكا كاماًل لليصار، و 
مكانيل إقامل ميناء بيري، ووقف استبايل الضفل". و تم بالقوا: "بدأت اليرب عل  غزة بكد تراجه  وا 

، ولن نقبا بكد هذ  الدماء والتضييات بمقا من انستجابل لكا مطالب 1051إسرائيا عن تهدئل 
سل الموت البطيء، يماب، المستكدة لمكركل قد تطوا، أما أن تقف هذ  اليرب وتكود غزة لسيا
 فهذا أمر ن يمكن القبوا به بمي ثمن، ولذلك يبدو مبكرا اليديع عن التهدئل".

 20/7/1120، المونيتور
 
 وقف العدوان ال يففي .86

 هاني المصري
تهدف إسرائيا من الكدوان وفح ما تكلناه إل  الكودة إل  مكادلل "هدوء مقابا هدوء"، أما في اليقيقل 

تريد من عدوانها أن ييقح ضربل قاصمل للبنيل التيتي ل للمقاومل، وكسر إرادة فين يكومل نتنياهو 
 المقاومل، من  الا تضمين أي اتفاح نز  السالح.
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بالرغم من يملل اإلبادة المستمرة طواا اريام الثمانيل الماضيل ن تزاا المقاومل صامدة وتطلح 
وترفض القبوا بمكادلل "تهدئل مقابا تهدئل"،  صواري ها التي تصا يومًيا إل  م تلف أنياء إسرائيا،

طالح سراح ارسرى الذين اعتقلوا  وتطالب بمن يتما أي اتفاح جديد وقف الكدوان ورفه اليصار، وا 
 منذ وقو  "عملي ل ال ليا" ويت  اطن، ومن ضمنهم ارسرى الميررون في صفقل تاليط.

طال ح الصواريخ عل  إسرائيا والهدف منها هناك  الف فلسطيني يوا جدوى المقاومل المسليل وا 
في  ا ان تالا في ميزان القوى، وعب ر هذا ال الف عن نفسه من  الا وصف الصواريخ من 
الرئيب سابًقا بالكبثي ل، وبمنها عديمل الجدوى أثناء الكدوان، ييع طالب بكدم وضه أي تروط 

الموقف الرسمي الفلسطيني يتقاطه في وانكتفاء بالكودة إل  التهدئل السابقل بصورة ي هر فيها 
 بكض النقاط مه الموقف اإلسرائيلي.

إن هذا ال الف الناجم عن استمرار اننقسام بالرغم من تتكيا يكومل الوفاح يربك الموقف 
الفلسطيني ويضكف من إمكاني ل اننتصار الذي ويد  يجكا إسرائيا تفكر أكثر من مرة قبا اإلقدام 

 يد.عل  تنفيذ عدوان جد
للتكرف إل  الموقف المناسب ن بد من تذكر أن الضفل التي ن تملك أو تطلح صواريخ والسلطل 
القائمل فيها تنسح أمنًيا مه انيتالا لم تتمكن من يمايل تكبها عن هذا الطريح، ييع ارتق  منذ 

منهم قتلوا  تهيد، نصفهم قبا عملي ل ال ليا، وقسم كبير 500ويت  اطن يوالي  1059بدايل الكام 
إبان المفاوضات مه إسرائيا التي جرت لمدة تسكل أتهر، فضاًل عن التوسه الرهيب في انستيطان 
قرار قوانين التمييز الكنصري،  وتهويد القدب وأسرلتها، وتكثيف انعتداءات عل  المقدسات، وا 

 ويمالت ن تنتهي من انعتقانت.
هو الثالع عل  قطا  غزة  الا  مسل أعوام، فيسرائيا كما ينبغي أن نتذكر أيًضا أن هذا الكدوان 

تبادر بين فترة وأ رى بتن يرب واسكل ضد القطا  لمنه وصوا قدرات المقاومل إل  مريلل 
تستطيه فيها تهديد إسرائيا جدًيا من  الا إيجاد نو  من توازن الرد ، وتكميح اننفصاا بين الضفل 

تكب الفلسطيني يدافه عن نفسه وهو يح طبيكي تقر   الترائه وغزة، ومنه قيام دولل فلسطيني ل. فال
 الديني ل والدنيوي ل، بينما "تدافه" إسرائيا عن ايتاللها واستيطانها وعنصريتها ومتروعها انستكماري.

وأيًضا تهدف إل  تدريب قواتها وتجريب ارسليل الجديدة وا  هار الكدو الفلسطيني ك طر دائم؛ 
لسياسي ل استمرار دعم الرأي الكام اإلسرائيلي لها، ورفض أي يلوا عادلل أو يت  تضمن الممسسل ا

 متوازنل أو تيقح أي يد من اليقوح الفلسطيني ل.
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كما ن بد أن نتذكر أن قوات انيتالا هي التي بدأت الكدوان، بدليا أنها استهدفت وقتلت مجموعل 
مثالي، لتنفيذ عدوان جديد في  ا تردي  من كتائب القسام، إذ تصورت أن هذا التوقيت مناسب، با

عالقات "يماب" عل  المستويين الكربي واإلقليمي، بما يتيح نوًعا من الضوء ار ضر الرسمي 
الكربي، وما يقلا من ايتمانت التضامن التكبي الكربي والدولي مه التكب الفلسطيني بذريكل واهيل 

المقاومل هو "يماب"، التي تكتبر امتداًدا لجماعل  أن الطرف الذي يقود غزة ويلكب الدور اربرز في
 اإل وان المسلمين الذين يوجد ضدهم تيالف عربي رسمي، وتقود اليرب لمصاليها ال اصل.

من ال طورة بمكان تصوير اليرب الدائرة كاستمرار لليرب ضد جماعل اإل وان المسلمين، رنها 
ن ينفصا عن الكدوان المستمر في الضفل  يرب تستهدف جميه الفلسطينيين، فما يجري ضد غزة

وضد الفلسطينيين دا ا إسرائيا، الذي يم ذ أتكاًن م تلفل لكن ارهداف منه وايدة، وتتميور يوا 
كسر إرادة الفلسطينيين عل  المقاومل، ودفكهم لقبوا أو عدم القدرة عل  منه تمرير اليا اإلسرائيلي 

 التصفوي للقضي ل الفلسطيني ل.
طالح سراح ارسرى ووقف الكدوان تروط ضروري ل ما دامت المواجهل مستمرة في فك الي صار وا 

، والمقاومل صامدة في غزة، والتضامن الكربي والدولي مكها يتزايد مه اتضاح 44الضفل ودا ا 
 مدى بربري ل الكدوان اإلسرائيلي واستهدافه للبتر واليجر.

، فلماذا هذا التكتيم، ولماذا يهر  اإلسرائيليون اذا كانت الصواريخ لم تليح أضراًرا ولم تو  قه  سائرو
 إل  المالجو في كا مرة يتم فيها إطالح صفارات اإلنذار؟

إن الصواريخ في  ا ان تالا الفادح في ميزان القوى وفقدان الكمح اإلستراتيجي الكربي واإلقليمي 
إنه ن يسر  صديًقا ويسكد كا  والدولي، وفي  ا الوضه الكربي اليالي الذي أقا ما يقاا فيه

ارعداء؛ ن تنفه لكي تكون اإلستراتيجي ل المناسبل للتيرير، ولكنها تكتبر إستراتيجي ل مناسبل للدفا ، 
بتكا  5367ولتمكيد ويدة القضي ل والتكب واررض بتكا عام، وويدة ارراضي الميتلل الكام 

ا المقاومل نستبايت إسرائيا القطا  بتكا  اص. فلنتصور الوضه لو لم يكن هناك صواريخ تملكه
 كاما، وعمقت بتكا ن رجكل عنه انفصاا الضفل عن غزة.

تبق  عدة نقاط ن بد من الوقوف عندها، وهي أن إسرائيا ن تريد القضاء عل  يكم "يماب" كلًيا، 
سلطتين تيت با إبقاء  ضكيًفا وعل  يافل الهاويل تماًما مثا السلطل في الضفل، وذلك إلبقاء ال

ريمل إسرائيا، ويت  ن تقويان عل  رفض التروط واإلمالءات اإلسرائيلي ل، ورن إسقاط يكم 
قليمي ل  "يماب" مكلف إلسرائيا وسيستغرح فترة طويلل، بما قد يمدي إل  تداعيات فلسطيني ل وعربي ل وا 

وًصا الكسكريين والسياسيين دولي ل كبيرة، وهذا يفسر كا هذا النقا  وال الف بين اإلسرائيليين، و ص
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يوا مدى وجدوى وأهداف اليرب البري ل، كما أن سقوط يكم "يماب" يمكن أن ينهي يالل اننقسام 
 التي تيقح فوائد هائلل إلسرائيا التي تريد أن تيولها إل  انفصاا دائم.

لفرص نقطل أ رى، وهي أن منه السلطل المواجهات في مناطقها بيجل يمايل التكب ييد  من ا
الكفيلل بوقف الكدوان وتيقيح تروط المقاومل. فيسرائيا ستوقف عدوانها كل ما رأت أنه يمكن أن 
يساعد عل  تسريه ايتمانت اندن  انتفاضل أو إل  انهيار السلطل، التي من المهم استمرارها لكي 

ييع يرتقي إل  تتيما ارعباء عن انيتالا، أو أن يمدي إل  تغير موقف القيادة من الكدوان، ب
مستوى التيديات وما يريد  التكب، الذي يطالب بنصرة غزة بمقص  تكا ممكن، من  الا وقف 
التنسيح ارمني وتمكين التكب في الضفل من المواجهل مه انيتالا، وتوفير متطلبات الدفا  عن 

رو  فوًرا في النفب من اعتداءات المستوطنين وقوات انيتالا، وذلك لت فيف الضغط عن غزة والت
 عملي ل اننضمام لميكمل الجنايات الدولي ل.

ضاعل ما يققه الصمود والمقاومل التنافب لتو يف المكركل  من الثغرات التي تهدد بالهزيمل وا 
لمصالح فئوي ل، سواء من  الا سكي القيادة إل  انستئثار بالوساطل واستئناف المفاوضات الثنائي ل 

أو من  الا سكي "يماب" إل  تغليب مصاليها وتكزيز دورها وال روج بكيًدا عن قوى المقاومل، 
من أزمتها عل  يساب ويدة الموقف والمصليل الفلسطيني ل الكامل، أو من  الا اللكب بالوساطل 

 والوسطاء.
إن تجاوز هذ  الثغرة يكون من  الا عقد اجتما  لإلطار القيادي الممقت للمن مل فوًرا لكي يقود 

سطيني، بما في ذلك عل  صكيد المواجهل السياسي ل والكسكري ل الجاريل ياليًّا، من أجا الوضه الفل
التوصا إل  اتفاح لوقف الكدوان ورفه اليصار بصورة تساعد عل  التقدم عل  طريح إنهاء 
اننقسام، بييع تكون هناك من مل ويكومل وأجهزة أمني ل وايدة ترابط عل  اليدود والمكابر وت ضه 

بكيًدا عن الفصائلي ل، وسلطل تجاور المقاومل، ومقاومل ضمن إستراتيجي ل ومرجكي ل وطني ل  للوطن
 متتركل.
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 يوسي بيلين 
ما كانت اسرائيا لتصبر عل  تمكن يماب والجهاد انسالمي من انستمرار عل  ضرب بلدات 

ن  ذلك انه يوجد دا  ال  انستمرار عل  تبادا الضربات الجويل انن ايضا. الجنوب، لكن ليب مك
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ا ذت اهدافنا في غزة تقا، أما الهدف الكسكري المركزي وهو ضرب م زونات الصواريخ، فيبدو ان 
ايراز  صكب جدا ننها م بمة تيت انرض. وان تدمير بيوت القادة في انذر  الكسكريل وتدمير 

سياسيين ذو تمثير ميدود ورمزي  ولن نذكر انتكاا فيما يتكلح بالقانون الدولي(، رن بيوت القادة ال
 السكان قد فروا من بيوتهم، وسيوجد من ينفح عل  بناء بيوت جديدة يينما ي رجون.

ولما لم تكن المن مات التي تكما علينا في غزة توهم نفسها بامكان التغلب عل  اسرائيا، فانها 
 فيها ال وف وتتو  عل  يياتنا. مكنيل بمن تبع

وكا يوم يمر يمنيها ميزة في هذ  السياقات، وليب من الضرورة ألبتل أن تمنح ميزة من نو  اصابل 
تا ابيب بالتلا عند  روج السبت. ولن يمنينا الكالم ايضا الكثير جدا من الوقت فكلما مرت انيام 

عل  اسرائيا، وأما في الميدان نفسه فانه كلما زاد  وزاد عدد القتل  الفلسطينيين سيزيد الضغط الدولي
 عدد الهجمات زاد ايتماا اصابل غير متكمدة لفلسطينيين ابرياء وتورط اسرائيا بكقب ذلك.

يثار  يار الكمليل البريل في كا عمليل من نو  الجرف الصامد. وبكد تمهيد جوي تيتار اليكومل 
تكتفي بالضربل الجويل التي ن تامكن من سيطرة ولو  ها تد ا ال  انرض وتواجه قوات ميليل أم

ممقتل عل  انرض. فالد وا البري فقط يمنح القدرة عل  عالج مراكز صكبل عل  وجه  اص 
ويتما ذلك عالج م زونات السالح، لكن ثمنه من الدم قد يكون باه ا ويوجب بقاءا طويال يرهح 

 انعصاب.
ن عل  تمكين المن مل من المتاركل في انت ابات المجلب ان سيطرة يماب عل  غزة وموافقل تارو 

التتريكي الفلسطيني قبا ذلك بسنل، مكضلل كبيرة. ولو أمكنت السيطرة عل  القطا  وسلب 
المن مات انرهابيل قوتها لكان هناك مكان للتفكير في عمليل كهذ  بترط ان تكلم اسرائيا مسبقا 

السلطل الفلسطينيل أم انمم المتيدة(. وننه ن توجد  ري جهل ستنقا السلطل بكد ذلك  مصر أو
مرتيل كهذ   ومن المنطح جدا ان نفرض انها غير موجودة( فال داعي ال  الد وا البري ويفضا 
انهاء الكمليل في اسر  وقت مه انكتفاء بتكور جز الكتب. واليديع عن فقدان الرد  س يف يقا 

ومن كان مستكدا نقالقنا يت  لو كان  –ا ن اننتصار علينا رن ذرا  يماب الكسكريل تريد اقالقن
 ثمن ذلك قتا مواطنيه لن تردعه ضربل اكبر.

هذ  هي اللي ل المناسبل نستغالا دعوة مجلب انمن وللموافقل عل  وقف اطالح النار دون 
ح النار من ساعل فاذا استمر اطال 44انت ار قرار يماب، وان نكلن بمننا سنوقف اطالح النار مدة 

غزة بكدها فسنتكر بمننا أيرار في ات اذ قرارات تتكلح بردنا التالي. وهذا اجراء ن يصايبه مب 
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بيمايل سمائنا، سيمنينا ميزة دوليل فورا وقد ينهي الجولل الياليل دون دفه ثمن ن تريد اليكومل 
 دفكه.

 20/7/1120إسرائي  اليوم 
 25/0/1120القدس العربي، لندن، 
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