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 25 :كاريكاتير

*** 
 
 
إلى في بيت حانون ترفع حصيلة العدوان  لألونروالى مدرسة إبحق نازحين  االحتالل يرتكب مجزرة .0

 جريحاً  6265و شهيداً  328
ارتكبت مساء قوات االحتالل ، أن فتحي صّباح، عن غزة من، 26/7/2502، الحياة، لندن ذكرت

وترفع علم األمم المتحدة وُتستخدم مركز إيواء « أونروا»أمس جريمة حرب جديدة في مدرسة تابعة لـ 
 22لمئات النازحين عن منازلهم في بلدة بيت حانون شمال شرقي القطاع. واستشهد نتيجة القصف 

 ي حال الخطر.على األقل ف 50بينهم  500شخصًا بينهم أربعة أطفال وسيدة وأصيب أكثر من 
األخطر من نوعها، نظرًا لكون المدرسة تعرضت لقصف »هذه الجريمة بأنها « الميزان»ووصف 

 «.مباشر، ما أوقع هذا العدد الكبير من الضحايا
وتركز القصف على مدينة غزة وبلدتي بيت حانون وخزاعة، وال تزال أعداد كبيرة من سكان البلدة 

زلهم التي تحاصرها قوات االحتالل على األرض، أو من خالل يستغيثون طلبًا إلخالئهم من منا
 نيران كثيفة.

وشهدت البلدة وبيت حانون والقرارة ورفح وحيي الشجاعية والتفاح اشتباكات عنيفة جدا أمس، أسفرت 
صابة عدد من جنود االحتالل، حسبما أعلن عدد من فصائل المقاومة.  عن مقتل وا 

الناطق باسم وزارة الصحة ، أن غزة من، 26/7/2502، ة لإلعالموكالة الرأي الفلسطيني وأضافت
حصيلة الشهداء جراء العدوان "اإلسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة لليوم  ان قال ،د. أشرف القدرة

صابة )( شهيدًا من أطفال ونساء وكبار سن، 259إلى ) ارتفعت على التوالي، 23الـ  ( 2520وا 
 .مواطنا آخرين بجراح مختلفة

قال  أحد شهود العيان، من غزة، أن خليل الشيخ، عن مراسله 22/7/2502األيام، رام هللا،  ونقلت
لـ "األيام"، كنا نجلس في ظل الصفوف األمامية شرق المدرسة وفجأة سقطت أول قذيفة، في وسطها، 

 ذهبت ألرى ما يحدث فإذا بجثث األطفال متناثرة هنا وهناك.
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ألولى اعتقدت انه صاروخ من طائرة استطالع سقط بطريق الخطأ، لكن أضاف شاهد ثان: للوهلة ا
 سقوط القذيفة الثانية والثالثة والرابعة في أمكنة متقاربة ظهر على شكل متعمد أال وهو قتل األطفال.

عامًا( التي رافقت ابنتها إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان للعالج، إنها  42وقالت السيدة أم شادي )
ء نساء مقطعة قبل أن تغادر المدرسة، فطواقم المسعفين انقسموا قسمين األول لنقل رأت اشال

 المصابين إلى المستشفيات بصورة عاجلة، والفريق الثاني إلخالء الشهداء.
قال جهاد حمد أحد الشهود والناجين، إنه كان بداخل الفصل وقت وقوع الجريمة وشاهد القذائف وهي 

والنساء، وبعدها بدقائق شاهد الجثث واألشالء المقطعة تمأل كل ساحات تنفجر فوق رؤوس األطفال 
 المدرسة.

وصفت جروح بعضهم بأنها بالغة  500شهيدًا وجرح نحو  21وقضى في هذه المجزرة نحو 
 وخطيرة.

قالت مصادر طبية من المستشفى، إن جميع المصابين والجرحى تعرضوا لشظايا مسمارية وهو و 
وأكدت مصادر محلية أن هذه القذائف ال تحدث  أكبر عدد من األشخاص.النوع المخصص لقتل 

 ثقبًا في األرض بل تنتشر شظاياها في جميع النواحي وبشكل أفقي إللحاق األذى بالمحيطين.
وقالت مصادر محلية أخرى لـ "األيام"، إن هؤالء المواطنين تجمعوا في المدرسة من أجل إخالئهم 

 من قوات االحتالل وبعد أن تجمعوا تم قصفهم بالقذائف المدفعية. إلى جباليا بناء على طلب
وقال عدنان ابو حسنة الناطق بلسان "األونروا"، إن قوات االحتالل لم تحذر الوكالة قبل قصفها 
للمدرسة التي تعرضت لعدة قذائف من المدفعية، مؤكدًا أن غالبية النازحين في تلك المدرسة هم من 

وأضاف: طلبنا من الجيش أكثر من مرة أن يحذرنا ألننا نعرف أن موقع  ألطفال.الشيوخ والنساء وا
المدرسة خطير وطلبنا أن يمنحنا الوقت الكافي إلخالء النساء واألطفال وموظفي الوكالة، لكنه لم 

 يمنحنا هذا الوقت.
الكاملة عن هذه  من جانبه، حمل الدكتور محمد الكفارنة رئيس بلدية بيت حانون "األونروا" المسؤولية

كما  وقال: كان يجب أن يكون ممثلوها متواجدين إلى جانب المواطنين إلى حين إخالئهم. المجزرة.
حمل الكفارنة الذي بدا غاضبًا وهو يتحدث للصحافيين األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون 

 المسؤولية عن هذه الجريمة.
مة استهداف مركز إليواء المدنيين جريمة حرب واستباحة واعتبرت الفصائل واألذرع العسكرية أن جري

للمؤسسات الدولية وتجرؤ خطير على الدم الفلسطيني، وتكشف تعمد االحتالل استهداف المدنيين 
 األبرياء، محذرة من الرد المزلزل على هذه الجريمة.
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 لتي يجب اعتمادهاأن المبادرة المصرية هي اعلى  والفلسطيني متفقان األردنين االجانبعباس:  .2

، الملك عبدهللا الثانيخالل لقائه عباس الفلسطيني محمود استعرض الرئيس  :فائق حجازين -عمـان 
الموقف الفلسطيني حيال تطورات األوضاع في قطاع غزة، ووضع الملك بصورة نتائج لقاءاته مع 

 قادة دول المنطقة التي زارها مؤخرا لبحث سبل وقف العدوان.
قديره للجهود التي يبذلها األردن بقيادة جاللة الملك للتوصل إلى التهدئة ووقف إطالق وأعرب عن ت

النار، وتوفير خدمات اإلغاثة اإلنسانية والطبية ألبناء قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي 
 يمرون بها، ومعالجة المصابين والجرحى في المستشفيات األردنية.

إن اللقاء بجاللة "ألردنية )بترا( عقب اللقاء، قال الرئيس عباس: وفي تصريحات لوكالة األنباء ا
الملك كان ضروريا، بعد أن استمرت االتصاالت الخاصة بيننا طيلة أيام العدوان، لكن وجدنا اآلن 

، مؤكدًا أن اللقاء بحث مساعي وقف القتال وما "من الضروري أن نلتقي لنبحث مجريات األحداث
 ."يتبع ذلك من مفاوضات

أن الجانبين األردني والفلسطيني متفقان على وقف إطالق النار كخطوة أولى يتبعها "وأكد عباس 
بحث موضوع المفاوضات، وأن المبادرة المصرية هي المبادرة التي يجب اعتمادها، وهي معتمدة 

 ."فعال
في المفاوضات  بناء على المبادرة المصرية سيتم وقف إطالق النار، ومن ثم الشروع"وأشار إلى أنه 

أن لنا مطالب كثيرة من أجل مناقشتها، وبعد »حول المطالب التي ستوضع على الطاولة، مضيفًا 
 ."ذلك نبحث ماذا سيجري في المستقبل

وأضاف أنه خالل اللقاء مع جاللة الملك تم بحث المساعدات الطبية واإلغاثية التي يقدمها األردن 
األردني الذي يوسع نطاق خدماته، إضافة إلى التبرعات التي إلى غزة والضفة الغربية والمستشفى 

يقوم بها الشعب األردني ألشقائه الفلسطينيين بشكل عام. وحول إمكانية وقف إطالق النار، قال 
لآلن هناك أمل لوقف إطالق النار، وعلينا أن ننتظر وأن نتأمل وأن نصر بأنه ال »الرئيس عباس 

سطيني، ووقف شالل الدم من األطفال والنساء والشيوخ إال بوقف حل لتخفيف معاناة الشعب الفل
 القتال، وهو ما يجب على الجميع أن يسعى إليه.

 26/7/2502، الرأي، عّمان
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 لمليون شيك 66معونات الطارئة لغزة إلى ترفع ال التوافق حكومة .3

المالية الطارئة المخصصة "وفا": قالت حكومة التوافق الوطني، إنها رفعت قيمة المعونات  -رام هللا 
مليون شيكل، وذلك ضمن واجبها الوطني لدعم صمود األهالي في غزة، في  22لقطاع غزة إلى 

مواجهة العدوان اإلسرائيلي، باإلضافة الى استمرارها باالتصاالت مع كافة الجهات العربية والدولية 
 لتقديم الدعم والمساندة.

، أنها قامت بتزويد محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بـ وأوضحت الحكومة في بيان أصدرته، أمس
ألف لتر وقود، وهي المحطة الوحيدة التي تعمل في القطاع، وناشدت جميع الدول العربية  920

واإلسالمية لتقديم الدعم المالي لمساعدة الحكومة في توفير الوقود للمحطة؛ حيث تحتاج يوميا إلى 
ان استمرار عملها في ظل العدوان اإلسرائيلي واستمرار استهداف مليون شيكل لضم 5وقود بقيمة 

 البنية التحتية في غزة.
 26/7/2502، األيام، رام هللا

 
 آالف طن من المتفجرات  05بـ غزة  تقصف "إسرائيلوزارة الداخلية: " .4

رات آالف طن من المتفج 20نحو "قالت وزارة الداخلية الفلسطينية، إن  : عال عطا هللا - غزة 
 ."يوليو/ تموز الجاري 7أسقطها الجيش اإلسرائيلي على قطاع غزة، منذ بدء الحرب اإلسرائيلية، في 

وأوضح نائب مدير شرطة هندسة المتفجرات بالوزارة جهاد أبو مراد، أن القصف اإلسرائيلي على 
يرانها على قطاع غزة ال يزال على نفس الوتيرة، بينما كثفت المدفعية اإلسرائيلية من إطالق ن

 المناطق الحدودية للقطاع مع بدء االجتياح البري الخميس الماضي.
آالف غارة مدفعية  1الجيش اإلسرائيلي شن أكثر من "وقال الرائد أبو مراد في تصريح صحفي، إن 

على قطاع غزة، استخدم خاللها قذائف شديدة االنفجار، تسببت بدمار كبير في المناطق 
 ."المستهدفة

لقوات اإلسرائيلية أطلقت في اآلونة األخيرة، قنابل دخانية بكثافة تجاه منازل المواطنين في "ان وتابع أ
، مبيًنا أن هذه القنابل تؤثر على التنفس "األحياء الشرقية لقطاع غزة، للتغطية على تبديل قواتها
 وتشكل خطورة على حياة المصابين بالربو وضيق التنفس.



 
 
 

 

 
           05ص                                     8232 العدد:     26/7/2502الجمعة  التاريخ:

 

ت اإلسرائيلية قنابل الفسفور بشكل محدود في مناطق عدة من قطاع غزة، وأشار إلى استخدام القوا
بهدف إشعال الحرائق في منازل المواطنين، وا عطاء إشارة للمدفعية المتمركزة على الحدود لتكثيف 

 القصف في مناطق معينة.
ن في األراضي أن المدفعية الحربية اإلسرائيلية تستخدم قذائف حارقة إلشعال النيرا"وأضاف أبو مراد 

 ."التي يشتبه بوجود ألغام وعبوات ناسفة فيها بهدف إتالفها
وبّين أن الزوارق البحرية اإلسرائيلية تستهدف شواطئ بحر قطاع غزة، وبعض األهداف المدنية 

بر شديدة االنفجار، كما أطلقت المدفعيات اإلسرائيلية -ملم وصواريخ بحر 250الفلسطينية، بقذائف 
المحرمة دوليًا تجاه  "األبام"ملم وقذائف  250ق قطاع غزة، قذائف دبابات من نوع المتمركزة شر 

 منازل المواطنين.
آالف  9ملم المتشظية والمسمارية تحتوي كل قذيفة منها على  250قذائف الدبابات "وقال إن 

ات في مسمار، تنتشر في أنحاء المكان المستهدف بمجرد انفجارها، ما يوقع أكبر عدد من اإلصاب
 ."صفوف المواطنين

حجرات وتحتوي كل حجرة على  4كل قذيفة من قذائف )االبام( تحتوي على "وأضاف أبو مراد: 
، الفًتا النظر إلى السبب الحقيقي وراء االصابات البشعة التي نراها "اسطوانات )شفرات( للقطع والبتر

 عقب كل قصف إسرائيلي.
 22/7/2502، رأي اليوم، لندن

 
 زةشاحنات محملة باألدوية إلى غ ستةصحة تعلن تسيير الوزارة  .5

رام هللا ـ "وفا": أعلن وزير الصحة جواد عواد بعد ظهر أمس، عن تسيير ست شاحنات إلى قطاع 
غزة، محملة بمضادات حيوية، وأدوية خاصة بحاالت الطوارئ، ومحاليل وريدية، ومستهلكات طبية 

 ماليين دوالر. 1لمنحة السعودية التي تبلغ مليون دوالر كدفعة أولى من ا 2.2بقيمة 
وذكر عواد، في تصريح للصحافيين، خالل إشرافه على تجهيز هذه الشحنة من األدوية في 
مستودعات وزارة الصحة المركزية في بلدة بيتونيا غرب رام هللا، أنه سيتم تسيير الشاحنات تباعا بناء 

 ئيلية لدخولها إلى قطاع غزة.على وصول المنح والحصول على الموافقة اإلسرا
 26/7/2502، األيام، رام هللا
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 الغول: مجازر االحتالل في غزة تستوجب محاكمة قادتهم كمجرمي حرب  .6

تفقد "حذر رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي فرج الغول، من أن : فتحي صّباح -غزة 
، منددًا بمواصلة "اف المدنيين الصهاينةالمقاومة الفلسطينية صبرها اتجاه االمتناع عن استهد

ارتكاب جرائمه في حق المدنيين في انتهاك صريح وواضح لقواعد الحرب واتفاقات "االحتالل 
ودعا الغول في تصريح صحافي أمس، المجتمع الدولي ومؤسساته اإلنسانية والقانونية إلى  ."جنيف

 ."محاسبة االحتالل ووقف عدوانه فوراً "التحرك من أجل 
تستوجب جلب قادة االحتالل لمحكمة الجنايات الدولية ومحاكمتهم "وأكد أن مجازر االحتالل 

 ."كمجرمي حرب
 26/7/2502، الحياة، لندن

 
 "إسرائيل"البعثة الفلسطينية في باريس تتلقى تهديدات بالقتل من  .7

تلقت رسالة  أ ف ب: اعلنت البعثة الفلسطينية في باريس امس انها رفعت شكوى بعد ان -باريس
 تتضمن تهديدات بالقتل وتم ارسالها من اسرائيل مرفقة بعينة قدمت على انها فيروس.

تلقينا هذه "وقالت نهى رشماوي المسؤولة في البعثة الفلسطينية في باريس لوكالة الصحافة الفرنسية 
ة لفلسطين والبعثة الرسالة صباحا بالبريد وهي تهدد بالقتل المشاركين في التظاهرات االخيرة المؤيد

والرسالة المكتوبة باالنكليزية تتحدث عن محاكمة شكلية تفضي الى االعدام  ."الفلسطينية في فرنسا
 ، وفقا لنسخة تلقتها الوكالة."42-الحقن بفيروس بن غوريون"عبر 

الى انها تحمل توقيع جمعية مقرها في الواليات المتحدة لكن الطابع البريدي يشير "واضافت رشماوي 
 ."لتحاليل معمقة إلخداعهاانها بعثت من اسرائيل. وسلمت الشرطة الرسالة الى مختبر 

 26/7/2502، القدس العربي، لندن
 
 ثمن جهود القيادة األردنية لوقف العدوان على غزةن في األردن: السفير الفلسطيني .8

جاللة الملك عبد هللا وصف السفير الفلسطيني في عمان عطا هللا خيري اللقاء بين  :بترا –عمان 
الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس بانه كان ايجابيا ومثمرا وبناء حيث تم بحث العدوان 

ناة االهل في القطاع وان ااالسرائيلي على قطاع غزة بعمق وسبل واليات وقف العدوان وانهاء مع
 وجهات النظر االردنية والفلسطينية كانت متطابقة تماما.
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عن شكرهم وتقديرهم لجاللة  أعربوافي بيان صحفي ان الرئيس عباس والوفد الفلسطيني وقال خيري 
حكومة وشعبا على الجهود الكبيرة المبذولة من اجل وقف العدوان والموقف االخوي  ولألردنالملك 

افة ازاء اهلنا في قطاع غزة وان القيادة الفلسطينية تبارك الجهود الملكية في جميع االتجاهات وعلى ك
 الصعد من اجل وقف العدوان االسرائيلي على قطاع غزة.

 26/7/2502، الرأي، عّمان
 
 لوقف الحروب المتكررة على غزة فرصةالأبو مرزوق: هذه هي  .9

عد القيادي في حماس موسى أبو مرزوق أن هـذه هـي الفرصـة المواتيـة لوقـف : كفاح زبون - رام هللا
بو مرزوق في تصريح صحافي: "الشعب الفلسطيني مستعد الحروب المتكررة على قطاع غزة. وقال أ

ألن يبــذل المزيــد مــن التضــحيات، لكنــه غيــر مســتعد أن تكــون هنــاك حــرب علــى القطــاع كــل عــامين 
 تقتل أطفاله وتهدم مساكنه". وأضاف: "هذا يجب أن يتوقف، وهذه هي الفرصة لنوقفه".

  26/7/2502، الشرق األوسط، لندن
 
  صاروًخا 56جنود إسرائيليين وقصفنا  ثمانيةا كتائب القسام: قتلن .01

صـابة العشـرات  2أعلنت كتائب عز الدين القسام، مساء الخميس، عن قتل  من الجنود اإلسرائيليين وا 
طــالق  صــاروًخا باتجــاه  12فــي اشــتباكات مباشــرة مــع مســلحوها فــي أنحــاء مختلفــة مــن قطــاع غــزة، وا 

 البلدات والمدن اإلسرائيلية.
مـن الجنـود  2ئب في بيان صحفي مقتضب: "لقد أحصى مجاهدونا اليـوم )الخمـيس( قتـل وقالت الكتا

صــابة العشــرات فــي اشــتباكات مباشــرة، ليرتفــع عــدد القتلــى برصــاص القســام إلــى   12اإلســرائيليين وا 
جندًيا وضابًطا إسرائيلًيا، عدا عـن قتلـى تفجيـر اآلليـات اإلسـرائيلية التـي يتكـتم العـدو اإلسـرائيلي علـى 

 خسائره فيها".
صـاروًخا باتجــاه البلــدات والمــدن اإلسـرائيلية، منهــا صــاروخ تجــاه مدينــة  12وأشـار البيــان إلــى إطــالق 

 حيفا وصاروخين آخرين تجاه مدينة تل أبيب وصاروخين كذلك تجاه مطار بن غوريون.
 7بــــ اصـــة آليـــات عســـكرية إســـرائيلية واســـتهدفوا قـــوات إســـرائيلية خ 7وأضـــاف: "إن مجاهـــدونا فجـــروا 

 قذائف وقنص اثنين من الجنود اإلسرائيليين". 1عبوات ناسفة و
 26/7/2502، فلسطين أون الين
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 ت في المطاراوسماع أصوات انفجار  غوريونكتائب القسام تقصف مطار بن  .00
( مطـار بـن غوريـون اإلسـرائيلي 7|54قصفت كتائب القسـام، صـباح اليـوم الخمـيس ): غزة )فلسطين(
ت الكتائـب فـي بـالس عسـكري أنهـا قصـف صـباح اليـوم الخمـيس مطـار بـن غوريـون وقال بصاروخين.

 ".72اإلسرائيلي بصاروخين من نوع "ام 
وأفادت القناة اإلسرائيلية العاشرة في التلفزيون اإلسـرائيلي أن أصـوات انفجـارات سـمعت فـي مطـار بـن 

 غويون.
 22/7/2502قدس برس، 

 
 يا عمل مقاوم وشجاعقلند حاجزحماس: تصاعد المواجهات على  .02

ثمنت حركة حماس الهبة الجماهيريـة التـي تشـهدها مـدن الضـفة الغربيـة المحتلـة، نصـرة للشـعب : غزة
 يوما. 23الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مسعورة منذ 

وقالــت حمــاس علــى لســان النــاطق باســمها فــوزي برهــوم فــي بيــان وصــل "المركــز الفلســطيني ل عــالم" 
( إن تصـــاعد المواجهـــات مـــع االحـــتالل علـــى حـــاجز قلنـــديا عمـــل مقـــاوم 7-52م الجمعـــة )فجـــر اليـــو 

 وشجاع مطلوب استمرارها وانتشارها في كل مدن الضفة.
واستشهد مواطنان وأصيب العشرات من المتظاهرين بالرصاص بينهم عدد بحاالت خطيرة خالل قمع 

واطنين الفلسـطينيين انطلقـت مـن مدينـة رام جنود االحتالل لمسيرة شارك فيهـا عشـرات اآلالف مـن المـ
 معري" باتجاه حاجز قلنديا في طريقها إلى القدس المحتلة.هللا "مخيم األ

 26/7/2502، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
دخال القوافل اإلغاثية .03  حماس تدعو السلطات المصرية لفتح معبر رفح وا 

هـا للسـلطات المصـرية بفـتح معبـر رفـح جـددت حركـة حمـاس دعوت: األناضول - محمد ماجد - غزة 
بشكل دائم، وتمكين قوافل اإلغاثة من الدخول إلى قطاع غزة في ظل استمرار الحرب اإلسرائيلية منذ 

 يوًما. 22
نســخة عنـه، مســاء اليــوم ” األناضــول“وقـال فــوزي برهــوم النـاطق باســم حمــاس، فـي بيــان تلقــى مراسـل 

ن مــن دخــول معبــر رفــح؛ بســبب إغالقــه مــن قبــل الســلطات إن عشــرات مــن القوافــل اإلغاثيــة لــم تــتمك“
 ”.المصرية
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والسبت الماضي، منعت السلطات المصرية القافلـة اإلغاثيـة الشـعبية المصـرية مـن التوجـه إلـى قطـاع 
غــزة بــدعوى حمايــة أفرادهــا والخــوف علــيهم مــن األوضــاع داخــل منطقــة ســيناء )شــمال شــرق مصــر(، 

 للحملة.حسب بيان سابق 
ول القافلـة اإلغاثيـة الشـعبية المصـرية التـي انطلقـت فجـر اليـوم الخمـيس، لـدعم قطـاع غـزة، وقال مسـؤ 

إن الســلطات المصــرية منعــت اســتمرارها نحــو معبــر رفــح الحــدودي، لعــدم اســتيفائهم كافــة التصــاريح 
 الالزمة.

ًا إغـالق معبـر رفـح فـي ظـل الحـرب اإلسـرائيلية علـى قطـاع غـزة غيـر مبـرر مطلقـ“وأضاف برهـوم أن 
حكام فعلي للحصار على القطاع، كما يعكس تراجعا كبيرا للدور المصري القومي  ”.وا 

وتغلــق الســلطات المصــرية، معبــر رفــح، الواصــل بــين غــزة ومصــر، بشــكل شــبه كامــل، وتفتحــه فقــط 
يوليو/تمـوز  9لسفر الحاالت اإلنسانية، وذلـك منـذ عـزل الـرئيس المصـري األسـبق محمـد مرسـي، فـي 

5029. 
 22/7/2502وم، لندن، رأي الي

 

 لقناة الثانية: القسام استخدم كميًنا طينيًّا في عملية التفاح ا .04
كشـف مراســل الشـؤون العسـكرية فــي القنـاة الصـهيونية الثانيــة "نيـر دبـوري" مســاء اليـوم الخمــيس : غـزة
(، النقاب عن تفاصيل جديدة حول عملية تفجير ناقلـة الجنـد علـى أطـراف حـي التفـاح شـرقي 54-7)

 جنود وفقد سابع. 1غزة، فجر األحد الماضي حيث قتل في العملية 
وقال دبوري إن كتائب القسام أعدت كمينًا طينيًا لتعطيل حركة ناقلة الجند األولى وبعد توقفها وخروج 
الجنود منها قـام مقاتلوهـا باسـتهداف ناقلـة الجنـد التـي جـاءت لنجـدتها بعبـوة أرضـية أو صـاروخ موجـه 

 لى باقي الجنود الهاربين.وفتح النار ع
بينمـا ال  1وأضاف إن التفجير تسبب بمقتل جميع الجنود الذين تواجدوا داخل الناقلـة الثانيـة وعـددهم 

يـزال التحقيـق جاريــا حـول كيفيـة اختفــاء الجنـدي الســابع وهـل كـان علــى مـتن ناقلـة الجنــد األولـى التــي 
 تعطلت أم تلك التي انفجرت.

قض رواية الجيش األولى التي قال فيها إن االستهداف تم للناقلة المعطلة وأن وجاءت هذه الرواية لتنا
الناقلـة الثانيــة لــم تتضــرر فيمــا لــم يعــرف بعــد مصــير الجنــدي المفقــود الــذي أعلنــت كتائــب القســام أنهــا 

 أسرته.
 22/7/2502، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ونجله اإلسالميرفح: استشهاد قيادي في الجهاد  .05

صـباح الجمعـة علـى منزلـه  إسـرائيليةونجله في غـارة  اإلسالمياستشهد قيادي في حركة الجهاد  :غزة
 مصادر طبية. أفادتفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة بحسب ما 

عاما( ونجله عبد  42القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة "استشهد صالح حسنين ) أشرفوقال 
اسـتهدفت صـباح اليـوم منزلـه الواقـع  إسرائيليةفي غارة  خرونآ 22عاما(، وجرح  24العزيز حسنين )
 في مدينة رفح".

صــالح حســنين أحــد قيادييهــا، معلنــة استشــهاده هــو ونجلــه، فيمــا أفــاد  اإلســالميونعــت حركــة الجهــاد 
 الغارة استهدفت منزل القيادي في الحركة. أنشهود 

 26/7/2502، القدس، القدس
 
 مدنيين تكشف عجزه وطبيعته الدمويةالرشق: مجازر االحتالل بحق ال .06

عــزت الرشــق إن اســتهداف االحــتالل للمــدنيين  قــال عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس: الدوحــة
والمجـــازر المســـتمرة بحقهـــم، يـــأتي كمحاولـــة دمويـــة منـــه لضـــرب الحاضـــنة الشـــعبية التـــي تلتـــف حـــول 

 كتائب القسام وفصائل المقاومة.
( أن قصــف 07-54" مســاء الخمــيس )ل عــالممركز الفلســطيني وأكــد الرشــق فــي تصــريح خــاص لـــ"ال

المواطنين وهم آمنون بـداخل المدرسـة التابعـة لألونـروا شـمال غـزة، يـأتي لعجـزه عـن تحقيـق أي شـيء 
 على الصعيدين السياسي والعسكري، مما يتم تسويقه للشارع الصهيوني على أنه إنجاز.

ل في حالة من الهستيريا، فكشفوا للعالم كله عن وجههم وشدد على أن "هذا العجز أدخل قادة االحتال
الحقيقي، وعن طبيعتهم الدموية، وعن إجرامهم الذي فاق كل حد، فارتكبوا مجـزرة جديـدة تضـاف إلـى 

 سجل اإلجرام والمحرقة الكبرى بحق شعبنا الفلسطيني".
عاما، ال تزيده  11عمر وقال: "على االحتالل أن يعلم أن شعبنا صابر على جراحه التي بلغت من ال

نهـاء االحـتالل، والتفافــا حـول المقاومـة التـي أثبتـت أنهـا الوحيــدة  المجـازر إال إصـرارا علـى المواجهـة وا 
 القادرة على انتزاع الحقوق من هذا العدو".

وبّين الرشق أن "شعبنا يدرك حالة الخذالن التي يعيشها مـن بعـض األشـقاء قبـل األعـداء، ويعـّد حالـة 
لدولي تجاه ما يتعرض له شراكة في ذبحه، لذلك ليس أمامه بعـد هللا عـز وجـل إال المقاومـة الصمت ا
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التي رفعت رؤوسنا، وكّبدت عدونا من الخسائر ما يشفي صدور المكلومين، ويشعرهم أن المقاومة ال 
 ترضى أن تضيع دماء األبرياء هدرا".

رات جيشـه الـذين نجـوا مـن قصـف بيـوتهم واستنكر القيادي في "حماس" مالحقـة حكومـة نتنيـاهو وطـائ
 إلى مراكز اإليواء.

 22/7/2502، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حماس تدعو النتفاضة بالضفة نصرًة لغزة  .07

دعــا النــاطق باســم حركــة المقاومــة اإلســالمية "حمــاس" فــوزي برهــوم مســاء الخمــيس، أبنــاء شــعبنا فــي 
 22مواجهـة مـا يتعـرض لـه مـن عـدوان إسـرائيلي منـذ الضفة الغربية إلى نصرة فعليـة لقطـاع غـزة فـي 

 يوما بإشعال انتفاضة عارمة.
وحث برهوم في بيان صحفي له، على مشاركة الجميع واالشتباك مع االحتالل اإلسـرائيلي علـى كافـة 

 المحاور وعلى كل خطوط التماس.
 26/7/2502األردن،  السبيل،

 
 ومةأبو زهري: نتنياهو يعترف بهزيمته أمام المقا .08

ــدكتور ســامي أبــو زهــري أن نتنيــاهو قــد اعتــرف  حمــاسمــة أكــد المتحــدث باســم حركــة المقاو : غــزة  ال
 بهزيمته أمام المقاومة الفلسطينية في غزة.

وقــال أبــو زهــري فــي تصــريح مكتــوب تلقــى "المركــز الفلســطيني ل عــالم" نســخة عنــه اليــوم الخمــيس 
ـــه ال يســـتطيع ضـــمان54-7) ـــاهو بأن ـــراف ضـــمني  (: "تصـــريحات نتني تحقيـــق نصـــر كامـــل هـــي اعت

 بالهزيمة في مواجهة المقاومة".
 22/7/2502، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 توفير تهدئة إنسانيةحماس تدين مجزرة مدرسة األونروا في غزة وتتهم "إسرائيل" بادعاء  .09

ب" من خالل اتهم الناطق باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري إسرائيل بـ "الكذ: فتحي صّباح -غزة 
وقـال أبـو زهـري فـي بيـان، إن االحـتالل "لـم يلتـزم وأطلـق النـار علــى  "االدعـاء بتـوفير تهدئـة إنسـانية".

ــــذين أرادوا مغــــادرة منــــازلهم المحاصــــرة خــــالل التهدئــــة المعلنــــة، كمــــا اعتقــــل عــــددًا مــــن  المــــواطنين ال
 المواطنين والجرحى من داخل سيارات اإلسعاف".
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للصليب األحمر التـي "ال تقـوم لألسـف بـأي دور لفضـح جـرائم االحـتالل ونقضـه  وانتقد اللجنة الدولية
 اتفاقات التهدئة اإلنسانية وتعريض حياة المدنيين للخطر نتيجة عدم احترامها".

وأضـــاف أن "هنـــاك مجـــزرة بشـــعة مســـتمرة فـــي خزاعـــة، مـــع وجـــود عـــدد كبيـــر مـــن الشـــهداء والجرحـــى 
األكاذيــب  الحــتالل الســماح بــنقلهم حتــى اآلن، بينمــا يكتفــي بنشــرالمتنــاثرين فــي الشــوارع الــذين يمنــع ا

 بأنه وافق على تهدئة إنسانية في المكان".
تابعــة قصــف اســتهدف مدرســة التــي وقعــت جــراء وصــف النــاطق باســم "حمــاس" فــوزي برهــوم المجــزرة 

ة حـرب بشـعة "أونروا" تؤوي نازحين عن منازلهم في بلدة بيت حانون شـمال قطـاع غـزة، بأنهـا "جريمـلـ
واستباحة للمؤسسات الدولية وتجرؤ خطير على الدم الفلسطيني". وتعهد برهوم في بيان مقتضب بأن 
ال تمــر الجريمــة مــن دون حســاب، فيمــا اعتبــر أبــو زهــري أن صــمت المجتمــع الــدولي علــى المجــزرة 

 "يجعله شريكًا في المسؤولية عن الجريمة".
 26/7/2502الحياة، لندن، 

 
 س تقصف مدن ومستوطنات الكيان اإلسرائيليسرايا القد .21

أعلنــت "ســرايا القــدس" الــذراع العســكرية لحركــة الجهــاد اإلســالمي عــن مواصــلة : فتحــي صــّباح -غــزة 
قصف مدن ومستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية بالصواريخ والقـذائف، والتصـدي لمحـاوالت التوغـل 

 على الحدود في إطار معركة "البنيان المرصوص".
قصــفت الســرايا مدينــة عســقالن بصــاروخي "غــراد" أمــس، وقصــف مدينــة تــل أبيــب بصــاروخي "بــراق و 

 " ليل األربعاء الخميس، ما أدى إلى إصابة أحدهما مبنى وجرح أربعة إسرائيليين.70
صـاروخ وقذيفـة منـذ اليـوم  2200وقالت السرايا إنها قصفت المـدن والمسـتوطنات والمواقـع بـأكثر مـن 

 ة وحتى اآلن.األول للمعرك
 26/7/2502الحياة، لندن، 

 
 صمدوا وقتلوا خيرة ضباطنا "الجهاد"فشل وحماس و الجيش اإلسرائيلييديعوت:  .20

انتقـــد شـــمعون شـــيفر المحلـــل السياســـي لصـــحيفة يـــديعوت أحرنـــوت العبريـــة، مـــا وصـــفه فشـــل جـــيش 
مـا وضـعه فـي دائـرة االحتالل باستخدام عنصر المفاجئة منذ انطالق العـدوان علـى غـزة وحتـى اآلن، 

 رد الفعل.
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بأيديهما وهذا يجعل دماءنا تغلي، والعملية  وزمام المبادرةومضى شفير يقول "حماس والجهاد صمدتا 
 العسكرية لم تحقق أي هدف حتى اآلن".

وكشــف المحلــل رون بــن يشــاي العســكري لصــحيفة يــديعوت احرنــوت، أن جــيش االحــتالل خســر منــذ 
قطـاع غـزة عـدد مـن خيـرة الضـابط مـن ذو الرتـب العاليـة المتمرسـين بشـتى  بداية العمليـة البريـة داخـل

أنـواع العمـل العسـكري الميـداني، ومـنهم قـادة كتائــب وهـؤالء الضـابط هـم العمـود الفقـري لسـالح المشــاة 
 بجيش االحتالل".

 وكشفت مصدر رفيع بجيش االحتالل أن طائرات سالح الجو ألقت على الشجاعية منذ بدايـة العمليـة
، ولكــن لــم يــؤدي ذلــك بحســب متحــدث باســم كيلــوغرام 2000قنبلــة تــزن كــل واحــد منهــا  250البريــة 

 نفقًا على حد زعمه. 90الجيش إال إلى تدمير 
للقناة العاشرة من التلفزيون اإلسرائيلي إن جيش االحتالل بحاجة إلى أسبوعيين  إسرائيليوقال ضابط 

قق أهدافها، زاعمًا "حققنا حتى اآلن من أكثـر ممـا كنـا نتوقـع إضافيين الستمرار العملية البرية لكي تح
 إلى تقصير أمد العملية البرية". اإلسرائيليينمن اإلنجازات، ولكن قد يؤدي الضغط السياسي ومعاناة 

 22/7/2502، فلسطين أون الين
 
  حماس تدعو إلى انتفاضة عارمة في الضفة دعما لغزة .22

فـي السـاعات األولـى مـن اليـوم الجمعـة، أهـالي الضـفة الغربيـة  دعت حركـة حمـاس، :غزة ـ األناضول
 ."نصرة فعلية وحقيقية لقطاع غزة، بإشعال انتفاضة عارمة بمشاركة الجميع“إلى 

نسـخة عنـه، ” األناضـول“وقال فوزي برهـوم، النـاطق باسـم حمـاس، فـي تصـريح صـحفي تلقـى مراسـل 
ل انتفاضـة عارمـة وبمشـاركة الجميـع، واالشـتباك نـدعو أهلنـا فـي الضـفة إلـى نصـرة غـزة بإشـعا"اليوم: 

 ."مع العدو اإلسرائيلي على كافة المحاور وعلى كل خطوط التماس
 26/7/2502، القدس العربي، لندن

 
 حماس تثمن تضامن الفضائيات اللبنانية مع قطاع غزة .23

حيــث قامــت  ثمنــت حركــة حمــاس، الخطــوة الجماعيــة التــي اتخــذتها معظــم الفضــائيات اللبنانيــة،: غــزة
 ببث مشترك لنشرة أخبار موحدة عن العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
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( "هــذه اللفتــة 7-54وعـّدت حمــاس فــي بيـان لهــا وصــل "المركـز الفلســطيني ل عــالم" اليـوم الخمــيس )
اإلعالمية مهمة ومميـزة وتعبـر عـن أصـالة الموقـف واهتمـام اإلعالميـين اللبنـانيين بفلسـطين وقضـيتها 

 وتعزز العمل اإلعالمي العربي المشترك الداعم والمناصر للشعب الفلسطيني". العادلة،
ودعا البيـان، إلـى "االسـتمرار فـي التغطيـة اإلعالميـة للعـدوان الصـهيوني المتواصـل علـى قطـاع غـزة، 
وفضـــح جـــرائم االحـــتالل"، وأعربـــت "حمـــاس" عـــن أملهـــا فـــي أن "تكـــون هـــذه المبـــادرة نموذجـــا وحـــافزا 

 بي، كي يتوحد دعما للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".ل عالم العر 
 22/7/2502، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 حماس تستنكر صمت المجتمع الدولي إزاء مجزرة مدرسة األونروا في بيت حانوت  .24
المجتمـــع ” صـــمت“حمـــاس  اســـتنكرت حركـــة: األناضـــول -مصـــطفى حبـــوش  ،عـــال عطـــا هللا -غـــزة 

جيش اإلسـرائيلي لمدرسـة إليـواء النـازحين فـي بيـت حـانون تابعـة لوكالـة غـوث الدولي إزاء استهداف ال
 ”.أونروا“وتشغيل الالجئين 

وقال سامي أبـو زهـري، المتحـدث الرسـمي باسـم الحركـة فـي تصـريح صـحفي، تلقـت وكالـة األناضـول 
 ”.قصف المدرسة جريمة حرب بشعة واستباحة للمؤسسات الدولية“نسخًة عنه إن 

، يجعلــه ةالمتحــدالمجتمــع الــدولي علــى مجــزرة مدرســة بيــت حــانون التابعــة لألمــم  صــمت” وأضــاف:
 ”.شريكا في المسؤولية عن الجريمة

آخـرون، عصـر اليـوم الخمـيس، فـي قصـف مـدفعي  500فلسطينيًا، وأصيب نحو  22وقتل أكثر من 
شـمالي قطـاع غـزة، ، ”أونـروا“إسرائيلي طال مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

كـان يحتمـي بــداخلها عشـرات النــازحين بفعـل الحــرب اإلسـرائيلية المتواصــلة علـى القطــاع لليـوم الثــامن 
 عشر على التوالي.

 22/7/2502، رأي اليوم، لندن

 
 للمبادرة المصرية تقف وراءه أوامر إقليمية للحركة حماسرفض : سمير مشهراوي .25

 القيـــادي، المشـــهراويلـــن عنهـــا" إلـــى القـــاهرة، كشـــف ســـمير زيـــارة "قصـــيرة وغيـــر مع : فـــيمنــى مـــدكور
حركـــة فـــتح عضـــو اللجنـــة المركزيـــة العليـــا الســـابق، عـــن أن مصـــر بـــذلت جهـــودًا كبيــــرة  فـــيالبـــارز 

". اإلعالمــيواتصــاالت مكثفــة منــذ اللحظــة األولــى النــدالع الحــرب فــى قطــاع غــزة بعيــدًا عــن "الشــو 
، إلـــى أن رفـــض "حمـــاس" للمبـــادرة المصـــرية تقـــف وراءه حـــواره مـــع "الـــوطن" فـــي"، المشـــهراويوأشـــار "
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عهــد  فــي عربــيأو  إقليمــيدور  أيال تريــد لمصــر  التــيأوامــر إقليميــة للحركــة، وفــى مقــدمتها قطــر، 
محمود عباس، الذى وصفه  الفلسطينيالوقت ذاته أداء الرئيس  في، منتقدًا السيسيالرئيس عبدالفتاح 

و مــا أعطــى الفرصــة لـــ"حماس" للمزايــدة علــى مصــر، واصــفًا غــزة، وهــ فــيبـــ"الضعيف" حيــال الحــرب 
كــل مــن ليبيــا وفلســطين ومصــر، وأن أحــد  فــيقطــر بأنهــا تلعــب دورًا مشــبوهًا وفــى منتهــى الخطــورة 

 . المصريأهداف مخططها تفكيك الجيش 
 22/7/2502، الوطن، مصر

 
 وقف العدوان فورًا ورفع الحصار عن القطاعفتح تؤكد على ضرورة  .26

قــال عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح محمــد اشــتية إن االحــتالل "غيــر : ناديــة ســعد الــدين -عمــان
معنــي بالجهــد العربــي والــدولي لوقــف العــدوان ضــد غــزة"، الفتــًا إلــى القــرار اإلســرائيلي بتوســيع العمليــة 

بحـث العسكرية ضد القطاع، على وقع زيارة وزير الخارجية األميركـي جـون كيـري لألراضـي المحتلـة ل
 وقف إطالق النار.

وأضاف، لـ"الغد" مـن فلسـطين المحتلـة، إن "الجهـد الـدولي منصـب علـى وقـف العـدوان ورفـع الحصـار 
 الجوي والبري والبحري والمالي عن قطاع غزة"، مؤكدًا بأن "ما يجري جريمة حرب".

حـــى، وأوضـــح بـــأن "عـــدوان االحـــتالل تســـبب، حتـــى اللحظـــة، فـــي ســـقوط مئـــات الشـــهداء وآالف الجر 
ألــف منــزل بشــكل جزئـــي،  23منــزل بشــكل كلـــّي، و 5500ألــف مُهّجــرًا داخــل غـــزة، وتــدمير  222و
 سيارة إسعاف، وخمس مؤسسات عامة". 22مسجدًا، وخمسة مستشفيات، و 70مدرسة، و 22و

ولفــت إلــى "تــدمير شــبكة البنيــة التحتيــة، وانقطــاع الميــاه عــن غالبيــة منــاطق القطــاع، وتــوفر الكهربــاء 
 ساعات فقط".ألربع 

وأكــد ضــرورة "وقــف العــدوان فــورًا، ورفــع الحصــار عــن القطــاع الــذي ال يجــب أن يســتمر"، مفيــدًا بــأن 
 "الجهد الفلسطيني منصب على وقف العدوان ورفع الحصار واستكمال خطوات المصالحة".

 26/7/2502، الغد، عّمان
 
 بدران: خطاب السلطة األخير إيجابي وبحاجة لتطبيق عملي حسام  .27

رّحبــت حركــة حمــاس بالخطــاب اإلعالمــي األخيــر للســلطة الفلســطينية الــذي جــاء : رام هللا )فلســطين(
علــى لســان أميــر ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر ياســر عبــد ربــه، وتضــّمن التأكيــد علــى تبّنــي 
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طـــوة مطالـــب المقاومـــة التـــي اعتبرهـــا مطالـــب الشـــعب الفلســـطيني بأكملـــه، واصـــفًة هـــذا الخطـــاب بــــ "خ
 إيجابية مرحب بها".

وقـــال القيـــادي فـــي حركـــة حمـــاس حســـام بـــدران، "نأمـــل أن يكـــون هـــذا الخطـــاب بدايـــة لتغيـــر الخطـــاب 
السياسي ككل، والتحّول إلي منهجية مختلفة عن السابق تقوم على أساس اعتبار االحتالل عدو يجب 

 محاربته بكل الوسائل"، حسب تصريحاته.
(، "المهــم فــي 7|54لـــ "قــدس بــرس" أدلــى بهــا اليــوم الخمــيس ) وأضــاف بــدران فــي تصــريحات خاصــة

الخطاب اإلعالمي الجديد للسلطة أن نرى تطبيقـًا عمليـًا لهـذا الخطـاب علـى األرض، وأول الخطـوات 
لتحقيــق ذلــك هــي كــف يــد األجهــزة األمنيــة فــي الضــفة عــن التحركــات الشــعبية المتضــامنة مــع غــزة، 

طالق يد المقاومة كي تستهم في   المواجهة مع المحتل"، وفق قوله.وا 
 22/7/2502قدس برس، 

 

 ممثل حماس في لبنان يستقبل وفدا من حزب هللا  .28
( إن ممثـل الحركـة فـي لبنـان 7|54قالت حركة حماس في بيـان صـدر عنهـا اليـوم الخمـيس ): بيروت

هللا" برئاسـة علـي بركـة وعضـو القيـادة السياسـية فـي الحركـة رأفـت مـرة، اسـتقبال اليـوم وفـدا مـن "حـزب 
 مسؤول العالقات الفلسطينية حسن حب هللا، يرافقه معاونه عطا حمود.

وبحسب بيان "حماس" فقد أعـرب وفـد "حـزب هللا" عـن دعمـه "لصـمود الشـعب الفلسـطيني ووقوفـه الـى 
 .سرها الجندي اإلسرائيليأجانب المقاومة الباسلة .. وقدم الوفد التهنئة لحركة حماس 

 22/7/2502قدس برس، 

 
 التحتية اإلرهابية.. وال ضمانات لنصر كامل البنى أصاب جيشنانتنياهو:  .29

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة لحكومته : كفاح زبون - رام هللا
جيشنا أصاب حتى هذه اللحظة بشكل ملحوظ البنى التحتية اإلرهابية في "عقدت في الكنيست، 

ذلك اإلنفاق والمخربون والقذائف الصاروخية والقيادات والمنشآت إلنتاج الوسائل  قطاع غزة بما في
 ."القتالية باإلضافة إلى أهداف كثيرة أخرى

العملية العسكرية البرية تتركز على التعامل مع تهديد اإلنفاق وقد جرى حتى اآلن تحقيق "وأضاف 
 ."هاإنجازات ذات مغزى في العثور على اإلنفاق والقضاء علي
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ال توجد ضمانات لتحقيق نجاح العملية البرية في "لكن نتنياهو لم يعد شعبه بنصر كامل، وأقر بأنه 
 ."في المائة 200قطاع غزة بنسبة 

قرر مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة تشكيل لجنة للتحقيق في العملية العسكرية وحول 
  ."ر لألسرة الدولية واألمم المتحدةبمثابة عا"اإلسرائيلية، رد عليه نتنياهو بوصفه، 

يجب على مجلس حقوق اإلنسان أن يبدأ تحقيقا في قرار حماس بتحويل المستشفيات "وقال نتنياهو 
إلى مراكز قيادة عسكرية واستخدام المدارس كمخازن لألسلحة ووضع بطاريات الصواريخ بجوار 

 ."المالعب والمنازل الخاصة والمساجد
 إسرائيل ستعمل كل ما بوسعها إلعادة الهدوء لمواطنيها لفترة طويلة. وتعهد نتنياهو بأن

 26/7/2502لندن،  األوسط، الشرق
 
 أن تسمح بتعرض مدنها وقراها إلطالق النار  "إسرائيلـ"ليبرمان: ال يمكن ل .31

ل ناقش وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، مع نظيره البريطاني فيليب هاموند خال :السبيل
 لقائهما في القدس تطورات الحرب على قطاع غزة وسبل وقف إطالق النار.

ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة عن ليبرمان قوله خالل االجتماع، إنه "ال يمكن "إلسرائيل" أن 
لذلك من واجبنا التصدي لذلك بكل ما لدينا من قوة  الصواريخ،تسمح بتعرض مدنها وقراها إلطالق 

 فاظ على مجرى الحياة الطبيعية في البالد".من اجل الح
وأضاف الوزير اإلسرائيلي أن "هدف حماس هو ابادة اليهود وهو نفس الهدف الذي وضعه النازيون 

 وأن مآل هذه الحركة سيكون شبيها بمآل النازيين".
يق في ورحب ليبرمان خالل االجتماع بأمر األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون بإجراء التحق

العثور على صواريخ في مدارس االنروا في القطاع، مؤكدا أنه يجب على المجتمع الدولي فعل 
 المزيد في مجال مكافحة االرهاب.

 26/7/2502السبيل، األردن، 
 
 ليفني: ندرس وقف نار أحادي الجانب.. ومطالب حماس ال تهمنا .30

سيبي ليفني، إن إسرائيل تدرس إمكانية وقف قالت وزيرة القضاء اإلسرائيلية ت: كفاح زبون - رام هللا
إطالق النار في قطاع غزة من جانب واحد، على أن تستأنفه الحقا إذا استمرت أو عادت حماس 

 إلطالق الصواريخ.
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وأكدت ليفني في حديث مع صحافيين إسرائيليين، أمس، أن مثل هذا الخيار وضع على طاولة 
إلسرائيلي( وأنه يحظى بدعم وزراء، لكن أي قرار لم يتخذ )المجلس السياسي واألمني ا "الكابنيت"

 بشأن العملية برمتها.
وأكدت ليفني أن إسرائيل تفضل الوصول إلى اتفاق طويل األمد بشأن األوضاع األمنية في قطاع 

 غزة ولكن ليس مع حماس.
يع أهدافها، في هذه المرحلة ننوي االستمرار في العملية العسكرية حتى تحقق جم"وقالت ليفني: 

 .")...( ولكننا نفضل اتفاقا طويل األمد مع القنوات الرسمية
وشددت ليفني على أن مثل هذا االتفاق يجب أن يعقد مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وليس 

نحن ال نفاوض حماس وال يهمنا ماذا تريد نحن نفاوض الرئيس عباس "مع حماس. وأوضحت: 
هناك من يظنون أن أي عملية ". وأضافت: "ضفة الغربية وقطاع غزةوالذي هو مسؤول اليوم عن ال

عسكرية يجب أن تنتهي إلى تفاهمات خيالية، وأن مثل هذه التفاهمات يجب أن تكون مع حماس. 
وأنا أقول ال، هذا غير صحيح، نحن ال نتحدث إلى حماس، ولن نعطيهم ثمنا مقابل الهدوء. لسنا 

التسويات يجب أن تكون مع األطراف "وتابعت: ."طرفة في المنطقةمستعدين ألن نشجع الجهات المت
 ."التي تريد الحديث إلينا في العالم وفي الطرف اآلخر الفلسطينيين

وبحسب ليفني، فإن العالم والسلطة يريدون السالم مع إسرائيل التي تريد هي ذلك أيضا، ولكن آخرين 
، قالت "اس وقطر وجزء من تركيا في الجانب اآلخرإسرائيل والعالم في جانب، وحم"ال يريدون هذا، 
 ."لسنا بحاجة لتفاهمات مع حماس لوقف إطالق النار، أنا أؤيد ردعهم بدل ذلك"ليفني. وأضافت: 

 26/7/2502لندن،  األوسط، الشرق
 
 إننا نقاتل اإلرهاب الدامي.. نحن ال نقاتل الشعب الفلسطينيبالكنيست:  ريفلين يقسم اليمين .32

أ.ف.ب: أقسم الرئيس اإلسرائيلي الجديد روفين ريفلين اليمين، مساء أمس، في الكنيست  -القدس 
بالقدس في احتفال خال من المظاهر االحتفالية بسبب الحرب الدائرة في غزة، خلفًا للرئيس المنتهية 

ئم ، إن "نصرنا على حماس مؤكد"، مضيفًا "ليس هناك أي أمن دازوقال بيري .زواليته شمعون بيري
 من دون سالم دائم وليس هناك أي سالم دائم من دون أمن دائم".

وقال ريفلين بعد دقائق، "نحن ال نقاتل الشعب الفلسطيني، نحن ال نخوض قتاال ضد االسالم. إننا 
 نقاتل اإلرهاب الدامي".

 26/7/2502هللا،  رام األيام،
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 "يلإسرائـ"النواب العرب يقاطعون مراسم تنصيب ريفلين رئيسا ل .33

قاطع نواب الكتل العربية في الكنيست مراسم تنصيب الرئيس اإلسرائيلي الجديد رؤوفين : 42عرب 
 ، الذي انتهت واليته اليوم.يزريفلين، خلفا لشمعون بير 

وتم تنصيب ريفلين في مراسم متواضعة وتم إلغاء فقرات في هذه المراسم بسبب األوضاع األمنية 
فيما قاطع نواب الكتل العربية هذه المراسم بسبب العدوان على غزة  والحرب اإلسرائيلية على غزة،

 وسقوط عدد كبير من الشهداء بنيران الجيش اإلسرائيلي. 
 22/7/2502، 23 عرب

 
 بجراح خطرة بانهيار نفق بالشجاعيةفي لواء جوالني  02 إصابة قائد كتيبةالجيش اإلسرائيلي:  .34

في لواء جوالني الميجر "رامي سيمان  25قائد الكتيبة عن إصابة  سرائيليأعلن الجيش اإل: غزة
 توف" بجراح خطرة في انهيار نفق شرقي الشجاعية شرق غزة.

وسيمان توف هو قائد رابع كتيبة في لواء جوالني يتم استهدافه في القطاع منذ بدء المعركة البرية 
 عدا عن استهداف قائد اللواء "غسان عليان".

 22/7/2502الم، لإلع الفلسطيني المركز
 
 أرون شاؤول الجيش اإلسرائيلي: لم نحدد بعد مصير الجندي المفقود .35

بعد مرور خمسة أيام على إعالن "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة : وديع عواودة
اإلسالمية )حماس( أسر الجندي اإلسرائيلي أرون شاؤول، قال جيش االحتالل الخميس إنه ال يملك 

ت قاطعة بشأنه ولم ينتِه بعد من عملية تحديد مصيره، وذلك رغم أنه كان قد أبلغ ذويه مطلع إجابا
 األسبوع بأنه قد ُقتل.

وأفادت عائلة شاؤول المقيمة في مستوطنة بوريا قضاء طبريا اليوم بأنه ال معلومات جديدة حول 
جيش، لكن اإلذاعة اإلسرائيلية ابنها الجندي الحائز على "وسام رئيس الدولة"، وأنها تعتمد على ال

 العامة نقلت عن العائلة استغرابها من تناقض معلومات الجيش.
 22/7/2502الدوحة،  نت، الجزيرة
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 حماس خفضت إطالق الصواريخ استعدادا الحتمال استمرار العدوان: الجيش اإلسرائيلي .36

ي يشنه على قطاع غزة، نشر جيش االحتالل اإلسرائيلي، تقديرات حيال العدوان الذ: 42عرب 
واعتبر أن كمية الصواريخ التي تطلقها حركة حماس باتجاه إسرائيل قد انخفض، وتوقع أن يكون ذلك 

 نابع من استعداد حماس الحتمال استمرار العدوان لفترة طويلة.
 وعمم جيش االحتالل تقديراته من خالل وسائل إعالم إسرائيلية. وجاء في هذه التقديرات أنه تبقى

صاروخ، وأن هذا العدد هو نصف كمية الصواريخ التي كانت بحوزة الحركة  4200بأيدي حماس 
 يوما. 27في بداية العدوان اإلسرائيلي على القطاع، قبل 

من صواريخ حماس، فيما أطلقت  %92وادعى جيش االحتالل أن قواته الجوية والبرية دمرت 
لك يدعي االحتالل أن حماس خفضت حجم من الصواريخ التي بحوزتها. ولذ %22المقاومة 

 الصواريخ التي تطلقها "تحسبا من استمرار الحملة العسكرية التي يشنها الجيش اإلسرائيلي".
 22/7/2502، 23 عرب

 
 جنديا اسرائيليا ونقلهم الى "سوروكا" و"شيبا" 55اصابة إذاعة الجيش:  .37

سرائيلي مساء اليوم الخميس ان ما ذكرت اذاعة الجيش اال :ترجمة خاصة -القدس دوت كوم -غزة
جنديا اسرائيليا نقلوا الى مستشفى "سوروكا" ومركز "شيبا"، بعد ان اصيبوا خالل  11مجموعه 

 المواجهات مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
 26/7/2502القدس،  القدس،

 
 ال يستطيع أن يهزم حماساإلسرائيلي ميخائيل: الجيش سامي ديب األ .38
وديع عواودة: قال األديب اليهودي البارز سامي ميخائيل، رئيس جمعية حقوق المواطن  - لناصرةا

أن الجيش اإلسرائيلي ال يستطيع أن يهزم حركة حماس، مشيرا إلى أنه خرج لمناهضة الحرب خوفا 
في على حفيده الجندي وعلى مصير إسرائيل. وينتقد ميخائيل وهو روائي بارز من أصل عراقي يقيم 

حتى اآلن لم يهزم "مدينة حيفا تفشي اعتداءات اليهود المتطرفين على فلسطينيي الداخل. ويتابع 
 الجيش اإلسرائيلي أي بلدة في غزة.

 26/7/2502لندن،  العربي، القدس
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 ليفي: الحرب الحالية قد تتجاوز بجرائمها سابقاتهاجدعون  .39
تغرد خارج السرب في إسرائيل وتناهض الحرب  وديع عواودة: ومن األصوات النادرة التي - الناصرة

ليفي الذي اضطر للتحرك تحت  جدعونوتفضح ما تحجبه وسائل إعالمها هو الكاتب الصحافي 
الحراسة في ظل تهديدات واسعة تلقاها غداة مقال له انتقد فيه الطيارين اإلسرائيليين ممن يلقون 

  بقنابل الموت بزنة طن في غزة.
ت لم ترهب ليفي فعاد باألمس وأشار في مقال جديد نشرته هآرتس أن إسرائيل قتلت لكن هذه التهديدا

طفال فلسطينيا في غزة، أي عشرة أطفال كل يوم وفق معطيات األمم المتحدة.  222حتى اآلن 
البريطانية نشرت أسماء األطفال القتلى، بأعمارهم ومالبسات  "الديلي تلغراف"واشار أن صحيفة 

سنوات ونور  أربعسهيلة ابنة ثالث سنوات، وبيسان عمرها ستة شهور، وسراج ابن "موتهم. وتابع 
. وتابع ليفي هذه "من أفرادها 57عمره عامان وكافتهم من عائلة واحدة وهي أبو جامع التي أبيد 

والحرب الحالية ربما تتجاوز  "5الرصاص المصبوب "هو  "الجرف الصامد"الالئحة ال تكذب: 
 التي سبقتها. بجرائمها الحرب

 26/7/250لندن،  العربي، القدس
 

 ": المعتقلين الفلسطينيين من غزة "إرهابيين وقتلة" وليسوا أسرى حرب إسرائيل" .41
قالت إسرائيل يوم الخميس انها اعتقلت عشرات الفلسطينيين خالل : سيف الدين حمدان -القدس 

رهابيين" ولي  سوا أسرى حرب.المعارك في قطاع غزة وانها تعتبرهم "قتلة وا 
شخصا في غزة لالشتباه بضلوعهم  220قالت متحدثة باسم الجيش اإلسرائيلي "أمس اعتقلنا نحو و 

 في أنشطة إرهابية وحتى اآلن أفرج عن نصفهم تقريبا وأعيدوا لغزة. ويخضع الباقون لالستجواب."
ينيين المحتجزين وقال عاموس جلعاد المسؤول الكبير بوزارة الدفاع عندما سئل عن وضع الفلسط

"هؤالء ليسوا أسرى حرب. هؤالء معتقلون. هؤالء ليسوا أشخاصا يندرجون تحت المعاهدات الدولية. 
رهابيون."  إنهم قتلة وا 

وأضاف لراديو إسرائيل في إشارة إلى عمليات االستجواب التي تهدف الستخالص معلومات عن 
وهو تحسين كفاءة العملية العسكرية حماس "نتعامل مع االحتياجات الفورية لمساعدة الهدف 

 االمنية."
 22/7/2502لألنباء،  رويترز وكالة
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  اإلنسان حقوق مجلس بقرار االستهتار يجوز دولي: ال قانون أستاذ .40
كتب أستاذ القانون الدولي المحاضر الجامعي البروفيسور ايال غروس في هآرتس : الحياة –الناصرة 

لمصلحة الفلسطينيين،  "منحاز"اإلنسان التابع لألمم المتحدة أنه على رغم أن قرار مجلس حقوق 
. وأضاف أن من يعتقد أن ادعاء إسرائيل أنها تضرب فقط أهدافًا "لكن ال يجوز االستهتار به"

فكثرة المدنيين المصابين ليست إثباتًا على ارتكاب "عسكرية يعفيها من المسؤولية إنما يوهم نفسه، 
. وتابع أن القانون "ت كثيرة تثير شبهات قوية الرتكاب انتهاكات كهذهجرائم حرب، لكن في حاال

الدولي ال يحظر أذية المدنيين في شكل متعمد فحسب، إنما أيضًا يمنع أذيتهم أو المس بأهداف 
وهدم بيوت عائالت ضباط في حماس يمكن اعتباره استهداف "مدنية خالل ضرب أهداف عسكرية، 

نذارات بمغادرته، كذلك الضربات المتعمدة لهدف عسكري يمكن أن هدف مدني حتى إذا أعطيت إ
. وزاد أن قتل عشرات "تكون محظورة في حال لم تتخذ إجراءات الحذر الكفيلة بمنع أذية مدنيين

المواطنين الفلسطينيين في بيوتهم أو في مقهى تحت طائل استهداف ناشط موجود بينهم يمكن أن 
الق النار على مقاتلي حماس وسط توقعات بأن يتسبب ذلك بقتل أيضًا إط"ُيعّرف جريمة حرب، 

 ."واسع أو غير تناسبي لمدنيين
تم للوهلة األولى تنفيذ جرائم حرب من جانب "وأضاف أنه في حال وجدت لجنة التحقيق أنه 

، فإن من شأن ذلك أن يحض الفلسطينيين على التوجه من جديد لمحكمة الجنايات الدولية "إسرائيل
 الهاي. في 

 26/7/2502لندن،  الحياة،
 
 إجماع إسرائيلي على توسيع الحرب على غزة "الستكمال تدمير األنفاق ومخزونات الصواريخ" .42

أ.ف.ب: في اليوم السابع عشر من هجومها على حركة حماس، تسابق إسرائيل الوقت،  -القدس 
ذ يرى المعلق ون أن الهجوم أدى إلى الحد من فيما تتكثف الجهود الدبلوماسية لوقف إطالق نار. وا 

 القوة النارية لحركة حماس، ما زال تجريد غزة من السالح أمرًا بعيد المنال.
واعتبر غيورا آيالند المستشار السابق لألمن القومي في مقابلة مع وكالة فرانس برس: أن تدمير 

ألنفاق هو الهدف الرئيس األنفاق التي تستخدم للتسلل إلى إسرائيل "ليس سوى مسألة أيام". وهدم ا
 المعلن للعملية البرية اإلسرائيلية في قطاع غزة.

وتقضي المهمة الثانية للجيش بتدمير مخزونات الصواريخ لدى حماس والجهاد اإلسالمي، لكن ذلك 
 يتطلب "تمشيط غزة للعثور على كل المخابئ"، كما قال آيالند.
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ماس لن تتوقف ما لم تسمع ضجيج محركات وكتب بن كاسبيت المعلق في صحيفة )معاريف(: "ح
 المدرعات اإلسرائيلية تتوغل في األنفاق حيث يختبئ قادتها في مكان ما تحت مدينة غزة".

فقد دعا الكاتب في )يديعوت أحرونوت( أليكس فيشمان الجيش إلى "الضغط على دواسة السرعة" 
جنديًا خالل المعارك،  95صدمها مقتل  عبر البدء "بزيادة عديد القوات المنتشرة منذ أسبوع" والتي

 وهذه أفدح خسارة يمنى بها الجيش اإلسرائيلي منذ ثماني سنوات.
وينصح يوفال ديسكين، الرئيس السابق لألمن الداخلي، حكومة بنيامين نتنياهو بإصدار أمر للسيطرة 

تى ال نصل إلى على "بعض جيوب المقاومة" في غزة، إذ إن ذلك هو الطريقة الوحيدة في رأيه "ح
سرائيل يسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا من دون إحراز تقدم كبير".  وضع بين حماس وا 

وبلهجة ال تخلو من السخرية، قال أفراييم إينبار في صحيفة )إسرائيل اليوم( القريبة من نتنياهو، "في 
إسرائيل فقط أن تجز  الجيدة اإلعداد لعدو ليس دولة مثل حماس، يتعين على االستراتيجيةمقابل 

 العشب من وقت إلى آخر لتقليص قوة الخصم".
 26/7/2502هللا،  رام األيام،

 
 يقاتلون بغزة في الجيش اإلسرائيلي جنود أوروبيون وأمريكيون مرتزقة القناة الثانية:  .43

رج كشفت القناة العبرية الثانية عن وجود المئات من الجنود المرتزقة الذي قدموا من خا :السبيل
الكيان للقتال في صفوف الجيش وتم إدخال بعضهم للقتال في القطاع، في حين قتل منهم لغاية اآلن 

 ثالثة جنود منهم "ماكس شتاينبرس" من والية كاليفورنيا و"شون كرملي" من تكساس.
جندي في إطار  2200وبحسب المعطيات اإلسرائيلية الرسمية، فيخدم في الجيش اليوم ما مجموعه 

جندي قدموا من خارج الكيان، وذلك من دول أمريكا الشمالية  5200ف "جندي وحيد" منهم تصني
 والجنوبية واستراليا وفرنسا.

 26/7/2502السبيل، األردن، 
 
 قتلته المقاومة من أصل بلجيكي  إسرائيليأول جندي  :صحيفة "ال كابيتال" البلجيكية .44

ليوم الخميس، إن أول جندي إسرائيلي قتل منذ بداية قالت صحيفة "ال كابيتال" البلجيكية، ا :السبيل
 يوليو/ تموز الجاري هو شاب من أصل بلجيكي. 7الحرب اإلسرائيلية على غزة في 

وبحسب الصحيفة الخاصة في عددها الصادر اليوم فإن الجندي إيتان باراك أصيب بنيران صديقة 
بيت حانون شمال قطاع غزة، بعدما يوليو / تموز الجاري خالل العمليات العسكرية في  27في 
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أصابته دبابة الجيش اإلسرائيلي بجروح خطيرة على وجه الخطأ نقل على إثرها إلى المستشفى ولكن 
 السلطات العسكرية أعلنت وفاته بعد فترة وجيزة.

 26/7/2502السبيل، األردن، 
 
 شهيدان ومئات اإلصابات بالضفة والقدس بمواجهات نصرة لغزة .45

 2آخرون غالبيتهم بالرصاص الحي، منها  200وأصيب  فلسطينياناستشهد  :األناضول -رام هللا
بحالة خطيرة والعشرات بحاالت االختناق، خالل تفريق الجيش اإلسرائيلي لمسيرة حاشدة في رام هللا 

 تضامنا مع غزة، حاولت الوصول إلى مدينة القدس، بحسب شهود عيان، ومصادر طبية.
ل األناضول لألنباء، أن مواجهات عنيفة اندلعت فور وصول مسيرة حاشدة وأوضح الشهود لمراس

وأشار  نظمها نشطاء وشارك فيها آالف الفلسطينيين، لحاجز قلنديا الفاصل بين رام هللا والقدس.
الشهود إلى أن الجيش اإلسرائيلي أطلق النار الحي والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، 

صابة والمياه العادمة لت آخرين المواطنين  22فريق المتظاهرين، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني وا 
 إصابات بحالة خطرة. 2بجراح منهم 

وفي وقت الحق، قال مدير مجمع رام هللا الطبي أحمد البيتاوي، لمراسل األناضول لألنباء، إن 
 الشاب محمد األعرج استشهد متأثرا بإصابته برصاص حي في الرأس.

عاما، استشهد جراء  57فة العمليات بالهالل األحمر الفلسطيني إن الشاب مجد عواد وقالت غر 
إصابته برصاص حي في الصدر، الفتتا إلى أن األطباء حاولوا إنقاذ حياته، إال إن إصابته كانت 

  بالغة جدا.
 ة.وقال مسعفون إن طواقم الهالل األحمر الفلسطيني ما تزال تواصل نقل المصابين حتى الساع

وبين الشهود أن عشرات المواطنين أصيبوا بحاالت اختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، 
 تمت معالجتهم ميدانيا.

من جانب آخر، قال شهود عيان إن اشتباكات مسلحة وقعت بين الجيش اإلسرائيلي وشبان ملثمين 
 على الحاجز، لم تسفر عن أي إصابات.

26/7/2502القدس العربي،   
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 ليلية عمت أحياء القدس و"األقصى" مواجهات مقدسيًا في 22اعتقال  .46

مواطنًا في مواجهات اندلعت، مساء أمس، في  55"األيام": أعلنت شرطة االحتالل اعتقال  -القدس 
المسجد األقصى، وعدد من األحياء في مدينة القدس الشرقية بين الشبان الفلسطينيين وقوات 

 لى منع الشبان المصلين من الوصول إلى المسجد األقصى إلحياء ليلة القدر.االحتالل احتجاجًا ع
 من عناصرها بعد رشقهم بالحجارة في بلدة القدس القديمة. 9كما أعلنت الشرطة إصابة 

وكانت أعنف المواجهات في منطقتي باب حطة وباب األسباط في البلدة القديمة، حيث رشق الشبان 
فيما أطلقت قوات االحتالل الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل قوات االحتالل بالحجارة 

 الصوت والقنابل المسيلة للدموع والمياه الكريهة باتجاه الشبان الغاضبين.
كما وقعت مواجهات عنيفة في شارع صالح الدين وحي وادي الجوز، حيث أفيد بوقوع عشرات 

 المستشفيات القريبة.اإلصابات التي تم نقلها في سيارات اإلسعاف إلى 
وأصيب عدد من المصلين في ساحات المسجد األقصى بعد أن اقتحمته قوات االحتالل في ساعات 

  منتصف الليل، ورد الشبان بإلقاء الحجارة على قوات االحتالل.
وذكر شهود عيان أن مواجهات وقعت في بلدات حزما وصور باهر وسلوان والعيساوية ومخيم 

 شعفاط.
26/7/2502، ام هللااأليام، ر   

 
 المعتكفون يحرقون مركز شرطة االحتالل في األقصى  .47

أحرق الشبان المعتكفون بالمسجد االقصى المبارك، بعد منتصف ليلة : راسم عبد الواحد -السبيل 
الجمعة، والتي تتزامن مع ليلة السابع والعشرين من رمضان الكريم )ليلة القدر( ما يسمى بـ"الخلوة 

" بباحة صحن مسجد قبة الصخرة باألقصى المبارك، والتي تستخدمها شرطة االحتالل الجنبالطية
 كمركز لها تمارس من خالله كل أنواع التنكيل بالمصلين والوافدين الى االقصى.

جاءت عملية حرق مركز شرطة االحتالل تزامنًا مع تحطيم المعتكفين لكاميرات المراقبة المنصوبة 
، وقد أتت النيران على كافة محتويات مركز الشرطة قبل أن تسيطر فرق في المكان وأماكن أخرى

اإلطفاء التابعة للمسجد االقصى على الحريق، في حين تم إنزال الفتة الشرطة عن المركز ورفع 
 العلم الفلسطيني على قبته.

26/7/2502السبيل، عمان،   
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 23ترفع وتيرة الفصل العنصري ضد فلسطينيي  "إسرائيل" .48

تزايدت في األسابيع األخيرة ظاهرة فصل موظفين وعاملين من فلسطينيي  :برهوم جرايسي -رة الناص
في مؤسسات إسرائيلية، بسبب دعمهم لشعبهم في قطاع غزة، كما بدأت مصالح تجارية وعربية  42

تلمس تراجعا بالمتسوقين اليهود، نتيجة حملة التحريض الذي يقودها أفيغدور ليبرمان لمقاطعة 
اقتصاديا، وفي المقابل، فإن مدن وقرى النقب العربية التي تطالها قذائف من غزة،  42طينيي فلس

محرومة من المالجئ وسبل الوقاية، نتيجة سياسة حكومية عنصرية، نالت مصادقة من المحكمة 
العليا اإلسرائيلية، كذلك، قدم النائب جمال زحالقة أمس شكوى ضد الشرطة، التي اعتدت عليه قبل 

 أيام، وتسببت بكسر ضلع في صدره.
وقد بدأت حاالت الفصل من العمل، خالل أيام اختطاف المستوطنين الثالثة، إذ فصل الكنيست 
اإلسرائيلي موظفا عربيا، يعمل في إرشاد زّوار الكنيست، وتبع ذلك حاالت عديدة جرى فيها فصل 

ين األخيرين، إذ فصلت بلدية عاملين من مؤسسات رسمية وشبكات تسوق، وكان آخرها في اليوم
مدينة اللد )التي باتت ذات أغلبية يهودية( موظفة عربية، كما فصل مستشفى في القدس طبيبا 
عربيا، ومستشفى في تل أبيب ممرضا عربيا، وهناك انطباع عام أنه في األسابيع األخيرة توقفت 

 مصالح تجارية يهودية عن استيعاب عاملين عرب.
تدت مالحقة الطلبة العرب في الجامعات اإلسرائيلية، قبل خروج الجامعات لعطلة وبموازاة ذلك، اش

صيفية قبل أسبوعين، وبرزت الظاهرة بشكل خاص في جامعة التطبيقات الهندسية "التخنيون" في 
مدينة حيفا، تنفيذا ألطر يمينية عنصرية متطرفة تالحق الطالب العرب بشكل خاص، ومن أبرز 

"إم ترتسو" )إن شئتم(، المدعومة من كبار ساسة إسرائيل والحكومة واألجهزة  تلك األطر، عصابة
 اإلسرائيلية، وتراقب نشاط الطالب في الجامعات وما يصرحون به.

منذ نحو شهر، إذ  42وكل هذا بموازاة حملة االعتقاالت، واسعة النطاق، التي يشهدها فلسطينيو 
معتقال  250معتقل، من بينهم ما يزيد على  200ن فاق حسب التقديرات الحقوقية فإن عدد المعتقلي

يقبعون في المعتقالت، وعدد أكثر يخضع للحبس المنزلي بشروط مقيدة، وحتى أمس، قدمت النيابة 
الئحة اتهام، منها بمزاعم مواجهة عناصر "األمن" اإلسرائيلية، ومنها  20إلى  40العامة ما بين 

 جرد التعبير عن الرأي في شبكات التواصل."التجمهر غير القانوني"، ومنها لم
في بلدات صحراء النقب، من غياب  42ألف من فلسطينيي  500من ناحية أخرى، يعاني ما يقارب 

كامل للمالجئ وسبل الحماية من القذائف الصاروخية، التي وصلت لتلك البلدات من قطاع غزة، 



 
 
 

 

 
           82ص                                     8232 العدد:     26/7/2502الجمعة  التاريخ:

 

رحى بإصابات بالغة، ومقتل رجل ثالثيني، وحتى أمس، بلغ عدد الضحايا العرب فيها ثالثة أطفال ج
 بإصابة مباشرة بقذيفة وصلت إلى غرفة الصفيح التي فيها.

26/7/2502، الغد، عّمان  
 
 شيكل مع بدء استقبال جرحى غزة ألف 065كهرباء القدس تدعم "المقاصد" بـ  .49

تشفى قدمت شركة كهرباء محافظة القدس دعمًا طارئًا لصالح مس :القدس دوت كوم -القدس
 الف شيكل مع بدء استقبال جرحى العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة. 220المقاصد بقيمة 

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة "كهرباء القدس" يوسف الدجاني ومديرها العام م. هشام 
العمري، ورئيس مجلس إدارة مستشفى المقاصد الدكتور عرفات الهدمي ومديره العام الدكتور رفيق 

يني، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس اإلدارة وممثلين عن نقابة العاملين في الشركة الحس
 والمشفى.

 26/7/2502، القدس، القدس
 
 "كاريتاس القدس" تطلق نداًء عاجاًل إلغاثة أهالي غزة .51

القدس ـ "األيـام": أطلقت مؤسسة كاريتاس القدس، نداًء عاجاًل عن طريق منظمة كاريتاس الدولية، 
أهالي قطاع غزة، والتدخل العاجل  إلغاثةة الشركاء واألصدقاء في العالم؛ لتوفير الدعم المالي لكاف

عائلة في مجال الغذاء والدواء وتوفير السوالر واألدوية لبعض المراكز  9000لمساعدة حوالي 
 الطبية من ضمنها عيادات المؤسسة المنتشرة في القطاع.

ألب رائد أبو ساحلية: "ال يمكن أن نرى ما يحدث في قطاع غزة وقال مدير عام "كاريتاس القدس" ا
ع القلوب خاصة ما يحدث من دمار وقتل وتشريد؛ دمار  ونبقى مكتوفي األيدي، ألنه أمٌر جلل ُيقطِّ
آلالف البيوت والمنشآت وأضرار في المدارس والعيادات والمستشفيات والمساجد والكنائس؛ أما القتُل 

ن تمييز وخاصة األطفال والنساء والمسنين وال ننسى آالف الجرحى الذين فد شمل المدنيين دو 
ينزفون ويتألمون؛ أما التشريد فقد شهدنا حركة نزوح كبيرة ألكثر من مائة ألف من الذين تركوا 
منازلهم ويعيشون اآلن في المدراس والمؤسسات العامة وكذلك الكنائس، يفترشون األرض ويحتاجون 

 العيش من ماء وطعام ودواء وفراش وغطاء وحليب ألطفالهم".الى أبسط وسائل 
وأشار الى النشاطات االنسانية التي تقوم بها مؤسسة كاريتاس القدس في قطاع غزة في الوقت 
الحالي، وقال: "لسنا وحدنا في الميدان ولكننا ننسق مع شركاء لنا وخاصة المؤسسات الكاثوليكية 
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ية الالتينية، واالغاثة الكاثوليكية والبعثة البابوية وغيرها من العاملة في غزة ومنها البطريرك
المؤسسات غير الكاثوليكية خاصة مؤسسة "دياكونيا" التابعة للكنائس السويدية التي وفرت لنا 

 المساعدات الغذائية العاجلة".
26/7/2502، األيام، رام هللا  

 
 مجتمع والجيش اإلسرائيليينتسعى لكسر حالة اإلحباط في ال "إسرائيل"قدورة فارس:  .50

قال قدورة فارس رئيس نادي األسير الفلسطيني، أن ما قامت به سلطات  :فادي أبو سعدى -رام هللا
االحتالل تجاه من اعتقلتهم في قطاع غزة هو عمل ال إنساني، وأن إسرائيل تسعى بذلك إلى كسر 

لجيش اإلسرائيلي، غير القادر على تحقيق حالة اإلحباط التي يعيشها المجتمع اإلسرائيلي، ويمّر بها ا
 أي إنجاز أمام مجتمعه.

العبري صورًا لبعض المعتقلين الفلسطينيين « وااله»وجاءت تصريحات فارس ردًا على نشر موقع 
من قطاع غزة، وهم عراة حفاة. وأوضح الموقع العبري أن هذه الطريقة هي التي يتم بها نقل 

المنشآت التي يحتجز بها األسرى في الجنوب لحين إجراء التحقيق الفلسطينيين من غزة إلى إحدى 
وأضاف فارس أن إسرائيل تهدف بنشر تلك الصور البشعة إلى «. 204»معهم من قبل الوحدة 

التغطية على فشل وخيبة الجيش اإلسرائيلي، ولتكوين انطباعات لدى المجتمع اإلسرائيلي أن الجيش 
 مقاتلين من قلب المعركة، فيما المستهدف هم من المدنيين فقط.يحقق إنجازات، وأن هذه الصور ل

من جهة ثانية، قال مدير الوحدة القانونية في نادي األسير جواد بولس أن األسرى في سجن 
يعقدون جلسات حوار مع إدارة السجن عقب العقوبات التي فرضتها عليهم اإلدارة في « جلبوع»

 وزيارات األهالي.« تينةكن»اآلونة األخيرة والمتعلقة بالـ 
، حيث أوضحوا أنهم يتدراسون خطوات احتجاجية ضد حرمان «جلبوع»وزار بولس األسرى في 

من زيارة األهالي، فقد لفت كل من األسيرين ناصر عويس وماجد  -عدا فتح-أسرى جميع الفصائل 
ئهم، كما أن اإلدارة المصري إلى أن أسرى فتح لن يقبلوا التعاطي مع تلك العقوبة التي تطال زمال

لألسرى ولكنهم تفاجئوا أنها لم تدخل باألعداد الكافية، « الكنتينة»اّدعت أنها سمحت بإدخال 
 باإلضافة إلى حرمانهم من البيض منذ أكثر من ستة أشهر.

26/7/2502القدس العربي،   
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 من منشآت المياه معطلة نتيجة العدوان أو انقطاع الوقود %75غزة:  .52

: دعا رئيس سلطة المياه شداد العتيلي، الدول المانحة لقطاع المياه والمنظمات الدولية إلى رام هللا
دعم المساعي التي تقوم بها سلطة المياه والمنظمات الدولية والصليب االحمر الدولي ومجموعة 

توفير العمل الخاصة، باالستجابة االنسانية للمياه وللصرف الصحي والعمل فورا على تقديم الدعم ل
 مياه صالحة للشرب للمشردين والنازحين ولعموم السكان في قطاع غزة.

من منشآت المياه تم تعطلها نتيجة الستهدافها أو النقطاع الطاقة والوقود عنها،  %70وأوضح أن 
من الكميات االصلية، ويفاقم من االوضاع المائية والبيئة  20-70ما أدى لنقص يصل إلى ما بين 

المناطق السكانية في العالم ويواجه  أكثفرض سكان قطاع غزة الذي يعتبر من والصحية، ويع
المياه وعدم توفر الطاقة الالزمة  لتلوثمخاطر حقيقية قبل شن العدوان نتيجة للحصار ونتيجة 

 لتشغيل المنشآت الحيوية.
مرار الحرب وأشار إلى أن طواقم المياه لم تستطع الى اآلن حصر االضرار أو تقيمها نتيجة الست

على قطاع غزة والمدنيين وبنيتهم التحتية، والتقديرات االولية ألعمال االغاثة الالزمة في قطاع المياه 
 ماليين دوالر. 2من  ما يقاربفقط ولغايات االغاثة تبلغ 

ألف مواطن ال يوجد لديهم أو قلت  200وبين أن ما يقارب من مليون شخص من أصل مليون و
ه الشرب، بسبب تدمير الخطوط الناقلة وخطوط الصرف الصحي، إضافة إلى تراكم امداداتهم من ميا

آالف شخص في مدارس وكالة الغوث "االونروا"، ومدارس  220النفايات، مشيرا إلى أن أكثر من 
الحكومة، عائالت مضيفة أو الساحات العامة يواجهون ايضا خطر بسبب نقص المياه نتيجة اما 

ه أو عدم تمكن صهاريج اغاثة المياه من تغطية االحتياجات عدا عن الستهداف خطوط الميا
 استهداف الصهاريج.

ولفت العتيلي إلى الخطر المحدق نتيجة لتدفق للمياه العادمة في العديد من المناطق، خاصة في 
شمال غزة )بيت حانون، بيت الهيا(، بعد استهداف خطوط الصرف الصحي ومضخات الصرف 

لنقص الكهرباء وفيضانات المجاري الناجمة عن ذلك وما يسببه من انتشار الصحي أو نتيجة 
 لألمراض واالوبئة.

وذكر أنه تم استهداف الطواقم الفنية واستشهاد خمسة من الفنيين العاملين على اصالح االضرار عدا 
الح الوصول اليها مثل التجمعات الواقعة على الشريط الشرقي لشارع ص ال يمكنعن وجود مناطق 

 ألف شخص تقريبا(. 100الدين والتجمعات في شمال غزة وال يمكن الوصول إليها بدون تنسيق )
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وأكد أن قطاع غزة شاهد على جرائم انسانية، وشكلت الحرب أثر كبير على البنية التحتية وعلى 
ل امدادات المياه والصرف الصحي، ونجم عن ذلك وقوع أضرار كبيرة وتدمير في مرافق المياه مث

 آبار المياه وأنابيب المياه والشبكات، كما نجم عنه اختالط مياه الصرف الصحي والمياه.
 2المياه والصرف الصحي بلغت أكثر من  ألعمالوأوضح أن التقييم األولي لالحتياجات االغاثية 

ف مليون دوالر فقط للمياه والصر  50ماليين دوالر، وإلصالح األضرار والبنية التحتية ما يقارب 
 الصحي.

26/7/2502، األيام، رام هللا  
 
 بلدة خزاعة تحت النار... والمحاصرون يستغيثون .53

لليوم الثاني على التوالي، تخضع بلدة خزاعة الحدودية الواقعة شرق محافظة خان  محمد الجمل:
يونس، لحصار بري وجوي إسرائيلي غير مسبوق، ترافق مع قصف عنيف لم يدع شبرًا واحدًا في 

 إال وأصابه. القرية
فمئات قذائف الدبابات وصواريخ الطائرات، ال زالت تنهمر بشكل جنوني على القرية، وأصوات 

 االنفجارات بداخلها وفي محيطها لم تتوقف لحظة.
وواصل مئات المحاصرين داخل البلدة، إطالق سيل من المناشدات واالستغاثات عبر الهواتف 

 دة في انتشال جثامين الشهداء والجرحى.النقالة، مطالبين بإنقاذهم، والمساع
ولعل أسوأ ما حدث خالل يوم أمس، محاصرة عمارة سكنية لعائلة النجار وسط القرية، يتواجد 

شخصًا، معظمهم من النساء واألطفال، حيث تعرضت البناية إلطالق ما  250بداخلها أكثر من 
، إضافة إلى استهدافها بالرشاشات قذيفة من الدبابات، وعدد من صواريخ الطائرات 90يزيد على 

 الثقيلة والمتوسطة.
وأكد مواطنون كانوا على اتصال مباشر مع سكان البناية المذكورة، أن عددًا من الشهداء والجرحى 
سقوط جراء القصف المذكور، بينما عجزت سيارات اإلسعاف عن الوصول للمحاصرين، حتى 

 مرات.ساعات صباح أمس، جراء تعمد استهدافها عدة 
وقال أحد المواطنين، إن بعضًا من سكان العمارة، اضطروا لتلقي تعليمات من مسعفين وأطباء حول 
كيفية التعامل مع بعض اإلصابات، وكيف يمكن التصرف لوقف النزيف، وتقديم إسعافات أولية 

 ضرورية لبعض الجرحى.
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تالل اصطياد المواطنين في والى جانب ما حدث في بناية آل النجار، يواصل قناصة من جيش االح
الشوارع، خالل محاولتهم مغادرة منازلهم، والنزوح عن البلدة، حيث انتشلت طواقم اإلسعاف، التي 
تمكنت، مساء أمس، من الوصول لبعض الشوارع والمناطق في بلدة خزاعة، بعد سماح قوات 

ناك خشية من وجود أعدادا أكبر االحتالل لها بالتقدم، العديد من الشهداء والمصابين من الشوارع، وه
 داخل المنازل، أو في مناطق لم تصل إليها أطقم اإلنقاذ.

ويقول المواطن محمود النجار، من سكان شرق مدينة خان يونس، وقد نزح وأسرته مع بدء التقدم 
البري تجاه المنطقة التي يقطن فيها، إنه على تواصل دائم مع عدد من العائالت المحاصرة في 

 دة، وقد استمع إلى شهادات وروايات صادمة، عن جرائم ومجازر ترتكب في بلدة خزاعة.البل
وأكد النجار وكان يتواجد في مستشفى ناصر الحكومي غرب مدينة خان يونس، إنه وكلما سمحت 
قوات االحتالل لسيارات اإلسعاف بالوصول للقرية، عادت األخيرة محملة بجثامين الشهداء 

 والجرحى.
ض المصادر فقد تجاوز عدد شهداء المناطق الشرقية من مدينة خان يونس الخمسين شهيدا ووفق بع

 حتى ساعات مساء أمس، وذلك منذ بدء الهجوم الواسع على بلدة خزاعة، فجر األربعاء.
وازدادت أوضاع المصابين المحاصرين داخل خزاعة سوءًا، بعد قيام الطائرات بقصف منزل يعود 

 90كان حوله لعيادة لعالج الجرحى، ما تسبب في سقوط شهيدين ونحو  لطبيب دخل البلدة،
 مصابًا.

26/7/2502، األيام، رام هللا  
 

 مليارات دوالر حجم التقديرات األولية للخسائر االقتصادية في قطاع غزة 8"االقتصاد":  .54
ية المباشرة غزة ـ شينخوا: أعلن مسؤول فلسطيني، أمس، أن التقديرات األولية للخسائر االقتصاد

وغير المباشرة التي تعرض لها قطاع غزة جراء العملية العسكرية اإلسرائيلية المستمرة لليوم الثامن 
 عشر على التوالي فاقت ثالثة مليارات دوالر.

وقال وكيل وزارة االقتصاد الوطني تيسير عمرو، لوكالة أنباء "شينخوا" إن عجلة اإلنتاج المحلي في 
اما وشلت كافة النشاطات االقتصادية، مشيرا الى أنه من الصعب اآلن حصر قطاع غزة توقفت تم

 جميع األضرار التي لحقت بقطاع غزة خصوصا أنها مختلفة ومتنوعة.
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وأضاف عمرو: إن قطاعات مثل الزراعة والصيد والصناعة والبنى التحتية وشبكات المياه والكهرباء 
كل دقيق، ولكن التقديرات األولية تشير إلى تضررت بشكل كبير ويجري العمل على حصرها بش

 تجاوز الخسائر ألكثر من ثالثة مليارات دوالر.
26/7/2502، األيام، رام هللا  

 
 من الشهداء أطفال وطلبة مدارس %65التعليم:  .55

من شهداء العدوان اإلسرائيلي على  % 20أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن ما يقارب من 
وقالت الوزارة في بيان  شهيدا هم من األطفال وطلبة المدارس. 999لبالغ عددهم قطاع غزة، وا

جريًحا المئات منهم من األطفال والطلبة، ومن بين هذه  5922أصدرته من غزة السبت: إن هناك 
 اإلصابات إصابات متوسطة وحرجة.

لصدمات نفسية أو وأشارت إلى أن أكثر من نصف مليون طالًبا وطالبة في قطاع غزة قد تعرضوا 
أصيبوا بالهلع والخوف الشديد نتيجة ما يتعرض له القطاع من حرب همجية تضمنت قصًفا للبيوت 
وقتاًل للمدنيين، حيث أن العديد من الطلبة تعرضوا لحوادث قصف بيوتهم ورؤية مشاهد مروعة 

 الستشهاد وجرح أقارب أو جيران.
مدرسة(، إضافة لعدد من رياض األطفال  200ي وبينت أن حوالي ربع المباني المدرسية )حوال

ومؤسسات التعليم العالي قد تعرضت لألضرار نتيجة القصف المتكرر على القطاع، وتراوحت 
 األضرار ما بين الكبيرة والجزئية والبسيطة.

26/7/2502، فلسطين أون الين  
 
 طواقم الدفاع المدني بغزة.. ومعاناة النتشال الضحايا .56

تواجه طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة ظروفا مأساوية ومعاناة ال تقف : عواد محمود أبو -غزة
كما يصفها رجال « المأساة الجهنمية»فقط عند محاوالت إنقاذ الضحايا من تحت الركام، بل تتعدى 

الدفاع المدني، ألنهم ال يملكون من المعدات ما يمكنهم من العمل بسهولة وبسرعة إلنقاذ مزيد من 
 ح الناس التي تزهق بفعل صواريخ االحتالل وتدمير منازل على رؤوس ساكنيها.أروا

ويعاني جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة من نقص في اإلمكانيات والمعدات التي تستخدم في 
عمليات اإلنقاذ التي تنفذها طواقم من الجهاز، حيث يؤثر ذلك بشكل كبير على عملهم في ظل 

 سرائيلية المتصاعدة في قطاع غزة والتي تستهدف بشكل مباشر منازل المدنيين.العملية العسكرية اإل
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، إنهم يضطرون «الشرق األوسط»عاما(، لـ 57ويقول أحد أفراد طواقم الدفاع المدني أحمد صبح )
لرفع الكثير من الركام بأيديهم لعدم توافر معدات كالبواقر والحفارات والجرافات الكبيرة التي يمكن 

امها في إزالة الركام من المنازل المدمرة خاصة تلك التي يتم استهدافها وبداخلها سكان، مشيرا استخد
أيام  9منذ »إلى أنهم ال يجدون اإلمكانيات الالزمة النتشال الضحايا من بين الركام. ويضيف 

مدينة مواطنين من عائلة واحدة تحت ركام أحد المنازل في حي الصبرة جنوب  3وصلنا بالس بوجود 
فردا إلى المنطقة التي كانت تتعرض حينها للقصف العنيف، وعملنا على  21غزة، ووصل طاقم من 

ساعات كاملة على الرغم من محاوالت االحتالل إرهابنا بتحليق طائراته على مستويات  4مدار 
قتهم عن ، مبينا أن قلة اإلمكانيات بحوزتهم أعا«منخفضة فوق المنزل ذاته، ولكننا واصلنا العمل

إنقاذ سيدة وطفلة بعد أن نزفتا طويال تحت ركام المنزل، فيما تم إنقاذ اآلخرين وهم بحاالت تتراوح ما 
 بين الخطيرة إلى المتوسطة.

 1شبان حوصروا أسفل األرض على بعد  9وذكر صبح حادثة أخرى شارك فيها لمحاولة إنقاذ 
م خالل تفقدهم للمنزل الذي يقع في حي تل أمتار، بعد أن دمر االحتالل منزال من طابقين عليه

من أفراد الطاقم عملوا على نقل الحجارة الكبيرة بأيديهم، فيما  2الهوى غرب مدينة غزة، مبينا أن 
أشخاص معدات صغيرة لتدمير الحجارة لكي ينجحوا في  20استخدم باقي أفراد الطاقم المكون من 

ساعات من العمل المتواصل أنقذوا الشبان  3د أكثر من الوصول لمن هم أسفل المنزل، مبينا أنهم بع
 الثالثة، وهم مصابون بجروح متوسطة نقلوا على أثرها لمستشفى الشفاء بمدينة غزة.

واستعرض جهاز الدفاع المدني في مؤتمر صحافي عقد منذ أيام في مستشفى الشفاء المعاناة الكبيرة 
حالية، مناشدا كل أحرار العالم تقديم اإلمكانات التي تجدها طواقمه في التعامل مع الظروف ال

 الالزمة للجهاز بهدف تقديم خدماته اإلنسانية للمواطنين في غزة.
يوما نعمل في ظروف مأساوية، ال نجد الوقت  27«: »الشرق األوسط»ويقول شادي أبو حسنين، لـ

ألكفان بدال من أن ينتظره كي نطمئن فيها على عوائلنا، وبعضنا قد يعود لبيته شهيدا ُيحمل على ا
بعضنا يذهب في مهام ويودع »ويضيف «. أطفاله سالما يحتضنهم ويعانقهم بعد كل هذا الغياب

زميله اآلخر، لكنه ال يجد وقتا ليتصل بعائلته ويودعهم، وحين نعود نحتضن بعضنا البعض إن عدنا 
 «.بسالم

 3وُيدعى إبراهيم السحباني، قتل، وأصيب  ووفقا لبيان جهاز الدفاع المدني، فإن أحد أفراد الجهاز
سيارات للدفاع المدني بشكل مباشر من قبل  9عاملين آخرين بجروح مختلفة، فيما استهدفت 

 سيارات أخرى من قبل المدفعية والدبابات. 4الطائرات المختلفة، في حين استهدفت 
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 27لذين تركوا تحت الدمار. أمس ذهبنا لحي الشجاعية النتشال بعض الشهداء ا»ويقول أبو حسنين 
أيام من بقائهم هناك. عجبت كيف بقي هؤالء أحياء  4مواطنا أنقذناهم أحياء من تحت الركام بعد 

 بين كل هذا الدمار والركام. 
وأشار إلى أنهم على الرغم من الصيام وقلة اإلمكانيات فإنهم يعملون بطاقة وجهد كبير إلنقاذ أراوح 

رضون للهجمات اإلسرائيلية، مناشدا كل الدول العربية التحرك من أجل وقف الفلسطينيين الذين يتع
 في غزة.« شالل الدم»ما وصفه بـ

، إن أفرادا من أجهزة أمن «الشرق األوسط»ويقول المسؤول في جهاز الدفاع المدني محمد الميدنة، لـ
م منذ بدء الحرب، بهدف السلطة الفلسطينية الذين استنكفوا عن العمل سابقا قد انضموا للعمل معه

تقديم المساعدة في ظل العدوان اإلسرائيلي الذي يطال كل الفلسطينيين بال استثناء، مشيدا بجهودهم 
 وجهود بعض وحدات اإلنقاذ التابعة لبعض الوزارات مثل وزارة اإلسكان واألشغال العامة. 

التقرير، مشيرا إلى أنهم نجحوا في وأكد على العراقيل التي ذكرها أفراد طواقم الدفاع المدني خالل 
تجاوز قلة اإلمكانية وكل العراقيل التي تواجههم، لكن االستهداف اإلسرائيلي للمباشر للطواقم يشكل 
الهم والخطر األكبر على حياتهم، داعيا كل المنظمات الحقوقية والدولية لتوفير الحماية الخاصة لتلك 

 ات إنسانية فقط.الطواقم على اعتبار أنها جهة تقدم خدم
26/7/2502ن، الشرق األوسط، لند  

 
 محمد عساف يوقف كل نشاطاته الفنية ويعتكف عن الغناء .57

الفنان الفلسطيني ونجم  أعلن” قطاع غزة“على مدينته ” اسرائيلي“بسبب ما يحصل من عدوان  :لندن
ة المقبلة تضامنًا برنامج أراب ايدول محمد عساف عن وقف جميع نشاطاته الفنية الخاصة في المرحل

 ”.غزة“مع 
ألنّها غزة االبّية، مدينتي “التالي:  االجتماعيوكتب عساف عبر حسابه الخاص على موقع التواصل 

يمكن لصوتي أن يصدح  وألّنه الالتي أفخر بها، وكرامة لدماء شهدائنا االطهار األكرم مّنا جميعًا، 
والتي لفنية الخاصة بي في المرحلة القادمة، عن وقف جميع النشاطات ا أعلنالعدوان،  وشعبي تحت

قد الغيت القسم األكبر منها منذ اليوم األول للعدوان الغاشم، تحيا فلسطين تحيا غزة، الرحمة  كنت
 !”.ونعم الوكيل وحسبنا هللالشهدائنا األبرار، النصر لشعبنا الفلسطيني المقاوم 

26/7/2502القدس العربي،   
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 المبادرة المصرية ما زالت اإلطار الوحيد للحل وزير الخارجية المصري: .58
وزير الخارجية مع أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خالل مؤتمر صحفي : ربيع شاهين

أن المبادرة المصرية مازالت هي الوحيدة المطروحة على الساحة وتوفر ، البريطاني فيليب هاموند
ت خاصة ووقف إطالق النار ونزيف الدماء وفتح األرضية لطرح الجانبين كل ما يشغلهما من مشكال

 المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة، متمنيا أن يقبل كل األطراف بها.
وشكر وزير الخارجية المصري لنظيره البريطاني اهتمامه بالمساعدة في حل األزمة من خالل الجولة 

هنة في األراضي المحتلة استحوذت أن األزمة الرا  إلىولفت  التي يقوم بها في منطقة الشرق األوسط.
النصيب األكبر من المباحثات بين الجانبين بغرض وقف نزيف الدم لوقف الممارسات  على

 اإلسرائيلية وما تؤدي إليه باستمرار عدد غير مقبول من الضحايا وهو وضع نأسف له.
أن  إلىالفتا وشدد شكري على ضرورة أن تتوقف السلطات اإلسرائيلية عن استهداف المدنيين، 

مصر تطالب منذ فترة بضرورة فتح المعابر وتؤكد أهمية وقف إطالق النار إلتاحة الفرصة 
لمفاوضات تؤدي إلي حياة أفضل ألهالي غزة مما يمهد ألن تكون بداية لمفاوضات شاملة بين كل 

الي  ما تسعي آلية مصر هو حقن الدماء الفلسطينية ورعاية مصالح الشعب ودرء المخاطر التي
 يتعرض لها األبرياء.

26/7/2502، األهرام، القاهرة  
 
 شمال غزة أونرواتدين استهداف الجيش اإلسرائيلي لمدرسة تابعة لوكالة  مصر خارجية .59

 إحدىأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن إدانة مصر البالغة لواقعة استهداف : محمد الشوادفي
 أونروا ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.المدارس التابعة لوكالة غوث الالجئين 

أضاف المتحدث أن هذه الحادثة الخطيرة، فضاًل عن كونها تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة األعراف 
 والمواثيق الدولية، فإنها تزيد األمور تعقيدًا وتعمق الكراهية القائمة.

ء ووقف إطالق النار وكافة وطالب المتحدث بضرورة التوقف الفوري عن استهداف المدنيين األبريا
وغير المشروط للمبادرة المصرية  الفوريأعمال العنف، وأهمية التزام جميع األطراف المعنية بالقبول 

وباعتبارها السبيل الوحيد لوقف االعتداءات وصيانة  الفلسطينيلما تتيحه من توفير للحماية للشعب 
يستحق العيش اآلمن والتمتع  الذيالشقيق  الفلسطينيأرواح المدنيين وحقن دماء أبناء الشعب 

 ظل دولة مستقلة تحقق تطلعاته المشروعة. فيبالكرامة اإلنسانية 
26/7/2502، األهرام، القاهرة  
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 من أجل أمنها القومي لكن "مصر القوية": بالدنا لم تقدم آالف الشهداء لفلسطين وحسب .61

ر القوية، بأن اآلالف من الشهداء صرح أحمد إمام، المتحدث اإلعالمي لحزب مص: أيمن حافظ
الذين قدمتهم مصر على مدار سنوات الصراع مع الكيان الصهيوني، لم تقدمهم مصر للقضية 

 الفلسطينية وحسب، لكن أيضًا من أجل أمنها القومي وتحرير أرضها.
السيسي  كما أكد إمام، في بيان للحزب ظهر اليوم تعليقًا على ما جاء في خطاب الرئيس عبد الفتاح

ألف شهيد للقضية الفلسطينية، أنه لوال بسالة وصمود الشعب  200أمس بأن مصر قدمت 
الفلسطيني على مدار تلك األعوام وما تكبده من تضحيات، لكانت مصر قد دفعت أرواح المزيد من 

 الشهداء أمام عدو تاريخي يرى حدود دولته من الفرات إلى النيل.
قوية" على أن تلك الدعوات التي تتحدث عن فصل أمن مصر القومي وشدد المتحدث باسم "مصر ال

عن نيل الفلسطينيين حقوقهم هي دعوات مريضة ال تريد بمصر خيًرا، قائاًل: "أمن مصر القومي يبدأ 
من فلسطين، وثقلها يأتي لكونها أشد الدول تأثيًرا في تلك القضية، كما أن التخلي عن دور مصر 

فلسطينيين جريمة في حق مصر قبل أن تكون في حق فلسطين، فمصر في الدفاع عن حقوق ال
 ليست وسيط بل هي طرف رئيسي في الصراع".

 وجدد إمام على وقوف حزب مصر القوية بجانب المقاومة الفلسطينية وتبني مطالبها العادلة.
26/7/2502، األهرام، القاهرة  

 
 حايداصباحي: البد أن يكون موقف مصر في صف فلسطين وليس م .60

المرشح السابق في ” التيار الشعبي“طالب حمدين صباحي زعيم األناضول: -مصطفى نجوى-القاهرة
االنتخابات الرئاسية المصرية، بتعديل المبادرة التي طرحتها بالده لوقف إطالق النار في قطاع غزة، 

 ”.صف فلسطين وليس محايدا كما هو اآلن في“قائال إنه البد أن يكون موقف بالده 
” التيار المدني الديمقراطي“جاء ذلك خالل في تصريحات للصحفيين عقب لقاءه مع وفد من تحالف 

يضم أحزاب يسارية وليبرالية، بالسفير الفلسطيني بالقاهرة جمال الشوبكي بمقر السفارة الفلسطينية، 
 ”.تضامن القوى السياسية المصرية مع الشعب الفلسطيني“اليوم، بهدف إعالن 

على قطاع غزة هو اعتداء على األمة العربية  الصهيونياالعتداء “عقب اللقاء إن  ياحوقال صب
 ”.حق اإلنسانية المصرية فيوالمصرية، خاصة أن ما يحدث هي جرائم حرب 
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دولة عربية، خاصة أن  أيمصر ليست طرفا مفاوضا أو وسيطا ولكن دورها أكبر بكثير من “وتابع 
صف الدولة الفلسطينية  فيرية وعلى القيادة المصرية أن تكون قضية مص هيالقضية الفلسطينية 

 ”.الصهيونيوليس الكيان 
البد أن : “صباحيتقدمت بها القاهرة لوقف إطالق النار في غزة، قال  التيوبشأن المبادرة المصرية 

أن  ، مطالبًا بضرورة”تتسع المبادرة المصرية لتعديالت تحقق مطالب وَامال المقاومة الفلسطينية
موقف مصر من عدوان غزة “تتوحد الفصائل الفلسطينية تحت راية واحدة لتحقيق مطالبهم، قائال: 

 ”.صف فلسطين وليس محايدا كما هو اآلن فيالبد أن يكون 
للدفاع عن حقوق  ودولي إقليميإطار تحالف  فيتسعى مصر “واختتم تصريحاته بضرورة أن 

 ”.وانها الغاشم على األمة العربيةعروبتنا وقوميتنا ومواجهة إسرائيل وعد
البد من أن يتم التعامل مع غزة بغض “، إن ”الدستور“وبدورها، قالت هالة شكر هللا رئيس حزب 

، مشددة على ضرورة قيادة موجة غضب على ”النظر عن الموقف من الفصائل الفلسطينية المختلفة
 ”.الصهيونيمستوى العالم رافضه لما يقوم به الكيان 

26/7/2502 لندن، س العربي،القد  
 
 مصر تدير ظهرها لحماس .. والشارع يصف الحركة بالعصابة: ة أمريكيةفيصح .62

قالت صحيفة يو إس إيه توادي األمريكية إنه منذ عام واحد فقط كان محمد مرسي : عمرو حسن
رئيس مصر المعزول هو الحليف القوي لحركة حماس ولكنه تحول بعد ذلك إلى أعدى خصوم 

 صريين.الم
وواصلت الصحيفة: "أصبح هناك نبرة معادية عالية ضد حركة حماس بسبب اعتبار المصريين أن 
 الحركة هي الجناح الفلسطيني لجماعة اإلخوان المسلمين التي تم حظرها في مصر في وقت سابق".

جبون ووفقا لمقال الصحيفة المنشور اليوم الخميس ففي األوضاع الطبيعية ستجد أن المصريين يش
قتيل  720ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلية والتي تخطت الـ 

بائع أغطية رأس حريمية بوسط القاهرة ويبلغ من العمر -وما زالت تتصاعد، ولكن أبو أحمد شهاب 
لصحيفة عن ونقلت ا ما لبث أن ذكر أمامه اسم حماس إال وسارع بشن الهجوم عليها. -عاما 10

 البائع قوله: "حماس هي المسئولة عما يحدث إلخوتنا في فلسطين اآلن فهي جماعة متطرفة".
في الوقت نفسه يقول مصطفى السيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة األمريكية والقاهرة: "من وجهة 

حكيمة" في إدارة "سياساتها غير ال هفمصر دائما ما تنتقد في حركة حماس ما تسمي السياسيةالنظر 
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األزمة مع إسرائيل"، وقد رفضت حماس األسبوع الماضي المبادرة المصرية لوقف إطالق النار بحجة 
لن تنهي  -أي المبادرة-أنه لم يتم الرجوع إليها في إبان صياغة المبادرة وقبل اإلعالن عنها وأنها 

 ادية ضارية".الحصار المصري اإلسرائيلي على القطاع الذي يعاني من أزمة اقتص
وتعتقد الصحيفة أن الموقف المصري "المعادي لقطاع غزة" هو سبب تصريحات حركة حماس 

 األخيرة التي عبرت فيها عن شعورها بالوحدة في حربها مع إسرائيل بدون أي دعم من العرب.
رأي العام ويرى خالد فهمي رئيس قسم التاريخ بالجامعة األمريكية أن هناك تغييرا جذريا في مشاعر ال

المصري تجاه حركة حماس وأنه لمح خالل األسبوعين الماضيين ليس فقط رغبة في عدم انتقاد 
إسرائيل على ما تفعله في القطاع ولكن أيضا حديث انتقاد الذع ضد الفلسطينيين وحركة حماس 

ودللت الصحيفة على كالم فهمي بمقال عادل نعمان في صحيفة الوطن  على وجه الخصوص.
صة الذي قال فيه موجها حدثه لفلسطينيي غزة: "لن ندعمكم أو نتعاطف معكم ما لم تتخلصون الخا

 والعالم والمصريين وهذا هو موقف المصريين". إسرائيلمن عصابة حماس التي تجركم للصراع مع 
 لم تتوقف الصحيفة عند هذا الحد بل راحت تنقل تصريحات المذيع بقناة الفراعين توفيق عكاشة الذي

 قال فيه: "أو قل للجيش اإلسرائيلي والشعب اإلسرائيلي والقادة اإلسرائيليين أنتم بحق رجال"
26/7/2502، األهرام، القاهرة  

 
 مجزرة قتل الجنود المصريين فيفلسطينيون وليبيون شاركوا تزعم: عكاظ  .63

زرة الفرافرة تمكنت أجهزة سيادية مصرية من تحديد هوية ومكان مرتكبي مج: محمد حفني-القاهرة 
التي راح ضحيتها جنديان من أفراد القوات المسلحة وأصيب أربعة آخرون. ومن المتوقع أن تعلن 
هذه األجهزة ما توصلت إليه من معلومات خالل الساعات القليلة المقبلة، حسب تصريحات مسؤولين 

 92و 90تراوح أعمارهم بين عسكريين لـ)عكاظ(، وأفادوا أن الجناة الذين ارتكبوا هذا العمل اإلرهابي ت
صنع القنابل، مؤكدة أن بينهم فلسطينيين وليبيين.  فيعاما، ومن بينهم مهندسون متخصصون 

 220من تم ضبطهم في تلك المنطقة عقب العملية اإلرهابية بلغ عددهم نحو »وقالت المصادر 
أضافت أن أجهزة ، و «منهم بسبب عدم انتمائهم ألي تيارات سياسية 50شخصا، تم اإلفراج عن 

األمن حصلت على معلومات تفصيلية من المقبوض عليهم عن منفذي الهجوم، مشيرة إلى أن أغلب 
المقبوض عليهم ينتمون إلى تنظيم أنصار بيت المقدس. وأفادت المصادر أنهم اعترفوا بتلقي 

 ليبيا.تدريبات في سيناء على استخدام القذائف الصاروخية بمساعدة عناصر من القاعدة في 
26/7/2502، عكاظ، جدة  
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 "إسرائيل"الجيش المصري يحبط عملية تفجيرية ومحاولة إلطالق صواريخ على : وكالة معاً  .64

قالت مصادر عسكرية مصرية لمراسل معا في القاهرة إن قوات الجيش قتلت  :مراسل معا -القاهرة
م أبو سالم االسرائيلي، كما دمر "انتحاريا" كان في طريق لتنفيذ عملية تفجيرية كبيرة قرب معسكر كر 

الجيش مساء االربعاء سيارة محملة بصواريخ غراد وقواعد صواريخ قبل إطالقها على االراضي 
 االسرائيلية.

وبحسب المصادر العسكرية فإن "االنتحاري" الذي تم قتله كان يرتدي حزاما ناسفا ويحمل عبوة ناسفة 
رفح باتجاه معسكر كرم ابو سالم وتم قتله من قبل عناصر ويحاول اختراق الحدود االسرائيلية جنوب 

حرس الحدود المصري قبل تنفيذه عملية تفجيرية كبيرة بالجانب االسرائيلي انطالقا من االراضي 
 المصرية.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش المصري دمرت مساء االربعاء سيارة ربع نقل محملة بصواريخ 
القها على االراضي االسرائيلية ومعسكرات الجيش المصري، ورصدت غراد وقواعد صواريخ قبل اط

القوات السيارة بقرية المقاطعة جنوب الشيخ زويد وتم تدمير السيارة بالقذائف المدفعية وقتل عنصرين 
وتابعت المصادر أن القوات المسلحة شنت ثالث حمالت عسكرية على ثالثة محاور  داخل السيارة.

 لشيخ زويد بقرى الزوارعة والمطلة والنصرانية.جنوب مدينتي رفح وا
22/7/2502، وكالة معًا اإلخبارية  

 
 غاثة شعبية مصرية تصل إلى سيناء في طريقها إلى غزةإقافلة  .65

األناضول: سمحت السلطات المصرية، أمس، لقافلة إغاثية شعبية مصرية بدخول محافظة  -القاهرة
 اع غزة، بحسب مسؤول عن القافلة.شمال سيناء )شمال شرق( في طريقها إلى قط

وقال رشوان شعبان أمين عام مساعد نقابة األطباء المصرية والمشرف على القافلة التي انطلقت 
السلطات المصرية سمحت باستمرار سير القافلة نحو معبر رفح الحدودي، بعد استيفائهم »فجرا، إن 

القافلة في تصريح لوكالة األناضول،  كافة التصاريح الالزمة. وأضاف شعبان المشرف على تسيير
المصرية، سمحت للقافلة وقوافل أخرى تابعة للهالل األحمر المصري، »عبر الهاتف، إن السلطات 

في منطقة القنطرة غرب )شمال شرقي البالد( بدخول سيناء، بعد استيفائهم التصاريح الالزمة خاصة 
 «.فيما يتعلق بالموافقة األمنية

26/7/2502 ندن،ل القدس العربي،  
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 : العدوان اإلسرائيلي ينتهك األعراف الدوليةعباسالثاني يلتقي هللا عبد  .66

مكاناتــه إلــى جانــب الشــعب  عبــد هللاالملــك  (: أكــد)بتــرا-عمـــان  الثــاني وقــوف األردن بكــل طاقاتــه وا 
، الفلســطيني الشــقيق، فــي مواجهــة مــا يتعــرض لــه قطــاع غــزة مــن عــدوان إســرائيلي يســتهدف المــدنيين

 داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية واألخالقية لحمايتهم ووقف العدوان.
ـــرئيس الفلســـطيني محمـــود عبـــاس، أمـــس الخمـــيس فـــي قصـــر الحســـينية  وشـــدد الملـــك خـــالل لقائـــه ال

ـــى أن األردن سيواصـــل جهـــوده  عبـــد هللابحضـــور ســـمو األميـــر الحســـين بـــن  ـــي العهـــد، عل ـــاني ول الث
الته بالتنســـيق مــــع الســــلطة الوطنيـــة الفلســــطينية واألطــــراف المعنيـــة لوقــــف العــــدوان ومســـاعيه واتصــــا

اإلســـرائيلي علـــى غـــزة، الـــذي ينتهـــك جميـــع األعـــراف الدوليـــة، ولـــن يجلـــب إال أثـــارًا كارثيـــة علـــى أمـــن 
 واستقرار المنطقة.

ي لتبنــي وأشــار الملــك إلــى المســاعي التــي يبــذلها األردن مــن خــالل عضــويته فــي مجلــس األمــن الــدول
قرار يدعو إلى وقـف فـوري إلطـالق النـار وانسـحاب قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي مـن قطـاع غـزة، الفتـا 

 المبادرة المصرية حيال الوضع في غزة. ضرورة دعمفي ذات الوقت إلى 
وأعاد الملك التأكيد على حق الشعب الفلسـطيني بإقامـة دولتـه المسـتقلة علـى ترابـه الـوطني، وفـق حـل 

ن وقـرارات الشـرعية الدوليـة، وبمـا يحقـق األمـن والسـالم واالسـتقرار فـي منطقـة الشـرق األوســط، الـدولتي
 التي تشكل القضية المركزية جوهر الصراع فيها.

واعتبــر الملــك أن مــا يحــدث فــي غــزة يجــب أن يــدفع فــي اتجــاه العمــل لتهيئــة الظــروف إلعــادة الــزخم 
تئناف المفاوضــات التــي تعــالج جميــع قضــايا الوضــع لعمليــة الســالم وســد الفــراس القــائم مــن خــالل اســ

 النهائي، كيال تبقى المنطقة عرضة لمزيد من العنف والتوتر واالحتقان.
وحذر الملك، من عواقب استمرار السياسات واإلجراءات اإلسرائيلية األحادية في األراضي الفلسطينية 

المســـجد األقصـــى المبـــارك  لـــىاالعتـــداءات عالمحتلـــة، خصوصـــا فـــي مدينـــة القـــدس، حيـــث تتواصـــل 
 والمناطق المحيطة به.

  26/7/2502الدستور، عّمان، 
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الثـاني خـالل ترؤسـه أمـس الخمـيس جانبـا مـن جلسـة مجلـس  عبـد هللاأكـد جاللـة الملـك : بترا –عمان 
يات العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، ضرورة وقف هذا العـدوان الوزراء التي خصصت لبحث تداع
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بأســرع وقــت ممكــن، مشــددا الملــك علــى رفــض األردن اســتهداف المــدنيين، وسياســة العقــاب الجمــاعي 
 التي تنتهجها إسرائيل ضد األشقاء الفلسطينيين.

خــالل مجلــس األمــن  وقــال الملــك "إننــا نعمــل بالتنســيق مــع األشــقاء العــرب والمجتمــع الــدولي، ومــن 
لوقف نزيف الدم الفلسطيني ووقف العنف والتصعيد"، مؤكدا الملك اسـتمرار األردن بتقـديم كـل أشـكال 

 الدعم اإلنساني واإلغاثي للتخفيف عن "أهلنا في غزة".
وأعـرب الملــك عـن األمــل بــأن "ُتكلـل جهودنــا بوقـف العــدوان علــى غـزة بأقصــى سـرعة"، مضــيفا الملــك 

لتـاريخي، ولكـن إلـى حـين تحقيـق ذلـك يجـب زيـادة التعـاون والتنسـيق بـين جميـع الجهــات ا هـذا واجبنـا"
لحماية األهل من أبناء غزة"، منوها الملك بالدور الطبي واإلنساني الذي يقـوم بـه المستشـفى الميـداني 
ــة  األردنــي فــي غــزة وضــرورة تعزيــز تعــاون المستشــفى مــع األمــم المتحــدة والمؤسســات األخــرى العامل

 اك في مساعدة األشقاء.هن
النسـور أن الحكومـة وبتوجيهـات مـن جاللـة الملـك تبـذل  عبـد هللارئيس الـوزراء الـدكتور  أكدمن جهته 

كل جهد ممكن لوقف العدوان االسرائيلي على غزة، الفتا الى الجهد الدبلوماسي المكثف الذي شـهدته 
 سبوع واحد.وزراء خارجية في ا 2عمان في الفترة االخيرة حيث استقبلت 

 26/7/2502الدستور، عّمان، 
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شــر يومــًا قــدرة فائقــة علــى الصــمود، المجاهــد، وبــّين الحــزب أن المقاومــة أظهــرت علــى مــدى ســبعة ع
وتميزًا في خبراتها العسكرية، على مستوى تطوير الصواريخ، وقدرتها على الوصول إلى جميـع المـدن 
لحــاق خســائر غيــر مســبوقة بالعــدو، فضــاًل عــن  والبلــدات المغتصــبة، وعلــى صــعيد الحــرب البريــة، وا 

ات العــدو واالشــتباك المباشــر معــه، أو مفاجــآت أربكــت العــدو ســواء فــي القــدرة علــى التســلل حلــف قــو 
وصـول الضــفادع البشــرية إلــى أهـداف صــهيونية، أو الــتمكن مــن تصـنيع طــائرات بــدون طيــار متعــددة 

ية بأسـر األغراض، وتوجيه صواريخ أرض جو إلى طائرات العدو، وقد توجت هـذه االنجـازات العسـكر 
جنــدي صــهيوني، مــا أربــك العــدو الــذي حــاول التســتر علــى أســره، ونفــي أســره أحيانــًا، وأخيــرًا اضــطر 

 لالعتراف بأسره.
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كمــا أشــاد الحــزب بثبــات الشــعب الفلســطيني فــي قطــاع غــزة وصــبره وعلــى تقــديم التضــحيات، وأشــاد 
داء والمصـابين، والبيـوت الحزب بالتفاف أهالي غزة حول المقاومة على الـرغم مـن ضـخامة عـدد الشـه

 المدمرة، واستهداف المساجد والمشافي.
وحيا الحزب تحرك الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والداخل الفلسطيني تضامنًا مـع قطـاع غـزة، 
واستنكارًا لجرائم االحتالل، مستبشرًا بانتفاضة عارمة تصحح المعادلة القائمة على التفاوض والتنسيق 

 األمني.
د الحــزب بــالموقف الشــعبي المنــدد بالعــدوان عبــر مســيرات واعتصــامات عمــت أرجــاء الــوطن، كمــا أشــا

 وعبر التبرع السخي على الرغم من أوضاع المواطنين االقتصادية الصعبة.
رسال طـواقم طبيـة متخصصـة،  وقّدر الحزب أيضًا دور المستشفى الميداني األردني في قطاع غزة، وا 

معــالجتهم، ودور الهيئــة الخيريــة الهاشــمية المســتمر فــي دعــم األشــقاء واســتقبال عــدد مــن المصــابين و 
 الفلسطينيين.

كما طالب الحزب الحكومة األردنية بدور أكثر فاعلية وتأثيرًا يسهم في وقف العدوان، ورأى ان الـدور 
المطلوب اآلن هو سحب السفير األردني من تل أبيـب، وطـرد السـفير الصـهيوني مـن عمـان فـي ظـل 

معان العدوان في القتل والتدمير دون رادع من خلق أو ضمير.استمرا  ر الحرب، وتوسيع العدوان، وا 
وذهــب الحــزب إلــى أنــه مــن غيــر المعقــول أن يكــون موقــف اإلكــوادور متقــدمًا علــى دور أخــوة العقيــدة 

 والدم والمصير.
طالـب بتوجيــه  وطالـب الحـزب بتعـديل المبـادرة المصــرية لتنسـجم مـع مطالـب الشــعب الفلسـطيني، كمـا

رســالة قويــة للكيــان الصــهيوني وللمجتمــع الــدولي مفادهــا أن األردن ال يســتطيع اإلبقــاء علــى عالقــات 
 طبيعية مع الكيان الصهيوني الذي يقوم بحرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني.

ورأى الحــزب أن الموقــف الرســمي الفلســطيني مــا زال يتنــاقض مــع الموقــف الشــعبي، ويثيــر كثيــرًا مــن 
الشــــــبهات، مؤكــــــدًا أن اســــــتمرار التنســــــيق األمنــــــي مــــــع العــــــدو جريمــــــة، وأن التصــــــدي للمتظــــــاهرين 
الفلسطينيين، ومحاولة فض مسيراتهم بالقوة جريمة، والقبول بما سمي بالمبادرة المصـرية أو المشـاركة 

 في صياغتها طعنة نجالء لتضحيات الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
تقــدم الســلطة الفلســطينية إلــى المحــاكم الدوليــة بــدعاوى ضــد اإلرهــاب الرســمي  كمــا انتقــد الحــزب عــدم

 الذي يمارسه العدو الصهيوني ورأى أنه تخل عن الواجب الوطني.
وأضــاف الحــزب: " مــا زالــت مواقــف الحكومــة المصــرية وا عالمهــا تثيــر الســخط واالســتهجان، وتشــكل 

الفلسـطينية، وال يسـتطيع المتـابع أن يجـد مبـررًا  انقالبًا على تاريخ مصر وتضحياتها من أجل القضية
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لهذه المواقف المشاركة في العدوان على قطاع غـزة، فاإلصـرار علـى إغـالق معبـر رفـح، ومنـع الوفـود 
الطبيــة والدوليــة مــن الــدخول إلــى القطــاع والقيــام بواجبهــا اإلنســاني، واإلصــرار علــى مــا ســمي المبــادرة 

حرم الشعب الفلسطيني ومقاومته من جني ثمار تضحياته، والحملـة المصرية التي تكافئ المعتدي، وت
اإلعالميــة المســعورة التــي تقــوم بهــا مؤسســات إعالميــة وا عالميــون محســوبون علــى النظــام ال تشــكل 
نما مشاركة حقيقيـة فـي هـذا العـدوان، وبكـل جـرائم االحـتالل  تنصاًل من القضية الفلسطينية فحسب، وا 

 بحق الشعب الفلسطيني".
أبدى الحزب اعتزازه وتقديره بالشعب المصري وتضحياته تجاه أمته وقضاياها، وفي مقدمتها القضية و 

الفلسطينية، كما دعا الحزب الحكومة المصرية إلى إعـادة النظـر فـي حسـاباتها الخاطئـة، والعـودة إلـى 
نهاء الحصـار، والوقـوف م اديـًا وسياسـيًا موقف مصر التاريخي، وذلك بالمبادرة إلى فتح معبر رفح، وا 

إلـــى جانـــب الشـــعب الفلســـطيني الشـــقيق، مســـتذكرًا أن غـــزة احتلـــت مـــن العـــدو الصـــهيوني وهـــي تحـــت 
 اإلدارة المصرية.

وأهاب الحزب بالمواقف الرسمية العربية واإلسالمية أن تخرج من دائرة العجز، وان تضع حدًا للتآمر، 
 وأن تعيد النظر بمواقفها.

تي انحازت إلى المبادئ، وأدانت العدوان، وفـي مقـدمتها دولـة اإلكـوادور، وحيا الحزب مواقف الدول ال
ودعا جميع الدول والمنظمات بما فيها منظمة األمم المتحدة إلى إدانة العدوان، والضغط على الكيـان 
الصــهيوني لوقــف عدوانــه، واالعتــراف بحقــوق الشــعب الفلســطيني الثابتــة، وفــي مقــدمتها حــق العــودة، 

نهاء االح  تالل، والدفاع عن النفس، ومقاومة المحتل.وا 
وفـي العــراق أدان الحــزب ترحيـل مســيحيي العــراق ومصـادرة ممتلكــاتهم، واإلســاءة إلـيهم، بغــض النظــر 

 عن الجهة التي تقف وراء هذه الممارسات.
وأكــد الحــزب أن المســيحيين العــرب جــزء مــن األمــة، عاشــوا معهــا القــرون الطــوال، وتحملــوا مــا تحملــه 

المواطنين، وقد حظوا عبر التاريخ الطويل بالرعاية التـي وفرهـا لهـم اإلسـالم. ورأى أن التعـرض  سائر
لهــــم بســــوء يتنــــاقض مــــع ســــماحة اإلســــالم وعدالتــــه، ويعطــــي مبــــررًا للحملــــة الظالمــــة علــــى اإلســــالم 

 والمسلمين.  
  26/7/2502السبيل، عّمان، 
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 اعإنسانية في القط مساعدات" توزع 80طواقم "غزة  .69

أمـس توزيـع المسـاعدات  92واصلت طواقم المستشفى الميداني العسـكري األردنـي غـزة/: )بترا( -غزة 
 اإلنسانية ضمن مكرمة جاللة الملك عبد هللا الثاني على مستحقيها من االهل في قطاع غزة.

ة وعملــت طــواقم المستشــفى علــى مــدار ســاعات، مــن اجــل تســليم قافلــة المســاعدات التــي ســيرتها الهيئــ
الخيرية األردنية الهاشمية لألهل في قطـاع غـزة للوقـوف إلـى جـانبهم فـي ظـل الظـروف الصـعبة، إلـى 
الجمعيــات والمؤسســات االهليــة والخيريــة مــن مختلــف منــاطق قطــاع غــزة، ومــن أجــل ضــمان وصــولها 

ردنـي إلى مستحقيها بالسرعة المطلوبـة لتخفيـف معانـاتهم. وقـال قائـد المستشـفى الميـداني العسـكري األ
" بركات العقيل في تصريح لمراسل وكالة األنبـاء األردنيـة )بتـرا(: "إننـا هنـا جميعـا نعمـل مـن 92"غزة 

الثاني بتقديم كل ما يلزم للوقوف إلى جانب أهلنا فـي قطـاع  عبد هللاأجل تنفيذ توجيهات جاللة الملك 
 غزة والتخفيف من آالمهم ومعاناتهم".

 26/7/2502عّمان، الغد، 

 

 "إسرائيل"دعو لتحرك عبر "الجنايات الدولية" لمحاكمة قادة ت"القومية واليسارية"  القوى .71
أوصــــى ائــــتالف األحــــزاب القوميــــة واليســــارية الســــتة بضــــرورة التوجــــه العاجــــل نحــــو محكمــــة : عمــــان

الجنايــات الدوليــة لمحاكمــة الكيــان الصــهيوني، عــن الجــرائم المرتكبــة بحــق الشــعب الفلســطيني عامــة، 
غــزة خاصــة، فيمــا حمــل المجتمــع الــدولي مســؤولية وهيئــة األمــم المتحــدة مســؤولية حمايــة وفــي قطــاع 

 الشعب الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
توصـــية، خـــرج بهـــا ملتقـــى وطنـــي، حضـــره ممثلـــو األحـــزاب  29توصـــيات االئـــتالف جـــاءت ضـــمن  

وحمــل عنـوان "لــن نتـرك غــزة لوحــدها"، القوميـة واليســارية فـي مجمــع النقابـات المهنيــة مســاء األربعـاء، 
 كما حضره عدد من الشخصيات السياسية والنقابية والهيئات النسائية.

وبحسب بيان صدر عن االئتالف، فقد أكد عمق التالحم الكفاحي بين الشعبين االردني والفلسـطيني، 
 يوني. األمر الذي يتطلب دعم نضاله وكفاحه الوطني ومقاومته في مواجهة العدوان الصه

ودعــا الملتقــى إلــى التوجــه العاجــل نحــو محكمــة الجنايــات الدوليــة لوضــع قــادة الكيــان الصــهيوني امــام 
 المساءلة القانونية على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد على خطورة االتفاقات والمعاهدات مع العدو الصهيوني علـى المشـروع العربـي التحـرري، داعيـا 
 معاهدات كامب ديفيد واوسلو ووادي عربة. إلسقاطبي العربي المشترك إلى تفعيل العمل الشع
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وأكــد الملتقــى ضــرورة وقــف كــل أشــكال التطبيــع مــع العــدو الصــهيوني، مــا يــؤثر اقتصــاديًا علــى هــذا 
 .اإلضرارالكيان ويلحق به 

األردن وفي السياق ذاته، طالب الملتقى "بإغالق سفارات العدو الصهيوني القاتل لشـعبنا فـي كـل مـن 
 ومصر وا غالق الممثليات االقتصادية والدبلوماسية في بلدان عربية أخرى".

ــــات الشــــعب الفلســــطيني وفصــــائله  ورأى الملتقــــى ضــــرورة مواجهــــة العــــدوان عبــــر توظيــــف كــــل إمكان
 أهداف هذا العدوان. إلفشالومنظماته الشعبية، تجسيدًا للوحدة الوطنية المطلوبة 

العربي حيال العدوان الصهيوني، وغياب موقف الـداعم للشـعب العربـي  ودان الملتقى الموقف الرسمي
 الفلسطيني وتركه وحيدًا في مواجهة العدوان.

 كما دان الملتقى انحياز اإلدارة األميركية والحكومات الغربية للكيان الصهيوني.
 وتمسك الملتقى بالمقاومة خيارا كطريق وحيد لمواجهة العدو وتحرير االرض.

 26/7/2502، ّمانالغد، ع

 

 مع مسؤولين لوقف العدوان على غزة مكثفةجودة: لقاءات ملكية  .70
وزيــر الخارجيــة وشــؤون المغتــربين ناصــر جــوده أمــس الخمــيس مــع رئــيس لجنــة  بتــرا: بحــث –عمــان 

الشؤون الخارجية فـي مجلـس النـواب حـازم قشـوع الوضـع السياسـي فـي المنطقـة واخـر التطـورات علـى 
 تصعيد االخير في غزة.االرض فيما يخص ال

 عبد هللاواطلع جوده رئيس اللجنة خالل اللقاء على الجهود االردنية المكثفة التي يقودها جاللة الملك 
الثــاني فــي هــذه الفتــرة علــى كافــة الصــعد لنصــرة االشــقاء فــي غــزة واتصــاالت الملــك مــع قــادة وزعمــاء 

لمســــؤولين ووزراء الخارجيــــة الــــذين زاروا الــــدول فــــي المنطقــــة والعــــالم ولقاءاتــــه المكثفــــة مــــع مختلــــف ا
 المنطقة واستقبلهم الملك.

وقــال جــوده ان االردن يعمــل ايضــا مــن خــالل اطــاري جامعــة الــدول العربيــة ومجلــس االمــن الــدولي 
خاصة وان االردن عضو غير دائم في المجلس، حيث تمكن من عقد ثـالث جلسـات طارئـة للمجلـس 

لتــزام بقواعــد القــانون الــدولي االنســاني وعــدم اســتهداف المــدنيين وتــم اصــدار بيانــات اكــدت اهميــة اال
 والتهدئة وهناك مشروع قرار تم تدوينه من قبل االردن للدراسة والتشاور حوله في مجلس االمن.

واكــد الطرفــان حرصــهما علــى اســتمرار التشــاركية والتنســيق بــين مجلــس النــواب والحكومــة خاصــة فــي 
 ها غزة.ضوء هذه التطورات التي تشهد
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جــوده ان العــدوان علــى غــزة هــو عــدوان وحشــي وهمجــي  أكــدوفــي تصــريحات صــحافية عقــب اللقــاء، 
يستهدف المدنيين االبرياء، مؤكدا ان هذه ليست المرة االولى وعلى المجتمع الدولي ان يتحرك، الفتـا 

ين امــر الــى ان هنــاك الكثيــر مــن الــدول التــي عبــرت عــن موقفهــا بكــل صــراحة بــان اســتهداف المــدني
 مرفوض.

واضـــاف "نحـــن موقفنـــا دائـــم ضـــد اســـتهداف المـــدنيين ولكـــن بـــنفس الوقـــت ال يجـــوز ان تكـــون هنـــاك 
العقــاب الجمــاعي الــذي يمــارس باســتمرار علــى الشــعب الفلســطيني االعــزل حيــث  إطــارممارســات فــي 

 االف جريح. 2شهيد و 700من  أكثروصل العدد االن الى 
ــة الملــك واشــار جــوده الــى انــه اطلــع قشــوع خــ الثــاني لتعزيــز  عبــد هللاالل اللقــاء علــى توجيهــات جالل

االف  3طواقم المستشفى الميداني االردني العامل في غزة، الفتا الى ان المستشفى تعامل مع حوالي 
حالة منذ بدء عمله قبل عدة  ألف 400من مليون و وأكثرحالة منذ اندالع العدوان االخير على غزة 

 سنوات.
 26/7/2502، نالرأي، عّما

 

 يستنكر العدوان على غزة اإلسالميالوسط حزب  .72
اسـتنكر حـزب الوسـط االسـالمي العـدوان االسـرائيلي علـى المـواطنين الفلسـطينيين فـي  -بترا  -عمان 

قطــاع غـــزة، والـــذي ادى الـــى استشـــهاد المئـــات جلهــم مـــن االطفـــال والنســـاء والمـــدنيين االبريـــاء وجـــرح 
 االالف منهم.
ي بيــان اصــدره أمــس الخمــيس وقوفــه الــى جانــب الشــعب الفلســطيني واعتــزازه بــالموقف واكــد الحــزب فــ

 البطولي الذي يسطره، مستهجنا الصمت الدولي امام هذا العدوان الغاشم.
وثمــن الحــزب موقــف االردن الــداعم للشــعب الفلســطيني، ودوره الــذي يضــطلع بــه فــي اســتقبال جرحــى 

 العدوان وعالجهم في المملكة.
فــي غــزة لمواصــلة صــمودهم امــام العــدوان  لألهــلحــزب الــى اســتمرار مــد يــد العــون والمســاعدة ودعــا ال

 االسرائيلي الغاشم.
 26/7/2502، الرأي، عّمان

 
 
 



 
 
 

 

 
           62ص                                     8232 العدد:     26/7/2502الجمعة  التاريخ:

 

 
 وقفة تضامنية في "بني كنانة" مع غزة .73

نظمــت الفعاليــات الشــعبية والحزبيــة فــي لــواء بنــي كنانــة وقفــة : بكــر عبيــدات –الدســتور  –بنــي كنانــة 
ة مع األهل في غزة، احتجاجا على المجازر المؤلمة التـي ترتكبهـا اآللـة العسـكرية اإلسـرائيلية تضامني

بحق المواطنين العـزل فـي القطـاع. وانتقـد المتحـدثون، النائـب السـابق صـالح الزعبـي والنائـب السـابق 
السـعد،  مازن ملكاوي والدكتور هاني عبيدات والـدكتور حسـن النعامنـة ومحمـد زيـاد الدقامسـة وضـحى

بحق أبناء القطاع  ياإلسرائيل االحتاللالصمت العالمي أمام هذه المجازر الدموية التي يرتكبها جنود 
 العزل. 

 26/7/2502الدستور، عّمان، 
 
 سيرة مسائية تندد بالعدوان على غزة األردن: م .74

لي مســيرة شــعبية انطلقــت مســاء اليــوم الثالثــاء مــن امــام مســجد عبــد هللا العــزام بالهاشــم الشــما: عمــان
 وحزبية نظمتها جماعة االخوان المسلمين تنديدا واستنكارا بالعدوان االسرائيلي على قطاع غزة.

وردد المشــاركون فــي المســيرة هتافــات تشــيد بصــمود قطــاع غــزة ومنــددة بالمجــازر االســرائيلية وحــرب 
 االبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع.

لدول العربية الخروج عن حالة الصمت والوقوف صفا واحدا لوقف العدوان بشتى وطالب المشاركون ا
 التجارية. تالعالقاالطرق وطرد السفير االسرائيلي من العواصم العربية وقطع 

 كما دعوا المجتمع الدولي بتحرك فوري ووقف العدوان على القطاع المنكوب.
ة عـن حالـة االنقسـام والوقـوف صـفا واحـدا امـام كما دعوا الى ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والعـود

القـــدس  وعاصـــمتها ةالفلســـطينيهـــذا العـــدوان المســـتمر علـــى فلســـطين واالقصـــى وغـــزة واقامـــة الدولـــة 
 الشريف.  

 26/7/2502السبيل، عّمان، 
 
 المؤسسات الدولية مسؤولة عن مأساة غّزة آذار" لألمم المتحدة: 02"قوى رسالة من  .75

اسية المستنكرة لحمالت اإلبادة الجماعية التي يتعرض لها الشـعب الفلسـطيني فـي توالت المواقف السي
 غزة. كما شهدت العديد من المناطق والمخيمات الفلسطينية مسيرات واعتصامات شاجبة.
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وأكــد رئــيس "كتلــة المســتقبل" النيابيــة الــرئيس فــؤاد الســنيورة، أن"المؤسســات الدوليــة تتحمــل قســمًا مــن 
نوية عن استمرار المأساة الواقعة والمتفاقمة في غـزة بسـبب عجـز المجتمـع الـدولي عـن المسؤولية المع

وضع حد للعدوان اإلسرائيلي، وبسبب العجز أيضًا عن إيجاد الحل العادل والدائم للقضية الفلسـطينية 
م آذار" موجهـة إلـى األمـين العـام لألمـ 24المحقة". أضاف في رسالة بالنيابة عن نواب تحـالف "قـوى 

آذار"  24المتحــدة بــان كــي مــون، ســلمها الــى ممثلــه فــي بيــروت ديريــك بالمبلــي مــع وفــد مــن "نــواب 
ونائب "الجماعة اإلسالمية" عماد الحـوت، أن "عـدم تنفيـذ المقـررات الدوليـة بشـأن القضـية الفلسـطينية 

لهــذه والفشــل فــي حمايــة حقــوق اإلنســان وحمايــة حقــوق الشــعب الفلســطيني ســتؤدي إلــى تكــرار دائــم 
لـى تعميــق  لـى توسـيع دوائـر العنـف وا  لـى انتشـار التشـدد والتطـرف وا  المأسـاة اإلنسـانية الجاريـة اليـوم وا 

 حاالت عدم االستقرار في أكثر من منطقة في العالم وفي أكثر من مجال".
ورأى رئــيس "اللقــاء الــديموقراطي" النائــب وليــد جنــبالط، أن "وزيــر الخارجيــة البريطــاني الجديــد، شــأنه 
شــأن نظرائــه الغــربيين أجمعـــين، يدّشــن عهــده الـــوزاري الطــالع بمواقــف سياســـية منحــازة إلســرائيل مـــن 
خالل مسارعته التهام حركة حماس بافتعال الحرب في قطاع غزة، متناسيًا أن أسـاس المشـكلة يكمـن 

 في االحتالل اإلسرائيلي ألرض فلسطين".
جـالل إلـى ووجهت النائبة بهية الحريري من مّكة المكّرمـة،  حيـث تـؤدي مناسـك العمـرة، تحيـة إكبـار وا 
 الصابرين والصامدين والمقاومين في قطاع غزة.

وقــال الــوزير الســابق جــان عبيــد إن "الشــعب الفلســطيني فــي غــزة وفــي كــل مكــان مــن فلســطين يحتــاج 
د ويســتحق أكثــر مــن اإلدانــة اللفظيــة، ولــو عنيفــة، فــي خضــم هــذا البحــر مــن الــدماء واالعتــداءات. وقــ

 أصبحت اإلدانة الكالمية مالذًا ومخرجًا من مأزق العجز بل التخلي الصارخ".
وأكـــد الـــوزير الســـابق فيصـــل كرامـــي، أنـــه "أيـــًا تكـــن المتغيـــرات السياســـية والميدانيـــة التـــي دفعـــت تيـــار 

آذار التخاذ المواقف المشرفة التـي وردت فـي الكلمـة التـي ألقاهـا الـرئيس السـنيورة  24المستقبل وقوى 
أمام االسكوا، فإننا نشـّد علـى أيـاديهم ونفـتح لهـم القلـوب والعقـول، مستبشـرين بأننـا علـى طريـق توحيـد 
االتجاهات وفق بوصلة واحدة محورها القضية الفلسطينية وحقنا المشـروع كفلسـطينيين وكلبنـانيين فـي 

 مقاومة العدوان بكل ما أوتينا من قوة".
عـد هـذا الكـّم الهائـل مـن الجـرائم الصـهيونية بحـق غـزة وأهلهـا، وقال النائب السـابق إسـماعيل سـكرية "ب

وبعد كل هذا التدفق من دماء المظلومين، والتي لم تحرك في دنيا العرب إال القليل، هل تتوحد الدول 
 العربية واإلسالمية المعنية مباشرة بما يجري في غزة؟".
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حسـين الموسـوي، سـمير الجسـر، "حركـة كما نّدد بالعدوان على غزة كـل مـن: النـواب: علـي عسـيران، 
الشــعب"، رئــيس بلديــة الغبيــري محمــد ســعيد الخنســا، مفتــي صــور وجبــل عامــل القاضــي الشــيخ حســن 
عبد هللا، عضو المكتب السياسي لـ"جبهة التحرير الفلسطينية" عباس الجمعة، "المركز الـدولي للملكيـة 

 الفكرية والدراسات الحقوقية".
لتجمــع العربــي واإلســالمي لــدعم خيــار المقاومــة"، لقــاء تضــامنيًا مــع غــزة فــي وفــي التحركــات، أقــام "ا

فنــدق "غولــدن توليــب" فــي بيــروت، وكانــت كلمــات لكــل: األمــين العــام للتجمــع يحيــى غــدار، الســفير 
الســوري علــي عبــد الكــريم العلــي، ممثــل الســفارة اإليرانيــة مســعود صــابري زاده، مســؤول "حركــة الجهــاد 

نــان ابــو عمــاد الرفــاعي، مســؤول الملــف الفلســطيني فــي "حــزب هللا" حســن حــب هللا، اإلســالمي" فــي لب
 ورئيس "حزب االتحاد" عبد الرحيم مراد، أكدت "خيار المقاومة كسبيل وحيد لمواجهة العدوان".

كما نظمت "رابطـة أصـدقاء كمـال جنـبالط" فـي مقرهـا فـي كليمنصـو، نـدوة بعنـوان "الحـرب اإلسـرائيلية 
نتائج والتـداعيات"، تحـّدث فيهـا المـدير العـام لمؤسسـة الدراسـات الفلسـطينية محمـود سـويد على غزة: ال

 والباحث الفلسطيني جابر سليمان، وغاب عنها ممثل حركة "حماس" اسامة حمدان.
وفـــي طـــرابلس أقـــيم اعتصـــام تضـــامني فـــي "مركـــز رشـــيد كرامـــي الثقـــافي البلـــدي"، بـــدعوة مـــن "القـــوى 

لوطنيـــة الفلســـطينية واللبنانيـــة". وألقيـــت كلمـــات لكـــل مـــن االمـــين العـــام لحركـــة والفصـــائل اإلســـالمية وا
"التوحيــد اإلســالمي" الشــيخ بــالل شــعبان، رئــيس بلديــة طــرابلس نــادر غــزال، وممثــل "فــتح" و"منظمــة 

 التحرير الفلسطينية" ابو جهاد، نددت بـ"المجازر الصهيونية".
المصرية في بيروت، بدعوة مـن المؤسسـة الفلسـطينية  واعتصم حشد من األطفال والنساء أمام السفارة

لحقـــوق اإلنســـان "شـــاهد"، وبمشـــاركة "جمعيـــة الغـــوث اإلنســـاني للتنميـــة" و"الجمعيـــة اإلنســـانية الدوليـــة 
للتنميـة بـال حـدود" مطـالبين بفـتح معبـر رفـح فـورًا أمـام المسـاعدات اإلنسـانية. ثـم تـال منسـق العالقــات 

 ي المذكرة المقدمة للرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي.العامة واإلعالم محمد الشول
وأقامــت منفذيــة صــور فــي "الحــزب الســوري القــومي االجتمــاعي" احتفــااًل تضــامنيًا "دعمــًا للمقاومــة فــي 

 فلسطين"، بحضور ممثلين عن األحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية.

 26/7/2502، السفير، بيروت
 

 عند بوابة فاطمة تظم وقف ضد العدوان على غزة ي حزب هللا الهيئات النسائية ف .76
لمناســـبة "يـــوم القـــدس العـــالمي"، أقامـــت الهيئـــات النســـائية فـــي "حـــزب هللا" وقفـــة : طـــارق ابـــو حمـــدان

تضــامنية مــع غـــزة عنــد بوابـــة فاطمــة بـــالقرب مــن الجــدار الفاصـــل، بمشــاركة أحـــزاب وهيئــات لبنانيـــة 
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لبنان وفلسطين و"حزب هللا" و"حركة أمـل" والفتـات كتـب عليهـا: "غـزة وفلسطينية، رفعن خاللها اعالم 
حرة منتصرة"، "المجازر ال تردعها الحماية الدولية بل سالح المقاومة المقدس". وكانت هتافات تدعو 

 "الموت إلسرائيل، الموت ألميركا، لبيك يا قدس، لبيك يا اقصى، لن ننساك يا غزة".
مســؤولة الهيئــات النســائية فــي المنطقــة األولــى فــي "حــزب هللا" فاطمــة  كلمــات لكــل مــن: ألقيــتبعــدها 

شحادة، رشا مـداح عـن "الحـزب السـوري القـومي االجتمـاعي"، رشـا شـروف عـن "الحـزب الـديموقراطي 
عويس عن "التجمـع النسـائي الفلسـطيني". واسـتنكرت  أنصافاللبناني"، رباب عون عن "حركة امل"، 

يلية الشرســة واألعمــال اإلجراميــة بحــق الشــعب الفلســطيني فــي غــزة والتــي المتحــدثات الهجمــة اإلســرائ
بحياة المئات من األطفال والعجزة والنساء األبرياء. كما أكدن حـق المقاومـة فـي الـرد والتصـدي  أودت

للعدوان اإلسرائيلي الغاشم حتى تحقيق المطالب المحقة للشعب الفلسطيني وفـي مقـدمها فـك الحصـار 
 عن غزة.

 26/7/2502، ير، بيروتالسف
 

 بسبب مسارعته إلى اتهام حماس بافتعال الحرب جنبالط يحمل على وزير خارجية بريطانيا .77
حمل رئيس "اللقاء الديموقراطي" النيابي اللبناني وليد جنبالط على وزيـر الخارجيـة البريطـاني : بيروت

، يدشن عهده الوزاري الطـالع بمواقـف الجديد فيليب هاموند الذي "شأنه شأن نظــــرائه الغربيين أجمعين
سياسية منحازة إلى إسرائيل من خــالل مسارعته إلى اتهـام حركـة "حمـاس" بافتعـال الــــحرب فـي قطـاع 
غـــزة متناســـيًا أن أســـاس المشـــكلة يكمـــن فـــي االحـــتالل اإلســـرائيلي أرض فلســـطين التاريخيـــة، وأن أيـــة 

ـــا حــدث قبــل انــدالع  الحــرب عمــل مشــروع، ال ســيما أن هــؤالء احتلــوا أعمــال احتجــاز لمســتوطنين كمـ
 األرض وهجروا أهلها".

ــــدمي  ــــي يصــــدرها الحــــزب التق ــــة الت ــــاء" اإللكتروني ــــدة "األنب ــــع جري ــــه لموق ــــق ل ــــي تعلي ــــبالط ف ــــال جن وق
ـــ االشــتراكي: "كــم كــان الــوزير الجديــد ليحــدث فرقــًا لــو أنــه قــدم نظريــة أكثــر عــدً  واحترامــًا للشــهداء  ال

فــي األيــام القليلــة المنصــرمة مــن دون أن يقــيم لهــم أي اعتبــار، وهــو وريــث وعــد الــذين ســقطوا  100
 بلفور الذي، للتذكير، كان أصل البالء في اغتصاب فلسطين.

 26/7/2502، الحياة، لندن
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 رعد: لماذا مقاومة غزة تنهي عدوانًا وفي لبنان تسبب كارثة؟ .78
اومـة" النيابيـة فـي لبنـان محمـد رعـد بعـد زيارتـه مفتـي اعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمق: "الحياة" -بيروت 

الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، أن "ما يجـري فـي المنطقـة يتجـاوز كثيـرًا كـل الخطابـات الداخليـة 
 التي تتصل بالشأن اللبناني".

لــى جانــب قضــية فلســطين التــي  وشــدد علــى "أن غــزة لــن تكــون وحــدها، وســنكون الــى جانــب شــعبها وا 
لقضـــية المركزيـــة ألمتنـــا"، مشـــيرًا الـــى "أن مـــا تشـــهده أمتنـــا مـــن ظـــواهر تفســـخ وتـــرد وضـــعف ســـتبقى ا

وتشــتت وحركــات موجهــة مــن هنــا وهنــاك، نتيجــة طبيعيــة لتغييــب القضــية المركزيــة عــن كــل أنظمــة 
الحكم في منطقتنا، ويجب أن تستعيد هذه القضية المركزيـة توجههـا لـنلم شـمل األمـة ونجمـع صـفوفها 

 ها حتى نتمكن من وقف تمادي العدوان اإلسرائيلي وصواًل إلى إزالة االستيطان كله".ونقوي وضع
وأكــد "أننــا نتــابع بترقــب وحــذر كــل المســاعي والجهــود التســووية إلنهــاء العــدوان )علــى غــزة( والتــي ال 

 نريدها أن تحصل إال وفق شروط المقاومة".
 26/7/2502، الحياة، لندن

 
 انتصارًا لغّزة: الوقت للنهوض مفتي صيدا .79

قال مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان إنه في هذه األيام تشد األبصار الى غزة حيث : صيدا
يقتل فيها األطفال وتيتم وتقتل النساء وترمل وتهدم البيوت ويعتدى على الحرمات والمقدسات، معتبـرًا 

 ى انتصار المجاهدين في غزة.ان الوقت ليس للشجب والندب وانما لالستنهاض من أجل التأكيد عل
 26/7/2502، المستقبل، بيروت

 

 

 بهية الحريري: العالم أمام امتحان دماء أطفال غزة .81
وجهت النائب بهية الحريري، من الديار المقدسة حيث تؤدي مناسك العمرة، تحيـة اكبـار واجـالل الـى 

وارادة وعـــزة وكرامـــة جـــرائم الصــابرين والصـــامدين والمقـــاومين فـــي قطــاع غـــزة الـــذين يواجهـــون بإيمــان 
االبادة والقتل الممنهج التي ينفـذها كيـان العـدو االسـرائيلي بحـق عـائالت وافـراد علـى مـرأى مـن العـالم 

 اجمع وال يراعي حقوقا وال شرعة دولية او انسانية.
واعتبرت الحريري في بيان صادر عن مكتبهـا االعالمـي: ان المجتمـع الـدولي هـو اليـوم امـام امتحـان 

ســـاءلة دمـــاء اطفـــال غـــزة ومـــدنييها وابريائهـــا لـــه ولهـــذا العـــالم. ايـــن حقـــوق االنســـان وحقـــوق الطفـــل، م
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والشعب الفلسطيني يسلب كل يوم حياته واسـرائيل تقتـل احـالم اطفالـه وتغتـال طفـولتهم وتبيـد عـائالت 
 بأكملها.

مبــارك تضــامنا مــع مــن جهــة ثانيــة، اعلنــت الحريــري اعتــذارها عــن عــدم تقبــل التهــاني بعيــد الفطــر ال
 عائالت شهداء غزة.

 26/7/2502، المستقبل، بيروت
 
 على غزة اإلسرائيليالعدوان يدين  عسيران النائب علي .80

لنائــب علــي عــادل عســيران فــي دارتــه فــي الرميلــة العــدوان االســرائيلي علــى غــزة وارتكــاب : أدان صــيدا
وقـف العـدوان وفـك الحصـار عـن غـزة  للمذابح والمجـازر بحـق الشـعب الفلسـطيني، داعيـًا الـى إسرائيل

رســـال المســـاعدات الغذائيـــة والطبيـــة ألهلهـــا المحاصـــرين، متســـائاًل لمـــاذا الصـــمت العـــالمي والـــدولي  وا 
راقة الدماء.  والعربي إزاء ما يجري من مجازر وا 

 26/7/2502، المستقبل، بيروت
 
 على حملتها على غزة "إسرائيل" محاكمةردوغان: يجب أ .82

يوم الخميس إن تركيا  أردوغانقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب : دين حمدانسيف ال -انقرة 
 ستسعى من أجل محاكمة اسرائيل امام محكمة دولية اذا واصلت حملتها على غزة.

وكانت تركيا عضو حلف شمال األطلسي واحدة من أوثق حلفاء اسرائيل لكنها أصبحت أحد أشد 
 بأنها بحملتها على غزة "تجاوزت هتلر في الهمجية". مؤخرا أردوغانمنتقديها وقد اتهمها 

الذي يقوم بحملة الدعاية النتخابات الرئاسة التي تجري في العاشر من اغسطس آب  أردوغانوقال 
واصلت اسرائيل هذا النهج فإن من المؤكد أنها  إذافي تجمع لمؤيديه بمدينة مرسين بجنوب تركيا "

 ستحاكم أمام المحاكم الدولية."
 أضاف امام الحشد الذي رحب به "سنرى هذا يحدث وستسعى تركيا جاهدة من أجل هذا."و 

في مقابلة مع شبكة )سي.إن.إن( "في الوقت الحالي حماس مستعدة لكل شيء من  أردوغانوقال 
 أجل وقف إطالق النار... )الرئيس الفلسطيني محمود( عباس مستعد ايضا."

)سي.إن.إن( وأذيعت اليوم الخميس "اسرائيل ال تقترب حتى  وأضاف في تصريحات بالتركية ترجمتها
 من هذا وتنشر الموت والدماء."
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وتمسك رئيس الوزراء بتصريحاته التي شبه فيها تصرفات اسرائيل بتصرفات هتلر وقال إنها ترتكب 
تالي وقال "ال يمكن فهم استمرار دفاع الغرب عن اسرائيل وصمت العالم بشأنها. وبال إبادة جماعية.

 فإننا ال يمكن أن نلتزم الصمت ولن نصمت."
 22/7/2502لألنباء،  رويترز وكالة

 
 في غزة بتكنولوجيا صنع االسلحة والصواريخ المقاتلينزودت  إيرانالريجاني:  .83

اعلن رئيس مجلس الشورى االيراني في مقابلة مع التلفزيون االيراني، ان ايران : )أ ف ب( -طهران 
 مقاتلين الفلسطينيين في غزة بتكنولوجيا صنع االسلحة.زودت في السابق ال

تتوفر اليوم لمقاتلي "وقال علي الريجاني كما افاد موقع االنترنت لقناة العالم التلفزيونية باللغة العربية 
 .أسلحة"غزة قدرة جيدة ويؤمنون بأنفسهم ما يحتاجون اليه من 

 ."ولوجيا لصنع االسلحة وقد زودناهم بهالكنهم احتاجوا في احدى الفترات الى التكن"واضاف 
 22/7/2502لندن،  اليوم، رأي

 
القطـري: ننقـل طلبـات المقاومـة إلـى الجانـب األميركـي والسـلطة واألطـراف  الخارجيـةمساعد وزير  .84

 المعنية
نفت قطر أن تكون قد أجرت اتصاالت بالجانب اإلسرائيلي إلنهاء الحرب في : بيروت: ثائر عباس

  غزة.
الشرق »لشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، لـوقال ا
، إن حكومة بالده سبق أن أعلنت أنها ال تحمل أي مبادرة خاصة بشأن وقف الحرب «األوسط

اإلسرائيلية ضد قطاع غزة. وأن جل ما تحمله هو وساطة بين األطراف المعنية، وخاصة الواليات 
 سلطة الفلسطينية واألمم المتحدة من جهة، وحركة حماس من جهة أخرى.المتحدة وال

وقال آل ثاني إن بالده عملت طوال هذه األزمة، ومن خالل اللقاءات السياسية، على توصيل 
نحن قمنا "مطالب الفلسطينيين للجانب األميركي ولم تجر أي اتصاالت مباشرة بإسرائيل، وقال: 

لى األطراف بتوصيل مطالب المقاومة الف لى السلطة الفلسطينية وا  لسطينية إلى الجانب األميركي وا 
هناك مبادرة مصرية أعلن عنها في الجامعة العربية، ودولة قطر جزء من "، مضيفا أن "المعنية

اإلجماع العربي تجاه هذه المبادرة، وجرى إعالن أن المبادرة المصرية عرضت على جميع األطراف 
ميدان لم تعرض عليه المبادرة وهو حركة حماس وحركات المقاومة وهناك طرف رئيس في ال
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األخرى، والدور القطري يتلخص في نقل طلبات هذه المجموعة )حماس( لألطراف المعنية، وهم 
السلطة الفلسطينية ممثلة بـ)الرئيس( محمود عباس الذي كان موجودا بقطر، واألمين العام لألمم 

ن هو اآلخر في زيارة للدوحة، ووزير الخارجية النرويجي الذي زار المتحدة )بان كي مون( الذي كا
 ."الدوحة وهو كان يقود الوساطة األوروبية

تركية، فهاتان الدولتان تساعدان للوصول إلى الحل  -ليست هناك مبادرة قطرية "وقال آل ثاني: 
سرائيل بشأن هذا  ليس هناك أي تنسيق بين قطر"وأكد أنه  ."عبر إيصال طلبات أطراف المقاومة وا 

 ."الموضوع
، على قطر، متهما إياها بأنها أصبحت يزوبشأن الهجوم الذي شنه الرئيس اإلسرائيلي، شيمعون بيري

: "الشرق األوسط"، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية لـ"أكبر ممول ل رهاب في العالم"
 ."بليس هناك أي تصرف على الميدان يثبت دعم قطر ل رها"

حين تنقل قطر مطالب الشعب الفلسطيني للمجتمع الدولي ال يعد ذلك إرهابا، بينما اإلرهاب "وقال: 
 ."هو قصف المدنيين المستمر منذ أيام وقصف األطفال والمدارس، وقطر لم تكن جزءا منه

 26/7/2502لندن،  األوسط، الشرق
 
 سرائيلي على غزةح العدوان اإلالمغربي يتهم دوال عربية باقترا الحاكممسؤول في الحزب  .85

قال المقرئ اإلدريسي أبو زيد عضو االمانة العامة لحزب العدالة والتنمية : محمود معروف -الرباط 
والنائب البرلماني ان ثالث دول عربية هي صاحبة االقتراح والمبادرة في العدوان الصهيوني على 

 غزة.
خططوا للمؤامرة ضد أهل غزة بهدف القضاء  واضاف بوزيد أن كال من السعودية ومصر واألردن

الذي تتم  "اإلخوان المسلمين"على حركة المقاومة اإلسالمية حماس، باعتبارها جزءًا من مشروع 
ُمحاربته بكل الوسائل في المنطقة، بعد االنقالب العسكري في مصر، وأضاف أن الواليات المتحدة 

ونساء غزة من خالل أسلحتها التي تستعملها قوات  األمريكية هي من تنفذ عمليات القتل ضد أطفال
 االحتالل الصهيونية.

 26/7/2502لندن،  العربي، القدس
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 النار في غزة إلطالقلى وقف إشركاء دوليين للتوصل  معتركيا تعمل أوغلو:  .86

ع قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو يوم الخميس إن تركيا تعمل م: محمد هميمي -انقرة 
 النار في غزة والسماح بدخول مساعدات انسانية. إلطالقشركاء دوليين للتوصل الى وقف 

وقال أوغلو في مقابلة مع قناة تلفزيونية تركية "الواليات المتحدة وتركيا وقطر ومصر عملت طوال 
ماء النار" مضيفا ان تركيا على اتصال دائم بالزع إلطالقالخمسة ايام الماضية لتحقيق وقف فوري 

  الفلسطينيين.
 22/7/2502لألنباء،  رويترز وكالة

 
 اإلمارات تدين االعتداءات "اإلسرائيلية" وتعتبرها انتهاكًا صارخًا للحقوق الفلسطينية .87

بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اتصااًل هاتفيًا أمس مع الدكتور نبيل  عبد هللاأجرى سمو الشيخ 
بية تم خالله بحث تطورات األوضاع في قطاع غزة والسبل العربي أمين عام جامعة الدول العر 

بن زايد آل نهيان  عبد هللاوأكد سمو الشيخ  الفلسطيني.الكفيلة لوقف العدوان اإلسرائيلي على الشعب 
 دعم اإلمارات للجهود المصرية المبذولة لوقف إطالق النار. 
يلية" المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في ودانت دولة اإلمارات العربية المتحدة االعتداءات "اإلسرائ

شهيدًا وجرح أكثر من أربعة آالف شخص  720قطاع غزة والتي راح ضحيتها ما يربو على 
معظمهم من النساء واألطفال إضافة إلى تشريد عدد كبير من األسر وتدمير العديد من المنازل 

 والمساجد. 
دولة اإلمارات العربية المتحدة لدى األمم المتحدة وأكد القائم باألعمال باإلنابة للبعثة الدائمة ل

والمنظمات الدولية األخرى في جنيف سعيد راشد سلطان الحبسي، في كلمة الدولة أمام مجلس 
حقوق اإلنسان، أن استمرار االعتداءات "اإلسرائيلية" على األراضي الفلسطينية المحتلة وسياسة 

ضد الفلسطينيين يمثالن انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب  االنتقام والقمع التي تمارسها "إسرائيل"
 الفلسطيني والقوانين واألعراف الدولية ويشكالن دلياًل واضحًا على رفض الكيان لمسيرة السالم. 

 26/7/2502الشارقة،  الخليج،
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 على غزة العدوان اإلسرائيليبترحب بقرار مجلس حقوق اإلنسان بالتحقيق  "التعاون اإلسالمي" .88

رحبت منظمة التعاون اإلسالمي بقرار مجلس حقوق اإلنسان الدولي القاضي ببدء التحقيق : جدة
الدولي في العدوان المستمر الذي تقوم به إسرائيل على قطاع غزة المحتل، وأدى إلى مقتل المئات 

 من المدنيين الفلسطينيين وتشريد اآلالف وتدمير البنية التحتية والمزارع والمنازل.
رت منظمة التعاون اإلسالمي في بيان لها أمس، عن أسفها العميق إزاء تصويت الواليات وعب

المتحدة األمريكية برفض القرار، األمر الذي جعلها تقف موقف الرافض لرغبة بقية المجتمع الدولي، 
مشددة على أن الموقف األمريكي جاء متسقا مع مواقفها المنحازة لطرف دون اآلخر ومحابيا له 

صورة أعطت إسرائيل الحصانة والمخرج من مغبة االلتزام بمتطلبات القانون الدولي ومبادئ حقوق ب
إن الواليات المتحدة باتت تقف جنبا إلى جنب مع دولة احتالل تمتلك "اإلنسان. وقالت المنظمة: 

رئ ترسانة نووية فضال عن أنها تدار من قبل حكومة شريرة تمارس سياسة الفصل العنصري وتستم
 ."انتهاك كل مبادئ المجتمع الدولي

 26/7/2502جدة،  عكاظ،
 
حيـــاة المســـلمين اليـــوم قضـــية بأهميـــة القضـــية ب: ال توجـــد اإليرانـــي بالدوحـــةالمستشـــار الثقـــافي  .89

 الفلسطينية
تحتفل إيران باليوم القدس العالمي هو اليوم الذي نادى له اإلمام الخميني بعد : بوابة الشرق -الدوحة 

للميالد ويكون في آخر جمعة من شهر رمضان  2373لثورة اإلسالمية في إيران سنة انتصار ا
 الكريم. 

وقال المستشار مهدي خالقي المستشار الثقافي بالسفارة اإليرانية بالدوحة أن هذا االحتفال يجيء 
 اليوم ويشهد قطاع غزة موجة عنف العدوان الصهيوني الغاشم قصف البيوت واألحياء غزة وتزايد

قصف طائرات الكيان الصهيوني  إثرعدد ضحايا الحرب المدنيين الذين معظمهم النساء واألطفال 
 لمنازلهم.

وأضاف أن األحداث اليوم التي نراها في غزه ال تعتبر حربا بل هي قتل جماعي أمام عيون 
 المنظمات لحقوق اإلنسان وفي أنظار محطات التلفزيون العالمي. 

سالمية اإليرانية حكومتا وشعبا تقف مع الفلسطينيين ومن أول اليوم طلبت من وقال إن الجمهورية اإل
 جميع الدول اإلسالمية والعربية لمبادرة سريعة لفك الحصار ومساعدة الشعب الفلسطيني.
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وقال: ال مراء أنه ال توجد في حياة المسلمين وفي اآلفاق اإلسالمية اليوم قضية بأهمية وخطورة 
 ية. القضية الفلسطين

 26/7/2502الدوحة،  الشرق،
 
 موريتانيا: مسيرة تضامن كبرى مع غزة ووصول الدفعة األولى من التبرعات .91

القدس العربي: استنكرت مسيرة كبرى توحدت في تنظيمها أحزاب ونقابات صفي المواالة  -نواكشوط 
وقصف للمساكن الصمت الدولي إزاء ما يجري في غزة من مجازر "والمعارضة في موريتانيا، أمس 

 ."المدنية على يد قوات االحتالل اإلسرائيلية
وطالبت القوى الموريتانية المشاركة في المسيرة التي جابت شوارع نواكشوط ورفعت شعارات التضامن 

باإليقاف الفوري للعدوان، وتقديم مرتكبي المجازر من قادة جيش االحتالل "مع األهالي في غزة 
 ."ة وكشف جرائمهمومسؤوليه للمحاكم الدولي

أنه تمكن من إيصال الدفعة "وفي سياق متصل أعلن الرباط الموريتاني لنصرة الشعب الفلسطيني 
 ."األولى من تبرعات الشعب الموريتاني إلى غزة

 26/7/2502لندن،  العربي، القدس
 
 "إسرائيل"أئمة السنغال يستنكرون رسالة صدرت باسمهم تندد بـحماس وتتعاطف مع  .90

القدس العربي: تبرأ عمر ديون رئيس اتحاد أئمة السنغال في تصريحات صحافية أمس  - ط نواكشو 
رسالة نشرت بتوقيعه موجهة لسفير إسرائيل في داكار باسم اتحاد العلماء واألئمة السنغاليين، "من 

ه إن جهات أوقعته في فخ وان"وقال  ."تهاجم حركة المقاومة اإلسالمية حماس وتتعاطف مع إسرائيل
 ."ال علم له بالرسالة المتداولة

 26/7/2502لندن،  العربي، القدس
 
 لى غزة" إالهالل األحمر اإلماراتي"الفنان حسين الجسمي يرافق قافلة  .92

 "السفير فوق العادة للنوايا الحسنة"رافق الفنان اإلماراتي حسين الجسمي  فاطمة عطفة: -أبوظبي 
 59الشعب اإلماراتي الى قطاع غزة يوم أمس األربعاء  قافلة المساعدات اإلنسانية، المرسلة من

يوليو الجاري، برفقة الهالل األحمر اإلماراتي، قادما من القاهرة عن طريق العريش ورفح البرية، في 
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زيارة إنسانية بحته هدفها األول واألخير مساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض يوميا 
 يلي.للقصف والعدوان اإلسرائ

وقد وصل الجسمي برفقة فريق العمل اإلماراتي الى غزة، والتقى العديد من أهالي مدينة غزة األطفال 
والشباب وكبار السن المتضررين من العدوان، بعد أن كانت محطته األولى المستشفى الميداني 

المرضى في  )اإلماراتي الفلسطيني( الذي أقامته هيئة الهالل األحمر اإلماراتي في غزة، وعدد
 وتقديم المساعدات الطبية واإلنسانية. بإيصالالمستشفيات األخرى، وقاموا 

الجهود اإلماراتية لوقف العدوان على غزة ال تتوقف، وقد سبقت الجميع في تقديم الدعم "وقال: 
ف المادي والطبي العاجل ألبناء غزة، وبناء المستشفى الميداني للهالل األحمر اإلماراتي تحت القص

خوانناودوي القنابل، ما هو إاّل انطالقا من واجبهم اإلنساني تجاه أهلينا  في جميع أنحاء فلسطين  وا 
 . "وقطاع غزة

 22/7/2502لندن،  اليوم، رأي
 
 التعاطف الغربي مع إسرائيل "يتآكل"".. وقف إطالق نار"دعو حماس إلى قبول : أهاموند .93

ات فــــي القــــاهرة أمــــس بحثــــًا عــــن حــــل لوقــــف الهجــــوم تواصــــلت اللقــــاء: "الحيــــاة"، أ ف ب -القــــاهرة 
اإلسرائيلي على قطاع غزة. فبعد عودة وزير الخارجية األميركي جون كيري اليها قادمًا مـن السـعودية 
وصــل وزيــر خارجيــة بريطانيــا فيليــب هامونــد، الــذي طالــب حركــة "حمــاس" بقبــول "وقــف إطــالق نــار 

 إنساني" من دون شروط.
ر صـحافي مــع نظيـره المصـري سـامح شـكري فــي القـاهرة بعـد لقـاء مـع الــرئيس وقـال هامونـد فـي مـؤتم

المصــري عبــد الفتــاح السيســي، إن "حمــاس يجــب أن توافــق علــى وقــف إطــالق نــار إنســاني مــن دون 
شــروط مســبقة، مــن أجــل النــاس فــي غــزة"، وتــابع: "نشــعر بقلــق بــالغ مــن األزمــة اإلنســانية المســتمرة، 

 إطالق النار بسرعة". ونريد أن نرى اتفاقًا لوقف
وأشار هاموند إلى أنه "مـن المهـم أن يسـتمر المجتمـع الـدولي فـي العمـل وتحقيـق عمـل متكامـل )...( 

 لكسر دائرة العنف".
وقال هاموند إن "الشعور بالتعاطف مـع إسـرائيل يتآكـل بسـرعة مـع تصـاعد أعـداد الضـحايا فـي غـزة"، 

إســرائيل مــا الــذي يحــدث لــدى الــرأي العــام فــي الــدول وتــابع: "مــن المهــم أن يفهــم صــانعو القــرار فــي 
 ماليين جنيه إسترليني تقدمها بريطانيا إلى غزة. 2وأعلن هاموند عن مساعدات بقيمة  الغربية".

  26/7/2502الحياة، لندن، 
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 رفع الحصار عن القطاع.. أبرزها " تقّرب وقف الناركيري"ضمانات مصادر:  .94

: الناصـــرةمــن  أســعد تلحمــي، و هللا مــن رام محمــد يــونسعــن  ،26/7/2502الحيــاة، لنــدن، ذكــرت 
علمــت "الحيــاة" أن وزيــر الخارجيــة األميركــي جــون كيــري يضــع مــن القــاهرة لمســات أخيــرة علــى هدنــة 

أيــام فــي قطــاع غــزة، وأنــه قــدم إلــى الجانــب الفلســطيني ضــمانات برفــع الحصــار عــن  2إنســانية لمــدة 
ل هـذه الضـمانات المطالـب األخـرى للمقاومـة، مثـل إطـالق القطاع بعـد وقـف النـار، مـن دون أن تشـم

 األسرى المحررين الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم. 
كشفت مصادر فلسطينية مطلعـة لــ"الحياة" فـي رام هللا أن كيـري عـرض علـى الفلسـطينيين وقفـًا للنـار و 

القـاهرة علـى شـروط  ألغراض إنسانية لمدة خمسة أيام ابتداء من السبت، يجـري خاللهـا التفـاوض فـي
وقــف نــار دائــم. وأضــافت أن وفــدًا فلســطينيًا يضــم كــاًل مــن مــدير المخــابرات العامــة الفلســطينية ماجــد 
فرج وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام األحمد، يجري اتصاالت في القاهرة مع كل من حركـة 

كــي. وتابعــت أن "حمــاس" "حمــاس" والجانــب المصــري بغيــة التوصــل إلــى اتفــاق علــى العــرض األمير 
وافقــت مبــدئيًا علــى وقــف النــار ألغــراض إنســانية، لكنهــا تطالــب بضــمانات للمطالــب األخــرى، مثـــل 

لغاء المناطق العازلة، وتحديد مناطق الصيد البحري بـ   كيلومترًا. 25إطالق األسرى، وا 
أن "الحــراك الــدولي  وأكـدت مصــادر فلســطينية منفصـلة لـــ"الحياة" فــي غـزة هــذه المعلومــات، مشـيرة إلــى

والعربـــي قـــد يســـفر عـــن اتفـــاق قريـــب للتهدئـــة"، مضـــيفة أن "األمـــور تتجـــه نحـــو حـــل وســـط يتمثـــل فـــي 
االتفاق على تهدئة إنسانية طويلة نسبيًا، وتصل إلـى خمسـة أيـام، يـتم خاللهـا التفـاوض علـى مطالـب 

وسـطًا بـين رفـض مصـر  المقاومة". وأوضحت أن "هذا االتفاق، فـي حـال خـرج إلـى النـور، يمثـل حـالً 
صـرارها علـى وقـف النـار ثـم التفـاوض علـى المطالـب، وبـين إصـرار حمـاس  تعديل مبادرتها للتهدئـة وا 
علــى تلبيتهــا قبــل وقــف النــار". وزادت: "فــي حــال تــم االتفــاق علــى هــذه الصــيغة، فــإن مــن المــرجح أن 

 توقعه السلطة أو حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية".
اتفـــاق التهدئـــة تكمـــن فـــي الضـــمانات المطلوبـــة"، وهـــو مـــا يحـــاول الـــرئيس محمـــود  وتابعـــت أن "عقـــدة

عبــاس، ومصــر، وأميــر قطــر الشــيخ تمــيم بــن حمــد، وكيــري التوصــل مــع أطــراف أخــرى التوصــل الــى 
تســـوية فـــي شـــأنه. وأشـــارت إلـــى أن رئـــيس الحكومـــة اإلســـرائيلية بنيـــامين نتانيـــاهو "يـــرفض حتـــى اآلن 

قلوا بعد عملية الخليل، وكذلك الدفعة الرابعة من األسرى القدامى" الذين كان إطالق األسرى الذين اعت
 آذار )مارس( الماضي ضمن مفاوضات السالم. 53من المقرر إطالقهم في 
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وفـــي القـــاهرة، أكـــدت مصـــادر مطلعـــة أن كيـــري أجـــرى اتصـــاالت عـــدة شـــملت الـــرئيس بـــاراك أوبامـــا، 
ركــي احمــد داود أوغلــو، كمــا التقــى عــددًا مــن المســؤولين ووزيــري الخارجيــة القطــري خالــد العطيــة والت

المصــريين ومــن أطــراف عــدة، مؤكــدة أنــه يضــع لمســات أخيــرة علــى هدنــة إنســانية طويلــة األجــل فــي 
 قطاع غزة لوقف الحرب.

وزيـر الخارجيـة  ، أنالقاهرة من أحمد الغمراوي، عن 26/7/2502الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
غــاب عقــب وصــوله إلــى القــاهرة ليلــة أول مــن أمــس، عــن األنظــار والمتابعــة  األميركــي، جــون كيــري

اإلعالمية تماما طوال نهار أمس، وسط معلومات تؤكد أنـه كثـف لقاءاتـه السـرية بعـدد مـن األطـراف، 
دون تســميتها، مــن أجــل الوصــول إلــى حــل فــوري لألزمــة المتصــاعدة فــي قطــاع غــزة، بينمــا أكــد وزيــر 

فيليب هاموند، من القاهرة أنه ينبغي على حركة حماس قبول هدنة إنسانية "مـن الخارجية البريطاني، 
دون شروط"، موضحا أن "الشعور بالتعاطف مع إسـرائيل، مـن قبـل الـدول الغربيـة، يتآكـل بسـرعة مـع 

 تصاعد أعداد الضحايا في غزة".
لقطـري والتركـي، وبينما نقلت مصادر إخبارية عن مسؤول أميركي أن كيري تحدث أمس مع نظيريه ا

مـــن أجـــل بـــذل مزيـــد مـــن الجهـــد فـــي الضـــغط علـــى حركـــة حمـــاس، أشـــارت مصـــادر مطلعـــة لــــ"الشرق 
األوسط" إلى أن كيري كثف لقاءاتـه فـي القـاهرة أمـس بعـدد مـن األطـراف القـادرة علـى حلحلـة األزمـة، 

 من دون أن تسمي هذه األطراف، وذلك بعيدا عن أعين المتابعة اإلعالمية.
هات المعنيـة المصـرية أمـس اإلفصـاح عـن مكـان أو طبيعـة اللقـاءات التـي يجريهـا كيـري ورفضت الج

في القاهرة "بشكل رسمي"، لكن مصادر خاصـة أكـدت لــ"الشرق األوسـط" أن "الـوزير األميركـي يسـعى 
إلى استغالل الوقت في القاهرة للتشاور مع الجميع، محاوال االبتعاد قدر اإلمكان عن شوشرة اإلعـالم 

 ى لقاءاته أو اتصاالته".عل
وأوضــحت المصــادر، التــي تنوعــت بــين الجانــب المصــري والجانــب األميركــي، أن كيــري يريــد إنهــاء 
األزمة بأي شكل ممكن، مضيفة أن "تركيز اإلعالم ونقله لكل المحادثات والمشاورات التي تجري في 

ة إلـى وضـعية أكثـر سـوءا"، المنطقة خالل األيام الماضية ربما أسهم بشكل عكسـي فـي وصـول األزمـ
 وأن الحاجة حاليا إلى "السرية" ربما هي األفضل، "لتجنب مزيد من الحرج والضغوط".

صـــــحيفة "هـــــآرتس"، قالـــــت اليـــــوم الجمعـــــة، إن وزيـــــر ، أن 26/7/2502، 23عـــــرب ونشـــــر موقـــــع 
س، وأنـه الخارجية األميركي، جون كيري، طرح اقتراحا بلوره لوقـف إطـالق النـار، علـى إسـرائيل وحمـا

 يتوقع أن يرد الجانبان على االقتراح اليوم.
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ونقلــت الصــحيفة عــن موظــف رفيــع المســتوى فــي حكومــة إســرائيل قولــه إن كيــري بلــور اقتراحــا لوقــف 
 إطالق النار واستعرض تفاصيله أمام الجانبين اإلسرائيلي والعربي.

ى واشـنطن، ظهـر اليـوم، ينتظـر وأضاف الموظف اإلسرائيلي أن كيري، الذي سيغادر القاهرة عائدا إلـ
 ردا من وزيري خارجية قطر وتركيا بشأن رد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل.

وقال الموظف إن اقتراح كيري، الذي استعرضه أمام رئـيس حكومـة إسـرائيل، بنيـامين نتنيـاهو، خـالل 
ف مؤقت إلطالق النـار لمـدة أسـبوع لقائهما في تل أبيب مساء أول من أمس، يشمل البنود التالية: وق

وينسحب الجيش اإلسرائيلي خالله من قطاع غزة بصورة كاملة، لكن الجيش سيستمر في العمل ضـد 
 األنفاق!

ويقضــي البنــد الثــاني مــن اقتــراح كيــري بــأن تبــدأ مفاوضــات خــالل هــذه الهدنــة المؤقتــة بــين إســرائيل 
 ل ترتيب دائم وأكثر استقرارا.وحماس بوساطة مصر ومشاركة السلطة الفلسطينية حو 

ويـــنص البنـــد الثالـــث علـــى أن تمـــنح األمـــم المتحـــدة والواليـــات المتحـــدة واالتحـــاد األوروبـــي ضـــمانات 
للجانبين بأن المفاوضات حول الترتيبات الدائمة ستتناول قضايا تهمهما، وبضـمنها تحـول قطـاع غـزة 

ئيل ورفــع الحصــار وتــرميم القطــاع بالنســبة إلــى منطقــة منزوعــة مــن الصــواريخ واألنفــاق بالنســبة إلســرا
 لحماس.

وقــــال الموظـــــف اإلســـــرائيلي إن المجلــــس الـــــوزاري اإلســـــرائيلي المصــــغر للشـــــؤون السياســـــية واألمنيـــــة 
)الكابينيت( سيعقد اجتماعا اليوم للبحث في االقتراح األميركي، ووصف الموظـف هـذا االجتمـاع بأنـه 

ى االقتـراح األميركـي فـإن الكابينيـت سـيوافق علـى وقـف مصيري. وقال إنه في حال موافقة حماس عل
إطــالق النــار. وهــدد بأنــه فــي حــال رفضــت حمــاس االقتــراح األميركــي فــإن الكابينيــت قــد يقــرر توســيع 

 العدوان على غزة.
 
 المتحدة في قصف مدرسة في غزة األمممقتل عدد من موظفي  بشدةيدين بان كي مون:  .95

المتحــدة بــان كــي مــون الخمــيس مقتــل عــدد مــن  لألمــمالعــام  ألمــينا : أعلــنالمتحــدة ـ أ ف ب األمــم
 هذا الهجوم.” دان بشدة”المتحدة في غزة، و لألممالمتحدة في الهجوم على مدرسة  األممموظفي 

ســقط “المتحــدة صـدر فــي نيويـورك  لألمـموقـال بـان كــي مـون فــي اربيـل )العـراق(، كمــا جـاء فــي بيـان 
 ”.المتحدة األمموموظفون من  وأطفالء عدد كبير من القتلى، بينهم نسا

 ”.الذي لم تتضح ظروفه بعد“من هذا الهجوم ” استيائه“العام عن  األمين وأعرب
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الدوليــة  اإلنســانيةمــن اجــل احتــرام التزامــاتهم بموجــب القــوانين  األطــرافكــل  إلــىجديــدا “ووجــه نــداء 
 ”.اإلنسانيهم حيال العاملين في المجال المتحدة والتزامات األممواحترام حياة المدنيين وحصانة مقرات 

 أنالنــار فــي غــزة،  إلطــالقالمتحــدة الــذي يقــوم بوســاطة مــن اجــل وقــف  لألمــمالعــام  األمــين وأضــاف
 ”.اآلنوقفها منذ  إلىوقف المجازر والسعي  إلىيؤكد ضرورة السعي “الهجوم على المدرسة 

 إلــىالمتحــدة مــا زالــت تســعى  األمــم نأالمتحــدة فرحــان حــق علــى  األمــموشــدد مســاعد المتحــدث باســم 
 ”.ال نعرف من هاجم المدرسة“تحديد العدد الدقيق للضحايا. وقال 

 26/7/2502، القدس العربي، لندن
 
 األجانب من مغادرة غزة الصحافيينمخاوف من منع  .96

دانــت "جمعيــة الصــحافة األجنبيــة" فــي إســرائيل أمــس مــا وصــفته بـــ"التحريض : مينــا الــدروبي - لنــدن
لرسمي وغير الرسمي" اإلسرائيلي ضد الصـحافيين الـذين يقومـون بتغطيـة القتـال فـي غـزة. وفـي بيـان ا

شـــديد اللهجـــة مـــن الجمعيـــة البـــارزة التـــي تمثـــل الصـــحافيين األجانـــب فـــي إســـرائيل، وعـــادة مـــا تشـــمل 
الصـــحافيين الـــذين يغطـــون فلســـطين، دانـــت مـــا ســـمته "المحـــاوالت المتعمـــدة لمنـــع الصـــحافيين وأطقـــم 
التلفزيـــون مـــن القيـــام بمهـــامهم". وصـــدر هـــذا البيـــان بعـــد غضـــب بعـــض اإلســـرائيليين مـــن المراســـلين 

 األجانب بسبب ما عدوه هجوم وسائل اإلعالم على إسرائيل، الذي كان متعاطفا مع الفلسطينيين.
وأعلن جون سنو مراسل أخبار "قناة أربعة" البريطانية أول من أمس على حسابه الشخصـي فـي موقـع 
ــــة  ــــيس هنــــاك عالمــــة لوقــــف إطــــالق النــــار. نحــــن تحــــت المراقب ــــى حــــدود غــــزة، ل "تــــويتر": "نحــــن عل
اإلسرائيلية، وحدود غزة مغلقة". ومنذ الغزو البري اإلسرائيلي على قطاع غـزة األسـبوع الماضـي، كـان 
من المستحيل أن يغادر الصحافيون قطاع غزة، وقد ذكر الكثير من الصحافيين األجانب علـى موقـع 

 "تويتر" عدم السماح لهم بمغادرة منطقة الصراع عبر معبر إيريز بين إسرائيل وغزة.
ونشر جوناثان ملير مراسل الشؤون الخارجية ألخبار "قناة أربعة" البريطانية صباح أمس على حسابه 
الشخصي في "تويتر": "أنا أغـادر غـزة بقلـب مثقـل. يسـمح اإلسـرائيليون بمغـادرة الصـحافيين بحـافالت 

وأكدت المتحدثة باسم أخبار قناة هيئة اإلذاعة البريطانية "بـي بـي  من غزة إلى الخارج ونحن ننتظر".
سي" أماندا هيرن لـ"الشرق األوسط": "نحن ال نعلم بأي حوادث محددة تشمل موظفي )بي بـي سـي("، 

ونحــن ال  ممتنعــة عــن اإلجابــة عــن أســئلة حــول ســالمة الصــحافيين التــابعين لـــ"بي بــي ســي" فــي غــزة،
 نعلق على قضايا األمن الصحافي في غزة.

  26/7/2502الشرق األوسط، لندن، 
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 إلغاء رحالت إلى تل أبيب رغم رفع قراري هيئتي الطيران األميركية واألوروبية .97

رفعــت إدارة الطيـران الفيدراليــة األميركيــة الحظــر الـذي فرضــته علــى رحــالت : "الشــرق األوســط" -لنـدن
ميركية إلى إسرائيل، كما رفعـت الوكالـة األوروبيـة لسـالمة الطيـران أمـس توصـيتها شركات الطيران األ

ساعة من تطبيقه،  42بعدم القيام برحالت إلى هذا البلد. وجاء العدول عن قرار تعليق الرحالت بعد 
 وذلـك بعـدما زاد الضـغوط السياسـية واالقتصـادية علــى إسـرائيل التـي ناشـدت الواليـات المتحـدة وأوروبــا

 رفعه.
وحـــذرت إدارة الطيـــران الفيدراليـــة األميركيـــة مـــن "الوضـــع غيـــر المســـتقر" فـــي المنطقـــة ودعـــت الوكالـــة 
األوروبيـــة فـــي الوقـــت نفســـه شـــركات الطيـــران إلـــى "مراقبـــة المخـــاطر المتعلقـــة بســـالمة الـــرحالت عـــن 

مسـافرون كثب". وتـم تحويـل بعـض الطـائرات األوروبيـة إلـى مطـار الرناكـا فـي قبـرص حيـث اسـتقل ال
 طائرات إسرائيلية إلى مطار بن غوريون.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الخطوط الجوية الفرنسية أعلنت أمس أنها تبقي على قرار تعليق 
رحالتها إلى إسرائيل "حتى إشعار آخر" طالما لم ترفـع الهيئـة العامـة للطيـران المـدني "تعليماتهـا" بهـذا 

سـم الخطـوط الفرنسـية إن الشـركة "تبقـى علـى موقفهـا لليـوم )أمـس الخمـيس( المعنى. وقالت متحدثة با
 وحتى إشعار آخر طالما لم ترفع الهيئة العامة للطيران المدني توصياتها".

وأصدرت الوكالة األوروبية لسالمة الطيـران توصـية بهـذا المعنـى أول مـن أمـس لكـل شـركات الطيـران 
أوروبيــة قلقـة مـن التطـورات الميدانيــة وألغـت رحـالت أمــس.  األوروبيـة، ولكـن مـا زالــت شـركات طيـران

وأعلنــت شــركة لوفتهــانزا األلمانيــة أول مــن أمــس تعليــق رحالتهــا ليــوم أمــس علــى أن تتخــذ قــرارا لأليــام 
المقبلــة. ومــددت "إيــر بــرلين" ثــاني شــركة طيــران ألمانيــة، أول مــن أمــس، قــرار إلغــاء رحالتهــا المقــررة 

 قة منذ الثالثاء الماضي.أمس إلى تل أبيب المعل
أما شركة أيبيريا اإلسبانية فقد ألغت رحلتها من مدريد إلـى تـل أبيـب المقـررة صـباح أمـس فـي السـاعة 

 مساء". 22بالتوقيت المحلي. وقالت متحدثة: "ندرس حاليا ما يمكننا القيام به لرحلة الساعة  20.40
شـركة فيولينـغ التـي ألغـت رحلـة أول مـن أمـس وليس هناك رحلة مقررة اليـوم بـين برشـلونة وتـل أبيـب ل
 صباحا. 5.20على أن تتخذ قرارا بشأن رحلة مقررة اليوم في الساعة 

وألغيت رحلة الخطوط النرويجية الوحيدة المقررة أمس بين ستوكهولم وتـل أبيـب، ورحلـة اليـوم الجمعـة 
 .بين كوبنهاغن وتل أبيب لم تلغ حتى اآلن وتنتظر الشركة تطور األوضاع
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ــة بــين كوبنهــاغن وتــل أبيــب مســاء أمــس. أمــا شــركة لــوت  ــم تلــغ الرحل أمــا شــركة ســكندنيفيان فإنهــا ل
البولندية فعلقت رحالتها إلى تل أبيـب حتـى االثنـين، كشـركة ويزايـر المجريـة. وشـركة طيـران البلطيـق 

 علقت رحالتها لكن الخطوط الجوية التشيكية أبقت على رحالتها.
 26/7/2502، الشرق األوسط، لندن

 

 مليون يورو لغزة  00فرنسا تتبرع بـ  .98
أعلــن الــرئيس الفرنســي فرنســوا أوالنــد أمــس، لمنظمــات غيــر حكوميــة (: االتحــاد، وكــاالت -)عواصــم 

مليــون يــورو، علــى مــا  22اســتقبلها فــي األليزيــه عــن تخصــيص بــالده مســاعدات إنســانية لغــزة بقيمــة 
 2مليونـًا ستســلم  22رئيس للصـحفيين أنــه مـن أصــل وأوضــحت مستشـارة للــ أعلنـت الرئاسـة فــي بيـان.

 ماليين لألمم المتحدة ومنظمات غير حكومية. 9للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية و
 26/7/2502، االتحاد، أبو ظبي

 
 غزة التي خاطب فيها أوباما قائال: أال يزال لديك قلب؟برسالة الطبيب النرويجي ": رأي اليوم" .99

رســالة كتبهــا الطبيــب ” رأي اليــوم“فــي الســطور التاليـة تنشــر  محمــود القيعــي: –” ليــومرأي ا“ –القـاهرة 
النرويجي العظيم د. مادس جيلبرت، عن األوضاع المأساوية التي يعيشها سكان قطاع غزة، وقد قـام 

ليكم نص الرسالة التي تفيض إنسانية ونبال:  بترجمة الرسالة المترجم األديب محمد عيد إبراهيم، وا 
 األعزاء.أصدقائي “

علــــى قطــــاع غــــزة عشــــرات المشــــّوهين ” الغــــزو البــــريّ “كانــــت الليلــــة الماضــــية أقســــاها. فقــــد نــــتج عــــن 
والمبتـورين والمـرتجفين والمحتضــرين، وكـّل نمــط مـن الجـروح للفلســطينيين، مـن كافّــة األعمـار، وكّلهــم 

 مدنّيون، أبرياء.
سـاعة، بوجـوه شـاحبة  25زة ورديتـين كـّل يعمل األبطال فـي سـيارات اإلسـعاف وبجميـع مستشـفيات غـ

ومنهكين من ضغط العمل الالإنسـانّي )مـن دون أّي رواتـب خـالل األشـهر األربعـة األخيـرة(. يقومـون 
بالرعايــة واإلســعاف فـــي محاولــة لفهـــم الفوضــى غيـــر المفهومــة أصــاًل مـــن األجســام، مـــن كــّل حجـــم، 

 يتنّفسون، ناس ينزفون وال ينزفون، ناس! واألطراف، ناس يسيرون وال يسيرون، ناس يتنّفسون وال
 يعاملهم كالحيوانات، )الجيش األكثر أخالقيًة في العالم(، كما يّدعون!
 إجاللي للجرحى ال ُيحّد، لثباتهم في خضّم األلم والعذاب والصدمة،
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علـى الـرغم الفلسطينّي يهبني القّوة، ” الصمود“إعجابي بالهيئة الطبية والمتطّوعين ال ُيحّد، وقربي من 
مـــن اللمحـــات التـــي أوّد فيهـــا الصـــراخ، احتضـــان أحـــد مـــا بعـــزم، البكـــاء، حـــين أشـــّم جلـــد وَشـــعر طفـــل 
 ساخن، تغّطيه الدماء، فنحمي أنفسنا في احتضان ال ينتهي، لكننا ال نتحّمل ذلك، وهم ال يتحّملون.

تزال لدينا بحيرات من الدماء وجوه شاحبة متربة، آه، ال يتحّمل المرء عشرات المشّوهين والنازفين، وال 
على األرض، أكداس من الضمادات المنقوعة في الدم، وتنّقط، في حاجة إلى تنظيف، آه، المنّظفـون 
فــي كــّل مكــان، يكســحون الــدماء واألنســجة المهترئــة، الشــعر والمالبــس، الُحقــن وكــّل مــا يتخّلــف عــن 

 شيء من جديد. الوفيات، يجرفونها بعيدًا، لنستعّد من جديد، ويتكّرر كلّ 
ســاعة الماضــية، وهــي حمولــة مستشــفًى  54خــالل ” الشــفاء“حالــة وصــلت مستشــفى  200أكثــر مــن 

ــًا: الكهربــاء، المــاء، الَغيــارات،  ــا ـ فــال يوجــد شــيء تقريب ضــخم، بــأجهزة عاليــة فــي كــّل شــيء، أمــا هن
نهـــا مســـتّلة مـــن األدويـــة، طـــاوالت الجراحـــة، األدوات الطبيـــة، أجهـــزة نـــبض القلـــب، كّلهـــا صـــدئة، وكأ

متحــف لمستشــفيات الماضــي. مــع ذلــك، ال يشــكو، هــؤالء األبطــال. لقــد تكّيفــوا معهــا، رؤوســهم عليهــا، 
 كالمحاربين، بعزم ال يلين.

أكتــب إلــيكم هــذه الكلمــات، وأنــا وحــدي، علــى فراشــي، بينمــا تنســال دمــوعي، دمــوع دافئــة لكنهــا عديمــة 
 مما يصعب تصديقه! الجدوى، من األلم والحزن، من الغضب والخوف،

واآلن، بدأت أوركستر آلة الحرب اإلسرائيلية عزفها، ثانيًة، سيمفونية جهنمية، وابل من المدفعية، مـن 
، أزيـز العربـات العسـكرية، وطـائرات 21قوارب بحرية تستقّر اآلن على الشـواطئ، هـدير طـائرات إف 
 الواليات المتحدة األمريكية.األباتشي التي تصم اآلذان. الكثير الذي صّنعته ودفعت ثمنه 

 يا سيد أوباما ـ أال يزال لديك قلب؟
ولـو متنّكـرًا فـي ثيـاب ”. الشـفاء“إنني أدعوَك، لتقضي ليلًة واحدًة، مجـرد ليلـة واحـدة، معنـا، بمستشـفى 

 عامل نظافة.
ني لعلى يقين، من أن ذلك سيغّير التاريخ.  وا 

، من دون أن يقـّرر ”الشفاء“هه بعد هذه الليلة في فما من أحد لديه قلب وطاقة يستطيع أن يشيح بوج
 للشعب الفلسطينّي.” المذبحة“إنهاء هذه 

 لكن القساة ومن ُنزعت عن قلوبهم الرحمة، لديهم حساباتهم في هجوم آخر )داهية( على غّزة.
 ستظّل أنهار الدماء سّيالة في الليلة التالية، أسمعهم وهم يضبطون آالت الموت نحوهم.

 افعل ما تستطيع، فليس لهذا أن يستمر. أرجوك،
 مادس
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 غزة، فلسطين المحتلة
 مادس جيلبرت

 عيادة طّب الطوارئ
 مستشفى جامعة شمال النرويج

 22/7/2502، رأي اليوم، لندن
 

 : كيف تتعامل الدولة واإلعالم مع التظاهرات المناوئة للعدوان اإلسرائيليغزة في باريس .011
ير تلفزيونــات فرنســية حــول مظــاهرة التضــامن مــع الفلســطينيين فــي حــين مشــاهدة تقــار : نــدى األزهــري

بــاريس، التــي جــرت الســبت الماضــي، يبــدو األمــر وكــأن إعصــارًا مــّر مــن هنــا، أو "حــرب شــوارع" كمــا 
" الفرنســـية يضـــع 54وصــفت. لكـــّن تقريـــرًا لجريـــدة "ليبراســـيون" الباريســـية وحـــوارًا علـــى محطـــة "فـــرانس 

 األمور في نصاب مغاير.
هرات التضامن سمح بها في مدن فرنسـية ومنعـت فـي بـاريس! وعلـى رغـم المنـع قـرر متظـاهرون مظا

من أفراد وعائالت مع أطفالهم وممثلي حزب "ضد الرأسمالية" وبعض نواب "جبهة اليسار" ونواب من 
حــزب "الخضــر" التجمــع فــي ســاحة باريســية. وخــالل أكثــر مــن ســاعة مــن تجمــع الحشــد المكــون مــن 

التظــاهرة ســلمّية. ثــم، بــدأت مواجهــات مــع عناصــر حفــظ النظــام واعتــداءات علــى محــال  آالف، كانــت
 أصحابها يهود، ما استخدم كشهادة على صوابية قرار المنع الصادر من الحكومة.

"(، ركــز علــى قــرار 2" و"تــي اف 5تيلــي"، "بــي اف ام" اإلخباريتــان و"فــرانس  -اإلعــالم المرئــي )"اي
ن كانــت التظــاهر  ة حقــًا سياســية أم "حجــة لزعزعــة أمــن الجمهوريــة" و "وســيلة إلظهــار العــداء المنــع وا 

 للسامية" وفق سياسيين من يسار ويمين.
وبـــدا للمتـــابع بعـــد رؤيـــة التقـــارير وســـماع مســـؤولين فـــي الحكومـــة وكـــأن هـــدف التظـــاهرة األول، وهـــو 

ي المتجســد فــي التضــامن مــع فلســطين، قــد غــاب خلــف التخريــب والــتهجم علــى األمــن و"الخطــر القــو 
العنصـــرية ومعـــاداة الســـامية" و"نقـــل الخـــالف فـــي الشـــرق األوســـط إلـــى فرنســـا"... وتغلغـــل شـــعور بعـــد 
مشــاهدة محطــات بالنقمــة علــى هــؤالء)العرب؟( المخــربين والكــارهين فرنســا والــذين فــوق هــذا يصــّرون 

بيـل ومعهـم اعتـداء على نقل صـراع خـارجي إلـى أراضـيها. تـّم نسـيان المتظـاهرين السـلميين وهـدفهم الن
اسرائيل والضحايا األبريـاء، وسـيطر مزيـد مـن الخـوف مـن عـدو يكبـر ويكبـر... ولكـن، لحسـن الحـظ، 
كانــت ثمــة تغريــدات، مــن قلــب التظــاهرة لمراســل "ليبراســيون" اليســارية ثــم تقريــر مفّصــل لــه يبــّين كيــف 

مجموعـة مقنعـة مـن مئـة انفلتت األمور، ويشير الـى سـعي بعضـهم للمواجهـة مـع قـوات حفـظ األمـن: "
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شـــخص بـــدأت باســـتفزازها"، ثـــم بـــدأ رمـــي الحجـــارة وكـــل مـــا يقـــع فـــي اليـــد علـــيهم، ورّد األمـــن بالقنابـــل 
 المسيلة للدموع، ما بّدل أجواء التظاهرة وقاد المسالمين للمغادرة.

لمخـتص " بالفرنسـية بـين ا54من لم يعد إلى تقرير "ليبراسيون" أو يشاهد برنامج "نقاش" على "فـرانس 
بالعـالم العربـي آالن غـريش )"لومونـد ديبلوماتيـك"( ومسـؤول عـن هيئـة يهوديـة فـي بـاريس، لبقـي علـى 

 نسيانه.
غـريش اشــار إلــى وجــود مخــربين ومتطــرفين فــي كــل تظــاهرة وهــذا ال يعنــي وجــوب منــع التظــاهر. أمــا 

عــن غيــاب تنديــدات  عــن "حمــى العــداء للســامية"، فقــال إنهــا أعمــال فرديــة يجــب التنديــد بهــا متســائالً 
لمســؤولين بتصــريحات وأفعــال متطــرفين يهــود فــي فرنســا! وذكــر أن نســبة االعتــداء علــى اليهــود فــي 

، فيمــا هنــاك "عــداء ل ســالم أكثــر وضــوحًا". "عــن هــذا"، 5029فــي المئــة فــي  90فرنســا انخفضــت 
 أضاف: "ال يتحدث السياسيون"... وال الميديا كثيرًا، نضيف.

 26/7/2502، الحياة، لندن
 

 نشطاء يتداولون صورة لحفيدة جيفارا أثناء اقتحامها ملعب برازيلي لرفع علم فلسطين .010
تداول نشـطاء علـى موقـع التواصـل االجتمـاعي "فـيس بـوك"، صـورة : محمد الليثي وحسام عبدالراضي

 فلسطين.لشابة قالوا إنها حفيدة " تشي جيفارا"، وهي تقتحم ملعب لكرة القدم في البرازيل لترفع علم 
 26/7/2502، الوطن، مصر

 
يرلندا تطالب بوقف العدوان على غزة .012  تظاهرات في نيويورك وباريس وا 

‹ أصدقاء قوات الدفاع اإلسرائيلية›"وفا": اعتصم متضامنون مع فلسطين أمام مقر مؤسسة  -عواصم 
ل علــى قطــاع فــي نيويــورك، احتجاجــًا علــى العــدوان اإلســرائيلي المتواصــ‹ ايبــاك›وهــي جنــاح لمنظمــة 

 غزة.
وأوضــح بيــان مــن دائــرة شــؤون المغتــربين فــي منظمــة التحريــر، أمــس، أن المعتصــمين قــرؤوا أســماء 

 شهداء غزة وتصدوا لمحاولة طردهم من أمام مقر المنظمة.
ــة فــي فلســطين موفــق أبــو القطــين، إن  وقــال الناشــط السياســي والقيــادي فــي التحــالف مــن أجــل العدال

منحنــى أقــوى مــن الناشــطين لوقــف العــدوان اإلســرائيلي فــورًا، خاصــة فــي ظــل الفعاليــات بــدأت تأخــذ 
 ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى.
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وفـــي فرنســـا، شـــهدت منطقــــة دنفيـــر وســـط العاصــــمة بـــاريس، أمـــس، تظــــاهرة حاشـــدة نظمتهـــا القــــوى 
 والمؤسسات المساندة للشعب الفلسطيني لرفض العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.

ركون في التظاهرة العلم الفلسطيني وصورًا للشهداء وأخرى تظهر بشـاعة جـرائم االحـتالل، ورفع المشا
مرددين الشعارات الغاضـبة التـي تـدين االحـتالل وجرائمـه بحـق الشـعب الفلسـطيني، ومؤكـدين ضـرورة 

 وقف الجرائم التي ترتكب بشكل يومي بحق الشعب الفلسطيني.
تافات، على حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عـن نفسـه وحقـه وشدد المشاركون من خالل الكلمات واله

 بالمقاومة في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها قطاع غزة.
وفـــي إيرلنـــدا، واصـــلت المنظمـــات الداعمـــة والمؤيـــدة لنضـــال الشـــعب الفلســـطيني واالحـــزاب السياســـية 

العــدوان اإلســرائيلي علــى واتحــادات العمــال، ومنظمــات المجتمــع المــدني، فعالياتهــا تعبيــرا عــن رفــض 
قطــاع غــزة، ووقــف آلــة الحــرب بحــق المــدنيين العــزل والتــي راح ضــحيتها مئــات مــن األطفــال والنســاء 

 والشيوخ.
ويواظــب ناشــطون بشــكل يــومي علــى الوقــوف أمــام ســفارة اســرائيل، مطــالبين بوقــف العــدوان ومحاســبة 

ظـيم تظـاهرة حاشـدة انطلقـت مـن مقـر ( بتنGaza action Irelandاسـرائيل دوليـا، كمـا قامـت مؤسسـة )
ــد، رافعــين االعــالم الفلســطينية والفتــات منــددة بجــرائم  األيرلنديــةوزارة الخارجيــة  وصــوال إلــى وســط البل

اســـرائيل إضـــافة الـــى صـــور الشـــهداء، كمـــا قـــاموا بتمثيـــل مظهـــر المـــوت الـــذي يتعـــرض لـــه الشـــعب 
 ن االحمر.الفلسطيني االعزل؛ حيث استلقوا على األرض ملطخين باللو 

الــرافض لممارســات  األيرلنــديوالقــت هــذه التحركــات الشــعبية الواســعة تأييــدا عارمــا مــن قبــل الشــعب 
إسرائيل الوحشية تجاه االبرياء خاصة االطفـال، كمـا قـدم النشـطاء عريضـة موقعـة مـن أكثـر مـن سـتة 

قبـــل الحكومـــة آالف مـــواطن إيرلنـــدي موجهـــة الـــى وزارة الخارجيـــة، طالبوهـــا فيهـــا بموقـــف صـــارم مـــن 
 غزة.لوقف العدوان على  األيرلندية

وطالبت تلك المنظمات بمقاطعة شاملة على إسرائيل ورفض التعامل معها، خاصـة مقاطعـة البضـائع 
 اإلسرائيلية واألكاديمية والثقافية، معتبرين إسرائيل دولة مارقة خارجة عن القانون.

، اإليرلندين المقيمون في إيرلندا وقفة أمام البرلمان والفلسطينيو  األيرلنديونونظم الناشطون واألطباء 
للتنديـــد باســـتهداف إســـرائيل للمســـعفين والمستشـــفيات والطـــواقم الطبيـــة، داعـــين البرلمـــان إلـــى مســـاعدة 
ومـــؤازرة المؤسســـات الطبيـــة الفلســـطينية، والتنديـــد بقـــوة باســـتهداف المـــدنيين، والمطالبـــة بوقـــف فـــوري 

 للعدوان اإلسرائيلي.
 26/7/2502، ، رام هللااأليام
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 نقل رعاياها غداة مقتل واحد منهم "إسرائيل"تايالند تطلب من  .013

، ان تنقــــل "فــــورا" االف العمــــال التايالنــــديين أمــــسبـــانكوك ـ أ. ف. ب: طلبــــت تايالنــــد مــــن اســــرائيل 
 الموجودين بالقرب من قطاع غزة وذلك غداة مقتل واحد منهم.

ارة الخارجيــة ان تايالنــد "اتصــلت بــوزارة الخارجيــة االســرائيلية وصــرح ســيك وانــاميتي المتحــدث باســم وز 
مشـروعا زراعيـا بـالقرب  31وارباب العمل لتطلـب مـنهم نقـل اربعـة االف عامـل تايالنـدي يعملـون فـي 

 من قطاع غزة الى مناطق امنة على بعد عشرة كيلومترات او عشرين كيلومترا فورا ودون شروط".
 26/7/2502، األيام، رام هللا

 
 .. ويؤكد انه ال يتعاطف معها "إسرائيلـ"ميسي ينفي تبرعه ل .014

نفــى األرجنتينــي ليونيــل ميســي األنبــاء التــي تــرددت عــن تبرعــه بمبلــغ مليــون دوالر أمريكــي : الســبيل
 إلسرائيل، معربًا عن استيائه من الشائعات التي تشوه صورته اإلنسانية.

وال يمكننـي التعـاطف مـع  األبـوة،وأعـي تمامـًا معنـى "أنـا والـد  حيث قال ميسـي عبـر صـحيفة كالريـن:
 دولة تقتل أطفااًل قد يكون ابني واحدًا منهم "!.

لــــذلك أفضــــل التبــــرع للمستشــــفيات والتعلــــيم فــــي  الــــدول،"إســــرائيل دولــــة مــــن أغنــــى  وأضــــاف ميســــي:
 األرجنتين و روزاريو عن التبرع إلى دولة أو أشخاص غير محتاجين" !!.

 26/7/2502األردن،  السبيل،
 
 رها من تل أبيب احتجاجا على عدوان غزة يالبرازيل تستدعي سف .015

العبـــري بـــالخطيرة، أقـــدمت الحكومـــة البرازيليـــة علـــى اســـتدعاء  اإلعـــالمفـــي خطـــوة وصـــفها  -الســـبيل 
في قطـاع غـزة، فـي الوقـت الـذي قـد  اإلسرائيليةسفيرها من "تل أبيب" احتجاجا على العملية العسكرية 

 وتشيلي حذو البرازيل وفقا لما نشره موقع القناة العاشرة اليوم الخميس. وراإلكوادتحذو 
وجــاء فــي بيــان الحكومــة البرازيليــة " نــدين بشــدة االســتخدام غيــر المتناســب للقــوة العســكرية مــن قبــل 
"اســرائيل" فــي قطــاع غــزة، والــذي تســبب بســقوط عــدد كبيــر مــن الضــحايا المــدنيين مــن اطفــال ونســاء 

ـــى موقفهـــا الـــداعي لوقـــف وكبـــار الســـن،  ـــين  إطـــالقوالحكومـــة البرازيليـــة تعـــود لتؤكـــد عل النـــار فـــورا ب
الجــانبين، ونظــرا لخطــورة الوضــع فــان الحكومــة البرازيليــة صــوت لصــالح قــرار مجلــس حقــوق االنســان 

 الذي اتخذ أمس، واستدعت السفير من تل أبيب للتشاور".
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شــيلي بمشــاركة وزراء الخارجيــة، بــالنظر فــي وأضــاف الموقــع بأنــه جــرت مشــاورات فــي االكــوادور وت
 امكانية تجميد العالقات االقتصادية والدبلوماسية مع اسرائيل بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة.

 26/7/2502األردن،  السبيل،
 
 وزير خارجية كندا: األمم المتحدة تشجع اإلرهابيين في غزة .016

الكندي، جون بيرد، قـرار مجلـس حقـوق اإلنسـان فـي  انتقد وزير الخارجية وكالة األناضول: –السبيل 
األمــم المتحــدة، تشــكيل لجنــة دوليــة للتحقيــق بشــأن "كــل االنتهاكــات" المرتكبــة فــي الهجــوم اإلســرائيلي 

 على قطاع غزة.
وقال "بيرد"، في بيان صادر عنه: "مجلس حقوق اإلنسان غض الطرف عن هجمات حماس البشعة، 

الفلســـطيني، هـــي المنظمـــة اإلرهابيـــة، حمـــاس، التـــي تواصـــل إطـــالق المســـؤولة عـــن معانـــاة الشـــعب 
الصواريخ على ماليين األبرياء اإلسرائيليين، واألمم المتحدة مكلفة بحماية مواطني "إسـرائيل"، كغيرهـا 
 من الدول ذات السيادة، ولكن األمم المتحدة بدل إدانة الهجمات الواجب إدانتها، تشجع اإلرهابيين".

 26/7/2502ردن، األ  السبيل،
 
 وغزة يسبب أضرارا اقتصادية "إسرائيل"صندوق النقد الدولي: الصراع بين  .017

قــال متحــدث باســم صــندوق النقــد الــدولي يــوم الخمــيس إن  :محمــد عبــد العــال -واشــنطن )رويتــرز( 
إســـرائيل وقطـــاع غـــزة يواجهـــان بالفعـــل تكـــاليف اقتصـــادية مـــن جـــراء القتـــال المحتـــدم بينهمـــا منـــذ نحـــو 

 عين.أسبو 
وقــال وليــام مــوراي نائــب المتحــدث باســم الصــندوق نقــال عــن أرقــام مــن "مصــادر متعــددة" إن التكلفــة 

بالمئــة مــن النــاتج المحلــي االجمــالي لكــن الــرقم قــد يرتفــع إذا  0.5الماليــة علــى إســرائيل تقــدر بنســبة 
 استمر القتال لفترة طويلة.

ة والشــــركات الصــــغيرة والمتوســــطة الحجــــم واضــــاف أن االقتصــــاد اإلســــرائيلي ال ســــيما قطــــاع الســــياح
ن نمو الناتج المحلي االجمالي قد يتباطأ بدرجة أكبر إذا استمر الصراع.  أصيب بأضرار أيضا وا 

وتابع "ومع ذلك علينا أن نوضح أنه حالما ينتهـي الصـراع نتوقـع أن يتعـافى النمـو فـي إسـرائيل بشـكل 
 سريع نسبيا."

ة لن تستطيع تحمل تكاليف إعادة بناء البنية التحتية والمباني بعـد وقال موراي إن السلطات الفلسطيني
 انتهاء الصراع بدون مساعدة المانحين.
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وأضاف "تبدو األضرار الجسيمة التي لحقت بالمباني والبنيـة التحتيـة للميـاه والكهربـاء واضـحة بالفعـل 
 وهو ما يفاقم الوضع اإلنساني الحرج بالفعل )في غزة(."

اب تمويل إضافي من المانحين فإن السلطة الفلسطينية ال يوجـد لـديها حيـز مـالي يكفـي وتابع "في غي
 لتحمل هذا العبء اإلضافي )إلعادة اإلعمار(."

 22/7/2502، وكالة رويترز لألنباء
 
 المجلس اليهودي األمريكي يريد استرداد وسام منحه ألردوغان .018

يهودي األمريكي إن رئيس الوزراء التركي رجب قال المجلس ال: سيف الدين حمدان -انقرة )رويترز( 
طيــب اردوغــان أصــبح أشــد زعمــاء العــالم "معــاداة إلســرائيل" وطالبتــه بــرد وســام منحتــه لــه قبــل عشــر 

 سنوات وكان من أسباب هذا جهوده في الوساطة من أجل السالم بين الفلسطينيين واسرائيل.
لمــا وصــفه بموقفــه مــن  5004الشــجاعة" عــام ومــنح المجلــس ومقــره نيويــورك ألردوغــان جــائزة "وســام 

 مكافحة اإلرهاب والعمل من اجل السالم.
يوليــو تمــوز  59وقــال جــاك روزن رئــيس المجلــس فــي رســالة مفتوحــة لــرئيس الــوزراء التركــي بتــاريخ 

 نشرت يوم الخميس "اآلن نريد استرداده".
ســـرائيل بهجماتهـــا علـــى غـــزة التـــي أدلـــى بهـــا مـــؤخرا وقـــال فيهـــا إن إ أردوغـــانوأشـــار الـــى تصـــريحات 

 "تجاوزت هتلر في الهمجية".
وقال روزن "بعد عشر سنوات من منحنا الجائزة لك أصبحت أشد زعماء العـالم معـاداة إلسـرائيل تـدلي 
بتصـــريحات خطيـــرة مـــن أجـــل مكاســـب سياســـية وتحـــرض الشـــعب التركـــي علـــى العنـــف ضـــد الشـــعب 

 اليهودي."
 22/7/2502، وكالة رويترز لألنباء

 
 "إسرائيلـ"ابيوس: يهود فرنسا يعيشون في خوف بسبب احتجاجات مناهضة لف .019

قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فـابيوس يـوم الخمـيس إن الكثيـر  :منير البويطي -باريس )رويترز(
مـــن أبنـــاء الطائفـــة اليهوديـــة فـــي فرنســـا يعيشـــون فـــي خـــوف بعـــد احتجاجـــات مؤيـــدة للفلســـطينيين فـــي 

 لماضية شابها العنف واستخدام عبارات معادية للسامية.األسابيع القليلة ا
وتوجــد فــي فرنســا أكبــر طــائفتين مــن اليهــود والمســلمين فــي أوروبــا وكثيــرا مــا تــؤجج أعمــال العنــف فــي 

 الشرق األوسط التوترات بين الجانبين.
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ة للسـامية فرنسا الدولية بعدما اتصلت مستمعة وقالت إنها سمعت تعليقات معادي إلذاعةوقال فابيوس 
 في العلن "يجب أال يخاف اليهود في فرنسا لكن الكثيرين منهم خائفون.. سنكون حازمين للغاية."

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن هتاف "الموت لليهود" تردد أثناء احتجاج في وقت سابق 
ـــار  ـــت بعـــض األشـــخاص علـــى هـــامش احتجـــاج رســـمي فـــي ب ـــوم هـــذا الشـــهر وأن الشـــرطة اعتقل يس ي

 األربعاء.
وأضاف في إشارة إلى االحتجاج فـي بـاريس والـذي جـاء بعـد تنظـيم احتجـاجين سـابقين بـدون تصـريح 
"يبــدو أن قلــة مــن األشــخاص ارتكبــت أعمــاال معاديــة للســامية أو رددت تعليقــات معاديــة للســامية. هــذا 

 أمر غير مقبول."
ر في الشرق األوسط ورفضا انتقـاد موقـف النا إلطالقوكرر فالس وفابيوس الدعوات إلى وقف فوري 

فرنسا من أعمال العنف األخيـرة بالمنطقـة. ويـتهم المحتجـون الموالـون للفلسـطينيين وبعـض السياسـيين 
 اليساريين باريس باالنحياز إلى إسرائيل.

وقال فالس "الصور التي نراها لنساء وأطفال يقتلون في القصف اإلسرائيلي بشـعة. ال يوجـد حـل آخـر 
 النار و)اجراء( مفاوضات." إلطالقى وقف فوري سو 

وأضـاف أنــه ســتتم دراسـة الموافقــة علــى المزيـد مــن االحتجاجــات فـي فرنســا وفقــا لكـل حالــة وأن األمــر 
 يعتمد على إمكانية توفير األمن.

 22/7/2502، وكالة رويترز لألنباء
 
 متحدثة باسم كيري: حادث مدرسة غزة المميت يؤكد الحاجة إلى هدنة .001

قالت متحدثة باسـم وزيـر الخارجيـة األمريكـي جـون كيـري إن حـادث : رفقي فخري -القاهرة )رويترز( 
شخصــا علــى األقــل لجــأوا إليهــا يؤكــد الحاجــة  22مدرســة غــزة المميــت الــذي وقــع يــوم الخمــيس وأوقــع 

 إلى وقف إلطالق النار وحل الصراع.
 27إلى هدنة تنهي قتاال مستمرا منذ  وأضافت جين ساكي المتحدثة باسم كيري الذي يسعى للوصول

نجاز وقف مستمر إلطالق النار وحل دائم لألزمة في غزة  يوما "هذا يؤكد الحاجة إلى إنهاء العنف وا 
 وتابعت "ندعو من جديد كل األطراف لمضاعفة جهودها لحماية المدنيين." بأسرع ما يمكن."

 22/7/2502، وكالة رويترز لألنباء
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 لصهيونية يتظاهرون نصرة لغزة في باريس يهود مناهضون ل .000

نظمـت حركـة "نـاطوري كارتـا" اليهوديـة المناهضـة للصـهيونية، مظـاهرة : )األناضول(وكالة  –السبيل 
 في العاصمة الفرنسية باريس، من أجل دعم قطاع غزة والتعبير عن رفضها للعدوان اإلسرائيلي.

روجيريـــو"، ممثلـــون عـــن مختلـــف -ينفيـــرتوشـــارك فـــي المظـــاهرة التـــي نظمـــت، أمـــس، فـــي ميـــدان "د
 ( ألف شخٍص.22الطوائف الدينية في فرنسا، وبلغ عدد المشاركين أكثر من )

وشهدت المظاهرة التي استمرت ثالث ساعات، حضورًا مكثفًا للشباب من أصـول عربيـة، حيـث قـاموا 
"إســرائيل" ال تمثــل بتشــكيل طــوق حمايــة للحاخامــات اليهــود، الــذين رفعــوا الفتــات كتــب عليهــا "دولــة 

اليهـــود فـــي العـــالم"، و"اليهـــود يـــدينون االعتـــداءات اإلســـرائيلية علـــى غـــزة"، و"نهايـــة الصـــهيونية تعنـــي 
 السالم"

 26/7/2502األردن،  السبيل،
 
 سفيرة الهند تلتقي عسيران وضو: نأمل وقفًا إلطالق النار في غّزة .002

صــيدا والتقــت كــاًل مــن محــافظ لبنــان الجنــوبي زارت ســفيرة الهنــد فــي لبنــان أنيتــا نايــار مدينــة : صــيدا
منصــور ضــو فــي مكتبــه فــي ســراي صــيدا الحكــومي ورئــيس بلديــة صــيدا محمــد الســعودي فــي مكتبــه 

 بالقصر البلدي والدكتور عبد الرحمن البزري في منزله بالمدينة.
مدينـة صـيدا. احتفـال تراثـي هنـدي فـي  إلقامـةوقالت نايار انها بحثت ورئيس البلدية في تـأمين مكـان 

سنة. وعلقت على ما يجري فـي غـزة فأملـت  1000وقالت: "لم أكن اعلم بأن تاريخ صيدا يعود لنحو 
أن يتم وقف سريع إلطالق النار فـي غـزة، وأن تحـل القضـايا الخالفيـة بـين الفلسـطينيين واإلسـرائيليين 

لى األبد.  بشكل نهائي وا 
 26/7/2502، المستقبل، بيروت

 
 العدوان اإلسرائيليّ  صفحة غّزة تترّقب طيّ  .003

عدنان أبو عامرد.   
، وترّد "حماس" والفصائل 21الـ بينما يستمّر الجيش اإلسرائيلّي في عملّياته العسكرّية على غّزة لليوم 

الفلسطينّية بإطالق الصواريخ، يجري حراك دبلوماسّي غير مسبوق، في محاولة لوقف إطالق النار، 
 ّحدث عنه "المونيتور" في مقال سابق.والّتوصل لتهدئة، وهذا ما ت
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في خطاب مفاجئ  55/7وكان آخر هذه الجهود ما أعلنه الّرئيس الفلسطينّي محمود عّباس، مساء 
جراء محادثات مع الرئيس عبد الفتّاح السيسي وحركتي "حماس"  في رام هللا عن توّجهه لمصر وا 

سياسّي لحركة "حماس" خالد مشعل لوقف و"الجهاد"، وسافر لتركيا وقطر، والتقى رئيس المكتب ال
 العدوان اإلسرائيلّي، والتوّصل لوقف إطالق الّنار.

، وأصدرت بيانًا تضامنّيًا مع غّزة، 59/7ثّم عقدت القيادة الفلسطينّية اجتماعًا طارئًا في رام هللا فجر 
 ار".منّددًا بـ"جرائم الجيش اإلسرائيلّي"، مؤّكدة "استمرار جهود وقف إطالق النّ 

 
 تحّركات ماراثونّية· 

وعلم "المونيتور" من مسؤول بارز في مقّر الرئاسة برام هللا أّن "عباس قطع زيارته للسعودّية فجأة، 
، وقام في الّساعات األخيرة بتحّركات مكثّفة واّتصاالت عاجلة مع 55/7وعاد إلى رام هللا مساء 

، مستندًا في ذلك إلى المبادرة المصرّية، مع إدخال زعماء المنطقة إلبرام وقف إلطالق الّنار في غّزة
 تعديالت عليها بموافقة كّل األطراف".

مؤتمرًا  59/7وأشار مدير مكتب مشعل في اتصال هاتفّي "للمونيتور" إلى أّنه "سيعقد مساء األربعاء 
من دون صحافّيًا في الّدوحة، في ضوء الحراك الدبلوماسّي لوقف العدوان المتواصل على غّزة، 

 إعطاء مزيد من التّفاصيل".
ومما سارع في خطوات إعالن الّتهدئة، وصول أمير قطر بصورة مفاجئة إلى السعودّية للقاء الملك 

، لتعزيز محاوالت الدوحة بالتوّسط إلبرام اتّفاق لوقف إطالق الّنار بين إسرائيل 55/7مساء 
 و"حماس".

اّتصاالت لوقف حرب غّزة مع أمير  27/7ردوغان يوم كما أجرى رئيس الوزراء التركّي رجب طّيب أ
قطر ومحمود عّباس وخالد مشعل واألمين العام لألمم المّتحدة والرئيسين الفرنسّي واإليرانّي إليجاد 

 مخرج للحرب الدائرة.
وقد أبلغ مسئول فلسطينّي كبير "المونيتور" أّن "اّتصاالت وزير الخارجّية التركّي داود أوغلو مع 

حاولت الخروج بموقف موّحد إزاء إسرائيل، وتقريب مواقف الرجلين من  22/7اس ومشعل يوم عبّ 
شروط التهدئة، ورغبة تركيا بأن تسفر المواجهة في غّزة عن إنجاز فلسطينّي باستجابة إسرائيل 

 للمطالب الفلسطينّية".
ّن وزير الخارجية اإلسرائيلّي أفيغدور ليبرمان اّتهم قطر وتركيا بت  خريب المبادرة المصرّية للّتهدئة.وا 
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مع العلم أّن المبادرة المصرّية للّتهدئة ووقف إطالق الّنار، هي الوحيدة على الساحة الدبلوماسّية، 
 حيث قبلتها إسرائيل من دون تحّفظات، لكن "حماس" رفضتها.

 اد التوّتر بينهما.وفي وقت الحق، رفض مشعل زيارة القاهرة، للتباحث في المبادرة المصرّية، مّما ز 
وأّكد عضو المكتب السياسّي للحركة عزت الرشق في اّتصال مع "المونيتور" أّن "حماس ردت على 
طلب الزيارة بأّن موقفها معروف من العرض المصرّي، وقد رفضته ألسباب موضوعّية، لكّنها لم 

حّرك من أّي طرف بما ترفض الّدور المصرّي، وفي الوقت ذاته، فهي مستعّدة للّتعاون مع أّي ت
 يحّقق المطالب الفلسطينّية".

وعلم "المونيتور" من مصدر دبلوماسّي قطرّي أّن "الدوحة تحّولت في األّيام األخيرة محّطة مركزّية 
للحراك الدبلوماسّي لوقف إطالق الّنار، واستقبلت موفدين دولّيين في محاولة لتقريب وجهات الّنظر 

سرائيل.  بين "حماس" وا 
، والتقى مشعل، وقال الرشق "للمونيتور": "إّن الرجلين بحثا في 52/7د وصل عّباس للدوحة في لق

المبادرة المصرّية، بجانب جهود قطرّية وتركّية قد تثمر قريبًا". ونفى "وجود مسودة اتّفاق بين مشعل 
 وعباس في شأن الّتهدئة".

 
 خّط الاّلرجعة· 

برات الفلسطينّية ماجد فرج وعضو اللجنة المركزّية لـ"فتح" مدير جهاز المخا 52/7أوفد عّباس في 
عّزام األحمد إلى القاهرة الطالعها على نتائج لقائه مع مشعل، وتصّوره لمسودة وقف الّنار الجديدة 

 أو المعّدلة.
تركيا لم تكن بعيدة عن الحراك الدبلوماسّي لوقف إطالق النار في غّزة، فقد زارها عباس مساء 

 التقى مع نظيره عبد هللا غول، ثم اجتمع مع أردوغان للبحث في الّتهدئة.، و 22/7
، التقى خاللها الرئيس غول وأردوغان للبحث في حرب غّزة، 22/7وشهدت أنقرة زيارة أمير قطر في 

 والتوّصل إلى مسودة اتّفاق تهدئة ينهي العدوان عليها.
هناك خطاًّ هاتفّيًا ساخنًا بين الّدوحة وأنقرة  لقد علم "المونيتور" من مصدر دبلوماسّي في قطر "أنّ 

 منذ اندالع العدوان على غّزة، للخروج بموقف موّحد إزاء وقفه، وتحصيل تهدئة مشّرفة للفلسطينّيين.
وبدورها، دخلت واشنطن على خّط الّتهدئة، حيث تلّقى وزير الخارجّية القطرّي خالد العطّية اتصااًل 

وزير الخارجّية األميركّي جون كيري. ومن جهته، أجرى العطّية اّتصااًل آخر من  52/7هاتفّيًا مساء 
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بوزير الخارجّية التركّي داوود أوغلو، وجرى خالل االتصالين بحث في تطّورات حرب غّزة  55/7في 
 والسبل الكفيلة وقف العدوان اإلسرائيلّي.

ي ووزير خارجّيته سامح شكري ، وبدأ مشاوراته مع الرئيس السيس52/7وزار كيري القاهرة في 
واألمين العام للجامعة العربّية نبيل العربي، للتوّصل إلى وقف األعمال القتالّية في غّزة بأسرع ما 

 يمكن.
وأبلغ مصدر كبير في "حماس" "المونيتور" أّن "كيري "تواصل مع أوساط إقليمّية لديها تأثير على 

المصرّية، والقبول بها، كمقّدمة لوقف إطالق الّنار في  حماس إلحداث حلحلة في موقفها من المبادرة
غّزة. وأّن كيري يسعى إلى الّتوصل لوقف إطالق نار ألسباب إنسانّية طويلة األجل من دون تحديد 
مّدة زمنّية"، مستبعدًا أن يصل "رئيس الدبلوماسّية األميركّية إلى المنطقة، ويعود من دون أن يحّقق 

 جله، وهو وقف إطالق الّنار".الهدف الذي وصل من أ
وقال القيادّي في "حماس" محمد نزال في حوار مع جريدة "الرسالة" في غّزة: "إّن حركته ال ترفض 
 وجود هدنة إنسانّية لساعات محدودة، لكّنها لن تقبل بتهدئة طويلة األمد قبل االستجابة إلى مطالبها".

سلطة الفلسطينّية أّن "التحّركات الماراثونّية بين غّزة أخيرًا، علم "المونيتور" من مسؤول كبير في ال
ورام هللا والقاهرة والّدوحة تشير إلى االقتراب من طّي صفحة العدوان اإلسرائيلّي، مع توافق األطراف 
المحلّية واإلقليمّية والدولّية لوقف الّنزيف الحاصل، خشية انزالق األمور في غّزة إلى خّط الاّلرجعة، 

سرائيل في مع تطّور  ات شهدتها الساحة السياسّية في الساعات األخيرة، كاشفًا عن "تعّرض حماس وا 
 اليومين األخيرين إلى ضغوط غير مسبوقة إقليمّية ودولّية لوقف إطالق النار".

28/7/2502المونيتور،   
 
 لحرب غزة؟ واضحةهل من أهداف  .004

 د. ناجي صادق شراب
أقل من ست سنوات في أعقاب تطورات سياسية على جاءت هذه الحرب الثالثة على غزة في 
حرب االنسداد السياسي ألي تسوية  -إن جاز وصفها  -الجانبين الفلسطيني و"اإلسرائيلي"، فهي 

"اإلسرائيلي" ليعكس فجوة واسعة من انعدام الثقة،  -للصراع العربي "اإلسرائيلي" ومركزه الفلسطيني 
على خيار التسوية السياسية التي يبدو أنها تتالءم مع  وغلبة الخيار العسكري والحرب والقوة

"إسرائيل" كدولة قوة، ومع المقاومة التي ال خيار لها إال خيار المقاومة العسكرية، وتعكس عمق 
األبعاد السيكولوجية بين الطرفين، التي فشلت سنوات طويلة من المفاوضات على جسرها . وتأتي 
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ي في أعقاب فشل خيار التفاوض، واستباحة "إسرائيل" للضفة هذه الحرب على الجانب الفلسطين
بطريقة تعكس عمق قيم الكراهية والثأر من  أبو خضيرالغربية والقدس، وقتل الطفل الفلسطيني 

جانب المستوطنين، وتأتي بعد استمرار حالة التصعيد العسكري في غزة من إطالق للصواريخ، ورد 
المستمر، وغلق للمعابر، مما أوصل الشعب الفلسطيني إلى  "إسرائيلي" جوي، وحالة من الحصار

والتراجع على  شعبيتها،وعلى مستوى المقاومة جاءت في أعقاب التراجع في  اإلحباط.حالة من 
المستويين اإلقليمي والدولي، وتفاقم األزمات المالية واالقتصادية، وعجز حكومة التوافق عن إيجاد 

السياق كان خيار فرض واقع سياسي جديد، تحاول المقاومة من حل لمشكلة الرواتب، وفي هذا 
خالله استرداد زمام المبادرة، وفرض وجودها كفاعل ال يمكن تجاهله وخصوصًا على مستوى 

وقد اختلطت أهداف هذه الحرب بهدف رفع الحصار وفتح المعابر، وأهداف على  اإلقليمية.العالقات 
رواتب الموظفين بعد المصالحة والذين استمر النظر إليهم مستوى حركة حماس والمقاومة من دفع 

على أنهم يتبعون حماس وال يتبعون حكومة المصالحة وهذا خطأ جسيم، وبين المطالبة باإلفراج عن 
األسرى المحررين في أعقاب صفقة شاليط، والقادة الذين اعتقلتهم "إسرائيل" من حماس خصوصًا في 

ن الثالثة وقتلهم، وتوجيه االتهام لحماس لتجد حماس نفسها تخسر أعقاب عملية الخطف للمستوطني
نفوذها في الضفة الغربية . . وبالمقابل على المستوى "اإلسرائيلي" جاء العدوان في ظل حكومة 
يمينية متشددة، سيطرت على عملية صنع القرار في "إسرائيل"، ورضخت لسيطرة المستوطنين 

وطنين الثالثة، ولذا كان ال بد من عملية عسكرية في اتجاه غزة، ومطالبهم، وفي أعقاب خطف المست
والحقيقة أن الهدف من هذه الحرب يأتي في السياق العام للسياسة "اإلسرائيلية"، وهي إن غزة تقع في 
قلب الدائرة ألمن "إسرائيل"، وأنها بصواريخها تشكل تهديدًا ألمنها وبقائها، وبالتالي ال بد من ضرب 

لتحتية لحركة المقاومة وفرض حالة تضمن لسنوات طوال وضعًا هادئًا على الحدود مع غزة، البنية ا
وتحول دون إطالق الصواريخ من جديد . لقد جاءت هذه الحرب دون إعالن واضح ألهدافها من 
قبل "إسرائيل"، وبعد أيام من سيرها بدأت "إسرائيل" تتحدث عن أهداف مثل ضرب البنية التحتية 

ة، وضرب مراكز تخزين الصواريخ واإلطالق، والبنية االقتصادية المغذية لها، ومن األهداف للمقاوم
األخرى لها ضرب أي محاولة للمصالحة الفلسطينية، ومن هنا جاءت هذه العملية التي قد أطلقت 
 عليها "إسرائيل" اسم الجرف الصامد وهو اسم مقتبس من "الكتاب المقدس" عند اليهود، ويحمل معنى

ما يؤكد أن الذي يتحكم في القرار "اإلسرائيلي" هو اليمين المتشدد الذي يحمل  والصمود.التطهير 
 منه.الكراهية لكل ما هو فلسطيني، والتخلص 
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هذه الحرب كما سابقاتها تعكس في الواقع طبيعة الصراع الفلسطيني "اإلسرائيلي" باعتباره صراعًا 
األبعاد السيكولوجية التي تقوم على الرفض المتبادل، وتقوم على  مركبًا وممتدًا وشاماًل، وتتحكم فيه

 وحيد.قناعة الخيار العسكري وخيار الحرب، والمقاومة المسلحة كخيار 
ويبقى التساؤل هل حققت "إسرائيل" أهدافها؟ وبصيغة أخرى هل ستنجح "إسرائيل" في تحقيق أهدافها 

الفلسطينية، هل ستنجح في تحقيق أهدافها المعلنة من الحرب؟ والسؤال نفسه على مستوى المقاومة 
من لحرب المتمثلة في رفع الحصار وفتح المعابر؟ قد يكون من السابق ألوانه اإلجابة عن هذين 
السؤالين، ولكن بقراءة سريعة هي حرب لن يستطيع أي طرف تحقيق إنجاز كامل، أو نصر كامل، 

 السؤالين.ولنا عودة أكثر تفصياًل ل جابة عن  إليه.وهو ما سينعكس على اتفاق يتم الوصول 
26/7/2502الخليج، الشارقة،   

 
 ومصدر االرتباكات اإلسرائيلية المعضلةقطاع غزة..  .005

 د. أسعد عبد الرحمن
اليوم، بعد أن تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين في المجزرة الجديدة عدد من سقطوا في المجزرة 

وحيدًا إلى درجة كبيرة، في وجه اآللة العسكرية اإلسرائيلية. هذا،  السابقة، يقف قطاع غزة مرة أخرى
اعتبار العدوان ردًا على إطالق  -بل ومن التجني على الحقيقة-مع التأكيد على أنه من السذاجة 

ومن التجني على الحقيقة أيضًا الوقوع في ثنائية التهويل والتهوين التي تكرسها «. المقاومة»صواريخ 
« حماس»ر المتعارضة في النظرة لألحداث، فمثال، يرى كتاب إسرائيليون وغيرهم أن وجهات النظ

)وعموم المقاومة( قد خسرت الكثير وكأن إسرائيل كانت رابحة على طول الخط! ففي تقييم مبكر 
عسكريًا، ما حدث إخفاق كبير لكل من »)وغير منصف( قال المحلل العسكري عمير رابوبورت: 

صاروخ بينها صواريخ بعيدة ومتوسطة المدى لم تنجح  3000سالمي. فأكثر من حماس والجهاد اإل
ضرار فهي قليلة، والحياة في جنوب إسرائيل ووسطها ظلت عادية تقريبًا، الفي إيقاع قتيل واحد، أما ا

والمطار لم ُيغلق.. وفي المقابل الثمن الذي دفعته حماس والجهاد كان كبيرًا جدًا، فنصف القتلى 
قها. كما جرى قصف الء، وتم تدمير نصف منشآت تصنيع الصواريخ ونحو ثلث قواعد إطنشطا
مبنى معظمها يعود لمؤسسات حكومية للحركة أو قيادات عسكرية بينها منازل شخصية  500

 «.لقياديين
ومن المؤكد أن المواجهات ستتجسد في، نهاية المطاف، في اتفاق على وقف للنار. وعن المستفيد 

معهد دراسات »ا يجري، وفي البداية المبكرة لألحداث، تنبأ يوناتان ليرنر، الباحث في من كل م
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الفرضية التي يستند إليها هذا التحليل »، بالتعقيدات المستجدة: «األمن القومي اإلسرائيلي
ستمرار عملية الجرف الصامد، هي أن القتال انطلق في ظل اللسيناريوهات التطورات المحتملة 

ني فيه حماس من تراجع قوتها داخل قطاع غزة، وأنه ليس لديها ما تخسره. ويختلف هذا وضع تعا
سرائيلي في قطاع غزة ضد حماس الوضاع السابقة التي بدأت فيها عمليات الجيش االالوضع عن ا

من جهته، وعلى نحو مبكر «. وانتهت باتفاقات وتفاهمات على نوع من وقف النار بوساطة مصرية
، «فريقيةالموشيه دايان للدراسات الشرق أوسطية وا»هرئيل حوريف، الباحث في مركز  أيضًا، كتب

قتصادي، التسعى حركة حماس إلى إحداث تغيير ملموس في وضعها الجيو سياسي، وا»قائال: 
سرائيلي، أي التهدئة في مقابل التهدئة، الوالفلسطيني الداخلي الصعب. ومن هنا، يبدو أن العرض ا

هم إسرائيلي لغايات حماس، وللتغيير الجاري في قواعد اللعبة التي مّيزت الجوالت يعكس سوء ف
نها، وفي غياب أي ألالسابقة من الصراع بين إسرائيل والحركة. إذ إن حماس   تبتغي التهدئة راهنًا، 

ل عملية الجرف الصامد أو ما قد السواء الحالي من خ-سرائيلي الخيار آخر، تنظر إلى التصعيد ا
ويختم الكاتب اإلسرائيلي بما هو «. قتصاديةالعلى أنه فرصة لكسر عزلتها الدبلوماسية وا -يتجاوزها

تعلم حماس أن الجرف الصامد ليس بمقدوره أن يهدد سيطرتها على »أخطر من ذلك بالقول: 
ة القطاع، باعتبار أن اإلسرائيليين يخشون إمكانية تعرضهم لخسائر بشرية في العمليات العسكري

البرية، وأن إسرائيل تفتقر إلى بديل مفّضل عن حركة حماس بالنظر إلى التهديد، الذي تمثله 
 «.المجموعات اإلسالمية المسلحة األخرى التي تنشط في القطاع

هذا عن جوانب غير مباشرة من سوء تقدير اإلسرائيليين لطبيعة مواجهتهم مع المقاومة في قطاع 
سرائيلية المباشرة ومضامينها، فيستخلص الكاتب اإلسرائيلي أليكس غزة. أما عن االرتباكات اإل
يكمن جذر الشر في حقيقة أن دولة إسرائيل ليست لها أية سياسة »فيشمان نقطتين مهمتين؛ إذ 

واضحة في مسألة غزة، وليس واضحًا لها ما الذي تريد أن تفعله بالضبط مع سلطة حماس في 
تعامل قطاع غزة على أنه دولة بل على أنه مجموعة من الناس  القطاع. كما أن دولة إسرائيل ال

تدبر أمورهم حركة إرهابية. وال يرى المخطط العسكري أن السكان في القطاع وسيلة ضغط ممكنة 
 «.بل قيد إنساني

إسرائيل لم تفعل »، كتب آري شبيط يقول: «يجب أن نعترف بأن حماس متحدية»وفي مقال بعنوان 
يرة لمواجهة احتمال اشتعال مواجهة مرة أخرى في الجنوب ما كان يفترض أن في السنوات األخ

تفعله. فهي لم تستغل سنوات الهدوء للدفع بمسيرة سياسية قدمًا، ولم تستغل الفترة لبناء أساس صلب 
لشرعية دولية، ولم تستعمل السنوات السمان لمنح الجيش الموارد والدعم الذي كان يحتاج إليه. لكن 
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يل بنيامين نتنياهو تضطر إلى التسليم بضرب مستمر بالصواريخ لعسقالن وأسدود ورحوفوت إسرائ
وتل آبيب وزخرون يعقوب. وهي ال تعرف كيف تهزم حماس في غزة دون أن تغرق في وحل غزة. 
ولم تنجح أمتنا األلمعية إلى اآلن في إيجاد التطبيق الذي ُيمّكن من االنتصار سريعًا على االنتفاضة 

 «.لثالثةا
وفي خالصة أولية، يتضح أن بنية قطاع غزة الديموغرافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية هي 

بمثابة بركان جاهز للثوران، ناهيك عن أن أهل القطاع متجذرون في أرضهم  -في معظم األوقات-
االقتالع السهل، وقوى المقاومة األخرى تستعصي على « حماس»بقوة االنتماء وقوة الجغرافيا، وأن 
دفع ثمنه خوفًا من مجموعة عواقب تمت اإلشارة  -وال تستطيع-وهو األمر الذي ال تريد إسرائيل 

إن المقاومة حققت هذه المرة عدة مكاسب  –مع غيرنا-إليها من قبل إسرائيليين بارزين. وعليه، نقول 
مة، في التمسك بمطلب حق فصائل المقاو »ال يمكن تجاهلها، بل وحسنًا فعلت حين شددت على 

وفي ظل الظلم الذي ال تبدو له من نهاية في «. )بين إسرائيل وحماس( 5025تفعيل تفاهمات 
، والثمن الغالي جدًا الذي تم دفعه من دماء البشر والشجر والحجر «القطاع»موضوع حصار 

د من الكتاب الفلسطيني، نلحظ أن المقاومة، وطلباتها كذلك، قد تطورت بدرجة لفتت أنظار عدي
اإلسرائيليين والغربيين، وبات من حقها )وحق منظمة التحرير الموحدة( تحويل التضحيات الكبيرة 
التي قدمت، مقرونة بما تحقق من نجاحات على األرض، إلى مكاسب وانتصارات سياسية. فلقد 

، رغم في المحافظة على مسار منتظم للقيادة والتحكم -حتى اآلن-والمقاومة « حماس»نجحت 
ق الصواريخ في أعماق الكيان الهمجية وبشاعة العدوان، وحافظت بصورة خاصة على وتيرة إط

الصهيوني، جارفة خمسة ماليين إسرائيلي إلى المالجئ، عالوة على خسائر إسرائيلية بشرية 
وسياسية واقتصادية وا عالمية، بل وأخرى تتعلق بجوهر الهدف الصهيوني المركزي، وعن هذا كله 

 كتب الحقًا.سن
26/7/2502، االتحاد، ابوظبي  

 
 يفضلون أن ينتهي القتال رغم أنهم ال يقولون ذلك الجيشالمجلس الوزاري وقيادة  .006

 عاموس هرئيل
صباح أمس دخلت قوة من لواء المظليين لتمشيط منزل في قرية خزاعة، شرقي مدينة خانيونس. قائد 

تحرك على رأس القوة مع رجل اتصاالته، العريف  الطاقم، المالزم باز الياهو من كيبوتس عفرون،
أول لي مات من ايالت، ومطلق النار، العريف أول شاحر روبين من كيبوتس جينجر. عندما اقترب 
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الطاقم من المنزل، استخدمت نحوه عبوة ناسفة كبيرة نثرت أيضا شظايا كروية نحو المظليين. فقتل 
النفجار. واصيب سبعة مظليين آخرين، من طاقم مارس ثالثة من رجال خلية رأس الحربة من شدة ا

 . وضع أحد الجرحى خطير جدا.29
الجرف »الحادثة في خزاعة، وهي الحدث االقسى في اليوم السادس من العملية البرية في حملة 

تعكس طبيعة القتال الجاري االن في القطاع. فالقوات تتقدم ببطء نسبي، تمشط اهدافا « الصامد
وهو النشاط الذي يعطي حتى االن نتائج طيبة. ويبذل  –وتفتش عن االنفاق الهجومية استخبارية 

الفلسطينيون جهدا واضحا كي يفاجئوا وحدات الجيش في خطوط االتصال الطويلة، من خالل تفعيل 
ضابطا  95صواريخ مضادات الدبابات ونار القناصة. حتى االن قتل في العملية  إطالقالعبوات، 

قتيل، أكثر من  700دي آخر ال يزال يعتبر مفقودا. اما الخسائر الفلسطينية فتقدر بـ وجنديا؛ جن
 نصفهم مدنيون.

يعمل الجيش االسرائيلي االن بعدوانية اشد في القطاع، في ضوء التهديد الذي يحدق بحياة الجنود 
طن، على قذيفة، كل واحدة منها بوزن  250في المنطقة المكتظة. وألقى سالح الجو أول أمس 

مواقع وقيادات لحماس في حي الشجاعية، الذي هرب معظم سكانه بسبب المعارك. وأمس قصف 
النار على قوات الجيش االسرائيلي. في  إطالقبعد حاالت متكررة من « الوفاء»المستشفى المجاور 

يين نار ثقيلة وبلغ عن عشرات الفلسطين أطلقتشرق خانيونس، في اعقاب الحادثة مع المظليين، 
القتلى. وال تبلغ السلطات في القطاع من هو من بين القتلى كان مدنيا ومن هو نشيط في االذرع 

 العسكرية لمنظمات االرهاب.
الهجومية المؤدية الى اسرائيل، في  لألنفاقالى جانب ذلك، يواصل الجيش البحث والعثور والهدم 

كفيلة بان تستغرق حتى اسبوعين، ولكن  اقلألنفأطراف القطاع. وبتقدير الجيش، فان معالجة جذرية 
ليس مؤكدا أن يكون هذا الزمن تحت تصرفه. وفي هذه االثناء فان القوات ال تتقدم الى عمق 
المنطقة بسبب التركيز على معالجة االنفاق. وهذا يعني ان الخط الذي ينتشر فيه الجيش االسرائيلي 

نا نقاط ضعف لمزيد من الهجمات من جانب ومن شأنه أن يخلف احيا –في القطاع ثابت نسبيا 
 حماس.

 
 حسم نتنياهو وضيف

بينما يستمر القتال، ال توجد في هذه االثناء مؤشرات واضحة على تقدم سياسي حقيقي، رغم القطار 
الجوي من المسؤولين االجانب الذين يصلون الى المنطقة. عمليا، تشاهد اسرائيل وهي واقفة جانبا 
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التي بين مصر وحماس. والمرونة المصرية بالنسبة لمطلب حماس فتح معبر رفح تقريبا االتصاالت 
كفيلة بان تكون المفتاح لتحقيق وقف النار. ومع أن ال المجلس الوزاري وال قيادة الجيش في اسرائيل 

استسلمت حماس للضغوط  إذايقولون هذا صراحة، واضح أنهم يفضلون ان ينتهي القتال منذ االن. 
س عليها، حتى ولو على وقف نار انساني طويل تأتي بعدها مفاوضات اخرى، فمن التي تمار 

ما سمحوا له بعدة ايام اخرى  إذاالمتوقع اال تعارض اسرائيل ايضا ذلك. وسيسر الجيش االسرائيلي 
كي يمشط ويدمر االنفاق على مقربة من الجدار، ولكن الجيش ال يمارس ضغطا على القيادة 

 الحملة بشكل واضح.السياسية لتوسيع 
كانت هذه المعطيات تشير ظاهرا الى احتمال عال نسبيا لوقف النار، هناك جانبان آخران  إذا

يتعلق  –يعقدان الوضع: االول يتعلق بالمصاعب السياسية الداخلية لرئيس الوزراء نتنياهو. والثاني 
تى في االسابيع التي باعتبارات رئيس ذراعها العسكري، محمد ضيف. وح وباألساسبنهج حماس 

يضفي فيها نتنياهو على نفسه سيما القائد الذي يقود حربا، فانه ال يزال سياسيا يبالي بحسابات الربح 
 والخسارة االنتخابية. يخيل أنه يفهم جيدا بان هذه المعركة هي مدخل لهزات كبيرة.

مل الجيش االسرائيلي جارف. في هذه اللحظة نجد أن الدعم الجماهيري لسياسة الحكومة وبالتأكيد لع
ولكن في نظر الكثيرين سيكون التوقف االن تسليما بالتعادل، إن لم يكن الخسارة بالنقاط. وهذه 
مشكلة عويصة من ناحية نتنياهو، الذي من شأنه في ظروف معينة أن يجد نفسه في وضع ايهود 

 .5001اولمرت في 
تموز لمعركة حياته. حماس تدير هنا كفاحا  اما بالنسبة لضيف، يبدو أن الرجل خرج في بداية

لتحرير القطاع من الحصار )فيما أن العنوان للتسهيالت، بشكل مفعم بالمفارقة، هو بالذات مصر(. 
ليس مؤكدا على االطالق ان تكون حماس مستعدة الن تكتفي بأقل من ذلك بكثير، رغم الضربات 

التي أخذتها  االنعطافةستوعب في الوقت المناسب التي تلقتها. وينشأ االشتباه بان اسرائيل لم ت
وعلقت في الطريق الى مفاجأة استراتيجية، في قضية االنفاق الهجومية. وحتى لو توصلت  –حماس 

ملزمة باالستعداد  فإنهااسرائيل الى االستنتاج بانه يجب انهاء المواجهة العسكرية بالسرعة الممكنة، 
واصلة القتال، رغم الثمن. في مثل هذه الحالة، ورغم المخاطرة ان تختار قيادة حماس م إلمكانية

بالخسائر، على الجيش االسرائيلي أن يكون جاهزا لخطوة حاسمة، حتى لو كان يفضل اال 
 يستخدمها.
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في ميزان انجازات الجيش يحصي حتى االن كشف العديد من االنفاق والمس، من خاللها، بمشروع 
أن نتجاهل الضربة للعديد من نشطاء حماس، قيادات المنظمة  حماس العزيز. ال ينبغي أيضا

 ووسائلها القتالية.
ومستوى المسؤولية العالية التي أبداها « القبة الحديدية»في المجال الدفاعي، فان الخليط بين 

المواطنون ادى الى الحد االدنى من الخسائر في االرواح )ثالثة قتلى، بينهم واحد أمس(، رغم 
مواطنا  24صاروخ وقتل  4.500 أطلقصاروخ )في حرب لبنان الثانية  5.000من  ثرأك إطالق

المصدر((. كل هذه األمور معا  – 24وليس  224وجنديا )هكذا يذكر هرئيل مع ان العدد قد يكون 
يفترض بها ان تثبت الردع تجاه حماس. والخليط بين الردع االسرائيلي، الذي يعتمد على الدمار 

بير في القطاع والضرر االقتصادي للسكان، مع االتفاق الذي تكون فيه تسهيالت المحيطي الك
لحماس ايضا، يفترض بهذا الخليط ظاهرا أن يؤثر على طول فترة الهدوء ما بعد القتال. في المرة 

 .أشهر، صمد الهدوء سنة وسبعة 5025في تشرين الثاني « عمود السحاب»السابقة، بعد حملة 
 

 ى قابلة لالختراقالحدود مرة اخر 
ولكن هذه النتيجة متعلقة ايضا بالشكل الذي تدرك فيه حماس المعركة. وهنا، المنظمة هي االخرى 
تسجل لنفسها حاليا انجازات ال بأس بها. فوقف الرحالت الجوية االجنبية لمطار بن غوريون قد 

أي اصابة  يكون أهمها، حتى لو كان حصل بسبب حدث شبه هامش، اصابة صاروخ لم يلحق
النفسية لنار  وباألثارفي بلدة يهود. ولكن ال ينبغي االستخفاف ايضا بالضرر االقتصادي  باألرواح

الصواريخ على الجبهة الداخلية على مدى اسبوعين ونصف على التوالي، في هذه اللحظة دون موعد 
 نهاية منظور للعيان.

لق، تشغل البال بقدر ال يقل عنه قضية كان االغالق الجزئي لمطار بن غوريون هو تطور مق إذا
االنفاق الهجومية. واالن بات واضحا بان حماس، المنظمة الصغيرة مقارنة بالقوة العسكرية العظمى 

 ، رتبت لنا هنا مفاجأة كبرى.إلسرائيل
« امان»فالقوات العاملة االن في قطاع غزة تبلغ عن استخبارات فائقة تقدمها شعبة االستخبارات 

قادرة على أن تشير بدقة جمة الى كل فوهة نفق صغيرة. ومع ذلك، « الشاباك»المخابرات وجهاز 
فان الصورة العامة للتهديد لم تكن واضحة حتى قبل اسبوع للجمهور، بل وليس لكل اعضاء المجلس 

 الوزاري. وآخذ في االتضاح بان حماس أعدت خطة فتاكة ليوم االمر.
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كيبوتس قرب الجدار، واستخدام االنفاق كان سيسمح لحماس  كل نفق هجومي أدى الى مقربة من
بان تهاجم بالتوازي قرابة عشرة كيبوتسات، تنفذ مذبحة جماعية وتختطف رهائن، كخطوة بدء 
للحرب. هذه خطة موازية في تركيبتها للعمليات الكبرى التي تنفذها القاعدة وفروعها في آسيا وفي 

محدودة لتحبطها، ولكن حتى هكذا نجحت أربع خاليا من القوة افريقيا. وجاءت الخطوة البرية ال
الخاصة لحماس في اجتياز الجدار والعمل في االراضي االسرائيلية. احبطت عمليتان، وفي اثنتين 

 اخريين قتل ستة جنود من الجيش االسرائيلي.
أعدتها حماس  يمكن االدعاء مثلما يعرضون ذلك في جهاز االمن بان الذخائر االستراتيجية التي

اصيبت دون أن تنجح المنظمة في قتل مدنيين اسرائيليين. ولكن السطر االخير مقلق: كشف االنفاق 
يهز احساس االمن لدى سكان غالف غزة، الذين يشتكون منذ سنوات من اصوات الحفر التي تسمع 

تسلل، رغم منظومة في الليالي. في المرة االولى منذ السبعينيات اصبحت حدود اسرائيلية قابلة لل
متفرعة من االمن الجاري التي يستثمر في تفعيلها مئات ماليين الشواكل في السنة. هذا أيضا ضرر 

مثل كل  –يتعين على نتنياهو أن يأخذه بالحسبان في للحملة، بينما يفكر باستمرار العملية التي كان 
 يفضل االمتناع عنها. –كبار الرجاالت حوله 

22/7/2502هآرتس   
26/7/2502، القدس العربي، لندن  

 
 نجاح الخطة االمريكية المركبة للتوصل الى هدنة دائمة بإمكانيةال يؤمن أحد في اسرائيل  .007

 اليكس فيشمان
النار حتى ُيبحث في الـ  إطالقدقيقة لماذا لم يوافق على وقف  41 أمس مدةأوضح خالد مشعل 

لخطبة دقيقة واحدة أوضح فيها لماذا يوافق شرطا التي عرضتها حماس. لكن كان في كل تلك ا 22
على هدنة انسانية ُيبحث بعدها فقط في الشروط التي عرضها. وُيحتاج اآلن الى محلل جدي عارف 
بأمر مشعل ُيبين ما الذي يقصده حينما يقول ال. يحاول مشعل أن يتذاكى بأن يمنح الجميع شعورا 

ن واالمريكيين. مع االيحاء في الوقت نفسه بأنه بأنه يصر على رأيه وال ينوي أن يخضع للمصريي
 النار. إطالقيوجد ما يمكن التحدث فيه بشرط أال يقولوا إن حماس االولى التي طلبت وقف 

هدنة انسانية ليست عامة،  إلعالنواآلن ننتظر المجلس الوزاري المصغر. بيد أن الحماسة عندنا 
االنساني سيفضي الى هدنة دائمة، وبأن حماس فهم في اسرائيل ايضا ال يؤمنون بأن االتفاق 
 النار. إطالقستحظى بوقت تنعش فيه نفسها استعدادا لتجديد 
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المتحدة يجب عليهم أن يعرقوا أكثر قليال  لألمممعنى هذه االنعطافة هو أن االمريكيين واالمين العام 
ة في الجو أن حماس تجتمع ليدفعوا الطرفين الى طاولة المفاوضات في القاهرة. ويبدو برغم القتام

 للتحادث بحسب الخطة المصرية.
في اليومين األخيرين تحولت المبادرة الى الهدنة من نفق بسيط له مدخل واحد ومنفذ خروج واحد الى 

 شبكة أنفاق لها عشرات األفواه تضمن أن كل من يدخل إليها لن يصل الى بيته بسالم.
لذي ُيتحدث فيه بألف لغة ولغة وُيبحث فيه في ألف ا –يجب أن ُينسب فضل هذا التعقيد كله 

الى وزير الخارجية االمريكي جون كيري الذي يحرك مسارا منسقا مشتركا مع االمين  –مصلحة 
المتحدة بان كي مون، وقد جعل هذان االثنان أنفسهما المهندسين الرئيسين لنفق الخروج  لألممالعام 

اعتمادا مطلقا. ومصر هي المقاول المنفذ. وسيكون من من ورطة الجرف الصامد واعتمدا عليه 
الصعب جدا على األطراف بل على حماس أن ترفض ذلك ألن الثمن الدولي سيكون باهظا جدا. 

 فهم يواصلون لعب اللعبة برغم أنه ال أحد يؤمن بأن الخطة الضخمة التي ُيدبرونها ستتحقق.
كان من الضروري أن ُيساق القطريون بآذانهم كي كانت الفوهة االولى التي أغلقت هي القطرية. و 

يكفوا عن إيهام رجال حماس بأنهم يملكون بديال أفضل. ففي يوم الثالثاء هزهم السعوديون حتى 
العزيز  –رضوا وأعلنوا أنه ال يوجد سوى المبادرة المصرية، وهو ما يفترض أن يفضي بخالد مشعل 

 ى هدنة، انسانية على األقل.الى االعتراف بالحاجة ال –على القطريين 
منذ اللحظة التي انهار فيها المكعب القطري كان يفترض أن يبدأ مسار طويل معوج لرد متسلسل. 

المتحدة لهدنة انسانية  لألممفقد كان يفترض في المرحلة االولى أن تقبل حماس مبادرة االمين العام 
هذه الهدنة االنسانية ممثلي حماس  إطارفي لم يحدد الى اآلن موعد انتهائها. وأن يدعو المصريون 

وأن يتحدثوا معهم  –وليس واضحا هل يكونون من حماس في غزة أم من الخارج أم منهما معا  –
في هدنة دائمة على أساس الخطة المصرية المؤلفة من عودة الى تفاهمات عمود السحاب يضاف 

ونقول بالمناسبة إن اسرائيل ليست لها  اليها ضمانات دولية وفتح معبر رفح وتسهيالت اقتصادية.
مشكلة في أن يكون معبر رفح مفتوحا بل بالعكس: فليدخل الفلسطينيون وليخرجوا الى مصر ومنها 
كيفما شاءوا. بل ليست عندها مشكلة في أن يقف ناس أبو مازن عند باب المعبر أو في أن ينتشروا 

 في محور فيالدلفيا.
ا يرضي االطراف جميعا فسنبلغ الى المرحلة الثالثة التي ستدخل تحققت هذه المرحلة تحقق إذا

الى المصريين تحت  –االسرائيلي والفلسطيني  –اسرائيل الصورة فيها. وحينها سيجلس الطرفان 
رقابة امريكية ويعرضان مطالبهما. ومن المؤكد أن تطلب حماس معابر مفتوحة وانشاء ميناء، وأن 
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طاع كليا. وفي هذه المرحلة ينوي المصريون أن يدعوا الى المحادثات تطلب اسرائيل نزع سالح الق
كل من له صلة بهذا المجال ويشمل ذلك ممثلي الجهاد االسالمي والسلطة الفلسطينية وجهات من 

 الخارج. بل يتحدث المصريون عن مندوبين من لبنان لهم صلة ما بغزة.
سرائيل كيف يبتلعونها، لكنهم ال يؤمنون ايضا بأننا وهنا تدخل المرحلة الرابعة التي ال يعرفون في ا

سنصل اليها أصال. فهنا يعرض المصريون بتوجيه من وزارة الخارجية االمريكية طلبا يتناول تجديد 
المسيرة السياسية، فهم في الحقيقة يريدون اعادة العجلة الى الوراء، الى شهر نيسان الذي وقع فيه 

ين حماس وفتح. بل إنهم يخططون ألن تتولى الحكومة في رام هللا على اتفاق حكومة المصالحة ب
المسؤولية عن القطاع مع عملية االعمار ايضا. وهنا ستضطر اسرائيل الى أن تعطي موافقتها على 

أي تلك التي يمكن استعمالها عسكريا ومدنيا )مثل االسمنت  –إدخال مواد ذات استعمالين الى غزة 
كما أصبحوا يقولون عندنا اآلن، مشكلة في ادخال هذه المعدات.  إلسرائيلأو الحديد(. ولن تكون 

ُضبطت حماس مرة واحدة تستعمل هذه المواد استعماال سيئا فان كل  إذالكنهم ُيحذرون هنا من أنه 
مسار إعمار غزة الذي يفترض أن تصاحبه اسرائيل بصورة مالصقة للسلطة الفلسطينية، سيوقف 

 ن أصال يربطون العجلة أمام الخيول، فماذا يهمنا أن نِعد.فورا. إن االمريكيي
إن هذا الشأن معوج جدا ومركب وامريكي بحيث يشكون في اسرائيل في أن يجد أحد فيه يديه أو 
رجليه. ولهذا ال يوجد ما يدعو اسرائيل اآلن الى أن تجيب بالرفض. ولماذا تكون الولد السيء؟ 

سانية وعلى هدنة عادية ألنها ال تؤمن أصال بأن ينتج شيء عن توافق على هدنة ان إذا فإسرائيل
ذلك. وال يؤمن أحد في اسرائيل بأن تنجح حماس وفتح في عقد جسر على االختالفات بينهما. وال 

 –السياسي والعسكري في غزة وذاك الذي في الخارج  –يؤمن أحد ايضا بأن رؤوس حماس الثالثة  
 ل الحركة وبأنهم سيتخلون عن حكم القطاع.سيتوصلون الى اجماع على مستقب

لهذا تلتزم اسرائيل بتوجه دعوا الفتية يلهون أمامنا. وكل ما تحتاج اليه بعد تدمير االنفاق هو وقف 
النار وهذا كل شيء. وهي ترى أن سائر الهذيانات كلها تنتمي الى قسم العلم الخيالي في  إطالق

 وزارة الخارجية االمريكية.
 54/7/5024يديعوت   

 22/7/2502، رأي اليوم، لندن  
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