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ارتفاع عدد ضحايا العدوان اإلسرائيلي على غزة
إلى 212 شهيدا… و«فتح» تدعو لجعل

المشاركة في اإلضراب العام يوم غضب شامل
منذ 7 ساعات

 أشرف الهور ووديع عواودة

غزة – الناصرة – رام الله ـ «القدس العربي»: لليوم الثامن ع� التوا� تتواصل املحرقة

اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وخصوصا � قطاع غزة، الذي لم تتوقف فيه آلة الحرب

االسرائيلية وطائرات االحتالل عن إطالق مز�د من الحمم لتفتك بمز�د من العزل ولتحصد

مز�دا من األرواح، ال سيما � أوساط األطفال الذين بلغ عدد الشهداء � صفوفهم 61، كما

بلغ عدد الضحايا من النساء 36 ومن املسّن� 16، وفاق عدد الضحايا الـ 212 فيما زاد عدد

الجرحى عن 1500. 

وعلمت “القدس العربي” من مصادر أمنية مقربة من حركة حماس � غزة، أن املجزرة التي

نفذتها اسرائيل فجر أول من أمس � شارع الوحدة � مدينة غزة وراح ضحيتها 42 شهيدا من

https://www.alquds.co.uk/
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أشرف الهور ووديع عواودة

كلمات مفتاحية

املدني� معظمهم من األطفال والنساء، كانت تستهدف قائد الحركة � غزة يحيى السنوار. 

وقالت املصادر إن اسرائيل تقصدت استهداف منزل ومكاتب السنوار، لرصد أي اتصاالت معه

من خالل أجهزة التواصل الالسلكية الخاصة بشبكة االتصاالت، ويبدو أن اتصاالت معه تم

رصدها قرب منزل عائلة الكولك، فتم قصف املربع السكني بالكامل رغم الخسائر البشر�ة

امل�تبة ع� ذلك. 

وع� الصعيد امليدا� تتواصل املواجهات � كل أنحاء الوطن الفلسطيني تعب�ا عن الوحدة

الفلسطينية. وتشهد عموم األرا� الفلسطينية باستثناء غزة التي تعا� ويالت الحرب، اليوم

إضرابا عاما دعت إليه لجنة املتابعة العليا للجماه� العربية داخل أرا� 48. 

وأعلنت حركة فتح التزامها باإلضراب � الضفة الغربية الذي يأ� احتجاجا ع� املمارسات

الوحشية والعنصر�ة التي تمارسها الشرطة اإلسرائيلية ضد فلسطينيي الداخل ملشاركتهم �

االحتجاجات ع� أعمال القمع واالضطهاد ضد املصل� � املسجد األق�، وكذلك ضد أها�

الشيخ جراح � املدينة املقدسة املهددة بيوتها باستيالء املستوطن� عليها. 

وقالت حركة فتح � بيان لها بعد اجتماع لجنتها املركز�ة الليلة قبل املاضية برئاسة الرئيس

محمود عباس “اشتباكنا امليدا� متواصل وسيتصاعد”. ودعت مختلف قطاعات الشعب

الفلسطيني إ� االلتزام التام باإلضراب الشامل اليوم الثالثاء، انسجاما مع بيان لجنة املتابعة

العربية � أرا� الـ 48، وتأكيدا ع� وحدة الشعب الفلسطيني � كل أماكن وجوده، مشيدة

بجماه� الشعب الفلسطيني املنتفضة � كل ساحات الوطن. ودعت أبناءها وكوادرها

لـ”االستمرار � قيادة وتوجيه الفعاليات النضالية املنددة بالعدوان والداعمة لصمود شعبنا من

أجل إنهاء االحتالل وقيام دولة فلسط� املستقلة وعاصمتها القدس”. ودعت إ� إعالن اليوم

الثالثاء “يوم غضب شعبي شامل”، ع� مختلف الساحات، و� كل نقاط االحتكاك، تكثف

فيه املواجهة الشعبية مع االحتالل واملستوطن�. 

واستمرت املواجهات � نقاط تماس كث�ة � الضفة العربية، ما أدى إ� إصابة العشرات

بجروح، واعتقال عدد آخر منهم، بينهم أم وثالثة من أبنائها.
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