
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 في غزة ويدعوها للتجاوب مع المبادرة المصرية مسؤولية استمرار التصعيد "إسرائيل"ل يحم  عباس 
 أبو مرزوق: مهمة الوفد األساسية تتمثل بوقف إطالق النار وتحقيق مطالب الشعب

 تعلن عن هدنة لسبع ساعات باستثناء رفح "إسرائيل"
 مصاب 0811 شهيدا   0481 إلى العدوان حصيلة وارتفاع.. المدنيين استهداف يواصل االحتالل

 لشروطنا يذعن العدو جعليهددت بتوسيع دائرة استهدافها: نمتلك من القدرات ما  "القسام"

القاااااهرة بالفصااااائل الفلسااااطينية تتوافااااق 
: أبرزهااا علااى مطالبهااا للتهدئااة فااي غاازة

طالق سارا  وقف  الحرب وفك الحصار وا 
  "أسرى شاليط"
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  السلطة:
 4 في غزة ويدعوها للتجاوب مع المبادرة المصرية مسؤولية استمرار التصعيد "إسرائيل"ل يحم  عباس   
 4 أيام ثالثة: معبر رفح يتعرض لقصف إسرائيلي منذ في غزة الداخلية  
 0 جرائم حرب غزةو  "قصىاأل"في  "إسرائيل"قريع: ممارسات   
 0 دخال مساعدات غذائية لمخيم اليرموكإأنور عبد الهادي:   
 01 مسجدا  في غزة خالل عدوانه 80وزير األوقاف: االحتالل دم ر    

 
  المقاومة:

 01  أبو مرزوق: مهمة الوفد األساسية تتمثل بوقف إطالق النار وتحقيق مطالب الشعب  
 00 لشروطنا يذعن العدو يجعلهددت بتوسيع دائرة استهدافها: نمتلك من القدرات ما  "القسام"  
 00 .. وكي مون شريك بالجريمةبرفح جريمة حرب ونروااأل هداف االحتالل مدرسة حماس: است  
 04 بمواصلة جرائمها بانتظار التوصل إلى اتفاق لوقف النار ا"إسرائيل"شعث: ال يجوز السما  ل  
 03 ظار عن المجازرلصرف األن حماس: التهدئة المعلنة إسرائيليا    
 03 حماس تدعو األطراف الدولية لتصحيح مواقفهم بعد اكتشاف التضليل الصهيوني  
 08 كلم 4تكشف عن بندقية قنص من صناعتها بمدى "القسام "  
 08 ية بعدد من الصواريخالمقاومة تقصف المدن السرائيل  
 08 منذ بداية العدوان صاروخا   001 تقصف تل أبيب با "القسام"  
 05 األكثر مهارة على الكوكب واشنطن بوست: جنود حماس  
 01 على غزة لتعاون السالمي تجاه العدوانمواقف الجامعة العربية ومنظمة ا حماس تنتقد  
 01 تعمل على تحويل مدن ومخيمات القطاع إلى مقابر أرقام جماعية "إسرائيل" :فتح  
جراءات منعا  لالنجرار نحو معارك عرسال دوريات للقوة المشتركةمخيم عين الحلوة:     04 وا 

 
  :السرائيليالكيان 
 00 تعلن عن هدنة لسبع ساعات باستثناء رفح "إسرائيل"  
 00 "إسرائيل"في  عاصفا   من غزة يثير جدال  الجيش سحب قوات  نتنياهو إعالن  
 40 معركة استراتيجية أمام غزةوزير السياحة السرائيلي: خسرنا   
 40 غيورا آيالند: سكان غزة يتحملون مسؤولية انتخابهم لحماس  
 44 تبحث خياراتها من دون مفاوضة حماسو  " لم ترسل وفدا  إلى القاهرة..إسرائيل"  
 43 في مواجهات غزة خالل األيام األخيرة إسرائيليا   جنديا   031: إصابة سرائيليال إذاعة الجيش  
 43 مستشفيان إسرائيليان: إصابة أكثر من ألفي إسرائيلي خالل العدوان على غزة.. معظمهم جنود  
 48 يا الستخدام قواعدها في مهاجمة إيرانتفاوض ترك "إسرائيل": "صنداي تايمز"  
 48 إدارة السجون السرائيلية تعلن إحباط محاولة هروب لألسرى من سجن "جلبوع" عبر نفق  
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  :األرض، الشعب
 48 مصاب 0811 شهيدا   0481 إلى العدوان حصيلة وارتفاع.. المدنيين استهداف يواصل االحتالل  
 45  غزة في المصابين أعضاء تهتك أسلحة تستخدم" إسرائيل: "األورومتوسطي  
 41 الوجود من كاملة أسرا   تمسح االحتالل غارات: الصحة وزارة  
 41 غزة لقطاع دم وحدة آالف ثالثة وترسل ثانيا   طبيا   طاقما   توفد" الصحة"  
 41 غزة على السرائيلي العدوان جر اء قضوا فلسطينيا   صحفيا   00: الصحفيين نقابة  
 44 غزة في السرائيلية الحرب جرائم تجاه يصمت مون كي بان: الفلسطيني النسان حقوق مجلس  
 44 والمعتكفين المصلين على وتعتدي األقصى المسجد تقتحم االحتالل قوات: األقصى مؤسسة  
 40 الضفة في العسكرية الحملة بدء منذ معتقل 0511 من أكثر": األسرى شؤون"  
 40 السرائيلي الجيش في يخدمون الذين طائفتهم أبناء من الشديد استيائهم عن يعبرون فلسطين دروز  
 31 األحمر الصليب مع تنسيقنا بالرغم من استهدافنا يواصل االحتالل: غزة مسعفو  
 31 جتماعيةواال االقتصادية الحقوق أبسط من حرمانا   يعانون لبنان فلسطينيو": السفير"  
 30 غزة مع تضامنا  ( شهيد عيد)#  هاشتاغ يطلقون فلسطينيون نشطاء  

 
  مصر: 
 30 "الحياة": اتصاالت مصرية مكثفة مع "إسرائيل" للسما  ألعضاء وفد حماس بالخروج من غزة  
 34 العدوان السرائيلي عن غزةاستمرار يدعو للتحرك السريع والعاجل لمنع "األزهر"   
 33 تطالب "إسرائيل" وحماس با"تنازالت" لوقف "نزيف دم غزة" مصرية قيادات حزبية  
عالميون مصريون يحيون بسالة المقاومة الفلسطينية    38 مثقفون وا 
 38 جريحا  فلسطينيا   430المستشفيات المصرية استقبلت   

 
  األردن: 

 38 ليس في مصلحة األردن وال القضية الفلسطينية "إسرائيل"النسور: سحب السفير من   
 35 الدولي حيال ما يجري في غزةينتقد الصمت  ةعاطف الطراون  
 31 تتلقى دعما  ماديا  من مجلس النواب األردني لدعم غزة األردنية الهيئة الخيرية  
 31 من العدوان على غزة ئهااستياعبر عن األردني ت "األعيان"لجنة فلسطين في   
 31 سفير من تل أبيبالبموقف الحكومة الرافض لسحب أردني تنديد حزبي   

 
  لبنان: 
 31 سفيرة النوايا الحسنة كارول سماحة تزور جرحى غزة في مصر  

 
  عربي، إسالمي:

 34 د انتخابيأردوغان يوبخ "إسرائيل" خالل حش  
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 34  مباحثات بين نبيل العربي ووزير خارجية الصين حول غزة  
 30 "التعاون السالمي" تندد باالعتداءات السرائيلية على المساجد في عزة  
 30  إفريقيا الجامعة العربية تبحث أزمة غزة مع جنوب  
 81  الجامعة العربية تطالب بضغط دولي على "إسرائيل" للتفاوض  
 81 وزير الخارجية اليراني: ما تفعله "إسرائيل" في غزة "إبادة جماعية"  
 80 ي لمبادرات شعبية وأهليةمهرجان ضخم لنصرة غزة في قطر ودعم رسم  
 84  عشرات األلوف من المغاربة يخرجون في الدار البيضاء للتضامن مع غزة  

 
  دولي:
 84 االتحاد األوروبي يدعو الى وقف فوري لحمام الدم في غزة  
 83 دة "مصعوقة": ال يمكن تبرير قتل األطفال األبرياءالواليات المتح  
نسانية واسعة    83 تحذير أممي من كارثة صحية وا 
 88 فيليب هاموند: الرأي العام البريطاني لم يعد قادرُا على تحمل المشاهد القادمة من غزة  
 88  مبادرة صينية لحل جذري في قطاع بغزة  
 81 خالقي وعمل إجرامي"أبان كي مون: الهجوم على مدرسة في غزة "عار   
 81 تجسست على مكالمات كيري خالل مفاوضات السالم "إسرائيل" :"دير شبيغل"  
 81 آالف المتظاهرين أمام البيت األبيض دعما  لغزة  
 81 جنوب إفريقيا ترسل أكبر وفاد طباي إلاى قطاع غازة  
 84 وزير الخارجية البريطاني عن مجزرة األونروا: أمر مأساوي  
 84 ل" والفصائل الفلسطينية إلى وقف القتالالصين تدعو "إسرائي  
 80 ستراليون يحظرون حملة لنقاذ غزةأمسؤولون   
 80 المعارضة البريطانية تنتقد صمت "كاميرون" تجاه المجازر السرائيلية  
 51 من كارثة "تتشكل سريعا " في غزة"الصحة العالمية" تحذر   

 
  حوارات ومقاالت:

 51 حلمي موسى... " ويخلط الحساباتإسرائيلصمود غزة يقلب الموازين في "  
 54 د. عصام يعما  …كفة المقاومة راجحة في ميزان الخسائر واألربا   
 55 علي سعند بدوا  ...السيسي والسقوط في اختبار غزة  
 54 مينب المصري ...الوحدة الفلسطينية هي األساس  
 14 أمنر أور  ...غزة.. حيث َفِشَل "الشاباك"  
 18 ب  كسبنت... ر نتنياهو في أيدي محمد ضيفمصي  

 
 11 :اريكاتيرصور، وك
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*** 
 
: أبرزهااا وقااف الحاارب وفااك القاااهرة علااى مطالبهااا للتهدئااة فااي غاازةبالفصااائل الفلسااطينية تتوافااق  

طالق "أسرى شاليط"   الحصار وا 
نضم ممنثلن   ا  فلسطنين ا  وفد ، أ القاهرةم   أ ف ب، ع  8/4/4108، القدس العربي، لندنذكرت 

في القاهرة اتفق على مطالب مشتركة سنتم تقدنمها للوسنط المصري م   األحدع  حركة حماس 
فك الحصار ع  القطاع المحاصر ميذ العام  أبرزهااجل الوصول الى تهدئة في قطاع غزة، 

 ، حسب ما قال مسؤولو  فلسطنينو .1002
نيي الذي نضم ممنثلن  ع  السلطة الفلسطنينة وممنثلن  ع  حركة حماس وسنلتقي الوفد الفلسط

 .األحدوسطاء مصرنن  في وقت الحق م  مساء 
مفاوضن  لها  إرسالالتي امتيعت ع   إلسرائنلوم  الميتظر ا  تمرر مصر المطالب الفلسطنينة 

 صباح الجمعة.ساعة بعد وقت قلنل م  سرنايها  21بعدما اتهمت حركة حماس بخرق هدية لمدة 
وقال ماهر الطاهر عضو المكتب السناسي للجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن  لوكالة فرايس برس ا  

"وقف إطالق اليار  أبرزهاالفصائل الفلسطنينة التي التقت في القاهرة اتفقت على مطالب موحدة 
 فتح المعابر".وايسحاب القوات اإلسرائنلنة م  قطاع غزة وفك الحصار بكل ما نترتب علنه م  

واضاف الطاهر وهو عضو في الوفد الفلسطنيي ا  المطالب الفلسطنينة تتضم  انضا "حقوق 
طالق سراح أسرى صفقة )الجيدي اإلسرائنلي االسنر المفرج  21الصند البحري بعمق  منال بحرنا وا 

 عيه جلعاد( شالنط الذن  اعند اعتقالهم، وسراح يواب المجلس التشرنعي".
ل م  حماس اتفاق الفصائل الفلسطنينة على هذه المطالب. وقال طالبا عدم الكشف ع  واكد مسؤو 

، لك  ال بد م  مياقشتها مع المصرنن . يتميى ا  تسنر االمور األساسنةاسمه "هذه هي اليقاط 
 بسالسة".

القنادي في حركة حماس عضو الوفد ، أ  3/4/4108، فلسطين أون الينوأضاف موقع صحنفة 
يي لمباحنثات وقف إطالق اليار في القاهرة عزت الرشق، قال إ  اللقاء الفلسطنيي المصري الفلسطن

 باالنجابي كا  "إنجابنا "، لكيه أشار إلى أ  المفاوضات صعبة والقضنة لنست سهلة".
وأوضح الرشق في تصرنح لفضائنة "األقصى" عقب ايتهاء اللقاء مساء النوم األحد، أ  الوفد 

نتحدث مع المسؤولن  المصرنن  بلسا  واحد، مبنيا أيه تم تسلنم المطالب الفلسطنينة الفلسطنيي كا  
 للمسؤولن  المصرنن  وشرحها لهم والتأكند على أيها مطالب الشعب الفلسطنيي.
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وقال: "يرند م  المسؤولن  المصرنن  حمل مطالب الشعب الفلسطنيي والضغط على العدو 
وأضاف أ  "القضنة لنست سهلة، فالمفاوضات والجهد على هذه  ".اإلسرائنلي للرضوخ لهذه المطالب

الجبهة هو جهد صعب جد ا"، مشنرا إلى أ  هياك محاوالت م  االحتالل وم  معه لميع الشعب م  
 قطف نثمار الصمود والتضحنات.

 ولفت الرشق إلى أ ، اجتماعا آخر سنعقد نوم االنثين  مع رئنس المخابرات المصرنة.
مصادر  ، أ القاهرة م  سوس  أبو حسن ، ع  8/4/4108، األوسط، لندن الشرقويشرت 

رجح عزام األحمد، عضو اللجية وصفت أجواء مباحنثات القاهرة باإلنجابنة. و فلسطنينة مطلعة 
أ  نيضم الوفد اإلسرائنلي  المركزنة في حركة فتح وممنثلها في مفاوضات القاهرة م  أجل التهدئة،

 ل نومن .للمفاوضات الحالنة خال
وقالت مصادر فلسطنينة قرنبة م  اجتماعات الوفد الفلسطنيي في القاهرة إيه في حال أصرت 
إسرائنل على موقفها الرافض الحضور إلى القاهرة والتفاوض بشأ  المطالب الفلسطنينة، فإيه م  

المترتبة على المرجح أ  نتواصل الطرف األمنركي مع الجايب اإلسرائنلي إلقياعه بقبول االلتزامات 
وأضافت المصادر أيه "ال نوجد تعارض بن  المبادرة المصرنة )التي طرحتها  وقف إطالق يار دائم.

القاهرة ميتصف الشهر الماضي وتحفظت علنها حركة حماس( والمطالب المشروعة للشعب 
ف الفلسطنيي وحقه في العنش بسالم، والورقة التي قدمتها الفصائل والتي تؤكد وحدة الموق

وأشارت المصادر التي تحدنثت لـ"الشرق األوسط" أمس إلى أ  "هياك توافقا وتطابقا في  الفلسطنيي".
وجهات اليظر على المبادرة المصرنة والورقة الفلسطنينة الموحدة التي أدرجت مطالب كل الفصائل 

 الفلسطنينة".
الكرنم أ  الفصائل غضو  ذلك، يقلت وكالة "رونترز" ع  عضو الوفد التفاوضي قنس عبد في 

وقال عبد  الفلسطنينة اتفقت فنما بنيها على ورقة موحدة تتضم  أربعة شروط لوقف إطالق اليار.
الكرنم، عضو المكتب السناسي للجبهة الدنمقراطنة: "بعندا ع  التفاصنل جرى االتفاق على أربع 

هاء الحصار. اإلفراج ع  يقاط رئنسة". وأضاف أ  هذه اليقاط: "ايسحاب القوات اإلسرائنلنة. إي
األسرى الذن  جرى اعتقالهم م  صفقة شالنط واإلفراج ع  اليواب واإلفراج ع  الدفعة الرابعة م  
األسرى. والبدء في إعادة اإلعمار. وهياك تفاصنل لكل هذه اليقاط". وأوضح عبد الكرنم أ  اجتماعا 

 ذه الورقة.سنعقد في وقت متأخر )مساء أمس( مع الجايب المصري لبحث ه
م  جهته، قال األحمد إ  وصول الوفد إلى مصر جاء بعد تفاهمات الفصائل الفلسطنينة على أ  

 الحل في المبادرة المصرنة، مؤكدا إجماع الفصائل الفلسطنينة على هذه المبادرة.
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وأضاف األحمد في تصرنحات صحافنة، في القاهرة أمس، أ  تبلور الموقف الدولي حنال العدوا  
سرائنلي على غزة، وخروج مؤتمر بارنس، الذي عقد أواخر نولنو )تموز( الماضي وضم ممنثلي اإل

وزراء خارجنة دول أوروبنة باإلضافة إلى وزراء خارجنة الوالنات المتحدة وقطر وتركنا وغاب عيه 
رة الجايب الفلسطنيي، م  دو  يتائج، أسفر ع  "إدراكيا، وأدرك معيا اآلخرو ، أ  الحل بالمباد

المصرنة، التي أصبحت محط إجماع"، الفتا إلى أ  هذا الوفد اتفق على أ  نكو  تحت مظلة 
 الرئنس الفلسطنيي محمود عباس )أبو ماز (.

وأشار عضو اللجية المركزنة في حركة فتح إلى أ  إسرائنل ل  تأتي إلى القاهرة بسبب موضوع 
رائنل أسره الجمعة الماضي قبل أ  تعود وتؤكد الجيدي اإلسرائنلي )في إشارة للجيدي الذي أعليت إس

 مقتله أمس(، إال أيه رجح التحاقها بالمفاوضات في النومن  المقبلن .
وحول المفاوضات وطبنعتها في القاهرة، أشار األحمد إلى أ  اليقطتن  األساسنتن  في المفاوضات 

ل سنجري بحنثها في وقت هما وقف إطالق اليار ورفع الحصار ع  غزة، الفتا إلى أ  التفاصن
الحق. وكشف األحمد أ  السلطة الفلسطنينة اتفقت مع مصر على أ  إدارة معبر رفح شأ  مصري 
فلسطنيي، وال شأ  إلسرائنل به، مشنرا إلى أ  القاهرة ستتعامل مع سلطة فلسطنينة شرعنة غنر 

 خاضعة لسنطرة أي فئة فلسطنينة دو  أخرى.
نر الخارجنة األمنركي ونلنام بنريز، ورئنس الوزراء البرنطايي األسبق ونشارك في المباحنثات يائب وز 

تويي بلنر ممنثل الرباعنة الدولنة التي تضم روسنا والوالنات المتحدة واالتحاد األوروبي واألمم 
المتحدة. وقالت مصادر في مطار القاهرة الدولي أمس إ  المبعونثن  الدولنن  لم نصال القاهرة حتى 

 التقرنر.كتابة هذا 
ووصل إلى القاهرة صباح أمس )السبت( وفد حركة حماس الذي نضم محمد يصر وعزت الرشق 

 قادمن  م  قطر، إلى جايب يائب رئنس الحركة الموجود في القاهرة موسى أبو مرزوق.
كما وصل وفد حركة الجهاد اإلسالمي برئاسة زناد يخالة يائب األمن  العام للحركة م  العاصمة 

نة بنروت، بنيما وصل إلى القاهرة في ساعة متأخرة م  مساء أول م  أمس عضو اللجية اللبياي
المركزنة لفتح، رئنس الوفد الفلسطنيي عزام األحمد، وبسام الصالحي، وقنس عبد الكرنم، ورئنس 

 جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج.
 
 
 



 
 
 

 

 
           4ص                                     3400 العدد:     8/4/4108 ثنينال  التاريخ:

 

 
 وها للتجاوب مع المبادرة المصريةفي غزة ويدع استمرار التصعيد مسؤولية "إسرائيل"ل يحم  عباس  

الحكومة االسرائنلنة مسؤولنة استمرار  أمسمحمود عباس  السلطة الفلسطنينة ل رئنسحم  : رام هللا
التصعند العسكري في قطاع غزة. وقال "ا  الحكومة االسرائنلنة رفضت إرسال وفد الى القاهرة تحت 

خاصة االمم المتحدة واالدارة االمنركنة واالتحاد  دعا الرئنس عباس "المجتمع الدوليو ذرائع واهنة". 
االوروبي وروسنا والصن  وباقي دول العالم الى التدخل الفوري إللزام اسرائنل بوقف عدوايها 
والتجاوب مع المبادرة المصرنة". وحمل إسرائنل بموقفها الرافض، هذه المسؤولنة ع  التداعنات 

 ا على الشعب الفلسطنيي.الخطنرة التي تترتب على استمرار حربه
تواصل عدوايها وجرائمها وحربها المفتوحة ضد شعبيا الفلسطنيي، التي  "إسرائنل"وقال الرئنس إ  

كا  م  ضميها قصف مدرسة أخرى م  مدارس وكالة الغوث في رفح، ما أدى إلى استشهاد وجرح 
الماضنة كايت إسرائنل تقتل  12العشرات م  األطفال واليســـاء والشنوخ. وأضاف: "خالل األنام الـ

 فلسطنينا كل ساعة، وكايت تقتل طفال فلسطنينا كل نثالث ساعات ميذ بدء العدوا ". 22وتجرح 
وقال الرئنس عباس: "في المقابل استجابت القنادة الفلسطنينة في ميظمة التحرنر الفلسطنينة، 

ق اليار، القاضنة بتهدئة وبوقف ومجموع الفصائل الفلسطنينة لمقترحات المجتمع الدولي بوقف إطال
ساعة، هذه المقترحات التي أندتها األمم المتحدة، والوالنات المتحدة  21إطالق يار إيسايي لمدة 

األمنركنة، غنر أ  هذه التهدئة ايهارت خالل ساعتن  يتنجة الستمرار إسرائنل بعدوايها على قطاع 
نيي إلى القاهرة تأكندا على حرصيا ورغبتيا في غزة". وأضاف: رغم ذلك قميا بإرسال الوفد الفلسط

وقف الحرب والعدوا  وحق  دماء أبياء شعبيا، غنر أ  الحكومة اإلسرائنلنة رفضت إرسال وفد إلى 
 القاهرة تحت ذرائع واهنة".

 8/4/4108الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 أيام ثالثة: معبر رفح يتعرض لقصف إسرائيلي منذ في غزة الداخلية 
الت وزارة الداخلنة الفلسطنينة، إ  "معبر رفح الحدودي مع مصر نتعرض إلطالق يار وقصف ق

وأوضح المتحدث باسم الوزارة إناد البزم  أنام". 9بالقذائف بشكل متواصل م  الجنش اإلسرائنلي ميذ 
في بنا  صحفي، مساء األحد إ  "معبر رفح، الفاصل بن  قطاع غزة ومصر، بات في حكم المغلق 

طالق اليار م  الجنش اإلسرائنلي بشكل متواصل".  بسبب تعرضه للقصف وا 
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وأضاف البزم: "لقد تواصليا مع اللجية الدولنة للصلنب األحمر م  أجل توفنر الحمانة لميطقة معبر 
رفح، حتى نتسيى للعاملن  في المعبر ممارسة عملهم، لضما  استمرار عمل المعبر وحفاظ ا على 

 ولك  دو  جدوى".حناة المسافرن ، 
 8/4/4108، فلسطين أون الين

 

 جرائم حرب غزةو  "قصىاأل"في  "إسرائيل"قريع: ممارسات  
حذر عضو اللجية التيفنذنة في ميظمة التحرنر رئنس دائرة شؤو  القدس احمد قرنع : القدس المحتلة

والتجاوزات  م  تصاعد اجراءات وايتهاكات حكومة االحتالل االسرائنلي والتبجح في الممارسات
"خطبة"  بألقاءواعتبر ابو عالء، قنام أحد كبار الحاخامات النهود  التهوندنة في المدنية المقدسة.

عمال عدواينا عيصرنا سافرا يابعا  بصوت مرتفع م  فوق أحد مصاطب المسجد األقصى، تلمودنه
 االقصى.ع  حقد صهنويي واستفزازا لمشاعر المسلمن  والمصلن  والمرابطن  في باحات 

وطالب قرنع، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوا  الغاشم على غزة ووقف شالل الدم بحق 
 وااللتزام برفع الحصار وفتح المعابر ع  القطاع الباسل. المدينن  العزل،

 8/4/4108الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 دخال مساعدات غذائية لمخيم اليرموكإأنور عبد الهادي:  
قال مدنر الدائرة السناسنة لميظمة التحرنر الفلسطنينة في دمشق السفنر أيور عبد  :وفا –شق دم

الهادي، ايه سنتم بعد عدة أنام ادخال أربعة آالف سلة غذائنة، باسم ميظمة التحرنر، الى أهليا 
 المحاصرن  في مخنم النرموك، بتوجنهات م  الرئنس محمود عباس.

 بإعادةاع في مخنم النرموك بدأت تسنر باالتجاه االنجابي، وبدأيا وأضاف عبد الهادي، األوض
العائالت الى المخنم مم  لدنهم أقارب هياك، مشنرا الى أ  عدد العائالت التي دخلت المخنم وصل 

وأشار الى أيه جرى ادخال األدونة المهمة للمخنم كأدونة السرطا  والقلب  عائلة. 400الى يحو 
اع م  اللقاحات ميها: )شلل األطفال، والكبد، والتنفوئند(، اضافة الى المعقمات والسكري، وسبعة أيو 

آالف مرنض الى خارج المخنم لتلقي العالج، وطلبة  5وسالت غذائنة م  وكالة الغوث، واخراج 
 النثايونة العامة للتقدم المتحايات الدورة التكمنلنة.

 8/4/4108الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 مسجدا  في غزة خالل عدوانه 80اف: االحتالل دم ر وزير األوق 
قال وزنر األوقاف والشؤو  الدنينة في الحكومة الفلسطنينة، نوسف ادعنس، إ  حكومة  رام هللا:

االحتالل اإلسرائنلي تعمل على تقسنم المسجد األقصى المبارك زماينا  ومكاينا  مستغلة االيشغال 
وما  على قطاع غزة. وكشف ادعنس، في تصرنح صحفي تلقت ن 12الدولي بالعدوا  المستمر ميذ 

مسجدا  بشكل  42، ع  تدمنر طائرات االحتالل اإلسرائنلي لـ 9/8"قدس برس" يسخة عيه األحد 
مسجدا  دمرت بشكل جزئي، إلى  210كامل في قطاع غزة خالل العدوا  المستمر، باإلضافة لـ 

 غزة كمقرات لجا  الزكاة وغنرها.جايب استهداف المؤسسات الدنينة األخرى في 
ودعا وزنر األوقاف الفلسطنيي ميظمة المؤتمر اإلسالمي والتعاو  اإلسالمي بـ"العمل الجاد والفوري 
على ردع إسرائنل ع  جرائمها وايتهاكاتها التي تزداد نوما  بعد نوم في قطاع غزة والضفة الغربنة 

 بحق المؤسسات الدنينة المختلفة".
 3/4/4108قدس برس، 

 
 تتمثل بوقف إطالق النار وتحقيق مطالب الشعب  األساسيةأبو مرزوق: مهمة الوفد  

موســى أبــو مــرزوق يائــب رئــنس المكتــب السناســي لحركــة حمــاس، أ  المقاومــة  .أكــد  د: الرســالة يــت
 سل مت مطالبها للجايب المصري، وأجرت لقاءات تمهندنة وتشاورنة على مدار نوم األحد.

رزوق فــي تصــرنح خـاا بـــ"الرسالة يــت"، إ  اللقـاء الرئنســي ســنعقد النـوم االنثيــن  الســاعة وقـال أبــو مـ
 ظهر ا مع وزنر المخابرات المصرنة، وسنكو  اللقاء األساسي بشأ  مباحنثات وقف اطـالق اليـار. 21

د وأشار إلى أ  جمنع اللقاءات جرت بـن  الوفـد الفلسـطنيي فـي القـاهرة فقـط، وال نوجـد أي لقـاءات بوفـ
 آخر.

اليــــار وتحقنــــق مطالــــب الشــــعب  إطــــالقوأكــــد أبــــو مــــرزوق أ  مهمــــة الوفــــد األساســــنة تتمنثــــل بوقــــف 
عـادة بيــاء  الفلسـطنيي. وأوضـح أ  مطالــب المقاومـة تمنثــل برفـع الحصــار بشـكل كامــل عـ  القطــاع، وا 

طــالقالمطــار تشــغنله، وفــتح منيــاء بحــري وممــر مــائي،  د ســراح أســرى صــفقة شــالنط وااللتــزام ببيــو  وا 
منـل، ووقـف االعتـداءات علـى أهـالي الضـفة  21 الصفقة، والسماح بتوسنع يطاق الصند ببحر غزة لـ

 المحتلة.
 وأضاف أبو مرزوق أ  المطالب عادلة وتلبي الحد األديى لحقوق الشعب الفلسطنيي.
 3/4/4108، الرسالة، فلسطين
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 لشروطنا يذعن العدو يجعلاستهدافها: نمتلك من القدرات ما  دائرةهددت بتوسيع  "القسام" 
أكدت كتائب الشهند عز الدن  القسام أ  المقاومة ال تزال تمتلك م  األدوات والقدرات ما نمك يهـا مـ  

 لمطالب شعبيا الفلسطنيي العادلة. اإلذعا إرغام العدو اإلسرائنلي على 
سـتقرار طالمـا لـم نـيعم وقالت الكتائب في بنا  صحفي نوم األحد: "ل  نيعم العدو بالهـدوء واألمـ  واال

 شعبيا بمطالبه العادلة وحر نته وكرامته وأميه، وعلى العدو أ  ندرك أ  شعبيا ل  نقبل بأقل م  ذلك".
وأشارت أ  االحتالل اإلسرائنلي اختار أخنـرا  الهـروب بجيـوده مـ  سـاحة المعركـة الحقنقنـة مـع القسـام 

 القصف الجوي والمدفعي.والمقاومة، وآنثر االستمرار في استهداف المدينن  ب
وأكدت أ  "استمرار العدو في هـذه السناسـة القـذرة سـنجعل كـل  المـد  اإلسـرائنلنة فـي دائـرة اسـتهدافيا، 

 فلنست هياك حناة أغلى م  حناة أبياء شعبيا".
"لقد حاوليا قدر اإلمكا  طوال هذه المعركة التركنز على استهداف العسـكرنن  مـ   وأضافت الكتائب:

 -بقــــدر اإلمكــــا  -باط العــــدو ومواقعــــه ومطاراتــــه العســــكرنة وتجم عــــات جيــــوده، وتجيبيــــا جيــــود وضــــ
ــز للمــدينن   اســتهداف غنــر العســكرنن ، لكــ   العــدو كــا  وال نــزال نغط ــي علــى خنبتــه باســتهداف  مرك 

 الفلسطنينن  ولآلمين  في بنوتهم ولتجمعات المواطين  األبرناء".
 -في إطار معركـة "العصـف المـأكول"، فـي نومهـا النثـام  والعشـرن  -وأعليت كتائب القسام نوم األحد

( 25، وبئـر السـبع وأسـدود وكرنـات مالخـي بــ)M75مسئولنتها ع  قصف مدنية "تـل أبنـب" بصـاروخ 
 صاروخ غراد.

 3/4/4108، فلسطين أون الين
 

 .. وكي مون شريك بالجريمةبرفح جريمة حرب ونروااأل  مدرسةحماس: استهداف االحتالل  
جرنمـة  9/8قالت حركة حماس إ  استهداف المدرسة التابعة لـ "أويروا" بـرفح صـباح نـوم األحـد : غزة

وأضــاف بنــا  لليــاطق باســم حمــاس ســامي أبــو زهــري، أ  األمــن   حــرب واســتخفاف بــالرأي العــالمي.
نية العام لألمم المتحدة با  كي مو  شرنك بالمجزرة بسبب صمته علنهـا وتباكنـه علـى الجيـود الصـها

 القتلة وتجاهله لدماء األبرناء المدينن .
مــــواطين  وأصــــنب العشــــرات فــــي مجــــزرة جدنــــدة ارتكبتهــــا قــــوات االحــــتالل بحــــق  20واستشــــهد يحــــو 

 ويروا في مدنية رفح.األالمواطين  اليازحن  في مدرسة أيس الوزنر التابعة لوكالة 
 3/4/4108، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 بمواصلة جرائمها بانتظار التوصل إلى اتفاق لوقف النار "إسرائيلا"ل شعث: ال يجوز السما  

ـــ "األنــام"، إيــه ال  .قــال د عبــد الــرؤوف أريــاؤوط: يبنــل شــعث، عضــو اللجيــة المركزنــة لحركــة "فــتح" ل
نجوز السماح إلسرائنل في االستمرار بارتكـاب جرائمهـا ضـد المـدينن  فـي قطـاع غـزة بحجـة االيتظـار 

 ى اتفاق لوقف إطالق اليار متفق علنه.لحن  التوصل إل
وقال شعث، نقولو  ايه نجب التوصل فورا  إلى وقف إطـالق يـار، فمـاذا باليسـبة للفتـرة حتـى التوصـل 

نســتخدم كــل الجهــد العربــي للضــغط علــى إســرائنل لوقــف عــدوايها علــى غــزة،  إلــى اتفــاقج، نجــب أ 
 أ  تستمر بما تفعلهج.وسواء كا  هياك وقف إطالق يار أم ال فهل مسموح لها 

وأضاف، "أتفهم جندا  أ  هياك أطرافا  تعمـل مـ  اجـل التوصـل إلـى اتفـاق لوقـف إطـالق اليـار متبـادل 
ومقبــول، ولكــ  لمــاذا نســمح إلســرائنل بــأ  تســتمر بمــا تفعلــه وترتكبــه مــ  جــرائم فــي غــزة، كلهــا جــرائم 

فاق وقف إطالق يـار متفـق علنـهج حرب وهل نسمح لهذه الجرائم بأ  تستمر إلى حن  التوصل إلى ات
 وهل نجوز مساواة القاتل بالقتنلج".

وتابع، يح  يسعى بكل جهد لوقف العـدوا  مـ  خـالل وقـف إطـالق اليـار ولكـ  إلـى أ  نـتم التوصـل 
إلى وقف إطالق يار، فإيه ال نجوز إطالقا  الوقـوف إلـى الجايـب بنيمـا تقـوم إسـرائنل بمـا تقـوم بـه مـ  

 م  أطفال ويساء. جرائم ضد المدينن 
وشبه شعث الوضع العربي النوم بأيه شبنه بالوضع الذي ساد أنثياء حصـار إسـرائنل لميظمـة التحرنـر 

 2381وقال، "الوضع العربي هو تماما  منثلما كا  علنه في العـام  2381الفلسطنينة في بنروت عام 
الحصــار وال حتــى مظــاهرة عربنــة نومــا  مــ   88فــال اجتمــاع للجامعــة العربنــة وال للقمــة العربنــة أنثيــاء 

يما آيذاك جرت فقط مظاهرة إسرائنلنة في إسرائنل ومظاهرات في العـالم الغربـي بنيمـا العـالم العربـي  وا 
 صامت".

إلــى ذلــك، فقــد أدا  شــعث بشــدة "إعــال  الوالنــات المتحــدة أيهــا ســمحت إلســرائنل باســتخدام المخــزو  
تك والتدمنر لتعونض ما تم استخدامه في الفترة الماضـنة"، االستراتنجي م  قيابل الطائرات وذخنرة الف

 وتساءل "لماذا ال نوجد احتجاجج لماذا نمر هذا القرار دو  احتجاج عربيج ما هذا الوضعج".
وقـال، شــيء مفجــع أ  تقــوم أمنركــا مــرة نثاينــة، بعــد أ  قامــت بــذلك فــي الحــرب األولــى علــى غــزة عــام 

م نقصــفو  غــزة، نجــب أ  نحــتج العــرب بشــدة علــى هــذا القــرار ، بتزونــد إســرائنل باألســلحة وهــ1008
الذي نضع أمنركا في دائرة االتهام فهم نعطويهم الصوارنخ والقيابل لقصف مديننيا، هذا األمر نجعـل 



 
 
 

 

 
           03ص                                     3400 العدد:     8/4/4108 ثنينال  التاريخ:

 

أمنركــا متورطــة فــي هــذه الحــرب وعلــى الحكومــات العربنــة أ  تحــتج علــى هــذا القــرار فهــو غنــر جــائز 
   أ  نجد تفسنرا  واحدا  له سوى التواطؤ في العدوا .وغنر الئق وال نمك  ألي إيسا

 8/4/4108، األيام، رام هللا
 
 لصرف األنظار عن المجازر حماس: التهدئة المعلنة إسرائيليا   

 2حكومـــة االحـــتالل اإلســـرائنلي "هديـــة إيســـاينة" فـــي قطـــاع غـــزة لمـــدة  إعـــال رفضـــت حركـــة حمـــاس 
 لصــرف األيظــار عــ  المجــازر المرتكبــة فــي قطــاع غــزة".ســاعات النــوم االنثيــن ، معتبــرة أيهــا "تهــدف 

وقال الحركة على لسا  المتحـدث باسـمها سـامي أبـو زهـري فـي بنـا  لـه إ  "التهدئـة المعليـة إسـرائنلنا 
فــي غــزة هــي مــ  طــرف واحــد وتهــدف لصــرف األيظــار عــ  المجــازر المرتكبــة بحــق ســكا  القطــاع 

 ويدعو شعبيا للحذر".
 8/4/4108، فلسطين أون الين

 
 حماس تدعو األطراف الدولية لتصحيح مواقفهم بعد اكتشاف التضليل الصهيوني 

، االحـــتالل الصـــهنويي بخـــداع العـــالم، بادعائـــه أســـر 9/8تهمـــت حركـــة حمـــاس عصـــر األحـــد : اغـــزة
خـدعت وزنـر  "إسرائنل"وقال عز ت الر شق عضو المكتب السناسي لحركة حماس إ   المقاومة جيدي.
ي جو  كنري واألمن  العام لألمـم المتحـدة بـا  كـي مـو  حـن  ادفعـت خطـف جيـدي الخارجنة األمرنك

مــ  جيودهــا فــي رفــح، نثــمف اعترفــت حقــا  أيفــه قتــل فــي اشــتباك، واســتغلت ذلــك لخــرق التهدئــة وارتكــاب 
 مجزرة مرو عة في رفح جيوب غزة ضد المدينن  م  األطفال واليساء.

موقفهـــا الميحـــاز لالحـــتالل، واالعتـــذار لشـــعبيا عـــ  تســـر عها وأكـــد أ  األمـــم المتحـــدة مطالبـــة بتغننـــر 
 بتحمنل حماس مسؤولنة خرق التهدئة.

م  جايبه، قال الياطق باسم الحركة سـامي أبـو زهـري فـي تصـرنح مقتضـب إ  االحـتالل ادعـى أسـر 
ودعــت  جيــدي نثــم اعتــرف حقــا  أيــه قتــل فــي اشــتباك واســتغل ذلــك لخــرق التهدئــة وارتكــاب مجــزرة رفــح.

حركة األمن  العام لألمم المتحدة با  كي مو  واألطراف الدولنة إلى تصحنح مواقفهم بعـد اكتشـاف ال
 الكذب والتضلنل الصهنويي.

 3/4/4108، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 كلم 4تكشف عن بندقية قنص من صناعتها بمدى  "القسام" 

ياعاتها العسـكرنة، وهـي عبـارة عـ  كشفت كتائب الشهند عز الدن  القسـام األحـد عـ  إحـدى صـ: غزة
كلم،  1ملم وذات مدى قاتل 2445وعرضت القسام خالل فندنو بنثته بيدقنة قيا عنار  بيدقنة قيا.

 وأطلقت علنها اسم "غول" تنمي ا بالشهند القسامي القائد عديا  الغول.
ول" قتـل خاللهـا ونظهر الفندنو عملنات قـيا يفـذها قياصـو القسـام ضـد جيـود االحـتالل بالبيدقنـة "غـ

 عدد م  جيود االحتالل.
 3/4/4108، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بعدد من الصواريخ                السرائيليةالمقاومة تقصف المدن  

ـــل أبنـــب، واســـدود، ومالخـــي بعـــدد مـــ  9/8قصـــفت المقاومـــة الفلســـطنينة نـــوم األحـــد : غـــزة ، مـــد  ت
 تي ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائنلي في قطاع غزة.الصوارنخ والقذائف، رد ا على المجازر ال

( قامـت بقصـف تـل ابنـب 22400في عدة بالغات عسكرنة، أيها وعيد السـاعة ) وقالت كتائب القسام
( 22:95صوارنخ م  يوع "غراد"، كما قامت وعيد السـاعة ) 9"، و"كرنات مالخي" بـ M75بصارنخ "

قذائف  9"، باإلضافة إلى موقع "ياحل عوز" بـ 202ع "صوارنخ يو  4بقصف مستوطية "كفار عزة" بـ 
 قذائف هاو . 9هاو ، والحشودات شرق الزنتو  بـ 

كما أعليت ع  قيصها لجيـدي إسـرائنلي شـرق جبالنـا، وقصـف تجمـع لآللنـات والجيـود شـرق جبالنـا بــ 
 لنا.قذاف هاو ، في الوقت الذي أعليت فنه ع  تفجنر عبوة برمنلنة في دبابة شرق جبا 20

صوارنخ م  يوع "غراد"،  9أيها قصفت ظهر النوم األحد، "أسدود" بـ  م  جايبها، أعليت سرانا القدس
 كما قامت بقيا جيدي شرق التفاح "وأصابته بدقة"، بحسب البنا .

 3/4/4108قدس برس، 

 
 منذ بداية العدوان صاروخا   001 تقصف تل أبيب با "القسام" 

(، عـ  قصـفها 8-9لقسام الجياح المسلح لحركة حماس، النوم األحد )أعليت كتائب عز الدن  ا: غزة
  نوما. 18صاروخا ميذ بدء العدوا  الصهنويي على القطاع قبل  222 لمدنية "تل أبنب" بـ
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صــاروخا ميــذ بــدء العــدوا   222 وقالــت الكتائــب فــي تصــرنح مقتضــب: "قصــفيا مدنيــة "تــل أبنــب" بـــ
 م  شهر نولنو/ تموز الماضي". الصهنويي على قطاع غزة في السابع

 3/4/4108، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 األكثر مهارة على الكوكب واشنطن بوست: جنود حماس 

  في مقال  يشرته صحنفة "واشيط  بوست" األمرنكنة، األداء العسكري لكتائب ا  عسكرناكاتبوصف 
 بأيه "أكنثر احترافنة وخطورة" م  ذي قبل. القسام،

"يــو  بوســت" الــذي قــام بترجمــة المقــال، فــإ  الكــاتبن  )الميتمنــن  لمؤسســات عســكرنة  وبحســب موقــع
أمرنكنـــة(، نقـــوال  عبـــر مقالهمـــا إيـــه علـــى الـــرغم مـــ  أ  تطـــور أداء الجنـــوش ن قـــاس بـــالعقود والســـين  
الطونلة، إال أ  تطور أداء كتائب القسام والحركات الجهادنة نمك  مالحظته على مدار سيوات قلنلـة 

ســبتمبر، وهــي ذاتهــا فتـــرة االيتفاضــة النثاينــة، كـــا   22شــكل كبنــر للغانــة، ففـــي الفتــرة التــي تبعـــت وب
الجهـــادنو  فـــي العـــالم كلـــه أقـــل خبـــرة، وكـــا  الجيـــود اليظـــامنو  نحتـــاجويهم فقـــط أ  نخرجـــوا لنطلقـــوا 

ا أو دفقة م  رصاصات الرشاشات لنعرفوا أماكيهم ونتعـاملوا معهـم بشـكل حاسـم، لكـ   األمـر صاروخ 
 لم نعد كذلك.

ونشــنر المقــال إلــى أ  مــراقبن  اعترفــوا بــأ  مشــاة حــزب هللا هــم مــ  أكنثــر الجيــود المشــاة مهــارة علــى 
أنثياء عملنـة "الرصـاا المصـبوب" )أطلقـت  1008الكوكب، وكذلك "حماس" التي تطورت بشدة بن  

فسـها بشـكل أسـرع، أمـا اآل  علنها المقاومة اسم معركة الفرقا (، فسابق ا كايـت المقاومـة تكشـف عـ  ي
فهي تيتظر جيود االحتالل لنمروا م  خالل كمائيهم، تمام ا كما كا  نفعل حزب هللا وحتى كما تفعـل 

 "داعش" في العراق وسورنا، كما أنثبتت تقارنر عدة تطور قدراتهم اليوعنة فضال  ع  الصاروخنة.
إيهـا تتمتـع بتسـلنح جنـد، وجيودهـا مـدربو   ويبه الكاتبا  إلى التطور الذي شهدته "حماس"، التـي قـاال

ـا واحـد ا، أصـبحت هيـاك  بشكل  ممتاز، مؤكـدة  أيـه بـدال  مـ  العملنـات الفدائنـة التـي كـا  نيفـذها شخص 
وحــدات للقتـــال وتــدرنبات متفوقـــة علــى أســـلحة يوعنــة، وكـــذلك تــدرنبات علـــى تكتنكــات مختلفـــة إلدارة 

 المعارك.
فــإ  تلــك الحــرب ومــا شــابهها تعمــل كســاحة تــدرنب مــ  الدرجــة ونضــنف المقــال: "مــ  ياحنــة أخــرى، 

األولـى، فهـي تسـمح لهـم بصـناغة القـادة وتطـونر التكتنكـات وممارسـة التـدرنب بشـكل عملـي والميـاورة 
ـا نيطبـق بشـكل كامـل علـى السـاحة السـورنة وعلـى جيـود حـزب هللا  في الميـاطق الحضـرنة، وهـذا أنض 

اعش وحـزب هللا فـي سـورنا بـدال  مـ  أ  نضـعف الفـرنقن  فإيـه وداعش على حد سواء، بل إ  صراع د
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نقونهمــا مــ  حنــث األســباب التــي ذ كــرت". وتــابع المقــال، محــذ ر ا الجــنش األمرنكــي، مــ  مصــنر جــنش 
االحــتالل الصــهنويي: "مــا يــراه فــي غــزة وســورنا والعــراق هــو بمنثابــة تحــذنر ألي شــخا نــدعو لعــودة 

رنــة األمرنكنــة مــا زالــت تمنثــل المعنــار العــالمي للقــوة العســكرنة، لكــ  الجيــود األمــرنكنن  للميطقــة، البح
منزتها اليسبنة تتضاءل في تلك المياطق، كمـا تتحـول المجموعـات المسـلحة إلـى جنـوش احترافنـة مـع 

 عقندة ومهارات تكتنكنة، وهذا سنؤدي إلى مستوى جدند م  الخسائر، نعلمه اإلسرائنلنو  اآل ".
 8/4/4108، السبيل، عم ان

 
 على غزة مواقف الجامعة العربية ومنظمة التعاون السالمي تجاه العدوان حماس تنتقد 

إسماعنل رضـوا  الـوزنر السـابق والقنـادي البـارز فـي حركـة حمـاس بموقـف  .أشاد د: عبدالحمد قطب
روانـة الـذي أدا  ايحنـاز األمـن  العـام لألمـم المتحـدة لل دولـة قطـر، الشنخ تمنم ب  حمد آل نثايي أمنـر

 اإلسرائنلنة وتحمنله حركة حماس مسؤولنة اختفاء الضابط اإلسرائنلي.
وقــال رضــوا  فــي حــوار لـــ"الشرق" إ  موقــف ســمو األمنــر تعبنــر واضــح عــ  ايحنــاز دولــة قطــر للقــنم 

بادة.  اإليساينة ورفضها لكل ما نتعرض له الشعب الفلسطنيي م  مجازر وا 
قال رضوا  إ  الحركـة أرسـلت عضـوي المكتـب السناسـي وحول مشاركة حماس في محادنثات القاهرة 

للحركـــة وهمـــا عـــزت الرشـــق ومحمـــد يصـــر لعـــرض مطالـــب الشـــعب الفلســـطنيي وســـماع وجهـــة يظـــر 
الحركــة وقــال إيــه ال نوجــد تغننــر فــي مطالــب الشــعب الفلســطنيي وفــي مقــدمتها وقــف العــدوا  ورفــع 

 الحصار الجائر على الشعب.
نـــارة القـــاهرة بعـــد أ  تمـــت دعوتهـــا وذلـــك لتقـــدنم مطالـــب الشـــعب وأضـــاف أ  الحركـــة وافقـــت علـــى ز 

الفلسـطنيي وسـماع رؤنـة الحركـة عــ  الحصـار الجـائر علـى قطـاع غــزة، كمـا ذكـر أنضـا  أ  المقاومــة 
سـاعة إال أ  إسـرائنل  21الفلسطنينة قد قبلت بالتهدئـة التـي أعليـت عيهـا الخارجنـة األمرنكنـة ومـدتها 

وبــادرت بــالهجوم علــى ميطقــة رفــح األمــر الــذي اســتدعى المقاومــة للــرد هــي مــ  قامــت بخــرق الهديــة 
 على الهجوم اإلسرائنلي. مؤكدا  أ  المقاومة ال تعرف مصنر الضابط اإلسرائنلي.

وايتقــد مواقــف الجامعــة العربنــة وميظمــة التعــاو  اإلســالمي تجــاه العــدوا  مؤكــدا  أيــه موقــف متخــاذل 
صـــــالة األمـــــة وعراقتهـــــا وال نســـــتجنب لتضـــــحنات الشـــــعب ومتـــــواطق وموقـــــف جبـــــا  وال نعبـــــر عـــــ  أ

الفلسطنيي، قائال إيهم فقط نيتظرو  أداء صالة الغائب على الشعب الفلسطنيي، ويحـ  يقـول لهـم إ  
ذا كيتم تظيو  أ  هذا الكنا  ل  نيكسر فيح  بفضـل هللا  التارنخ ل  نرحمكم والشعوب ل  ترحمكم، وا 

 كسرياه بإمكاياتيا المتواضعة.
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كــد رضــوا  ارتفــاع الــروح المعيونــة للشــعب الفلســطنيي وللمقاومــة وكشــف ليــا القنــادي الفلســطنيي أ  وأ
الهدف م  إذاعة التسجنل المصـور لعملنـة يحـال عـوز هـو إنثبـات كـذب الكنـا  الصـهنويي فـي ادعـاء 
 عـــدم ســـقوط قتلـــى مـــ  جيـــوده وأ  هـــذه العملنـــة جعلـــت الـــروح القتالنـــة لـــدى القنـــادة العســـكرنة وجيـــود
االحــتالل تتراجــع بشــكل كبنــر خاصــة وأ  هــذه العملنــة وقعــت داخــل األراضــي الواقعــة تحــت ســنطرة 

 االحتالل
 8/4/4108، الشرق، الدوحة

 
 تعمل على تحويل مدن ومخيمات القطاع إلى مقابر أرقام جماعية "إسرائيل" :فتح 

اع غزة يشأت الوحندي أ  أكد المتحدث باسم مفوضنة األسرى والمحررن  بحركة فتح في قط: رام هللا
آلــة الحــرب اإلســرائنلنة العدواينــة تعمــل علــى تحونــل القطــاع مــديا ومخنمــات وقــرى إلــى مقــابر أرقــام 

 جماعنة م  خالل القصف الجوي والبحرنة والبري.
تقصف البنوت واألبراج وأنيما تـدب الحنـاة فـوق رؤوس السـكا  واآلميـن  مـ   "إسرائنل"وقال الوحندي 

حنث المئات م  األسر والعائالت استشهدت تحت أيقاض وأطالل البنوت التي أصـبحت  أبياء شعبيا
أنثرا بعد عن  بفعـل القصـف مـا جعـل مـ  البنـوت والبينـا  فـي مـد  ومخنمـات وقـرى قطـاع غـزة أشـبه 
 بمقــابر األرقــام اإلســرائنلنة التــي تحتجــز وتعتقــل فنهــا إســرائنل جنثــامن  الشــهداء الفلســطنينن  والعــرب.

أ  ال فــرق بــن  مــا صــيعته آلــة الحــرب اإلســرائنلنة فــي غــزة وبــن  مقــابر األرقــام حنــث تحلــل  وأوضــح
ـــامن  بعـــد بقائهـــا ألنـــام تحـــت الركـــام واأليقـــاض وعـــدم معرفـــة أصـــحابها بســـبب تمزقهـــا وتقطنـــع  الجنث

 أوصالها وحرقها بينرا  الصوارنخ الجونة وقذائف الدبابات والبوارج البحرنة.
مقابر أرقام تم الكشف عيها وتعتقل فنها إسرائنل عـدد كبنـر مـ   5ك أكنثر م  وذكر الوحندي أ  هيا

جنثــامن  الشــهداء الفلســطنينن  والعــرب ميــذ عشــرات الســين  فــي حــن  أ  إســرائنل تقــوم خــالل حربهــا 
العدواينــة علــى قطــاع غــزة بصــياعة مقــابر أرقــام جماعنــة جدنــدة فــي القطــاع حنــث ال تــزال عشـــرات 

 الميازل واألماك  التي طالها القصف اإلسرائنلي. الجنثامن  تحت أيقاض
ودعا الوحندي لموقـف فلسـطنيي رسـمي ودبلوماسـي أكنثـر صـالبة لوقـف العـدوا  مشـددا علـى ضـرورة 
قنام جامعة الدول العربنة بواجباتها والتزاماتها في توفنر الحمانة الالزمة للشعب الفلسطنيي في قطـاع 

ســياد قطــاع غــزة إلــى جايــب دور الجالنــات الفلســ طنينة والعربنــة وفــي كافــة أمــاك  تواجــدها فــي دعــم وا 
 غزة.

 8/4/4108، الحياة الجديدة، رام هللا
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جراءات منعا  لالنجرار نحو معارك عرسال دوريات للقوة المشتركةمخيم عين الحلوة:    وا 

طنينن  علـى أجمعت الفصائل والقوى الفلسطنينة الفاعلة في مخنم عن  الحلـوة لالجئـن  الفلسـ: بنروت
رفضها إقحام المخنم في مسلسل االعتداءات المسلحة التي تستهدف وحدات الجنش اللبيايي الميتشرة 
حول بلدة عرسال البقاعنة م  جايب المجموعات اإلرهابنة المتمنثلة بجبهة "اليصرة" و"داعش". وقالت 

وصــا  الجــنش اللبيــايي مصــادر بــارزة فنهــا إ  التيســنق مســتمر مــع القنــادات األمينــة فــي صــندا وخص
لتفونت الفرصة على م  نحاول االصطناد في الماء العكر واإلساءة الى عالقـة الفلسـطنينن  بـالجوار 

 وخصوصا  صندا.
وأكدت المصادر يفسها أ  القـوى والفصـائل الفلسـطنينة الوطينـة واإلسـالمنة تـداعت الـى التشـاور فـور 

ألمينــة فــي عرســال لميــع أي ارتــدادات لمــا نجــري فــي بــدء االعتــداءات علــى الجــنش اللبيــايي والقــوى ا
ــدة البقاعنــة نمكــ  ا  تــؤدي الــى اإلخــالل بــاألم  واإلســاءة الــى عالقــة المخــنم بصــندا والميــاطق  البل
األخــرى. ولفتــت الــى ا  القــوة األمينــة المشــتركة فـــي المخــنم بــادرت الــى تكنثنــف دورناتهــا فــي جمنـــع 

دم االيجــرار الــى أي تــوتنر أميــي مــع القــوى األمينــة اللبياينــة، أحنائــه وشــوارعه داعنــة الــى التهدئــة وعــ
وقالت ا  قنادة هذه القوة على تيسنق دائم مع رئنس فـرع المخـابرات فـي الجـنش اللبيـايي فـي الجيـوب 

 العمند علي شحرور.
وكشفت أ  حركة "فتح" و"عصبة األيصار" عززتا وجودهما داخـل القـوة األمينـة المشـتركة، وقالـت إ  

عصبة تواصلت مع بعض المجموعات اإلسالمنة المتشددة والمتطرفة داعنة إناهـا الـى التـزام التهدئـة ال
 الفلسطنينة. -لقطع الطرنق على أي إشكال أميي نمك  ا  نهدد العالقة اللبياينة 

وأوضحت أ  الوضع في عن  الحلوة هادئ وطبنعي وأ  سكايه نتجولو  بحرنة، وقالت ا  "الفصائل 
حالنــا  بالوضــع الــذي تعنشــه غــزة يتنجــة العــدوا  اإلســرائنلي المســتمر علنهــا، فــي ظــل صــمت ميشــغلة 

 دولي وايعدام المبادرة العربنة لوقف المجازر التي ترتكب بحق شعبيا في القطاع".
وتابعــت المصــادر أ  الفصــائل ملتزمــة عــدم الــدخول طرفــا  فــي كــل مــا نجــري فــي عرســال. وهــي تقــوم 

دابنر وباإلمكايــات المتاحــة لهــا لميــع أي ردود فعــل نمكــ  ا  تــيعكس ســلبا  علــى بكــل اإلجــراءات والتــ
 عالقة المخنم بصندا أو بالقوى األمينة اللبياينة.

وفـي هــذا الســناق، علمــت "الحنـاة" أ  "عصــبة األيصــار" أخــذت علــى عاتقهـا التواصــل مــع "أمنــر فــتح 
هننثم الشعبي وأ  هذه االتصـاالت أنثمـرت عـ  اإلسالم" في المخنم اسامة الشهابي، وقائد "جيد الشام" 
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مبادرتهمــا الــى توزنــع رســائل عبــر شــبكات التواصــل االجتمــاعي تــدعو أيصــارهما للتهدئــة والتيبــه مــ  
 القنام بأي تحرك نمك  ا  نؤدي الى اإلخالل باألم .

 8/4/4108، الحياة، لندن
 
 ساعات باستثناء رفح لسبعتعلن عن هدنة  "إسرائيل" 

إيها ستوقف إطالق اليار م  جايب واحد في معظم قطاع  "إسرائنل"قالت : ال المغربييض -القدس 
غزة نوم اإلنثين  لتسهنل دخول المساعدات اإليساينة والسماح لمئات اآلالف م  الفلسطنينن  الذن  

 شردتهم الحرب الدائرة ميذ يحو أربعة أسابنع بالعودة إلى دنارهم.
سرائنلنة في بنا  إ  هذه الهدية التي تبدأ في الساعة العاشرة صباحا وقال مسؤول بوزارة الدفاع اإل

بتوقنت جرنيتش( ل  تسري على مياطق في مدنية  24:00حتى  02:00)م   وحتى الخامسة مساء  
رفح بجيوب غزة كنثفت فنها القوات البرنة اإلسرائنلنة هجماتها بعد مقتل نثالنثة جيود في كمن  يصبته 

 عة.حماس هياك نوم الجم
 وقال المسؤول "إذا خرقت الهدية سنرد الجنش على إطالق اليار خالل فترة الهدية المعلية."

وقال المسؤول إ  شرق رفح هي الميطقة الحضرنة الوحندة التي مازالت تتواجد فنها قوات ودبابات 
 .قرب حدود غزة مع إسرائنل في مطلع األسبوع االيتشارإسرائنلنة بعد االيسحاب أو إعادة 

 8/4/4108، وكالة رويترز لألنباء
 
 "إسرائيل"في  عاصفا   من غزة يثير جدال  الجيش سحب قوات  نتنياهو إعالن 

رئنس الحكومة اإلسرائنلنة بينامن  ، أ  حلمي موسى، ع  8/4/4108، السفير، بيروتذكرت 
كايت قد احتلتها على  يتيناهو أعل  قرار الكابنيت بإخراج القوات اإلسرائنلنة م  غالبنة األراضي التي

ع  إمكاينة البقاء في األراضي  "إسرائنل"شرنط ضنق على طول القطاع. وخالفا  لما كا  نعل  في 
يشاء "حزام أميي"، تقرر االيسحاب جزئنا  والبقاء في مواضع مطلة  التي تقدمت فنها هذه القوات وا 

 وقلنلة االحتكاك مع المقاومة.
ألسئلة في المؤتمر الصحافي أ  دواعي إعادة االيتشار عمالينة ولم نخف يتيناهو في رده على ا

وأيها لتقلنا الخطر الذي نحنق بالجيود اإلسرائنلنن  العاملن  هياك. ولنس مستبعدا  أ  هذه الخطوة 
التي خالف فنها يتيناهو يهم النمن  اإلسرائنلي وقادته، تلبي أنضا  مطالب دولنة تخشى م  كارنثة 

 لقطاع وأهله. إيساينة تحنق با
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وفي كل حال، قال يتيناهو: "ال أقول متى ييتهي وكنف سيذهب. ال التزام ليا سوى بمصالحيا 
األمينة. يح  سييتشر في األماك  المرنحة ليا كي يقلا احتكاك جيود الجنش اإلسرائنلي". وعيت 

عملنة البرنة لميع كلماته هذه الشيء ويقنضه، لك  الجمنع نعرف أ  القرار هو العمل على إيهاء ال
 المزند م  الخسائر في صفوف الجنش بعدما غدا النثم  باهظا .

وأنثار هذا القرار غضب أوساط واسعة جدا في الجمهور والحلبة السناسنة اإلسرائنلنة، التي اعتبرته 
 إعال  يصر موهوم للتغطنة على تراجع مهن .

ايخرطت أمس، في جدل  "إسرائنل، أ  "برهوم جرانسي، ع  8/4/4108، الغد، عم انوأضافت 
أخذ طابع االصطفافات الحزبنة حول قرار سحب بعض القوات م  قطاع غزة، إذ ايتقد النمن  
المتشدد رئنس وزرائه بينامن  يتيناهو ودعاه لتشدند العدوا ، بنيما ايبرى وزراء ومحللو  للدفاع ع  

 لمة "فشل".القرار، الذي ووجه بسنل م  التحلنالت التي تمحورت حول ك
فرئنس لجية الخارجنة واألم  البرلماينة، أعل  عزمه تشكنل لجية تحقنق في أداء الجنش، موجها 
اتهامات واضحة لجهاز المخابرات العامة، وم  قبلها لجنش االحتالل، لفشلهم في عرض تقدنر 

 صحنح لقوة حركة حماس وحجم األيفاق التي حفرتها في قطاع غزة.
صحفنة أمس اجتماع الطاقم الوزاري المقلا للشؤو  األمينة في يهانة ووصفت عدة تقارنر 

األسبوع، الذي اتخذ فنه قرار سحب القوات م  القطاع، بأيه طغت علنه أجواء "خنبة األمل"، وقال 
محللو ، وم  بنيهم ياحوم بارينع، إ  يتيناهو ووزنر حربه موشنه نعلو  بحنثا ع  صنغة لنعليا فنها 

لمحلل السناسي في صحنفة "معارنف" ب  كسبنت، "لقد اضطر بينامن  يتيناهو اليصر، وقال ا
للوقوف، كنفما اتفق، أمام األمة واإلعال  أييا ايتصريا. أو أييا سييتصر في موعد ما. أيا في شك 

 كبنر إذا كا  هو يفسه نؤم  بما نقوله".
ا أ  جنشهم أزال ما أسمناه وسعى يتيناهو ونعلو  إلى إظهار إيجاز لجنش االحتالل، إذ اعتبر 

"التهدند األكبر م  غزة"، وهي شبكة األيفاق، وقال محلل الشؤو  االستخباراتنة في صحنفة 
"معارنف" نوسي منلما ، إيه حسب تقارنر جنش االحتالل، فقد "دم ر" جنش االحتالل تقرنبا، في 

يت "في أعماق مختلفة التي ندعي وجودها االحتالل، وكا 92غضو  أسبوعن ، كل األيفاق الـ
 مترا، وتضميت مداخل كنثنرة م  عدة أماك . 90و 15وصلت حتى إلى 

ولك  في المقابل القى يتيناهو ايتقادات م  وزراء النمن  المتطرف، ويواب م  التنار األكنثر تشددا 
رنئنل، في حزب اللنكود، فقد قال وزنر البياء واإلسكا  م  حزب المستوطين  "البنت النهودي" أوري أ
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"نجب التوغل في أجزاء مهمة م  قطاع غزة برا ، وبشكل أوسع، م  أجل إحباط تهدند القذائف، 
 وعلى الجنش أ  نقوم بما نجب أ  نقوم به، وعلى يتيناهو أ  نهاجم، ال أ  نلقي الخطابات".
ألساسي وقال وزنر السناحة النمنيي المتطرف عوزي ليداو، م  حزب "نسرائنل بنتنيو"، إ  الهدف ا

م  العملنة لم نتم إيجازه، "لم ييجز أهداف الحملة، ألييا عالجيا قضنة نثايونة، وهي قضنة األيفاق، 
 .والتهدند األساسي م  حركة حماس هو شبكة القذائف"

معتبرا أ   كما واجه يتيناهو ايتقادا م  اليائب السابق لوزنر الحرب دايي ديو  م  حزب اللنكود،
 نعيي وقف القتال في غزة. االيسحاب نجب أ  ال

قد  "إسرائنل"إلى أ   ملمحهوفي المقابل، فقد دافعت وزنرة القضاء تسنبي لنفيي ع  قرار االيسحاب، 
تقف أمام مطالب دولنة أخرى في حال استمر العدوا ، فقد قالت لصحنفة "ندنعوت أحريوت"، على 

، "هل ترندو  أ  يبدأ بالحدنث ع  إزالة موقعها في اإليتريت ردا على م  نطالبو  باستمرار العدوا 
الحصار ع  قطاع غزةج ال يرند وال في هذا الوقت"، ودعت لنفيي التوصل لتفاهمات مع الحلبة 
الدولنة تقود إلى تغننر جذري في قطاع غزة، وفي صلبه يزع السالح م  القطاع، وا عادة السلطة 

 الفلسطنينة للسنطرة على القطاع".
 
 سرائيلي: خسرنا معركة استراتيجية أمام غزةوزير السياحة ال 

أقر وزنر السناحة اإلسرائنلي عوزي اليداو، بفشل الجنش اإلسرائنلي في تحقنق  :القدس المحتلة
وقال اليداو في  أهداف العدوا  على قطاع غزة، قائال : "خسريا معركة استراتنجنة أمام قطاع غزة".

: "تآكلت قوة ردع الجنش اإلسرائنلي بشكل أمسح مقابلة مع صحنفة "ندنعوت احرويوت" صبا
نوما  الماضنة ضربات جونة وبرنة وبحرنة ولك  لم نيجح في  12دراماتنكي، ووجه الجنش خالل 

وأضاف: "إسرائنل ترددت في الحسم أمام حماس وهذه الرسالة مدمرة باليسبة لقوة  معالجة حماس".
على رئنس الوالنات المتحدة االمنركنة باراك اوباما أ  نأخذ الردع اإلسرائنلنة"، مشنرا  الى أيه نتوجب 

 رادعا  مما حصل وأيه ال نوجد أي مجال للتفاوض مع )االرهاب(.

 8/4/4108، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 غيورا آيالند: سكان غزة يتحملون مسؤولية انتخابهم لحماس 

سبق والجيرال في االحتناط غنورا آناليد، اعتبر رئنس مجلس األم  القومي اإلسرائنلي األ: 48عرب 
أ  سكا  قطاع غزة، الذن  نتعرضو  للقتل النومي بآلة الحرب اإلسرائنلنة، نتحملو  مسؤولنة 
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في االيتخابات التشرنعنة الفلسطنينة التي  المجازر التي ترتكبها إسرائنل ضدهم، أليهم ايتخبوا حماس
وكتب آناليد في مقاله األسبوعي في صحنفة  .أعوام 8، أي قبل 1002جرت في مطلع العام 

"ندنعوت أحرويوت" النوم االنثين ، أ  "سكا  غزة مذيبو  في الوضع الحاصل تماما منثلما كا  سكا  
 ألماينا مذيبو  أليهم ايتخبوا هتلر لكي نكو  حاكمهم، وبسبب ذلك دفعوا، وبحق، نثميا غالنا".

 8/4/4108، 84عرب 
 
 تبحث خياراتها من دون مفاوضة حماسو  القاهرة.. إلىا  " لم ترسل وفدإسرائيل" 

لم ترسل إسرائنل، أمس، وفدا إلى القاهرة للمشاركة في مفاوضات وقف : كفاح زبو  - رام هللا
إطالق اليار في قطاع غزة، بل أبقت على كل الخنارات مفتوحة، سواء عبر إيهاء المعركة مع حركة 

ناسنة م  خالل مجلس األم  الدولي، لك  م  دو  حماس م  طرف واحد، أو عبر تسونة س
وأبقت إسرائنل موقفها غامضا م  مفاوضات القاهرة، وقالت وزنرة العدل . التفاوض مع حماس

تسونة ال نجب أ  تكو  مع حماس بل ضد حماس.. التغننر السناسي في "تسنبي لنفيي، أمس، إ  
م  "تصدار قرار م  مجلس األم . وأضافت: ، في إشارة إلى اس"غزة قد نأتي عبر تفاهمات دولنة

 ."المستحنل الونثوق بحماس التي سبق أ  ايتهكت كل اتفاقات وقف إطالق اليار
ويقلت وسائل إعالم إسرائنلنة ع  مسؤولن  إسرائنلنن  قولهم إ  الحكومة تأمل في التوصل إلى توافق 

المفروض على قطاع غزة لك  مع مصر والوالنات المتحدة وآخرن  بشأ  تخفنف محتمل للحصار 
م  دو  أ  تضطر إلى التفاوض مع حماس. وقالت صحنفة إسرائنل النوم المقربة م  رئنس الوزراء 

يافذة التوصل المحتمل إلى وقف إطالق يار مع حماس أصبحت "اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو أ  
لالشتراك في مباحنثات وقف . وأصرت إسرائنل على تجيب إرسال أي وفد إلى القاهرة "مغلقة اآل 

 إطالق اليار رغم الضغوطات األمنركنة والمصرنة.
تحتفظ بأوراق اللعب "وقالت وسائل إعالم إسرائنلنة إ  إسرائنل قررت أ  تظهر لحماس، ولألبد، أيها 

 ."بندها، وهي م  نسنطر على إنقاع األحداث
تخرج الحركة "مع حماس، نعيي أ   وقال محللو  إسرائنلنو  إ  ايتهاء العملنة م  دو  مفاوضات

 ."اإلسالمنة م  دو  إيجازات مهمة على غرار رفع الحصار ع  غزة أو إطالق سراح أسرى
 8/4/4108، الشرق األوسط، لندن
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 في مواجهات غزة خالل األيام األخيرة إسرائيليا   جنديا   031 إصابة: سرائيليإذاعة الجيش ال 

جيدنا صهنوينا بجراح مختلفة بنيهم  292عبرنة اليقاب ع  إصابة كشفت مصادر إعالمنة : الياصرة
بجراح وصفت بالخطرة خالل األنام األخنرة في مواجهات مختلفة مع المقاومة الفلسطنينة على  21

 حدود قطاع غزة.
إ  مستشفى "تل هشومنر" وحدها استقبل  9/8وقالت إذاعة الجنش الصهنويي صباح نوم األحد 

 وصفت جراحهم ما بن  المتوسطة والطفنفة. 10بجراح خطرة و 9مصابا، بنيهم  جيدنا 50حوالي 
متوسطة والباقي وصفت  8جيدنا، خمسة في حالة الخطر و 18ونرقد في مستشفى "سوروكا" حوالي 

جيدنا، وصفت إصاباتهم بالخطنرة،  28وكذلك نرقد في مستشفى "بنليسو "  إصابتهم بالطفنفة.
بن  المتوسطة والخطنرة، كما استقبلت مشافي الجيوب والوسط العدند م  وجيدي وصفت إصابته ما 

 اإلصابات في صفوف الجيود الصهانية، بحسب التقرنر العبري.
 3/4/4108، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  ة.. معظمهم جنودغز  خالل العدوان على إسرائيلي يأكثر من ألفإصابة مستشفيان إسرائيليان:  

نايات يشرها مستشفنا  إسرائنلنا  نقدما  العالج للجيود اإلسرائنلنن  الجرحى في أظهرت ب ل:السبن
 غزة، أ  أكنثر م  ألف جيدي إسرائنلي تلقوا العالج بعد إصابتهم في تلك الحرب.

فم  جايبه قال مستشفى سوروكا اإلسرائنلي في مدنية بئر السبع على صفحته االلكتروينة، نوم 
جرنحا، م  بنيهم  2008ة )في السابع م  الشهر الماضي( تلقى العالج األحد: "ميذ بدء العملن

 مدينا". 952جيدنا و 252
 91بدوره قال مركز برزالي الطبي في عسقال ، على صفحته االلكتروينة صباح النوم األحد إ  "
ن  جرنحا بدرجات متفاوتة نتلقو  العالج في المركز" دو  توضنح مدى إصابات وما إذا كايوا مدين

مصابا" دو   2215وأضاف" ميذ بدانة عملنة "الجرف الصامد" ادخل إلى المستشفى  أو جيود.
توضنح أعداد الجيود م  بنيهم، غنر أ  الموقع ذاته يشر تقرنرا مصورا أعدته القياة العاشرة في 

زالي ما ميذ بدء الحرب ادخل إلى مركز بر  نولنو جاء في مستهله" تموز / 90التلفاز اإلسرائنلي في 
 نقرب م  ألف جرنح ، معظمهم م  الجيود". 

 8/4/4108، السبيل، عم ان
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 تركيا الستخدام قواعدها في مهاجمة إيران تفاوض "إسرائيل": "صنداي تايمز" 
 "إسرائنل"قالت صحنفة صيداي تانمز البرنطاينة، إيه م  المتوقع أ  تبدأ : الخالق لهنب عبد

للقواعد الجونة التركنة،  "إسرائنل"الحالي، تهدف إلى استخدام  مفاوضات مع تركنا خالل األسبوع
 للتدرنب على مواجهة عسكرنة محتملة مع إنرا .

تهدف الستخدام  "إسرائنل"وذكرت الصحنفة في سناق تقرنر أوردته على موقعها اإللكترويي أمس أ  
 ميشآت اليوونة اإلنراينة.التركنة للتدرنب على توجنه ضربة عسكرنة محتملة ضد ال "أكنيشي"قاعدة 

ويوهت الصحنفة إلى أيه م  المقرر أ  نبدأ رئنس مجلس األم  القومي اإلسرائنلي ناكوف أمندور 
زنارة إلى أيقرة خالل األسبوع الجاري، حنث سنعرض على األتراك تزوندهم بأيظمة دفاعنة متطورة 

الجونة العسكرنة الواقعة شمال  "أكنيشي"ة وأجهزة مراقبة في مقابل السماح لإلسرائنلنن  باستخدام قاعد
 غرب أيقرة.

 8/4/4108، االتحاد، أبو ظبي
 
 إدارة السجون السرائيلية تعلن إحباط محاولة هروب لألسرى من سجن "جلبوع" عبر نفق 

نبدو ا  رعب األيفاق نطارد االحتالل حتى داخل السجو ، فقد أعليت ادارة السجو   :القدس المحتلة
سرى فلسطنينن  م  سج  "جلبوع" القرنب م  أ، ايها أحبطت محاولة هرب أمسسرائنلنة العامة اإل

 بنسا  عبر يفق تم حفره أسفل الزيزاية حنث نقنمو .
 أسريواضافت االدارة ايه وفي اعقاب حصولها على معلومات استخبارنة تتعلق بشبهات حول قنام 

"مرحاض" أحد الزيازن ، قامت بالتفتنش نيتمو  لحركة الجهاد االسالمي بحفر يفق م  خالل 
ونجري االم  اإلسرائنلي عملنات فحا وتفتنش لمعرفة طول واتجاه اليفق الذي  وعنثرت علنه.

المراحنض فتحة لبئر نبدو  أحداكتشف بعد عملنة دهم يفذها السجايو  الذن  وجدوا تحت ارضنة 
 ار م  السج .أيها تشكل مدخال ليفق خطط األسرى الستخدامه في عملنة فر 

 8/4/4108، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 مصاب   0811 شهيدا   0481إلى  العدوان حصيلة وارتفاع.. المدنيين استهداف يواصل االحتالل 

 استهدافها في أوغلت االحتالل حرب آلة أ  جاد، حامد ع  ،8/4/4108 هللا، رام األيام، يشرت
 غارات سلسلة أمس، نوم االحتالل، طائرات شيت حنث ،غزة قطاع أيحاء في ميازلهم داخل للمدينن 
 داخل المواطين  عشرات الستشهاد أدى ما ساكينها، رؤوس فوق البنوت م  عددا   خاللها قصفت
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 غارتن  في استشهدوا عوكل عائلة م  وأربعة الغول عائلة م  أفراد تسعة وميهم المدمرة ميازلهم
 شمال في استشهد بنيما الخطاب عائلة م  خمسة شهداست القطاع وسط وفي أمس، فجر ميفصلتن ،

 .المجدالوي عائلة م  وخمسة يجم عائلة م  نثماينة القطاع
 شهداء 204 أمس، نوم شهداء عدد بلغ أيه القدرة أشرف.د غزة في الصحة وزارة باسم الياطق وأعل 
 ميهم محدود وعدد عالقطا م  مختلفة مياطق على المتواصل اإلسرائنلي القصف إنثر استشهدوا جلهم
 .األيقاض تحت م  جنثامنيهم ايتشال تم

 رفح في مياطق عدة استهدفت التي الجونة الغارات أعيف أمس، نوم م  األولى الساعات وشهدت
 في واليساء األطفال م  معظمهم العشرات وأصنب مواطين  عشرة استشهد حنث غزة، قطاع جيوب
 .رفح وسط اليجمة مفترق قرب" األويروا" الغوث كالةلو  التابعة الوزنر ايس مدرسة استهدف قصف
 كما غزة، قطاع وسط البلح دنر مدنية القطاع،وفي شمال غارات عدة االحتالل طائرات وشيت كما

 مدفعنة أ  ومحلنة فلسطنينة أمينة مصادر ذكرت جهتها، م . نويس وخا  غزة، مدنية واستهدفت
 وأنضا   البرنج، مخنم شرق مقبولة لميطقة قصفها والعشرن  النثام  للنوم واصلت اإلسرائنلي االحتالل

 ميازل على جلها سقط التي المدفعنة القذائف بمئات القطاع وسط محافظة في المغازي لمخنم
 .المواطين 

 على العدوا  واصلت االحتالل قوات أ  وفا، ع  ،8/4/4108 هللا، رام الجديدة، الحياة وقالت
 الهائل الدمار م  حالة وسط بأكملها عائالت لتطال المواطين  بحق ازرالمج وارتكاب غزة في أهليا
 ومئات الشهداء عشرات بسقوط تسبب ما ومدارس مستشفنات م  المدينة والميشآت الميازل في

 .الجرحى
 إلى األمس لنل م  متأخرة ساعة حتى ارتفعت المتواصل العدوا  حصنلة أ  الصحة وزارة وأعليت

 201 وأصنب استشهدوا مسعفا 23 أ  إلى مشنرة جرنح، 3400 م  أكنثرو  شهندا، 2840 يحو
 .إسعاف سنارة 92 استهداف وتم العدوا  بدء ميذ آخرو 

 
   غزة في المصابين أعضاء تهتك أسلحة تستخدم" إسرائيل: "األورومتوسطي 

 غزة، قطاع على حربها في تستخدم إسرائنل إ    أوروبي، حقوقي مرصد قال:األياضول -غزة
 .المصابن  أجساد تهتك في نتسب ب خطنرا، سالحا التوالي، على والعشرن  النثام  للنوم والمستمرة

 مجموعة ع  يقلت للمرصد التابعة البحث طواقم إ  األورمتوسطي، المرصد مدنر عبده، رامي وقال
 م  العدند مع وتعاملوا ،”طبنعي غنر بشكل خطنرة“ جروحا   الحظوا إي هم قولهم غزة، في األطباء م 
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 البتر، يقطة عيد الشدندة الحرارة عالمات علنها بدت وقد مقطوعة بسنقا  وصلوا الذن  الجرحى
 .شظانا آنثار وجود دو  ولك 
 تهتك ع  فضال العظم؛ إلى الحاالت بعض في وصلت عمنقة حروق آنثار األطباء الحظ كما

 .المصاب العضو في كبنر دموي يزف حدوث في نتسبب مما األيسجة
 – الدانم) باسم المعروف السالح هو جروح هكذا إلى نؤدي الذي السالح أ  ن عتقد“: عبده وأضاف

 قيابل وهي ،(DIME; Dense Inert Metal Explosives( )الخاملة النثقنلة المعدينة المتفجرات
 المتفجرة المواد م  بخلنط محشو الكربو  ألناف م  غالف م  وتتكو  التجربة تحت زالت ما
(HMX أو RDX )النثقنل ”التيغستو “ معد  م  خلنط م  مكنثف ومسحوق (HMTA ) م  والمكو 

 الخلنط هذا وبايفجار. والحدند والكربو ، والكوبالت، والينكل، ،(السرطا  نسبب وهو) التيغستو 
 .”مباشرة القصف ميطقة في قاتلة موجة تحدث السام
 على نتوفر كنمنائنو  ومهيدسو  مختصو  أطباء نقول ما بحسب السالح هذا أ  على عبده وشدد
 هذه تدخل االيفجار قوة ومع ،(ملنمتر 2 وبقطر البودرة إلى تكو  ما أقرب) جدا دقنقة معدينة أجسام

 وتحدث الجسم أيسجة داخل وتيفجر جروحا ، أو آنثارا   تترك أ  دو  الجلد أيسجة خالل م  األجسام
 .الوفاة إلى نؤدي كبنرا   داخلنا   يزنفا  
 محرمة، نجعلها ما وهو ،(x-ray) إكس بأشعة اكتشافها نمك  ال الجسنمات هذه أ  األطباء ونؤكد
 والمعروف التقلندنة، األسلحة التفاقنة األول البروتوكول بموجب األورومتوسطي، المرصد بحسب
 قد نلإسرائ كايت والذي ،2380لعام عيها الكشف نمك  ال التي بالشظانا المتعلق البروتوكول باسم
 .لها ملزم فهو وبالتالي علنه؛ وقعت

8/4/4108 لندن، العربي، القدس  
 
 الوجود من كاملة أسرا   تمسح االحتالل غارات: الصحة وزارة 

 المجزرة إ : القدرة أشرف الطبنب غزة في الفلسطنينة الصحة وزارة باسم الياطق قال: غزة
 وجرح وأطفال، يساء بنيهم العائلة، أفراد م  3 استشهاد في تسببت الغول عائلة بحق" اإلسرائنلنة"

 .المالصقة الميازل في الجنرا  وم  العائلة، م  آخرن  عشرات
 أشالء إلى العائلة أفراد أشالء االحتالل صوارنخ حولت حنث ، الغول ميزل في مؤلمة مشاهد وكايت
 .موالركا األيقاض تحت عيهم البحث في اإلسعاف طواقم وعايت ومقطعة، متيانثرة
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 وأبرزها أكنثر، أو أفرادها م  4 الستشهاد عائلة 20 م  أكنثر تعرض غزة في الصحة وزارة ورصدت
 جامع وأبو شهندا ، 90 م  أكنثر فقدت التي واليجار شهندا ، 40 زهاء فقدت التي األسطل عائالت

 م  هاأفراد بكامل أسر بمسح تتسبب التي الغارات تلك دمونة األشد لك . شهندا   12 فقدت التي
" إسرائنلنة" غارة في السبعة وأبيائه زوجته مع استشهد الذي زند أبو أحمد أسرة مع حدث كما الوجود،

 إبراهنم المهيدس بحناة أودت التي الجرنمة وكذلك. أنام بضعة قبل رفح، مدنية في ميزلهم على
 م  سكينة عمارة تدمر  غارة في الخمسة، وأطفاله وزوجته األلماينة الجيسنة نحمل الذي الكناليي

 .غزة مدنية في طوابق سبعة
8/4/4108 الشارقة، الخليج،  

 
 غزة لقطاع دم وحدة آالف ثالثة وترسل ثانيا   طبيا   طاقما   توفد" الصحة" 
 إلى للتوجه نثا    طبي طاقم بتشكنل قامت الوزارة أ  أمس، عواد، جواد. د الصحة وزنر أعل : هللا رام

 .هياك والجرحى المرضى عالج في للمساعدة غزة قطاع مستشفنات
 نثا    طبي طاقم إنفاد قررت الصحة وزارة إ " مكتبه، ع  صادر صحافي بنا  في عواد. د وقال
 وتزونديا المندايي الوضع بتقننم األول الطبي الطاقم قنام بعد القطاع مشافي إلى المستوى رفنع

 ".الطبنة الكوادر م  واليواقا باالحتناجات
 البولنة والمسالك والحروق والفكن  الوجه جراحة تخصصات م  طبنبا 25 الوفد سنضم" وأضاف،
 متخصصا ممرضا 22 الى إضافة والتخدنر المكنثفة العيانة وتخصصات العامة والجراحة والعظام

 ".العملنات وغرف المكنثفة والعيانة الطوارئ أقسام في
 .إنرنز معبر عبر غزة قطاع مشافي ىال متوجها غد بعد سنغادر الطبي الوفد أ  الى عواد وأشار
 بالتيسنق غزة قطاع مستشفنات إلى دم وحدة آالف 9 إرسال جرى بأيه الوزارة أفادت السناق، وفي
 .أمس األحمر، الصلنب مع

8/4/4108 هللا، رام األيام،  
 
  غزة على السرائيلي العدوان جر اء قضوا فلسطينيا   صحفيا   00: الصحفيين نقابة 

 الدنري الدن  يور ومحمد عناد حمدي شادي الشهندن  الفلسطنينن ، الصحفنن  يقابة تيع: الخلنل
 .غزة قطاع على المتواصلة اإلسرائنلنة القصف عملنات جر اء قضنا اللذا 
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 قصف في ووالده استشهد عناد الشهند أ  ،(8|9) األحد نوم عيها صدر بنا  في اليقابة وأوضحت
 في أصنب بعد أمس صباح الدنري الشهند جنثة على ع نثر نماف السبت، أمس الزنتو  حي على

يقاذ إسعافه االحتالل قوات وميعت الماضي األربعاء الشجاعنة سوق مجزرة  لنفارق حنيه في حناته وا 
 العدوا  بدء ميذ الصحفنن  الشهداء عدد نرتفع والدنري عناد استشهاد ع  وباإلعال .الحقا   الحناة
 .شهندا   22 إلى غزة على

3/4/4108 برس، قدس  
 
 غزة في السرائيلية الحرب جرائم تجاه يصمت مون كي بان: الفلسطيني النسان حقوق مجلس 

 األمن  أ  الفلسطنيي، اإليسا  حقوق ميظمات مجلس اعتبر: سعدى أبو فادي - هللا رام - ينونورك
 جرائم تجاه نصمت وأيه الدولنة، العدالة قواعد على أمنيا لنس مو  كي با  المتحدة لألمم العام

 لجيدي" مفترضة" أسر عملنة واستيكار إلداية" لسايه ايطلق" بنيما غزة، قطاع في اإلسرائنلنة الحرب
 في إسرائنل ترتكبها التي الجرائم حجم على بيفسه واالطالع غزة، لزنارة كي با  داعنا إسرائنلي،
 .القطاع
 تبقى أ  المعنب م  إيه" المجلس وقال ،هللا رام في المجلس عقده صحافي مؤتمر خالل ذلك جاء
 خاصة بمكنالن ، تكنل التي األوروبي االتحاد دول مواقف سنما ال لالحتالل، الميحازة المواقف هذه
 في نستمر كي لالحتالل األخضر الضوء أعطت أليها بروكسل، في الدول تلك اجتماع في

 .إلنه األسلحة تصدنر ووقف االحتالل، دولة مع الشراكة بفك األوروبي االتحاد مطالبن  ،"عيجهنته
8/4/4108 لندن، العربي، القدس  

 
 والمعتكفين المصلين على وتعتدي األقصى المسجد تقتحم االحتالل قوات: األقصى مؤسسة 

 كبنرة قوات ا  1024/ 4/8 االنثين  النوم صباح لها بنا  في والتراث للوقف االقصى مؤسسة قالت
 بإطالق وقامت االقصى، المسجد واليصف السابعة الساعة اقتحمت سرائنلياال االحتالل شرطة م 
 والمعتكفن  المصلن  على بوحشنة واعتدت المطاطي، والرصاا والحارقة الصوتنة القيابل م  وابل
 .الصخرة قبة صح  ياحنة الى بطردهم وقاموا الساحات في تواجدوا الذن  والمصلن  االقصى في

 الى القيابل بإطالق وبدأت المسقوف القبلي الجامع حاصرت الخاصة قواتال ا  المؤسسة وأضافت
 سجاد م  اجزاء احترقت كما. والمعتكفن  المصلن  صفوف في إصابات الى أدى مما داخله

 .المسجد
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 .المطاطي بالرصاا بعضها عشرة، بلغت لإلصابات األولنة الحصنلة ا  المؤسسة وتابعت
 عيد تواجدا الذن  العلم وطالب والمرابطن  المصلن  على االحتالل قوات اعتدت ذلك مع وبالتزام 
 .االحتالل قوات قبل م  دخوله، م  ميعوا ا  بعد االقصى، بوابات

8/4/4108 الفحم، أم والتراث، للوقف األقصى مؤسسة  
 
 الضفة في العسكرية الحملة بدء منذ معتقل 0511 من أكثر": األسرى شؤون" 

 عبد والمحررن ، األسرى بوزارة اإلحصاء دائرة مدنر ا  ،8/4/4108 ،هللا رام األنام، يشرت
 اختفاء أعقاب في األخنرة الحملة بدء ميذ اعتقلت اإلسرائنلي االحتالل قوات أ  قال فرواية، الياصر

 مواط ( 2500) م  أكنثر النوم ولغانة الماضي، حزنرا  م  عشر النثايي في النثالنثة المستوطين 
 الغربنة الضفة م  الماضي تموز خالل اعتقلوا مواط ( 500) م  أكنثر بنيهم ظات،المحاف كافة م 

 لقوات البري االجتناح خالل غزة قطاع م  احتجزوا مواط ( 100) قرابة إلى باإلضافة والقدس،
 .القطاع م  الحدودنة للمياطق اإلسرائنلي االحتالل

 بنا  في كشف" الفلسطنيي األسنر دييا" أ  ،3/4/4108 لإلعالم، الفلسطيني المركز في وجاء
 الفلسطنينن  األسرى عدد رفعت الضفة في األخنرة االعتقاالت حملة أ  ،(8|9) األحد نوم صحفي

 23و طفال   190 م  أكنثر بنيهم أسنر، 2500 نقارب ما إلى الصهنويي االحتالل معتقالت في
 .ييالفلسطن التشرنعي المجلس في يائبا   92 إلى باإلضافة أسنرة،

 
 الجاايش فااي يخاادمون الااذين طااائفتهم أبناااء ماان الشااديد اسااتيائهم عاان يعباارون فلسااطين دروز 

 السرائيلي
 طائفتهم ابياء م  الشدند استنائهم ع  اسرائنل عرب م  الدروز م  عدد عبر: ب ف أ -شفاعمرو

 قائد علنا  غسا  وخصوصا غزة، قطاع ضد المعارك ونخوضو  االسرائنلي بالجنش نخدمو  الذن 
 .متوسط بجروح خاللها واصنب اسبوعن  قبل الشجاعنة حي مجزرة في ش  الذي جواليي لواء
 على عينفا برنا عدوايا ش  قد االسرائنلي، الجنش في اليخبة قوات م  نعد الذي غواليي لواء وكا 
 لىوحوا شهندا 21 مخلفا هائال دمار به والحق نولنو/تموز 10 في غزة مدنيى شرق الشجاعنة حي

 بجروح يفسه( عاما 42) علنا  واصنب.اسرائنلنا جيدنا 29 جواليي لواء م  وقتل. جرنح 400
 .الشجاعنة هجوم بعد غزة في للقتال وجيوده لوائه الى عودته وأعل  شفي لكيه متوسطة
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 للواء عربي قائد اول علنا  ميها ونتحدر ودروز ومسلمو  مسنحنو  نسكيها التي شفاعمرو وفي
. غزة قطاع في لشعبي نجري لما اتألم ايا“ الفريسنة الصحافة لوكالة) علنا  زاهي عمه الق غواليي،

 واضاف”. المضطهد الشعب هذا الى ايتمى عربي فلسطنيي ايا ميهم، واحد وايا واخوتي اهلي هم
 ”.غاضبا زلت وال الشجاعنة حي وفي غزة بقطاع غسا  ا  عرفت أليي جدا جدا غاضب ايا“ علنا 

8/4/4108 لندن، العربي، القدس  
 
 األحمر الصليب مع من تنسيقنا بالرغم استهدافنا يواصل االحتالل: غزة مسعفو 

 بحدنث البسنويي، إناد غزة في األحمر الهالل جمعنة في اإلسعاف ضابط قال: عو  أبو فانز
 مع لالهال جمعنة تيسنق ورغم إييا حنث التعقند، في وغانة خطرة ظروف في يعمل" ،"ألنام"لـ

 قوات أ  إال والجرحى، الشهداء ليقل المحظورة للمياطق بالدخول ليا للسماح األحمر الصلنب
 عمليا أ  إلى باإلضافة الحربنة، طائراتها وصوارنخ المدفعنة، قذائفها بحمم تستهدفيا االحتالل
 ".ندخلويها ميطقة أي لمعالم االحتالل تدمنر بعد خاصة بالجغرافنا، معرفتيا نتطلب

 اإلسعاف سنارة متعمد وبشكل أمس، صباح استهدفوا، اإلسرائنلي االحتالل جيود إ : "البسنويي قالو 
 ارتفع وبالتالي استشهاديا، دو  حالت اإللهنة العيانة أ  إال غزة، قطاع شمال بداخلها كيا التي

 ستشهادا إلى أدى ما سنارة، 92 إلى جزئي، أو كامل بشكل د مرت التي اإلسعاف سنارات حصنلة
صابة مسعفا ، 23  .الطبنة الطواقم م  201 وا 

8/4/4108 هللا، رام األيام،  
 
 واالجتماعية االقتصادية الحقوق أبسط من حرمانا   يعانون فلسطينيو لبنان": السفير" 

 الالجئن  مجتمع أ " إلى مضمويها على" السفنر" اطلعت حوارات يتائج تشنر: صالح محمد
 واالجتماعنة االقتصادنة األوضاع وبؤس الحقوق أبسط م  حرمايا ايينع لبيا  في الفلسطنينن 

 وأهمها المعينة المؤسسات م  المقدمة الخدمات في مخنفا وتراجعا األمينة الحالة في وايحالال
 المرنض لخدمة المتطوع الشباب م  مجموعة بادرت الخالصة تلك م  وايطالقا   ".األويروا

 التوعنة حمالت م  ايطلقت فقد المستطاعة، والقدرة المتاحة مكاياتاإل ضم  لبيا ، في الفلسطنيي
 البحث إلى وصوال   االستشفاء، ومؤسسات المرنض بن  ما الوسنط بدور والقنام الصحي، واإلرشاد

 يفقات أي ع  أصال العاجز المادنة الفلسطنيي المرنض وقدرة والتكالنف العالج موضوع في
 .عالجنة
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 بهذه ونعيى بالمصداقنة، نحظى إطار تشكنل أهمنة" المجموعة هذه مباس موسى عاصف ونؤكد
 أ  سنما ال ميه، خروجه حتى المستشفى دخوله لحظة ميذ الفلسطنيي للمرنض اإليساينة الجوايب
 نحول الذي األمر الفلسطنيي، المرنض عاتق على الملقاة األكالف م  بسنطا   جزءا   تتحمل األويروا

 المساجد أبواب على متسولن  إلى كبنرة جراحنة وعملنة لعالج نخضع ييفلسطن أي عائلة أفراد
 .االستشفاء ويفقات العالج أتعاب لجمع الفلسطنينة والفصائل والجمعنات البنضاء األنادي وأصحاب

8/4/4108 بيروت، السفير،  
 
 غزة مع تضامنا  ( شهيد عيد)#  هاشتاغ يطلقون فلسطينيون نشطاء 
 مواقع عبر فلسطنينو  يشطاء أطلقه الذي" الهاشتاغ" عيوا  هو" شهند عند: "ا زند بدنعة – هللا رام

 أرض على صدى الماضنة األنام في له ووجد ،"فنسبوك"و" تونتر" وبخاصة االجتماعي، التواصل
 األسود، وارتداء الوالدن ، بزنارة العند مراسم اختصر متكاملة، حملة بات الذي فالهاشتاغ. الواقع

 .وتوزنعها والحلونات الكعك صياعة وعدم األطفال، على الجدندة المالبس رتداءا واقتصار
 في نثم وم  االجتماعي، التواصل مواقع عبر السود القمصا  م  العدند صور اليشطاء وعم م

 عند“ قبنل م  عبارات حملت الغربنة، الضفة ومخنمات وقرى وبلدات مد  في ميتشرة محالت
 لحظة وكل عند أي”و ،!”شهندج والبلد عند أي”و ،”غزة كليا“ وكذلك ،”ارياايتص نوم عنديا”و ،”شهند
 .العبارات م  وغنرها ،”شهند

8/4/4108 لندن، الحياة،  
 
 "الحياة": اتصاالت مصرية مكثفة مع "إسرائيل" للسما  ألعضاء وفد حماس بالخروج من غزة 

المصرنة ال تزال تشكل فرصة حقنقنة القاهرة: قال وزنر الخارجنة المصري سامح شكري إ  المبادرة 
الحتواء األزمة التي نعايي ميها قطاع غزة، مضنفا  أ  مصر ستظل تعمل على إيهاء القتال وعقد 
مفاوضات الحتواء هذه األزمة. وأشار خالل مؤتمر صحافي مع يظنره الصنيي وايج إي تشي إلى 

بنر م  مشاوراته مع يظنره الصنيي، أ  أزمة غزة ومعاياة الشعب الفلسطنيي استحوذت على حنز ك
 مضنفا  أ  هياك توافقا  في رفض ما نتعرض إلنه المدينو  الفلسطنينو .

وقالت مصادر فلسطنينة لـ"الحناة" إ  القاهرة تجري اتصاالت مكنثفة مع الحكومة اإلسرائنلنة للسماح 
ة بدأ اجتماعات مع ألعضاء وفد "حماس" في غزة بالخروج، مضنفة: "الوفد الموجود في القاهر 

المسؤولن  المصرنن . ال نهميا عدم وصول الوفد اإلسرائنلي ألييا ل  يلتقنه مباشرة، وما سيصل إلنه 
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سنعرض على إسرائنل م  دو  لقاءات مباشرة". وأوضح أ  "االجتماعات تركز على مراجعة ورقة 
على التزام العياصر المحددة  أعدت بالتشاور مع جمنع األطراف وأعضاء الوفد بشكل مسبق، والتأكند

في هذه الورقة". ولفت إلى أ  الورقة تحتوي على يقاط أساسنة هي "تنثبنت وقف اليار، وايسحاب 
عادة العمل بتفاهمات عام  القوات اإلسرائنلنة الكامل إلى المواقع التي كايت فنها قبل بدء العدوا ، وا 

، في ما نتعلق بالمعابر وحقوق الصند ، وفك الحصار ع  قطاع غزة بتجلناته المختلفة1021
البحري وغنر ذلك م  القضانا، بما في ذلك الميطقة العازلة التي أقنمت في حدود القطاع وضرورة 
طالق األسرى باعتبار ذلك عيصرا  ال بد ميه م  أجل وقف يار دائم، خصوصا  األسرى  إزالتها، وا 

المجلس التشرنعي، والدفعة الرابعة م  األسرى  المحررن  بموجب صفقة الوفاء لألحرار، وكذلك يواب
القدامى الذن  تيصلت حكومة يتايناهو م  التزام اإلفراج عيهم، إلى جايب ذلك الضمايات العربنة 

 واإلقلنمنة المطلوبة م  أجل عدم تكرار العدوا  والتزام إسرائنل ما نتفق علنه".
ت مكنثفة مع إسرائنل للسماح لعضوي الوفد م  جايبه، قال مسؤول مصري إ  القاهرة تجري اتصاال

الفلسطنيي عضو المكتب السناسي لحركة "حماس" خلنل الحنة والقنادي في حركة "الجهاد 
اإلسالمي" خالد البطش، بالتوجه إلى القاهرة وتأمن  تحركهما م  غزة لعدم استهدافهما م  الطائرات 

نركي ولنام بنريز "سنواكب" المفاوضات في اإلسرائنلنة. ولفت إلى أ  يائب وزنر الخارجنة األم
القاهرة. وتوقع أ  نضم الوفد اإلسرائنلي رئنس األم  الداخلي )شاباك( نورام كوهن  رئنسا، ورئنس 
الدائرة السناسنة واألمينة في وزارة الدفاع عاموس غلعاد، والمحامي اسحق مولخو مبعونثا  خاصا  

 لرئنس الوزراء.
 8/4/4108الحياة، لندن، 

 
 العدوان السرائيلي عن غزةاستمرار والعاجل لمنع  السريع"األزهر" يدعو للتحرك  

القاهرة: ولند عبد الرحم : جدد األزهر الشرنف في مصر أمس، إيه "مطالبته لميظمة التعاو  
اإلسالمي، وجامعة الدول العربنة، ومجلس األم ، وكافة الميظمات الحقوقنة، وبخاصة ميظمات 

للتحرك السرنع والعاجل لميع العدوا  اإلسرائنلي ع  غزة، ورفع الظلم والمعاياة ع   حقوق الطفل،
وقال المصدر المسؤول إ  "األزهر نجدد دائما إدايته الشدندة للعملنات اإلجرامنة  الشعب الفلسطنيي.

والتي  التي نقوم بها الكنا  اإلسرائنلي في قطاع غزة م  قتل لألطفال وهدم للبنوت وتشرند لألسر،
 تعد ايتهاك لكل الموانثنق والقواين  واألعراف الدولنة ضد اإليساينة".

 8/4/4108الشرق األوسط، لندن، 
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 "إسرائيل" وحماس با"تنازالت" لوقف "نزيف دم غزة" تطالب مصرية قيادات حزبية 

لدم فى طالب عدد م  القنادات الحزبنة كال م  إسرائنل وحركة حماس بتقدنم تيازالت لوقف يزنف ا
غزة، وبعدها تتم العودة إلى طاولة المفاوضات والبحث ع  حلول استراتنجنة طونلة المدى للقضنة 

 الفلسطنينة.
وقال أحمد فوزي، أمن  عام حزب المصري الدنمقراطي االجتماعي، إيه ال بد م  بلورة موقف 

إسرائنل ل  تقبل فلسطنيي موحد للمساعدة في أي تحرك تجاه العدوا  اإلسرائنلي، موضحا أ  
أضاف "فوزى" لـ"المصرى النوم" أ  إسرائنل ستوقف  بالتفاوض مع حماس إال في ظل تواجد مصري.

عدوايها على غزة بعد فترة بعد أ  تدمر البينة التحتنة وتزند الفجوة بن  الدول العربنة، مؤكدا أ  
 ح، حتى لو قبلتها حماس"."مبادرة قطر وتركنا ال قنمة لها، ول  نتم قبولها م  جايب حركة فت

وأشار إلى أ  حزب المصري الدنمقراطي االجتماعي سنساهم في تيظنم قافلة مساعدات إيساينة 
 بالتيسنق مع األحزاب األخرى للتوجه لغزة.

ففي السناق يفسه، أشاد اللواء أمن  راضي، يائب رئنس حزب المؤتمر، بدعوة الرئنس عبد الفتاح 
غزة، والبدء في مفاوضات جادة لتحقنق االستقرار والسالم الشامل والعادل، السنسي لوقف القتال في 

داعنا الفصائل الفلسطنينة إلى ترك المزاندات واألهواء الشخصنة والفئونة والعمل مع مصر قنادة 
طالق سراح األسرى ورفع  وشعبا. وتابع "راضي"، لـ"المصرى النوم"، أ  حماس ترند وقف القتال وا 

 ا صعب تحقنقه مرة واحدة، لذلك البد م  تقدنم تيازالت لوقف يزنف الدم.الحصار، وهذ
بدوره، قال هشام الهرم، األمن  العام المساعد لحزب الحركة الوطينة، إ  مساعي القاهرة لوقف 
العدوا  اإلسرائنلي على غزة تؤكد الدور الرنادي المصري في الميطقة، مشندا في تصرنحات 

د التي تبذلها القنادة السناسنة بمصر لجمع كل أطراف اليزاع في حوار صحفنة، أمس، بـ"الجهو 
وأشار "الهرم" إلى أ   موضوعي على األرض، نقود في اليهانة لحمانة األرواح التي تسفك كل نوم".

الفصائل الفلسطنينة وحركة حماس وسلطة االحتالل اإلسرائنلي، جمنعهم ملتزمو  بتقدنم تيازالت م  
الدم المتدفق م  الشعب الفلسطنيي األعزل، والعودة إلى طاولة المفاوضات والبحث  أجل وقف يزنف

 ع  حلول استراتنجنة طونلة المدى للقضنة الفلسطنينة التي تزداد كل نوم تعقندا وتأزنما.
 8/4/4108المصري اليوم، القاهرة، 
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عالميون    يحيون بسالة المقاومة الفلسطينية مصريونمثقفون وا 

القاهرة: أكد عدد م  المنثقفن  والسناسنن  واإلعالمنن  والشعراء النسارنن  والياصرنن  في مصر، 
دعمهم للمقاومة الفلسطنينة في غزة و"تضاميهم.. في مواجهة حرب اإلبادة اإلجرامنة التي نرتكبها 

هداء جنش الصهانية ضد السكا  المدينن  في القطاع، والتي أسقطت حتى اآل  آالفا م  الش
والمصابن  أغلبهم م  الشنوخ واليساء واألطفال، في ايتهاك بشع للموانثنق الدولنة التي تجرم استخدام 

 القوة المفرطة في اليزاعات المسلحة والسنما ضد المدينن  العزل". 
، هو األول م  يوعه ميذ ايدالع العدوا  اإلسرائنلي 9/8وقال هؤالء في بنا  صحفي صدر األحد 

مطلع الشهر الماضي، إيهم نحنو  "بسالة المقاومة الفلسطنينة م  كل التنارات، والتي على غزة 
مكايناتها الذاتنة لترساية األسلحة الصهنوينة المدعمة بأحدث األسلحة  تتصدى بوسائلها المحدودة وا 

 الفتاكة التي نوفرها الغرب وأمرنكا بالذات للكنا  الصهنويي دو  ايقطاع".
شخصنة، أبرزهم حمدن  صباحي المرشح الرئاسي  29على البنا ، وعددهم  وياشد الموقعو  

السابق، وضناء رشوا  يقنب الصحفنن ، والمخرج خالد نوسف، والشاعر عبد الرحم  األبيودي، 
ورؤساء تحرنر صحف حكومنة وخاصة وممنثلن  وشعراء، "القوى الوطينة الرسمنة وغنر الرسمنة 

 لدعم صمود الشعب الفلسطنيي في غزة".تقدنم كل المساعدات الممكية 
 3/4/4108قدس برس، 

 
 جريحا  فلسطينيا   430استقبلت  المصريةالمستشفيات  

القاهرة: أكد د. طارق خاطر وكنل وزارة الصحة والسكا  في شمال سنياء، أ  المستشفنات المصرنة 
ا  "اإلسرائنلي" على قطاع جرنحا  فلسطنينا ، عبر بوابات معبر رفح، ميذ بدانة العدو  192استقبلت 

 غزة في السابع م  الشهر الماضي.
 8/4/4108الخليج، الشارقة، 

 
 ليس في مصلحة األردن وال القضية الفلسطينية "إسرائيل"النسور: سحب السفير من  

بـرر رئـنس الـوزراء األرديـي عبـد هللا اليسـور عـدم سـحب سـفنر بـالده مـ  تـل : محمد الدعمة - عم ا 
إلـى أ  السـفنر موجـود  اء كهذا لـنس فـي مصـلحة األرد  وال القضـنة الفلسـطنينة، مشـنرا  أبنب بأ  إجر 

 "لخدمة مصالح أبياء الضفة الغربنة الذن  نمر طرنقهم فقط م  األرد ".
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مــ  اليــاس كلمـــا دق  لمجلــس الــوزراء أمــس "أ  هيـــاك كنثنــرا   وأضــاف اليســور خــالل ترؤســه اجتماعـــا  
ـــالجرة فـــي أي قطـــر مـــ  األ ـــة الكـــوز ب قطـــار نـــأتو  بالمشـــكلة إلـــى األرد  ونحـــاولو  إظهـــار أ  الدول

إلــى أ  وجــه القصــور الــذي نتحــدنثو  عيــه "نتمنثــل فــي ســحب الســفنر األرديــي  األردينــة مقصــرة"، الفتــا  
إلـــى أ  "ســـحب الســـفنر ال نحتـــاج ســـوى إلـــى  مـــ  تـــل أبنـــب والســـفنر اإلســـرائنلي مـــ  األرد "، مشـــنرا  

والخسائر م  نربح وم  نخسر م  عملنة سحب السفراءج". وقـال: "إ   تلنفو ، ولك  بحساب األرباح
سفنريا موجود لخدمة مصالح أبياء الضفة الغربنـة الـذن  نمـر طـرنقهم فقـط مـ  األرد ، وكـذلك األمـر 
باليسبة لبضائعهم ودوائهم وسفرهم ورحالتهم إلى العمرة والحج، واألمر نيطبق أنضا على أبياء عـرب 

 وقطاع غزة". 2348)إسرائنل( 
وأضــاف اليســـور: "إذا كـــا  قطـــع هــذه الرئـــة المتمنثلـــة بـــاألرد  نقـــرب ونســهم فـــي تقرنـــب حـــل القضـــنة 

باستدعاء السفنر الذي نخدم مصـالح جمنـع هـذه الفئـات  الفلسطنينة ونرفع العياء ع  غزة فسيقوم فورا  
ــذن  نحــا مــ  الشــعب الفلســطنيي ومصــالح الدولــة األردينــة"، ميبهــا   ولو  دفــع األرد  ألخــذ إلــى أ  "ال

 قرارات ومواقف أكنثر م  الذي نستطنعه فهذا أمر غنر معقول".
وأعــرب اليســور عــ  إدايــة األرد  واســتيكاره للمجــازر وعملنــات القتــل الجمــاعي التــي تقــوم بهــا القــوات 

ي اإلســرائنلنة فــي قطــاع غــزة وبخاصــة قتــل المــدينن  األبرنــاء العــزل مــ  الشــنوخ واليســاء واألطفــال الــذ
تعده الحكومة "صفعة في وجه اإليساينة جمعاء". وأكد موقف األرد  الداعي إلى وقف فـوري للعـدوا  
ــــى حــــل سناســــي عــــادل وشــــامل للقضــــنة  ــــع الحصــــار عيهــــا والوصــــول إل ــــى غــــزة ورف اإلســــرائنلي عل

 الفلسطنينة.
 8/4/4108 ،الشرق األوسط، لندن

 
 غزة ينتقد الصمت الدولي حيال ما يجري في ةعاطف الطراون 

عاطف الطراوية الصمت الدولي حنـال مـا نجـري . ماألرديي ايتقد رئنس مجلس اليواب  :بترا –عم ا  
واســتيكر الطراويــة مــا اعتبــره سناســة الكنــل  داخــل قطــاع غــزة مــ  قتــل وتــدمنر بحــق المــدينن  العــزل.

أ  الغـرب  عتبـرا  بمكنالن  في التعامل مع القضانا العادلة الواضحة وضوح الشمس في رابعة اليهار، م
 والوالنات المتحدة األمرنكنة نرفضا  ردع االحتالل اإلسرائنلي ووقفه عيد حده.
فــي التعامــل مــع  دولنــا   وأكــد فــي تصــرنحات صــحفنة لوكالــة األيبــاء األردينــة )بتــرا( أ  هيــاك تقاعســا  

وتسـاءل الطراويـة  .الجرائم اإلسرائنلنة بحق المدينن  في قطاع غزة، ومالحقة اإلسرائنلنن  ومحاسـبتهم
 ع  سر هذا التباطؤ الدولي في ردع ماكنية القتل اإلسرائنلنة.
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وقال اييا في مجلس اليواب خاطبيا االتحاد البرلمايي الدولي وجمعنة البرلما  األورومتوسـطي التخـاذ 
ر وايتهاكاتهـــا المســـتمرة بحـــق المـــدينن  فـــي القطـــاع المحاصـــ "إســـرائنل"اإلجـــراءات المطلوبـــة لمالحقـــة 

مايتــه أعلــى أ  مجلــس اليــواب سنواصــل مــ  خــالل  والتــي بلغــت ذروتهــا فــي العــدوا  األخنــر، مشــددا  
وأكد سعي مجلس اليـواب للبـدء بحشـد دعـم برلمـايي عربـي  العامة متابعة المطالبات بهذا الخصوا.

ف ل فـــي االتحـــاد البرلمـــايي الـــدولي، حتـــى تعتـــر "إســـرائي"واقلنمـــي ودولـــي للمطالبـــة بتجمنـــد عضـــونة 
 وجنشها المحتل بحقوق الفلسطنينن  باألم  والسلم والحناة بكرامة. "إسرائنل"

 8/4/4108 ،الرأي، عم ان
 
 تتلقى دعما  ماديا  من مجلس النواب األردني لدعم غزة األردنية الهيئة الخيرية 

ـــا   اليـــواب حـــد مـــ  مجلـــس مـــس األأ مالنـــا   تلقـــت الهنئـــة الخنرنـــة األردينـــة الهاشـــمنة دعمـــا   :بتـــرا –عم 
وقــال مــدنر العالقــات العامــة فــي  يســاينة وتقــدنمها لالهــل فــي قطــاع غــزة.إاألرديــي لشــراء احتناجــات 

غانثنـة وتجهنزهـا إ دونة ومواد غذائنـة ومـواد أ  هذا الدعم سنتم م  خالله شراء إالهنئة محمد الكناليي 
 على شكل طرود وتسنرها في قافلة الى قطاع غزة. 

 8/4/4108 ،الرأي، عم ان
  
 من العدوان على غزة ئهااستياعبر عن األردني ت "األعيان"لجنة فلسطين في  

ــا   حــد تشــكنل مــس األألــدى اجتماعهــا  األرديــي قــررت لجيــة فلســطن  فــي مجلــس األعنــا  :بتــرا –عم 
لجيــة لصــناغة رســالة الــى البرلمايــات العربنــة واإلســالمنة والدولنــة تعبــر عــ  اســتناء الموقــف األرديــي 

 لشعبي م  االعتداءات العدواينة اإلسرائنلنة على الشعب الفلسطنيي في غزة.الرسمي وا
لـــى اإلســـراع فـــي تعزنـــز كـــوادر المستشـــفى المنـــدايي األرديـــي فـــي غـــزه وتزونـــده إعضـــاء اللجيـــة أ ودعـــا 

كـدوا ضـرورة العمـل أباللوازم الطبنة واالدونة وغنرهـا، مشـندن  بـدوره المتمنـز خـالل األعـوام السـابقة. و 
 ل يقل الجرحى الى المستشفنات األردينة العامة والخاصة.لتسهن

 8/4/4108 ،الرأي، عم ان
  
 سفير من تل أبيبالبموقف الحكومة الرافض لسحب أردني تنديد حزبي  

جدد ائتالف األحزاب القومنة والنسارنة تيدنده بالعـدوا  اإلسـرائنلي علـى قطـاع : هدنل غبو  - عم ا 
قتصر على إطالق الهتافات أمام السـفارة األمرنكنـة مسـاء األحـد، فنمـا غزة، خالل اعتصام تضاميي ا



 
 
 

 

 
           31ص                                     3400 العدد:     8/4/4108 ثنينال  التاريخ:

 

علـــى المجـــازر المرتكبـــة علـــى  طالـــب المشـــاركو  بـــإغالق الســـفارتن  األمرنكنـــة واإلســـرائنلنة احتجاجـــا  
 أندي االحتالل.

ء ، أو اسـتدعا"إسـرائنل"مـ  اسـتبعاد قطـع العالقـات الدبلوماسـنة مـع  األرديي بشأ  الموقف الحكوميو 
"الموقـف الرسـمي : سـعند ذنـاب لــ"الغد" .السفنر م  تـل أبنـب، قـال أمـن  عـام حـزب الوحـدة الشـعبنة د

غنــر مقبــول، ولألســف تتعامــل الحكومــة مــع قضــنة غــزة، بشــكل حنــادي صــرف، وهــذا نتيــاقض مــع 
 الموقف الشعبي.. يؤكد على مطلب سحب سفنريا وا غالق السفارة اإلسرائنلنة". 

  الموقـــف الرســـمي "ال إ ســـي وعضـــو الجبهـــة الوطينـــة لإلصـــالح فهمـــي الكتـــوت،قـــال الياشـــط السناو 
 نختلف ع  الموقف العربي عامة، يستغرب ويستهج  تواطؤ الموقف العربي وصمته".
 8/4/4108 ،الغد، عم ان

 
 سفيرة النوايا الحسنة كارول سماحة تزور جرحى غزة في مصر 

ل سماحة سفنرة اليوانا الحسية للشبكة الدولنة للحقـوق بنروت: خالل زنارتها لمصر قامت الفياية كارو 
ـــة وحقـــوق اإليســـا " بتفقـــد  ـــي "مؤسســـة ماعـــت للســـالم والتيمن ـــة، وبالتيســـنق مـــع الشـــرنك المحل والتيمن
الجرحــى الفلســطنينن  يتنجــة العــدوا  اإلســرائنلي علــى قطــاع غــزة بمستشــفنات فلســطن  ومعهــد ياصــر 

كة الدولنـة للحقـوق والتيمنـة للمصـابن  والجرحـى الفلسـطنينن ، وأكدت سماحة على دعـم الشـب بالقاهرة.
ومســايدتها الكاملــة لحــق الشــعب الفلســطنيي فــي ينــل حقوقــه المشــروعة، وأدايــت الجــرائم وااليتهاكــات 
الواســعة للقــايو  الــدولي ومعــاننر حقــوق اإليســا  التــي ترتكبهــا إســرائنل مــ  خــالل حربهــا علــى قطــاع 

 تها م  يوعنة اإلصابات التي شاهدتها.وعبرت سماحة ع  صدم غزة.
وقالـــت كـــارول ســـماحة: إ  الشـــبكة الدولنـــة للحقـــوق والتيمنـــة عملـــت فـــي أصـــعب الظـــروف مـــ  أجـــل 
يهــا ال تــدخر جهــدا مــ  أجــل تــوفنر ممــرات إيســاينة آميــة  إنصــال المســاعدات للمحتــاجن  فــي غــزة، وا 

تســـتمر لمســـاعدة المحتـــاجن  للمـــدينن  فـــي ظـــل أفـــق سناســـي مغلـــق، مشـــددة علـــى أ  الحملـــة ســـوف 
 وكذلك جالء الحقنقة للعالم. 

 8/4/4108 ،القدس العربي، لندن
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 " خالل حشد انتخابيإسرائيلأردوغان يوبخ " 

أحمد صبحي خلنفة: اتهم رئنس الوزراء التركي رجب طنب أردوغا   -اسطيبول محمد همنمي 
ت وحذرهم م  ايهم "سنغرقو  في الدماء التي اإلسرائنلنن  نوم االحد بتعمد قتل األمهات الفلسطنينا

 سفكوها" مركزا على السناسة الخارجنة فنما ندخل سباق االيتخابات الرئاسنة اسبوعه األخنر.
في كلمة ألقاها أمام مئات اآلالف م  ايصاره في أكبر حشد ايتخابي قبل -وكرر أردوغا  

تشبنه األفعال التي ترتكبها  -جاريااليتخابات التي ستجري في العاشر م  شهر أغسطس أب ال
إسرائنل بما اقترفه الزعنم اليازي أدولف هتلر وهي التصرنحات التي دفعت رئنس الوزراء اإلسرائنلي 

 بينامن  يتيناهو الى اتهام أردوغا  بمعاداة السامنة فنما وجهت النه واشيط  ايتقادات الذعة.
  كايوا نهتفو  له في ساحة باسطيبول "منثلها منثل وقال أردوغا  أمام بحر متالطم م  ايصاره الذن

 فا  إسرائنل تلهث خلف الهدف يفسه." -الذي سعى الى انجاد جيس خال م  جمنع اآلنثام-هتلر 
وأضاف "ايها تقتل الفلسطنينات حتى ال نيجب  فلسطنينن  وايهم نقتلو  االطفال حتى ال نشبو  ع  

 بالدهم... ايهم سنغرقو  في الدماء التي سفكوها." الطوق ونقتلو  الرجال حتى ال ندافعوا ع 
 8/4/4108وكالة رويترز لألنباء، 

 
 مباحثات بين نبيل العربي ووزير خارجية الصين حول غزة  

مراد فتحي: أجرى األمن  العام للجامعة العربنة، يبنل العربي، النوم األحد، مباحنثات مع  -القاهرة 
نزور القاهرة حالنا حول تطورات األوضاع في الميطقة وسبل  وزنر خارجنة الصن  وايغ ني، الذي

وقف إطالق اليار على غزة خاصة في ضوء تصاعد العدوا  اإلسرائنلي الذي أسفر ع  سقوط 
 آالف الضحانا والجرحى.

وتركزت المباحنثات التي حضرها كبار المسؤولن  م  الجايبن  على القضانا ذات االهتمام المشترك 
 او  العربي الصنيي وسبل تيمنتها.ومجاالت التع

وتياولت تطورات األوضاع في الميطقة خاصة ما نتعلق بالقضنة الفلسطنينة والجهود المبذولة لوقف 
إطالق اليار على غزة، وكذلك الدور الذي نمك  أ  تقوم به الصن  كدولة دائمة العضونة في 

 فلسطنيي.مجلس األم  م  أجل وقف إطالق اليار ودعم حقوق الشعب ال
 8/4/4108الشرق، الدوحة، 
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 عتداءات السرائيلية على المساجد في عزةباال تندد"التعاون السالمي"  
وام: يدد األمن  العام لميظمة التعاو  اإلسالمي إناد أمن  مديي بوصول االعتداءات  –جدة 

فات للقواين  الدولنة اإلسرائنلنة على قطاع غزة إلى حد تدمنر المساجد دويما وازع م  ضمنر أو الت
وقال مديي في بنا  أمس "كأيه لم نعد نكفي آلة الحرب اإلسرائنلنة قتل المدينن  وهدم البنوت  للقتال.

وحرق المزارع ودك البيى التحتنة، فباتت تطلق شهوة االجتنثاث التي تتملك حكومتها على دور العبادة 
ترند أنضا  اقتالع مالذهم إلى ربهم في وكأيها وقد اقتلعت الفلسطنينن  م  أراضنهم ودورهم 

 مساجدهم".
وأطلق األمن  العام يداءه إلى كل الدول األعضاء في الميظمة التي تربطها عالقات بإسرائنل أ  
تعند اليظر في هذه العالقات مع دولة تفتك باألبرناء وأوطايهم، وتمته  أعز ما لدنهم وهو دنيهم. 

ر للحكومة اإلسرائنلنة الحمانة السناسنة والغطاء األخالقي وتمدها كما ياشد الدول التي مازالت توف
 بالمزند م  أدوات القتل والدمار أ  تبصر الجرائم البشعة التي أضحت شرنكا  فنها.

 8/4/4108البيان، دبي، 
 
 تبحث أزمة غزة مع جنوب إفريقيا  العربيةالجامعة  

عد لشؤو  فلسطن  بالجامعة العربنة، السفنر محمد مراد فتحي: استقبل األمن  العام المسا -القاهرة 
صبنح، ينابة ع  د. يبنل العربي، األمن  العام، وفدا  م  جمهورنة جيوب إفرنقنا، نضم مبعونثن  
سرائنل، خالل زنارتهم لمصر، في إطار جولة شملت،  للرئنس جاكوب زوما، إلى كل م  فلسطن  وا 

سرائنل   وقطر.باإلضافة إلى القاهرة، فلسطن  وا 
وصرح صبنح، عقب اللقاء، أ  الوفد الجيوب إفرنقي التقى، خالل الجولة وزنر الخارجنة الفلسطنيي 
ومسؤولن  إسرائنلنن ، باإلضافة إلى وزنر خارجنة مصر، وزار الجامعة العربنة قبل أ  نتوجه إلى 

 قطر للقاء مسؤولي حماس هياك.
وفد الجيوب أفرنقي أكد حرا بالده على ضرورة وأكد األمن  العام المساعد لشؤو  فلسطن  أ  ال

وقف إطالق اليار في غزة، ورفع كل أيواع الحصار ع  الشعب الفلسطنيي في غزة، ونعتبرو  أيه 
 حصار خارج القايو  الدولي والبد م  رفعه تماما  م  جايب سلطات االحتالل اإلسرائنلي.

ل الجرحى الفلسطنينن  األطفال لعالجهم في وأضاف صبنح أ  الوفد الزائر أبدى استعداده الستقبا
مستشفنات جيوب إفرنقنا، موضحا أ  الوفد نسعى لبذل جهود مشتركة مع األطراف المعينة في 
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مصر واألطراف اإلقلنمنة والدولنة المعينة لوقف الحرب والعودة إلى مفاوضات جادة تفضي إلى 
قامة حل للدولتن .  سالم دائم وا 

 8/4/4108الشرق، الدوحة، 
 
 دولي على "إسرائيل" للتفاوض  بضغطالجامعة العربية تطالب  

مراد فتحي: دعت جامعة الدول العربنة األطراف الدولنة الفاعلة، الضغط على إسرائنل  -القاهرة 
إلرسال وفدها المفاوض إلى القاهرة إلجراء محادنثات غنر مباشرة بالوفد الفلسطنيي لوقف إطالق 

 ، والتي تجري حالنا بوساطة مصرنة ومشاركة أمرنكنة.اليار والحرب على غزة
جاء ذلك في تصرنحات للسفنر محمد صبنح األمن  العام المساعد رئنس قطاع فلسطن  واألراضي 

 العربنة المحتلة النوم األحد بمقر الجامعة العربنة.
الموسع مع  وقال إ  الجامعة العربنة تتابع ع  كنثب المفاوضات التي نجرنها الوفد الفلسطنيي

 مسؤولن  في مصر، ميتقد ا عدم إرسال إسرائنل حتى اآل  وفد للتفاوض إلى القاهرة.
وأكد أ  المطلوب في تلك المرحلة هو وقف إطالق اليار وكسر الحصار على غزة، ميوه ا بوجود 

لكسر الحصار والذي نشمل فتح مطار غزة والمنياء  1002قرار صادر ع  الجامعة العربنة ميذ 
بحري، حتى تتمك  السف  م  إنصال المساعدات إلى الشعب الفلسطنيي دو  أ  تتعرض لهجوم ال

 م  الجنش أو البحرنة اإلسرائنلنة.
 8/4/4108الشرق، الدوحة، 

 
 وزير الخارجية اليراني: ما تفعله "إسرائيل" في غزة "إبادة جماعية" 

ضرورة متابعة "الجرائم التي نرتكبها  د ب أ: أكد وزنر خارجنة إنرا ، محمد جواد ظرنف، –طهرا  
الكنا  الصهنويي" في قطاع غزة، مضنفا أ  ما نجري في غزة "إبادة جماعنة". وفي إشارة إلى 
"جرائم الكنا  المحتل في غزة"، قال ظرنف: "ايتقديا مرارا اإلبادة الجماعنة وما نجري م  جرائم 

ة وبصفتها الرئنس الدوري لحركة عدم االيحناز فظنعة في غزة، وا   الجمهورنة اإلسالمنة اإلنراين
قامت وميذ بدء العدوا  الصهنويي على غزة وعبر مكتب تيسنق الحركة في ينونورك بتحركات على 

 مستوى السفراء". 
وأوضح أ  اإلجراءات التي اتخذت في ينونورك وجينف ومجلس األم  ومجلس حقوق اإليسا  لم 

يحناز "استطاعت أ  تتخذ بعض اإلجراءات الالزمة في هذا تك  كافنة أبدا وأ  حركة عدم اال
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المجال". وأشار إلى عقد اجتماع لجية فلسطن  التابعة لحركة عدم االيحناز على مستوى وزراء 
 الخارجنة النوم )االنثين ( في طهرا .

 8/4/4108الشرق األوسط، لندن، 
 
 وأهليةمهرجان ضخم لنصرة غزة في قطر ودعم رسمي لمبادرات شعبية  

سلنما  حاج إبراهنم: تستعد قطر لتيظنم مهرجا  شعبي ورسمي  ،سلنما  حاج إبراهنم -الدوحة 
آب/ أغسطس ليصرة قطاع غزة وذلك بمشاركة الهالل األحمر،  8ضخم نوم الجمعة المقبل 

والجمعنات والمؤسسات الخنرنة. وتحشد له جهات رسمنة وشعبنة جهودا معتبرة للترونج له، 
 رنعه إلغانثة ويجدة سكا  القطاع الذن  نتعرضو  ألسوأ كارنثة إيساينة.وسنخصا 

ونتضم  المهرجا  العدند م  الفعالنات النثقافنة والعروض الفينة واإليشادنة المصاحبة التي سنشارك 
فنها العدند م  الفياين  والميشدن  والشعراء، باإلضافة إلى افتتاح معارض فينة بالتعاو  مع المراكز 

معنات الموجودة في الحي النثقافي "كتارا"، منثل الجمعنة القطرنة للفيو  التشكنلنة والجمعنة والج
القطرنة للتصونر الضوئي ومركز الفيو  البصرنة"، كما ستقوم مطاعم "كتارا" و"اسبانر زو " 
بتخصنا إنرادات هذا النوم لمساعدة ودعم الشعب الفلسطنيي الشقنق في قطاع غزة. وأعليت 

سة العامة للحي النثقافي "كتارا"، أ  المهرجا  سنخصا رنعه إلغانثة ويجدة أهالي قطاع غزة، المؤس
 وأ  التبرعات سنتم استقبالها ع  طرنق الهاتف وم  خالل الهالل األحمر القطري.

وقررت السلطات القطرنة رفع المساعدات المقدمة لدعم صمود غزة لتصل إلى عشرة مالنن  دوالر 
ها إلغانثة الشعب الفلسطنيي. وقالت لجية إعادة إعمار غزة، أ  قطر قررت في إطار مساعن

مالنن  دوالر، باإلضافة إلى تقدنم  20مضاعفة الميحة اإلغانثنة التي قدمتها لسكا  القطاع لتصبح 
مبالغ أخرى سنتم اإلعال  عيها بعد إجازة عند الفطر، وذلك في إطار الجهود المبذولة إلغانثة 

 يي، خصوصا سكا  غزة، ولترسنخ صموده على أرضه.الشعب الفلسطن
وكايت اللجية القطرنة إلعادة إعمار غزة قد ايتهت قبل أنام م  تقدنم مساعدات مالنة للموظفن  

دوالر لكل موظف م  موظفي وزارة الصحة والدفاع المديي العاملن  في  900بلغت قنمتها يحو 
  اإلسعاف. وواصلت اللجية دعمها لغزة على محاور لجا  الطوارئ واإليقاذ واللجا  الطبنة ولجا

دوالر لكل أصحاب البنوت المدمرة  2000جدندة تعزز صمود سكايها، فبعد أ  استكملت توزنع 
وفق كشف المرحلة األولى لمدنية غزة الذي نضم الهدم الكلي، وبدأت اللجية التوزنع على أصحاب 
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القطاع وذلك حسب الكشوفات الرسمنة الصادرة ع  البنوت المهدمة كلنا في المحافظات األخرى ب
 وزارة األشغال العامة واإلسكا  الفلسطنينة.

 8/4/4108القدس العربي، لندن، 
 
 عشرات األلوف من المغاربة يخرجون في الدار البيضاء للتضامن مع غزة  

ت االلوف م  محمود معروف: للمرة النثاينة خالل اسبوعن ، خرج امس االحد عشرا -الدار البنضاء 
المغاربة بمدنية الدار البنضاء للتضام  مع الشعب الفلسطنيي ضد العدوا  الصهنويي على قطاع 

وقدر المراقبو  عدد المشاركن  بالمسنرة التي سارت بشارع الفداء وأبو شعنب الدكالي ودعا  غزة.
الف مشارك قدموا  200 النها عدد م  التيظنمات الحزبنة والشبابنة والجمعونة والحقوقنة بأكنثر م 

 م  مختلف المد  المغربنة.
وشوهدت قنادات مختلف االطناف السناسنة المغربنة تتقدم المسنرة التي يظمت تحت شعار "غزة 

هنئة سناسنة وحقوقنة ودعونة وجمعونة ومدينة م  بنيها  18تقاوم غزة ايتصرت" والتي دعت إلنها 
صالح وحزب العدالة والتيمنة وحزب االستقالل واالتحاد جماعة العدل واالحسا  وحركة التوحند واإل

االشتراكي للقوات الشعبنة وحركة اليهضة والفضنلة وحزب األمة، والحركة م  أجل األمة، والهنئة 
المغربنة ليصرة قضانا األمة، واالتحاد الوطيي لطلبة المغرب والمبادرة الطالبنة ضد التطبنع 

 للدعم واليصرة.والعدوا  والمبادرة المغربنة 
 8/4/4108القدس العربي، لندن، 

 
 الى وقف فوري لحمام الدم في غزة يدعواالتحاد األوروبي  

أ ف ب: طالب االتحاد االوروبي في إعال  أصدره رئنس المجلس هرما  فا   -ليد   ،بروكسنل
 رومبوني امس بـ "الوقف الفوري" لحمام الدم الياجم ع  العملنة في غزة.

االعضاء في االتحاد في هذا  18وني: "حمام الدم نجب ا  نتوقف"، وذلك باسم الدول الـ وقال رومب
االعال  الذي وقع علنها انضا  رئنس المفوضنة االوروبنة جوزنه مايونل باروزو. وأكد ا  "غزة 

 م  نثالنثة اسابنع اودت بحناة الكنثنرن ، بنيهم العدند م  أكنثرتتعرض الى معاياة غنر محتملة ميذ 
الصوارنخ المستمر  إطالقاليساء واالطفال. هذا االمر نجب ا  نتوقف فورا ". وأضاف: "يدن  بشدة 

على إسرائنل والذي نهدد سكايها. يعترف بالحق المشروع في الدفاع ع  اليفس، لك  نجب ا  نكو  
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شيء سوى  متياسبا ". وأوضح: "هياك اهداف ال تستطنع العملنات العسكرنة تحقنقها"، مضنفا : "ال
 حل تفاوضي نقوم على اساس دولتن  تحترم كل ميهما االخرى نمك  ا  نحقق السالم".

وقال: "لذلك يضم اصواتيا الى تلك التي تدعو الطرفن  الى وقف االعمال القتالنة فورا . يح  على 
عة لوضع استعداد لتسهنل المفاوضات. على القادة الفلسطنينن  واإلسرائنلنن  ا  تكو  لدنهم الشجا

 حد لهذا العيف المجيو ".
 8/4/4108الحياة، لندن، 

 
 الواليات المتحدة "مصعوقة": ال يمكن تبرير قتل األطفال األبرياء 

م   20" في مدنية رفح واستشهاد لألويرواأدايت الخارجنة األمرنكنة قصف إسرائنل لمدرسة تابعة "
صابة  س األمرنكي إيه ال نمك  تبرنر قتل األطفال خرن . فنما قالت مستشارة الرئنآ 90اليازحن  وا 

 األبرناء.
وقالت المتحدنثة باسم البنت األبنض، جن  ساكي إ  "الوالنات المتحدة مصعوقة م  القصف المخزي 
لمدرسة تابعة لألويروا في في غزة، وتدعو إسرائنل لالمتياع ع  المس بالمدينن ". ودعت للتحقنق 

 تابعة لألمم المتحدة.في الهجمات األخنرة على مدارس 
م  جايبها قالت، مستشارة الرئنس، والر غارت، إيه ال نمك  تبرنر القصف اإلسرائنلي الذي 
نستهدف مواقع قرنبة م  أماك  لجوء السكا  في قطاع غزة. وأضافت في مقابلة مع شبكة "بي بي 

طة لوزنر الخارجنة، سي": " إ  الرئنس أوباما محبط وقلق م  العيف المتواصل برغم جهود الوسا
وتابعت: "هذا الوضع مدمر. لدى  م  أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطالق يار بن  الجايبن ".

إسرائنل كل الحق في الدفاع ع  يفسها/ ويح  أكبر حلفائها، لك  ال نمك  تبرنر قتل األطفال 
 األبرناء".

 3/4/4108، 84عرب 
 
نسانية واسعة   تحذير أممي من كارثة صحية وا 
يساينة واسعة اليطاق في غزة يتنجة  –نونورك ي وام: حذرت األمم المتحدة أمس م  كارنثة صحنة وا 

 األحداث الدمونة التي نشهدها القطاع.
وأعرب كل م  ميسق الشؤو  اإليساينة في األراضي الفلسطنينة المحتلة جنمس راولي، ومدنر 

مال رئنس مكتب عملنات ميظمة الصحة عملنات األويروا في قطاع غزة روبرت تنرير، والقائم بأع
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العالمنة في الضفة الغربنة والقطاع الدكتور أمبروجنو ماينيتي، في بنا  صحافي أصدرته األمم 
المتحدة أمس، ع  قلقهم البالغ إزاء عدم وجود حمانة لموظفي الوكاالت الدولنة والمرافق الطبنة، 

 ملنو  فلسطنيي في قطاع غزة. 248ة لـوتعذر إمكاينة الوصول إلى الخدمات الصحنة الطارئ
 مرافق تيهار.

يساينة، مطالبا  بالوقف الفوري للقتال، وقال إيه بعد أكنثر م   وحذر البنا  م  وقوع كارنثة صحنة وا 
نثالنثة أسابنع م  األحداث الدامنة، فإ  الخدمات والمرافق الطبنة في غزة على وشك االيهنار، إذ 

   العنادات الصحنة األولنة.م 24تضررت نثلث المستشفنات، و
 8/4/4108البيان، دبي، 

 
 البريطاني لم يعد قادرُا على تحمل المشاهد القادمة من غزة العامفيليب هاموند: الرأي  

مراد مراد: تعرض رئنس الوزراء البرنطايي دنفند كامنرو  وحكومته في النومن  الماضنن   -ليد  
ه السناسنن  وم  بعض وسائل االعالم بسبب الموقف لسنل م  االيتقادات الالذعة م  معارضن

 الرسمي "المتفهم" للعدوا  الذي تشيه إسرائنل على قطاع غزة.
واستقبل برند وزارة الخارجنة البرنطاينة عشرات اآلالف م  الرسائل تعبر ع  سخط الرأي العام في 

لنة بحق المدينن  الفلسطنينن ، البالد م  الصمت تجاه المجازر التي ترتكبها ماكنية الحرب اإلسرائن
 ما دفع وزنر الخارجنة فنلنب هامويد الى االعتراف با  "معاياة اهالي غزة لم تعد تحتمل".

ويدد زعنم حزب "العمال" اد منلنبايد بموقف الحكومة الصامت تجاه ارتكابات إسرائنل وايتهاكاتها 
ى غرنمه السناسي كامنرو  متسائال كنف بحق الفلسطنينن ، وفتح زعنم المعارضة النهودي اليار عل

 لم نقم االخنر حتى اآل  باصدار اي موقف ندن  قتل الجنش اإلسرائنلي ألطفال غزة.
واعتبر منلنبايد ا  ما تقوم به إسرائنل في هذه الحرب "خاطق وغنر مبرر" محذرا م  ا  سناسة تل 

ارنخ حماس ستؤدي الى خلق جنل ابنب الحالنة والطرنقة الغنر متوازية التي ترد بها على صو 
 فلسطنيي جدند سنسعى الى االيتقام والنثأر في المستقبل.

وفي اول تعلنق رسمي م  الحكومة اعترف وزنر الخارجنة فنلنب هامويد بأ  الرأي العام البرنطايي 
ل الذي وصل الى ائلم نعد قادرا على تحمل المشاهد القادمة م  غزة وا  الحكومة تؤند سنل الرس

وزارة الخارجنة بأ  "معاياة اهالي غزة لم تعد تحتمل ونجب التوصل الى هدية ايساينة ووقف فوري 
اليار". اضاف: "إ  ما دأبت على قوله دائما في هذا الصراع هو أ  على جمنع  إلطالقوجدي 

األطراف التصرف وفق ما نيا علنه القايو  الدولي، وأ  تكو  أفعالهم متياسبة. لك  ما ركزت 
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علنه، وأعتقد بأ  زمالئي في أيحاء العالم ركزوا علنه، هو محاولة التأنثنر وراء الكوالنس ألجل 
التوصل لوقف إطالق اليار. إييا بحاجة ماسة لوقف إطالق اليار ألغراض إيساينة، فإيهاء معاياة 

ن . نمكييا طرح أهالي غزة هو أولونتيا. ونمكييا فنما بعد الحدنث ع  المسائل التي ننثنرها كال الطرف
كافة هذه المسائل على طاولة المفاوضات، لك  علنيا التأنثنر على كال الطرفن  في هذا الصراع 
ألجل إيهائه لما هو لمصلحة المواطين  الفلسطنينن  الذن  علقوا في القتال ما بن  حماس والجنش 

 اإلسرائنلي".
ى تجارة االسلحة التي تقوم بها المصايع واشارت صحنفة "االيدبيديت" في افتتاحنتها اول م  امس ال

البرنطاينة مع الجنش اإلسرائنلي، ما دفع الحكومة امس الى اعال  ينتها مراجعة هذا اليوع م  
الصفقات واعادة تقونم تزوند القوات المسلحة اإلسرائنلنة بأي يوع م  المعدات العسكرنة المصيعة في 

ل في قتل الفلسطنينن . وكايت الصحنفة اوضحت ا  برنطاينا والتي نمك  ا  تستخدمها إسرائن
 1020صفقات االسلحة مع الجنش اإلسرائنلي التي قامت بها مصايع السالح البرنطاينة ميذ العام 

ملنو  جينه استرلنيي وا  عددا م  هذه الذخائر البرنطاينة استخدمتها إسرائنل في  41تقدر بيحو 
 هجومها على غزة.

 8/4/4108المستقبل، بيروت، 
 
 مبادرة صينية لحل جذري في قطاع بغزة  

عياصر للحل الجذري للقضنة الفلسطنينة أعليها  5أحمد ربنع: أطلقت الصن  مبادرة م   -القاهرة 
 وزنر الخارجنة الصنيي وايج ني، خالل مؤتمر صحفي بالقاهرة النوم األحد، مع يظنره سامح شكري.

مبادرة هي الوقف الفوري والشامل م  الجايبن  إلطالق وأعل  الوزنر الصنيي أ  أولى خطوات ال
طالق الصوارنخ.  اليار بما في ذلك القصف الجوي وا 

ونثايي الخطوات دعم الصن  للمبادرة المصرنة الرامنة إلى التهدئة وضرورة تجاوب وتفاعل الطرفن  
طالق سراح إنجاد آلنة دائمة لمراقبة االلتزام بوقف إطالق الي علىالجاد معها، والعمل  ار وا 

المعتقلن ، والنثالنثة دعم الصن  للحقوق المشروعة للشعب الفلسطنيي خاصة وأ  القضنة الفلسطنينة 
 تشكل جوهر الصراع بالميطقة وظلت عالقة لسيوات طونلة وتيفنذ مبدأ إقامة الدولتن .
ي نتعلق بالسلم وتيا الخطوة الرابعة م  المبادرة الصنينة، على أ  الصراع اإلسرائنلي الفلسطني

واألم  الدولنن ، ونتعن  على مجلس األم  أ  نيهض بمسؤولناته حنال هذه القضنة، والعمل على 
 تشكنل قوة مشتركة لدعم عملنة السالم.
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وآخر خطوات المبادرة ضرورة االهتمام بالوضع اإليسايي في فلسطن  وبخاصة في قطاع غزة، 
الدعم الالزم، وفي هذا الصدد تقدم الصن  دعما بمبلغ والعمل على إيهاء الحصار م  خالل تقدنم 

 ملنو  دوالر إلى قطاع غزة.2،5
 8/4/4108الشرق، الدوحة، 

 
 خالقي وعمل إجرامي"أعلى مدرسة في غزة "عار  الهجومبان كي مون:  

فلسطنينا في قصف إسرائنلي تركز في مدنية رفح جيوب قطاع  210كفاح زبو : قتل يحو  -رام هللا 
طال مجددا مدرسة تابعة للميظمة غوث وتشغنل الالجئن  الفلسطنينن  )األويروا( كا  نحتمي غزة 

 2890إلى أكنثر م   12فنها مئات المشردن  م  بنوتهم، ما رفع عدد ضحانا العدوا  في النوم 
 آالف جرنح. 20ويحو 

صدم م  التقارنر غنر أ  الميسق الخاا لألمم المتحدة في الشرق األوسط روبرت سنري قال: إيه 
بشأ  ضربة في محنط المدرسة. وأضاف سنري: "ببساطة ال نمك  التسامح مع تعرض مدرسة أخرى 

 لهجوم".
وأكد عديا  أبو حسية، المتحدث باسم األويروا، أ  الغارة "ضربت خارج بوابة المدرسة التي تؤوي 

اخل المدرسة وخارجها م  على األقل م  السكا  المشردن  ما تسبب في وجود قتلى وجرحى د 900
 بنيهم أحد العاملن  باألويروا".

ووصف األمن  العام لألمم المتحدة با  كي مو  الهجوم بأيه "عار أخالقي وعمل إجرامي"، ودعا 
إلى محاسبة المسؤولن  ع  "االيتهاك الجسنم للقايو  اإليسايي الدولي". وأدا  بقوة في بنا  القصف، 

 اإلسرائنلي أبلغت مرارا بموقع تلك األماك ". مؤكدا: "قوات جنش الدفاع
كما يعت )األويروا(، أمس، تسعة م  موظفنها قتلوا خالل األسبوعن  األخنرن  في العملنات 
اإلسرائنلنة على قطاع غزة. ويقلت وكالة األيباء والمعلومات الفلسطنينة )وفا( ع  المفوض العام 

ألشخاا كايوا أياسا كرسوا سيوات أو عقودا م  عمرهم في لألويروا بننر كرنيبول القول إ  "أولئك ا
خدمة الجئي فلسطن  في غزة"، مضنفا: "والكنثنر ميهم كايوا تربونن  ونغرسو  في األطفال األمل 

 بمستقبل أكنثر إشراقا ونساعدويهم على اجتناز األوقات األشد صعوبة".
 8/4/4108الشرق األوسط، لندن، 

 
 



 
 
 

 

 
           81ص                                     3400 العدد:     8/4/4108 ثنينال  التاريخ:

 

 
 تجسست على مكالمات كيري خالل مفاوضات السالم "إسرائيل" :"دير شبيغل" 

أ ف ب: كشفت مجلة "دنر شبنغل" األسبوعنة األلماينة أمس، ع  أ  إسرائنل تجسست  –برلن  
على محادنثات وزنر الخارجنة األمنركي جو  كنري الهاتفنة خالل دبلوماسنته المكوكنة للتوصل إلى 

 التي باءت بالفشل في وقت سابق هذه السية. اتفاق سالم بن  اإلسرائنلنن  والفلسطنينن 
وأشار التقرنر إلى أ  اإلسرائنلنن  وجهاز استخبارات آخر على األقل تيصتا على مكالمات كنري 
الهاتفنة أنثياء محاولته التوسط بن  الطرفن ، في تطور م  شأيه إنثارة توتر إضافي إلى العالقات بن  

ر شبنغل ع  "عدة مصادر م  أجهزة االستخبارات" أ  كنري لم إسرائنل والوالنات المتحدة. ويقلت دن
يما هواتف عادنة تعمل باألقمار االصطياعنة وهي عرضة  نستخدم فقط خطوطا هاتفنة آمية وا 
للتيصت. وقالت: "إ  الحكومة اإلسرائنلنة استخدمت هذه المعلومات في المفاوضات حول التوصل 

 إلى حل دبلوماسي في الشرق األوسط".
 8/4/4108لشرق األوسط، لندن، ا

  
 البيت األبيض دعما  لغزة أمامآالف المتظاهرين  

أ ف ب: تظاهر اآلالف أمام البنت األبنض ولف بعضهم أيفسهم باألعالم الفلسطنينة  –واشيط  
م  أجل الدعوة للسالم ووقف الهجوم اإلسرائنلي على قطاع غزة. وردد المتظاهرو  الذن  قدموا م  

حاء الوالنات المتحدة وبنيهم الكنثنر م  األطفال، هتافات تدعو إلى وقف "المساعدة مختلف أي
لى "خروج إسرائنل م  فلسطن ".   األمنركنة إلسرائنل" وا 

وهذه المظاهرة المؤندة لغزة هي األكبر أمام البنت األبنض ميذ بدء الهجوم اإلسرائنلي على القطاع. 
شاركوا فنها، فنما لم نتس  للشرطة إعطاء تقدنرات  وقال الميظمو  إ  يحو خمسن  ألف شخا

 رسمنة ع  العدد.
 8/4/4108الشرق األوسط، لندن، 

 
 أكبر وفاد طباي إلاى قطاع غازة ترسلجنوب إفريقيا  

رام هللا: أعل  سفنر دولة فلسطن  لدى جمهورنة جيوب إفرنقنا، عبد الحفنظ يوفل، ع  ترتنبات 
 ي وطبي إلى قطاع غزة، في غضو  األنام القلنلة المقبلة.جارنة، اليطالق أكبر وفد إغانث
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وقال يوفل، حسب بنا  لوزارة الخارجنة، أمس، إ  الوفد "نتكو  م  تسعة ونثالنثن  طبنبا في عدة 
 تخصصات، باإلضافة إلى انثيي عشر إعالمنا ووفد إداري مع ممرضن ".

مستشفنات، وصل  9تكفي لتجهنز  وأشار إلى أ  الوفد اإلغانثي "نحمل معه معدات طبنة متقدمة،
جزء ميها قادما م  الوالنات المتحدة األمنركنة ودول أوروبنة إلى القاهرة، فنما سنحمل الوفد معه 

سعافات طبنة". وأضاف، إ  الوفد الذي تيسق له حكومة جيوب إفرنقنا، م   تجهنزات أخرى وأدونة وا 
مع السلطات المصرنة، نيتظر إتمام اإلجراءات خالل الرئاسة ووزارة العالقات الدولنة والتعاو ، 

 الالزمة لدخوله مع التجهنزات المرافقة، بعد ايتهاء إجازة عند الفطر المبارك".
 8/4/4108األيام، رام هللا، 

 
 عن مجزرة األونروا: أمر مأساوي البريطانيوزير الخارجية  

نل بوقف غنر مشروط إلطالق : طالب وزنر الخارجنة البرنطايي، فنلنب هامويد، إسرائ48عرب 
مصابا في  90شهداء و 20ع  سقوط  أسفرالذي  لألويروااليار، وايتقد قصف مدرسة تابعة 

دور جوقال هامويد في حدننثن  هاتفنن  أجراهما مع وزنر الخارجنة اإلسرائنلي، أفن صفوف اليازحن .
ياس في مكا  لجأوا إلنه". لنبرما ، ووزنرة القضاء، تسنبي لنفيي: "إيه أمر مأساوي أ  نموت أ

 وأضاف: "على حماس انضا وقف إطالق القذائف الصاروخنة صوب إسرائنل وتهدند حناة السكا ".
 3/4/4108، 84عرب 

 
 الصين تدعو "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية إلى وقف القتال 

ها حركة "حماس" دعا وزنر الخارجنة الصنيي وايغ ني أمس، "إسرائنل" والفصائل الفلسطنينة بما فن
إلى وقف القتال المستمر في قطاع غزة، داعنا  "إسرائنل" إلى رفع الحصار المفروض على القطاع 

 .1002الفلسطنيي ميذ 
وقال وايغ في مؤتمر صحفي مشترك مع يظنره المصري سامح شكري في القاهرة "نجب على 

ار بما في ذلك القصف الجوي الجايبن  "اإلسرائنلي" والفلسطنيي وقف فوري وشامل إلطالق الي
طالق الصوارنخ حرصا  على الشعب والسالم في الميطقة". وأضاف  والعملنات العسكرنة والبرنة وا 

طالق"نجب على "إسرائنل" رفع الحصار ع  قطاع غزة   سراح الفلسطنينن  المعتقلن ".  وا 
مدينو  غنر مقبولة.. وأكد ا  "جمنع الممارسات التي نستخدم فنها العيف المطلق ونسقط فنها 

الوزنر الصنيي دعم الصن  لمبادرات التهدئة التي  وأعل ويأسف اليهنار الهدية بن  الجايبن ". 
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طرحتها مصر والدول األخرى وقال "يدعم جهود الوساطة بن  الجايبن  الفلسطنيي و"اإلسرائنلي" 
طنيي و"اإلسرائنلي" التوقف لسرعة وقف إطالق اليار"، مشددا  على أيه "نجب على الجايبن  الفلس

ملنو  دوالر كمساعدات ايساينة عاجلة للقطاع  542ع  استخدام القوة". وأعل  ا  الصن  ستقدم 
 الفلسطنيي المحاصر.

 8/4/4108الخليج، الشارقة، 
 
 ستراليون يحظرون حملة لنقاذ غزةأمسؤولون  

ات تدعم الفلسطنينن  في استاد د ب أ: أنثار حظر على اللوحات التي تكتب علنها شعار  –أدنلند 
ايتقادات أمس االحد حنث اتهمت مجموعة م  اليشطاء المحلنن   األسترالنة"أوفال" في مدنية أدنلند 

 المسؤولن  االدارنن  الرناضنن  بممارسة دور رقابي.
وكايت رابطة الدورى االسترالي لكرة القدم قد قررت االسبوع الماضي عدم السماح بعرض شعارات 

 الفلسطنينن " و"أيقذوا غزة" أو "ساعدوا أطفال غزة" خالل المبارنات. أيقذوانثل "م
عرض  األسترالنةوجاء القرار بعد مطالبة صاحب أحد المطاعم المحلنة ورابطة "أصدقاء فلسطن " 
 الرسائل المؤندة للفلسطنينن  في مكا  إقامة المبارنات في إطار يداء لجمع تبرعات.

اي منل" ع  رئنس الرابطة سام شاهن  قوله "ال نمك  أ  أصدق أيه في هذا ويقلت صحنفة "صيد
النوم والعصر يخضع للرقابة فنما نتعلق بهذا اليوع م  اليداء االيسايي لمساعدة أشخاا آخرن  في 

الحاجة للمساعدة". وقال المتحدث باسم رابطة الدوري باترنك كنا  إ  الرابطة لم تقبل  أمس
 " سواء أكايت محلنة أو دولنة."تصرنحات سناسنة

 8/4/4108القدس العربي، لندن، 
 
 صمت "كاميرون" تجاه المجازر السرائيلية تنتقدالمعارضة البريطانية  

وجه رئنس حزب العمال البرنطايي المعارض "إند منلنبايد"؛ ايتقادات الذعة لرئنس الوزراء "دنفند 
الجنش اإلسرائنلي، بحق الشعب الفلسطنيي في قطاع  كامنرو  " لصمته؛ تجاه المجازر التي نرتكبها

وقال منلنبايد في تصرنحاته: " إ ف صمت كامنرو  تجاه ما نرتكبه الجنش اإلسرائنلي م  قتل  غزة.
لمئات المدينن  الفلسطنينن  األبرناء، ال نمك  تفسنره بعنو  الياس في برنطاينا والعالم، وكامنرو  

 هجمات اإلسرائنلنة على غزة ".نرتكب خطأ بعدم ايتقاده لل
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وبالمقابل ردت رئاسة الوزراء البرنطاينة في بنا  لها، على تصرنحات "منلنبايد"، متهمة إناه بتحرنف 
 كالم رئنس الوزراء كامنرو ، واستغاللها في أمور السناسة الداخلنة.

 8/4/4108فلسطين أون الين، 
 
 ا " في غزة"الصحة العالمية" تحذر من كارثة "تتشكل سريع 

القاهرة: قالت األمم المتحدة إ  كارنثة صحنة واسعة اليطاق تتشكل على يحو سرنع في قطاع غزة 
كيتنجة مباشرة لما أسمته "استمرار الصراع الدائر هياك"، وأعرب جنمس راولي، الميسق اإليسايي في 

الصحنن  والميشآت  األراضي الفلسطنينة المحتلة، ع  "بالغ القلق حنال يقا الحمانة للعاملن 
ملنو  فلسطنيي في قطاع  248الصحنة، وتدهور فرا الوصول لخدمات الطوارئ الصحنة أمام 

 غزة".
وحذر راولي، بحسب بنا  أصدره المكتب اإلقلنمي لميظمة الصحة العالمنة بالقاهرة النوم األحد 

يساينة"، وأضاف "الب8|9)  د أ  نتوقف القتال فورا ". (، قائال  "إييا ييظر اآل  إلى كارنثة صحنة وا 
موضحا أيه "وبعد مرور أكنثر م  نثالنثة أسابنع على الصراع العينف، فإ  الخدمات والميشآت 

عنادة للرعانة الصحنة  24الصحنة في غزة على وشك االيهنار، وتعرفض نثلث المستشفنات، و
للضرر خالل القتال"  سنارة إسعاف تابعة للهالل األحمر الفلسطنيي ووزارة الصحة 13األولنة و

 بحسب البنا .
 3/4/4108قدس برس، 

 
 " ويخلط الحساباتإسرائيلصمود غزة يقلب الموازين في " 

 حلمي موسى
قلبت الحرب في غزة المعاننر والموازن  والمفاهنم في "إسرائنل" وبشكل شدند جدا. فالنمن  اإلسرائنلي 

عد تجاه أي حدث أل  نتعامل بميطق "رب المتعطش دوما إلظهار قوته في معادلة الصراع والمست
البنت ج " اضطر للتعامل "بحكمة" مع الصراع والسعي للخروج م  الحرب بأسرع ما نكو . وم  
الجائز أ  واحدا م  بن  أهم األسباب التي دفعته إلى ذلك إحساسه بأ  النثم  الذي ندفعه باهظ، 

 ربما باهظ جدا.
لى ما قبل بضع سيوات، كا  بوسع "إ سرائنل" أ  تخرج إلى حرب شاملة ضد قطاع غزة فتقتل وا 

ال قلبت األرض على م  فنها وجدت يفسها، وم   البشر وتدمر الحجر وتيادي بشعار "إمسكويي" وا 
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طرف واحد تقرر الخروج م  غزة. والقرار لنس سهال أبدا لم  نعرف أ  التهدند األساسي على ألسية 
حرب البرنة كايت السوط الذي تلوح به القنادة اإلسرائنلنة عيدما اإلسرائنلنن  كا  الحرب البرنة. فال

تجد أ  الغارات الجونة والقصف المدفعي والبحري ال نحقق هدفا غنر التدمنر. و"إسرائنل" المبينة 
على يظرنات الحرب الحدننثة التي ترى أ  غانة الحرب هي فرض اإلرادة على الخصم تجد يفسها 

 لردع.تحوم وتدور حول مفهوم ا
وبدنهي أ  ال أحد نستطنع المقارية بن  القوة التدمنرنة التي تمتلكها "إسرائنل" وبن  ما تمتلكه لنس 
يما أغلب الدول العربنة. ف"إسرائنل" تمتلك سالحا يوونا  فقط المقاومة الفلسطنينة في غزة وا 

ميظومة سنطرة وقنادة وتكيولوجنا يارنة متطورة ووسائل إنصال ذخائر متيوعة وهي تتباهى بامتالك 
قد تكو  األكنثر تطورا في العالم. ولك  كل ذلك لم نفلح في تحقنق الغانة األساسنة ألي جنش نحترم 

 ذاته: حمانة الحدود وميع العدو م  فرض إرادته.
لك  ما جرى طوال الحرب في غزة، وبحسب كل المعلقن  السناسنن  والعسكرنن ، كا  ايجرارا 

والمقاومة. فقد أدركت المقاومة أ  السبنل الوحند لكسر الحصار المفروض  إسرائنلنا خلف حماس
على القطاع ميذ سيوات طونلة والذي تفاقم كنثنرا في السيوات األخنرة هو االقتحام باليار. وخالفا 
لمحاوالت سابقة وأغراض مختلفة استعدت المقاومة جدا لهذا االقتحام نشهد على ذلك استمرار 

بادر العدو إلى شيها شهرا تقرنبا حتى اآل . وشهدت المعركة فيويا في أسالنب القتال المعركة التي 
لم نعهدها العدو أبدا سواء في اقتحام خطوطه أو العمل خلف خطوطه أو توسنع الجبهة لتطال 

 تقرنبا كل بقعة في األرض المغتصبة.
كايت محصورة في شرنط ضنق  ورغم ما بدا م  شدة "مياورة" و"حركة" للقوات اإلسرائنلنة فإيها

نتراوح عرضه بن  عشرات قلنلة م  األمتار إلى كنلومتر ويصف كنلومتر في أشد مياطق القطاع 
خالء في الجيوب. ورغم القوة المدرعة الهائلة التي حشدت على طول حدود القطاع وضمت مئات 

لسلحفاة. ومرارا كايت م  أحدث الدبابات إال ا  أداء المقاومة جعلها تتحرك بأقل م  سرعة ا
 المدرعات توابنت متحركة لجيود العدو رغم شدة تدرنعها.

وع  القوات الخاصة حدث وال حرج. وقد صارت الصحف اإلسرائنلنة تتحدث وللمرة األولى في 
تارنخ الصراع ع  "سننرت" حماس ودخلت اللغة العبرنة كلمة "اليخبة" في إشارة لقوات حماس عالنة 

فاجأت الجنش داخل غزة وخارجها. وال أقل م  ذلك فإ  األيفاق تركت أنثرها لنس فقط  التدرنب والتي
يما في كل مكا  ما عبر عيه رسم الكارنكاتنر  في الذعر الذي بنثته في مستوطيات غالف غزة وا 

 للحرب حفر مقاوم فلسطنيي يفقا وصل إلى تل أبنب. 924النومي في "هآرتس" ع  أيه في النوم 
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إسرائنل" بواقع أ  البنئة الرسمنة العربنة خصوصا في مقاطعها األقرب امتيعت م  إداية ورغم تمتع "
"إسرائنل" وخلقت ايطباعا بأيها تخوض حربا عيها ولمصلحتها فإ  "إسرائنل" غنر مرتاحة أبدا. فهي 

نع مضطرة لتغننر موقفها م  السلطة الفلسطنينة وربما االضطرار لدفع نثم  سناسي الحق نقرب الجم
 م  تسونة ال ترندها وال تتطلع إلنها حكومة النمن  في "إسرائنل".

وأنا نك  الحال، م  الواضح أ  يتيناهو كا  قرر األخذ بيصنحة بعض مقربنه: إعال  اليصر 
والهروب م  غزة واالكتفاء بعد ذلك بالقصف المدفعي والجوي والبحري. وم  نتذكر م  اإلسرائنلنن  

" في الدول العربنة وصوال إلى 29ـ"سننرت متكال" وسننرت المظلنن  و"شننطت "العملنات الخاصة" ل
 أوغيدا نتحسر وهو نرى هذه القوات تتعرض لما تتعرض له على بعد أمتار م  الحدود.

ولذلك طبنعي أال نستقبل أحد في "إسرائنل" قرار التراجع ع  المعركة البرنة في غزة على أيها 
سية إلى  200نقول يتيناهو ايه تم ردع المقاومة في غزة وأيه أعاد غزة  ايتصار. وهيا ال نكفي أ 

الوراء إذ سنطالبه الكل برؤنة ترجمة ذلك في سلوك على األرض. م  المؤكد أ  إعال  "إسرائنل" 
ع  "حدنثن  أمينن " في "يتنف هعشرا" و"زنكنم" للمرة النثاينة خالل الحرب وبعد أقل م  نوم على 

 الصحافي نفضح "إيجاز" الردع الذي تحقق.مؤتمر يتيناهو 
الشيء المؤكد هو أ  "إسرائنل" سفكت دماء مواطين  عزل ودمرت بنوتا باآلالف وخربت مزارع 
ومصايع وورشا ومحالت لكيها ترى بأم عنيها أ  الردع لم نتحقق وأ  المقاومة يضجت وصارت 

قع عسكرنة إسرائنلنة والقتال كا  ضد تالحق جيود العدو داخل وخارج غزة. فاأليفاق كايت ضد موا
قوات االحتالل. أما "إسرائنل" فوجهت ينرايها وبشكل أساسي لألبرناء وهو ما نزند النثم  الذي علنها 

 أ  تدفعه على األرض وفي المحاكم الدولنة. 
 8/4/4108السفير، بيروت 

 
 …كفة المقاومة راجحة في ميزان الخسائر واألربا  

 د. عصام يعما 
ساعة كايت دعت  21قت فصائل المقاومة الفلسطنينة على هدية إيساينة غنر مشروطة لمدة واف

النها االمم المتحدة. المقاومة وافقت على الهدية أليها غنر مشروطة وأل  مرجعنتها االمم المتحدة. 
م   ال التزام، اذ ، م  المقاومة تجاه "إسرائنل" بوقف  مشروط إلطالق اليار، وال تيازل ع  اي   

مطالبها وفي مقدمها رفع الحصار. لذا، المقاومة مستمرة بالمواجهة ردا  على اي فعل عدوايي 
 إسرائنلي.
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حكومة بينامن  يتيناهو وافقت، ظاهرا ، على الهدية اإليساينة بدافعن : محاولة لجم السخط العالمي 
ى ميطقة رفح كمحور جهد المتزاند علنها يتنجَة مجازرها الهمجنـة في قطاع غزة، والتركنز عل

 عسكري لتحقنق هدفها المعل  بإيهاء شبكة األيفاق.
حكومة مصر امتعضت لصدور الهدية اإليساينة ع  االمم المتحدة. عب رت ع  امتعاضها باالعتذار 
ع  استقبال الوفود الفلسطنينة واإلسرائنلنة واالمرنكنة التي كايت في طرنقها الى القاهرة لمباشرة 

حول مرحلة ما بعد وقف اطالق اليار. قنل إ  سببن  وقفا وراء امتعاض القاهرة: االول،  مفاوضات  
كها بمبادرتها ورفضها اي مبادرة اخرى، سواء م  االمم المتحدة او م  تركنا وقطر. النثايي،  تمس 

م ابو مراعاة "إسرائنل" التـي احتجت لدنها على قنام المقاومة بأسر احد ضباطها حنا  في ميطقـة كر 
 سالم.

ِكال السببن  اقبح م  ذيب، فالمبادرة المصرنة لنست قرآيا  ميزال  نستحنل تعدنله او تأجنل "اعتياق" 
م نث له العلنا، وأسر ضابط إسرائنلي لنس كارنثة إيساينة تقتضي مواجهة تداعناتها قبل التوقف ع  اراقة 

القاهرة ا  إعاقة وقف اطالق اليار تعيي  دماء الفلسطنينن  وهدم ميازلهم على رؤوسهم، نثم، أال تدري
الترخنا السافر لـِ"إسرائنل" بمتابعة ارتكاب المجازر والتدمنر والتشرند وقصف المشافي ومدارس 

 االويروا وغنرها م  مآوي المدينن  االبرناءج
 االغرب م  موقف مصر مسارعة الوالنات المتحدة الى مطالبة المقاومة باإلفراج ع  ضابط  اسنر
 لم تتبَ  كتائب القسام اصال  عملنة أسره، وكأيه كا  ضحنة عملنة اختطاف عادنة مقابل فدنة مالنة!

م  الواضح ا  يظام السنسي، بالجهل او التجاهل او التواطؤ، بات بسلوكنته المشبوهة جزءا  م  
ة، م  السالح مخطط غربي ـ عربي نرمي الى تجرند المقاومة الفلسطنينة، كما قوى المقاومة العربن

 حمانة  ألم  "إسرائنل" ولمصالح الدول األطلسنة في المشرق العربي.
م  الواضح انضا  ا  "إسرائنل" فشلت في تحقنق هدفها المعل  وهو، إيهاء شبكة األيفاق التي تغطي 
قطاع غزة وتمتد  ميه الى داخل األراضي المحتلة في اليقب، االمر الذي نهدد المستعمرات 

ة الكائية في غالف القطاع م  الشمال الى الشرق. صحنح ا  الجنش اإلسرائنلي زعم ايه الصهنوين
تمك   م  "معالجة" بعض تلك االيفاق الكائية على الخط االخضر، لك  "المعالجة" تياولت، على ما 

رعات نبدو، األجزاء الحدودنة م  األيفاق ولنس امتداداتها داخل القطاع. ذلك أ  توغ ل القوات والمد
اإلسرائنلنة في الداخل نقر بها م  مياطق الكنثافة السكاينة الفلسطنينة ونجعلها تالنا  في مرمى مدفعنة 

 المقاومة وصوارنخها الفتاكة.
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لتفادي مزند م  الخسائر البشرنة والمادنة، لجأت "إسرائنل" الى "عقندة الضاحنة" التي تقضي بتدمنر 
له الى ارض محروقة بغنة جعل قنامته مستحنلة او صعبة، وفي العدو، بشرا  وشجرا  وحجرا ، وتحون

 مطلق االحوال تتطلب زميا  مدندا . غنر ا  المقاومة ظل ت صامدة، صلبة وذات َيَفس طونل.
الى ذلك، لنس في االفق ما نشنر الى ا  قنادة المقاومة في غزة بصدد الموافقة على تهدئة ال تكو  

بعد النثم  البشري والمادي الباهظ الذي دفعه الشعب الفلسطنيي مقروية بتحقنق مكاسب محسوسة 
في القطاع. مع ذلك، ورغم موافقتها على هدية ايساينة غنر مشروطة )قد تكو  مقدمة لتهدئة او 
لهدية طونلة( فإ  المقاومة تبقى، في حال وقف  غنر مشروط إلطالق اليار، الطرف الرابح عيد 

 الرباح على اليحو اآلتي:التدقنق في منزا  الخسائر وا
 اوال ، احتفظت بقنادتها العسكرنة والسناسنة الموجودة في القطاع سلنمة وفاعلة.

نثاينا ، احتفظت ببينتها العسكرنة، والسنما تلك الكائية تحت االرض م  أيفاق وتجهنزات ومصايع 
 تجمنع وتصينع وترمنم لألسلحة والصوارنخ، سلنمة وعاملة.

برة قتالنة نثمنية في وجه العدو اإلسرائنلي، م  خالل استخدام اسلحة ومياهج قتالنة نثالنثا ، اكتسبت خ
يوعنة مك يتها م  يقل الحرب الى عمقه وعلى مدى فلسطن  المحتلة كلها، كما مك يتها م  كشف 
نثغرات خططه العسكرنة وتفشنل اسلحته المتقدمة وال سنما "القبة الحدند"، وشل  مرافقه الحنونة 

 ب سكا  مستعمراته اناما  واسابنع.وارعا
واالرد  والشتات، وحققت  2348رابعا ، حر كت الشعب الفلسطنيي في الضفة واالراضي المحتلة عام 

وحدته الوطينة على االرض وفي وجه العدو، واطلقت تعبئة شعبنة الفتة أسهمت بدورها في تعزنز 
نادتي السلطة وميظمة التحرنر الفلسطنينة في تقارب االوساط القنادنة الفلسطنينة، وتطونر مواقف ق

 الحاضر والمستقبل لمصلحة المقاومة.
خامسا ، أعادت قضنة فلسطن  الى صدارة القضانا االقلنمنة والدولنة، االمر الذي نرشحها لالرتقاء 
 الى مستونات عالنة م  االهتمام االقلنمي والدولي، وربما الى إسقاط اتفاق اوسلو ومالحقه، والى

 توفنر مصادر التمونل الالزم إلعادة اإلعمار االقتصادي واالجتماعي.
 الى ان  م  هياج

"إسرائنل" تبدو مرتبكة. بعض قادتها نمنل الى توسنع دائرة العدوا  لفصل جيوب القطاع ع  وسطه 
 وشماله. بعضهم اآلخر نيصح بالمزند م  الضغط العسكري آمال  بحمل المقاومة على الرضوخ.
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مقابل، تبدو المقاومة مصممة على المواجهة، في حن  تبقى الهدية متعنثرة بأالعنب الالعبن  في ال
الكبار ومصالحهم م  جهة، ومحكومة م  جهة اخرى بتصمنم المقاومة، شعبا  وفصائل، على 

 الصمود والمواجهة لضما  دحر العدو.
 8/4/4108القدس العربي، لندن 

 
 السيسي والسقوط في اختبار غزة 

 لي سعند بدوا ع
في كل عدوا  إسرائنلي على قطاع غزة، تتجه أيظار الفلسطنينن  صوب أمتهم العربنة واإلسالمنة 
عامة، ويحو مصر بشكل أخا، لنس أليها بلد عربي مركزي ومؤنثر فحسب، بل أليها أنضا البلد 

رجي في ظل الطوق العربي الوحند الذي نجاور قطاع غزة مباشرة، ونوفر له الطرنق يحو العالم الخا
 المحنط بالقطاع م  الجايب اآلخر.

لك  السؤال المطروح اآل ، أن  مصر الرسمنة م  العدوا  األخنر على القطاعج وهل نيتظر 
 الفلسطنينو  م  مصر العظنمة دور الوسنط أم دور الشقنقج

 

 جزء من المشكلة
دورا مهما في تطورات األحداث  -أي قنادة-دو  أديى شك، نلعب موقف القنادة المصرنة الرسمنة 

في قطاع غزة، وفي عموم الساحة اإلقلنمنة، وما نتعلق ميها بالصراع مع االحتالل "اإلسرائنلي"، 
وحتى بمسارات العملنة السناسنة التفاوضنة بن  الطرفن  الرسمي الفلسطنيي و"اإلسرائنلي"، وهي 

 حوال.العملنة الم حتضرة أو الغائبة في سبات عمنق بأحس  األ
ففي التعامل مع الحرب الدائرة على قطاع غزة والشعب الفلسطنيي، ال ن جادل أحد في دور مصر 
الكبنر والم فترض وعلى كل مستوناته، لك  الطامة الكبرى أ  مصر الرسمنة أصبحت جزءا م  

 المشكلة، بدل أ  تكو  عامل إسياد سناسي ومعيوي على األقل باليسبة للفلسطنينن .
المصري وميذ عهد الرئنس أيور السادات، وتحدندا ميذ اتفاقنة كامب دنفد الموقعة عام اليظام 
، أحدَث تراجعات مستمرة في السناسة الخارجنة المصرنة حنال الموضوع الفلسطنيي، لتصبح 2328

 العالقة الجغرافنة هي الخنط الوحند الذي نربط مصر الرسمنة بالقضنة الفلسطنينة.
نا دور "الوسنط غنر المحاند" في كل ما نتعلق بالقضنة الفلسطنينة، خصوصا كما بات نلعب عمل

 في الجايب المتعلق بقطاع غزة وحناة الياس ومعبر رفح الوحند المفتوح يحو العالم الخارجي.
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كا  وما زال دور الرسول وياقل  -وم  حنيها-وربما نصح القول بأ  دور الطرف الرسمي المصري 
وياقل رسائل التهدند والوعند "اإلسرائنلنة" إلى الفلسطنينن ، وعامل ضغط علنهم، الرسائل الشفهنة، 

م  أجل تمرنر ما َنعتقد بأيه األفضل لهم. هذا الموقع اختاره الرئنس األسبق أيور السادات م  
لحظات توقنعه معاهدة كامب دنفد، وهو موقع كا  وما زال موقعا مؤذنا للفلسطنينن  ولجهودهم 

 في سناق كفاحهم الوطيي ضد االحتالل "اإلسرائنلي". الوطينة
 

 الحصار القاسي
المؤسف هيا، أ  حصار قطاع غزة بات في عهد الرئنس عبد الفتاح السنسي نختلف حتى ع  عهد 
-الرئنس المخلوع حسيي مبارك م  حنث قسوته وصرامته، إذ ال نقف عيد حدود إغالق معبر رفح 

أو تدمنر األيفاق، بل تعداهما باتجاه العداء السناسي  -العالم الخارجي المعبر الوحند لقطاع غزة يحو
للعدند م  القوى الفلسطنينة كحركتي حماس والجهاد اإلسالمي، وحتى لبعض القوى النسارنة التي 
باتت عالقاتها الرسمنة مع القاهرة تعترنها حالة م  الفتور والبرودة، فضال ع  اعتباره حركة حماس 

 بنة، وهو أمر معنب وم خجل بكل المقاننس، وال نقبله عقل وال ميطق.حركة إرها
وهيا، سقط يظام السنسي في امتحا  غزة األخنر، م  خالل استمراره على الوتنرة واليغمة ذاتها. كما 
أخطأ في مواقفه األخنرة م  العدوا  "اإلسرائنلي" على قطاع غزة والشعب الفلسطنيي، حن  يأى 

المقاومة، تارة باسم اإلرث الذي تحمله مصر يتنجة المعاهدة مع "إسرائنل"، وتارة  بيفسه ع  مياصرة
 باسم حسابات المصلحة التي نجهلها الفلسطنينو .

فت به حدود الهمجنة الصهنوينة م  قتل وتدمنر شامل مميهج  ففي العدوا  البربري األخنر الذي َتَكش 
نيتظر حصاد الدمار  -وما زال-لرسمي المصري لم تصل إلنه اليازنة في صعودها، كا  الصوت ا

 وال نرى حصادا غنره، لنقول للفلسطنينن : ألم يقل لكمج ألم يحذركم م  طرنق المقاومة المسلحةج
 

 تصدير أزمة
في مواقفه م  العدوا  الحالي على قطاع غزة، م  حالة العداء  -لألسف-كما ايطلق يظام السنسي 

البرودة السائدة، أو حالة الفتور في أحس  األحوال، مع عموم  الشدند لحركة حماس، وم  حالة
الفصائل الفلسطنينة ولنس مع حماس فقط، وهو موقف كندي له عالقة بتصدنر أزمة داخلنة، 
وبتصفنة حسابات مصرنة داخلنة، ولنس له عالقة بموقف ياضج َنضع األولونات الحقنقنة التي 

 لقومنة وأميها القومي.تضم  مصالح الفلسطنينن  ومصالح مصر ا
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لقد أخطأ يظام السنسي حن  خاصم حركة حماس وألحقها بمعركته الداخلنة في مصر، وايتقل العداء 
 لها لنصبح عاما مع مجموع القوى الفلسطنينة التي تقاتل على األرض في قطاع غزة.

، فقد تخلت مصر وأل  حماس والجهاد والجبهة الشعبنة.. هي األطراف األساسنة في المعادلة بغزة
الرسمنة حتى ع  دورها كوسنط م عل ، حنث بدا أيها تقف إلى جايب طرف دو  آخر، وهو ما تبدى 

 في المبادرة التي قدمتها لوقف العدوا  على القطاع.
كما أخطأ يظام السنسي حن  ساعد أو تغاضى ع  موجات وحمالت تزننف الوعي اإلعالمنة التي 

سوبو  على اليظام، وَخَلَق حالة مياهضة للمقاومة في غزة، وحالة نقودها إعالمنو  مصرنو  مح
م تشفنة بأهلها في أوساط الرأي العام المصري، وهذه الحالة الياقمة على المقاومة وأهل غزة، أو غنر 
المبالنة تجاههم، لم تك  موجودة بهذا الحجم في عهد مبارك، وا   بقنت حالة التضام  الشعبنة مع 

القضنة الفلسطنينة بشكل عام، موجودة ومتأصلة في الشارع المصري، وهي حالة ل   قطاع غزة ومع
 نستطنع إلغاءها أي طرف أو يظام أو فرد م  حناة مصر وشعبها.

لقد سمح يظام السنسي، أو غض اليظر ع  تصرفات مجموعات غوغائنة في اإلعالم المصري، 
لسطنينن ، وأطلقت سمومها اإلعالمنة بشكل وهي المجموعات التي يشرت عيصرنتها المقنتة ضد الف

فج وفاضح ووقح، في موقف ال نعبر بأي شكل م  األشكال ع  موقف الشارع المصري ويبضه 
 الم تقدم إلى جايب أهل غزة وعموم الشعب الفلسطنيي.

لم نحسب اليظام أ  تلك المجموعات الغوغائنة تأخذ مصر إلى التنه، بيزعاتها الدائرة بن  شريقة 
م  -لكناينة المقنتة ودعوات الفرعوينة التي نغذنها البعض في مصر، فتتكبد فلسطن  وشعبها ا

 النثم  الكبنر لغناب دور مصر الرسمنة الم رتجى إلى جايب فلسطن  وشعبها. -لحمها ودمها
 

 السقوط في االختبار
أظهر السنسي موقفا وفي أول اختبار فعلي له في ما نتعلق بالقضنة الفلسطنينة، سقط اليظام، فقد 

 متراجعا في سناق دعم مصر التارنخي للقضنة الوطينة العادلة للشعب العربي الفلسطنيي.
فقد كا  أول خطاب له حول العدوا  "اإلسرائنلي" الجاري على قطاع غزة، خطاب الوسنط الم تهافت، 

االحتالل وحصاره الظالم ال خطاب الشقنق الم سايد، أو حتى الميحاز إلى العدالة، والم دن  لجرائم 
 للقطاع ميذ سيوات طونلة، وهو حصار م دا  م  كل المجتمع الدولي تقرنبا.

قصارى القول.. ال نمك  لعاقل م  أي طرف فلسطنيي أ  ندنر الظهر لكوارث الحرب المجيوية 
يت على قطاع غزة وشعبها المكلوم، وحاجته إلى أخذ فرصة للراحة م  هول الدمار وال قتل. التي ش 
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ولك  في المقابل، ال نمك  لعاقل أ  نسمح بعد هذا النثم  الباهظ والتضحنات الجسام أ  نعود قطاع 
 غزة وأهله إلى المربع األول.

بأ  مصر الشعب م يحازة إلى فلسطن  وشعبها، وال نمك  ألحد تغننر يظرة  ونبقى أ  يقول أنضا  
خالفات في وجهات اليظر مع بعض  الشعب المصري إلى القضنة الفلسطنينة، حتى لو حدنثت

 فصائل المقاومة الفلسطنينة.
 3/4/4108 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 الوحدة الفلسطينية هي األساس 

 مينب المصري
في قطاع  رغم القتل والدمار والمجازر البشعة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطنيي اآل ، وتحدندا  

لمجازر التي ترتكبها "إسرائنل" ميذ الهجرات النهودنة غزة، والتي ال نمك  فصلها ع  سلسلة حلقات ا
األولى إلى أرض فلسطن ، بهدف القضاء على الوجود الفلسطنيي، مادنا ومعيونا، إال أ  الفلسطنيي 
يما أخالقنا وسناسنا، ووجودنا ونستمر في يضاله  عادة ما نخرج ميتصرا، لنس بالضرورة عسكرنا، وا 

قامة دولته الحرة  م  أجل حرنته، وترجمة كل هذا في سعنه للوصول إلى حقه في تقرنر المصنر وا 
 المستقلة بعاصمتها القدس.

وال مجال هيا للعودة إلى التارنخ بشكل مفصل، ولك  ما نمك  الحدنث عيه في هذا اإلطار أ  
، "إسرائنل" وميذ إيشائها على أيقاض المجتمع الفلسطنيي، تتحدث ع  السالم وتتهرب م  استحقاقاته

وهياك العدند م  الوقائع التارنخنة تنثبت ذلك، وا   الملفت في هذا هو أيها كايت دوما تحظى بدعم 
يما أنضا بحق العدند م   دولي رغم بشاعة وفظاعة أعمالها لنس فقط بحق الشعب الفلسطنيي وا 

يما أنضا عدم محاسبتها  على الشعوب العربنة، والذي شجعها على ذلك لنس فقط الدعم الدولي وا 
االيتهاكات والجرائم التي ترتكبها، وتوج كل ذلك بالحقد الذي ال تزال دولة االحتالل تصبه على 
الشعب الفلسطنيي سواء في قطاع غزة الذي يحني صمود أهله ومقاومته، أو في الضفة الغربنة 

 مؤمية بأيها ل  تحاسب على هذه األعمال والجرائم وستفلت ميها كما في المرات السابقة.
وفي هذا اإلطار ال نمك  تحمنل "إسرائنل" وحدها وزر ما تقوم به، وا   كايت هي الدولة المعتدنة 
والمحتلة، بل جزء م  هذا الوزر تتحمله أنضا الوالنات المتحدة األمنركنة والدول األوروبنة والعدند 

الذي هو بحد ذاته م  دول العالم األخرى التي تشجع وتدعم دولة االحتالل على استمرا احتاللها، 
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جرنمة نجب أ  تحاسب علنها، وهو أنضا أساس الصراع وسبب القتل والحقد والكراهنة في الميطقة 
 واإلقلنم.

إ  موضوع اإلمعا  في الجرائم والقتل والتدمنر واستهداف المدينن  وتدمنر البينة التحتنة تحت ذرنعة 
أ  نيطلي على السواد األعظم م  اإلسرائنلنن  محاربة "اإلرهاب" والحفاظ على أم  "إسرائنل"، نمك  

والمؤندن  لها، ولك  كنف لذلك أ  نيطلي على دول وحكومات وميظمات دولنة تعي تماما أ  ما 
تمارسه "إسرائنل" هو أبشع أيواع الاليساينة أال وهو االحتالل، وأ  رد الفعل الفلسطنيي جاء كيتنجة 

دفاع ع  اليفس نثاينا، والتخلا م  االحتالل نثالنثا، وال نمك  حتمنة لمواجهة هذا العدوا  أوال، وال
بأي حال م  األحوال وصف اليضال ضد االحتالل )ألي شعب م  شعوب العالم( باالعمال 
اإلرهابنة أو العدائنة، فتارنخ الشعوب نيفي هذه المقولة، وللدول األوروبنة تارنخ مشرف في تحرنر 

 بالدهم م  اليازنة.
دنث ع  اليازنة، فقد دفعت قارة أوروبا وأجزاء كبنرة م  العالم نثميا باهظا لاليتصار وفي سناق الح

علنها والتخلا ميها، إال أ  الشعب الفلسطنيي، وعلى ما نبدو، ما زال ندفع نثم  تخلنا نهود 
يما  أوروبا م  الوحش اليازي، وم  نتحمل المسؤولنة األخالقنة ع  ذلك لنس فقط دولة االحتالل وا 

ضا الدول والقوى التي ساعدت على إيشاء دولة "إسرائنل" وم  نثم االعتراف بها وحمانتها ودعمها، أن
والتواطؤ معها في الكنثنر م  جرائمها وتجاوزاتها التي لم نعد نحتملها الرأي العام العالمي، الذي خرج 

لفلسطنيي تحدندا، بمسنرات في أكنثر م  مياسبة ضد الجرائم التي ترتكبها "إسرائنل" بحق الشعب ا
وكا  الشارع اإلسرائنلي أحنايا نخرج ضد ممارسات حكومته، ولك  في هذه المرة لم ير ذلك، وا   
كا  هياك بعض االحتجاجات باستحناء قوامها األساسي فلسطنينو الداخل وبعض بقانا النسار 

ا الالتنينة التي لم تكتف اإلسرائنلي. وهيا ال بد م  أ  يشكر المواقف المتقدمة للعدند م  دول أمنرك
بمسنرات التضام ، بل قامت بالعدند م  الخطوات األخرى وعلى رأسها سحب سفرائها م  تل أبنب، 
كذلك ال بد م  اإلشادة بمسنرات التضام  التي ايطلقت في العدند م  الدول العربنة منثل األرد ، 

 تلفة.ولبيا ، والجزائر، وغنرها م  البلدا  في أرجاء العالم المخ
ما نهميا في ذلك أ  "المجتمع" اإلسرائنلي بمجمله ويتنجة لعملنات التعبئة بالكراهنة والحقد ضد كل 
ما هو فلسطنيي م  قبل أقطاب اليظام السناسي في "إسرائنل" سلم بــــ"أخالقنة" المذبحة الذي نيفذها 

صمتا، ويسي بل تياسى جنشه بحق كل ما هو فلسطنيي، ال بل دعمه سواء تصرنحا أو تلمنحا أو 
فقط م   %11أ  الشعب الفلسطنيي وفي سبنل الوصول إلى سالم َقِبَل بدولة فلسطنينة على 

، وأكدت علنه في العام 2388فلسطن  التارنخنة وبقرار م  ميظمة التحرنر الفلسطنينة في العام 
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وقضم ما تبقى م  ، وكايت اليتنجة مزندا م  القتل والدمار وبياء وتوسنع المستعمرات، 2339
األرض، وسد أي أفق أمام الفلسطنيي سواء بحصار غزة المستمر أو ببياء جدار الضم والتوسع 
العيصري في الضفة الغربنة ومحاولة إخراج مدنية القدس م  المعادلة الفلسطنينة بالتهوند واالسرلة 

 والعزل.
وضات" حاول االحتالل م  خاللها إذ  اليتنجة تدفع الفلسطنينن  غصبا إلى الكفر بما نسمى "مفا

القضاء على المشروع الوطيي تحت مسمنات خادعة منثل "عملنة السالم" و"التسونة الدائمة"، و"دولة 
قابلة للحناة" وغنرها م  المفردات التي تتردد في محاولة لاللتفاف على الحق الفلسطنيي المرتكز 

نينة مستقلة على حدود الرابع م  حزنرا  للعام على قرارات الشرعة الدولنة والمتمنثل في دولة فلسط
 .234، بعاصمتها القدس الشرقنة، وحل قضنة الالجئن  وفق القرار األممي رقم 2322

هذا الحق الفلسطنيي، نترتب علنه استحقاقات مطلوبة م  المجتمع الدولي، وكذلك م  دولة 
عادل والشامل والدائم الذي نجلب األم  االحتالل التي كايت وال تزال تتهرب م  استحقاقات السالم ال

واالستقرار إلى الميطقة والعالم، دو  أ  نتخلى الفلسطنينو  ع  حقهم في محاسبة دولة االحتالل 
على جرائمها المستمرة، أل  العدل نبيى على أساس تحقنق الحقوق ولنس على أساس قضمها أو 

 ضناعها.
رائنل" على اإلنفاء بالتزاماتها، إذا ما أراد لها أ  تعنش فلمطلوب اآل  م  المجتمع الدولي إجبار "إس

بأم  واستقرار، فمطلب الشعب الفلسطنيي اآل  هو إيهاء االحتالل، والوصول بكل الطرق المشروعة 
قايوينا إلى حقه في بياء دولته ذات السنادة الكاملة، والسالم المطلوب فلسطنينا هو سالم الشجعا  

ا الخالد ناسر عرفات الذي عمل مع اسحاق رابن  لتحقنقه، ولك  تم قتل األخنر الذي أراده ليا شهندي
بأند إسرائنلنة، واآلخر وهو شهنديا ناسر عرفات تشنر بعض الدالئل إلى أ  "إسرائنل" قد تكو  
متورطة في اغتناله. فالسالم بحاجة إلى شجاعة، وطالب السالم داخل "إسرائنل" نجب علنهم إسماع 

 ، أل  هذا هو الظرف المياسب لقول كلمتهم ضد الجرائم التي ترتكبها حكومتهم، والتأكند صوتهم اآل
على أ  األم  والسالم ل  نتحقق عبر فوهات المدافع وقذائف الطائرات، بل عبر اإلقرار بالحق 

 الذي ال نمك  إيكاره أو إخفاؤه، وأ  المشكلة الرئنسنة هي وجود االحتالل واستمراره.
ت "إسرائنل" وألكنثر م  مرة أيها تتحدث ع  السالم وتمارس العدوا ، وال أتردد بالقول ايها لقد أنثبت

استخدمت المفاوضات م  أجل تمرنر مخططاتها الهادفة إلى القضاء على ما تبقى م  آمال 
للسالم، وتحقنق رؤنة متطرفنها في السنطرة على ما تبقى م  فلسطن  التارنخنة م  الضفة الغربنة، 
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لتخلا م  قطاع غزة بأي صورة كايت استكماال ميها في القضاء على المشروع الوطيي، فهي وا
 تعي تمام بأيه ال مشروع وطيي فلسطنيي دو  غزة، كما أيه ال دولة فلسطنينة دو  الضفة.

وتأسنسا على ذلك، اعتبرت دولة االحتالل أ  االيقسام الفلسطنيي هو أساس تحقنق حلمها، وبدأت 
ء علنه، وسلمت بدنمومته، واتخذت العدند م  اإلجراءات في سبنل تعزنزه وتغذنته، ولك  في البيا

المسؤولنة الوطينة والتارنخنة واألخالقنة دفعت بالكل الفلسطنيي إلى إيهاءه والمباشرة الفعلنة 
نل بالتخلا م  كل إفرازاته، وكايت والدة حكومة التوافق الوطيي أولى الخطوات التي اتخذت للتدل

وبشكل فعلي وعملي على أ  الشعب الفلسطنيي ل  نقبل أ  نكو  ميقسما على يفسه، وهذا األمر 
افقد "إسرائنل" صوابها وخلل إستراتنجنتها ودفعها إلى محاولة فصل غزة ع  الضفة بقوة السالح، 

آلة فبدأت عدوايها المتدحرج م  محافظة الخلنل، وصوال إلى قطاع غزة والمجازر التي تيفذها 
 الحرب اإلسرائنلنة بحق البشر والحجر هياك.

لقد أراد االحتالل لاليقسام أ  نستمَر إدراكا  ميه بأ  استمراَر الفصِل الجغرافي والسناسي بن  الضفة 
الغربنة وقطاع غزة، هو الكفنل بتصفنة المشروع الوطيي، لك  هذا العدوا  ورغم النثم  الكبنر الذي 

راءه، إال أيه أسس لحالة وحدة موقف غاب ع  المشهد الفلسطنيي ندفعه الشعب الفلسطنيي ج
 لعشرات السين .

لقد استوعب الشعب الفلسطنيي والقنادة بأ  المستهدف م  هذا العدوا  لنس غزة، وا   كايت هي 
العيوا ، بل المستهدف هو الكل الفلسطنيي، أرادوا أ  نكسروا شوكة غزة لنقضوا على المشروع 

د الكل الفلسطنيي على مجموعة م  المطالب اآلينة على طرنق دحر الوطيي، ولك   العدوا  وح 
االحتالل، وهذا المطالب تتلخا في: وقف العدوا  اإلسرائنلي، التوصل لوقف إطالق اليار؛ العمل 
على إيهاء الحصار وفتح المعابر؛ ووقف أشكال العدوا  كافة بما نشمل، احترام حقوق الصند 

لغاء  ما نسمى المياطق العازلة الحدودنة؛ اإلفراج ع  أسرى صفقة شالنط التي أعادت البحري، وا 
"إسرائنل" اعتقالهم؛ واإلفراج ع  الدفعة الرابعة م  األسرى القدامى واإلفراج ع  أعضاء المجلس 
التشرنعي؛ والعمل الفوري على إدخال المساعدات اإليساينة؛ وعقد مؤتمر دولي للمايحن  إلعادة 

 زة.إعمار غ
، دخل الفلسطنينو  في "عملنة سالم" متغاضن  ع  عقلنة الكراهنة والحقد واإللغاء 2332في العام 

االحتاللنة، وقبلوا بالحلول المرحلنة، واآل  هم أكنثر تمسكا بالسالم ولك  لألسف ال نوجد "شرنك" 
نع هذه هي لغة إسرائنلي، بل إ  هذا الشرنك المفترض أوغل في القتل والدمار وكأيه نقول للجم

السالم التي تفهمها "إسرائنل". ورديا على هذه اللغة نكو  التمسك بوحدة الموقف الفلسطنيي والحفاظ 
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على هذه الحالة التي غابت طونال ع  المشهد الفلسطنيي، وعلنيا أ  يحافَظ على بوَصَلِتيا ويستمر 
ق تمر عبر الحفاظ على مكام  قوة في طرنقيا يحو التحرر واالستقالل، والتأكند على أ  هذه الطرن

الشعب الفلسطنيي، وتعزنز دور وأداء ميظمة التحرنر الفلسطنينة، والحفاظ على السلطة الوطينة 
الفلسطنينة، أل  وحدة الشعب الفلسطنيي ووحدة تمنثنله هي أساس تحقنق الهدف في الحرنة والكرامة 

 واالستقالل.
ي األخنرة إلى قطاع غزة والتي كايت قبل العدوا  بعدة أنام وهيا أود اإلشارة إلى أييي وخالل زنارت

صرارهم على تجاوز كل  لمست م  جمنع مكويات العمل السناسي الفلسطنيي توقهم وتمسكهم وا 
إفرازات االيقسام، والتقدم يحو إيهاء االيقسام فعلنا وعلى األرض، واعتقد بأ  تشكنلة الوفد الفلسطنيي 

ة، والذي يؤكد على محورنة وأهمنة ومركزنة دورها، جاء في هذا السناق، وهو المتواجد اآل  في القاهر 
نعكس بشكل واضح وجلي تماسك الموقف الفلسطنيي، ونؤشر على تمسك الكل الفلسطنيي بوحدة 

 الموقف والهدف، واإلصرار على ايجاز الوحدة الداخلنة. 
 8/4/4108 ،الحياة الجديدة، رام هللا 

 
 "الشاباك"غزة.. حيث َفِشَل  

 أمنر أور 
نقولو  في العالم إ  "إسرائنل" لها سالح ذري، ونتفاخرو  في "إسرائنل" بأ  الجنش اإلسرائنلي هو 
أقوى جنش في الشرق األوسط وبأ  سالح الجو هو األفضل في العالم كله. وسواء أكا  ذلك 

 مد" على "حماس" في غزة.أسطورة أم واقعا فإيه ال تأنثنر مباشرا لكل ذلك في عملنة "الجرف الصا
فالذي نحدد هياك هو فقط القوة التي تبتغي هدفا، وهي ذلك المقدار م  القوة م  االحتناطي الضخم 

 الذي تختاره "إسرائنل" أو تضطر الى استعماله بقدر ما م  اليجاعة.
ربي. فال وهذا صحنح في المسائل الكبرى م  سناسة استعمال القوة وفي المواد اليقطنة للصدام الح

نهم عدد المركبات المدرعة للفرق العسكرنة وفي وحدات مستودعات الطوارئ؛ بل المهم أيه في 
 لحظة مصنرنة واحدة ت رسل ياقلة جيود مدرعة قابلة لإلصابة الى خطر تحقق.

إ  الشرنك الصامت لآللة العسكرنة الهادرة هو جهاز األم  العام "الشاباك". إ  "للشاباك" قدرة 
ا علنها على الكشف ع  أشجار، وضعف مقلق في الكشف ع  غابات. وقد جمع ملفات مبرهي

مدهشة عم  أ فرج عيهم في صفقة شالنت، استعدادا لإلجراءات التي تفضي الى إعادتهم الى 
 السجو ، لكيه كا  أقل ادهاشا في مالحظة سلسلة الردود التي سبقت اعتقالهم واستمرت بعد ذلك.
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في أسباب األداء المختل للجهاز الرسمي في "إسرائنل" على اختالف أذرعه  ل  نستطنع م  نحقق
في السيوات التي سبقت الجرف الصامد، ل  نستطنع هذه المرة أ  نغض الطرف ع  إسهام 
"الشاباك" في الفشل، فقد كا  هذا الجهاز قونا جدا يحو الداخل في الصراعات الوظائفنة على 

 لسنطرة، وكا  ضعنفا جدا يحو الخارج في مواجهة أهدافه.السنطرة والصالحنات وحدود ا
إ  "الشاباك" هو جهاز استخباري وقائي. وعلة وجوده األم  الفعال الذي توجهه المعلومات 
االستخبارنة. وقد اختل هذا الهدف األساسي على مر الزم  وحول "الشاباك" الى مشرف على 

 –نر في الساحة الفلسطنينة على اختالف مياطقها االحتالل. تقع علنه مسؤولنة زائدة هي التحذ
الضفة الغربنة وقطاع غزة وشرقي القدس. وهي لنست كنايات مستقلة م  جهة أمينة ال م  جهة 
سكاينة فقط. وتعمل فنها وخارج البالد في مواجهة "إسرائنل" يفس الميظمات مع يفس القنادات ويفس 

ه هو الذي نتابع ما نجري في الساحة الفلسطنينة، فهياك الجماهنر المستهدفة. ولنس "الشاباك" وحد
تجتمع أنضا "أما " وقنادة ميطقة الوسط، وميسق العملنات في المياطق، وقنادة الميطقة الجيوبنة، 

 والموساد والشرطة. لك  له أسبقنة نشتد حرصه على حفظها.
لقاسنة في العقدن  السابقن  ما كا  يجاح "الشاباك" معقوال وا   نك  بعندا ع  الكمال في الظروف ا

بقي م  الواجب علنه أ  نسبق الى التعرف على تيظنمات للتخطنط لعملنات وتيفنذها، والتحذنر 
واستصراخ قوات األم  األخرى كي تفسد التدبنرات. لك  "الشاباك" أضاع المعيى الحقنقي للتطورات 

دند، وكا  فنها جالء الجنش اإلسرائنلي وهي الفترة المشكلة للواقع الج 1002 – 1005في غزة ميذ 
ع  تلك الميطقة، وفوز "حماس" في االيتخابات وسنطرتها بالقوة. فلم تعد "حماس" ميظمة إرهابنة 
تيفذ عملنات بل أصبحت جنشا صغنرا في دولة صغنرة. ولم تعد األيفاق التي تفضي عشرات ميها 

في الجدار تحت األرض بل ما أصبح م   الى "إسرائنل" في التوجه الم حدث، لم تعد مجرد شق
المعتاد تسمنته في الجنش اإلسرائنلي "شق مجال"، وهذا ب عٌد جدند في القتال نشبه غواصات برنة 
لكويها وسنلة ليقل قوة مقاتلة للهجوم على خط تماس الجنش اإلسرائنلي م  الخلف منثل وسائل 

تي أ رسلت إليزال قوات شرقي قياة السونس مالحة تحت البحر خفنة أو منثل المروحنات المصرنة ال
 في حرب نوم الغفرا . فهذا تسلل وحدات ال أفراد؛ وهذه قوة صاعقة ال عصابة مسلحة.

في مواجهة هذا العدو الذي نعمل على هذا اليحو ن حتاج الى قدرات استخبارنة تعوز الميظمة التي 
از مخلصو  ونعرضو  أيفسهم للخطر، تفخر باستعمال عمالء إلحباط عملنات. إ  رجال هذا الجه

لك  لنس "للشاباك" أي منزة يسبنة في إيتاج المعلومات االستخبارنة الحربنة وقت القتال الذي نحتاج 
الى مهارات )واتصال( مختلفن . ولنس مسار التقدم م  دور م رك ز الى رئنس ميطقة ورئنس جهاز 
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هي الحال في "أما " الى قائد نأتي م  واقع م  يوع القضنة التي يبحنثها هيا؛ بل ن حتاج كما 
العملنات ونكو  مصغنا الى حاجاته. وا   رئنس "الشاباك" نورام كوهن  بخالف الحال في "أما " 
حنث نخضع رئنسها لنثالنثة ميهم رئنس هنئة األركا  ووزنر الدفاع، لنس له، وهو الذي نتحص  في 

. فكالهما، أي كوهن  ويتيناهو، مسؤول ع  فشل قلعته، إال خضوع مباشر لبينامن  يتيناهو وحده
 "الشاباك" في غزة.

 هآرتس
 8/4/4108 ،األيام، رام هللا

 
 مصير نتنياهو في أيدي محمد ضيف 

 ب  كسبنت
القـرار بتقصـنر المــدى، وقـف المخاسـر، قطــع االشـتباك قـدر االمكــا  واالعـال  عـ  اليصــر اتخـذ فــي 

االمــور المضــيي الحــالي، كــا  هــذا هــو القــرار الميطقــي  المجلــس الــوزاري اليعــدام البــدنل. فــي وضــع
جيــدنا قتــنال، مــع ائتمــا  دولــي اشــكالي  20الوحنــد. النــوم، بعــد يحــو شــهر مــ  البدانــة، مــع أكنثــر مــ  

ومع كارنثة ايساينة آخذة في االقتراب في غـزة، كـا  واضـحا أيـه بـات متـأخرا تغننـر االتجـاه وعمـل مـا 
لــى. وبالتــالي، اضــطر بينــامن  يتينــاهو أمــس األول الــى الوقــوف، كــا  نيبغــي عملــه مــ  اللحظــة االو 

كنفما اتفق، امام االمة واالعال  باييا ايتصريا. أو أييا سييتصـر فـي موعـد مـا. أيـا فـي شـك كبنـر اذا 
 كا  هو يفسه نؤم  بما نقوله.

ادحـة بعد ست حاالت م  وقف اليار لم تحترمها حماس، بعد خمسـة أيفـاق هجومنـة الحقـت خسـائر ف
بــالجنش اإلســـرائنلي، بعــد االف الصـــوارنخ التــي اطلقـــت مــ  غـــزة الــى "إســـرائنل" واالف االطيــا  مـــ  
المواد المتفجرة التي امطر بهـا القطـاع، قـرر المجلـس الـوزاري قطـع تنـار االهايـات التـي تعرضـت لهـا 

ــم تيتــه، و  لكــ  هــذا كــا  هــذه االســابنع. صــحنح أ  يتينــاهو ونعلــو  أعليــا امــس االول بــا  "الحملــة ل
للبروتوكـول فقـط. الجـنش اإلسـرائنلي، كمـا بلغيـا هيـا نـوم الخمـنس، سـنيهي موضـوع االيفــاق )دو  أ  
يكو  مقتيعن  بايه ايهي حقا( وسنعود الـى ميطقـة خـط الحـدود. نحتمـل أ  يواصـل االحتفـاظ بجـايبي 

 الجدار، كي يسمح بحرنة العمل، ونحتمل ا  ال.
محاولــة النجــاد المــالزم هــدار غولــد ، ولكــ  هــي انضــا ال نمكيهــا أ  العملنــة فــي رفــح ستســتمر، فــي 

تستمر الى االبد. بينامن  يتيناهو، موشـنه نعلـو  وبنيـي غـايتس نعترفـو ، فـي واقـع االمـر، بـا  لـنس 
لـدنهم حـل، لــنس لـدنهم جــواب. مـع كــل قـوة "إســرائنل"، فايهـا ال تــيجح فـي الحــاق الهزنمـة بحمــاس، ال 
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ى حماس، ال تيجح في ايتزاع وقف يـار مـ  حمـاس، هـذه هـي الحقنقـة، وال شـيء تيجح في التأنثنر عل
 غنرها.

مصــنر يتينــاهو نوجــد اال  فــي أنــدي محمــد ضــنف. اذا واصــلت حمــاس اطــالق اليــار علــى "إســرائنل" 
وأزعجت الجنش اإلسرائنلي كما تشـاء، مـا فعلـه فـي االسـابنع االخنـرة، سـنفقد يتينـاهو مـا تبقـى لـه مـ  

مينـــة التــي تمتـــع بهــا حتـــى اال . اذا مــا أدت الخطـــوة اإلســرائنلنة الـــى يــوع مـــ  الهــدوء الـــذي النثقــة اال
نســتقر الــى وقــف يــار، فــا  بوســعه أ  نــدعي بــا  حقــق "الــردع". فــي هــذه الحالــة انضــا، ســنكو  مــ  

 الصعب ا  يشتري ميه هذا.
رنكـي دا  شـبنرو ووبخـه أول أمس يشـر فـي وكالـة "انـه.بي" يبـأ نقـول ا  يتينـاهو اتصـل بالسـفنر االم

بكلمات قاسنة. "ل  تشككوا في  مرة اخرى ابدا"، قال يتيناهو للسفنر، وطالبه بميح النثقة بالطرنقة التي 
"نعــالج فنهــا حمــاس". وبالفعــل، نحتمــل أال نشــكك الســفنر شــبنرو مــرة اخــرى بيتينــاهو تحــت تــأنثنر هــذا 

الــذن  تحطـــم احساســهم بـــاالم  فــي الشـــهر التــوبنخ. ولكـــ  مــاذا عيـــاج مــ  ســـنقيع مــواطيي "إســـرائنل" 
االخنــر اال نشــكك فــي المــرة االخــرى التــي نقــف فنهــا يتينــاهو وظهــره الــى عســقال  ووجهــه الــى غــزة 
ونعل  باحتفالنة با  "عيدي هذا ل  نحصل، عيدي لـ  نصـدر أمـر بوقـف الجـنش اإلسـرائنلي، عيـدي 

"الرســـــالة النومنـــــة" ليتينـــــاهو  الجـــــنش اإلســـــرائنلي سنســـــقط حكـــــم حمـــــاس"ج )نوتنـــــوب، تحـــــت االســـــم
(. م  سنصدق يتيناهو في الحملة التالنة حنث سنحاول ا  نعرض يفسه مرة اخرى بايه 9/1/1003

 "قوي حنال حماسج".
ا  وقفة يتينـاهو التلفزنوينـة امـس االول كايـت فـي واقـع االمـر بدانـة حملـة اسـتجداء للجمهـور: رجـاء، 

في بحر م  الهذر الـذي سـكب علنيـا فـي تلـك الوقـف، نخنـل أ   واصلوا تأنندي. بعد أ  أجرنيا ترتنبا
أمرا واحدا واضحا نفهم ميها: لنس لدى يتيناهو أي خطة. لنس لدنه اي فكرة ابداعنة. فقد تحدث ع  
"العبقرنة" التي سيستخدمها حل مسألة االيفاق، ولكيه ل  نشـرح لمـاذا لـم تسـتخدم هـذه "العبقرنـة" حتـى 

االيفاق كايت موجودة في شعبة االسـتخبارات، فـي الجـنش، فـي فرقـة غـزة، بـل  اال . فالمعلومات ع 
وحتى فـي جلسـات اللجيـة الفرعنـة فـي لجيـة الخارجنـة واالمـ  فـي الكينسـت. أنـ  كايـت العبقرنـة حتـى 
اال ج ماذا كا  سنحصل لو أ  حماس وافقت على وقـف اليـار المصـري فـي بدانـة االحـداثج مـا كيـا 

 االيفاق، والتي كايت ستتفجر ليا في الوجه في موعد ما الحقا. بالفعل، عبقرنة. سيتعرف على مؤامرة
هذا ال نعيي أ  حماس في وضع جند. فقد دمروا غزة. هم، وهم فقط، مذيبو  في قتل العدد الـذي ال 
نصـدق مـ  اليسـاء واالطفـال. فقـد أخـذوا قطعـة ارض مأهولـة باكتظـاظ وبـدال مـ  تحونلهـا الـى حدنقــة 
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جعلوها بؤرة كراهنة وارهاب لم تترك ل"إسرائنل" أي مفر. المشكلة هي أ  حماس ال نهمها.  –مزدهرة 
 حماس تعترف بايها تقدس الموت. أما يح ، بالمقابل، فيقدس الحناة.

"إســرائنل" متــوترة حتــى اليهانــة. اجــازة الصــنف شــبه تآكلــت، المصــايع واالعمــال التجارنــة فــي الجيــوب 
ي الشــمال انضــا. اســتنعاب متــد  فــي معظــم االمــاك ، الســناحة تراجعــت، فــي تــل أبنــب وفــ –تيهــار 

المجتمع اإلسرائنلي الغربي، الذكي، المدلل، ال نمكيه أ  نصمد أمـام ذلـك لـزم  طونـل آخـر. يتينـاهو 
فهــم هــذا. كمــا أ  حقنقــة أ  الوضــع فــي غــزة نوشــك علــى االيهنــار وامكاينــة ايــدالع االوبئــة تصـــبح 

الــى اخــرى، عرضــت علــى المجلــس الــوزاري. واســتمرار الحملــة معيــاه يــزف  ملموســة أكنثــر مــ  لحظــة
آخـر مـ  القتلـى علـى اسـاس نـومي، تآكـل آخــر فـي الشـرعنة الدولنـة، مراوحـة فـي المكـا  مسـتمرة فــي 

 مستيقع الدم الغزي المستشري.
قنام بأعمال اال  بات متأخرا جدا اتخاذ خطوات حادة وبيزعة قوة. اال ، على ما نبدو، بات متأخرا ال

 ابداعنة م  الوحدات الخاصة.
 3/4/4108، سبوعمعاريف األ
 8/4/4108 رام هللا،، الحياة الجديدة
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