ﺧﺒﺮهﺎﯼ ﺗﺎزﻩ درﺑﺎرﻩ ﺗﺮور و ﻧﺰاع اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ – ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
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)از ﺳﻴﺰدهﻢ ﺗﺎ ﻧﻮردهﻢ ﻣﺎرس (2013

دو ﺗﻌﺮض ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن .در ﻃﺮف راﺳﺖ :ﻳﮏ ﺗﺼﺎدف ﺟﺎدﻩ اﯼ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻨﮓ ﭘﺮاﻧﯽ در ﻣﺠﺎورت ﺷﻬﺮﮎ »ارﻳﺌﻞ«
رخ داد ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺁن ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ اﻓﺮاد ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻮادﻩ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻳﮏ دﺧﺘﺮﮎ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ زﺧﻤﯽ ﺷﺪ ،ﻣﺠﺮوح ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ )ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﭙﺮ
داود« ﭼﻬﺎردهﻢ ﻣﺎرس  .(2013در ﻃﺮف ﭼﭗ :ﺁﺗﺸﺒﺎرﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﭼﻬﺎر راﻩ »ﮐﺪوﻣﻴﻢ«
)ﺻﻔﺤﻪ»ﻓﻴﺴﺒﻮﮎ ﻧﺠﺎت« ،ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن هﺠﺪهﻢ (2013

رﺋﻮس ﮔﺰارش
 در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮز ﻧﻮار ﻏﺰﻩ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺁراﻣﺶ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻌﺮﺿﺎت ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ و اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ در ﮐﺮاﻧﻪ
ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن اداﻣﻪ دارد .در ﻣﻨﻄﻘﻪ ارﻳﺌﻞ ﺳﻨﮓ ﭘﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﻮدروهﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻳﮏ ﺗﺼﺎدف ﻣﻴﺎن ﺟﺎدﻩ اﯼ
ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﺠﺮوح ﺷﺪن ﭼﻬﺎر ﺗﻦ از اﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ »ﺑﻴﺘﻮن« و از ﺟﻤﻠﻪ دﺧﺘﺮﮎ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺷﺪ و اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ دﺧﺘﺮﮎ
ﺑﻪ ﺷﺪت زﺧﻤﯽ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ .در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ هﺸﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻣﻈﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻣﺒﺪاء ورودﯼ
ﺁﺑﺎدﯼ ﻧﺸﻴﻦ »ﮐﺪوﻣﻴﻢ« ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻳﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ از داﺧﻞ ﺧﻮدروﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ ﺷﺪ و ﻓﺮد اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ زﺧﻤﯽ ﮔﺮدﻳﺪ.
» ﺷﺒﺎﮎ« ،ﺳﺮوﻳﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﻣﺎﻩ هﺎﯼ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ »ﺳﺘﻮن اﺑﺮ« ،ﻓﺎش ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﻤﺎس
ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن ﺑﻪ ﺗﻌﺮض هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ .ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﻧﺪﯼ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ را ﺑﺮﺑﺎﻳﺪ و از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮاﯼ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺟﻬﺖ ﺁزادﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﺪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺑﺎ ﺑﻤﺐ ﮔﺬارﯼ و ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺘﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﺮﺿﺎت ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ .از ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ ﺗﺮورﻳﺴﺖ هﺎ ﺑﺮﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻌﺮض هﺎ را »ﻓﺘﺤﯽ ﺣﻤﺪ« وزﻳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻤﺎس ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﻗﺮارﯼ ﺁراﻣﺶ در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ
اﺳﺖ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ..

 1در هﻔﺘﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﻋﻴﺪ »ﭘﺴﺢ« )ﻓﻄﻴﺮ( ﻧﺸﺮﻳﻪ هﻔﺘﮕﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ از هﻤﮕﯽ ﭘﻮزش ﻣﯽ ﺧﻮاهﻴﻢ و ﺣﻠﻮل ﻋﻴﺪ را ﺷﺎدﺑﺎش ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ.
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ﺗﻌﺮض هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن
ﻳﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ از داﺧﻞ ﺧﻮدرو هﺪف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 در هﻔﺪهﻢ ﻣﺎرس  ،2013در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺎﻣﺪادﯼ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻳﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺣﺪود  70ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ در ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل
ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮﯼ در ﻣﺒﺪاء ورودﯼ ﺁﺑﺎدﯼ ﻧﺸﻴﻦ »ﮐﺪوﻣﻴﻢ« )در ﻣﺠﺎورت ﺷﻬﺮ »ﺷﺨﻢ«» ،ﻧﺎﺑﻠﺲ«( اﻳﺴﺘﺎدﻩ ﺑﻮد ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ ﺷﺪ و
وﯼ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ زﺧﻤﯽ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ .در ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎن ﺧﻮدرو در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﭘﯽ ﺁن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ او و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ
را ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ هﻢ در ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل اﻳﺴﺘﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ هﺪف ﻗﺮار دادﻧﺪ و در ﭘﯽ ﺁﺗﺶ ﺑﺎرﯼ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻳﮑﯽ از روﺳﺘﺎهﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﻳﺨﺘﻨﺪ.
ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ارﺗﺶ ﺑﺮاﯼ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ )»واﯼ.ﻧﺖ«  ،ynetهﺠﺪهﻢ ﻣﺎرس .(2013

ﺳﻨﮓ ﭘﺮاﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ﺳﺨﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
 در ﭼﻬﺎردهﻢ ﻣﺎرس  ،2013در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﺮوب ﻣﺎدرﯼ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺳﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد در ﺟﺎدﻩ ) 5در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود
اردن( ﺑﺎ ﺧﻮدرو در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد .در ﭼﻬﺎر راﻩ »ﮔﻴﺘﺎﯼ ﺁوﻳﺴﺮ« در ﻣﺠﺎورت ﺷﻬﺮ »ارﻳﺌﻞ« ﮐﺎﻣﻴﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ
ﺧﻮدرو در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻨﮓ ﭘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد و زن اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺑﺎ
ﮐﺎﻣﻴﻮن ﺗﺼﺎدف ﮐﺮد و ﺧﻮدرو ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪ .ﻳﮑﯽ از دﺧﺘﺮهﺎ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﺪت زﺧﻤﯽ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺎدر و دو
ﺧﻮاهﺮ او ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ و راﻧﻨﺪﻩ ﮐﺎﻣﻴﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻄﺤﯽ زﺧﻤﯽ
ﮔﺮدﻳﺪ و اﺗﻮﺑﻮﺳﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد ﻧﻴﺰ هﺪف ﺳﻨﮓ ﭘﺮاﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و راﻧﻨﺪﻩ ﺁن و ﺳﻪ ﺗﻦ از ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺁن ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺳﻄﺤﯽ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ )»واﯼ .ﻧﺖ«  ،ynetﭼﻬﺎردهﻢ ﻣﺎرس .(2013

در ﻃﺮف راﺳﺖ :ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﺪادﮔﺮ زﺧﻤﯽ هﺎ را از ﻣﺤﻞ ﺗﻌﺮض ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ دور ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻃﺮف ﭼﭗ :ﻳﮑﯽ از ﺳﻨﮓ هﺎﯼ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ
ﺧﻮدروﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ )ﮔﺮوﻩ اﻣﺪاد در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن ،ﭼﻬﺎردهﻢ ﻣﺎرس (2013

 در ﭘﯽ ﺗﻌﺮض ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ،ﻧﻴﺮوهﺎﯼ وﻳﮋﻩ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺷﺐ ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎردهﻢ و ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﻣﺎرس  ،2012هﺸﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ )ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﻣﺎرس .(2013
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ﻣﺤﻞ ﺗﻌﺮض ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ )ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻮﮔﻞ( )(google map

اوﺿﺎع در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ
ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺘﯽ
 در اﻳﻦ هﻔﺘﻪ ﺁراﻣﺶ در ﻣﺮز اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻧﻮار ﻏﺰﻩ اداﻣﻪ داﺷﺖ .از زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ »ﺳﺘﻮن اﺑﺮ« ،ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ
راﮐﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب در  26ﻓﻮرﻳﻪ  2013ﺷﻠﻴﮏ ﺷﺪﻩ و از ﺁن هﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ هﻴﭻ راﮐﺖ ﻳﺎ ﺧﻤﭙﺎرﻩ اﯼ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺷﻠﻴﮏ ﻧﮕﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ.

ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺘﯽ از ﺁﻏﺎز ﺳﺎل 20122
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در ﻣﺠﻤﻮع از زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ
»ﺳﺮب ﮔﺪاﺧﺘﻪ« 2,299 ،ﻓﺮوﻧﺪ راﮐﺖ
ﺷﻠﻴﮏ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

 2اﻳﻦ ﺁﻣﺎر ﺗﺎ ﻧﻮزدهﻢ ﻣﺎرس  ، 2013دادﻩ هﺎﯼ ﺁﻣﺎرﯼ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻠﻴﮏ ﺧﻤﭙﺎرﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

048-13

4

ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺟﻨﻮب اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ
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از ﺁﻏﺎز ﺳﺎل  2,198 ،2011ﻓﺮوﻧﺪ راﮐﺖ
ﺷﻠﻴﮏ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ در ﻣﺠﻤﻮع از ﺁﻏﺎز ﺳﺎل
 ،2012ﺷﻠﻴﮏ  1,823ﻓﺮوﻧﺪ راﮐﺖ در
ﺧﺎﮎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ردﻳﺎﺑﯽ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ و از ﺁﻏﺎز
ﺳﺎل  2013ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﻓﺮوﻧﺪ راﮐﺖ ﺷﻠﻴﮏ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ. .

اوﺿﺎع در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن
ﺧﺮاﺑﮑﺎرﯼ هﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﺷﻮرش ﻣﺮدﻣﯽ« ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن
 ﺑﻪ ﺟﺰ دو روﻳﺪاد ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﺁن ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮓ و ﺑﻄﺮﯼ
ﺁﺗﺶ زا ﺑﻪ ﺳﻮﯼ وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺷﻮرش ﻣﺮدﻣﯽ« در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎدﻩ هﺎﯼ اﺻﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ:
 در ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﻣﺎرس  2013در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﺮوب ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮدروهﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎدﻩ ﺷﻤﺎرﻩ ) 443ﺟﺎدﻩ »ﻣﻮدﻳﻌﻴﻦ«،
اورﺷﻠﻴﻢ( در ﻣﻨﻄﻘﻪ »ﺑﻴﺮ ﻧﻮﺁﻻ« ،در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻨﮓ ﭘﺮاﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﻳﺎ زﻳﺎﻧﯽ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﻧﺪاﺷﺖ )»واﯼ.ﻧﺖ«،
 ,ynetﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﻣﺎرس .(2013

 3اﻳﻦ دادﻩ هﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻠﻴﮏ ﺧﻤﭙﺎرﻩ اﯼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
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ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎدﻩ  443ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﻮدروﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪ )ﭘﻠﻴﺲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در اﺳﺘﺎن »ﺷﺎﯼ« ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﻣﺎرس .(2013

 در ﭼﻬﺎردهﻢ ﻣﺎرس  2013در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﺮوب ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺬرﮔﺎﻩ »ﻧﻴﺴﻨﯽ ﺷﺎﻟﻮم« ניצני שלום
)در ﻣﺠﺎورت ﺷﻬﺮ ﻃﻮﻟﮑﺮم( ﺑﻪ ﺳﻮﯼ وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺑﻄﺮﯼ ﺁﺗﺶ زا ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺷﻠﻴﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ﻳﮑﯽ از ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺪ و ﻧﻔﺮ دوم ﮔﺮﻳﺨﺖ )»واﯼ.ﻧﺖ«  ynetﭼﻬﺎردهﻢ ﻣﺎرس .(2013
 در ﺳﻴﺰدهﻢ ﻣﺎرس  ،2013در ﺟﺮﻳﺎن درﮔﻴﺮﯼ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اردوﮔﺎﻩ
ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن »ال ﻓﻮار« )ﺣﺒﺮون – اﻟﺨﻠﻴﻞ( ﺳﻨﮓ و ﺑﻄﺮﯼ ﺁﺗﺶ زا ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻳﮏ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﻮد
ﻋﺎدل ﻓﺎرس اﻟﻄﻴﻄﯽ از ﺳﻮﯼ ﺳﺮﺑﺎزان هﺪف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﺣﻤﺎس ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﯼ در ﺳﻮگ اﻳﻦ ﻓﺮد اﻧﺘﺸﺎر
داد و در ﺧﺎﮐﺴﭙﺎرﯼ ﮐﻪ در ﺣﺒﺮون )اﻟﺨﻠﻴﻞ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎﯼ زﻳﺎدﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺮوهﺎﯼ
اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ درﮔﻴﺮﯼ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ») .ﺻﻔﺎ«» ،ﭘﺎل ﺗﻮدﯼ« ،ﺳﻴﺰدﻩ ﻣﺎرس( .ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎد
اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﯼ اﻧﺘﺸﺎر داد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﻓﺮد هﻼﮎ ﺷﺪﻩ از ﻓﻌﺎﻻن ﺁن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮدﻩ و ﺧﻮاهﺎن ﺷﻌﻠﻪ
ور ﺷﺪن اﺗﺶ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن ﮔﺮدﻳﺪ )وﺑﺴﺎﻳﺖ ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻮم ﻣﺎرس .(2013

048-13

6

در ﻃﺮف راﺳﺖ :اﻋﻼم ﻋﺰاﯼ رﺳﻤﯽ از ﺳﻮﯼ ﺣﻤﺎس )ﻓﻴﺴﺒﻮﮎ »اﺟﻨﺎد« ،ﺳﻴﺰدهﻢ ﻣﺎرس  .(2013در ﻃﺮف ﭼﭗ :ﺧﺎﮐﺴﭙﺎرﯼ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻄﻴﻄﯽ ﮐﻪ در
ﺟﺮﻳﺎن ﺁن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻳﻦ ﮐﻪ هﻤﻪ ﺗﺸﮑﻞ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﺧﺎﮐﺴﭙﺎرﯼ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﭘﺮﭼﻢ هﺎﯼ ﺁﻧﺎن ﺑﻪ اهﺘﺰاز درﺁﻣﺪ) .ﺣﻤﺎس ،ﻓﺘﺢ ،ﺟﺒﻬﻪ ﺧﻠﻖ
ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ﻏﻴﺮﻩ( ») ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ« ،ﺳﻴﺰدهﻢ ﻣﺎرس (2013

ﺣﻤﺎس ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن ﻋﻠﻤﻴﺎت ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎم دهﺪ

4

 ﺳﺮوﻳﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ »ﺷﺒﺎﮎ« ﻓﺎش ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎهﻪ اﺧﻴﺮ در ﭘﯽ ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ »ﺳﺘﻮن
اﺑﺮ« ،ﮔﺮوﻩ ﺣﻤﺎس ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮاﯼ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺮﺿﺎت ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻻن ﺧﻮد در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود
اردن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺳﺮﺑﺎزان و ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ را ﺑﺮﺑﺎﻳﻨﺪ و ﻳﺎ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و اﻳﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﺎس از زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ »ﺳﺘﻮن اﺑﺮ« هﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺁراﻣﺶ را در ﺟﻨﻮب اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﻔﻆ
ﮐﻨﺪ.
 اﺧﻴﺮًا ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﻧﺪﯼ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻤﺎس را در ﻣﻨﻄﻘﻪ »رأس ﮐﺮﮐﺮ« و »ﺳﻴﻠﻮﺁد« )در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .اﻋﻀﺎﯼ اﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮض هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻤﺐ ﮔﺬارﯼ ،رﺑﻮدن
ﺳﺮﺑﺎزان ﻳﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺖ هﺎﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﻋﻀﺎﯼ ﺑﺎﻧﺪ
ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻩ و در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻨﮓ اﻓﺰار راهﻨﻤﺎﻳﯽ درﻳﺎﻓﺖ
ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﻋﻀﺎﯼ ﺑﺎﻧﺪ دﺳﺘﻮر دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮﺑﺎزﯼ را ﺑﺮﺑﺎﻳﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺗﻠﻔﻦ دﺳﺘﯽ او را از وﯼ
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و از ﺁن ﺑﺮاﯼ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﺮﺑﺎز را ﺑﮑﺸﻨﺪ و او را در ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ
ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ .اﻋﻀﺎﯼ ﺑﺎﻧﺪ هﻨﮕﺎم دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺪارﮎ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺮض ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﭘﻴﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز دﻳﮕﺮ ﺁﻣﺎدﻩ ﮐﺎر ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.
 ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ از اﻋﻀﺎﯼ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺣﻤﺎس ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻌﺮض هﺎ »ﻓﺘﺤﯽ ﺣﻤﺎد« ،اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻤﺎس ﭘﺴﺖ وزارت ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮﻗﺮارﯼ ﺁراﻣﺶ در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﮑﺎن »ﻓﺘﺤﯽ ﺣﻤﺎد« در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدﻧﺪ .ﻳﺎدﺁورﯼ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ »ﻓﺘﺤﯽ ﺣﻤﺎد«
ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻌﺮﺿﺎت ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ .وﯼ در ﺳﺎل هﺎﯼ اﺧﻴﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ ﺑﺮاﯼ

 4وﺑﺴﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ »ﺷﺒﺎﮎ« ،ﻣﺎرس 2013
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اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﺗﻌﺮض ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺖ و ﺑﻤﺐ در اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺮورﻳﺴﺖ هﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ داد وﻟﯽ ﺟﻠﻮﯼ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﻌﺮض هﺎ
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ از ﻓﻌﺎﻻن دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ »ﻓﺘﺤﯽ ﺣﻤﺎد« ﺑﺮاﯼ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺮﺿﺎت
ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﻧﺰدﻳﮑﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ هﻢ از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻤﺎس ﺑﻮدﻧﺪ در دﺳﺘﻪ اﯼ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﻻﻗﺼﯽ« ﺑﺴﻴﺞ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد.

ﻓﺘﺤﯽ ﺣﻤﺎد وزﻳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻤﺎس )ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺳﻴﺮدهﻢ ﻣﺎرس (2013

 ﺣﻤﺎس هﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد دﺧﺎﻟﺖ ﻓﺘﺤﯽ ﺣﻤﺎد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ ﺗﻌﺮض هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را
ﻓﻮرًا ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﺮد:
 ﻣﺸﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﯼ ،از ﺳﺮان ﺣﻤﺎس ﮔﻔﺖ ،اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت از ﺳﻮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﮐﺎدر رهﺒﺮﯼ
ﺣﻤﺎس در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﺸﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﯼ ﮔﻔﺖ :وارد ﺁوردن ﺁﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﺮان ﺣﻤﺎس از ﺳﻮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ
ﻣﻔﻬﻮم »اﻋﻼن ﺟﻨﮓ« و ﺁﻏﺎز ﻳﮏ ﺣﻤﻠﻪ ورﯼ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﺎس ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺟﻨﮓ اﻓﺰارهﺎﯼ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﯼ
ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺁن اﻳﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد )»ﭘﺎل .ﺗﻮدﯼ« ،ﺳﻴﺰدهﻢ ﻣﺎرس .(2013
 اﺳﻼم ﺷﻬﻮان ،ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ وزارت ﮐﺸﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻤﺎس ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻃﻼﻋﺎت دروﻏﻴﻦ اﺳﺖ و اﻳﻦ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ادﻋﺎهﺎﻳﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد )»ﻧﻬﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪﻩ« ،ﭼﻬﺎردهﻢ ﻣﺎرس .(2013
 اﺑﺮاهﻴﻢ ﺻﻼح :رﻳﻴﺲ ﺑﺨﺶ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و رﺳﺎﻧﻪ اﯼ در وزارت ﮐﺸﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻤﺎس ﮔﻔﺖ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ از
ﺳﻮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻓﺘﺤﯽ ﺣﻤﺎد وارد ﺷﺪﻩ دروغ اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﺁن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ )»ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺁﻧﻼﻳﻦ«،
ﺳﻴﺰدهﻢ ﻣﺎرس .(2013

روﻳﺪادهﺎﯼ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ هﻤﺴﻮﻳﯽ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
هﻤﺴﻮﻳﯽ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در اﻳﻦ هﻔﺘﻪ اداﻣﻪ داﺷﺖ
 ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ هﺎ ﺑﺮاﯼ اﻧﺠﺎم ﺗﻈﺎهﺮات در ﭼﺎرﭼﻮب ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻪ »روز ﺧﺸﻢ« در ﺷﺎﻧﺰدﻩ ﻣﺎرس  2013ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ هﻤﺴﻮﻳﯽ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وزﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر زﻧﺪاﻧﻴﺎن در
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ »ﻋﻴﺴﯽ اﻟﻘﺮاﻗﻊ« ﮔﻔﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ
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زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﺟﻤﺎل ﻧﻀﺎل ،ﻣﺴﺌﻮل اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺘﺢ در ﺧﺎرج از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺷﻮرا ﻗﺼﺪ دارد
ﻳﮏ روز ﺗﻤﺎم در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﭙﺮدازد هﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﺰارش ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺁﺑﺎدﯼ هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﻧﺸﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن اراﺋﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ )»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ«،
ﭼﻬﺎردهﻢ ﻣﺎرس .(2013
 در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﯼ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻗﺮاﻗﻊ اﻧﺠﺎم داد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس در ﻣﻮرد ﻋﺪم ﮔﻔﺖ وﮔﻮﯼ
واﻗﻌﯽ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺪون ﺁزادﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ و از ﺁن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او هﺮ ﭼﻪ زﻣﺎن دﻳﺪار
ﭘﺮزﻳﺪﻧﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و در ﺧﻮد روز ورود اوﺑﺎﻣﺎ هﻤﺂﻳﺶ
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﻧﺪاﻧﻴﺎن در ﺷﻬﺮ رام اﷲ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮدﻳﺪ )»رادﻳﻮ ﺻﻮت ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ« ،دوازدهﻢ ﻣﺎرس .(2013

زﻧﺪاﻧﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﺁزاد ﺷﺪ
 اﻳﻤﺎن ﺷﺮاوﻧﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا دﺳﺖ زدﻩ ﺑﻮد ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮاﯼ ﺗﺒﻌﻴﺪ
ﺑﻪ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺑﻪ ﻣﺪت دﻩ ﺳﺎل در ﻗﺒﺎل ﺁزادﯼ از زﻧﺪان ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد .در هﻔﺪهﻢ ﻣﺎﻩ ﻣﺎرس اﻳﻤﺎن ﺷﺎﻋﻮﻧﺎ در ﭘﯽ 261
روز اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﺁزاد ﺷﺪ و از راﻩ ﮔﺬرﮔﺎﻩ »ارز« ،وارد ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﮔﺮدﻳﺪ .در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﺣﻤﺎس وﯼ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ هﻨﻴﻪ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ دوﻟﺖ ﺣﻤﺎس و ﻋﻄﺎءاﷲ اﺑﻮﺻﺒﺎح ،وزﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮ.ل اﻣﻮر زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﺮاﯼ دﻳﺪن او
ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن رﻓﺘﻨﺪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮد را از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ )»ﻣﻌﺎن«» ،ﺻﻔﺎ« ،هﻔﺪهﻢ ﻣﺎرس . (2013
 اﻳﻤﺎن اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﻼﻣﻪ ﺷﺮاوﻧﻪ ﻓﻌﺎل ﺣﻤﺎس در ﻣﻨﻄﻘﻪ »دورا« در ﺳﺎل  2002در ﭘﯽ دﺧﺎﻟﺖ در ﺑﻤﺐ ﮔﺬارﯼ در ﺷﻬﺮ
»ﺑﺌﺰﺷﺒﻊ« ،در ﻣﺎﻩ ﻣﻪ  2002و زﺧﻤﯽ ﮔﺮدﻳﺪن هﺠﺪﻩ ﻧﻔﺮ ،ﺗﻼش ﺑﺮاﯼ رﺑﻮدن ﺳﺮﺑﺎزان و دﺧﺎﻟﺖ در ﺁﺗﺸﺒﺎرﯼ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ
ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ  38ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدﻳﺪ .وﯼ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺁزادﯼ
ﺷﻠﻴﻂ در اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  2011ﺁزاد ﺷﺪ .وﻟﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺁزادﯼ ﺧﻮد را زﻳﺮﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ را
از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺳﯽ و ﻳﮑﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  2012دوﺑﺎرﻩ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ و دادﺳﺘﺎﻧﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﺗﺨﻔﻴﻔﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﺎزات او
ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدد و او ﺑﻘﻴﻪ دوران ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ را ﺑﮕﺬراﻧﺪ .وﯼ اﺧﻴﺮًا درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮدن ﺑﻘﻴﻪ
دوران ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺘﺶ ﺁزاد ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺑﺮود .ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻣﻨﻴﺘﯽ و دادﺳﺘﺎﻧﯽ درﺧﻮاﺳﺖ او را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ.
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ﺗﺮورﻳﺴﺖ اﻳﻤﻦ ﺷﺮاوﻧﻪ )»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ« ،هﺠﺪهﻢ ﻣﺎرس (2013

ﺗﺤﻮﻻت در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﻮﻧﻞ هﺎﯼ زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮ
 ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﻮﻧﻞ هﺎﯼ زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮ در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻟﺮﻓﺢ اداﻣﻪ دارد .ﻟﻮﺋﺎ اﺣﻤﺪ اﺑﺮاهﻴﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮزﯼ
ﻣﺼﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ وﯼ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﺷﻮار ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮﻧﻞ هﺎ در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ هﺎ در اﻟﺮﻓﺢ ﻣﺼﺮ رﺳﻴﺪﻩ اﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وﯼ
ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﺼﺮﯼ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺟﻠﻮﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﺟﻨﮓ اﻓﺰار و ﺳﻮﺧﺖ را ﺑﻪ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .وﯼ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺎن ﺳﺎﻣﯽ اﺑﻮاﻟﺰهﺮﯼ ،ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺣﻤﺎس ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺣﻤﺎس ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺟﻨﮓ اﻓﺰار ﺑﻪ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ اداﻣﻪ ﺧﻮاهﺪ داد
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺼﺮ در ﻗﺒﺎل اﻳﻦ اﻇﻬﺎرات ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺁﻣﻴﺰ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺨﻮاهﺪ داد و از ﺁن ﺧﻮددارﯼ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﺼﺮﯼ اﻓﺰود :ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﻣﺼﺮ اﻃﻼع دادﻩ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﻮﻧﻞ هﺎ اداﻣﻪ ﺑﺪهﺪ و
اﺟﺎزﻩ ﻧﺨﻮاهﺪ داد ﺻﺤﺮاﯼ »ﺳﻴﻨﺎﯼ« ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺸﮑﻞ هﺎﯼ ﺗﺮور ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻳﺎ ﻣﺼﺮﯼ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد )»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
اﻟﻴﻮم« ،دوازدهﻢ ﻣﺎرس  .(2013ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺼﺮ ،در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﻮﻧﻞ هﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر از داﺧﻞ ﻧﻮار
ﻏﺰﻩ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﺼﺮﯼ ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺼﺮ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ اﻗﺪام واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻩ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ
ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ دادﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺎس ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﺁهﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻌﺮﺿﯽ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ
)»اﻟﻮﻃﻦ« ،ﺳﻴﺰدهﻢ ﻣﺎرس .(2013

ﺗﺒﺎدل اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ و ﺣﻤﺎس
 در هﻔﺘﻪ هﺎﯼ اﺧﻴﺮ در رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻣﺼﺮﯼ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺣﻤﺎس در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﻣﺼﺮ
دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﻤﺎس ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺻﺪهﺎ ﺗﻦ از ﻓﻌﺎﻻن ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ و ﮐﻤﮏ در اﺧﺘﻴﺎر
اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻗﺮار دادﻩ و ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺮور ﺗﻬﺪﻳﺪ ﮐﺮدﻩ و در ﺗﻌﺮض ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮﻩ
ﺳﻴﻨﺎﯼ ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺁن ﺷﺎﻧﺰدﻩ ﻓﺮد ﭘﻠﻴﺲ و ﺳﺮﺑﺎز ﻣﺼﺮﯼ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﭘﻨﺠﻢ اوت .(2012
 ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻣﺼﺮﯼ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ:

048-13

10


هﻔﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﻇﺎهﺮًا از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻓﺮودﮔﺎﻩ ﻗﺎهﺮﻩ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ و

ﺷﻤﺎرﯼ ﻋﮑﺲ و ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس ﻣﺼﺮ هﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وزارت دﻓﺎع ،وزارت ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رادﻳﻮ و
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺳﺘﺎد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻏﻴﺮﻩ ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﻣﺼﺎدرﻩ ﮔﺮدﻳﺪ .هﻔﺖ ﻓﻌﺎل ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻇﺎهﺮًا ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﻤﺎس و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺁﻣﻮزش ﺧﺮاﺑﮑﺎرﯼ دﻳﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر از ﻧﻮار ﻏﺰﻩ از راﻩ ﺗﻮﻧﻞ هﺎﯼ
زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ وارد ﺧﺎﮎ ﻣﺼﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ )»اﻟﻮﻃﻦ« ،ﭼﻬﺎردهﻢ ﻣﺎرس .(2013


در ﺗﻌﺮض ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در اﻟﺮﻓﺢ ،در ﭘﻨﺠﻢ اوت  ، 2012ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺁن ﺷﺎﻧﺰدﻩ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﺼﺮﯼ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ

ﻓﻌﺎﻻن ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﻤﺎس .5دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻨﺪ  .روزﻧﺎﻣﻪ »اﻻهﺮام« ،ﮐﻪ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻩ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻣﺼﺮﯼ ﻣﻮﺛﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺁن را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ )»اﻻهﺮام« ،ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﻣﺎرس .(2013
ﻼ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺮان ﺣﻤﺎس اﺗﻬﺎﻣﺎت واردﻩ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎرزات داﺧﻠﯽ
 ﺳﺮان ﺣﻤﺎس اﺗﻬﺎﻣﺎت واردﻩ را ﮐﺎﻣ ً
در ﻣﺼﺮ اﺳﺖ و هﺪف از ﺁن ﺑﺪ ﻧﺎم ﮐﺮدن ﺣﻤﺎس در ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺼﺮ و ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺁن ﮔﺮوﻩ ﺑﺎ ﮐﺎدر
رهﺒﺮﯼ ﻣﺼﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﭘﯽ اﻧﺘﺸﺎر اﺗﻬﺎﻣﺎت هﻴﺄﺗﯽ ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﻳﻪ از ﺳﺮان ﺣﻤﺎس ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ رﻳﻴﺲ ﮐﻤﻴﺘﻪ اﺟﺮاﻳﯽ ﺧﺎﻟﺪ
ﻣﺸﻌﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﻳﻊ ،دﺑﻴﺮ ﺟﻨﺒﺶ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ و ﻣﻌﺎون وﯼ ﺧﻴﺮت اﻟﺸﺎﻃﺮ ،دﻳﺪار ﮐﺮد و در ﺟﺮﻳﺎن ﺁن ﺳﺮان ﺣﻤﺎس
ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ هﻤﮑﺎرﯼ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻣﺼﺮ ﺧﻮاهﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﻗﻌًﺎ در اﻳﻦ روﻳﺪادهﺎ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ،
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷﻮﻧﺪ )»اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ« ،ﺷﺎﻧﺰدهﻢ ﻣﺎرس .(2013

رواﺑﻂ ﺣﻤﺎس ﺑﺎ اﻳﺮان
 اﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ،ﻋﻀﻮ ﺷﻮراﯼ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻤﺎس در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ اﯼ در ﻗﻄﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ اﻳﺮان و ﺣﻤﺎس
اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وﯼ در ﭘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺣﻤﺎس ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ اﻳﺮاﻧﯽ هﺎ ﮐﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﺟﻠﻮﯼ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﺑﺮاﯼ ﺁن ﺟﻨﺒﺶ
را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و از ﺁن ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﺣﻤﺎس ﻓﺸﺎر وارد ﺳﺎزﻧﺪ روش ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺪهﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ
اﻳﺮاﻧﯽ هﺎ ﭘﺲ از ﺁﻧﮑﻪ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺣﻤﺎس دﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﻳﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺨﻮاهﺪ داد از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد
ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ )»اﻟﻮﻃﻦ« ،ﺷﺎﻧﺰدهﻢ ﻣﺎرس .(2013

ﭘﺎﻳﺎن دورﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ در ﺧﺎن ﻳﻮﻧﺲ
 ﻳﮕﺎن هﺎﯼ اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻣﺼﻄﻔﯽ ،ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ در ﭼﻬﺎردهﻢ ﻣﺎرس  2013ﺑﻪ رﺷﺘﻪ
ﺁﻣﻮزش هﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎن ﻳﻮﻧﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ ﭘﺎﻳﺎن دادﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش هﺎ ﺁﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﺤﻞ
ﺧﺮاﺑﻪ هﺎﯼ »ﮔﻮش ﮐﺎﺗﻴﻒ« اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ )»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ« ،ﭼﻬﺎردهﻢ ﻣﺎرس ..(2013

 5در ﭘﻨﺠﻢ اوت  2012ﺗﺮورﻳﺴﺖ هﺎ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﭘﻠﻴﺲ ﻣﺼﺮ در ﺷﻤﺎل ﺻﺤﺮاﯼ ﺳﻴﻨﺎﯼ رﺧﻨﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺎﻧﺰدﻩ ﭘﻠﻴﺲ و ﺳﺮﺑﺎز ﻣﺼﺮﯼ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﻳﮏ
ﻧﻔﺮﺑﺮ و ﮐﺎﻣﻴﻮن ﻧﻈﺎﻣﯽ را رﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮز ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﮔﺬرﮔﺎﻩ »ﮐﺮم ﺷﺎﻟﻮم« رﺧﻨﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
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ﺁﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﺮاﯼ ﺁژادﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ )»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ« ،ﭼﻬﺎردهﻢ ﻣﺎرس (2013

اﻇﻬﺎرات ﺣﻤﺎس درﺑﺎرﻩ ﺣﻖ اداﻣﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻗﺎﭼﺎق ﺟﻨﮓ اﻓﺰار
 در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺣﻤﺎس ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺁراﻣﺶ را رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﺪ )ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد(
ﺳﺮان ﺣﻤﺎس از ﺣﻖ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﻗﺎﭼﺎق ﺟﻨﮓ اﻓﺰار ﺑﻪ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ:


اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ هﻨﻴﻪ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺣﻤﺎس در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺟﻤﻊ ﺟﻨﺎح اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ

»ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻔﻨﮓ را ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﮔﺬاﺷﺖ« او هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺣﻤﺎس ﺑﺮاﯼ ﺳﺎﺧﺖ راﮐﺖ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺗﻞ ﺁوﻳﻮ و اورﺷﻠﻴﻢ
ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻓﺨﺮ ﮐﺮد )»اﻟﺠﺰﻳﺮﻩ« ،هﻔﺪهﻢ ﻣﺎرس .(2013


در ﺟﺮﻳﺎن هﻤﺂﻳﺸﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺎح اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻻﻗﺼﯽ در ﺧﺎن ﻳﻮﻧﺲ داﺷﺖ ،ﺻﻼح اﻟﺒﺮادوﻳﻞ ،از ﺳﺮان

ﺣﻤﺎس ﮔﻔﺖ ﮐﻪ :ﺣﻤﺎس ﺑﻪ وارد ﮐﺮدن ﺟﻨﮓ اﻓﺰار ﺑﻪ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ اداﻣﻪ ﻣﯽ دهﺪ و هﻴﭻ ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﺟﻬﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺟﻠﻮﯼ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺑﮕﻴﺮد )»ﻣﻌﺎن« ،ﭼﻬﺎردهﻢ ﻣﺎرس .(2013





ﺻﻼح اﻟﺒﺮادوﻳﻞ ،در هﻤﺂﻳﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن )»ﻣﻌﺎن« ،ﭼﻬﺎردهﻢ ﻣﺎرس (2013
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ﻓﻌﺎﻻن از ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺑﻪ ﺻﻒ ﺟﻬﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﻮرﻳﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ
 وﺑﺴﺎﻳﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ از رام اﷲ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺁژاﻧﺲ ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ ﺁﻟﻤﺎن ﮔﺰارش داد ﮐﻪ دﻩ هﺎ ﻓﻌﺎل ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮐﻪ اﺧﻴﺮًا
ﺑﻪ ﺟﻨﮓ در ﺳﻮرﻳﻪ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻒ ﺟﺒﻬﻪ ﻧﺼﺮت )ﺟﺒﻬﻪ ﮐﻤﮏ( هﻤﺴﻮ ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ،ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ

6

اﻳﻦ

ﻓﻌﺎﻻن از اﻋﻀﺎﯼ ﺗﺸﮑﻞ هﺎﯼ ﺟﻬﺎد ﺳﻠﻔﯽ در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﺁﻧﺎن درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎس هﻤﮑﺎرﯼ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ در ﺳﻠﻔﯽ هﺎﯼ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ،از زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ »ﺳﺘﻮن اﺑﺮ« در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2012و ﺗﻮاﻓﻖ
ﺁراﻣﺶ ﺑﻴﻦ ﺣﻤﺎس و اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻌﺎﻻﻧﺶ از ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺑﻪ ﺻﻒ »ﺟﺒﻬﻪ اﻟﻨﺼﺮت« ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ .اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻻن از ﻧﻮار ﻏﺰﻩ
رهﺴﭙﺎر ﺗﺮﮐﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺻﻒ ﺟﻨﮕﻨﺪﮔﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﻳﻪ ﻣﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼع داد ﮐﻪ
اﺧﻴﺮًا در ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﻳﻪ دو ﺗﻦ از ﻓﻌﺎﻻن ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺑﻪ ﻧﺎم هﺎﯼ ﺟﻤﺎل ﻣﺒﺎﻟﻬﺎﯼ ﻧﻀﺎل اﻟﻌﻴﺴﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻨﻴﻄﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ
اﻧﺪ )وﺑﺴﺎﻳﺖ »اﺧﺒﺎر وﻃﻦ« ،هﺠﺪهﻢ ﻣﺎرس .(2013

روﻳﺪادهﺎ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
ﺗﻈﺎهﺮات ﺿﺪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﻳﺪار ﭘﺮزﻳﺪﻧﺖ اوﺑﺎﻣﺎ از اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
 دﻩ هﺎ ﺗﻈﺎهﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ در ﺗﻈﺎهﺮاﺗﯽ در ﻣﺠﺎورت ﮐﻠﻴﺴﺎﯼ »ﻣﻴﻼد« در ﺷﻬﺮ »ﺑﻴﺖ اﻟﻠﺤﻢ« ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اوﺑﺎﻣﺎ از ﺁن
ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻮد اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻈﺎهﺮات ،ﺗﻈﺎهﺮ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻔﺶ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺗﺼﺎوﻳﺮ اوﺑﺎﻣﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻋﮑﺲ هﺎﯼ او را ﭘﺎرﻩ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ روﯼ اﻧﻬﺎ ﺻﻠﻴﺐ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،روﯼ ﺁﻧﻬﺎ راﻩ رﻓﺘﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ و ﺳﻮزاﻧﻴﺪﻧﺪ )»ﻣﻌﺎن«» ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ« ،هﺠﺪهﻢ ﻣﺎرس
.(2013

در ﻃﺮف راﺳﺖ :ﺗﻈﺎهﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺖ اﻟﻠﺤﻢ ﺑﺮ روﯼ ﻋﮑﺲ هﺎﯼ رﻳﻴﺲ ﺣﻤﻬﻮرﯼ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺻﻠﻴﺐ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﺮدﻩ
اﻧﺪ راﻩ ﻣﯽ روﻧﺪ .در ﻃﺮف ﭼﭗ :ﭘﺮﭼﻢ هﺎﯼ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ و ﻋﮑﺲ هﺎﯼ اوﺑﺎﻣﺎ را ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﮐﺸﻴﺪﻩ اﻧﺪ )»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ« ،هﺠﺪهﻢ ﻣﺎرس (2013

 6ﺟﺒﻬﻪ اﻟﻨﺼﺮة ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻬﻢ هﻤﺴﻮ ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ و ﺟﻬﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺟﻨﮓ در ﮐﻨﺎر ﻣﻌﺎرﺿﻴﻦ ﺳﻮرﯼ ﺳﻬﻢ دارد.
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 در ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻴﺴﺒﻮﮎ ﺣﻤﺎس در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن ،ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﯼ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﺁن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﺪار اوﺑﺎﻣﺎ از
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻋﺘﺮاض ﺷﺪﻩ و ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ» :ﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارﻳﻢ و ﺑﻪ او ﺧﻮﺷﺂﻣﺪ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ« .اوﺑﺎﻣﺎ هﻢ ﭘﻴﻤﺎن
اﺳﺮاﺋﻴﻞ و دﺷﻤﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ اﺳﺖ )ﻓﻴﺴﺒﻮﮎ »اﺟﻨﺎد« ،ﻳﺎزدﻩ ﻣﺎرس .(2013

اﻋﻼﻣﻴﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻓﻴﺴﺒﻮﮎ ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻤﺎس در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن )ﻓﻴﺴﺒﻮﮎ »اﺣﻨﺎد« ،ﻳﺎزدهﻢ ﻣﺎرس (2013

دﻳﺪار ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس از روﺳﻴﻪ
 ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس در رأس هﻴﺄﺗﯽ از ﺳﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﺮاﯼ دﻳﺪار از روﺳﻴﻪ وارد ﺁن ﮐﺸﻮر ﺷﺪ و در
ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ دﻳﺪار ﺑﺎ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ روﺳﻴﻪ وﻻدﻳﻤﻴﺮ ﭘﻮﺗﻴﻦ و ﻧﻴﺰ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ دﻳﻤﺘﺮﯼ ﻣﺪودﻳﻒ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد )»وﻓﺎ«،
ﭼﻬﺎردهﻢ ﻣﺎرس . (2013

دﻳﺪار ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس از روﺳﻴﻪ .در ﻃﺮف راﺳﺖ :دﻳﺪار ﺑﺎ رﻳﻴﺲ ﺣﻤﻬﻮرﯼ روﺳﻴﻪ ﭘﻮﺗﻴﻦ .در ﻃﺮف ﭼﭗ :دﻳﺪار ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﻣﺪودﻳﻒ
)»وﻓﺎ« ،ﭼﻬﺎردهﻢ ﻣﺎرس (2013
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 ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد )»روﺳﻴﻪ اﻟﻴﻮم« ،ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﻣﺎرس :(2013
 در ﻣﻮرد اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ و ﺷﻮرش ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﻮم ،ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ ﮐﻪ هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ زﻳﺮا ﺗﻮازن ﻗﻮا ﺑﻪ ﺳﻮد ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﻟﺬا ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﯽ ﻧﺘﻴﺤﻪ
اﺳﺖ .ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺳﻼح دﻳﮕﺮﯼ دارﻧﺪ و ﺁن ﺗﻈﺎهﺮات از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮر ﻧﺎﻇﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺎﻇﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ را
ﻳﮏ دﺳﺘﺂورد ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻪ ﻳﮏ »ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ« ﻣﺒﺪل ﺷﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﻗﺼﺪ دارد از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و دادﮔﺎﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ.
 ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮاﯼ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻧﺎم ﺣﻤﺎس در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺸﮑﻼت ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ در ﭘﯽ
ﺗﻌﻬﺪ ﺣﻤﺎس در ﻣﻮرد ﺁﺗﺶ ﺑﺲ )»هﺪﻧﻪ« ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﺒﺎس( و در ﭘﯽ اﻋﻼم اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻃﺮف ﺁن ﮔﺮوﻩ ﮐﻪ
»ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ« ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ را ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد دﻳﮕﺮ هﻴﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎﯼ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺣﻤﺎس وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻟﺬا ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺣﻤﺎس را ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺸﮑﻞ هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ اﻓﺰود.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﺿﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ
دادﺧﻮاﺳﺖ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﻣﻮرد ﮐﺸﺘﯽ Dignity
 در روز ﺳﻴﺰدهﻢ ﻣﺎرس  2013دادﮔﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاﯼ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻴﺪن ﮐﺸﺘﯽ »دﻳﮕﻨﻴﺘﯽ«
ﺟﻠﺴﻪ اﯼ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺰارش در اﻳﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮاﺳﺎس وﺑﺴﺎﻳﺖ  ،Freedom Flotilla Italiaﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻮﯼ ﮐﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻮاﻧﻴﻦ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .وﮐﻴﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ از ﺳﻮﯼ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻔﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺮاﯼ دﻓﺎع از ﺧﻮد ﮐﺸﺘﯽ »دﻳﮕﻨﻴﺘﯽ« را ﺗﻮﻗﻴﻒ ﮐﻨﺪ و ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﮐﺸﺘﯽ هﺮﮔﺰ ﺧﻮاهﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻴﺪن ﺁن ﻧﺸﺪﻩ اﻧﺪ .ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎﻩ اﺟﺎزﻩ ﻧﺪاد وﮐﻼﯼ ﻣﺪاﻓﻊ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯼ در ﻣﻮرد اﻧﺪاﺧﺘﻦ اداﻣﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﻣﺎﻩ ﻣﻪ  2013واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﺑﺪهﻨﺪ )وﺑﺴﺎﻳﺖ »ﻓﺮﻳﺪم ﻓﻠﻮﺗﻴﺎ« ،اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ،هﻔﺪهﻢ ﻣﺎرس .(2013
 ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯼ »دﻳﮕﻨﻴﺘﯽ اﻟﮑﺮاﻣﻪ«  Dignity/Al Karamaدر ﻧﻮزدهﻢ ژوﻳﻴﻪ  2011ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ
وارد ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺷﻮد ،ﺗﻮﻗﻴﻒ ﮔﺮدﻳﺪ .اﻳﻦ ﮐﺸﺘﯽ در ﺷﺎﻧﺰدهﻢ ژوﻳﻴﻪ  2011از ﺟﺰﻳﺮﻩ »ﮐﺎﺳﺘﻠﻮروز« Kastelorizo
ﻳﻮﻧﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﻤﯽ ﺁن ﺑﻨﺪر اﺳﮑﻨﺪرﻳﻪ ﻣﺼﺮ ﻗﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ وارد ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺷﻮد.
اﻳﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ )ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ ﻓﺮاﻧﺴﻪ هﺠﺪهﻢ ژوﻳﻴﻪ
.(2011
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ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯼ »دﻳﮕﻨﻴﺘﯽ اﻟﮑﺮاﻣﻪ« )وﺑﺴﺎﻳﺖ  Freedom Flotilla Italiaهﻔﺪهﻢ ﻣﺎرس ( 2013

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺮورﻳﺴﺖ هﺎ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﯼ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻧﺎم دﻻل اﻟﻤﻐﺮﺑﯽ ﺗﺮورﻳﺴﺖ زن
 در ﻳﺎزدهﻢ ﻣﺎرس  2013ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻣﺮگ ﺗﺮورﻳﺴﺖ زن »دﻻل اﻟﻤﻐﺮﺑﯽ« ﻳﮑﯽ از اﻋﻀﺎﯼ ﻓﺘﺢ را
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﺗﺮورﻳﺴﺖ در ﺟﺎدﻩ ﺳﺎﺣﻠﯽ در ﻳﺎزدهﻢ ﻣﺎرس  1978ﺑﻪ ﻳﮏ اﻗﺪام ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺧﻮﻧﺒﺎر دﺳﺖ زدﻩ ﺑﻮد
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در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻋﮑﺲ هﺎ و اﻋﻼﻣﻴﻪ هﺎﯼ وﻳﮋﻩ اﯼ در وﺑﺴﺎﻳﺖ هﺎﯼ ﻓﺘﺢ ﻣﻨﺘﺸﺮ داد ﮐﻪ در ﺁﻧﻬﺎ از اﻗﺪام دﻻل
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و اﻋﻼم ﺷﺪﻩ ﺑﻮد اﻳﻦ ﮐﺎر او ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ ﻳﺎد او ﺑﺮاﯼ هﻤﻴﺸﻪ ﺟﺎودان ﺑﻤﺎﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ وﺑﺴﺎﻳﺖ »اﻟﻴﻮم« ،ﻓﺘﺢ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﺑﺴﻴﺞ ﺁن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود اﻋﻼﻣﻴﻪ اﯼ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در ﺁن ﻋﻨﻮان »ﻋﺮوس ﺷﻬﻴﺪ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ دﻻل اﻟﻤﻐﺮﺑﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد )وﺑﺴﺎﻳﺖ »ﻓﺘﺢ اﻟﻴﻮم« هﺠﺪهﻢ ﻣﺎرس  .(2013وﺑﺴﺎﻳﺖ دﻓﺘﺮ ﻓﺘﺢ در داﻧﻤﺎرﮎ ﻧﻴﺰ
اﻋﻼﻣﻴﻪ اﯼ اﻧﺘﺸﺎر دادﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺁن دﻻل در ﺣﺎﻟﯽ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اوﻧﻴﻔﻮرم ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد )وﺑﺴﺎﻳﺖ »دﻓﺘﺮ
ﻓﺘﺢ« در داﻧﻤﺎرﮎ ،هﺠﺪهﻢ ﻣﺎرس  .(2013ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ و اﺧﺒﺎر ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ »وﻃﻦ« ﻧﻴﺰ در ﻓﻴﻠﻤﯽ زﻧﺪﮔﯽ دﻻل
اﻟﻤﻐﺮﺑﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺖ.

 7ﺗﻌﺮض ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﺟﺎدﻩ ﺳﺎﺣﻠﯽ در ﻳﺎزدهﻢ ﻣﺎرس  1987ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوهﯽ از ﺗﺮورﻳﺴﺖ هﺎﯼ ﻓﺘﺢ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ .در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﻴﺶ از ﻇﻬﺮ در
ﺳﺎﺣﻞ »ﻣﻴﺨﺎل« ﻳﮏ ﮔﺮوﻩ ﻳﺎزدﻩ ﻧﻔﺮﻩ از ﺗﺮورﻳﺴﺖ هﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻳﻖ هﺎﯼ ﻻﺳﺘﻴﮑﯽ ﭘﻴﺎدﻩ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎ »ﮔﺎﻳﻞ روﺑﻴﻦ« ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻋﮑﺲ ﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ و او را ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ از ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺟﺎدﻩ ﺳﺎﺣﻠﯽ رﻓﺘﻨﺪ ،دو ﺗﻦ از ﺁﻧﻬﺎ ﻳﮏ ﺗﺎﮐﺴﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺗﻞ ﺁوﻳﻮ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻘﻴﻪ ﺗﺮورﻳﺴﺖ هﺎ ﺑﺮ ﻳﮏ اﺗﻮﺑﻮس ﺣﺎﻣﻞ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﮐﻪ ﻋﺎزم ﺑﻨﺪر ﺣﻴﻔﺎ ﺑﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ اﺗﻮﺑﻮس هﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ و از راﻧﻨﺪﻩ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺳﻮﯼ ﺗﻞ ﺁوﻳﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .درﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮت ،ﺗﺮورﻳﺴﺖ هﺎ از ﭘﻨﺠﺮﻩ هﺎﯼ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﻮدروهﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ را ﮐﺸﺘﻨﺪ .در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺷﻬﺮ »ﺧﺪرا« ﺗﺮورﻳﺴﺖ هﺎ داﺧﻞ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ دو ﺗﺮورﻳﺴﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ و هﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﮐﺸﺘﯽ را
دراﺧﻞ اﺗﻮﺑﻮس ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺟﻨﻮب اداﻣﻪ دادﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ در ﺑﻴﻦ راﻩ ﻳﮏ اﺗﻮﺑﻮس دﻳﮕﺮ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و هﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺁن را ﺑﻪ داﺧﻞ
اﺗﻮﺑﻮس اوﻟﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﭼﻬﺎر راﻩ »ﮐﻠﻴﻠﻮت« در ﺣﻮﻣﻪ ﺗﻞ ﺁوﻳﻮ اﻓﺮاد ﭘﻠﻴﺲ ﺗﺎﻳﺮهﺎﯼ اﺗﻮﺑﻮس را هﺪف ﺁﺗﺸﺒﺎرﯼ ﻗﺮار دادﻧﺪ و اﺗﻮﺑﻮس
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و ﺑﻴﻦ ﺗﺮورﻳﺴﺖ هﺎ و اﻓﺮاد ﭘﻠﻴﺲ ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ ﺁﻏﺎز ﺷﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺮورﻳﺴﺖ هﺎ اﺗﻮﺑﻮس را هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺁن ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺁﮐﺜﺮ
ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺷﺎﻣﻞ  37ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و  71ﻧﻔﺮ زﺧﻤﯽ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ .در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺮض ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻟﻴﺘﺎﻧﯽ را در
ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﺁﻏﺎز ﮐﺮد.
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در ﻃﺮف راﺳﺖ :ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﺪﻻل ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺷﻬﻴﺪ و ﻋﺮوس ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ دﻻل اﻟﻤﻐﺮﺑﯽ« وﺑﺴﺎﻳﺖ »ﻓﺘﺢ اﻟﻴﻮم« ،هﺠﺪهﻢ ﻣﺎرس  .(2013در ﻃﺮف
ﭼﭗ :اﻋﻼﻣﻴﻪ اﯼ ﮐﻪ در ﺁن زن ﺗﺮورﻳﺴﺖ در ﺣﺎﻟﯽ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اوﻧﻴﻔﻮرم ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ
)دﻓﺘﺮ ﻓﺘﺢ در داﻧﻤﺎرﮎ ،هﺠﺪهﻢ ﻣﺎرس (2013

 دﻻل اﻟﻤﻐﺮﺑﯽ ،در ﻓﺮهﻨﮓ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ از زﻣﺎن ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺮﻓﺎت ﺑﻪ ﻳﮏ اﻟﮕﻮﯼ ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺪل ﺷﺪﻩ و ﻓﺘﺢ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﻪ اﻧﺤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﻪ او ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﺪان و ﺧﻴﺎﺑﺎن ،ﻣﺪرﺳﻪ و اردوﮔﺎﻩ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎم او ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ دﻻل اﻟﻤﻐﺮﺑﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺮورﻳﺴﺖ هﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﻘﻠﻴﺪ
ﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻤﺎس و ﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺘﺢ و ﻧﻴﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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