ﺧﺒﺮهﺎﯼ ﺗﺎزﻩ درﺑﺎرﻩ ﺗﺮوز و ﻧﺰاع اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ – ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
)از هﺠﺪهﻢ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم ﺁورﻳﻞ (2013

روﻳﺪاد ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ از ﺳﻮﯼ ﺣﻤﺎس در ﻏﺰﻩ در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ »روز اﺳﻴﺮ« ﮐﻪ در ﺁن ﺳﻠﻮل زﻧﺪان اﺳﻴﺮان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزﯼ ﺷﺪﻩ و در اﻃﺮاف ﺁن
زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ )»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ – اﻳﻨﻔﻮ« ،هﻔﺪهﻢ ﺁورﻳﻞ (2013

رﺋﻮس ﮔﺰارش
 اﻳﻦ هﻔﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻏﺰب »ﻧﮕﺐ« ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ .ﻳﮏ ﻓﻌﺎل ﺳﻠﻔﯽ در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ »ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻓﺸﺎرهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﺎس و ﻣﺼﺮ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻬﺎدﯼ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ« .ﺷﻠﻴﮏ
راﮐﺘﯽ و ﺷﻌﺎرهﺎﯼ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﯼ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻬﺎدﯼ ﺳﻠﻔﯽ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺣﻤﺎس را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶ
اﻣﻨﻴﺘﯽ رادﻳﻮ ﻟﻮژﯼ ﻗﺮار دادﻩ زﻳﺮا ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﺎ ﺧﻮاهﺎن ﺣﻔﻆ ﺗﻮاﻓﻖ ﺁﺷﺘﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ »ﺳﺘﻮن
اﺑﺮ« ﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن در ﻏﺰﻩ ﻣﺮاﺳﻢ »روز اﺳﻴﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ« ﺑﺪون روﻳﺪاد ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﺎﻩ ﻣﺎرس در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ ﭼﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﻞ هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺣﻤﺎس ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺪاﻧﻴﺎن اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺁزاد ﺷﺪﻩ در
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ »ﺷﻠﻴﻂ« ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺧﻮد در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﻨﺪ.
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اوﺿﺎع در ﺟﻨﻮب اﺳﺮاﺋﻴﻞ
 ﺷﻠﻴﮏ ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ راﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻏﺮب »ﻧﮕﺐ« اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ از اﻳﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:
 در هﺠﺪهﻢ ﺁورﻳﻞ ،ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ  23:30دﻗﻴﻘﻪ ﺷﻠﻴﮏ ﮐﺪو راﮐﺖ ردﻳﺎﺑﯽ ﺷﺪ .اﻳﻦ راﮐﺖ هﺎ در ﻣﺤﻮﻃﻪ هﺎﯼ ﺑﺎز
ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﺁﺳﻴﺐ ﻳﺎ زﻳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﻴﺂﻣﺪ.
 در ﺷﺐ ﺑﻴﺴﺘﻢ و ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﮑﻢ ﺁورﻳﻞ ،ﻳﮏ ﻓﺮوﻧﺪ راﮐﺖ در ﺁﺑﺎدﯼ هﺎﯼ ﺟﻨﻮب )اﺷﮑﻮل( ﺳﻘﻮط ﮐﺮد ﮐﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﻳﺎ
زﻳﺎﻧﯽ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﻧﺪاﺷﺖ.
 هﻮﻳﺖ ﺗﺸﮑﻞ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ هﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺎ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ
راﮐﺖ ﭘﺮاﻧﯽ هﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ هﻤﺴﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎ ﺑﺮاﯼ ﺗﺸﮑﻞ ﺣﻤﺎس ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺁراﻣﺶ ﮐﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ »ﺳﺘﻮن اﺑﺮ«
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﭼﺎﻟﺶ اﻣﻨﻴﺘﯽ و اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﯼ اﻳﺠﺎد ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.1

ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺘﯽ از ﺁﻏﺎز ﺳﺎل 2012
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در ﻣﺠﻤﻮع از زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ
»ﺳﺘﻮن اﺑﺮ« ﻳﺎزدﻩ ﻓﺮوﻧﺪ راﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﻠﻴﮏ ﺷﺪﻩ و هﻤﭽﻨﻴﻦ دو راﮐﺖ ﻧﻴﺰ
در ﺷﻬﺮ اﻳﻼت اﻓﺘﺎدﻩ اﺳﺖ.

 1رﺟﻮع ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ هﺠﺪهﻢ ﺁورﻳﻞ  2013ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎن ﻗﺪس ،ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺟﻬﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﮐﻪ
اﺧﻴﺮًا ﺑﻪ وﻳﮋﻩ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺳﻴﻨﺎﯼ و ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ راﮐﺖ ﭘﺮاﻧﯽ هﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 2اﻳﻦ ﺁﻣﺎرهﺎ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﺁورﻳﻞ  2013اﺳﺖ .دادﻩ هﺎﯼ ﺁﻣﺎرﯼ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻠﻴﮏ ﺧﻤﭙﺎرﻩ اﯼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
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ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺟﻨﻮب اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
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2012

از ﺁﻏﺎز ﺳﺎل  ،2013ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺷﻠﻴﮏ ﻳﺎزدﻩ
راﮐﺖ در ﺧﺎﮎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ردﻳﺎﺑﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
هﻤﭽﻨﻴﻦ دو ﻓﺮوﻧﺪ راﮐﺖ ﻧﻴﺰ از ﺻﺤﺮاﯼ
ﺳﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺷﻬﺮ اﻳﻼت ﺷﻠﻴﮏ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ
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اوﺿﺎع در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن
روﻳﺪادهﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ«
 اﻳﻦ هﻔﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ »ﻣﺮدﻣﯽ« در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ
در ﻣﺠﺎورت ﺟﺪارﻩ اﻣﻨﻴﺘﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﻨﺘﯽ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺁراﻣﮕﺎﻩ
ﺣﻀﺮت »راﺣﻴﻞ« ﻧﺎرﻧﺠﮏ دﺳﺘﯽ و ﺑﻪ ﺳﻮﯼ وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺳﻨﮓ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻘﺎب ﺑﺮ ﭼﻬﺮﻩ زدﻩ اﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﭘﻠﻴﺲ ﻣﺮزﯼ در ﺗﻈﺎهﺮات هﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺪارﻩ ﺁﺑﺎدﯼ هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﻧﺸﻴﻦ در
»ﮐﻔﺮ ﻗﺎدوم« )در ﺣﻮﻣﻪ ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﻪ( درﮔﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ )»وﻓﺎ« ،ﻧﻮزدهﻢ ﺁورﻳﻞ (2013

3

اﻳﻦ دادﻩ هﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻠﻴﮏ ﺧﻤﭙﺎرﻩ اﯼ ﻧﻴﺴﺖ.
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ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷﺒﮑﻪ هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن
ﮐﻠﻴﺎت
 اﺧﻴﺮًا اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮوﻳﺲ اﻣﻴﻨﺖ داﺧﻠﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ »ﺷﺒﺎﮎ« ،در ﻣﺎﻩ ﻣﺎرس  2013ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ را در ﺷﻬﺮ
»ﺷﺨﻢ« )ﻧﺎﺑﻠﺲ( و ﺷﺮق اورﺷﻠﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .اﻓﺮاد اﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪهﺎ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان
اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺮض ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﮐﺸﻒ اﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪهﺎ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺗﻼش ﺗﺸﮑﻞ هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ و ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺣﻤﺎس را
ﺑﺮاﯼ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺗﺮورﻳﺴﺖ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺁزاد ﺷﺪﻩ در
»ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻠﻴﻂ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ رﻓﺘﻪ و از ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎﻧﺪهﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ را در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ اردن ﺿﻤﻦ ﻟﻐﻮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺁزادﯼ
ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮﯼ ﻣﺼﺮ ،ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن داد .ﻓﻌﺎﻻن ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ و ﺗﺸﮑﻞ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ و
اردن ﺑﺮاﯼ دﻳﺪار ﺑﻴﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن و ﺧﻮد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از اﻳﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ) :وﺑﺴﺎﻳﺖ
»ﺷﺒﺎﮎ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم ﺁورﻳﻞ .(2013

ﺑﺎزداﺷﺖ ﻳﮑﯽ از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ »ﺷﺨﻢ« )ﻧﺎﺑﻠﺲ( ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻤﺎس ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺮور ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد
در ﻣﺎﻩ ﻣﺎرس  2013ﻓﺮدﯼ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻴﺮ ﺑﺮﮐﺎت ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1988و ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮ »ﺷﺨﻢ« )ﻧﺎﺑﻠﺲ( ﮐﻪ در ﻣﺎﻩ ﻓﻮرﻳﻪ 2013
از زﻳﺎرت ﻣﮑﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺸﺖ ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ .ﺑﺮﮐﺎت در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ از ﺳﻮﯼ ﻣﺄﻣﻮران »ﺷﺒﺎﮎ« اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
هﻨﮕﺎم زﻳﺎرت ﺑﺎ ﺁﻣﻴﺮ دوﺧﺎن« ﻓﻌﺎل ﺣﻤﺎس اهﻞ ﺷﻬﺮ »ﺷﺨﻢ« )ﻧﺎﺑﻠﺲ( ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺁزادﯼ »ﮔﻴﻠﻌﺎد
ﺷﻠﻴﻂ« رهﺎ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد دﻳﺪار ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ و دوﺧﺎن ﺑﻪ او ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻩ در ﺟﺎدﻩ ﻣﻴﺎن راهﯽ »ﺷﺨﻢ« از
ﻃﺮﻳﻖ ﺁﺗﺸﺘﺒﺎرﯼ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﭼﻬﺎر راﻩ »ﺧﻮارﻩ« ﻧﺎرﻧﺞ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﺪ و در ﻋﻮض
 60هﺰار دﻻر دﺳﺘﻤﺰد درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻣﻴﺮ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯼ ﺧﻮد اﻣﻴﺮ دوﺧﺎن ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ او ﺑﻪ اﻃﻼع داد
ﮐﻪ ﺁﻣﺎدﻩ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺮض ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮاﯼ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻴﺰ ﺗﻴﺮﺑﺎر ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.

ﺑﺎزداﺷﺖ ﻳﮑﯽ از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ »ﺷﺨﻢ« )ﻧﺎﺑﻠﺲ( ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎل ﺣﻤﺎس ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد
 ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻃﯽ ﻣﺎﻩ هﺎﯼ ژاﻧﻮﻳﻪ و ﻓﻮرﻳﻪ  2013و ﻣﺄﻣﻮر ﺣﻤﺎس و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯼ او را ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ
ﭘﻮل هﺎﯼ ﺣﻤﺎس را ﺑﺮاﯼ هﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮور داﺧﻞ ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن ﺳﺎزﻧﺪ ،دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .دو ﻓﺮد دﺳﺘﻴﮕﺮ ﺷﺪﻩ دو
ﺑﺮادر ﺳﺎﮐﻦ اردوﮔﺎﻩ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن »ﻓﺮﻋﺎ« در ﺣﻮﻣﻪ »ﺷﺨﻢ« )ﻧﺎﺑﻠﺲ( هﺴﺘﻨﺪ .در اﺛﺎث هﻤﺮاﻩ ﻣﺄﻣﻮر ﮐﻪ در ﮔﺬرﮔﺎﻩ »ﺁﻟﻨﺒﯽ«
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ ،ﻣﺒﻠﻎ  10,000ﻳﻮرو و  900دﻻر ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻗﻮﻃﯽ ﺳﻴﮕﺎر ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.
 ﻳﮑﯽ از دو ﺑﺮادر ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ در »ﺷﺒﺎﮎ« اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺳﻮﯼ ﺑﺮادرش هﺐ اردن رﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﻮل هﺎﯼ هﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮور
را ﮐﻪ ﺣﻤﺎس دادﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺄﻣﻮر اﻣﻴﺮ دوﺧﺎن ،ﻓﻌﺎل ﮔﺮوﻩ »ﺗﻨﻈﻴﻢ«» ،ﻓﺘﺢ« درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .اﻣﻴﺮ دوﺧﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻠﻴﻂ ﺁزاد ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ اﺧﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﺎس راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﺮد .ﻣﺄﻣﻮر هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮدﻩ از ﺳﻮﯼ ﻋﻀﻮ ارﺷﺪ ﺣﻤﺎس ﺻﻼح اﻟﻌﺮورﯼ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺮاﻧﻪ
ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ﻧﻴﺰ ﭘﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ را درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .در ﺳﻴﺰدهﻢ ﻣﺎﻩ ﻣﺎرس ﻋﻠﻴﻪ دو ﻓﺮد دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ و در دادﮔﺎﻩ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن ﮐﻴﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪ.
 ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺮورﯼ ،ﻓﺮدﯼ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﭘﻮل ﺑﺮاﯼ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻤﺎس در »ﺷﺨﻢ« ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ از ﭘﺎﻳﻪ
ﮔﺬاران ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﻤﺎس در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن اﺳﺖ .او در ﺳﺎل  1969در روﺳﺘﺎﯼ »ﻋﺮورا« در
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ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب رام اﷲ زادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .وﯼ ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﺳﺎل در اﺳﺮاﺋﻴﻞ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮد و در ﺳﺎل  2007در ﭘﺎﻳﺎن دوران زﻧﺪان
ﺁزاد ﺷﺪ .اﻟﻌﺮورﯼ ﻋﻀﻮ دﻓﺘﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺣﻤﺎس و ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺣﻤﺎس اﺳﺖ و اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﮐﻪ در
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺁزادﯼ ﺷﻠﻴﻂ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وﯼ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﻴﺮ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ دﻓﺘﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺣﻤﺎس
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺷﺪ.

ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺮورﯼ ،وﺑﺴﺎﻳﺖ »وﻳﮑﯽ ﭘﺪﻳﺎ« ،اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم ﺁورﻳﻞ (2013

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻳﮏ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﺷﺮق اورﺷﻠﻴﻢ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺁن ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن را ﺑﺮﺑﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
 در ﻣﺎﻩ ﻣﺎرس  2013ﻣﺄﻣﻮران »ﺷﺒﺎﮎ« و ﭘﻠﻴﺲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻋﻀﺎﯼ ﻳﮏ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ هﻔﺖ ﻧﻔﺮﻩ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺮق
اورﺷﻠﻴﻢ را در ﻣﺤﻠﻪ »رأس اﻟﻌﻤﻮد« ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اورﺷﻠﻴﻢ و ﻣﺤﻠﻪ »ال ﻃﻮر« دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻋﻀﺎﯼ ﺑﺎﻧﺪ ﻗﺼﺪ
داﺷﺘﻨﺪ ﻳﮏ ﻳﻬﻮدﯼ را ﺑﺮﻳﺎﺑﻨﺪ و او را ﺑﮑﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺳﻠﺤﻪ اش را ﺑﺮﺑﺎﻳﻨﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﻀﺎﯼ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺳﻼح
هﺎﯼ اﻓﺮاد ﭘﻠﻴﺲ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ »ال ﻃﻮر« ﺑﺮﺑﺎﻳﻨﺪ .اﻋﻀﺎﯼ ﺑﺎﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ »ال ﻃﻮر« رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ هﺪف
هﺎﯼ ﺧﻮد را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ دﻓﻌﺎت ﻳﮏ ﻳﻬﻮدﯼ را ﺳﻮار ﺧﻮدرو ﺧﻮد ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﭘﺲ از ﺁﻧﮑﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ او
اﺳﻠﺤﻪ ﻧﺪارد ،وﯼ را ﺁزاد ﮐﺮدﻧﺪ.
 رﻳﻴﺲ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻮر ﺷﺤﺎدﻩ اﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪان ﺳﺎﮐﻦ »رأس اﻟﻌﻤﻮد« در ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ
در ﺗﭙﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﻣﻘﺪس ﻳﻬﻮد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﭙﺮدازد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻣﺴﺠﺪ »اﻻﻗﺼﯽ« دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .او ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﻟﻬﺎم از ﻓﻴﻢ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ در »ﻳﻮﻳﻴﻮب« در ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ در اورﺷﻠﻴﻢ و ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺗﺮور در ﻳﺸﻴﻮاﯼ
»ﻣﺮﮐﺰ راو« دﻳﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻗﺪام دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ )در ﺗﺮور ﻳﺸﻴﻮاﯼ ﻣﺮﮐﺰ راو هﺸﺖ ﻧﻔﺮ در ﻣﺎﻩ ﻣﺎرس  2008ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ( .اﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪان ﺑﺮاﯼ ﺁﺗﺸﺒﺎرﯼ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺗﭙﻪ ﻣﻘﺪس ﺑﻪ »ﻳﮕﺎن هﺎﯼ ﺷﻬﺪاﯼ اﻻﻗﺼﯽ«
ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﻤﺎس در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد و ﺧﻮاهﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﺳﺎﮐﻨﺎن »ال ﻃﻮر« را
ﺑﺮاﯼ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺮض ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺑﺴﻴﺞ ﻧﻤﻮد و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﺗﺸﺒﺎرﯼ را ﻳﺎد داد و ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ »ﺷﺨﻢ« )ﻧﺎﺑﻠﺲ( ﺑﺮود و
از ﻓﻌﺎل ﻣﺄﻣﻮر »ﻓﺘﺢ« و »ﺗﻨﻈﻴﻢ« ،در ﺁﻧﺠﺎ اﺳﻠﺤﻪ و ﭘﻮل درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
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اﻋﻀﺎﯼ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در اورﺷﻠﻴﻢ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ رﺑﻮدن ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ را داﺷﺖ )»ﺷﻬﺎب« ،هﺠﺪهﻢ ﺁورﻳﻞ (2013



ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ«
ﻣﺮاﺳﻢ »روز اﺳﻴﺮ« ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ

 در هﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ و ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن ﻣﺮاﺳﻢ »روز اﺳﻴﺮ« ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ را زا هﻔﺪهﻢ ﻣﺎﻩ
ﺁورﻳﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﺁن ﭼﻨﺪ هﻤﺂﻳﺶ و ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ
هﻨﻮز اداﻣﻪ دارد .اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺪون درﮔﻴﺮﯼ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﻧﻴﺰ ﺣﻤﺎس و ﺗﺸﮑﻞ هﺎﯼ
ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﺳﻢ و هﻤﺂﻳﺶ هﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻳﺎد اﻳﻦ روز ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ .در هﺠﺪهﻢ ﺁورﻳﻞ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺣﻤﺎس ﺑﺎ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻈﺎهﺮات هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﺳﻴﺮان را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ »ﻓﺘﺢ« در ﻏﺰﻩ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺮهﻢ زدﻧﺪ .رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در
ﻧﻮار ﻏﺰﻩ و ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »روز اﺳﻴﺮ« را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ.

در ﻃﺮف راﺳﺖ :روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻣﺸﻌﻞ در »ﺑﻴﺖ اﻟﻠﺤﻢ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در اﺳﺮاﺋﻴﻞ )»وﻓﺎ« ،ﺑﻴﺴﺖ و دوم ﺁورﻳﻞ .(2013
در ﻃﺮف ﭼﭗ :هﻤﺂﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ »روز اﺳﻴﺮ« ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﻪ )»وﻓﺎ« ،هﻔﺪهﻢ (2013
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ﻓﻌﺎﻻن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﮐﻔﺮ »رﻓﻌﺖ« ﺗﺮورﻳﺴﺖ هﺎ در ﮐﻨﺎر ﺟﺪارﻩ اﻣﻨﻴﺘﯽ در ﻣﺠﺎورت زﻧﺪان »ﻋﻮﻓﺮ« در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺮاﺳﻢ »روز اﺳﻴﺮ« ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
)ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ »وﻃﻦ« ،هﻔﺪهﻢ ،اورﻳﻞ (2013

ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻤﺎس در ﻏﺰﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ »روز اﺳﻴﺮ« ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﺁن
ﺳﻠﻮل زﻧﺪان زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ
در اﻃﺮاف ﺁن هﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزﯼ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ –
اﻳﻨﻔﻮ« ،هﻔﺪهﻢ ﺁورﻳﻞ )(2013

ﻣﺮاﺳﻢ هﻤﺴﻮﻳﯽ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻓﺎﺗﺮ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ در
ﻏﺰﻩ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺁزادﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ )»ﭘﺎل ﺗﻮدﯼ« ،هﺠﺪهﻢ
ﺁورﻳﻞ (2013

ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
 ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم و ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺁورﻳﻞ ﻳﮏ هﻤﺂﻳﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻻهﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و در ﺁن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻗﻀﺎﻳﯽ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد .ﻋﻴﺴﯽ ﻗﺮاﻗﻊ وزﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر زﻧﺪاﻧﻴﺎن در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در هﻤﺂﻳﺶ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد .او اﻓﺰود :در هﻤﺂﻳﺶ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻣﻮرد
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ راهﮑﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺧﺬ ﺷﻮد و از ﻃﺮﻳﻖ ﺁن در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎ اﻧﺠﺎم
ﮔﺮدد.
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ﺗﻮاﻓﻖ درﺑﺎرﻩ ﺁزادﯼ زﻧﺪاﻧﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﮐﺮدﻩ ،ﺳﺎﻣﺮ ﻋﻴﺴﺎوﯼ
 رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺁزادﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺖ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﺎﻣﺮ ﻋﻴﺴﺎوﯼ ﮐﻪ هﺸﺖ ﻣﺎﻩ
اﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺰارش هﺎ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ در ﺑﻴﺴﺖ و دوم ﺁورﻳﻞ ﺑﻴﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻻن دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ و وﮐﻴﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﺎﻣﺮ ﺟﻮاد ﺑﻮﻟﺲ رﻳﻴﺲ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ زﻧﺪان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﺑﺮاﯼ ﺗﺄﻳﻴﺪ
دادﮔﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ اراﺋﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﻴﺴﺎوﯼ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬاﯼ ﺧﻮد ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽ دهﺪ و هﺸﺖ ﻣﺎﻩ دﻳﮕﺮ
ﺁزاد ﻣﯽ ﺷﻮد )»هﺎﺁرﺗﺺ«» ،ﺷﻬﺎب«» ،ﻣﻌﺎن« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم ﺁورﻳﻞ .(2013
 ﺗﺮورﻳﺴﺖ زﻧﺪاﻧﯽ ،ﻋﻴﺴﺎوﯼ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺁزادﯼ ﺷﻠﻴﻂ رهﺎ ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﯽ در ژوﻳﻴﻪ ﺳﺎل  2012در ﭘﯽ
ﻧﻘﺾ ﺷﺮاﻳﻂ ﺁزادﯼ ﺧﻮد و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﺮور و ورود ﺑﻪ ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن دوﺑﺎرﻩ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ .ﻋﻴﺴﺎوﯼ
ﻓﻌﺎل ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﻋﻀﻮ ﺟﺒﻬﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ و ﺳﺎﮐﻦ روﺳﺘﺎﯼ »ﻋﻴﺴﻮﻳﻪ« در ﺷﺮق اورﺷﻠﻴﻢ اﺳﺖ .وﯼ در ﺳﺎل ، 2002
ﺑﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺶ ﺳﺎل زﻧﺪان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدﻳﺪ )»هﺎﺁرﺗﺺ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم ﺁورﻳﻞ
 .(2013اﺧﻴﺮًا رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ رﺷﺘﻪ ﮐﻤﭙﻴﻦ هﺎﻳﯽ را ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﺳﺎﻣﺮ ﻋﻴﺴﺎوﯼ ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺑﯽ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﻧﻴﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮد را از وﯼ اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ و در اﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ،ﻓﻌﺎﻻن ﻧﺎم او را ﺑﺮ روﯼ اﺳﮑﻨﺎس هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ
و اﺳﮑﻨﺎس هﺎﯼ ﻳﻮرو ﻗﻴﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد وﺿﻊ ﻋﻴﺴﺎوﯼ را در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺪهﻨﺪ )»ﭘﺎل
ﭘﺮس« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﮑﻢ ﺁورﻳﻞ .(2013

ﻧﺎم ﺗﺮورﻳﺴﺖ ﺳﺎﻣﺮ ﻋﻴﺴﺎوﯼ زﻧﺪاﻧﯽ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﮐﺮدﻩ در اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮ روﯼ اﺳﮑﻨﺎس هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ و اﺳﮑﻨﺎس هﺎﯼ ﻳﻮرو در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
هﺎﯼ هﻤﺴﻮﻳﯽ ﺑﺎ او )»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ« ،ﺑﻴﺴﺖ و دوم ﺁورﻳﻞ (2013



ﺗﺤﻮﻻت در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ

اﻇﻬﺎرات ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺁﻣﻴﺰ ﻳﮏ ﻓﻌﺎل ﺳﻠﻔﯽ در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ
 اﺑﻮاﻟﻌﻴﻨﺎء اﻻﻧﺼﺎرﯼ از ﺳﺮان ﺳﻠﻔﯽ در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ در ﻳﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻓﺸﺎرهﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪهﺎﻳﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮدﻩ او وارد ﻣﯽ ﺷﻮد »راﻩ ﺟﻬﺎد« ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ .اﻻﻧﺼﺎرﯼ اﻓﺰود :ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ دﻳﺪﮔﺎﻩ ﺣﻤﺎس ﻳﺎ ﻣﺼﺮ ﺳﻠﻔﯽ
هﺎ ﺑﻪ راﻩ ﺟﻬﺎد اداﻣﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ داد .او ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻠﻔﯽ هﺎﯼ ﺟﻬﺎدﻳﺴﺘﯽ هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺁراﻣﺶ در
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ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻻﻧﺼﺎرﯼ ﻣﺼﺮ و ﺣﻤﺎس را ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺼﺮ و ﺣﻤﺎس ﺑﺎ هﻤﺂهﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﻠﻔﯽ هﺎ ﻣﺒﺎرزﻩ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .او ﻳﺎدﺁور ﺷﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن  30ﺗﻦ از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻠﻔﯽ در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻤﺎس زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
اﻻﻧﺼﺎرﯼ اﮐﺜﺮ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ هﺎ در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺼﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ و از ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻠﻔﯽ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ
اﻓﺴﺮان ﻣﺼﺮﯼ ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ )»اﻻﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ« ،ﻟﻨﺪن ،هﺠﺪهﻢ ﺁورﻳﻞ .(2013
 اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ هﺎﯼ اﻻﻧﺼﺎرﯼ ﻧﺸﺎن دﻳﮕﺮﯼ از ﺗﻨﺶ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺣﻤﺎس و ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﺟﻬﺎد ﺳﻠﻒ6ﯼ در
ﻧﻮار ﻏﺰﻩ دارد و دﻟﻴﻞ ،ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ »ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ ﺟﻨﮕﻨﺪﮔﺎن ﻗﺪس در اورﺷﻠﻴﻢ« ﺑﻪ ﺳﻮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ
ﭼﻨﺪ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺁﻣﻴﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﺣﻤﺎس در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﮏ ﭼﺎﻟﺶ اﻣﻨﻴﺘﯽ و اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﯼ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد.

دﻳﺪار اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ هﻨﻴﻪ از ﻗﻄﺮ
 اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ هﻨﻴﻪ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ دوﻟﺖ ﺣﻤﺎس در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ از ﻗﻄﺮ ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﺮد و در ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﮑﻢ ﺁورﻳﻞ در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎ
وﻟﻴﻌﻬﺪ ﻗﻄﺮ ﺷﻴﺦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ،ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ او از ﺟﻤﻠﻪ درﺑﺎرﻩ ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد و اﻋﻼم ﺷﺪ
وﻟﻴﻌﻬﺪ ﻗﻄﺮ ﻳﺎزدﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﺮاﯼ اﺣﺪاث دادﮔﺎﻩ ﻏﺰع هﺪﻳﻪ ﮐﺮدﻩ و اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﻤﮏ ﻗﻄﺮ ﺑﺮاﯼ ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ﻧﻮار
ﻏﺰﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﮑﻢ ﺁورﻳﻞ .(2013



اوﺿﺎع در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ

 در ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺁورﻳﻞ  ،2013ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﻳﮏ دﻳﺪار دو دو روزﻩ از ﺗﺮﮐﻴﻪ اﻧﺠﺎم داد و در ﺟﺮﻳﺎن ﺁن ﺑﺎ رﻳﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮرﯼ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ و وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺮﮐﻴﻪ دﻳﺪار ﻧﻤﻮد )»اﻻﻳﺎم« ،ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺁورﻳﻞ  .(2013ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس هﻤﭽﻨﻴﻦ در
ﺗﺮﮐﻴﻪ ﺑﺎ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺟﺎن ﮐﺮﯼ و وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺖ )»وﻓﺎ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﮑﻢ
ﺁورﻳﻞ .(2013
 دﻳﺪار ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس از ﺗﺮﮐﻴﻪ و ﻣﻮﺿﻮع دﻳﺪارﯼ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺗﺮﮐﻴﻪ از ﻧﻮار ﻏﺰﻩ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﺶ ﺑﻴﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ و ﺣﻤﺎس را ﺁﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ "زﻳﺎد اﻟﺜﺎﺛﺎ« ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺣﻤﺎس در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ و ﻳﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ .زﻳﺮا دوران ﺧﺪﻣﺖ او در ﺳﺎل  2009ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪﻩ
اﺳﺖ .او اﻓﺰود ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺗﺮﮐﻴﻪ اردوﻏﺎن ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﮐﻤﮏ زﻳﺎدﯼ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ و ﺣﻤﺎس ﺁﻣﺎدﻩ اﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از او در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ )»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ« ،ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺁورﻳﻞ  .(2013در ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﻳﺤﻴﯽ رﺑﺎح« از ﺳﺮان »ﻓﺘﺢ«
در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ هﺪف از ﺑﺎزدﻳﺪهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ هﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧﻮار ﻏﺰﻩ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ
داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺁﻧﺠﺎ و ﻳﺎ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺁﺷﺘﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )»ﭘﺎل ﺗﻮدﯼ«،
ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺁورﻳﻞ .(2013
» ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺳﻤﯽ در ﺗﺮﮐﻴﻪ« در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ »اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ« ﻟﻨﺪن ﮔﻔﺘﻨﺪ اردوﻏﺎن ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد دﻳﺪار ﺧﻮد را
از دﻳﺪار ﭘﻴﺶ رو از ﻏﺰﻩ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎﻩ ﻣﻪ  2013اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺑﻴﺎﻧﺪازد .زﻳﺮا ﻣﻮﻋﺪ ﺁن ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺳﻔﺮ ﮐﺸﺘﯽ »ﻣﺎوﯼ ﻣﺮﻣﺮﻩ« هﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺮﮎ ،ﻧﻈﺮات ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس درﺑﺎرﻩ دﻳﺪار اردوﻏﺎن در
ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮاهﺪ ﺁﻣﺪ و اﺣﺘﻤﺎل دارد وﯼ از رام اﷲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ )»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ« ،ﺑﻴﺴﺖ و دوم ﺁورﻳﻞ
.(2013
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