ﺧﺒﺮهﺎﯼ ﺗﺎزﻩ درﺑﺎرﻩ ﺗﺮور و ﻧﺰاع اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ – ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
)از ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ژوﺋﻦ ﺗﺎ دوم ژوﺋﻴﻪ (2013

ﺗﻼش ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺮاﯼ از ﺳﺮﮔﻴﺮﯼ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ – ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ :وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺟﺎن ﮐﺮﯼ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس در رام اﷲ دﻳﺪارﮐﺮد
)»وﻓﺎ« ،ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ ژوﺋﻦ (2013

رﺋﻮس ﮔﺰارش
 در ﭘﯽ ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺘﯽ هﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻳﻦ هﻔﺘﻪ ﺁراﻣﺶ و ﺳﮑﻮت در ﻣﺮز ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد .در ﮐﺮاﻧﻪ
ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن اﻋﻀﺎﯼ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮﯼ ﺟﻨﮓ اﻓﺰار ﺿﺒﻂ ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻳﮏ
اﺗﻮﺑﻮس اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ ﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ«
ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ.
 وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ،ﺟﺎن ﮐﺮﯼ ،اﻳﻦ هﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺁﻣﺪ و ﺷﺪ ﺑﻴﻦ اورﺷﻠﻴﻢ – رام اﷲ و ﻋﻤﺎن ﭘﺎﻳﺎن داد .هﺪف از
اﻳﻦ ﺁﻣﺪ و ﺷﺪهﺎ از ﺳﺮﮔﻴﺮﯼ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎﯼ ﺻﻠﺢ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ – ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﻮد .وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻋﻼم ﮐﺮد
ﮐﻪ در ﺗﻤﺎس هﺎﻳﺶ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ واﻗﻌﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ هﻨﻮز اﺧﺘﻼف هﺎﯼ
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ وﺟﻮد دارد و اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺮاﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺻﺎﺋﺐ ﻋﺮﻳﻘﺎت ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﻴﺘﻪ اﺟﺮاﻳﯽ
ﺳﺎف ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و ﺟﺎن ﮐﺮﯼ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮاﯼ اﻧﺠﺎم دور ﺟﺪﻳﺪﯼ از ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺎزﮔﺮدد.
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اوﺿﺎع در ﺟﻨﻮب اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺘﯽ در ﻣﺮز ﺟﻨﻮﺑﯽ
 اﻳﻦ هﻔﺘﻪ ﺳﮑﻮت و ﺁراﻣﺶ در ﻣﺮز ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد .درﺟﺮﻳﺎن هﺘﻔﻪ هﻴﭻ راﮐﺖ ﻳﺎ ﺧﻤﭙﺎرﻩ اﯼ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ
ﺧﺎﮎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﻠﻴﮏ ﻧﺸﺪ. .

ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺘﯽ از ﺁﻏﺎز ﺳﺎل 2012
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در ﻣﺠﻤﻮع از زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ
»ﺳﺘﻮن اﺑﺮ« ،ﺑﻴﺴﺖ ﻓﺮوﻧﺪ راﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ
ﺧﺎﮎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﻠﻴﮏ ﺷﺪﻩ ،هﻤﭽﻨﻴﻦ دو
ﻓﺮوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻳﻼت ﭘﺮﺗﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ.

ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ )(2
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از ﺁﻏﺎز ﺳﺎل  ،2013ﻧﻮزدﻩ ﻓﺮوﻧﺪ راﮐﺖ
ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﺎﮎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﻠﻴﮏ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
هﻤﭽﻨﻴﻦ راﮐﺖ هﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ از ﺻﺤﺮاﯼ ﺳﻴﻨﺎﯼ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻳﻼت ﭘﺮﺗﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﺁﻣﺎر ﺗﺎ دوم ژوﺋﻴﻪ  2013اﺳﺖ .اﻳﻦ دادﻩ هﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻠﻴﮏ ﺧﻤﭙﺎرﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
اﻳﻦ دادﻩ هﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻠﻴﮏ ﺧﻤﭙﺎرﻩ ﻧﻴﺴﺖ.
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اوﺿﺎع در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن
ﻳﮏ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ »ﺣﺒﺮون« )اﻟﺨﻠﻴﻞ( هﺪف ﺁﺗﺸﺒﺎرﯼ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﻳﮏ ﺟﻮان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻧﻮزدﻩ ﺳﺎﻟﻪ در ﺷﺐ اول و دوم ژوﺋﻴﻪ  2013در اﺛﺮ ﺁﺗﺸﺒﺎرﯼ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در »ﮐﻔﺮ
دورا« )در ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﺣﺒﺮون( ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ارﺗﺶ در ﺟﺮﻳﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ در
»دورا« ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻧﻴﺮوﯼ ارﺗﺶ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻧﻴﺮوﯼ ارﺗﺶ ﺑﻪ ﺷﻠﻴﮏ ﺗﺠﻬﻴﺰات وﻳﮋﻩ ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ ﺳﺎزﯼ
ﺗﻈﺎهﺮات ﭘﺮداﺧﺖ و در ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ روﻳﺪاد ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻳﮏ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﻌﺪًا در اﺛﺮ ﺷﺪت ﺟﺮاﺣﺎت
درﮔﺬﺷﺖ.دﻻﻳﻞ ﻣﺮگ اﻳﻦ ﺟﻮان ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ .ﻣﻘﺘﻮل ﮐﺎرﺁﻣﻮز ﺁﮐﺎدﻣﯽ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در
ﺷﻬﺮ »ارﻳﺠﺎ« ﺑﻮد )»واﯼ.ﻧﺖ«  ،ynetدوم ژوﻳﻴﻪ . (2013

ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻣﺮزﯼ اﻋﻀﺎﯼ ﻳﮏ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ را ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ
ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺮض دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮدﻧﺪ
 در ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺸﺖ زﻧﯽ ﺟﻨﮕﻨﺪﮔﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮزﯼ در ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ ژوﺋﻦ  2013در ﻣﻨﻄﻘﻪ »اﻟﺨﺎدر« )در ﻣﺠﺎورت
ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺖ اﻟﻠﺤﻢ( در ﭘﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﺑﻄﺮﯼ هﺎﯼ ﺁﺗﺶ زا ،ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻳﮏ ﺧﻮدرو ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺁن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻈﻨﻮن ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻪ ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎن ﺧﻮدرو دﺳﺘﻮر اﻳﺴﺖ دادﻧﺪ و در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪ
ﺗﻴﺮﺑﺎر ،ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ،دو ﺻﺪا ﺧﻔﻪ ﮐﻦ ،ﺟﻨﺪ اﻧﺒﺎر ﮔﻠﻮﻟﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ .و در ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ اوﻟﻴﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺁن
ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اﻋﻀﺎﯼ ﺑﺎﻧﺪﯼ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮض هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ )وﺑﺴﺎﻳﺖ "ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻣﺮزﯼ«،
ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ ژوﺋﻦ .(2013

در ﺷﻬﺮ ﺷﺨﻢ ،ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺟﻨﮓ اﻓﺰار ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﺿﺒﻂ ﺷﺪ
 در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ در ﺷﺐ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ و ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ ژوﺋﻦ  2013ﺟﻨﮓ اﻓﺰارهﺎﯼ زﻳﺎدﯼ
در ﺧﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻓﻌﺎﻻن ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﺷﻬﺮ ﺷﺨﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪ .ﺑﻴﻦ ﺟﻨﮓ اﻓﺰارهﺎﯼ ﺿﺒﻂ ﺷﺪﻩ :دو هﻔﺖ ﺗﻴﺮ ،ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻴﺮﺑﺎر
 ،M-16ﭼﻨﺪ اﻧﺒﺎر ﮔﻠﻮﻟﻪ ،ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ و وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺳﻪ ﻓﺮد ﻣﻈﻨﻮن در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ
)ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ ژوﺋﻦ .(2013

ﺁﺗﺸﺒﺎرﯼ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ اﺗﻮﺑﻮس اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ
 در ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ژوﺋﻦ  ،2013در ﻣﻨﻄﻘﻪ »ﮐﻔﺮ ﺧﻮارﻩ« )در ﻣﺠﺎورت ﺷﻬﺮ »ﺷﺨﻢ«» -ﻧﺎﺑﻠﺲ«( ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻳﮏ
اﺗﻮﺑﻮس اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ ﺷﺪ .راﻧﻨﺪﻩ اﺗﻮﺑﻮس ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ﺻﺪاﯼ ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ را ﺷﻨﻴﺪﻩ و دﺳﺘﮑﻢ ﻳﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ
او ﺷﻠﻴﮏ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ .ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ وارد ﺁﻣﺪن ﺁﺳﻴﺐ ﺑﻪ اﺗﻮﺑﻮس ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﺤﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﺎﻣﻼن ﺁﺗﺸﺒﺎرﯼ را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﻳﮏ هﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ روﻳﺪاد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ اﺗﻮﺑﻮس
دﻳﮕﺮﯼ درﺳﺖ در هﻤﺎن ﻣﮑﺎن ﺁﺗﺸﺒﺎرﯼ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .در هﺮ دو اﻳﻦ روﻳﺪادهﺎ ﺁﺳﻴﺐ ﻳﻪ ﮐﺴﯽ وارد ﻧﺸﺪ )»واﯼ.ﻧﺖ« ،ynet
ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ژوﺋﻦ .(2013
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اﻋﻀﺎﯼ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﮐﻪ در »وادﯼ ﻏﻠﺖ« ﺑﻪ ﺗﻌﺮض دﺳﺖ زدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ
در ﺣﺒﺮون و ﺷﺨﻢ دﺳﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ
 ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﻣﺎﻩ ﻣﻪ  2013ﻳﮏ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ در ﺷﻬﺮ ﺣﺒﺮون و
ﺷﺨﻢ را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻳﮑﯽ از اﻋﻀﺎﯼ ﺑﺎﻧﺪ »اﻳﺎد اﺳﻌﺪ ﻓﺨﺮﯼ ﻣﺮﮐﻪ« ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﮔﺮدﺷﮕﺮان اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ
»وادﯼ ﻏﻠﺖ« در ﻣﺎﻩ ﻣﻪ  2013ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد» .3.اﻳﺎد ﻣﺮﮐﻪ« 46 ،ﺳﺎﻟﻪ ،ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮ ﺣﺒﺮون )اﻟﺨﻠﻴﻞ( از ﻓﻌﺎﻻن
ﺟﺒﻬﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ در ﺧﺎرج ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ .وﯼ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺟﺒﻬﻪ ﺧﻠﻖ در اردن ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد و
ﺁﻧﻬﺎ او را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺮض ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ »اﻳﺎد ﻣﺮﮐﻪ« ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺟﺒﻬﻪ ﺧﻠﻖ در
ﺧﺎرج اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎ هﺪاﻳﺖ و هﻤﮑﺎرﯼ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺰب اﷲ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﻓﻌﺎل دﻳﮕﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
»ﺣﺒﺮون« و »ﺷﺨﻢ« ﮐﻪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻌﺮض هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ دﻳﮕﺮﯼ را ﻃﺮح رﻳﺰﯼ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ» ،ﺳﺎﻃﯽ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻨﺼﻮر« زن  30ﺳﺎﻟﻪ از »ﮐﻔﺮ ﻗﻠﻴﻞ« در ﺣﻮﻣﻪ »ﺷﺨﻢ« ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮد
در ﻃﺮح ﺗﻌﺮض ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در »وادﯼ ﻏﻠﺖ« ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻩ و ﺑﺮاﯼ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺮض هﺎﯼ دﻳﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ ﻧﻤﻮدﻩ
اﺳﺖ )ﺳﺮوﻳﺲ اﻣﻨﻴﺖ داﺧﻠﯽ» -ﺷﺎﺑﺎﮎ« ،ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ ژوﺋﻦ .(2013

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ از ﺳﻮﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن اداﻣﻪ دارد
 درﮔﻴﺮﯼ و اﺻﻄﮑﺎﮎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ و ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﻣﺮاﮐﺰ درﮔﻴﺮﯼ هﺎﯼ هﻤﻴﺸﮕﯽ
در ﭼﺎرﭼﻮب ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ.

ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ در »ﻣﻌﺼﺮا« )ﺑﻴﺖ اﻟﻠﺤﻢ( ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻈﺎهﺮات هﻔﺘﮕﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺪارﻩ اﻣﻨﻴﺘﯽ و ﺁﺑﺎدﯼ هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﻧﺸﻴﻦ
درﮔﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ )»وﻓﺎ« ،ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ ژوﺋﻦ (2013

 3ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ در دوم ﻣﺎﻩ ﻣﻪ  2013ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﻮدروﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎرﮐﻴﻨﮓ »واﯼ ﻏﻠﺖ« در ﻣﺠﺎورت »ﻣﻴﺴﭙﻪ
ﻳﺮﻳﺨﻮ« ﭘﺎرﮎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺁﺗﺶ ﮔﺸﻮد وﻟﯽ در ﺁﺗﺸﺒﺎرﯼ ﺑﻪ دو ﺳﺮﻧﺸﻴﻦ ﺧﻮدرو ﻳﮑﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ و ﻳﮏ ﮔﺮدﺷﮕﺮ اروﭘﺎﻳﯽ ﺁﺳﻴﺐ وارد ﻧﺸﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ
ﺧﺴﺎرت وارد ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻴﺮاﻧﺪاز ﻓﺮار ﮐﺮد.
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ﺗﺤﻮﻻت در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ
اوﺿﺎع در ﮔﺬرﮔﺎﻩ

 رﺳﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺳﺨﺖ و رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺷﺪﻳﺪ
ﻣﺼﺮ در ﻃﻮل ﻣﺮز ﺑﺎ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ اداﻣﻪ ﻣﯽ دهﻨﺪ .هﺪف از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎ ﮐﻪ هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ روﻳﺪادهﺎﯼ ﻣﺼﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺗﻮﻧﻞ هﺎﯼ زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و رﺳﺎﻧﻴﺪن ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮐﻤﺒﻮدﯼ ﮐﻪ در ﻧﻮار
ﻏﺰﻩ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ،ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺳﻮﺧﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﮐﺎرهﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺴﻴﺎرﯼ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻩ و
ﮐﺎرﮔﺮان زﻳﺎدﯼ ﺑﻴﮑﺎر ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﻧﺪ )»اﻻﻳﺎم« ،ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ ژوﺋﻦ  .(2013ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »اﺑﻮﺻﺒﺤﻪ« رﻳﻴﺲ ادارﻩ اﻣﻮر
ﮔﺬرﮔﺎﻩ هﺎ و ﻣﺮزهﺎ ﺟﻮاﻧﺎن اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻮار ﻏﺰﻩ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺬرﮔﺎﻩ »اﻟﺮﻓﺢ« ﺧﺎرج ﺑﺸﻮﻧﺪ و اﮐﺜﺮ
ﻋﺎﺑﺮان ،ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻋﺎﺋﻠﻪ ﻣﻨﺪ هﺴﺘﻨﺪ )»ﺻﻔﺎ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ژوﺋﻦ .(2013
 در ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ژوﺋﻦ  2013اﺳﺮاﺋﻴﻞ دﺳﺘﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﯽ ﮔﺬرﮔﺎﻩ هﺎﯼ »ﮐﺮم ﺷﺎﻟﻮم« و »ارز« را ﺻﺎدر ﮐﺮد .اﻳﻦ
ﮔﺬرﮔﺎﻩ هﺎ در ﭘﯽ ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺟﻨﻮب اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد )ﺷﺐ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم و ﺑﻴﺴﺖ ﭼﻬﺎرم ژوﺋﻦ
.(2013

ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ در ﮐﺎﻓﻪ اﯼ در ﻏﺰﻩ ﺑﺎ دﻗﺖ اوﺿﺎع ﻣﺼﺮ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )»ﻣﻌﺎن« ،ﺳﯽ ام ژوﺋﻦ (2013

ﺗﻼش ﺑﺮاﯼ از ﺳﺮﮔﻴﺮﯼ رواﺑﻂ ﺣﻤﺎس و ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
 در ﭘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁﻣﺪن ﺗﻨﺶ در رواﺑﻂ ﺣﻤﺎس و ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺘﻞ ﻳﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ارﺷﺪ ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ,4اﮐﻨﻮن ﺣﻤﺎس ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ رواﺑﻂ ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ در ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺰ از ﺗﺠﺪﻳﺪ رواﺑﻂ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 ﺧﻀﺮ ﺣﺒﻴﺐ ،ﻋﻀﻮ ارﺷﺪ ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن وﯼ در ﭘﯽ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ در اﺛﺮ
ﻣﺮگ »راﺋﺪ ﺟﻨﺪﻳﻪ« ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺣﻤﺎس را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺧﻮاهﺎن داﺷﺘﻦ
راﺑﻄﻪ ﻗﻮﯼ ﺑﺎ ﺣﻤﺎس اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ هﺮ دو ﺳﺎزﻣﺎن در ﻳﮏ ﺟﺒﻬﻪ واﺣﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ )»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺁﻧﻼﻳﻦ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ژوﺋﻦ .(2013
 4در ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ ﻓﻌﺎل ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ »ﺧﺒﺮهﺎﯼ ﺗﺎزﻩ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ – ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ« ﻣﻮرخ )ﻧﻮزدهﻢ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ژوﺋﻦ .«(2013
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ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺒﻄﺶ :ﻋﻀﻮ ارﺷﺪ ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯼ ﺗﻠﻔﻨﯽ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ

هﻨﻴﻪ ﺑﺎ ﮐﺎدر رهﺒﺮﯼ ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ و دﺑﻴﺮﮐﻞ رﻣﻀﺎن ﺷﻼح و دﻳﺪار هﻴﺄت اﻋﺰاﻣﯽ ﺣﻤﺎس از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮد ﻣﻘﺘﻮل ﺑﻪ
ﺁراﻣﺶ اوﺿﺎع و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻳﺎرﯼ رﺳﺎﻧﻴﺪﻩ اﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻟﺒﻄﺶ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ هﻤﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران
در ﻗﺘﻞ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﺮع اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻮرد ﺁﻧﺎن اﺟﺮا ﺷﻮد )»ﻣﻌﺎن« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ژوﺋﻦ .(2013

دوﻟﺖ ﺣﻤﺎس ﺑﺮاﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »اﻟﻔﺘﻮا« اﻓﺴﺮ و راهﻨﻤﺎ ﺁﻣﻮزش ﻣﯽ دهﺪ
 در ﺁﻏﺎز ژوﺋﻦ  ،2013ادارﻩ راهﻨﻤﺎﻳﯽ ﺳﺮوﻳﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻤﺎس دورﻩ اﯼ را ﺑﺮاﯼ ﺁﻣﻮزش ﺑﻪ اﻓﺴﺮان و
راهﻨﻤﺎﻳﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »اﻟﻔﺘﻮا« در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﮔﺸﻮد .در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »اﻟﻔﺘﻮا« داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان در ﻣﺪارس
ﺁﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﻴﻴﻨﻨﺪ .5در اﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮب اﻓﺴﺮان ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ دﻳﺪﻩ اﻧﺪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ درﺑﺎرﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ هﺎﻳﯽ را ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ .در ﺟﺮﻳﺎن ﮐﺎرﺁﻣﻮزﯼ ،ﺳﺮهﻨﮓ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺨﺎﻟﻪ ،ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﮐﺎرﺁﻣﻮزان دﻳﺪار ﮐﺮد )ﺻﻔﺤﻪ
ﻓﻴﺴﺒﻮﮎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »اﻟﻔﺘﻮا« ،هﻔﺪهﻢ ژوﺋﻦ .(2013

ﺁﻣﻮزش راهﻨﻤﺎ ﺑﺮاﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »اﻟﻔﺘﻮا«) ،ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻴﺴﺒﻮﮎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »اﻟﻔﺘﻮا« ،ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ هﻔﺪهﻢ ژوﺋﻦ .(2013

ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻟﮕﺮد رﺑﻮدن ﮔﻴﻠﻌﺎد ﺷﻠﻴﻂ
 ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ هﻔﺖ ﺳﺎل از زﻣﺎن رﺑﻮدن ﮔﻴﻠﻌﺎد ﺷﻠﻴﻂ  ،ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﻤﺎس ﻓﻴﻠﻢ وﻳﺪﺋﻮﻳﯽ را ﺑﺎ ﻧﺎم »هﺪف را ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﻳﻢ
و ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺁن ﺧﻮاهﻴﻢ رﺳﻴﺪ« ﭘﺨﺶ ﮐﺮد .در اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﻤﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺑﻮدن و ﻗﺘﻞ ﺳﺮﺑﺎزان ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
از ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل هﺎﯼ هﺸﺘﺎد ﻓﺨﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺳﻢ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ را ﮐﻪ رﺑﻮدﻩ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .در اداﻣﻪ ،ﻓﻴﻠﻢ و
ﻋﮑﺲ از ﺷﻠﻴﻂ در روز ﺁزادﯼ اش در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﻠﻮل زﻧﺪان در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺁزادﯼ ﻟﺒﺎس ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ ﻧﺸﺎن دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد
)وﺑﺴﺎﻳﺖ »ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ﻗﺴﺎم« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ژوﺋﻦ .(2013

 » 5رﺟﻮع ﺑﻪ ﺟﺰوﻩ ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮرخ هﺸﺘﻢ ﻣﻪ  «2013؛ در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻤﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻣﻮزﺷﯽ »اﻟﻔﺘﻮا« اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و در
ﭼﺎرﭼﻮب ﺁن دﻩ هﺎ هﺰار ﻧﻮﺟﻮان ﺁﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ .هﺪف از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻌﺎﻻن و ﺣﺎﻣﻴﺎن و اﻃﻤﻴﻨﺎن از اداﻣﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻤﺎس در
ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺑﺮاﯼ ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻋﮑﺲ ﮔﻴﻠﻌﺎد ﺷﻠﻴﻂ از داﺧﻞ ﻓﻴﻠﻢ وﻳﺪﻳﻮﻳﯽ )وﺑﺴﺎﻳﺖ »ﻳﮕﺎن هﺎﯼ ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ﻗﺴﺎم« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ژوﺋﻦ (2013

 اﺑﻮﻋﺒﻴﺪﻩ :ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﻤﺎس ﮔﻔﺖ ﮐﻪ رﺑﻮدن ﺷﻠﻴﻂ ﻣﻮﺟﺐ ﺁزادﯼ  1,027زﻧﺪاﻧﯽ ﻓﻔﻠﺴﻄﻴﻨﯽ از زﻧﺪان
هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﻴﻠﯽ ﺻﺪادار ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻮد .او اﻓﺰود ﮐﻪ رﺑﻮدن ﺷﻠﻴﻂ ﭘﺎﻳﺎن ﮐﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد و ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﺑﻮدن اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺁﻧﻘﺪر اداﻣﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ داد ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم هﻤﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ از زﻧﺪان هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺁزاد ﺷﻮﻧﺪ )»ﺻﻮت اﻻﻗﺼﯽ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ژوﺋﻦ  .(2013اﺑﻮﻋﻄﻴﻪ :ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﮔﺮدان هﺎﯼ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ،ﺷﺎﺧﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻤﻴﺘﻪ هﺎﯼ »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ« ﮐﻪ در رﺑﻮدن ﺷﻠﻴﻂ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت رﺑﻮدن ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ
روش ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﮔﺰﻳﻨﻪ راهﺒﺮدﯼ ﺁﻧﻬﺎ در ﻣﺒﺎرزﻩ ﺟﻬﺖ ﺁزادﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺑﻨﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
هﺴﺘﻨﺪ )وﺑﺴﺎﻳﺖ »ﻗﺎوم« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ژوﺋﻦ .(2013

اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮهﺎﯼ ﺳﺮان ﺣﻤﺎس
 در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﯼ ﮐﻪ »ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺤﻴﺎ« ﻋﻀﻮ ﺑﺨﺶ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺣﻤﺎس اﻧﺠﺎم داد ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد )»اﻟﻤﻮﻧﻴﺘﻮر«،
ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ ژوﺋﻦ :(2013
 ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ :ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺖ در هﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ هﻤﻪ
ﺗﺸﮑﻞ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺁراﻣﺶ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﻔﻆ ﺁراﻣﺶ ﺑﺮاﯼ هﻤﻪ ﺗﺸﮑﻞ هﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
 رواﺑﻂ ﺣﻤﺎس ﺑﺎ اﻳﺮان :ﮐﻤﮏ اﻗﺘﺼﺎدﯼ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺣﻤﺎس ﻣﯽ داد ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺣﻤﺎس
ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻮﻟﯽ دﻳﮕﺮﯼ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻄﺮ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل دادن ﮐﻤﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 رواﺑﻂ ﺣﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﻮرﻳﻪ :ﺣﻤﺎس در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﺳﻮرﻳﻪ دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪارد .ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺣﻤﺎس از اهﺪاف
ﻣﻌﺎرﺿﻴﻦ ﺳﻮرﯼ ،اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ در ﺧﺎﮎ ﺳﻮرﻳﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻨﺪ اردوﮔﺎﻩ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺟﺰﻳﯽ هﺴﺖ.
 رواﺑﻂ ﺣﻤﺎس و ﻣﺼﺮ :ﺣﻤﺎس و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻣﺼﺮ از هﻤﮑﺎرﯼ هﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺳﻴﻨﺎ اﺳﺖ رﺿﺎﻳﺖ دارﻧﺪ.
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اﻧﺘﻘﺎد از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺣﺰب اﷲ در ﺳﻮرﻳﻪ
 ﺻﻼح اﻟﺒﺮادوﻳﻞ ،ﻋﻀﻮ ارﺷﺪ ﺣﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﺪت ﺣﺰب اﷲ را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﺧﺎﻟﺖ در ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺳﻮرﻳﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار
داد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وﯼ ﺣﺰب اﷲ ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ وارد ﻣﻌﺮﮐﻪ اﯼ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ از ﺁن ﮔﺮوﻩ ﭼﻬﺮﻩ ﻣﻨﻔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ
ﻣﺘﻮﺟﻪ دﺷﻤﻦ واﻗﻌﯽ ﻳﻌﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺟﻬﺖ ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ دادﻩ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮد را در ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﻳﻪ
دﭼﺎر ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺮادوﻳﻞ ﺳﺨﻨﺎن دﺑﻴﺮﮐﻞ ﺣﺰب اﷲ را رد ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﻨﮓ او در ﺳﻮرﻳﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺳﺖ و اﻓﺰود :اﻳﻦ ﻳﮏ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و از ﻃﺮﻳﻖ ﮐﺸﺘﺎر
ﺑﭽﻪ هﺎ و زﻧﺎن در ﺳﻮرﻳﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ رﺳﻴﺪ .ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮادوﻳﻞ ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﺰب اﷲ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺁن ﮔﺮوﻩ
و ﺣﻤﺎس ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد )»ﻣﻌﺎن« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻢ ژوﺋﻦ ..(2013



ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ

ﺗﻼش هﺎﯼ ﺟﺎن ﮐﺮﯼ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺮاﯼ ازﺳﺮﮔﻴﺮﯼ روﻧﺪ ﺻﻠﺢ
 در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻼش هﺎﯼ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﺑﺮاﯼ از ﺳﺮﮔﻴﺮﯼ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯼ ﺻﻠﺢ ﺑﻴﻦ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
ﺟﺎن ﮐﺮﯼ ،وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ در ﻳﮏ ﺳﻔﺮ ﺳﻪ روزﻩ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻴﻦ اورﺷﻠﻴﻢ – رام اﷲ – ﻋﻤﺎن ﺁﻣﺪ و رﻓﺖ ﮐﺮد .هﺪف
از اﻳﻦ دﻳﺪار ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺑﺎر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻮاﻓﻖ دو ﻃﺮف در ﻣﻮرد ﺷﺮاﻳﻂ از ﺳﺮﮔﻴﺮﯼ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎﯼ ﺻﻠﺢ
ﺑﻮد .ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﻳﺪارﯼ ﮐﻪ ﮐﺮﯼ ﺑﺎ هﺮ ﻃﺮف داﺷﺖ و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﺮاﯼ ﻳﮏ روز ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ هﻴﭻ
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﯼ در هﻤﺂﻳﺶ هﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ .ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺟﺎن ﮐﺮﯼ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﻳﺪارهﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و
رﻳﻴﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﯼ در روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﺷﺪﻩ و اﺑﺮاز اﻃﻤﻴﻨﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ
ﺑﻴﻦ دو ﻃﺮف ﺑﻪ زودﯼ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ )وﺑﺴﺎﻳﺖ »ﮐﺎخ ﺳﻔﻴﺪ« ،اول ژوﻳﻴﻪ .(2013
 ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﺎﻧﻴﺎهﻮ در ﺁﻏﺎز ﻧﺸﺴﺖ هﻔﺘﮕﯽ دوﻟﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ هﻤﺮاﻩ هﻴﺄت ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎ ﺑﺮاﯼ ﺳﻮﻣﻴﻦ
ﺑﺎر ﺑﺎ ﺟﺎن ﮐﺮﯼ دﻳﺪار ﮐﺮدﻩ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺁﻣﺎدﻩ اﺳﺖ ﺑﺪون ﭘﻴﺶ ﺷﺮط وارد ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺘﺎﻧﻴﺎهﻮ ،اﺳﺮاﺋﻴﻞ
هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺮاﺷﯽ ﻳﺎ ﺳﺪﯼ در راﻩ از ﺳﺮﮔﻴﺮﯼ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻠﺢ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ
هﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎ هﻤﻪ ﺗﻮان در ﻣﻮرد ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎرﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در رأس ﺁﻧﻬﺎ اﻣﻨﻴﺖ ﻗﺮار دارد )وﺑﺴﺎﻳﺖ »دﻓﺘﺮ ﻧﺨﺴﺖ
وزﻳﺮﯼ« ،ﺳﯽ ام ژوﺋﻦ .(2013
 ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺰارش ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ،در ﻣﻼﻗﺎت هﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮐﺮﯼ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس در ﻋﻤﺎن و رام اﷲ داﺷﺖ درﺑﺎرﻩ ﺳﻪ
ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﮐﻪ از دﻳﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ اﺳﺎس از ﺳﺮﮔﻴﺮﯼ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ اﺳﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻗﻄﻊ ﺳﺎﺧﺖ
و ﺳﺎز در ﺁﺑﺎدﯼ هﺎ ،اﻋﻼم ﻣﺮزهﺎﯼ ﺳﺎل  1967ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺎس ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ و ﻧﻴﺰ ﺁزادﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از ﺗﻮاﻓﻖ
ﺻﻠﺢ اوﺳﻠﻮ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ )»وﻓﺎ« ،ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ ژوﺋﻦ  .(2013ﻃﺮف ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎﯼ ﭘﻴﺸﻴﻦ
ﺧﻮد ﭘﺎﻓﺸﺎرﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﺷﺮط ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻌﻬﺪهﺎﻳﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺁﻧﻬﺎ را درﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻩ و ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻴﻦ دو ﻃﺮف وﺟﻮد دارد و اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺧﻼل ﮐﺮدﻩ و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺮاﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )رادﻳﻮ »ﺻﻮت ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ« ،اول ژوﺋﻴﻪ .(2013
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