ﺧﺒﺮهﺎﯼ ﺗﺎزﻩ درﺑﺎرﻩ ﺗﺮور و ﻧﺰاع ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ  -اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ
)از دوم ﺗﺎ هﺸﺘﻢ اﮐﺘﺒﺮ  10 ،2013ﺗﺎ  16ﻣﻬﺮ  1392ﺧﻮرﺷﻴﺪﯼ(

ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮاﯼ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﺑﺎدﯼ »ﭘﺴﺎﮔﻮت« رﺧﻨﻪ ﮐﺮدﻩ و ﻳﮏ دﺧﺘﺮ  9ﺳﺎﻟﻪ راﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺎﻧﻪ زﺧﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ )»هﻠﻞ ﻣﺌﻴﺮ« ﺁژاﻧﺲ »ﺗﺴﺒﻴﺖ« ،ﭘﻨﺠﻢ اﮐﺘﺒﺮ (2013

رﺋﻮس ﮔﺰارش

 در روز ﭘﻨﺠﻢ اﮐﺘﺒﺮ  ،2013ﻳﮏ ﺗﺮورﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺁﺑﺎدﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﻧﺸﻴﻦ »ﭘﺴﺎﮔﻮت« در ﻧﺰدﻳﮑﯽ »اﻟﺒﻴﺮا« رﺧﻨﻪ
ﮐﺮد .وﯼ ﺑﺎ ﻳﮏ دﺧﺘﺮ  9ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮد و او را از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺎﻧﻪ زﺧﻤﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﮔﺮﻳﺨﺖ .از ﺳﻮﯼ دﻳﮕﺮ ،در
ﺟﻨﻮب اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻳﻦ هﻔﺘﻪ ﺁراﻣﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد و هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ راﮐﺘﯽ ﺷﻠﻴﮏ ﻧﺸﺪ وﻟﯽ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن ﻧﺎﺁراﻣﯽ
اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺳﻨﮓ و ﺑﻄﺮﯼ ﺁﺗﺶ زا ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺰارش ﺗﺸﮑﻴﻼت اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ »ﺷﺒﺎﮎ« ،در ﻣﺎﻩ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺮض هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﮐﺮاﻧﻪ
ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن اﻓﺰودﻩ ﺷﺪ.
 ﺑﺤﺮان در رواﺑﻂ ﻣﺼﺮ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻤﺎس در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ .ﻣﺼﺮﯼ هﺎ ﮔﺎﻩ ﮔﺬرﮔﺎﻩ »اﻟﺮﻓﺢ« را ﺑﻪ
وﻳﮋﻩ ﺑﺮاﯼ ﻋﺒﻮر زاﺋﺮان ﻣﮑﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻧﻮاز ﻏﺰﻩ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدﯼ اداﻣﻪ دارد و ﻟﺬا ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺖ ﺣﻤﺎس
ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻈﺎهﺮات و هﻤﺂﻳﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮﻩ دادن ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺷﻮﻧﺪ.
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اوﺿﺎع در ﺟﻨﻮب اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
 اﻳﻦ هﻔﺘﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯼ از ﺗﻌﺮض راﮐﺘﯽ از ﻏﺰﻩ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﺸﺪ.

ﻧﻤﻮدار ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺟﻨﻮب اﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﺁﻏﺎز ﺳﺎل 2012
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در ﻣﺠﻤﻮع از زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ
»ﺳﺘﻮن اﺑﺮهﺎ« ،در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2012ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
 33ﻓﺮوﻧﺪ راﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﻠﻴﮏ
ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ راﮐﺖ ﺷﻠﻴﮏ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺷﻬﺮ
اﻳﻼت ﻧﻴﺰ ﺟﺰو ﺁﻧﻬﺎ هﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﻤﻮدار ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺟﻨﻮب اﺳﺮاﺋﻴﻞ

2

1200
1000

1159

800
845

600

925

787

783

400
200

375

33

103

974

158

0
2013

»ﺳﺘﻮن
اﺑﺮ«

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

از ﺁﻏﺎز ﺳﺎل  33 ،2013ﻓﺮوﻧﺪ راﮐﺖ ﺑﻪ
ﺳﻮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﻠﻴﮏ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .
 1اﻳﻦ ﺁﻣﺎر ﺗﺎ روز هﺸﺘﻢ اﮐﺘﺒﺮ  2013اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻠﻴﮏ ﺧﻤﭙﺎرﻩ اﯼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
 2اﻳﻦ ﺁﻣﺎر ﺷﻠﻴﮏ ﺧﻤﭙﺎرﻩ را در ﺑﺮﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮد.
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اوﺿﺎع در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن
ﻳﮏ ﺗﺮورﻳﺴﺖ ﻣﺴﻠﺢ در ﺁﺑﺎدﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﻧﺸﻴﻦ »ﭘﺴﺎﮔﻮت« ﻳﮏ دﺧﺘﺮ  9ﺳﺎﻟﻪ را ﻣﺠﺮوح ﺳﺎﺧﺖ
 در روز ﭘﻨﺠﻢ اﮐﺘﺒﺮ  ،2013ﻳﮏ ﺗﺮورﻳﺴﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﺁﺑﺎدﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﻧﺸﻴﻦ »ﭘﺴﺎﮔﻮت« در ﻣﺠﺎورت »اﻟﺒﻴﺮﻩ«
رﺧﻨﻪ ﮐﺮد .وﯼ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻼح ﺑﻮد ﺑﺎ دﺧﺘﺮﮐﯽ  9ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد و او را از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻠﻴﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﺠﺮوح
ﺳﺎﺧﺖ و ﮔﺮﻳﺨﺖ .دﺧﺘﺮﮎ ﮐﻪ زﺧﻢ ﻣﺨﺘﺼﺮﯼ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﺪرش را ﺻﺪا زد و او ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻓﺮا
ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﮔﺰارش اﻓﺮاد اﻣﻨﻴﺘﯽ زﻳﺎدﯼ ﺑﺮاﯼ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺁﻣﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺁﻧﮑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺷﺪﻧﺪ ﺧﺮاﺑﮑﺎر در ﺁﺑﺎدﯼ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاﯼ ﻳﺎﻓﺘﻦ او در ﻣﻨﻄﻘﻪ »اﻟﺒﻴﺮﻩ« ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت »ﭘﺴﺎﮔﻮت« ﻗﺮار دارد
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ )ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ »واﯼ.ﻧﺖ«  ،ynetﺷﺸﻢ اﮐﺘﺒﺮ  .(2013در هﻔﺘﻢ اﮐﺘﺒﺮ  2013رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ دو ﺑﺮادر ﺣﺪود  20ﺳﺎﻟﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻴﺪﻩ در ﺗﻌﺮض ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ
»ﭘﺴﺎﮔﻮت« دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ در »اﻟﺒﻴﺮﻩ« دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ )روزﻧﺎﻣﻪ »هﺎﺁرﺗﺲ« ،هﺸﺘﻢ اﮐﺘﺒﺮ .(2013
 رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در »اﻟﺒﻴﺮﻩ« ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ و
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻬﺎﯼ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺤﻞ درﮔﻴﺮﯼ اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ و دو ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در اﺛﺮ اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ هﺎﯼ ﻻﺳﺘﻴﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺸﺎن زﺧﻤﯽ ﮔﺮدﻳﺪﻩ
اﻧﺪ )»اﻻﻳﺎم« ،ﭘﻨﺠﻢ اﮐﺘﺒﺮ  .(2013ﻧﺒﻴﻞ ﺷﻌﺚ ﻣﺴﺌﻮل رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن »ﻓﺘﺢ« ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺑﻪ
»اﻟﺒﻴﺮﻩ« را اﻗﺪاﻣﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ هﺪف از ﺁن ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺸﺎﻧﺪن روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .وﯼ از اﻳﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﻮرًا ﺟﻠﻮﯼ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ هﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وﯼ» ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﭘﯽ اﻣﻀﺎﯼ ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻠﺢ
ﻧﻴﺴﺖ« ﺑﮕﻴﺮد )»رادﻳﻮ ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮ« ،ﺷﺸﻢ اﮐﺘﺒﺮ .(2013
 ﻓﻮزﯼ ﺑﺮهﻮم ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺣﻤﺎس در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ در واﮐﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻼش ﺗﻌﺮﺿﯽ در ﺁﺑﺎدﯼ »ﭘﺴﺎﮔﻮت« و روﻳﺪادهﺎﯼ
ﭘﻴﺶ از ﺁن ،در ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻴﺴﺒﻮﮎ ﺧﻮد ﺧﻮاهﺎن »ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در هﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺁن« ﺷﺪ .وﯼ ﻧﻮﺷﺖ» :ﺑﻪ
ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن ﮐﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮان ﻗﻴﺎم ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﻴﺮاﻧﺪاز ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در
»ﺣﺒﺮون« )اﻟﺨﻠﻴﻞ( ﮐﻪ ﻳﮏ ﺳﺮﺑﺎز اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ را ﮐﺸﺖ و ﺁﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ را زﻳﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺷﺎدﺑﺎش ﻣﯽ
ﮔﻮﻳﻴﻢ .ﻣﺒﺎرﮎ ﺑﺎد دﺳﺖ هﺎﯼ ﭘﺎﮎ ﺗﮏ ﺗﻴﺮاﻧﺪازاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت رام اﷲ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ دو ﻓﺮد ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﺑﺎرﯼ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ« )ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻴﺴﺒﻮﮎ رﺳﻤﯽ »ﻓﻮزﯼ ﺑﺮهﻮم« ،ﺷﺸﻢ اﮐﺘﺒﺮ .(2013
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ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻴﺴﺒﻮﮎ ﻓﻮزﯼ ﺑﺮهﻮم ﮐﻪ در ﺁن ﺑﻪ ﺗﺮورﻳﺴﺖ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮض ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﺗﺒﺮﻳﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ و ﺧﻮاهﺎن اداﻣﻪ
ﭼﻨﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺷﺸﻢ اﮐﺘﺒﺮ (2013

ﮐﺸﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮﯼ ﺟﻨﮓ اﻓﺰار ﮐﻪ در در ﺷﻬﺮ »ﺣﺒﺮون« )اﻟﺨﻠﻴﻞ( ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد
 ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ در ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪﻳﻤﯽ »ﺣﺒﺮون« )اﻟﺨﻠﻴﻞ( در ﻳﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮﯼ ﺟﻨﮓ اﻓﺰار
را ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﺑﺎم و ﭼﻨﺪ ﺟﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﺧﺎﻧﻪ در داﺧﻞ ﮐﻮزﻩ هﺎﻳﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺟﻨﮓ اﻓﺰارهﺎ
دو ﺑﻤﺐ ﻟﻮﻟﻪ اﯼ و ﺗﻴﺮﺑﺎرهﺎﯼ ﺧﻮدﮐﺎر ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﺁﻣﺎدﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻮد اﻓﺰون ﺑﺮ ﺁن ﭼﻨﺪ ﺑﻄﺮﯼ ﺁﺗﺶ زا و
ﻣﻘﺎدﻳﺮﯼ ﻣﻬﻤﺎت ﭘﻴﺪا ﺷﺪ .ﻇﺎهﺮًا ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ داد و ﺳﺘﺪ ﺟﻨﮓ اﻓﺰار اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ )ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ،
ﭼﻬﺎرم اﮐﺘﺒﺮ  .(2013ﻳﺎدﺁورﯼ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺑﻴﺴﺖ و دوم ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2013ﻳﮏ ﺳﺮﺑﺎز ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در اﺛﺮ ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ
ﻳﮏ ﺗﮏ ﺗﻴﺮاﻧﺪاز ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻧﻴﺮوﯼ ارﺗﺶ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ در »ﺣﺒﺮون« )اﻟﺨﻠﻴﻞ( را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺖ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮد.

ﺟﻨﮓ اﻓﺰارهﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﺷﻬﺮ ﺣﺒﺮون )اﻟﺨﻠﻴﻞ( در داﺧﻞ ﭼﻨﺪ ﮐﻮزﻩ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮔﺮدﻳﺪ
)ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﭼﻬﺎرم اﮐﺘﺒﺮ .(2013
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اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺮض ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻴﺮوهﺎ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ در ﻣﺎﻩ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺸﮑﻴﻼت اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ )ﺷﺒﺎﮎ( در ﻣﺎﻩ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2013ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺮض ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﮐﺮاﻧﻪ
ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ .در اﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ دو ﺗﻌﺮض ﻣﻬﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻳﮑﯽ از ﺁن هﺎ ﻓﺮدﯼ رﺑﻮدﻩ
ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪ و در ﺗﻌﺮض دوم دو ﺳﺮﺑﺎز ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع در ﻣﺎﻩ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﻪ
 129ﺗﻌﺮض ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ 3دﺳﺖ زدﻧﺪ ﮐﻪ  104ﻣﻮرد ﺁن در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن )در ﻣﺎﻩ اوت  2013اﻳﻦ ﻣﻴﺰان
 68ﻣﻮرد ﺑﻮد( و  25ﻣﻮرد در اورﺷﻠﻴﻢ )هﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ( ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .اﮐﺜﺮ ﺗﻌﺮض هﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﺗﺎب
ﺑﻄﺮﯼ ﺁﺗﺶ زا ) 117ﻣﻮرد( ﻗﺮار دادن ﺑﻤﺐ ) 7ﻣﻮرد( ﺁﺗﺸﺒﺎرﯼ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﺳﺒﮏ ) 4ﻣﻮرد( اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ )وﺑﺴﺎﻳﺖ
»ﺷﺒﺎﮎ«(.

اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن
 در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن در ﻣﺎﻩ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ روﻳﺪادهﺎﯼ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ »ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﺮدﻣﯽ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و در ﺟﺮﻳﺎن ﺁن ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدﯼ ﺳﻨﮓ و ﺑﻄﺮﯼ ﺁﺗﺶ زا ﺑﻪ ﺳﻮﯼ وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ،
ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﺎدﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪ .درﮔﻴﺮﯼ هﺎﯼ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﻣﻴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ و ﻧﻴﺮوهﺎﯼ
اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻈﺎهﺮات اﻋﺘﺮاﺿﯽ هﻔﺘﮕﯽ ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ.
 ﺑﺨﺸﯽ از روﻳﺪادهﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺗﻌﺮﺿﯽ:


در ﭘﻨﺠﻢ اﮐﺘﺒﺮ  ،2013ﻳﮏ ﺧﻮدروﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﭘﺎﺳﮕﺎﻩ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻣﺮزﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ
»ﺷﺨﻢ« )ﻧﺎﺑﻠﺲ( رﺧﻨﻪ ﮐﺮد و ﻣﻮﺟﺐ زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ﺳﻄﺤﯽ دو ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.



در اول اﮐﺘﺒﺮ  ،2013ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻳﮏ اﺗﻮﺑﻮس اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﺎزم »دﻳﻮار ﻧﺪﺑﻪ« )ﮐﺘﻞ هﻤﻌﺮاوﯼ(
ﺑﻮد در ﻧﺰدﻳﮑﯽ »دروازﻩ ﮔﻞ هﺎ« ﺳﻨﮓ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺁن ﮐﺴﯽ ﺁﺳﻴﺐ ﻧﺪﻳﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ اﺗﻮﺑﻮس ﺧﺴﺎرت
وارد ﺷﺪ )»ﺗﺴﺒﻴﺖ« ،اول اﮐﺘﺒﺮ .(2013

3

اﻳﻦ ﮔﺰارش دﻩ هﺎ ﻣﻮرد ﺳﻨﮓ ﭘﺮاﻧﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
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راﺳﺖ :اﺗﻮﺑﻮس ﺳﻨﮕﺒﺎران ﺷﺪﻩ در ﻣﺠﺎورت »دروازﻩ ﮔﻠﻬﺎ« ،در ﺷﺮق اورﺷﻠﻴﻢ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺁژاﻧﺲ »ﺗﺴﺒﻴﺖ« ،اول اﮐﺘﺒﺮ .(2013
ﭼﭗ :ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در روﺳﺘﺎﯼ »ﺑﻮرﻳﻦ« در ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ »ﺷﺨﻢ« )ﻧﺎﺑﻠﺲ( درﮔﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ )»ﺑﺨﺎرا.ﻧﺖ« ،ﭘﻨﺠﻢ
اﮐﺘﺒﺮ (2013

ﻧﻮار ﻏﺰﻩ
اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ در ﭘﯽ ﻋﻤﻠﻴﺎت ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ
 در هﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﮔﺬرﮔﺎﻩ »اﻟﺮﻓﺢ« ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .اﮐﺜﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮔﺬرﮔﺎﻩ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ زاﺋﺮان ﻣﮑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
در دوم اﮐﺘﺒﺮ  800 ،2013زاﺋﺮ ﺑﺮاﯼ ﭘﺮواز ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ و اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ از ﮔﺬرﮔﺎﻩ »اﻟﺮﻓﺢ« ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ
)روزﻧﺎﻣﻪ »اﻟﻤﺼﺮﯼ اﻟﻴﻮم« ،دوم اﮐﺘﺒﺮ  .(2013هﻤﭽﻨﻴﻦ  22ﮐﺎﻣﻴﻮن ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮﯼ اﻣﻴﺮﻧﺸﻴﻦ
ﻗﻄﺮ هﺪﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮاﯼ ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ﻏﺰﻩ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد از ﮔﺬرﮔﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ )روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﺮﯼ »اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ« ،دوم اﮐﺘﺒﺮ
.(2013
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اﻋﻼﻣﻴﻪ اﯼ ﮐﻪ در ﺁن ﺣﻤﺎس از ﻧﺤﻮﻩ ﮐﺎر ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ »اﻟﺮﻓﺢ« ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدﻩ و ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ »در ﻏﺰﻩ هﻤﻪ رؤﻳﺎهﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﯽ
ﮔﺬرﮔﺎﻩ »اﻟﺮﻓﺢ« اﺳﺖ) «...ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻴﺴﺒﻮﮎ وزارت ﮐﺸﻮر دوﻟﺖ ﺣﻤﺎس در ﻏﺰﻩ ،ﺳﻮم اﮐﺘﺒﺮ (2013

 ﻋﻼء اﻟﺮﻓﻌﺘﯽ ،وزﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎد در دوﻟﺖ ﺣﻤﺎس ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺼﺮﯼ هﺎ در ﮔﺬرﮔﺎﻩ »اﻟﺮﻓﺢ« ،وﺿﻊ
اﻗﺘﺼﺎدﯼ و ﻣﻌﻴﺸﺘﯽ ﻣﺮد در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ هﻤﭽﻨﺎن ﺳﻴﺮ اﻧﺤﻄﺎط را ﻣﯽ ﭘﻴﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺎ وﺧﺎﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ او ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻤﺎس ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ از ﻃﺮﻳﻖ »ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ« ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻهﺎﯼ
داﺧﻠﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ زﻳﺎد و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدﯼ در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ )»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻳﻨﻔﻮ«،
ﺷﺸﻢ اﮐﺘﺒﺮ .(2013

ﺗﻨﺶ در رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺼﺮ اداﻣﻪ دارد
 ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮزﯼ ﻣﺼﺮ رﺳﻤًﺎ ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎﯼ  500ﻣﺘﺮ را در ﻃﻮل ﻣﺮز ﺑﺎ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ،
اﻋﻼم داﺷﺖ .او هﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ هﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و در هﺮ ﺧﺎﻧﻪ اﯼ ﮐﻪ ﺗﻮﻧﻞ
زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﺁن ﺟﺎ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﻳﻌًﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ .هﻤﺰﻣﺎن ﺗﻼش هﺎﯼ
ﻧﻴﺮوﯼ درﻳﺎﻳﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﺮز درﻳﺎﻳﯽ ﺁن ﮐﺸﻮر و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ورود ﻗﺎﻳﻖ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﮕﻴﺮﯼ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻧﻮار ﻏﺰﻩ
ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎهﻴﮕﻴﺮﯼ ﻣﺼﺮ اداﻣﻪ دارد )»ﭘﺎل ﭘﺮس« ،ﭼﻬﺎرم اﮐﺘﺒﺮ .(2013
 در ﭘﯽ اﻧﺘﺸﺎر اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺼﺮﯼ داﻳﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ اهﺪاﻓﯽ را در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻳﻬﺎب اﻟﻐﺼﻴﻮن ﺳﺨﻨﮕﻮ و رﻳﻴﺲ ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻤﺎس از ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﻮﺿﻊ رﺳﻤﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪهﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ )»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻵن« ،ﺳﻮم اﮐﺘﺒﺮ .(2013
ﺑﺎﺳﻢ ﻧﻌﻴﻢ ،ﻣﺸﺎور اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ هﻨﻴﻪ در اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ،از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤًﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﻤﺎس دﻳﺪارﯼ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺁن درﺑﺎرﻩ اوﺿﺎع در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﺗﻬﺪﻳﺪهﺎﯼ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺳﻮد اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﺳﺖ و ﺑﻪ رواﺑﻂ
ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ و ﻣﺼﺮ ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )»رﺳﺎﻟﻪ.ﻧﺖ« ،ﭘﻨﺠﻢ اﮐﺘﺒﺮ .(2013
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هﻤﺂﻳﺸﯽ ﺑﺮاﯼ »ﻗﺪس«
 ﺣﻤﺎس در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ هﻤﺂﻳﺸﯽ ﺑﺮاﯼ »ﻗﺪس« و ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »اﯼ اﻻﻗﺼﯽ ،ﻣﺎ هﻤﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﺗﻮ هﺴﺘﻴﻢ«
ﺗﺮﺗﻴﺐ داد ﮐﻪ در ﺁن اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ هﻨﻴﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺣﻤﺎس ،ﺳﺮان ﺣﻤﺎس و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ و
از اﻋﺮاب و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در واﮐﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪن هﻮﻳﺖ ﻳﻬﻮدﯼ ﺑﻪ اورﺷﻠﻴﻢ و ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼﯽ در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ ﺑﻪ
دﺧﺎﻟﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در ﺟﺮﻳﺎن هﻤﺎﻳﺶ ،ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺤﻴﻪ ،ﻋﻀﻮ ﺑﺨﺶ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺣﻤﺎس درﺑﺎرﻩ ﻗﺪرت ﺣﻤﺎس ﺑﻪ اﻏﺮاق ﮔﻮﻳﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺷﮏ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻞ ﺁوﻳﻮ و اورﺷﻠﻴﻢ را درهﻢ ﮐﻮﺑﻴﺪﻧﺪ دوﺑﺎرﻩ ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﺳﺎزﯼ
ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼﯽ ﺷﻠﻴﮏ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ )ﺷﺒﮑﻪ »اﻻﻗﺼﯽ« ،ﭼﻬﺎرم اﮐﺘﺒﺮ .(2013

هﻤﺂﻳﺶ ﺣﻤﺎس در ﺷﻤﺎل ﻏﺰﻩ ﺑﺨﺎﻃﺮ »ﻗﺪس« ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺣﻤﺎس اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ هﻨﻴﻪ )»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻳﻨﻔﻮ« ،ﭼﻬﺎرم اﮐﺘﺒﺮ(2013

رواﺑﻂ ﺣﻤﺎس و اﻳﺮان
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﻳﻪ در ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻤﺎس اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﺮان ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ وﻗﻔﻪ ،ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻤﺎس را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﭘﺲ از ﺁن ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺮ ﻋﻀﻮ دﻓﺘﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺣﻤﺎس از اﻳﺮان دﻳﺪار ﮐﺮد .ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ اﻣﺮ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺣﻤﺎس ﻳﺎدﺁور ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻳﺮان در ﺣﺪ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ و هﻨﻮز ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )»اﻟﺤﻴﺎت« ،دوم اﮐﺘﺒﺮ
.(2013

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﺣﺼﺮ ﻏﺰﻩ
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻤﺎس ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ را ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ هﺴﺖ ﺟﻠﻮﻩ دهﻨﺪ .در اﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮب
ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺤﻴﻪ از اﻋﻀﺎﯼ ﮐﺎدر رهﺒﺮﯼ ﺣﻤﺎس اﻃﻼع داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ ﺣﻤﺎس ﻳﮏ ﮐﺎرزار ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻈﺎهﺮات و راهﭙﻴﻤﺎﻳﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﻣﺮدﻣﯽ و ﺗﻼش هﺎﯼ دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮد )»ﺻﻔﺎ« ،اول اﮐﺘﺒﺮ .(2013
 هﻤﺰﻣﺎن ،اﺋﺘﻼف ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ،ﮐﻪ اﺧﻴﺮًا در ﺷﺒﮑﻪ هﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﻩ اﻋﻼم ﮐﺮد ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ
ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺣﺼﺮ درﻳﺎﻳﯽ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎهﻴﮕﻴﺮﯼ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ
ﺗﻈﺎهﺮات درﻳﺎﻳﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ )»ﺻﻔﺎ« ،اول اﮐﺘﺒﺮ  .(2013در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺪارﮐﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﻗﺮار اﺳﺖ هﻴﺄﺗﯽ از
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ﺳﻮﯼ اﺋﺘﻼف ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ هﺴﺘﻨﺪ هﻤﮑﺎرﯼ ﮐﻨﻨﺪ .اﻋﻀﺎﯼ هﻴﺄت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد در اﺧﺘﻴﺎر ﻓﻌﺎﻻن ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ و از ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻻن ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻴﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮد را از ﺧﻮاﺳﺘﻪ »اﺋﺘﻼف ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ« ،اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺄﮐﻴﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﻈﺎهﺮات درﻳﺎﻳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد )»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻵن« ،ﭘﻨﺠﻢ اﮐﺘﺒﺮ .(2013

اوﺿﺎع در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ – ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
 در واﮐﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺴﻴﭙﯽ ﻟﻴﻮﻧﯽ وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻣﺴﺌﻮل ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎﯼ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ  10اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎ ﺑﻴﺶ از  9ﻣﺎﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ درازا
ﺑﮑﺸﺪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎ از  9ﻣﺎﻩ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ .رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻳﮏ ﻣﻘﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ :هﻴﺄت هﺎﯼ ﻣﺄﻣﻮر ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﻪ زودﯼ ﺗﻤﺎس ﺑﻴﻦ ﺧﻮد را ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد و در هﻔﺘﻪ دو ﺑﺎر ﺑﺮاﯼ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ هﻢ دﻳﺪار ﺧﻮاهﻨﺪ ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ،هﺪف
اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ  9ﻣﺎﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ،دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ )»اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺮﺑﯽ« ،هﻔﺘﻢ اﮐﺘﺒﺮ .(2013
 ﻧﻴﻤﺮ ﺣﻤﺎد ،ﻣﺸﺎور ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﺗﻮﺿﻴﺢ داد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎﯼ ﺻﻠﺢ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از  9ﻣﺎهﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮﯼ
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ .وﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﻣﺘﻬﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﺎﻧﻪ هﺎ و اﻋﻼﻣﻴﻪ هﺎﯼ
ﻣﻨﻔﯽ روﻧﺪ ﺻﻠﺢ را ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ )»رادﻳﻮ ﺻﻮت ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ« ،ﺷﺸﻢ اﮐﺘﺒﺮ  .(2013ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺒﺪ رب دﺑﻴﺮ ﮐﻞ ﮐﻤﻴﺘﻪ
اﺟﺮاﻳﯽ »ﺳﺎف« ،ﮔﻔﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪت  9ﻣﺎهﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ .او
اﻓﺰود ﮐﻪ ﺑﺪون ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺮاﺋﻴﻞ از هﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻴﺶ از ﺟﻨﮓ  1967و در رأس ﺁﻧﻬﺎ اورﺷﻠﻴﻢ و ﺣﻞ ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﻣﻌﻀﻞ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ،ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻠﺢ اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ )»ﺻﻮت ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ« ،هﻔﺘﻢ اﮐﺘﺒﺮ .(2013

واﮐﻨﺶ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
 ﺳﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ و رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﺎﻧﻴﺎهﻮ در اﺷﺎرات ﮐﻮﺗﺎهﯽ در اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ از ﺳﻮﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ )ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ از  33دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ دو دﻗﻴﻘﻪ را ﺑﻪ روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ اﺧﺘﺼﺎص داد
زﻳﺮا ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وﯼ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ اﻳﺮان اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ(.در ذﻳﻞ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮهﺎﯼ ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎم ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در
ﻣﻮرد ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺘﺎﻧﻴﺎهﻮ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد:


ﻧﻤﻴﺮ ﺣﻤﺎد ،ﻣﺸﺎور ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ »ﺣﺎوﯼ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﺘﯽ ﻧﺒﻮد و ﺛﺎﺑﺖ

ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﻧﻴﺎهﻮ ﻗﺼﺪ دارد از ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﻃﻔﺮﻩ ﺑﺮود ﺗﺎ ﻃﺮف ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ را ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ روﻧﺪ ﺻﻠﺢ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ« )»اﻟﺴﺒﻴﻞ« ،دوم اﮐﺘﺒﺮ .(2013


ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺒﺪ رب ،دﺑﻴﺮ ﮐﻞ ﮐﻤﻴﺘﻪ اﺟﺮاﻳﯽ »ﺳﺎف« ،ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﺠﻤﻊ

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ دو دﻗﻴﻘﻪ را ﺑﻪ روﻧﺪ ﺻﻠﺢ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دهﺪ» ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ وﯼ ارﺟﺤﻴﺘﯽ ﺑﺮاﯼ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺖ« .ﻋﺒﺪ رب ،در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺑﺮاز ﺷﺪﻩ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﺘﺎﻧﻴﺎهﻮ ﮔﻔﺖ» :وﯼ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ
روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ راﺳﺘﮕﺮاﯼ ﺑﺴﻴﺎر اﻓﺮاﻃﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﺳﺖ« .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﺒﺪ رب ،ﻧﺘﺎﻧﻴﺎهﻮ در ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺧﻮد
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ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع روﻧﺪ ﺻﻠﺢ» ،ﺑﻴﺶ از هﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮر
ﻳﻬﻮدﻳﺎن و ﮔﺴﺘﺮش ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺸﻮرﯼ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮔﺬاﺷﺖ« )»رادﻳﻮ ﺻﻮت ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ« ،ﺳﻮم اﮐﺘﺒﺮ .(2013
 از ﺳﻮﯼ دﻳﮕﺮ ،ﮐﻤﻴﺘﻪ اﺟﺮاﻳﯽ »ﺳﺎف« در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻮد در روز دوم اﮐﺘﺒﺮ  ،2013از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس در
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﺁن ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ را در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪﯼ اﻃﻼع داد ،ﺗﻘﺪﻳﺮ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺑﺎور ﮐﻤﻴﺘﻪ اﺟﺮاﻳﯽ
»ﺳﺎف«» ،دﻳﺪﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺟﻠﻮﯼ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎﯼ ﺻﻠﺢ را ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎﻩ هﺎ در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﺘﺎﻧﻴﺎهﻮ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ هﻨﮕﺎﻣﯽ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺖ هﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در
زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻨﻴﺘﯽ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﻣﻔﻬﻮم ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ وﯼ ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﺨﺶ هﺎﯼ ﺑﺰرﮔﯽ از ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن ،ﺷﺮق
اورﺷﻠﻴﻢ و ﺑﻘﺎع اردن را از دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﮕﻴﺮد« )ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ»وﻓﺎ« ،دوم اﮐﺘﺒﺮ .(2013

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﺷﻬﺮ »ﺟﻨﻴﻦ«
 ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ اﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ روز اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ »ﺟﻨﻴﻦ« و اردوﮔﺎﻩ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎور ﺁن ﺑﻪ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺁﻧﻬﺎ هﺪف از ﻋﻤﻠﻴﺎت »از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن هﺮ ﮔﻮﻧﻪ هﺮج و ﻣﺮج« اﺳﺖ
)»اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺮﺑﯽ« ،ﭼﻬﺎرم اﮐﺘﺒﺮ  .(2013در اﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎد ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺶ از  500ﻧﻔﺮ از ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺗﺸﮑﻴﻼت
اﻣﻨﻴﺖ داﺧﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺷﻬﺮ »ﺟﻨﻴﻦ« ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ هﻤﮑﺎرﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﭼﺎرﭼﻮب ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺠﺎم
ﺷﺪﻩ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دﻩ هﺎ ﻓﺮد ﻣﺸﮑﻮﮎ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻻن ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ را دﺳﺘﮕﻴﺮ
ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ )»ﺻﻔﺎ«» ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻵن« ،ﭘﻨﺠﻢ اﮐﺘﺒﺮ .(2013
 راﻣﯽ ﺣﻤﺪاﷲ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در دﻳﺪارﯼ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت در »ﺟﻨﻴﻦ« داﺷﺖ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس او را ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮدﻩ ﺑﻪ »ﺟﻨﻴﻦ« ﺑﺮود ﺗﺎ از ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮاﯼ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻴﺪن ﻧﻈﻢ
در ﺁﻧﺠﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﻨﺪ )»اﻟﻘﺪس« ،ﭼﻬﺎرم اﮐﺘﺒﺮ .(2013
 ﺣﻤﺎس و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﺷﺪﻳﺪًا اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت در »ﺟﻨﻴﻦ« را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ و ﺁن را ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ زﻳﺎﻧﺒﺎر
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﻳﻦ اوﺿﺎع و ﻋﻤﻠﻴﺎت را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ هﺮج و ﻣﺮج ،ﻓﺴﺎد و اﻓﺮاد ﻓﺎﺳﺪ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ« )»ﺻﻔﺎ« ،ﭘﻨﺠﻢ اﮐﺘﺒﺮ  .(2013ﻃﺎهﺮ اﻟﻨﻮﻧﻮ ،ﻣﺸﺎور ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ هﻨﻴﻪ ادﻋﺎ
ﮐﺮد ﮐﻪ »ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺖ هﺎ و ﮐﺎدر رهﺒﺮﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در راﻩ ﻳﮏ هﺪف هﻤﮑﺎرﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺸﻘﺎق و اﺧﺘﻼف در
ﺑﻴﻦ ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ« )وﺑﺴﺎﻳﺖ ﺣﻤﺎس ،ﺷﺸﻢ اﮐﺘﺒﺮ .(2013
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راﺳﺖ :دﻳﺪار ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ از »ﺟﻨﻴﻦ«) ،ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ »ﺟﻨﻴﻦ« ،ﭼﻬﺎرم اﮐﺘﺒﺮ (2013
ﭼﭗ :ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ در »ﺟﻨﻴﻦ«») ،ﻣﻌﺎن« ،دوم اﮐﺘﺒﺮ (2013

اﺟﻼس ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﻠﻌﻴﻦ
 در روز دوم اﮐﺘﺒﺮ  ،2013هﺸﺘﻤﻴﻦ اﺟﻼس ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ »ﺑﻠﻌﻴﻦ« ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﺗﻘﻮﻳﺖ ،ﮔﺴﺘﺮش و رﺷﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﺮدﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ« ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪ )»رادﻳﻮ ﺻﻮت ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ« ،دوم اﮐﺘﺒﺮ  .(2013در اﺟﻼﺳﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ روز ﺑﻪ درازا ﮐﺸﻴﺪ
ﺳﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ و ﻓﺘﺢ و از ﺟﻤﻠﻪ راﻣﯽ ﺣﻤﺪاﷲ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻌﻠﻮل و ﺟﻤﺎل
ﻣﻘﻴﺴﻪ ،ﺳﺮان ﻓﺘﺢ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﮑﻞ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ و ﻧﻴﺰ ﺷﻤﺎرﯼ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺧﺎرﺟﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ در
اورﺷﻠﻴﻢ ،ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ )»وﻓﺎ« ،دوم اﮐﺘﺒﺮ .(2013
 ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﻧﺸﺴﺖ هﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮد از اﺟﻼس اﺑﺮاز ﺧﺮﺳﻨﺪﯼ ﮐﺮد و از وزﻳﺮان و هﻤﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ
ﺧﻮاﺳﺖ هﻤﮕﯽ در اﻳﻦ هﻤﺂﻳﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮد را از »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ
ﺁﻣﻴﺰ« و ﺣﻖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﺮاﯼ ﺣﻤﺎﻳﺖ از زﻣﻴﻦ هﺎﯼ ﺧﻮد اﺑﺮاز داﺷﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﻼﻣﻴﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﺳﻮﯼ دوﻟﺖ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ،اﺟﻼس هﺸﺘﻢ »ﺑﻠﻌﻴﻦ« در ﺣﺎﻟﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ﺧﻮد اﻓﺰودﻩ اﺳﺖ
)»وﻓﺎ« ،اول اﮐﺘﺒﺮ .(2013
 در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ اﺟﻼس »ﺑﻠﻌﻴﻦ« اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ« ،ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاهﺪ
ﻳﺎﻓﺖ و درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﻮﻳﮋﻩ دﻳﻮان ﺟﻨﺎﻳﯽ ﻻهﻪ و ﮔﺴﺘﺮش اﻗﺪام ﺑﺮاﯼ
ﺗﺤﺮﻳﻢ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺟﻬﺎن ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺷﻮد .ﺗﺮﺗﻴﺐ دهﻨﺪﮔﺎن اﺟﻼس اﻃﻼع دادﻧﺪ ﮐﻪ از ﺁﻏﺎز ﺳﺎل  2014ﺑﻪ ﺟﺎﯼ اﺟﻼس
ﺑﻠﻌﻴﻦ ﻧﺎم »اﺟﻼس ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ« ﺑﻪ ﺁن دادﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ )»وﻓﺎ« ،ﭼﻬﺎرم اﮐﺘﺒﺮ .(2013
 ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪﻩ در اﺟﻼس ﻳﺎدﺷﺪﻩ )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ »وﻓﺎ« ،ﭼﻬﺎرم اﮐﺘﺒﺮ :(2013
 ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺗﺪارﮐﺎت ﺑﺮاﯼ ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﻳﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ هﻤﻪ ﺑﻨﻴﺎدهﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ«
اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ،زﻳﺮ ﭼﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد .وﻇﻴﻔﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻳﮑﺪﺳﺖ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
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 ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﻳﮏ ارﮔﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﺎع از ﻓﻌﺎﻻن ﭼﻪ در ﻣﺤﻞ و ﭼﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ.
 اﻋﻼم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺘﻪ هﺎ.
 در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﯼ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﷲ اﺑﻮ رﺣﻤﺔ ،هﻤﺂهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﮐﻤﻴﺘﻪ هﺎﯼ »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ« در »ﺑﻠﻌﻴﻦ« داﺷﺖ
ﮔﻔﺖ ،ﻳﮑﯽ از دﺳﺘﺂوردهﺎﯼ اﺟﻼس ﺗﺼﻤﻴﻢ »ﻋﺒﻮر از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ درﮔﻴﺮﯼ« اﺳﺖ .ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺨﻨﺎن اﺑﻮ
رﺣﻤﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮔﺮدد )»اﺟﻴﺎل« ،ﭘﻨﺠﻢ اﮐﺘﺒﺮ .(2013

راﺳﺖ :راﻣﯽ ﺣﻤﺪاﷲ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در اﺟﻼس »ﺑﻠﻌﻴﻦ« ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )»وﻓﺎ« ،دوم اﮐﺘﺒﺮ (2013
ﭼﭗ :ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ در اورﺷﻠﻴﻢ )ﻓﺮدﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻓﻠﺶ زرد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ( در اﺟﻼس »ﺑﻌﻠﻴﻦ« .در ﮐﻨﺎر او در ﻃﺮف راﺳﺖ ﻣﺼﻄﻔﯽ
ﺑﺮﻏﻮﺛﯽ و ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ رام اﷲ ﻟﻴﻼ ﻏﺎﻧﻢ ،ﺟﻤﺎل ﻣﻘﻴﺴﯽ ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻓﺘﺢ و ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ
)»وﻓﺎ« ،دوم اﮐﺘﺒﺮ (2013

ﻣﻼﻗﺎت ﻋﺒﺎس زﮐﯽ ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ ﻓﺘﺢ ﺑﺎ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ در دﻣﺸﻖ
 ﻋﺒﺎس زﮐﯽ ،ﻋﻀﻮ ارﺷﺪ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻓﺘﺢ و ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ وﻳﮋﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﺳﻮرﻳﻪ ﺑﺎ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺁن ﮐﺸﻮر
ﺑﺸﺎر اﺳﺪ دﻳﺪار ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﻬﺎ ،زﮐﯽ در ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ دﻳﺪار ،ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ را از ﺳﻮرﻳﻪ اﺑﺮاز
داﺷﺖ .ﺑﺸﺎر اﺳﺪ در اﻳﻦ دﻳﺪار ﮔﻔﺖ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ هﻤﻮارﻩ در ﺻﺪر اوﻟﻮﻳﺖ هﺎﯼ ﺳﻮرﻳﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ در
ﺁن ﮐﺸﻮر روﯼ ﻣﯽ دهﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﻠﺖ ﺳﻮرﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ )ﺁژاﻧﺲ ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ ﺳﻮرﻳﻪ،
هﻔﺘﻢ اﮐﺘﺒﺮ  .(2013در ﭘﯽ اﻳﻦ دﻳﺪار در ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻴﺴﺒﻮﮎ اﻧﺠﺎد ﺣﻤﺎس در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن واﮐﻨﺶ ﺗﻤﺴﺨﺮ
ﺁﻣﻴﺰﯼ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ و در ﺁن ﻗﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﻓﺎﻳﺪﻩ اﯼ ﻧﺪارد )اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ اﺳﺪ( ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﯼ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ )ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻴﺴﺒﻮﮎ »اﻧﺠﺎد« ،هﺸﺘﻢ اﮐﺘﺒﺮ .(2013
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ﻋﺒﺎس زﮐﯽ در دﻳﺪار ﺑﺎ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ )»اﻟﺤﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪﻩ« ،هﺸﺘﻢ اﮐﺘﺒﺮ (2013

ﮐﺎرزار ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﺿﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ
دﻳﺪار ﺳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﺎ دادﺳﺘﺎن دﻳﻮان ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻻهﻪ
 ﺳﺎزﻣﺎن  PCHRو اﻟﺤﻖ ،دو ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺿﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزﻩ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻧﻘﺶ ﻣﺮﮐﺰﯼ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارﻧﺪ ﺑﺎ

 Fatou B. Bensoudaدادﺳﺘﺎن ﮐﻞ دﻳﻮان ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻨﺎﻳﯽ در ﻻهﻪ دﻳﺪار

ﮐﺮدﻧﺪ .در اﻳﻦ دﻳﺪار ﺳﻨﺪﯼ ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺣﺎوﯼ ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮد و ﺑﺎ هﻤﮑﺎرﯼ دﮐﺘﺮ ﻣﻴﺸﻞ ﮐﻴﺮﻧﯽ ﻳﮏ
ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﻳﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ،در ﭘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ
ﻧﺎﻇﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ادﻋﺎﯼ دادﺳﺘﺎن ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ دﻳﻮان ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﻳﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،رد ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮐﻨﻮن دادﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺁﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﻗﺪام ﺟﺪﻳﺪ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ﮔﺎﻣﻬﺎﯼ ﻻزم را
ﺑﺮدارد )وﺑﺴﺎﻳﺖ  ،PCHRﺳﻮم اﮐﺘﺒﺮ .(2013

ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻳﻮﻧﺴﮑﻮ
 ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻳﻮﻧﺴﮑﻮ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻧﺸﺴﺖ ﭼﻬﺎرم اﮐﺘﺒﺮ  2013ﺑﺎ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺁراء ﺷﺶ
ﺗﺼﻤﻴﻢ در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﮑﻮهﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ و ﻣﻴﺮاث ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺖ .اﮐﺜﺮﻳﺖ
اﻋﻀﺎﯼ ﮐﻤﻴﺘﻪ ادارﯼ ﺑﻪ ﺳﻮد اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ هﺎ رأﯼ دادﻧﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮهﻨﮓ و ﻣﻴﺮاث ﺗﺎرﻳﺨﯽ در
اورﺷﻠﻴﻢ ﺣﺒﺮون ،ﺑﻴﺖ اﻟﻠﺤﻢ و ﻏﺰﻩ را ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار داﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺣﻔﺎرﯼ هﺎﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در اﻃﺮاف ﺑﺨﺶ ﻗﺪﻳﻤﯽ اورﺷﻠﻴﻢ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻩ و ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﭼﺮا اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ هﻴﺄت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻳﻮﻧﺴﮑﻮ

اﺟﺎزﻩ

ﻧﺪادﻩ

از

ﻣﻴﺮاث

ﻓﺮهﻨﮕﯽ

در

اورﺷﻠﻴﻢ

دﻳﺪار

ﮐﻨﺪ

)»ﻣﻴﺪل

اﻳﺴﺖ

ﻣﻮﻧﻴﺘﻮر«

 ،middleeastmonitor.comﭼﻬﺎرم اﮐﺘﺒﺮ .(2013
 در ﭘﯽ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪﻩ از ﺳﻮﯼ ﻳﻮﻧﺴﮑﻮ ،وزارت ﺧﺎرﺟﻪ در دوﻟﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﯼ
اﻧﺘﺸﺎر داد و در ﺁن ﺑﺮ »ﭘﻴﺮوزﯼ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ« ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮔﺬاﺷﺖ )»وﻓﺎ« ،ﭼﻬﺎرم اﮐﺘﺒﺮ  .(2013رﻳﺎض اﻟﻤﺎﻟﮑﯽ
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وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در رأﯼ ﮔﻴﺮﯼ در ﻳﻮﻧﺴﮑﻮ را ﺳﺘﻮد و اﺑﺮاز اﻣﻴﺪوارﯼ ﮐﺮد ﮐﻪ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮاﯼ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺷﻮد .وﯼ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻳﻮﻧﺴﮑﻮ ﮔﺮدن ﻧﻨﻬﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ
ﺑﺎر دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﻳﻮﻧﺴﮑﻮ ﻣﻄﺮح ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد و از ﺁن ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاهﺪ ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﺪ
)ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن رﺳﻤﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ  ،ﭼﻬﺎرم اﮐﺘﺒﺮ .(2013

ﻓﺘﻮاﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ G4S
 در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺮﮐﺖ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ ﻓﺘﻮاﻳﯽ از ﺳﻮﯼ ﺷﻴﺦ اﮐﺮم ﺻﺒﺮﯼ ﻣﻔﺘﻨﯽ ﭘﻴﺸﻴﻦ
اﺳﻼﻣﯽ اورﺷﻠﻴﻢ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﺁن ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ  G4Sدرﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺟﻤﻠﻪ
وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت زﻧﺪان هﺎ ،ﮔﺬرﮔﺎﻩ هﺎ و ﺁﺑﺎدﯼ هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﻧﺸﻴﻦ واﻗﻊ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن را
ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ دارد .ﺷﻴﺦ ﺻﺒﺮﯼ هﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺖ ﻗﺮاردادﯼ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮاﯼ ﺣﻔﻆ
ﺟﺎن زاﺋﺮان ﻣﮑﻪ اﻣﻀﺎء ﮐﺮدﻩ ﻟﻐﻮ ﻧﻤﺎﻳﺪ )»ﻣﻌﺎن« ،دوم اﮐﺘﺒﺮ .(2013

راﺳﺖ :ﺷﻴﺦ اﮐﺮم ﺻﺒﺮﯼ ،ﻣﻔﺘﯽ ﭘﻴﺸﻴﻦ اورﺷﻠﻴﻢ ﻓﺘﻮاﻳﯽ را در ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺮﮐﺖ  G4Sﺻﺎدر ﮐﺮد.
ﭼﭗ :ﻟﻮﮔﻮﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﻳﺎدﺷﺪﻩ )»ﻣﻌﺎن« ،دوم اﮐﺘﺒﺮ (2013
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