خبرھای تازه پيرامون ترور و نزاع فلسطينی ھا با اسرائيل
)از نھم تا پانزدھم اکتبر(2013

تونل ويژه اھداف تروريستی که در نوار غزه کشف و شناسايی شده است :در طرف راست :دھانه تونل .در طرف چپ :خود تونل
)سخنگوی ارتش اسرائيل ،سيزدھم اکتبر (2013

رئوس گزارش

 اين ھفته يک فروند راکت که از سوی نوار غزه شليک شده بود در خاک اسرائيل بر زمين افتاد .نيروھای
ارتش اسرائيل يک تونل ويژه ترور را در جنوب نوار غزه شناسايی کردند .در ساخت اين تونل تالش زيادی شده
بود و از طريق آن می شد در داخل خاک اسرائيل به کشتار پرداخت و يا آنکه شھروندان اسرائيلی را ربود و آنھا
را به نوار غزه منتقل ساخت .تونل از مصالح ساختمانی که اسرائيل اجازه انتقال آنھا را برای استفاده غيرنظامی به
نوار غزه داده بود ساخته شده است.
 در شمال بقاع اردن افسر بلندپايه دوران احتياط اسرائيل شادروان »سااريه عوفر« در مجاورت خانه خود به
قتل رسيد .سرويس امنيت داخلی دو فلسطينی مشکوک را که در منطقه »حبرون« زندگی می کردند دستگير کردند.
تحقيق پيرامون اين رويداد ھنوز در اوج قرار دارد و معلوم نيست انگيزه قتل جنايی بوده است و يا جنبه
يھودستيزی داشته و يا شامل ھر دو بوده است.
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اوضاع در جنوب اسرائيل
ارتش اسرائيل يک تونل ويژه نيازھای تروريستی را کشف و شناسايی کرد
 در روزھای اخير نيروھای ارتش اسرائيل يک تونل را که در جنوب نوار غزه حفر شده بود شناسايی کردند .تونل
در سطح نوار غزه در نزديکی شھرک »عباسان الصغير« حفر شده و تا داخل خاک اسرائيل در مجاورت کيبوتص
»عين شلوشا« ،ادامه داشت .تونل شناسايی شده در عمق  15متری زمين قرار دارد و طول آن  2.50کيلومتر است.
در داخل تونل المپ روشنايی کار گذاشته شده و خطوط راه آھن برای آمد و شد واگن ھای کوچک ساخته شده بود.
ھمچنين در آنجا مقاديری باقی مانده مواد خوراکی يافت گرديد .بنا بر ارزيابی ھا تونل که ساختمان آن بيش از يک
سال طول کشيده بود قرار بود برای رخنه باندھای تروريستی به داخل خاک اسرائيل و يا انتقال سربازان ربوده شده
به نوار غزه با بھره گيری از واگن ھای سريع السير مورد استفاده قرار گيرد .به گفته منابع امنيتی اسرائيل تونل از
مصالح ساختمانی که اسرائيل برای استفاده غيرنظامی به نواز غزه منتقل کرده بود ساخته شده بود )سخنگوی ارتش
اسرائيل ،سيزدھم اکتبر .(2013
 اين سومين تونل ويژه ترور است که در سال اخير در نوار غزه شناسايی شده است )سخنگوی ارتش اسرائيل،
سيزدھم اکتبر :(2013
 در نوامبر  ،2012حدود يک ھفته پيش از عمليات نظامی »ستون ابر« يک بمب پر قدرت در مجاورت
نيروھای ارتش اسرائيل که به کار تعمير جداره امنيتی اشتغال داشتند منفجر شد .منبع انفجار يک تونل مجھز به
بمب در مجاورت کيبوتص اسرائيل »نيريم« بود.
 در ژانويه  ،2013در پی ريزش شديد باران ،دھانه يک تونل در مجاورت جداره امنيتی در منطقه آبادی
اسرائيلی نشين »نير عوز« شناسايی شد.
 در پی کشف تونل ،ھمآھنگ کننده عمليات از سوی اسرائيل در مناطق فلسطينی دستور داد در روزھای آينده
انتقال مصالح ساختمانی از طريق گذرگاه »کرم شالوم« متوقف شود تا بازنگری مجدد به عمل بيآيد .يادآوری می
شود ،که اخيراً از طريق گذرگاه »کرم شالوم« صدھا کاميون حاوی مصالح ساختمانی در ھفته به نوار غزه منتقل می
شد )ھمآھنگ کننده فعاليت ھای دولت اسرائيل در مناطق فلسطينی ،پانزدھم اکتبر  .(2013سامی ابوزھری ،سخنگوی
حماس گفت :تصميم اسرائيل برای تعليق واردات مصالح ساختمانی دليل ديگری است مبنی بر اين که بستن تونل ھا در
مرز مصر و نوار غزه پيش از آنکه جايگزينی برای آنھا تعيين شود) ،توسط مصر( اشتباه است .به گفته ابوزھری،
وضع کنونی به اسرائيل اجازه می دھد که از حکومت غزه اخاذی کند و بر زندگی مردم نوار غزه تسلط بيابد
)»فلسطين اآلن« ،سيزده اکتبر .(2013
 وزير دفاع اسرائيل ،موشه يعلون از سرباران راتش به خاطر شناسايی تونل تمجيد کرد و گفت شناسايی مانع از
تعرض تروريستی عليه شھروندان و سربازان اسرائيلی شده است .به گفته يعلون ،کشف تونل بار ديگر ثابت می کند
که عليرغم آرامش تحميل شده که نتيجه توان بازدارندگی ارتش اسرائيل است ،حماس ھمچنان خود را برای درگيری
و انجام فعاليت ھای تروريستی آماده می کند )سخنگوی ارتش اسرائيل ،سيزدھم اکتبر .(2013
 مشير المصری ،عضو شورای قانونگزاری از سوی حماس ،گفت که اسرائيل می کوشد از طريق انتشار گزارش
کشف تونل جو را داغ کند و محاصره نوار غزه را عميق تر کند )»قدس.نت« سيزدھم اکتبر  .(2013ابوعبيده،
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سخنگوی شاخه نظامی حماس در صفحه توييتر خود نوشت که »مقاومت« )يعنی حماس( قادر است ھزاران تونل
ديگر حفر کند و قاطعيت اعضای »مقاومت« بسيار مھم تر از حفر تونل در داخل زمين است.

سربازان ارتش اسرائيل دھانه تونل را بررسی می کنند ) ، NRGعکاس ادی اسرائيلی ،سيزدھم اکتبر (2013

شليک راکتی به سوی اسرائيل
 در ھشتم اکتبر  2013يک راکت به سوی خاک اسرائيل شليک شد و در محوطه باز بر زمين افتاد و کسی آسيب
نديد و زيانی به بار نيآمد.

شليک راکتی به سوی جنوب اسرائيل از آغاز سال 2012
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رويھمرفته از زمان پايان عمليات »ستون
ابر« ،در نوامبر  34 ،2012فروند راکت
به سوی اسرائيل شليک شده است که شامل
پنج راکت شليک شده به سوی بندر ايالت نيز
ھست.

 1اين آمار تا پانزدھم اکتبر  2013است .داده ھای آماری شامل شليک خمپاره ای نيست.
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نمودار شليک راکتی به سوی جنوب اسرائيل به صورت ساليانه
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از آغاز سال  34 ،2013فروند راکت به
سوی خاک اسرائيل شليک شده است .

اوضاع در کرانه باختری رود اردن
يک شھروند اسرائيلی ساکن بقاع اردن در مجاورت خانه اش به قتل رسيد
 در شب بين يازدھم و دوازدھم اکتبر شادروان »شاريا عوفر« ،در مجاورت خانه خود در آبادی »بروش ھبکعا«
در شمال اردن به قتل رسيد .در آن ھنگام »شاريا« ھمراه با ھمسرش در خانه بود که حدود ساعت يک سروصداھايی
را ھمراه با پارس سگ ھا از داخل حياط شنيدند» .شاريا« برای آنکه دليل سروصدا را بفھمد از خانه خارج شد و
ھدف حمله با لوله ھای آھنی و تبر قرار گرفت و به قتل رسيد .ھمسرش که شاھد واقعه بود از خانه گريخت و در
حالی که درخواست کمک می کرد وارد جاده مجاور شد و از آنجا به بيمارستان منتقل گرديد.
 در پی رويداد ،نيروھای بزرگی به محل رسيدند و جستجو را آغاز کردند .در جريان جستجوھا ،چند چيز و از جمله
وسايل قتل پيدا شد .سپس سرويس امنيت داخلی »شباک« ،برای يافتن قاتالن به فعاليت اطالعاتی پرداخت .در دوازدھم
اکتبر در پی دريافت اطالعاتی متھمان به دخالت در قتل دستگير شدند .دستگير شدگان عبارتند از عوده فريد طالب
حروب  18ساله و بشير احمد عوده فريد طالب حروب  21ساله ھر دو اين جوانان ساکنان کفر »ديرساست« در
حومه شھر »حبرون« )الخليل( ھستند و در بازجويی ھا گفتند که دو ھفته پيش در ساعات آخر شب برای قتل به خانه
مقتول رفته بودند ولی بنا به ادعايشان مبادرت به قتل نکردند .اين اعترافات با اطالعاتی که ھمسر مقتول در مورد
 2اين آمار شامل خمپاره و راکت نيست.
 2اين آمار شامل شليک خمپاره ای نيست.
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حالت مشکوک آمدن جوانان از منطقه »حبرون« به خانه شان داده بود مطابقت داشت .بازجويی در اوج قرار دارد و
ھنوز معلوم نيست دليل قتل جنايی يا تروريستی يا شامل ھر دو بوده است )وبسايت سرويس امنيت داخلی )شباک(،
سيزدھم اکتبر .(2013

مرحوم »ساريا عوفر« ) ,NRGعکاس ،الی دشا(

دو فرد متھم به قتل ،در طرف راست :عواد طالب خروب .در طرف چپ :بشير احمد عواد خروب
)سرويس امنيت داخلی  ،سيزدھم اکتبر (2013

 کادر رھبری حکومت خودگردان فلسطينی ،نه تنھا از سرزنش قتل خودداری کرده ،نبيل شعث،عضو کميته مرکزی
فتح با ترديد ادعای اسرائيل را در مورد قتل ھايی که اخيراً اتفاق افتاده تلقی نموده است .او گفت ،که حکومت
خودگردانی قصد دارد خواھان نظارت بين المللی در مورد تحقيقاتی که اسرائيل انجام می دھد ،بشود زيرا در برخی از
موارد آنچه که اتفاق افتاده جنبه جنايی دارد و اسرائيل می کوشد به آنھا رنگ تروريستی بدھد )»صوت فلسطين«،
دوازدھم اکتبر .(2013
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 چند تشکل و از جمله يگان ھای شھدای االقصی ،يگان ھای ويژه آزادگان گاليل ،انشعابيون االقصی و گروه اسدﷲ
العالب مسئوليت جنايت را بر عھده گرفته اند )»دينا الوطن« ،يازدھم سپتامبر  .(2013ولی درستی پذيرش اين
مسئوليت ھا مورد ترديد می باشد.

چھار شھروند اسرائيلی به اتھام فعاليت ھای انتفامجويانه دستگير شدند
 در نھم اکتبر  2013در ساعات ظھر شکايتی در مورد وارد آمدن آسيب به اموال در کفر »جلود« )در شمال غرب
رام ﷲ( دريافت شد .در پی بررسی نيروھای امنيتی اسرائيلی معلوم شد که به مدرسه روستا و ھفت خودرو خسارت
وارد شده و يک تاکستان را نيز آتش زده اند .نيروھای امنيتی اسرائيل در اين رابطه چھار اسرائيلی را بازداشت کردند
که در جريان دستگيری يک سرباز ارتش در اثر اصابت سنگ به طور سطحی زخمی شد )سخنگوی ارتش اسرائيل،
نھم اکتبر .(2013

تحوالت در نوار غزه
گذرگاه الرفح
 در اين ھفته فعاليت ھا در گذرگاه »الرفح« به صورت محدود ادامه داشت .چند صد مسافر و به ويژه زائران مکه
در آستان عيد قربان از آنجا عبور کردند .ھمچنين در دوازدھم اکتبر  2013قريب به  60کاميون که به ويژه حاوی
مصالح ساختمانی اھدايی از سوی اميرنشين قطر بودند وارد نوار غزه شدند .حکومت مصر برای چھاردھم تا نوزدھم
اکتبر  2013به مناسبت عيد قربان گذرگاه را بست )»صفا« ،چھاردھم اکتبر .(2013

تنش در روابط حماس و مصر ادامه دارد
 در چارچوب فعاليت پيگيرانه نيروھای امنيتی مصر عليه تونل ھای زيرزمينی ،آنھا يک خانه دو طبقه را در بخش
مصری مرز نوار غزه با »الرفح« تخريب کردند زيرا در داخل آنجا يک تونل ويژه قاچاق به داخل نوار غزه يافت
شده بود .به ادعای شاھدان عينی ،نيروھای مصری با توسل به زور ساکنان خانه را از آنجا بيرون راندند )»رسالت.
نت« ،سيزدھم اکتبر .(2013در مقابل سران حکومت حماس ھمچنان تأکيد می کنند که ھيچگونه دخالتی در آنچه که
در مصر روی می دھد ندارند .اسماعيل ھنيه نخست وزير حماس دوباره اظھار داشت که حماس در امور داخلی مصر
دخالت نمی کند و تأکيد کرد که حماس خواھان حفظ امنيت ملی مصر است )»صفا« ،سيزدھم اکتبر .(2013
 ھمزمان سران حماس ھمچنان از حکومت مصر انتقاد می کنند ،صالح البرداويل ،از سران حماس در مصاحبه ای
گفت مصر تصميم گرفته نوار غزه را تحريم کند و تماس بين مصر و حماس کم شده و تنھا با منابع امنيت داخلی مصر
انجام می گيرد .وی از پاسخ به اين پرسش که آيا حماس حاضر است حکومت جديد مصر را به رسميت بشناسد طفره
رفت و توضيح داد که حماس ملزم نيست به رييس جمھوری موقت مصر تبريک بگويد چرا که وی در جريان
انتخابات دموکراتيک برگزيده نشده است .به گفته البرادويل ،با ثبات در اوضاع به مصر تبريک خواھد گفت )آژانس
خبرگزاری چين ،ھشتم اکتبر .(2013

اوضاع در سازمان جھاد اسالمی فلسطين
 سازمان جھاد آزادی فلسطين که در اين روزھا بيست و ششمين سالگرد برپايی خود را جشن گرفته ،در غزه
مراسمی برپا داشت.
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در خان يونس ،يک راھپيمايی تحت عنوان حمايت از اورشليم برگزار گرديد و در آن سران جھاد اسالمی

در نوار غزه شرکت کردند ،و در حالی که پالکاردھايی را مبنی بر حمايت از مسجد االقصی و اورشليم بر سر
دست داشتند در خيابان ھای مرکزی شھر به راه افتادند .در پايان راھپيمايی ،مراسمی نيز برگزار شد و احمد
المدلل ،عضو ارشد حماس در سخنانی گفت که گزينه »مقاومت« و »جھاد« تنھا راه آزادی سازی مسجداالقصی
و اورشليم می باشد )»پال تودی« ،يازدھم اکتبر .(2013


در الشجاعيه ،مراسمی برگزار شد که در آن احمد مدلل دستآوردھای شاخه نظامی جھاد اسالمی را در طول

عمليات نظامی »ستون ابر« برشمرد .وی گفت که شاخه نظامی جھاد می تواند سرزمين فلسطين را به قبرستان
برای دشمن صھيونيستی مبدل کند )»پال دی« ،يازدھم اکتبر .(2013

تظاھرات و مراسم جھاد اسالمی برای آزادی فلسطين در خان يونس
)»پال تودی« ،يازدھم اکتبر (2013

تالش برای برقراری آشتی بين سازمان ھای سلفی و حماس در نوار غزه
 ابوعبدﷲ المقدسی ،از سران سازمان سلفی ھا در نوار غزه فاش ساخت که چند ماه است تماس ھای پيگيری با
تشکل حماس به منظور رسيدن به توافق در جريان است و ھدف آن است که اختالفات بين سلفی ھا و حماس برطرف
شود .به گفته المقدسی ،با ميانجيگری منابع اسالمی تماس ھايی جريان دارند و احتماالً به زودی توافق بين طرفين
اعالم خواھد شد )»الشرق االوسط« ،نھم اکتبر  .(2013او يادآور شد که دو طرف در ھشت مورد با ھم گفت و گو
می کنند که اھم آنھا عبارتند از )»الشرق االوسط« ،نھم اکتبر :(2013


دادن آزادی عمل سياسی – نظامی و اجتماعی به سلفی ھا در نوار غزه.



توقف دستگيری ھا.



برپايی يک اداره مشترک برای پيگيری مشکالت و مسايل .



سلفی ھا نيز به نوبه خود تعھد می کند شرايط »آرامش« وتصميمات حکومت حماس را حفظ کنند و در
داخل نوار غزه به ھيچگونه اقدام تروريستی نپردازند.

171-13

8

اوضاع حکومت خودگردان فلسطينی
مصاحبه محمود عباس
 محمود عباس رييس حکومت خودگردان فلسطينی در مصاحبه مفصلی که با شبکه تلويزيونی حکومت خودگردانی
داشت به چند مطلب و از جمله روند صلح با اسرائيل ،اوضاع امنيتی و منطقه ای و غيره اشاره کرد .بخشی از اين
مطالب )تلويزيون فلسطينی ،دھم اکتبر : (2013


روند صلح :محمود عباس توضيح داد که با آمريکايی ھا توافق شده گفت و گوھا بر اساس مرزھای سال

 1967با مبادله زمين به صورت محدود طی توافق انجام شود و تأکيد کرد که فلسطينی ھا در رابطه با اورشليم
گذشتی نخواھد کرد .عباس گفت :بھر حال ھرگونه توافق به رأی گيری از ملت گذاشته می شود و افزود:
حکومت خودگردانی موافقت کرده در طول زمان گفت و گوھا به مراجع بين المللی مراجعه نکند ولی اين امر
مشروط بدان شده که اسرائيل زندانيان فلسطينی را که پيش از توافق اوسلو به زندان افتاده اند ،آزاد کند .به گفته
عباس حتی اگر اسرائيل تصميم بگيرد که زندانيان را آزاد نکند ،گفت و گوھا ادامه خواھد يافت ولی در چنين
صورتی حکومت خودگردانی خود را برای مراجعه به سازمان ھای بين المللی آزاد خواھد يافت.


اوضاع امنيتی ،محمود عباس دست اندازی ھای اسرائيل را به مناطق  Aو حمالت مکرر ارتش اسرائيل را

به فلسطينی ھا نکوھش کرد و اقدامات ساکنان آبادی ھای اسرائيلی نشين عليه فلسطينی ھا را مورد شماتت قرار
داد و ادعا کرد که اين گونه اقدامات با ياری ارتش اسرائيل انجام می گيرد .محمود عباس کشتار سه اسرائيلی،
دو سرباز و يک شھروند را نکوھش کرد.

محمود عباس در حال مصاحبه با شبکه تلويزيونی فلسطينی
)تلويزيون فلسطينی ،دھم اکتبر )(2013

واکنش فلسطينی ھا نسبت به سخنرانی بنيامين نتانياھو در دانشگاه برايالن
 منابع فلسطينی سخنرانی بينامين نتانياھو را در دانشگاه برايالن مورد انتقاد شديد قرار دادند و گفتند از سخنان او
چنين برمی آيد که می خواھد در راه روند صلح اختالل ايجاد کند )ششم اکتبر : (2013
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محمود عباس ،به ويژه از سخنان نتانياھو در مورد اورشليم مرزھای سال  1967و ھويت يھودی کشور

اسرائيل انتقاد کرد و گفت :اگر اسرائيل می خواھد به عنوان يک کشور يھودی باشد بايد به سازمان ملل مراجعه
کند )تلويزيون فلسطينی ،دھم اکتبر (2013


ياسر عبد رب ،دبير کل کميته اجرايی ساف نتانياھو را نژادپرست و سمبل افراط گرايی ناميد و ادعا کرد که

ھدف او اين است که گفت و گوھای صلح شکست بخورد .او يادآور شد که کادر رھبری فلسطينی ھا حاضر
نيست تاريخی را به عنوان زادگاه قوم يھود به رسميت بپذيرد )»القدس العربی« ،ھشتم اکتبر .(2013


توفيق التيراوی ،عضو کميته مرکزی فتح به ويژه به اين بخش از سخنان نتانياھو واکنش نشان داد که گفت

نبايد پناھندگان فلسطينی به خاک اسرائيل باز گردند .او گفت جنبش فتح ھرگز شمشير ،سنگ و راه درگيری را
رھا نکرده و کيريت اربع ،گوش عتصيون به اسرائيل تعلق ندارند و ناصره ،يافو و حيفا نيز فلسطينی باقی
خواھند ماند )»معان« ،نھم اکتبر .(2013

فعاليت ھا و تبليغات ضد اسرائيلی
رسيدگی و توجه پيگير فلسطينی ھا به موضوع اورشليم و تپه معبد مقدس
 در ھفته ھای اخير فلسطينی ھا بيش از گذشته موضوع آينده اورشليم و مسجد االقصی را مطرح می کنند و ادعا می
نمايند که اسرائيل به فعاليت ھايی پرداخته که ممکن است موجب شود وضع فعلی در اين مکان ھا تغيير کند .در اين
چارچوب ،فلسطينی ھا به راھپيمايی ،ھمآيش و تظاھرات در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه می پردازند و سران
فلسطينی درباره آنھا به اظھارنظر بيشتری می پردازند.
 از جمله ،در جريان ھمآيش سازمان بين المللی قدس که در بيروت انجام شد خالد مشعل رييس دفتر سياسی حماس
سخنرانی کرد و سخنان او به صورت مستقيم از روی پرده ظاھراً به ھنگام توقفش در ترکيه پخش شد .مشعل در
سخنانش نسبت به اقدامات اسرائيل در اورشليم ھشدار داد و خواھان انجام فعاليت ھايی به منظور »نجات اورشليم«
گرديد .وی ھمچنين توصيه کرد تالش ھای ديپلماتيک و سياسی به ھدف تقويت موقعيت فلسطينی ھا در اورشليم انجام
شود .مشعل خواھان آن شد که فلسطينی ھای بيشتری به مسجد االقصی بروند )شبکه »القدس« ،نھم اکتبر  .(2013در
مقابل احمد عاصف ،سخنگوی فتح به سخنان مشعل حمله کرد و گفت :حماس بر سر اورشليم و االقصی معامله می کند
تا از تنگنا در برابر مصر رھا شود )»وفا« ،نھم اکتبر .(2013
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سخنرانی خالد مشعل از طريق پرده ويدئويی در ھمآيش قدس در بيروت پخش شد )وبسايت »عين الحلوه« ،نھم اکتبر (2013

 جنبش حماس ،بيانيه ای انتشار داد و در آن ھشدار داد که يھوديان قصد دارند در محوطه مسجد االقصی يک کنيسا
بنا کنند .در بيانيه اقدام اسرائيل ،جنايت صھيونيستی و تالشی مأيوسانه برای محو آثار اسالمی از مسجد توصيف
گرديده است )»فلسطين اينفو« ،دوازدھم اکتبر .(2013

فعاليت ھای تبليغی فتح با شرکت ديپلمات ھای خارجی در بيت جال
 نبيل شعث ،عضو کميته مرکزی فتح و مسئول روابط خارجی آن ،ھمراه با کميته ھای »مقاومت مردمی مبارز« با
جداره امنيتی در بيت جال با شرکت سفيران و کنسول ھای اروپايی به فعاليت ھای توجيھی پرداخت و در جريان آن
در زيتون چينی شرکت کرد .نبيل سعث ،خواھان »مقاومت مردمی« در قبال سلطه گری اسرائيل شد )وبسايت »قدس
نيوز« ،يازدھم اکتبر  ;2013و راديو »مونتی« ،دوازدھم اکتبر  .(2013در جريان فعاليت ھای چند تن از فعاالن به
جداره آبادی »ھر گيلو« ،که به ادعای آنان بر روی زمين ھای بيت جال کار گذاشته شده بود صدمه زدند )شبکه
تلويزيونی  ،PNNيازدھم اکتبر .(2013
 يادآوری می شود که حکومت خودگردان فلسطينی و فتح تالش می کنند موجب دخالت ديپلمات ھای اروپايی و
فعاالن ضد اسرائيلی خارجی در رويدادھای مربوط به »مقاومت مردمی« بشوند .و اين کار خود را موجب
مشروعيت بخشيدن به اين مبارزه تلقی می کنند و می انديشند از اين طريق از کشاورزان فلسطينی در قبال ساکنان
آبادی ھای اسرائيلی نشين دفاع بھتر صورت خواھد گرفت و به ويژه از طريق کشورھای اروپايی می توانند عليه
اسرائيل به فعاليت ھای ديپلماتيک در سطح بين المللی دست بزنند.
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در طرف راست :ديپلمات ھای خارجی که در فعاليت ھای منطقه بيت جال شرکت کرده اند )شبکه  ،PNNيازدھم اکتبر (2013
در طرف چپ :نبيل شعث در جريان فعاليت ھا در منطقه بيت جال مصاحبه می کند )شبکه  ،PNNيازدھم اکتبر (2013

فعاالن فلسطينی به جداره امنيتی که در اطراف آبادی »ھر گيلو« برپا شده در جريان گشت ديپلمات ھای خارجی صدمه وارد می کنند
)»وفا« ،يازدھم اکتبر (2013

بررسی قضايی جديد در مورد رويدادھای کشتی »ماوی مرمره« ،در ترکيه
 در دھم اکتبر  2013در دادگاه استانبول چھارمين دور محاکمه افسران ارشد پيشين اسرائيل که در رويدادھای کشتی
»ماوی مرمره« شرکت داشته اند )در ماه مه  (2010برگزار شد .در جريان جلسات دادگاه ،فعاالن بين المللی که در
سفر کشتی شرکت داشتند شھادت دادند و ادامه محاکمات به بيست و ھفتم مارس  2014موکول شد )»رويترز« دھم
اکتبر  . (2013در جريان محاکمه وکالی مدافع خواھان آن شدند که افسران اسرائيلی از سوی پليس بين المللی
)اينترپل( ملزم به شرکت در دادگاه شوند ولی دادگاه اين درخواست را رد کرد )»زمان« ،يازدھم اکتبر .(2013
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