ﺧﺒﺮهﺎﯼ ﺗﺎزﻩ درﺑﺎرﻩ ﺗﺮور و ﻧﺰاع ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
)از ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻢ اﮐﺘﺒﺮ (2013

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ« در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن اداﻣﻪ دارد .در ﻃﺮف راﺳﺖ :ﻓﻌﺎﻻن »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ« در
اﺑﻮدﻳﺲ ﺑﻪ ﺟﺪارﻩ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺁﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ )»ﻣﻌﺎن« ،ﺑﻴﺴﺖ و دوم اﮐﺘﺒﺮ  .(2013در ﻗﺴﻤﺖ وﺳﻂ و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ :ﻳﮏ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮدرو ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت
»ﮐﻔﺮ ﻋﺰون« در اﺛﺮ ﺳﻨﮓ ﭘﺮاﻧﯽ دﭼﺎر ﺁﺳﻴﺐ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )»ﺷﺎرﻳﺎ دﻳﺎﻣﻨﺖ ،ﺁژاﻧﺲ »ﺗﺴﺒﻴﺖ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم اﮐﺘﺒﺮ (2013

رﺋﻮس ﮔﺰارش

 اﻳﻦ هﻔﺘﻪ روﻧﺪ ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺘﯽ و ﺧﻤﭙﺎرﻩ اﯼ از ﺳﻮﯼ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .دو ﻓﺮوﻧﺪ راﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺑﻨﺪر
»اﺷﮑﻠﻮن« ﺷﻠﻴﮏ ﺷﺪ و دو ﺧﻤﭙﺎرﻩ در ﺷﻮراﯼ ﻣﺤﻠﯽ »اﺷﮑﻮل« در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎز ﺑﺮ زﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎد .در واﮐﻨﺶ ،ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ
هﺎﯼ ﻧﻴﺮوﯼ هﻮاﻳﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻳﮏ هﺪف ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ .در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن
روﻳﺪادهﺎﯼ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ از ﺳﻮﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ« ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و
از ﺟﻤﻠﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدﻧﺪ.
 در ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻢ اﮐﺘﺒﺮ  2013در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﺮوب ﻗﺮار ﺑﻮد  26زﻧﺪاﻧﯽ اﻣﻨﻴﺘﯽ دﻳﮕﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از ﺗﻮاﻓﻖ
»اوﺳﻠﻮ« ﺑﻴﻦ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﻳﺎﺗﯽ دﺳﺖ زدﻩ و ﺑﻪ ﺣﺒﺲ هﺎﯼ دراز ﻣﺪت ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﺁزاد ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً هﻤﻪ ﺁزاد ﺷﺪﮔﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ »ﻓﺘﺢ« هﺴﺘﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﻢ در اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺁزادﯼ ﺻﻠﺢ
ﺳﺘﻴﺰان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺤﺚ هﺎﯼ ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﯼ در رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎن دارد.ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺁزاد ﺷﺪﻩ در ﻣﺮﮐﺰ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ »اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﻪ« در رام اﷲ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
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اوﺿﺎع در ﺟﻨﻮب اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
 در ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ اﮐﺘﺒﺮ  2013دو ﻓﺮوﻧﺪ راﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺷﻮراﯼ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻨﺪر »اﺷﮑﻠﻮن« ﺷﻠﻴﮏ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از
ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎع ﻣﻮﺷﮑﯽ »ﮔﻨﺒﺪ ﺁهﻨﻴﻦ« ﻣﻨﺤﺮف و ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪ و راﮐﺖ دوم ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎز اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
ﺁﺳﻴﺐ ﻳﺎ زﻳﺎن وارد ﻧﻴﺂﻣﺪ )ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ  ،ynetﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ اﮐﺘﺒﺮ .(2013

 در ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ اﮐﺘﺒﺮ  ،2013دو ﺧﻤﭙﺎرﻩ در ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎز ﮐﺸﺎورزﯼ در ﻣﺠﺎورت ﺟﺪارﻩ اﻣﻨﻴﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺁﺑﺎدﻳﻬﺎﯼ »اﺷﮑﻮل« ،ﺑﺮ زﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﺟﺎﻧﯽ ﻳﺎ زﻳﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﻴﺂورد )ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺷﻮراﯼ ﻣﺤﻠﯽ »اﺷﮑﻮل«،
ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ اﮐﺘﺒﺮ .(2013

ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب اﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﺁﻏﺎز ﺳﺎل 20121
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در ﻣﺠﻤﻮع از زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻄﺎﻣﯽ
»ﺳﺘﻮن اﺑﺮهﺎ« در ﻧﻮاﻣﺒﺮ 36 ،2012
ﻓﺮوﻧﺪ راﮐﺖ در ﺧﺎﮎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ
اﻓﺘﺎدﻩ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ راﮐﺖ ﺷﻠﻴﮏ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ
ﺑﻨﺪر اﻳﻼت را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 1اﻳﻦ ﺁﻣﺎر ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ اﮐﺘﺒﺮ  2013اﺳﺖ .اﻳﻦ دادﻩ هﺎﯼ ﺁﻣﺎرﯼ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻠﻴﮏ ﺧﻤﭙﺎرﻩ اﯼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
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ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺟﻨﻮب اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
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از ﺁﻏﺎز ﺳﺎل  36 ،2013ﻓﺮوﻧﺪ راﮐﺖ
ﺑﻪ ﺳﻮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﻠﻴﮏ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻴﺮوﯼ هﻮاﻳﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
 در واﮐﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﮐﺖ هﺎﯼ ﺷﻠﻴﮏ ﺷﺪﻩ ،ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ هﺎﯼ ﻧﻴﺮوﯼ هﻮاﻳﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻳﮏ هﺪف ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﺷﻤﺎل
ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺁن دو ﻣﻮﺷﮏ اﻧﺪاز ﮐﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدﻳﺪ )رادﻳﻮﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﻴﺴﺖ
و هﺸﺘﻢ اﮐﺘﺒﺮ .(2013
 رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﻤﻠﻪ هﻮاﻳﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺁﺳﻴﺐ وارد ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ )ﺷﺒﮑﻪ »اﻻﻗﺼﯽ«،
»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻵن« ،ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ اﮐﺘﺒﺮ  .(2013ﺣﻤﺎس در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﯼ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر داد اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﻣﺴﺌﻮل ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ »وﺧﻴﻢ
ﺷﺪن اوﺿﺎع« ﻧﺎﻣﻴﺪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﺮد و هﺸﺪار داد ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ و هﻤﮑﺎرﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﺮاﯼ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )»ﺣﻤﺎس اﻳﻨﻔﻮ« ،ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ اﮐﺘﺒﺮ .(2013

 2اﻳﻦ ﺁﻣﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻠﻴﮏ ﺧﻤﭙﺎرﻩ اﯼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
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ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎﯼ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻴﺮوﯼ هﻮاﻳﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﭘﯽ ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺘﯽ از ﺳﻮﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎﯼ ﺻﻠﺢ ﺳﺘﻴﺰ )»اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ.ﻧﺖ« ،ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ اﮐﺘﺒﺮ (2013

اوﺿﺎع در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن
ﻳﮏ ﺗﺮورﻳﺴﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ »ﺳﺘﻮن اﺑﺮهﺎ«
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺮض ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﺗﻞ ﺁوﻳﻮ را ﻃﺮح ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،ﺑﻪ هﻼﮐﺖ رﺳﻴﺪ
در ﺑﻴﺴﺖ و دوم اﮐﺘﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺑﺎح ﺷﮑﺮﯼ ﻋﺎﺻﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺮض ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺳﺎل  2012در ﻳﮏ اﺗﻮﺑﻮس
در ﺷﻬﺮ ﺗﻞ ﺁوﻳﻮ« ،ﺣﺎدﺛﻪ اﯼ ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت »ﺳﺘﻮن اﺑﺮهﺎ« رخ داد ،در ﻧﺰدﻳﮑﯽ روﺳﺘﺎﯼ »ﺑﻠﻌﻴﻦ« از ﺳﻮﯼ
ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷﺪ و هﺪف ﺁﺗﺸﺒﺎرﯼ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ هﻼﮐﺖ رﺳﻴﺪ .ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮاﯼ
دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ او رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ وﯼ ﮔﺮﻳﺨﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻧﻴﺮوهﺎ ﺑﻪ ﺁﺗﺸﺒﺎرﯼ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﭙﺲ در ﻏﺎرﯼ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺖ و در
ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺒﺎدل ﺁﺗﺶ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .در ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت دو ﺗﻦ از هﻤﺪﺳﺘﺎن وﯼ از اﻋﻀﺎﯼ ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ دﺳﺘﮕﻴﺮ
ﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ دو روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﻴﺴﺖ و دوم اﮐﺘﺒﺮ .(2013
 ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺻﯽ ﺳﺎﮐﻦ »ﺑﻴﺖ ﻟﻘﻴﻪ« ،در ﻣﺠﺎورت ﺷﻬﺮ رام اﷲ و ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1985از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در اﺳﺮاﺋﻴﻞ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .وﯼ ﺟﺰو
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان ﻳﮏ ﻋﻤﻞ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﻳﮏ اﺗﻮﺑﻮس در ﺷﻬﺮ ﺗﻞ ﺁوﻳﻮ در روز ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﮑﻢ ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2012در ﺟﺮﻳﺎن
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ »ﺳﺘﻮن اﺑﺮهﺎ« ﺑﻮد )ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﻴﺴﺖ و دوم اﮐﺘﺒﺮ  .(2013در ﭘﯽ ﻗﺘﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺻﯽ
ﮔﺰارش هﺎﯼ ﺿﺪ و ﻧﻘﻴﻀﯽ درﺑﺎرﻩ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ او اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ ،از ﻳﮏ ﺳﻮ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﻤﺎس ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﯼ اﻧﺘﺸﺎر
داد و در ﺁن ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ وﯼ از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻤﺎس ﺑﻮدﻩ و اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺮض ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در اﺗﻮﺑﻮس ﺷﻬﺮ ﺗﻞ ﺁوﻳﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ
ﺑﺎﻧﺪ ﺣﻤﺎس ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )وﺑﺴﺎﻳﺖ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﻤﺎس ،ﺑﻴﺴﺖ و دوم اﮐﺘﺒﺮ  .(2013در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺷﺎﺧﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ »ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ« ،ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺻﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ )»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﻴﻮم« ،ﺑﻴﺴﺖ و
دوم اﮐﺘﺒﺮ .(2013
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در ﻃﺮف راﺳﺖ :ﭘﻮﺳﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ )»ﭘﺎل ﺗﻮدﯼ« ،ﺑﻴﺴﺖ و دوم اﮐﺘﺒﺮ  .(2013در ﻃﺮف ﭼﭗ :اﻋﻼﻣﻴﻪ اﻧﺘﺸﺎر
ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﺳﻮﯼ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﻤﺎس )وﺑﺴﺎﻳﺖ »ﻳﮕﺎن هﺎﯼ ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ﻗﺴﺎم« ،ﺑﻴﺴﺖ و دوم اﮐﺘﺒﺮ (2013

 اﻧﻔﺠﺎر ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﭘﺎﻳﻴﺰ  2012در ﺷﻬﺮ ﺗﻞ ﺁوﻳﻮ ،در اﺗﻮﺑﻮﺳﯽ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﺮﮐﺰﯼ »ﺷﺎﺋﻮل
هﻤﻠﺦ« در روز ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﮑﻢ ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،2012ﮐﻪ ﺁﺧﺮﻳﻦ روز از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ »ﺳﺘﻮن اﺑﺮهﺎ« ﺑﻮد رخ داد .در اﺛﺮ
اﻧﻔﺠﺎر اﺗﻮﺑﻮس  29ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ و در هﻤﺎن روز ﻋﺎﻣﻼن اﻧﻔﺠﺎر اﺗﻮﺑﻮس ﮐﻪ هﻤﮕﯽ ﻋﻀﻮ ﻳﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺣﻤﺎس و ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و اﮐﺜﺮًا در »ﺑﻴﺖ ﻟﻘﻴﻪ« ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ در
ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻤﺒﯽ را در داﺧﻞ اﺗﻮﺑﻮس ﻗﺮار دادﻩ و ﺑﺮاﯼ اﻧﻔﺠﺎر ﺁن از راﻩ دور از ﺗﻠﻔﻦ هﻤﺮاﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻩ
ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﺗﺮورﻳﺴﺘﻬﺎ ﻳﮏ ﻋﺮب ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺳﺎﮐﻦ »ﻃﻴﺒﻪ« را ﮐﻪ زادﻩ »ﺑﻴﺖ ﻟﻘﻴﻪ« ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ او ﺑﻤﺐ را داﺧﻞ اﺗﻮﺑﻮس ﻗﺮار داد و ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮد در روﺳﺘﺎﯼ ﻳﺎدﺷﺪﻩ ،اﻃﻼع داد و او از راﻩ
دور ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻠﻔﻦ هﻤﺮاﻩ ،ﺑﻤﺐ را ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮐﺮد )ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﻴﺴﺖ و دوم اﮐﺘﺒﺮ .(2012

اﺗﻮﺑﻮس در ﭘﯽ اﻧﻔﺠﺎر دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺳﺎﻳﺖ ﻓﻴﺴﺒﻮﮎ ﭘﻠﻴﺲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﮑﻢ ﻧﻮاﻣﺒﺮ .(2012
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 ﺳﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻣﺮگ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺻﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش ﺗﺴﻠﻴﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس در ﻧﺎﻣﻪ اﯼ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺗﺮورﻳﺴﺖ ﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺮگ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﺑﺪون دﻟﻴﻞ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺴﻠﻴﺖ
ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ )»وﻓﺎ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم اﮐﺘﺒﺮ  .3(2013دوﻟﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﻧﺸﺴﺖ هﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻗﺘﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺻﯽ را در »ﺑﻠﻌﻴﻦ« ﻣﻮرد ﻧﮑﻮهﺶ ﻗﺮار داد )»وﻓﺎ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم اﮐﺘﺒﺮ  .(2013ﺣﺴﻴﻦ اﻻﻋﺮج ،رﻳﻴﺲ دﻓﺘﺮ
ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﻠﻴﺘﯽ ﺑﺮاﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻋﺎﺻﯽ ارﺳﺎل داﺷﺖ و در ﺁن» ،ﺟﻨﺎﻳﺎت هﺮ روزﻩ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان را ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ« ﻧﮑﻮهﺶ ﮐﺮد )وﺑﺴﺎﻳﺖ »ﮔﺎرد رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم اﮐﺘﺒﺮ  .(2013ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻊ
ﺟﻨﺎزﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺻﯽ در روﺳﺘﺎﯼ زادﮔﺎهﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ﺁن ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﮑﻞ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ و در رأس ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺮان ﺟﻬﺎد
اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ﺣﻤﺎس ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﺴﺪ را ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻣﺮاﺳﻢ ﻟﻴﻼ ﻏﺎﻧﻢ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮ رام راﷲ ﻧﻴﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد.

ﻟﻴﻼ ﻏﺎﻧﻢ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار رام اﷲ در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎرﯼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺻﯽ
)ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻴﺴﺒﻮﮎ دوﺳﺘﺪاران ﻟﻴﻼ ﻏﺎﻧﻢ ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم اﮐﺘﺒﺮ (2013

از ﻗﺎﭼﺎق ﺟﻨﮓ اﻓﺰار ﺑﻪ ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﺷﺪ
 ارزﻳﺎﺑﺎن ﮔﻤﺮﮎ ﺑﻨﺪر »اﺷﺪود« در ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم اﮐﺘﺮ ﺑﻴﺶ از  14000ﻗﺒﻀﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺳﺮد و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎدﻳﺮﯼ ﮐﺎﻻﯼ
دﻳﮕﺮ را ﮐﻪ واردات ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﺟﻨﮓ اﻓﺰارهﺎ درون ﻳﮏ ﮐﺎﻧﺘﻴﻨﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ
رود اردن ﺟﺎﺳﺎزﯼ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .وارد ﮐﻨﻨﺪﻩ ادﻋﺎ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﮐﺎﻧﺘﻴﻨﺮ ﺣﺎوﯼ زﻳﻨﺖ ﺁﻻت ،ﮐﻴﻒ ،وﺳﺎﻳﻞ ﺁراﻳﺸﯽ ،ﻣﻮﯼ ﺳﺮ و
ﻏﻴﺮﻩ اﺳﺖ .ﺑﺎزرﺳﺎن ﮔﻤﺮﮎ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺘﻴﻨﺮ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺁن را ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ و در ﺁن  4000ﺷﻮﮎ دهﻨﺪﻩ
ﺑﺮﻗﯽ هﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮاغ ﻗﻮﻩ ،ﻳﮑﻬﺰار ﺑﺎﺗﻮم ﻓﻠﺰﯼ 3200 ،ﭘﺎﺷﻨﺪﻩ ﮔﺎز ﻓﻠﻔﻞ 2000 ،ﺗﻴﺮﮐﻤﺎن و ﻧﻴﺰ  400وﺳﻴﻠﻪ ﻟﻴﺰرﯼ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﮐﺎﻧﺘﻴﻨﺮ از ﭼﻴﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﺪﻩ و ﻳﮏ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮ ﺣﺒﺮون وارد ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺁن ﺑﻮد .ﺑﺮرﺳﯽ هﺎﯼ ﭘﻠﻴﺲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ادارﻩ
ﻣﺎﻟﻴﺎت ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮدﻩ ﮐﺎﻻهﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻼت اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد )ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ادارﻩ ﻣﺎﻟﻴﺎت
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم اﮐﺘﺒﺮ .(2013

 3ﺑﻌﺪًا ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس از وﺑﺴﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ رﺳﻤﯽ ﺁژاﻧﺲ ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ »وﻓﺎ« ،ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .وﻟﯽ در وﺑﺴﺎﻳﺖ ﮔﺎرد
رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ و ﻧﻴﺰ وﺑﺴﺎﻳﺖ دﻓﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺘﺢ هﻤﭽﻨﺎن اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻗﺮار دارد.
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وﺳﺎﻳﻞ ﺟﻨﮕﯽ ﺳﺮد و ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺎﻧﺘﻴﻨﺮ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ )ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ادارﻩ ﻣﺎﻟﻴﺎت اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم اﮐﺘﺒﺮ .(2013

 در واﮐﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﮐﺸﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ وﺳﺎﻳﻞ درون ﮐﺎﻧﺘﻴﻨﺮ ﻳﺎدﺷﺪ ،ﺳﺮهﻨﮓ ﻋﺪﻧﺎن اﻟﻀﻤﻴﺮﯼ ،ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺳﺮوﻳﺲ
اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮔﻔﺖ ﺁﻧﭽﻪ ارﺳﺎل ﺷﺪﻩ وﺳﺎﻳﻞ ﺁﺗﺶ ﺑﺎزﯼ و ﻓﺸﻔﺸﻪ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ در ﻣﻐﺎزﻩ هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﺼﺪ دارد از ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎدﻩ ﻳﮏ ﻣﺎﺟﺮاﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﺪ )ﺁژاﻧﺲ
ASIA؛ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ اﮐﺘﺒﺮ .(2013

اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن
 در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن ،روﻳﺪادهﺎﯼ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ« ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد،
اداﻣﻪ دارد .در اﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدﯼ ﺳﻨﮓ و ﺑﻄﺮﯼ ﺁﺗﺶ زا ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و
ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﻼم ﺷﺪ در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺻﻠﺢ ﺳﺘﻴﺰان ﺑﻤﺐ ﺁﻣﺎدﻩ
ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از روﻳﺪادهﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد:


در ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ اﮐﺘﺒﺮ  ،2013هﺸﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ و ﻳﮏ دﺧﺘﺮﮎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ روﺳﺘﺎﯼ »اﻟﻔﻮر« در

ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﺣﺒﺮون )اﻟﺨﻠﻴﻞ( در اﺛﺮ ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ اﺗﻮﺑﻮس و ﺧﻮدروﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁن ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ زﺧﻤﯽ
ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺠﺮوﺣﻴﻦ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ )»واﯼ.ﻧﺖ«  ،ynetﺑﻴﺴﺖ
و ﺷﺸﻢ اﮐﺘﺒﺮ .(2013


در ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ اﮐﺘﺒﺮ  ،2013ﻳﮏ راﻧﻨﺪﻩ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺷﻬﺮﮎ »ﻣﻮدﻳﻌﻴﻦ« ،در ﭼﻬﺎر راﻩ

»دﻳﺮﻗﺪﻳﺲ« ،در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد ﮔﺰارش داد ﮐﻪ هﺪف ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺑﺎزرﺳﯽ از ﺧﻮدرو اﻳﻦ راﻧﻨﺪﻩ
ﺟﺎﯼ دو ﮔﻠﻮﻟﻪ دﻳﺪﻩ ﺷﺪ و ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺑﺮاﯼ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻋﺎﻣﻼن ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ )ﺁژاﻧﺲ
»ﺗﺴﺒﻴﺖ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ اﮐﺘﺒﺮ .(2013


در ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ اﮐﺘﺒﺮ  ،2013ﻳﮏ ﺑﻤﺐ ﻇﺎهﺮًا ﺁﻣﺎدﻩ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻳﮏ دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺗﻮﺑﻮس ﺣﺎﻣﻞ ﮐﻮدﮐﺎن

در ﻧﺰدﻳﮑﯽ »ﮐﻔﺮ ﻳﻌﺒﺪ« در ﺷﻤﺎل ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺁن ﺁﺳﻴﺒﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ﺳﺮﻧﺸﻴﻦ
اﺗﻮﺑﻮس ﻧﺮﺳﻴﺪ و زﻳﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ وارد ﻧﺸﺪ )»واﯼ.ﻧﺖ ،ynetﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ اﮐﺘﺒﺮ .(2013
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در ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم اﮐﺘﺒﺮ  ،2013در ﻣﺠﺎورت روﺳﺘﺎﯼ »ﮐﻔﺮ ﻋﺰون« در ﺷﺮق ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﻪ ،ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻳﮏ

ﺧﻮدروﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺳﻨﮓ ﭘﺮاﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺁن ﻳﮏ زن ﺳﺎﮐﻦ اورﺷﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻄﺤﯽ زﺧﻤﯽ ﺷﺪ )ﺁژاﻧﺲ
»ﺗﺴﺒﻴﺖ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم اﮐﺘﺒﺮ .(2013


در ﺑﻴﺴﺖ و دوم اﮐﺘﺒﺮ  ،2013ﻓﻌﺎﻻن ﮐﻤﻴﺘﻪ هﺎﯼ »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ« در اﺑﻮدﻳﺲ ﺑﻪ ﺟﺪارﻩ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺁﺳﻴﺐ

رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ )»ﻣﻌﺎن« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم اﮐﺘﺒﺮ (2013

ﮔﺰارش رﺳﺎﻧﻪ هﺎ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻳﮏ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ از ﺳﻮﯼ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ؛ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ در ﺻﺪد هﻮاﮐﺮدن ﭘﻬﭙﺎد ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
 ﮔﺰارش هﺎﻳﯽ ﮐﻪ در رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ،ﺗﺸﮑﻴﻼت اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در
ﺷﻬﺮ ﺣﺒﺮون )اﻟﺨﻠﻴﻞ( ﻳﮏ ﺑﺎﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎس را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ هﻮاﭘﻴﻤﺎﯼ ﺑﺪون
ﺳﺮﻧﺸﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﺰارﺷﻬﺎ ،ﺳﺮان ﺣﻤﺎس از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
هﻤﮑﺎرﯼ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﮐﺸﻒ اﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .ﺻﻼح اﻟﺒﺮدوﻳﻞ از ﺳﺮان ﺣﻤﺎس ﮔﻔﺖ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ اﻋﻀﺎﯼ ﺑﺎﻧﺪ
ﻳﮑﯽ از ﻧﺘﺎﻳﺞ هﻤﺂهﻨﮕﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮان ﻓﺘﺢ و در رأس ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﺑﻪ اﻳﻦ هﻤﮑﺎرﯼ هﺎ
اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )»ﭘﺎل ﺗﻮدﯼ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ اﮐﺘﺒﺮ .(2013

ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻮار ﻏﺰﻩ
اوﺿﺎع در ﮔﺬرﮔﺎﻩ
 ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺶ روز از ﮔﺸﺎﻳﺶ ﮔﺬرﮔﺎﻩ »اﻟﺮﻓﺢ« ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺑﺮاﯼ ﺑﺎزﮔﺸﺖ زاﺋﺮان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ از ﻣﮑﻪ ،در ﺑﻴﺴﺖ و
ﭘﻨﺠﻢ اﮐﺘﺒﺮ  2013اﻳﻦ ﮔﺬرﮔﺎﻩ وﺑﺎرﻩ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﯽ ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮدﻳﺪ )»اﻟﺮأﯼ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ
اﮐﺘﺒﺮ .(2013

اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ
 رﺳﺎﻧﻪ هﺎ و ﺳﺮان ﺣﻤﺎس ﺑﻪ ﮔﺰارش زﻳﺎن هﺎﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ در ﭘﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﮔﺬرﮔﺎﻩ هﺎ و ﺗﻮﻧﻞ هﺎﯼ
زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ دهﻨﺪ .ﻣﻌﺎون وزﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎد در دوﻟﺖ ﺣﻤﺎس ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﮐﺸﺎورزﯼ ،راﻩ و ﺗﺮاﺑﺮﯼ
و اﻣﻮر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ زﻳﺎن ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ وارد ﺷﺪﻩ و اﻳﻦ زﻳﺎن در ﻣﺎﻩ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ  230ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻮد )»ﺻﻔﺎ«،
»اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ.ﻧﺖ« ،ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ اﮐﺘﺒﺮ  .(2013هﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﺮان ﺗﺮ ﺑﻮدن ﺳﻮﺧﺖ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ در ﻣﻘﺎﻳﺒﻞ ﺳﻮﺧﺖ ﻗﺎﭼﺎق ﺷﺪﻩ ،ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎﯼ ﺳﺎﮐﻦ ﻏﺰﻩ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﺁن را ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدﯼ از
دﺳﺖ دادﻩ اﻧﺪ )»اﻻﻳﺎم« ،ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ اﮐﺘﺒﺮ .(2013

ﺣﻤﺎس ﺧﻮاهﺎن رﺑﻮدن ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺷﺪ
 ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺁزادﯼ ﮔﻴﻠﻌﺎد ﺷﻠﻴﻂ  ،ﺳﺮﺑﺎز رﺑﻮدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ،ﺣﻤﺎس ﺧﻮاهﺎن رﺑﻮدن ﺳﺮﺑﺎزان
اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ دﻳﮕﺮﯼ ﺷﺪ .ﻳﮑﯽ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺁزاد ﺷﺪﻩ ﻃﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻠﻴﻂ و ﻋﻀﻮ ﮐﺎدر ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺣﻤﺎس و
ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮوﻧﺪﻩ زﻧﺪاﻧﻴﺎن از ﺳﻮﯼ ﺣﻤﺎس ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﯼ ﮔﻔﺖ :ﺣﻤﺎس ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ هﻤﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ از زﻧﺪان
هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻗﺪام ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وﯼ ،هﻤﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ هﺎﯼ »ﻣﻘﺎوﻣﺖ« ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﺮوﯼ ﻣﻴﺰ اﺳﺖ و
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رﺑﻮدن ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﻳﮑﯽ از ﮔﺰﻳﻨﻪ هﺎﯼ اﺻﻠﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﻘﻖ هﺪف ﺁزاد ﮐﺮدن زﻧﺪاﻧﻴﺎن اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ اﺳﺖ
)»اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ.ﻧﺖ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم اﮐﺘﺒﺮ .(2013
 ﻣﺸﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﯼ ،از ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﺣﻤﺎس ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺁزادﯼ ﺷﻠﻴﻂ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻮﻳﻖ »ﻣﻘﺎوﻣﺖ« ﺑﺮاﯼ ﺗﺠﺪﻳﺪ
اﻳﻦ دﺳﺘﺂورد ﮔﺮدﻳﺪﻩ و »ﻣﻘﺎوﻣﺖ« ﺑﻪ هﺮ اﻗﺪام ﻻزم ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺧﻮد دﺳﺖ ﺧﻮاهﺪ زد )»اﻟﺮأﯼ« ،ﺑﻴﺴﺖ و
ﺳﻮم اﮐﺘﺒﺮ .(2013

ﻳﺎرﯼ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق اﻋﺎﻧﻪ ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ در ﻏﺰﻩ
 ﮔﺮوﻩ اﻋﺎﻧﻪ اﻻﻧﺼﺎر ،هﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ در روز ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم اﮐﺘﺒﺮ  2013ﻳﮏ ﻣﺮاﺳﻢ
ازدواج دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺑﺮاﯼ  162زوج از ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ ﮐﺸﺘﻪ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺗﺮﺗﻴﺐ داد .هﺰﻳﻨﻪ هﺎﯼ ﻣﺮاﺳﻢ
ازدواج ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺳﻮﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ
ﮔﺮدﻳﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻮﻳﮋﻩ وﻇﻴﻔﻪ دارد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ ﮐﺸﺘﻪ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .4هﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ
ﮐﻪ در ﻣﺎﻩ رﻣﻀﺎن اﻣﺴﺎل )ژوﺋﻴﻪ  (2013اﻳﺮان ﺑﺴﺘﻪ هﺎﯼ ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﯼ دو ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ در
ﻧﻮار ﻏﺰﻩ دادﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان ﺁن ﻣﻨﻄﻘﻪ دادﻩ ﺷﻮد )»ﭘﺎل ﺗﻮدﯼ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ اﮐﺘﺒﺮ .(2013

ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج ﮔﺮوهﯽ در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ .ﭘﺮﭼﻢ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و اﻳﺮان ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ و ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ :ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ﺷﻬﻴﺪان ﺁن از ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻠﺖ اﻳﺮان
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )»ﭘﺎل ﺗﻮدﯼ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ اﮐﺘﺒﺮ 5(2013

اوﺿﺎع در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺁزادﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮهﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ -ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
 دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻋﻼم داﺷﺖ در ﭘﯽ ﺗﺼﻤﻴﻤﯽ ﮐﻪ در ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ ژوﺋﻴﻪ  2013ﺑﺮاﯼ از ﺳﺮﮔﻴﺮﯼ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎﯼ
ﺻﻠﺢ ﺑﻴﻦ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺁزادﯼ  26زﻧﺪاﻧﯽ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ دﻳﮕﺮ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺮﺣﻠﻪ
 4ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ اﻳﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺁﻏﺎز اﻧﻘﻼب اﻳﺮان ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺁﻳﺖ اﷲ روح اﷲ ﺧﻤﻴﻨﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ .ﺑﻴﻨﺎد ﺷﻬﻴﺪ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ در ﺳﺎل  1993ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺑﻪ هﺪف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ ﮐﺸﺘﻪ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ و  5700ﺧﺎﻧﻮادﻩ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ و
ﺧﺎرج از ﺁن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ دارد و دﻓﺎﺗﺮ اﺻﻠﯽ ﺁن در ﻟﺒﻨﺎن ﻗﺮار دارد.
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دوم از ﮔﺎﻣﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮاﯼ اﺑﺮاز ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺁزاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
اﮔﺮ هﺮ ﻳﮏ از ﺁزاد ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻗﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ را از ﺳﺮ ﺑﮕﻴﺮد دوﺑﺎرﻩ در ﺣﺒﺲ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد )وﺑﺴﺎﻳﺖ دﻓﺘﺮ
ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ اﮐﺘﺒﺮ  .(2013زﻧﺪاﻧﻴﺎن در روز ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻢ اﮐﺘﺒﺮ  2013ﺁزاد ﺷﺪﻧﺪ .اﮐﺜﺮ ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و هﻤﻪ ﭘﻴﺶ از اﻣﻀﺎﯼ ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻠﺢ »اوﺳﻠﻮ« ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﻗﺘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻩ و  19ﺗﺎ  28ﺳﺎل
در ﺣﺒﺲ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ 21 .ﺗﻦ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺁزاد ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ رﻓﺘﻨﺪ.
 ﺑﺮاﯼ زﻧﺪاﻧﯽ هﺎﯼ ﺁزاد ﺷﺪﻩ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن »اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﻪ« در ﺷﻬﺮ رام اﷲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس و ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺎدر رهﺒﺮﯼ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل رﺳﻤﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ ﻧﻴﺰ از
زﻧﺪاﻧﻴﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ )»اﻻﻳﺎم« و »ﻣﻌﺎن« ،ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ اﮐﺘﺒﺮ  .(2013ﺻﺎﺋﺐ ﻋﺮﻳﻘﺎت ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﻴﺘﻪ اﺟﺮاﻳﯽ
ﺳﺎف ،دوﺑﺎرﻩ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺁزادﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺑﺎ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎ ﻳﺎ اداﻣﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺁﺑﺎدﯼ هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﻧﺸﻴﻦ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد و ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ در ﻗﺒﺎل ﺁن ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﭙﺮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را
ﺑﺮاﯼ ﻣﺪت  9ﻣﺎﻩ در ﻃﻮل اﻧﺠﺎم ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ و ﺗﻮاﻓﻖ در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺗﻼش اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮاﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮع هﺎ ،ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻳﮏ اﻣﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺟﻨﺎﺣﻬﺎﯼ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﺳﺖ )»ﻣﻌﺎن« ،ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ اﮐﺘﺒﺮ .(2013

اﺳﺎﻣﯽ ﺗﺮورﻳﺴﺖ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺁزاد ﺷﺪﻩ
ﺷﻤﺎرﻩ

ﻧﺎم

ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن واﺑﺴﺘﻪ

ﺟﺰﻳﻴﺎت

.1

ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاهﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺮ

ﻓﺘﺢ

.2

راﻓﻊ ﻓﺮهﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺮاﺟﻪ

ﻓﺘﺢ

.3

ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺼﺒﺎغ

ﻓﺘﺢ

.4

ﺣﺎذم ﻗﺎﺳﻢ ﻃﺎهﺮ ﺷﺒﻴﺮ

ﻓﺘﺢ

.5

ﺣﻠﻤﯽ ﺣﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻌﻤﺎوﯼ

ﻓﺘﺢ

.6

اﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪاﻣﻮﻧﯽ

ﻓﺘﺢ

.7

ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺪاد ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ

ﻓﺘﺢ

.8

ﺷﺮﻳﻒ ﺣﺴﻦ ﻋﺘﻴﻖ اﺑﻮ دﺣﻴﻠﻪ

ﻓﺘﺢ

.9

ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﺎﻣﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻨﻴﻤﺖ و زﻳﺎد
ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻨﻴﻤﺖ

ﻓﺘﺢ

هﺮ دو رام اﷲ ،در ﺳﺎل  1985دﺳﺘﮕﻴﺮ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺘﻞ ﺳﺮﺑﺎز ذﺧﻴﺮﻩ اهﺮون
اﺑﻴﺪار در ﺳﺎل  1985ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
از دﻓﺎﺗﺮ ﮔﻤﺮگ در رام اﷲ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﺎﮐﻦ اردوﮔﺎﻩ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن »ﺟﻨﻴﻦ«،در ﺳﺎل
 1991دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺣﺒﺲ اﺑﺪ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺘﻞ دو ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ هﻤﮑﺎرﯼ
ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
ﺳﺎﮐﻦ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ در ﺳﺎل  1994دﺳﺘﮕﻴﺮ
ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺘﻞ اﺳﺤﺎق روﺗﻨﺒﺮگ ﺑﺎ ﺗﺒﺮ
ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
ﺳﺎﮐﻦ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ،در ﺳﺎل  1993دﺳﺘﮕﻴﺮ
ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺘﻞ اﻳﮕﺎل واﮐﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ
ﭼﺎﻗﻮ در ﺁﺑﺎدﯼ ﺑﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮم
ﺷﺪ.
ﺳﺎﮐﻦ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ در ﺳﺎل  1993دﺳﺘﮕﻴﺮ
ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺘﻞ داوﻳﺪ روﺑﻦ در ﭘﺘﺢ ﺗﻴﮑﻮا
و اﻳﮕﺎل واﮐﻨﻴﻦ در ﺁﺑﺎدﯼ ﺑﺼﺮﻩ ﺑﻪ دو ﺑﺎر
ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
ﺳﺎﮐﻦ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ در ﺳﺎل  1993دﺳﺘﮕﻴﺮ و
ﺑﻪ دو ﺑﺎر ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺘﻞ داوﻳﺪ روﺑﻦ
در ﺁﺑﺎدﯼ ﺑﺼﺮﻩ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺨﻢ )ﻧﺎﺑﻠﺲ( در ﺳﺎل 1992
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺘﻞ ﺻﺎﺣﺒﮑﺎر ﺧﻮد
ﺁوﯼ اوﺷﺮ در ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺁﺑﺎدﯼ ﻣﺸﻮاﻩ ﺑﻪ
ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
ﺳﺎﮐﻨﺎن روﺳﺘﺎﯼ ﺻﺮﻳﻒ در  1985در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺒﺮون )اﻟﺨﻠﻴﻞ( ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺘﻞ ﻣﺌﻴﺮ ﺑﻦ
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.10

زﻳﺎد ﻣﺤﻤﻮد ﻏﻨﻴﻤﺖ

.11

رزاق ﻋﻠﯽ ﺧﻀﺮ ﺻﻼح

ﻓﺘﺢ

.12

ﻋﻔﻮ ﻣﺼﺒﺎح ﻧﻮﻓﻞ ﺷﻘﻴﺮ

ﻓﺘﺢ

.13

ﻣﺆﻳﺪ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻮاﺟﻪ

ﻓﺘﺢ

.14

ﻧﺎﺣﺞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪوﯼ ﻣﻘﺒﻞ

ﻓﺘﺢ

.15

هﺰاع ﻣﺤﻤﺪ هﺰاع ﺳﻌﺪﯼ

ﻓﺘﺢ

.16
.17

ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﮑﻮد ﺑﻨﯽ ﺣﺴﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺠﺎح

ﻓﺘﺢ

.18
.19
.20
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ﻋﻤﺮ ﻋﻴﺴﯽ رﺟﺐ ﻣﺴﻌﻮد

ﺟﺒﻬﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﺮاﯼ
ﺁزادﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

.24

ﺧﺎﻟﺪ داوود اﺣﻤﺪ ازرق

ﻓﺘﺢ

ﻳﺎﺋﻴﺮ و ﻣﻴﺨﻞ ﺗﻬﻦ در ﺟﻨﮕﻞ ﻣﺸﻮواﯼ
اورﺷﻠﻴﻢ دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻠﺤﻢ در ﺳﺎل  1993ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻗﺘﻞ ﺳﺮﺑﺎز ﮔﺎﯼ ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ در ﺑﻴﺖ اﻟﻠﺤﻢ
دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﻪ زﻧﺪان اﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺨﻢ در ﺳﺎل  1986دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ و
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﺑﻮدن و ﻗﺘﻞ ﺳﺮﺑﺎز ذﺧﻴﺮﻩ ﻋﺎﮐﻴﻮا
ﺷﻠﺸﻴﺌﻞ ﮐﻪ ﺑﻌﺪًا ﺟﺴﺪش در ﺑﻴﺖ ارﻳﻪ ﭘﻴﺪا
ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ زﻧﺪان اﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺨﻢ ،در ﺳﺎل  1992دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ و
ﺑﻪ ﺟﺮم ﻗﺘﻞ ﻳﻮﺳﻒ ﺷﻴﺮازﯼ در اﻳﻼت ﺑﻪ
زﻧﺪان اﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺗﺮورﻳﺴﺖ ﺟﺰو
ﺗﺮورﻳﺴﺖ هﺎﻳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎ از ﺑﻨﺪر ﻋﻘﺒﻪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻳﻼت رﺳﺎﻧﻴﺪﻧﺪ و ﻗﺼﺪ
داﺷﺘﻨﺪ در ﺟﺎدﻩ اﻳﻼت ﻃﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺗﻌﺮض
ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺳﺎﮐﻦ ﺣﺒﺮون در ﺳﺎل  1990دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ
و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺘﻞ ﺻﺎﺣﺒﮑﺎر ﺧﻮد ﻳﻌﮑﻮو ﺷﺎﻟﻮم
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﻋﻴﻦ ﮐﺎرم ﺑﻪ  38ﺳﺎل
زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
ﺳﺎﮐﻦ»ﺟﻨﻴﻦ« ،در ﺳﺎل  1985دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ
و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺘﻞ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻴﺎهﻮ و ﻟﺌﺎ اﻟﻤﻘﻴﺲ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻠﺒﻮع ﺑﻪ زﻧﺪان اﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
ﺳﺎﮐﻦ ﻗﻠﻴﻘﻠﻴﻪ ،در ﺳﺎل  1992دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ
و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺘﻞ ﮔﻨﻴﺎ ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ و زﺧﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ
رهﮕﺬران در ﺷﻬﺮ ﮐﻔﺮ ﺻﺒﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ
زﻧﺪان اﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
ﺳﺎﮐﻨﺎن »ﺟﻨﻴﻦ« ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ در ﺳﺎل
 1993دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ وﻟﯽ دو ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ در
 1992دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺘﻞ
ﻣﻮﺗﯽ ﺑﻴﺘﻮن ﺑﻪ زﻧﺪان اﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ.
ﻗﺎﺗﻼن هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﯽ ﺑﻴﺘﻮن وارد ﻳﮏ
ﺧﻮارﺑﺎر ﻓﺮوﺷﯽ در ﺟﺎدﻩ »ﺟﻨﻴﻦ« در ﺳﺎل
 1992ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﻮﯼ او ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ
ﮐﺮدﻧﺪ و وﯼ را ﮐﺸﺘﻨﺪ.
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻠﺤﻢ در ﺳﺎل  1984دﺳﺘﮕﻴﺮ
ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺘﻞ روﻳﺘﺎل ﺳﺮﯼ و رون
ﻟﻮﯼ ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﮔﺮدش در وادﯼ ﻣﺠﺎور دﻳﺮ
ﮐﺮﻣﻴﺰان در ﻣﺠﺎورت اورﺷﻠﻴﻢ ﺑﻪ زﻧﺪان اﺑﺪ
ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدﻳﺪ .اﻳﻦ ﺗﺮورﻳﺴﺖ دﺳﺖ هﺎﯼ
ﺁن را ﺑﺴﺖ و ﻳﮏ ﮔﻮﻧﯽ را ﺑﺮ روﯼ
ﺳﺮﺷﺎن ﻗﺮار داد و ﺳﭙﺲ از ﻧﺰدﻳﮏ ﺁﻧﻬﺎ را
هﺪف ﻗﺮار داد و ﮐﺸﺖ.
ﺳﺎﮐﻦ رام اﷲ در ﺳﺎل  1985دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ
و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺘﻞ داوﻳﺪ ﮐﺎﺳﭙﯽ راﻧﻨﺪﻩ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﻪ
 30ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
ﺳﺎﮐﻦ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ،در ﺳﺎل  1993دﺳﺘﮕﻴﺮ
ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺘﻞ ﻳﺎن ﻓﺎﻳﻨﺒﺮگ و ﻧﻴﺰ ﺳﻪ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم هﻤﮑﺎرﯼ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ
ﺳﻪ ﺑﺎر زﻧﺪان اﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻠﺤﻢ ،در ﺳﺎل  1991دﺳﺘﮕﻴﺮ
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ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺰت ﻣﻮﺳﯽ ﻗﺮﻋﺎن
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ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺘﻞ ﺷﻤﻌﻮن ﮐﻬﻦ در ﺑﺎزار
»ﻣﺨﻨﻪ ﻳﻬﻮدا« ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻤﺐ ﺑﻪ زﻧﺪان اﺑﺪ
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
ﺳﺎﮐﻨﺎن رام اﷲ در ﺳﺎل  1992دﺳﺘﮕﻴﺮ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺘﻞ ﺻﺒﯽ ﮐﻠﻴﺎن ﺑﻪ زﻧﺪان
اﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ از داﺧﻞ ﺧﻮدروﯼ
در ﺣﺎل ﮔﺬر ﺑﻪ ﺳﻮﯼ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﮐﻠﻴﺎن ﺁﺗﺶ
ﮔﺸﻮدﻧﺪ و در ﻣﺮﮐﺰ »اﻟﺒﻴﺮﻩ« در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
رهﺴﭙﺎر ﺧﺎﻧﻪ اش در ﻋﻮﻓﺮا ﺑﻮد و را
ﮐﺸﺘﻨﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺧﻮد ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ
 در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،ﻗﺪورﻩ ﻓﺎرس ،رﻳﻴﺲ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ،ﺷﻌﺒﺎن ﺟﺒﺎرﻳﻦ ،ﻣﺪﻳﺮ ﮐﻞ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻟﺤﻖ و ﺷﻬﺮدار ﻗﺒﻠﯽ
»اﻟﺒﻴﺮﻩ« ﺟﻤﺎل اﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻳﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ در رام اﷲ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻩ و ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﺤﺒﻮس
ﺷﺪﻩ در ﭼﺎرﭼﻮب «ﻣﻘﺮرات ادارﯼ« در زﻧﺪان هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺪورﻩ ﻓﺎرس ،از 25
اﮐﺘﺒﺮ  2013هﻤﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮐﻴﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ در ﺑﺎزداﺷﺖ هﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﻀﻮر در دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺗﺤﺮﻳﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و هﺮ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا دﺳﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ زد و در ﭘﯽ ﺁن ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺧﻮد ﺷﺪت ﺧﻮاهﻨﺪ
ﺑﺨﺸﻴﺪ و اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬاﯼ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻪ روز در هﻔﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ دهﻨﺪ و از هﺮ ﮔﻮﻧﻪ درﻣﺎن در درﻣﺎﻧﮕﺎﻩ هﺎﯼ زﻧﺪان هﺎ
ﺧﻮددارﯼ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻌﺒﺎن ﺟﺒﺎرﻳﻦ» ،ﺳﺨﻦ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ اﯼ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ »ﺳﻴﺎﺳﺖ
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺣﻘﻮق زﻧﺪاﻧﻴﺎن را ﻧﺎدﻳﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ« ﺑﺮ ﻣﻼ ﺷﻮد و ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون
ﮐﻴﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ،ﺁﮔﺎهﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺑﻴﺎﺑﺪ )»وﻃﻦ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم اﮐﺘﺒﺮ .(2013

ﻗﺪورﻩ ﻗﺎرس )در وﺳﻂ ﻋﮑﺲ( رﻳﻴﺲ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ،ﺷﻌﺒﺎن ﺟﺒﺎرﻳﻦ )در راﺳﺖ ﻋﮑﺲ( ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻨﻴﺎد اﻟﺤﻖ ،ﺷﻬﺮدار ﭘﻴﺸﻴﻦ »اﻟﺒﻴﺮﻩ« ﺟﻤﺎل
اﻟﻄﻮﻳﻞ )در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻋﮑﺲ( در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ در رام اﷲ )»وﻃﻦ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم اﮐﺘﺒﺮ (2013
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