خبرھای تازه درباره ترور و نزاع فلسطينی ھا با اسرائيل
)از يازدھم تا ھفدھم دسامبر  ٢٠١٣برابر با نوزدھم تا بيست و ششم آذر
(١٣٩٢

در طرف راست :يک تانکر سوخت از قطر رھسپار گذرگاه »کرم شالوم« برای نيروگاه برق غزه است )»فلسطين اآلن« ،پانزدھم دسامبر (2013
در طرف چپ :فعاالن شاخه نظامی »جھاد اسالمی فلسطين« ،در حال توزيع کمک بين آسيب ديدگان برف و بوران در نوار غزه ديده می شوند
)»پال تودی« ،چھاردھم دسامبر (2013

رئوی گزارش

 اين ھفته نيز ھيچگونه راکتی به سوی جنوب اسرائيل شليک نشد ولی در کرانه باختری رود اردن رويدادھای
خشونت آميز تحت پوشش آنچه که »مقاومت مردمی« ناميده می شود ،ادامه يافت.
 وضع جوی بسيار سختی که در منطقه پيدا شد ،به نوار غزه خسارات سختی وارد کرد )که شامل آبگرفتگی،
تخريب ساختمان ھا و نيز وارد آمدن خسارت به محصوالت کشاورزی بود( و موجب شد که ھزاران شھروند از خانه
ھايشان تخليه شوند .حماس ضمن آنکه به کمک شھروندان پرداخت به تالش ھای ديپلماتيک بسياری دست زد تا
منابع عربی و بين المللی برای تسھيل در وضع بوجود آمده کمک کنند.
 امير قطر درخواست حماس را پذيرفت و دستور داد که ھرچه زودتر برای نوار غزه مواد سوختی و کمک ھای
ديگر فرستاده شود .ورود سوخت به نوار غزه از طريق گذرگاه مرزی »کرم شالوم« ،انجام گرفت و ساکنان نوار
غزه و سخنگوی حکومت حماس اقدام قطر را ستودند .برای ورود سوخت به نوار غزه روز جمعه گذرگاه »کرم
شالوم« را که معموالً گذرگاه تعطيل است گشود و اجازه داد سوخت گاز و کاميونھای حامل آب و کمک ھای بشر
دوستانه منتقل شود.
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اوضاع امنيتی در جنوب اسرائيل
شليک راکتی
 در اين ھفته ھيچگونه راکت يا خمپاره ای به خاک اسرائيل شليک نشد.

نمودار شليک راکتی به سوی جنوب اسرائيل از آغاز سال 2012

1

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

0

0

3

0

1

4

دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر اوت

5
ژوئيه

5

2
مه

ژوئن

13

1

2

0

آوريل مارس فوريه ژانويه

در مجموع از زمان پايان عمليات نظامی
»ستون ابر« در نوامبر  36 ،2012فروند
راکت به سوی خاک اسرائيل شليک گرديد
که  5راکت پرتاب شده به سوی شھر ايالت
را نيز شامل می شود.

نمودار شليک راکتی ساالنه به سوی جنوب اسرائيل
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از آغاز سال  36 ،2013فروند راکت به
سوی خاک اسرائيل شليک شده است .

دسامبر
- 2008
ژانويه
2009
دوره
عمليات
»سرب
مذاب «
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1

اين آمار مربوط به تا ھفدھم دسامبر  2013است و شامل شليک خمپاره ای نمی شود.
2
اين آمار شامل شليک خمپاره ای نمی شود.
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اوضاع در کرانه باختری رود اردن
ادامه فعاليت ھای خشونت آميز و تالش برای انجام تعرضات تروريستی در کرانه باختری رود اردن
 در کرانه باختری رود اردن رويدادھای خشونت آميز تحت پوشش آنچه که »مقاومت مردمی« نام گرفته ادامه يافت
و در جريان آن به سوی نيروھای امنيتی و شھروندان اسرائيلی سنگ و گلوله ھای برفی و بطری آتش زا پرتاب شد
و در جاده ھای مرکزی کرانه باختری رود اردن چند تالش برای تعرض تروريستی انجام گرفت .در دھم دسامبر
 2013فلسطينی ھا به سوی يک اتوبوس اسرائيلی در مجاورت »العروب«) ،گوش عتصيون( سنگ پرتاب کردند و
راننده اتوبوس به طور سطحی مجروح شد و به اتوبوس که مجھز بود ،خسارت سنگينی وارد شد )آژانس »تسبيت«،
دھم دسامبر .(2013
 ده ھا جوان فلسطينی در يازدھم دسامبر  2013بخش بزرگی از جداره امنيتی حايل بين »العزريا« و اورشليم را
تخريب کردند .به موجب گزارش ھا آنھا در جداره يک شکاف به پھنای چھار متر ايجاد نمودند )»معان« ،يازدھم
دسامبر .(2013

فلسطينی ھا در حال پرتاب گلوله ھای برفی به سوی نيروھای ارتش اسرائيل ديده می شوند
)صفحه فيسبوک رسمی اداره بسيج سازماندھی »فتح« ،پانزدھم دسامبر (2013

تحوالت مربوط به نوار غزه
فعاليت نامنظم در گذرگاه الرفح
 در جريان ھفته فعاليت نامنظم گذرگاه »الرفح« ادامه داشت .از روز جمعه سيزدھم دسامبر  2013گذرگاه بسته
شده و در چند روزی نيز که آنجا باز بوده آمد و شد در حد محدود جريان داشته است )»صفا« ،يازدھم دسامبر
.(2013
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 ماھر ابوصبحه ،رييس اداره گذرگاه ھا از سوی حکومت حماس گفت :تماس ھايی با مصر برای بازگشايی گذرگاه
»الرفح« در جريان است .به گفته ابوصبحه برف و کوالک در نوار غزه لزوم گشايش گذرگاه »الرفح« را برای انتقال
کمک ھای بشردوستانه الزامی می نمايد وی از دولت مصر خواست اجازه گشايش گذرگاه را صادر کند تا در پی برف
و توفان اخير بتوان کمک ھای الزم را به نوار غزه وارد ساخت )»رساله .نت« ،شانزدھم دسامبر .(2013

وضع نوار غزه در پی کوالک زمستانی
 وضع جوی سختی که در پايان ھفته گذشته در منطقه بوجود آمد ،موجب وارد آمدن زيان به نوار غزه شد و اوضاع
سختی را که در آنجا بدون توفان نيز وجود داشته وخيم تر ساخت .افزون بر قطع متوالی و مداوم برق ،برف و توفان
شديد خسارات سنگينی را نيز وارد کرد و از جمله خانه ھای بسياری خراب شد و به محصوالت کشاورزی آسيب
رسانيد .به دليل آبگرفتگی شديد ،ھزاران تن از ساکنان نوار غزه از خانه ھايشان تخليه شدند .دولت حماس برای کمک
به شھروندان فعاليت زيادی را آغاز کرد و بسياری از فعاالن خود را برای کمک به آنھا که از برف و کوالک صدمه
ديده بودند و ترميم خسارات بسيج ساخت .ھمزمان سران حماس به تالش ديپلماتيک دست زدند و از سران عربی و
بين المللی خواستند برای دادن تسھيل در تنگنای بوجود آمده به ياری بپردازند.

راست :فعاالن تشکيالت امنيتی حکومت حماس در حال انتقال »اينکوباتور« برای يک کودک شيرخواره در خانه ای در يکی از محالت آب گرفته
ديده می شوند )صفحه فيسبوک وزارت کشور حماس ،پانزدھم دسامبر  .(2013چپ :توزيع مواد بين نيازمندان توسط فعاالن سازمان »جھاد
اسالمی فلسطين« )»پال تودی« ،شانزدھم دسامبر (2013

کمک قطر
 در روز سيزدھم دسامبر  2013اسماعيل ھنيه نخست وزير حماس در نوار غزه با امير قطر شيخ تميم بن حمد
تلفنی گفت و گو کرد و او را در جريان اوضاع سختی که پس از بروز کوالک زمستانی در نوار غزه بوجود آمده
قرار داد .امير قطر به سازمان ھای کشورش دستور داد فوراً سوخت به ارزش  32ميليون دالر و مايحتاج اساسی
ديگری به ارزش  28ميليون دالر به نوار غزه بفرستند تا به ساکنان نوار غزه جھت مقابله با وضع دشوار جوی
کمک شود )خبرگزاری  ،QNAسيزدھم دسامبر .(2013
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 ارسال  473ھزار ليتر سوخت اھدايی قطر برای نيروگاه برق از طريق گذرگاه مرزی »کرم شالوم« با استقبال و
سپاس از قطر از سوی ساکنان نوار غزه و نيز سخنگوی دولت حماس روبرو شد )»فلسطين اآلن« ،پانزدھم دسامبر
 .(2013فتحی الشيخ خليل رييس اداره انرژی در دولت حماس در غزه و نيز وھاب الغصيون يکی از مقامات اردش
حماس دريک کنفرانس مطبوعاتی در غزه گفتند که اين دولت اميدوار است که نظر به ارسال سوخت از سوی قطر
نيروگاه برق غزه نيز به تنھايی به تدريج فعال خواھد شد و تامين جريان برق برای مردم غزه به حالت پيش از بحران
انرژی يعنی به ميزان روزی ھشت ساعت بازخواھد گشت )»پال تودی« ،پانزدھم دسامبر  .(2013در پانزدھم
دسامبر  2013فعاليت نيروگاه برق غزه تجديد شد.

راست :سخنگوی دولت حماس وھاب الغصيون در برابر نيروگاه برق غزه يک کنفرانس مطبوعاتی تشکيل داد.
چپ :بيانيه ای حاکی از تشکر از قطر و امير آن کشور بخاطر کمک سخاوتمندانه او به مردم به نوار غزه در جريان کوالک شديد
زمستانی)»فلسطين اآلن« ،شانزدھم دسامبر (2013

اوضاع در حکومت خودگردان فلسطينی
 اسماعيل ھنيه ،نخست وزير حماس در مورد اوضاع نوار غزه با محمود عباس گفت و گو کرد و بر بحران برق
تأکيد گذاشت .در پی اين گفت و گوی تلفنی وھاب بصيد سخنگوی تشکيالت فلسطينی اعالم داشت که دولت می کوشد
بحران برق در نوار غزه را حل کند .به گفته او پيشنھاد مربوط به کاھش ماليات ھا )که حکومت خودگردانی وصول
می کند( ھنوز ھم پايدار است و انتظار می رود که دولت حماس برای انتقال پول ھای اخذ شده از مصرف برق
ساکنان نوار غزه تضمين ھايی بدھد )»دنيا الوطن« ،يازدھم دسامبر  .(2013رامی حمدﷲ ،نخست وزير در حکومت
خودگردان فلسطينی توضيح داد که دولت وی ھمچنان آماده است بدون ماليات ويژه سوخت صنعتی ،برای نيروگاه برق
غزه سوخت به آنجا بفرستد )»وفا« ،يازدھم دسامبر .(2013

کمک اسرائيل
 سازمان »اونرا« از اسرائيل درخواست کرد که به ساکنان نوار غزه کمک کند .ھمآھنگ کننده عمليات دولت
اسرائيل در مناطق فلسطينی به سازمان آب اسرائيل اجازه داد از طريق گذرگاه مرزی »کرم شالوم« تجھيزات ويژه
پمپ آب به نوار غزه بفرستد .وی تأکيد کرد که اسرائيل به ھر گونه اقدام الزم جھت کمک به شھروندان نوار غزه
ھمانند ساکنان کرانه باختری رود اردن دست خواھد زد )»وای.نت«  ،ynetچھاردھم دسامبر .(2013
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 اسرائيل آماده کمک رسانی به ساکنان نوار غزه شد و افزون بر يک ميليون و دويست ھزار ليتر سوخت اھدايی
قطر از طريق گذرگاه مرزی »کرم شالوم« تجھيزات ديگری به نوار غزه منتقل گرديد .از روز جمعه سيزدھم دسامبر
 2013از جمله کپسول ھای گاز ويژه پختن غذا و چندين کاميون حاوی تجھيزات ضروری و وسايل بشر دوستانه به
سوی نوار غزه فرستاده شد )ھمآھنگ کننده عمليات دولت اسرائيل در مناطق خودگردان فلسطينی ،شانزدھم دسامبر
.(2013

کمک ھای سازمان ھای بين المللی به ساکنان نوار غزه
 چندين سازمان بين المللی برای کمک به نوار غزه بسيج شدند ،از جمله سازمان  IHHترکيه يک ھمآيش برای
کمک برپا داشت که رييس سازمان ابتکار آن را بر عھده داشت و اعالم شد توانسته کمک ھايی به ارزش شش ميليون
و پانصد ھزار دالر از  57کشور اسالمی عضو خود گردآوری کند .رييس سازمان  IHHبولنت يلدريم اطالع داد که
پول کمکی از طريق اردن و مصر به نوار غزه منتقل خواھد شد )وبسايت سازمان  ،2013 IHHپانزدھم دسامبر
.(2013

راست :يک اعالميه مربوط به کمپين گردآوری کمک پولی برای نوار غزه.
چپ :بولنت يلدريم در ھمآيش سازمان کميته اسالمی سخنرانی می کند )وبسايت  ,IHHشانزدھم دسامبر .(2013

عمليات نظامی ارتش مصر در صحرای سينا
 نيروھای امنيتی مصر در جريان ھجوم از پيش طرح شده به يک انبار ويژه کود شيميايی در »الرفح« مصر ،قريب
به  10تن مواد منفجره از نوع  ABCرا مصادره کردند .گفتنی است که اين نوع ماده منفجره که در ساخت راکت و
بمب کاربرد دارد به تازگی درابعادی زياد به نوار غزه قاچاق می شود )روزنامه »المصری اليوم« ،چھاردھم دسامبر
.(2013
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کيسه ھای حاوی مواد انفجاری از نوع  ABCکه نيروھای امنيتی مصر آن را در جريان حمله در »الرفح« مصر مصادره کردند
)»المصری اليوم« چھاردھم دسامبر (2013

بيانيه حماس در آستانه سالگرد برپايی اين جنبش
 در پی شرايط سخت زمستانی که اين روزھا بر زندگی مردم در نوار غزه حاکم شد جنبش حماس راه پيمايی ھا و
برخی از آيين ھايی را که به مناسبت بيست و ششمين سالگرد برپايی اين نھضت تدارک ديده بود لغو کرد )شبکه
»االقصی« ،دوازدھم دسامبر  .(2013درھمين حال به مناسبت بيست و ششمين سالگرد برپايی جنبش حماس که با
چھاردھم دسامبرمصادف است ،اين جنبش در يک بيانيه ک بيانيه بر اصول اصلی خود تاکيد کرد )وبسايت دفتر اطالع
رسانی حماس سيزدھم دسامبر  2013که در ذيل به برخی از نکات آن اشاره می شود:



»مقاومت« به معنای مبارزه مسلحانه يک گزينه راھبردی در تامين حقوق حقه فلسطينی ھا و زمين ھای
آنھا و دفاع از اماکن مقدس است.



قدس )اورشليم( ھمچنان بعنوان سمبل فلسطين و سرلوحه معضل فلسطينی ھا باقی خواھد ماند.



حماس کامالً با ھر گونه توافق يا تفاھم ميانی که در چارچوب آنھا فلسطينی ھا ناچار شوند از بخشی از
زمين ھای يا بخشی از اماکن مقدسه يا يکی از حقوق حقه خود صرفنظر کنند مخالف است.



ادامه محاصره نوار غزه و بستن گذرگاه الرفح به منزله جنايت عليه فلسطينی ھا است.
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اوضاع در حکومت خودگردان فلسطينی
گفت و گو با اسرائيل
 جان کری ،وزير خارجه آمريکا يک بار ديگر در تاريخ ھای دوازدھم و سيزدھم دسامبر  2013از منطقه ديدار
کرد تا برای پيشبرد گفت و گوی اسرائيلی فلسطينی به تالش بپردازد .کری در جريان اين سفر با نخست وزير اسرائيل
بنيامين نتانياھو و نيز با رييس حکومت خودگردان فلسطينی محمود عباس ديدار و گفت و گو کرد.
 جان کری در پايان ديدار خود در منطقه گفت :ھدف اياالت متحده ھمانند گذشته برقراری توافق نھايی بين اسرائيل و
فلسطينی ھا بدون تفاھم ميانی بين آنھا است و دو طرف بايد تعھدھای خود را اجرا کنند و طی مدت  9ماه تعيين شده
به گفت و گو ادامه دھند )تا پايان ماه آوريل  .(2014جان کری ھمچنين اطالع داد که مرحله ديگر آزادی زندانيان
فلسطينی مطابق برنامه تعيين شده در بيست و نھم دسامبر 3انجام خواھد شد) .وبسايت وزارت خارجه آمريکا ،سيزدھم
دسامبر  .(2013جان کری در پی ديدار خود در مصاحبه ای گفت که در مورد نکات پيچيده مربوط به گفت و گوھا
پيشرفت حاصل شده و تأکيد کرد که گفت و گوھا در پشت درھای بسته و در سکوت ادامه خواھد يافت ),ABC
پانزدھم دسامبر .(2013
 محمود عباس به ھنگام ديدار با جان کری يک نامه رسمی را به او تسليم کرد که در آن آمده بود حکومت فلسطينی
پيشنھاد آمريکا را در زمينه ترتيبات امنيتی بين اسرائيل و فلسطينی ھا مبنی بر آنکه حضور نيروھای امنيتی اسرائيل
در مرزھای شرقی با اردن باقی بماند ،رد می کند )خبرگزاری فرانسه ،سيزدھم دسامبر .(2013محمود عباس
ھمچنين درخواست جان کری را برای ديدار سه گانه ای که بنيامين نتانياھو در آن حضور داشته باشد رد کرد و گفت:
ھنوز ھيچگونه پيشرفتی در گفت و گوھا حاصل نشده است )»معان« ،چھاردھم دسامبر .(2013

محمود عباس در دفتر خود در رام ﷲ با جان کری ديدار کرد )»وفا« ،دوازدھم دسامبر (2013

3

در پی ديدار پيشين جان کری ،حکومت خودگردان فلسطينی امکان به تعويق انداختن مرحله سوم زندانيان تروريست فلسطينی را رد کرده بود
)»الحيات الجديده« ،دھم .(2013
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 اوضاع در مرز شمالی
يک سرباز ارتش اسرائيل در يک رويداد تعرضی در مرز لبنان جان باخت
 در ساعات غروب روز پانزدھم دسامبر يک سرباز ارتش اسرائيل در جريان آتشباری در ناحيه »راس النقوره«
که در مرز لبنان واقع است به قتل رسيد .اين سرباز »شلومی کھن« نام داشت و به ھنگامی که در ساعت بيست و سی
دقيقه به وقت محلی در جاده به سوی پاسگاه »رأس النقوره« حرکت می کرد از طرف مرز لبنان به سوی او آتشباری
انجام شد که در نتيجه وی جان باخت .در پی اين رويداد اسرائيل پيام قاطعی خطاب به سازمان ملل درمورد تعھدات
دولت و ارتش لبنان در اين خصوص ارسال کرد )سخنگوی ارتش اسرائيل ،شانزدھم دسامبر .(2013
 رسانه ھای لبنان گزارش دادند که عامل آتشباری يک عضو ارتش لبنان به نام »حسان ابراھيم« و از اھالی منطقه
»عکار« در شمال لبنان بوده است )»الحدث نيوز« ،شانزدھم دسامبر  .(2013اين سرباز لبنانی که پس از اين
تعرض از پاسگاه خود گريخته بود فردای آن روز خود را به ارتش لبنان تسليم کرد .ارتش لبنان در يک بيانيه رسمی
اعالم داشت که حادثه تيراندازی در »رأس النقوره« جنبه شخصی داشته و ارتش لبنان خود را نسبت به قطعنامه
 1701شورای امنيت متعھد می داند )وبسايت ارتش لبنان ،شانزدھم دسامبر  .(2013ارتش لبنان ھمچنين اعالم کرد
آنچه اتفاق افتاده از سوی يک سرباز انجام شده و موضوع تحت بررسی قرار دارد ) ,NTVشانزدھم دسامبر .(2013
 وزير دفاع اسرائيل موشه يعلون تأکيد کرد که دولت و ارتش لبنان مسئول قتل سرباز ارتش اسراييل ھستند و در
صورتی که سرباز لبنانی نافرمانی کرده اسرائيل می خواھد بداند که وی چگونه مجازات خواھد شد و ارتش لبنان
برای جلوگيری از تکرار چنين رويدادی چه خواھد کرد .در شانزدھم دسامبر افسران ارتباطی ارتش اسرائيل با
افسران ارتش لبنان و مسئوالن يونيفيل ديدار کردند تا جزييات بيشتری از اين رخداد قرار بگيرند.

راست :سرباز اسراييلی به قتل رسيده در مرز با لبنان شلومی کھن )سخنگوی ارتش اسرائيل ،شانزدھم دسامبر .(2013
چپ :نيروھای ارتش اسرائيل در منطقه تيراندازی ديده می شوند )»الوطن العربی« ،ھفدھم دسامبر .(2013
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