اﺧﺒﺎر ﺗﺮور و ﻧﺰاع اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ  -ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
)از هﺸﺘﻢ ﺗﺎ ﭼﻬﺎردهﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2014هﺠﺪهﻢ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم دﯼ (1392

ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ در ورودﯼ دهﮑﺪﻩ »ﺳﻴﻠﻮاد« درﺷﻤﺎل رام اﷲ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺁن را »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺪﻧﯽ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﺳﻨﮓ ﭘﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻻﺳﺘﻴﮏ ﺁﺗﺶ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ )ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ »وﻓﺎ« دهﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ (2014

رﺋﻮس ﮔﺰارش

 اﻳﻦ هﻔﺘﻪ در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺳﻴﺰدهﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ ،ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم دﯼ ﻣﺎﻩ ،ﮐﻪ ﺁﻳﻴﻦ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎرﯼ ﭘﻴﮑﺮ ﺁرﻳﺌﻞ ﺷﺎرون
ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﻓﻘﻴﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )و او در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد در ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﻳﮑﯽ از ﻧﻮار ﻏﺰﻩ
ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺪ( دو ﻓﺮوﻧﺪ راﮐﺖ از ﻏﺰﻩ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﻠﻴﮏ ﮔﺮدﻳﺪ .ﭘﻴﺶ از ﺁن ﻧﻴﺰ ﺳﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﺧﻤﭙﺎرﻩ ﺑﻪ
ﺳﻮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﻠﻴﮏ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .در واﮐﻨﺶ ،ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ هﺎﯼ ﻧﻴﺮوﯼ هﻮاﻳﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ هﺪف هﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻬﺎﯼ
ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﻏﺰﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ.
 اﻳﻦ هﻔﺘﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ هﺎﻳﯽ از ﺧﺸﻨﻮدﯼ در ﻣﻴﺎن ﻋﺎﻣﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪن ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﺁرﻳﺌﻞ ﺷﺎرون
ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪ .هﻤﺰﻣﺎن ،ﺳﺮان ﺣﻤﺎس در ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﺮوز ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﻏﺰﻩ )ﻋﻤﻠﻴﺎت  22روزﻩ
ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻤﺎس( ﺳﺨﻨﺎن ﺳﺘﻴﺰﻩ ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ اﯼ ﺑﻴﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻤﺎس اﻳﻦ هﻔﺘﻪ ﺑﺴﻴﺞ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﯽ را
ﺑﺮاﯼ ﮔﺬراﻧﺪن دورﻩ هﺎﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮاﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﻏﺎز ﮐﺮد و هﺪف از اﻳﻦ اﻗﺪام را »ﺁﻣﺎدﻩ ﮐﺮدن ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاﯼ ﺁزاد
ﮐﺮدن ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ« ﻧﺎﻣﻴﺪ.
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ﺟﻨﻮب اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺣﻤﻼت راﮐﺘﯽ
 در روز ﺳﻴﺰدهﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2014زﻣﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﭘﺎﻳﺎن ﺁﻳﻴﻦ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎرﯼ ﺁرﺋﻴﻞ ﺷﺎرون ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﭘﻴﺸﻴﻦ ا
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،از ﺣﻤﻠﻪ راﮐﺘﯽ از ﻏﺰﻩ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﺒﺮ دادﻩ ﺷﺪ و ﺑﻘﺎﻳﺎﯼ اﻳﻦ دو راﮐﺖ ﺷﻠﻴﮏ ﺷﺪﻩ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪ .راﮐﺖ هﺎ
در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺟﺪارﻩ ﺣﺎﺋﻞ ﻣﻴﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻏﺰﻩ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺁﻳﻴﻦ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎرﯼ ﺷﺎرون ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺶ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ .اﻳﻦ ﺣﻤﻼت راﮐﺘﯽ درهﻤﻴﻦ ﺣﺎل ﺁﺳﻴﺐ ﺟﺎﻧﯽ ﻳﺎ زﻳﺎن ﻣﺎﻟﯽ وارد ﻧﮑﺮدﻩ ﺑﻮد )ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺳﻴﺰدهﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014
 در روز هﺸﺘﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2014ﺳﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﺧﻤﭙﺎرﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻳﮏ واﺣﺪ ﮔﺸﺖ زﻧﯽ ﻋﺎدﯼ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺟﺪارﻩ ﺣﺎﻳﻞ ﻣﻴﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻏﺰﻩ ﺷﻠﻴﮏ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﺟﺎﻧﯽ ﻳﺎ زﻳﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺖ )ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ارﺗﺶ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،هﺸﺘﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  .(2014در ﭘﯽ اﻳﻦ ﺣﻤﻼت ،ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ رهﻨﻤﻮد داد ﮐﻪ از ﮐﺎر در
ﻣﺰارع ﺧﻮد در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻏﺰﻩ ﺧﻮددارﯼ ﮐﻨﻨﺪ زﻳﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ )وﺑﺴﺎﻳﺖ
»واﯼ.ﻧﺖ« هﺸﺘﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  .(2014ﺷﺎﺧﻪ هﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺒﻬﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﺁزادﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ﺟﺒﻬﻪ ﺧﻠﻘﯽ ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ هﺮﻳﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺣﻤﻼت ﺧﻤﭙﺎرﻩ اﯼ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ دﻓﺎﺗﺮ
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ هﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ دو ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺒﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ در ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ »ﻣﻌﺎن«
ﻧﻬﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014

ﻧﻤﻮدار ﻣﺎهﻴﺎﻧﻪ ﺣﻤﻼت راﮐﺘﯽ از ﺁﻏﺎز ﺳﺎل 2013
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ﺁورﻳﻞ ﻣﺎرس ﻓﻮرﻳﻪ ژاﻧﻮﻳﻪ

در ﻣﺠﻤﻮع از ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ »ﺳﺘﻮن اﺑﺮهﺎ« در
ﻧﻮاﻣﺒﺮ  42 ،2012ﻓﺮوﻧﺪ راﮐﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺷﻠﻴﮏ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﻓﺮوﻧﺪ راﮐﺖ ﺷﻠﻴﮏ ﺷﺪﻩ
ﺑﻪ ﺑﻨﺪر اﻳﻼت در ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد .

 1اﻳﻦ ﺁﻣﺎر ﺣﻤﻼت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ روز ﭼﻬﺎردهﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  2014را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻤﻼت ﺧﻤﭙﺎرﻩ اﯼ ﻧﻴﺴﺖ.
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ﻧﻤﻮدار ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺣﻤﻼت راﮐﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﻏﺰﻩ
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از ﺁﻏﺎز ﺳﺎل  2013ﭼﻬﻞ و دو ﻓﺮوﻧﺪ
راﮐﺖ ﺷﻠﻴﮏ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ردﮔﻴﺮﯼ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

واﮐﻨﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺣﻤﻼت اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ از ﻏﺰﻩ
 ﻧﻴﺮوﯼ هﻮاﻳﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺣﻤﻼت راﮐﺘﯽ و ﺧﻤﭙﺎرﻩ اﯼ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ هﺪف هﺎﻳﯽ را در ﻏﺰﻩ
ﻣﻮرد ﺑﻤﺒﺎران ﻗﺮار داد:


در روز ﺳﻴﺰدهﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2014ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ هﺪف هﺎﻳﯽ را در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻏﺰﻩ ﺑﻤﺒﺎران ﮐﺮدﻧﺪ

ﮐﻪ ﻣﻘﺮهﺎﯼ ﺗﺮور ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد )ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﻴﺰدهﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  .(2014رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ دو ﻣﻘﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﻤﺎس و در ﻣﺮﮐﺰ ﻏﺰﻩ و ﻧﻴﺰ ﻳﮏ ﻣﻘﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﺮ اﻟﺒﻠﺢ در ﻏﺰﻩ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ هﻮاﻳﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮔﺰارش دادﻧﺪ
ﮐﻪ ﻳﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺮﮐﺶ ﺑﻤﺒﻬﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ هﺎﯼ »ﺻﻔﺎ« و
»ﻣﻌﺎن« ﺳﻴﺰدهﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014


در روز هﺸﺘﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2014ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺎﻣﺪادﯼ ﻳﮏ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ را ﮐﻪ در ﺣﺎل

ﺗﺪارﮐﺎت ﺑﺮاﯼ ﺷﻠﻴﮏ ﺧﻤﭙﺎرﻩ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ارﺗﺸﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ درﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺟﺪارﻩ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻣﻴﺎن ﻏﺰﻩ و
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﺮدﻩ و هﺪف ﻗﺮار دادﻧﺪ )ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ هﺸﺘﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  .(2014هﻤﭽﻨﻴﻦ هﻤﺎن روز
ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ هﺪف هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ دﻳﮕﺮﯼ را در ﻏﺰﻩ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ
ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ در ﻏﺮب اﻟﺮﻓﺢ ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش هﺎ ،در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ دﺳﺖ ﺳﺎز ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺁﻣﻮزش دادﻩ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ )وﺑﺴﺎﻳﺖ »واﯼ.ﻧﺖ« هﺸﺘﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  .(2014رﺳﺎﻧﻪ
هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮔﺰارش ﻣﯽ دهﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﻼت اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ هﺪف هﺎﯼ ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ در ﻏﺮب اﻟﺮﻓﺢ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ )وﺑﺴﺎﻳﺖ »اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ.ﻧﺖ« و ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ »ﺻﻔﺎ« هﺸﺘﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014

 2اﻳﻦ ﺁﻣﺎر ﺣﻤﻼت ﺧﻤﭙﺎرﻩ اﯼ را در ﺑﺮﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮد.
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 رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻳﮏ ﻧﻔﺮ و ﻧﻴﺰ زﺧﻤﯽ ﺷﺪن دو ﺗﻦ دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﺣﻤﻼت هﻮاﻳﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﺒﺮ
دادﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻧﺎم ﻓﺮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ را ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼﻣﻪ اﻟﻌﺠﻠﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ،و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ وﯼ ﻓﻌﺎل
ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن» ،در ﺟﺮﻳﺎن ﻳﮏ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻬﺎدﯼ« ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
)وﺑﺴﺎﻳﺖ »اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ.ﻧﺖ« و ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ »ﺻﻔﺎ« هﺸﺘﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  .(2014در ﭘﯽ اﻳﻦ ﺣﻤﻼت اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ،اﺣﻤﺪ اﻟﻤﺪﻟﻞ ﻳﮑﯽ
از ﺳﺮان »ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ« ﮔﻔﺖ »ﺟﻨﺎﻳﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ هﺮ روزﻩ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دهﺪ ﻧﺸﺎن از ﺁن دارد ﮐﻪ ﻗﻮاﯼ
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ در ﺻﺪد ﺗﺸﺪﻳﺪ وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع اﺳﺖ« .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او» ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻏﺰﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺁراﻳﺶ ﻣﺠﺪد ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ
و ﺗﻔﺎهﻢ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ﺁراﻣﺶ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮﯼ ﻗﺮار دهﺪ« )وﺑﺴﺎﻳﺖ »ﻗﺪس.ﻧﺖ« ﻧﻬﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014

ﻳﻬﻮدا و ﺷﻮﻣﺮون )ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن(
ﭼﺎﻗﻮ زدن ﻳﮏ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ در اورﺷﻠﻴﻢ
 در روز ﻳﺎزدهﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2014در ﺳﺎﻋﺎت ﻇﻬﺮ ﻳﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻳﮑﯽ از ﺧﻴﺎﺑﺎن هﺎﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ
ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﻮﻳﻴﻢ« )ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان( در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﺎ دروازﻩ »ﺷﺨﻢ« )ﮐﻪ ﻣﺤﻞ رﻓﺖ و ﺁﻣﺪ اﻋﺮاب ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ
هﺴﺖ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد( ،از ﺳﻮﯼ ﻳﮏ ﻣﺮد ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ اﻳﻦ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ اﺻﺎﺑﺖ
ﮐﺮد و او را زﺧﻤﯽ ﺳﺎﺧﺖ .اﻣﺎ ﺟﺮاﺣﺖ او ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ در هﺮﺣﺎل ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ .اﻗﺪام ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﻪ
ﭼﺎﻗﻮ زدن ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺧﻴﺎﺑﺎن هﺎﯼ ﺷﻬﺮهﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اورﺷﻠﻴﻢ رﺧﺪادﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرهﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
هﺎ ﺧﻮد ﺁن را ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻤﻠﻴﺎت »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻠﻘﯽ« 3ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.

درﮔﻴﺮﯼ در دهﮑﺪﻩ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ »ﻗﺼﺮﻩ«
 روز هﻔﺘﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  2014ﻳﮏ ﻧﻬﺎد اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ اﻣﻮر ﺷﻬﺮوﻧﺪﯼ ﻧﻬﺎل هﺎﯼ درﺧﺖ زﻳﺘﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﻳﮏ
ﺁﺑﺎدﯼ ﻳﻬﻮدﯼ ﻧﺸﻴﻦ در زﻣﻴﻦ هﺎﯼ ﮐﺸﺎورزﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،رﻳﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮد زﻳﺮا اﻗﺪام ﺁﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮد.
اﻣﺎ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻗﺪام ،ﻳﮏ ﮔﺮوﻩ ﻳﺎزدﻩ ﻧﻔﺮﻩ از ﺳﺎﮐﻨﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﻳﻬﻮدﯼ ﻧﺸﻴﻦ »اش ﮐﺎدوش« )»ﺁﺗﺶ ﻣﻘﺪس«( در
ﺻﺪد اﻧﺘﻘﺎﻣﮕﻴﺮﯼ از ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﺮﺁﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ »ﻗﺼﺮﻩ« ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎور ﺧﻮد »اﻧﺘﻘﺎم« ﻻزم را
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﮔﺮوﻩ ﺳﯽ ﻧﻔﺮﻩ اﯼ از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ دهﮑﺪﻩ »ﻗﺼﺮﻩ« ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﻳﻬﻮدﯼ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻩ و ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد
ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﻳﻬﻮدﯼ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﯼ ﻣﺘﺮوﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺎن دهﮑﺪﻩ هﺎﯼ »ﻗﺼﺮﻩ« و »ﮐﺮاﻳﻮت«
ﮔﺮﻳﺨﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻳﮏ ﮔﺮوﻩ دﻳﮕﺮ از ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮاﯼ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺁﻧﻬﺎ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺳﭙﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺮدﻩ و ﻣﺎﺟﺮا را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ در ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ و
اﻳﻦ ﻧﻴﺮوهﺎ ﺳﺮ رﺳﻴﺪﻩ و اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ هﺎﯼ ﻣﺤﺼﻮر را از دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎﯼ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ )وﺑﺴﺎﻳﺖ »واﯼ.ﻧﺖ«
 Ynetهﻔﺘﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014

 3در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ از ﺳﻮﯼ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﺎ را در ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻮزدهﻢ ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2013در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭼﺎﻗﻮزﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﯼ
رﻓﺘﺎرﯼ از ﺳﻮﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺒﺪل ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ .در ﺁن ﮔﺰارش ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻳﮏ ﺗﻌﺮض ﭼﺎﻗﻮزﻧﯽ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ
 2013ﻳﮏ ﺳﺮﺑﺎز ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺣﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﭘﺎدﮔﺎن ﺧﻮد درون ﻳﮏ اﺗﻮﺑﻮس ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت
را ﺑﺪروغ ،اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب »ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ« ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯽ دهﻨﺪ .اﻳﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ دارد
و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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 ﻣﻮﺷﻪ ﻳﻌﻠﻮن وزﻳﺮ دﻓﺎع اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻗﺪام ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ دهﮑﺪﻩ »ﻗﺼﺮﻩ« را ﻳﮏ ﻋﻤﻞ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر ﻧﺎﻣﻴﺪ
و ﺁن را ﺑﺸﺪت ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد .ﻳﻌﻠﻮن ﮔﻔﺖ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺑﺮاﯼ ﻣﻬﺎر ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ اﯼ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )هﺎﺁرﺗﺺ ﻧﻬﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ
.(2014
 ﺟﺒﺮان اﻟﺒﮑﺮﯼ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اﺳﺘﺎن ﻧﺎﺑﻠﺲ ،ﺷﺨﻢ ،اﻗﺪام ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎن ﺳﺎﮐﻦ روﺳﺘﺎﯼ »ﻗﺼﺮﻩ« در ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن
ﻣﻬﺎﺟﻢ را ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺮار داد و از »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ« ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﮐﺮد .اﻟﺒﮑﺮﯼ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ و
ﻧﻬﺎدهﺎﯼ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮاﯼ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮐﺸﺎورزان ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ )در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت
ﻳﻬﻮدﯼ ﻧﺸﻴﻦ هﺎ( ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ )ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ »ﻣﻌﺎن« هﻔﺘﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014

اداﻣﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ در ﻳﻬﻮدا و ﺷﻮﻣﺮون )ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن(
 اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎرﯼ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ از ﺁن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺪﻧﯽ« ﻳﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻳﻬﻮدا و ﺷﻮﻣﺮون اداﻣﻪ
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ،ﺳﻨﮓ ﭘﺮاﻧﯽ هﺎ و ﭘﺮﺗﺎب ﺑﻄﺮﯼ هﺎﯼ ﺁﺗﺶ زا ﺑﻪ ﺳﻮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ هﺎ و ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﮐﺸﻮر
ﺗﺪوام ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻼﺷﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮاﯼ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدروهﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ در ﺟﺎدﻩ هﺎﯼ اﺻﻠﯽ ﮐﺮاﻧﻪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .روز
هﺸﺘﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  2014ﻳﮏ ﺑﺎﻧﻮﯼ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ از ﺳﻨﮓ ﭘﺮاﻧﯽ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ دهﮑﺪﻩ »ﻻﻗﻒ« )در ﺷﺮق ﺷﻬﺮ
ل ﺣﺮﮐﺖ او در ﺟﺎدﻩ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻄﺤﯽ زﺧﻤﯽ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻮﯼ زﺧﻤﯽ
ﻞ در ﺣﺎ ِ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﻪ( ﻋﻠﻴﻪ اﺗﻮﻣﺒﻴ ِ
ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ )روزﻧﺎﻣﻪ هﺎﺁرﺗﺺ ﻧﻬﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014

ﻳﮏ ﺟﻮان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻈﺎهﺮات هﻔﺘﮕﯽ در ﺷﻬﺮﮎ »ﺑﻠﻌﻴﻦ« در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻄﺮﯼ ﺁﺗﺶ زا ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
)ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ »وﻓﺎ« دهﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ (2014
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ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻮار ﻏﺰﻩ
وﺿﻌﻴﺖ در ﮔﺬرﮔﺎهﻬﺎﯼ ﻏﺰﻩ
ﮔﺬرﮔﺎﻩ اﻟﺮﻓﺢ
 در روز هﺸﺘﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  2014ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺼﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﺬرﮔﺎﻩ اﻟﺮﻓﺢ ﻣﻴﺎن ﻣﺼﺮ و ﻏﺰﻩ را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺤﺪود ﻓﻌﺎل ﮐﻨﺪ .در دو هﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ از ﺁن اﻳﻦ ﮔﺬرﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ
»ﺧﺮاب ﺑﻮدن ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮهﺎ« ﺑﺮاﯼ ﺛﺒﺖ رﻓﺖ و ﺁﻣﺪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﻣﻴﺎن ﻣﺼﺮ و ﻏﺰﻩ اﻋﻼم ﺷﺪ ،ﮐﺎر ﮔﺬرﮔﺎﻩ دوﺑﺎرﻩ ﺑﺎ
اﺧﻼل روﺑﺮو ﮔﺮدﻳﺪ و ﻟﺬا دوﺑﺎرﻩ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .دوﻟﺖ ﺣﻤﺎس از دوﻟﺖ ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﻣﻮرد
»ﺑﺎزﻧﮕﺮﯼ« ﻗﺮار دهﺪ و ﺑﺮاﯼ ﺑﺮﻗﺮارﯼ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻏﺰﻩ ﺑﮑﻮﺷﺪ )وﺑﺴﺎﻳﺖ »ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻳﻨﻔﻮ« هﻔﺘﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ
.(2014

ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ دراﻧﺘﻈﺎر ﺧﺮوج از ﻧﻮار ﻏﺰﻩ در ﮔﺬرﮔﺎﻩ اﻟﺮﻓﺢ هﺴﺘﻨﺪ )وﺑﺴﺎﻳﺖ »ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻵن« ﻧﻬﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ (2014

 ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﺼﺮﯼ  34ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوازهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎﻩ ﻗﺎهﺮﻩ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻏﺰﻩ اﺧﺮاج
ﮐﺮدﻧﺪ )وﺑﺴﺎﻳﺖ »ﭘﺎل ﭘﺮس« هﺸﺘﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  .(2014ﻣﺼﺮ هﻤﭽﻨﻴﻦ از دادن اﺟﺎزﻩ ﺑﻪ ﻳﮏ هﻴﺎت اردﻧﯽ ﺑﺮاﯼ ورود ﺑﻪ
ﻏﺰﻩ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺬرﮔﺎﻩ ﻣﺼﺮﯼ اﻟﺮﻓﺢ ﺧﻮددارﯼ ﮐﺮد .اﻋﻀﺎﯼ اﻳﻦ هﻴﺎت اردﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت دﻩ روز در ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻣﺮزﯼ ﺑﻨﺪر
ﻣﺼﺮﯼ اﻟﻌﺮﻳﺶ در اﻧﺘﻈﺎر درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز از ﺳﻮﯼ دوﻟﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﺮاﯼ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻏﺰﻩ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ رد دادﻩ ﺷﺪ
)وﺑﺴﺎﻳﺖ »اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ.ﻧﺖ« دوازدهﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014

ﮔﺬرﮔﺎﻩ »ﮐﺮم ﺷﺎﻟﻮم«
 در ﻃﻮل ﻣﺎﻩ دﺳﺎﻣﺒﺮ  2013ﻋﺒﻮر ﮐﺎﻣﻴﻮن هﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺬرﮔﺎﻩ »ﮐﺮم ﺷﺎﻟﻮم« ﻣﻴﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻏﺰﻩ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.
در اﻳﻦ ﻣﺎﻩ 4522 ،ﮐﺎﻣﻴﻮن ﺣﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﮐﺎﻻ از اﻳﻦ ﮔﺬرﮔﺎﻩ وارد ﻏﺰﻩ ﺷﺪﻧﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ از ﺁن ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ،
 4172ﮐﺎﻣﻴﻮن ﺑﻪ ﻏﺰﻩ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﻣﺎﻩ دﺳﺎﻣﺒﺮ اﻓﺰاﻳﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  8.3درﺻﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ .اﻳﻦ
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اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺑﺨﺎﻃﺮ ازﺳﺮﮔﻴﺮﯼ ﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯼ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﻏﺰﻩ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻣﺎﻩ دﺳﺎﻣﺒﺮ دو روز ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﮔﺬرﮔﺎﻩ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ از
ﺳﻮﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻮﻗﺘًﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .در ﺁن ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ ﻳﮏ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ )دﻓﺘﺮ هﻤﺂهﻨﮕﯽ
اﻣﻮر اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ هﻔﺘﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014
 ﻓﺘﺤﯽ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﺁب و ﺑﺮق در ﻏﺰﻩ ﮔﻔﺖ ﺗﻤﺎس هﺎﻳﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﻏﺰﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﮑﺼﺪ ﻣﮕﺎوات دﻳﮕﺮ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺣﻤﺎس اﺳﺖ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﺁب و ﺑﺮق ﻏﺰﻩ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭘﺎﺳﺨﯽ رﺿﺎﻳﺘﺒﺨﺶ از ﺁﻣﺎدﮔﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
اﺑﺮاز اﻣﻴﺪوارﯼ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮق از اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻏﺰﻩ وﺿﻊ ﺑﺮق ﺑﺮاﯼ ﻣﺮدم و زﻳﺮﺑﻨﺎهﺎﯼ ﻏﺰﻩ را )ﮐﻪ در
دورﻩ اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان و ﺗﻨﮕﻨﺎﯼ ﺟﺪﯼ روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ( ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ )وﺑﺴﺎﻳﺖ »اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ.ﻧﺖ« ﻳﺎزدهﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014

ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﻏﺰﻩ از ﺳﻮﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎس
 وزارت ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش در دوﻟﺖ ﺣﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ وزارت ﮐﺸﻮر در اﻳﻦ دوﻟﺖ در روز هﻔﺘﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  2014از
ﺁﻏﺎز دورﻩ ﺟﺪﻳﺪ اﺟﺮاﯼ ﻃﺮح »اﻟﻔﺘﻮا« ﺑﺮاﯼ دورﻩ هﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮاﯼ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در  46دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن در
ﻏﺰﻩ ﺧﺒﺮ داد .اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن ﭘﻴﺮوزﯼ  «2ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﯽ
ﮔﻮﻳﻨﺪ ،اﻣﺴﺎل ﺳﻴﺰدﻩ هﺰار داﻧﺶ ﺁﻣﻮز ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ،از ﻣﻴﺎن داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ﮐﻼس دوازدهﻢ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن هﺎﯼ ﻏﺰﻩ دورﻩ هﺎﯼ
ﺁﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎدل ﻳﮏ ﺳﻮم ﺷﻤﺎر ﮐﻠﯽ داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻏﺰﻩ اﺳﺖ( در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎر داﻧﺶ ﺁﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ دورﻩ اﯼ را در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮔﺬراﻧﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ هﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد )ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ
»اﻻﻗﺼﯽ« در ﻏﺰﻩ ﻧﻬﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ .4(2014

ﻋﮑﺲ راﺳﺖ :ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﺣﺎل ﺁﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ )وﺑﺴﺎﻳﺖ »ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻵن«  12ژاﻧﻮﻳﻪ  .(2014ﻋﮑﺲ ﭼﭗ :اﻓﺴﺮﯼ از اﻋﻀﺎﯼ ﺗﺸﮑﻴﻼت
اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺣﻤﺎس در ﺣﺎل دادن ﺁﻣﻮزش ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ )وﺑﺴﺎﻳﺖ »ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻳﻨﻔﻮ« هﻔﺘﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014
 4در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮﯼ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ هﺸﺘﻢ ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﺳﺎل  2013ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .در ﺁن ﮔﺰارش
ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻤﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪﯼ را در ﻏﺰﻩ ﺑﺮاﯼ ﺑﺴﻴﺞ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن دورهﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﻮد ﺁن را »اﻟﻔﺘﻮا« ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،دهﻬﺎ هﺰار ﻧﻴﺮوﯼ ﻧﻮﺟﻮان و ﺟﻮان ﺑﺎﻳﺪ دورﻩ هﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ .هﺪف از اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪﯼ از ﻓﻌﺎﻻن و ﺣﺎﻣﻴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اداﻣﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻤﺎس را ﺑﺮاﯼ درازﻣﺪت ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﻨﺪ.
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 اﺳﺎﻣﻪ اﻟﻤﺰﻳﻨﯽ وزﻳﺮ ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش دوﻟﺖ ﺣﻤﺎس در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺸﺎﻳﺶ دورﻩ هﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاﯼ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و
ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮔﻔﺖ »ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﮐﺎر اﻳﻦ دورﻩ هﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ وزارت ﺧﺎﻧﻪ وﯼ را ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻤﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﺴﺎل ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﺮد« .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻟﻤﺰﻳﻨﯽ ،اﻳﻦ اردوﮔﺎهﻬﺎ »ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺁﻣﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻴﺰ
ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺁﮔﺎهﯽ هﺎ در ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد« .وﯼ اﻳﻦ را ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ هﺪف دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻃﺮح ،ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮان
ﻣﺒﺎرزﻩ )ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ( در ﻣﻴﺎن ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻳﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺘﺤﯽ ﺣﻤﺎد وزﻳﺮ ﮐﺸﻮر در دوﻟﺖ
ﺣﻤﺎس ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ »داﻧﺶ ﺁﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ دورﻩ را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در رهﺎﻳﯽ اﺷﺪود ،ﻳﺎوﻧﻪ ،ﻳﺎﻓﻮ ،ﻋﮑﺎ ،ﻟﻮد،
رﻣﻠﻪ و هﺮ ﺟﺎﯼ دﻳﮕﺮﯼ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺳﻬﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ« )روزﻧﺎﻣﻪ »اﻟﺮاﯼ« و وﺑﺴﺎﻳﺖ »ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻵن« هﻔﺘﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ
.(2014

اﺑﺮاز ﺧﺮﺳﻨﺪﯼ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ در ﺑﺎرﻳﮑﻪ ﻏﺰﻩ از ﻣﺮگ ﺁرﻳﺌﻞ ﺷﺎرون
 ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﺁرﻳﺌﻞ ﺷﺎرون ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﭘﻴﺸﻴﻦ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐﻪ ﻳﺎزدهﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2014ﭘﺲ از هﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻮدن در اﻏﻤﺎﯼ
ﮐﺎﻣﻞ در ﺳﻦ  85ﺳﺎﻟﮕﯽ رخ داد ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎدﯼ و ﺧﺸﻨﻮدﯼ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺁﺷﮑﺎرا در ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎﯼ ﻏﺰﻩ ﺑﻪ
ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ ﻣﻴﺎن ﻋﺎﺑﺮان اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺷﺎرون را ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ .ﺳﺎﻣﯽ اﺑﻮزهﺮﯼ ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺣﻤﺎس
درﻏﺰﻩ ﮔﻔﺖ ﻣﺮگ »ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎرﯼ ﮐﻪ دﺳﺘﺎﻧﺶ ﺗﺎ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﻪ ﺧﻮن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻮد ،ﻟﺤﻈﻪ اﯼ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﺮاﯼ ﻣﻠﺖ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺳﺖ«.
 در روز ﺳﻴﺰدهﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2014ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﻤﺎس ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ  22روزﻩ ارﺗﺶ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ )ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺁن را »ﺳﺮب ﮔﺪاﺧﺘﻪ« ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﺑﻮد و ﺁن را ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻤﺎس و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺸﮑﻞ هﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ در ﻏﺰﻩ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻤﻼت راﮐﺘﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻧﺠﺎم داد( ،ﻳﮏ رژﻩ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺪرت ﻧﻤﺎﻳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺘﺤﯽ ﺣﻤﺎد وزﻳﺮ ﮐﺸﻮر
در دوﻟﺖ ﺣﻤﺎس ﮔﻔﺖ »درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﮎ ﮐﺮدن ﺁرﺋﻴﻞ ﺷﺎرون را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻠﺖ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺣﻴﺎﯼ ﺟﻬﺎد و ﺁزادﯼ را ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد« ،زﻳﺮا ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وﯼ» ،دوران ﻟﻄﻤﻪ زدن ﺑﻪ ﻏﺮور و ﻋﺰت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
هﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪﻩ و دوران ﻧﻮﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم و ﻣﻘﺎوﻣﺖ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ« .
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ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ از ﻣﺮگ ﺁرﻳﺌﻞ ﺷﺎرون اﺑﺮاز ﺧﺮﺳﻨﺪﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ درﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﮐﺮدﻩ و ﻋﮑﺲ هﺎﯼ ﺷﺎرون را ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ
)وﺑﺴﺎﻳﺖ »ﻗﺪس.ﻧﺖ« ﻳﺎزدهﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ (2014

ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﻤﺎس و ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﻳﯽ ﮔﺎردﻳﻦ از ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﻤﺎس ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﭘﺲ از ﻳﮏ دورﻩ ﺣﺪودًا دو ﺳﺎﻟﻪ
ﺗﻨﺶ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮﯼ ﺣﻤﺎس ﻋﻠﻴﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ در ﺳﻮرﻳﻪ ،ﺧﺒﺮ دادﻩ اﺳﺖ .ﺑﻨﻮﺷﺘﻪ ﮔﺎردﻳﻦ ،ﻃﺎهﺮ اﻟﻨﻮﻧﻮ
ﻣﺸﺎور رﺳﺎﻧﻪ اﯼ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ هﻨﻴﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺣﻤﺎس ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ »ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دو ﻃﺮف ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﻴﺶ از ﺑﺤﺮان
داﺧﻠﯽ ﺳﻮرﻳﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ« .وﯼ اﺑﺮاز »اﻃﻤﻴﻨﺎن« ﮐﺮد ﮐﻪ »روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد اﻳﻦ رواﺑﻂ هﻤﭽﻨﺎن رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و
اﻳﺮان و ﺣﻤﺎس ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت راهﺒﺮدﯼ ﭘﻴﺸﻴﻦ را از ﺳﺮﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ« .ﻃﺎهﺮ اﻟﻨﻮﻧﻮ ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ دﻳﺪارﯼ ﮐﻪ ﻳﮏ هﻴﺎت
ﺣﻤﺎس در ﻣﺎهﻬﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻳﺮان داﺷﺖ ،اﻓﺰود ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺸﻌﻞ رﻳﻴﺲ دﻓﺘﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺣﻤﺎس ﻧﻴﺰ ﺑﺰودﯼ ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺮان دﻳﺪار ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد )روزﻧﺎﻣﻪ ﮔﺎردﻳﻦ ﻧﻬﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014

ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
ﻣﺬاﮐﺮات ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
 ﺟﺎن ﮐﺮﯼ وزﻳﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎزﻣﯽ
ﮔﺮدد ،روز دوازدهﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  2014در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ وزﻳﺮان ﺧﺎرﺟﻪ ﻋﻀﻮ »ﮐﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻋﺮب« در
ﭘﺎرﻳﺲ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺖ .رﻳﺎض اﻟﻤﺎﻟﮑﯽ وزﻳﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ از ﺳﻮﯼ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ
ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ درﺧﻮاﺳﺖ هﺎﯼ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺑﺮاﯼ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮرﯼ ﺑﺮاﯼ
ﻳﻬﻮدﻳﺎن رد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻨﮑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ هﻴﭻ ﻧﻮع ﻣﺬاﮐﺮﻩ اﯼ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪس
)اورﺷﻠﻴﻢ( ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﻢ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎﺳﺖ .وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ اﻳﻦ را ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺑﺮاﯼ اداﻣﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوهﺎﻳﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ )در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻣﺮز ﺑﺎ اردن( ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺸﻮرﯼ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .هﻤﺰﻣﺎن ،ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس رهﺒﺮ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان
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ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺗﮑﺮار ﮐﺮد ﮐﻪ دورﻩ ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ 9
ﻣﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ )وزﻳﺮ دﻓﺎع اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﻮاهﺎن ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺷﺪﻩ و ﻧﻪ ﻣﺎﻩ را ﺑﺮاﯼ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ راﻩ ﺣﻞ هﺎﻳﯽ ﺑﺮاﯼ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎﯼ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ در ﻣﺬاﮐﺮات ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ( .ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮق ﻗﺪس )اورﺷﻠﻴﻢ( ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ
ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وﯼ» ،در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﺻﻠﺤﯽ در ﮐﺎر ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد« )ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ »وﻓﺎ«
ﻳﺎزدهﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014

اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺗﺒﻠﻴﻐﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻬﻮدﯼ ﻧﺸﻴﻦ »ﮔﻮش ﻋﺘﺼﻴﻮن« )در ﻧﺰدﻳﮑﯽ اورﺷﻠﻴﻢ(
 اﻗﺪاﻣﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﺗﺒﻠﻴﻐﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻬﻮدﯼ ﻧﺸﻴﻦ هﺎﯼ ﻳﻬﻮدا و ﺷﻮﻣﺮون ﮐﻤﺎﮐﺎن اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ
ﭼﺎرﭼﻮب ،ﮔﺮوهﯽ از اﻋﻀﺎﯼ »ﮐﻤﻴﺘﻪ هﺎﯼ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ« ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺪارﻩ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪﻩ از ﺳﻮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ
ﻳﻬﻮدﯼ ﻧﺸﻴﻦ هﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ رهﺒﺮﯼ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻳﺠﻪ از ﺷﺨﺼﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺖ اﻟﻠﺤﻢ ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ زدﻧﺪ.
ﺁﻧﻬﺎ در روز ﺳﻴﺰدهﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  2013ورودﯼ روﺳﺘﺎﯼ »اﻟﻌﺎزار« در ﮐﻨﺎر ﻳﻬﻮدﯼ ﻧﺸﻴﻦ »ﮔﻮش ﻋﺘﺼﻴﻮن« در ﻧﺰدﻳﮑﯽ
اورﺷﻠﻴﻢ را ﻣﺴﺪود ﮐﺮدﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﻧﻬﺎل درﺧﺖ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ اﻳﻦ ﻳﻬﻮدﯼ ﻧﺸﻴﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺷﻤﺎرﯼ از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻻن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮدﻧﺪ )ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ »ﻣﻌﺎن« ﺳﻴﺰدهﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014

ﻓﻌﺎﻻن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ورودﯼ دهﮑﺪﻩ »اﻟﻌﺎزار« در ﮐﻨﺎر ﻳﻬﻮدﯼ ﻧﺸﻴﻦ »ﮔﻮش ﻋﺘﺼﻴﻮن« را در ﭼﺎرﭼﻮب اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺒﻠﻴﻐﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻬﻮدﯼ ﻧﺸﻴﻦ هﺎ ﻣﺴﺪود
ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ )ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ »وﻓﺎ« ﺳﻴﺰدهﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ .(2013

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن اﻣﻨﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از زﻧﺪان اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺁزاد ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺠﻠﻴﻞ ﮐﺮد
 روز هﺸﺘﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2014ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺁﻳﻴﻦ دﻳﮕﺮﯼ ﺑﺮاﯼ ﺗﺠﻠﻴﻞ و ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺗﺮورﻳﺴﺖ هﺎﻳﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از زﻧﺪان اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺁزاد ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻳﻦ زﻧﺪاﻧﻴﺎن اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ را در ﭼﺎرﭼﻮب
ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﺑﺮاﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺁزاد ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺁزادﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن
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اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﻣﺎهﻬﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .هﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﮔﺮوﻩ دﻳﮕﺮﯼ از ﺁﻧﻬﺎ ﺁزاد ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
ﺁﻳﻴﻦ هﺎﯼ رﺳﻤﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺗﺠﻠﻴﻞ از ﺗﺮورﻳﺴﺖ هﺎ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﺑﺎر ﻧﻴﺰ در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ در
ﺷﻬﺮدارﯼ ﺷﻬﺮﮎ »اﻟﺒﻴﺮﻩ« در ﻧﺰدﻳﮑﯽ اورﺷﻠﻴﻢ ،ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎرﯼ از ﭼﻬﺮﻩ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻴﻼ ﻏﺎﻧﻢ
ﺑﺎﻧﻮﯼ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اﻳﻦ ﺷﻬﺮﮎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻋﻴﺴﯽ ﻗﺮاﻗﻊ وزﻳﺮ اﻣﻮر زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ و ﻗﺪورﻩ ﻓﺎرس ﺷﺨﺼﻴﺖ دﻳﮕﺮ از
ﺳﻮﯼ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺪوا ﺑﺮﻏﻮﺛﯽ هﻤﺴﺮ ﻣﺮوان ﺑﺮﻏﻮﺛﯽ ﻳﮑﯽ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﺸﻬﻮر
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ و از ﻳﺎران ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻳﺎﺳﺮﻋﺮﻓﺎت ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺖ )ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ »وﻓﺎ« و وﺑﺴﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪارﯼ
»اﻟﺒﻴﺮﻩ« هﺸﺘﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014

ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪﻩ از ﺳﻮﯼ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﺠﻠﻴﻞ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮐﻪ در روزهﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ از زﻧﺪان اﺳﺮاﺋﻴﻞ رهﺎ
ﺷﺪﻧﺪ )وﺑﺴﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪارﯼ اﺳﺘﺎن رام اﷲ ،هﺸﺘﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014
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