اﺧﺒﺎر ﺗﺎزﻩ درﺑﺎرﻩ ﺗﺮور و ﻧﺰاع ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
)از ﺑﻴﺴﺖ و دوم ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2014دوم ﺗﺎ هﺸﺘﻢ ﺑﻬﻤﻦ (1392

ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﻳﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ« دروازﻩ ﺁهﻨﯽ ﺁﺑﺎدﯼ ﻧﺸﻴﻦ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ »اﻓﺮات« در ﮔﻮش ﮐﺎﺗﻴﻒ را از ﺟﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
)ﻋﮑﺲ از :ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ »وﻓﺎ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ (2014

رﺋﻮس ﮔﺰارش

 اﻳﻦ هﻔﺘﻪ هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ راﮐﺘﯽ از ﺳﻮﯼ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺎﮎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﻠﻴﮏ ﻧﺸﺪ .روﻳﻬﻤﺮﻓﺘﻪ در ﻃﻮل ﻣﺎﻩ
ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2014ﺷﺎﻧﺰدﻩ ﻓﺮوﻧﺪ راﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻏﺮب »ﻧﮕﺐ« ﺷﻠﻴﮏ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان از هﻨﮕﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻧﻈﺎﻣﯽ »ﺳﺘﻮن اﺑﺮهﺎ« ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ .در ﺳﺎل  2013ﺗﻨﻬﺎ  30ﻓﺮوﻧﺪ راﮐﺖ ﺷﻠﻴﮏ ﺷﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﺳﺎل
ﺁرام ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎل از هﻨﮕﺎم ﺗﺴﻠﻂ ﺣﻤﺎس ﺑﺮ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ در ﺳﺎل  2006ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
 ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺮض هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﺳﻮﯼ ﺳﺮوﻳﺲ اﻣﻨﻴﺖ داﺧﻠﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
)ﺷﺒﺎﮎ( در ﺳﺎل  2013ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺮض هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن و ﻣﻨﻄﻘﻪ اورﺷﻠﻴﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
و ﺻﻠﺢ ﺳﺘﻴﺰان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﺗﻌﺮض هﺎﯼ ﺧﻮد در  201ﻣﻮرد از اﺳﻠﺤﻪ ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع
ﺗﻌﺮض هﺎ در ﺳﺎل  2012ﺗﻨﻬﺎ  37ﻣﻮرد ﺑﻮد .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﺰارش ،ﻃﯽ ﺗﻌﺮض هﺎﻳﯽ ﮐﻪ زﻳﺮ ﻋﻨﻮان
»ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ« اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺳﺎل  2013در ﻣﺠﻤﻮع  858ﻣﻮرد رخ دادﻩ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
 2012ﺗﻨﻬﺎ  535ﻣﻮرد ﺑﻮد .اﮐﺜﺮ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺗﻌﺮﺿﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﺗﺎب ﺑﻄﺮﯼ ﺁﺗﺶ زا ﺑﻮد.
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اوﺿﺎع در ﺟﻨﻮب اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺘﯽ
 ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ هﻔﺘﻪ راﮐﺖ ﭘﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،در هﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ راﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﺎﮎ ﮐﺸﻮر ﺷﻠﻴﮏ ﻧﺸﺪ.

ﻧﻤﻮدار ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺘﯽ از ﺁﻏﺎز ﺳﺎل 2013 1ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺟﻨﻮب اﺳﺮاﺋﻴﻞ
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ژاﻧﻮﻳﻪ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻧﻮاﻣﺒﺮ اﮐﺘﺒﺮ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اوت

ژوﺋﻴﻪ ژوﺋﻦ

ﻣﻪ

0

ﺁورﻳﻞ ﻣﺎرس ﻓﻮرﻳﻪ ژاﻧﻮﻳﻪ

در ﻣﺠﻤﻮع از زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺳﺘﻮن
اﺑﺮهﺎ« در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  55 ،2012راﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺷﻠﻴﮏ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ هﻔﺖ راﮐﺖ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺑﻨﺪر
اﻳﻼت را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﻤﻮدار ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺟﻨﻮب اﺳﺮاﺋﻴﻞ
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از ﺁﻏﺎز ﺳﺎل  2013ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  55راﮐﺖ ﺑﻪ
ﺧﺎﮎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﻠﻴﮏ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ..

درﮔﻴﺮﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ در ﺟﺪارﻩ اﻣﻨﻴﺘﯽ
 1اﻳﻦ ﺁﻣﺎر ﺗﺎ روز ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  2014را درﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻠﻴﮏ ﺧﻤﭙﺎرﻩ هﺎﻳﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎدﻩ
اﺳﺖ.
 2اﻳﻦ ﺁﻣﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻠﻴﮏ ﺧﻤﭙﺎرﻩ هﺎ ﻧﻴﺴﺖ.
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 در روز ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ژاﻧﻮﻳﻪ  2014در ﻃﻮل ﺳﺎﻋﺎت ﻇﻬﺮ دﻩ هﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﻣﺠﺎورت ﺟﺪارﻩ اﻣﻨﻴﺘﯽ در ﺷﻤﺎل
ﻧﻮار ﻏﺰﻩ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺪارﻩ ﺁﺳﻴﺐ وارد ﮐﻨﻨﺪ .ارﺗﺶ ﮐﻮﺷﻴﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ ﺳﺎزد )»واﯼ
ﻧﺖ«  ،ynetﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ژاﻧﻮﻳﻪ  .(2014ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ روﻳﺪاد ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ
و دو ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ زﺧﻤﯽ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﻧﺪ .ﻓﺮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ »ﺑﻼل ﺳﻤﻴﺮ ﻋﻮﻳﻀﻪ«  20ﺳﺎﻟﻪ و ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻴﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
)»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻵن« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ژاﻧﻮﻳﻪ  .(2014ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﺧﺎﮐﺴﭙﺎرﯼ ﻓﺮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺟﺴﺪ او را در ﭘﺮﭼﻢ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ
ﺣﻤﺎس ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻳﺎدﺁورﯼ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺧﻴﺮًا ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺁﺷﻮب ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ اﻓﺰودﻩ ﺷﺪﻩ و ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮﻳﮋﻩ در روزهﺎﯼ
ﺟﻤﻌﻪ در ﻣﺠﺎورت ﺟﺪارﻩ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺪارﻩ ﺁﺳﻴﺐ وارد ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
درﮔﻴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

اداﻣﻪ واﮐﻨﺶ هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺘﯽ و ﺧﻤﭙﺎرﻩ اﯼ
 در روز ﺑﻴﺴﺖ و دوم ژاﻧﻮﻳﻪ  2014در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮاﯼ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﺗﻌﺮﺿﺎت
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ در ﺷﻤﺎل ﻧﻮار ﻏﺰﻩ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﻪ اﻟﺰﻋﺎﻧﻴﻦ ﻓﻌﺎل ﺟﺒﻬﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ زﺧﻤﯽ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻓﺮد از
ﺳﺎل  2009ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮض هﺎﯼ ﺑﺴﻴﺎرﯼ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ دﺳﺖ زدﻩ و ﺑﻮﻳﮋﻩ در راﮐﺖ ﭘﺮاﻧﯽ هﺎ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ و در اﻳﻦ
اواﺧﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺁﺑﺎدﯼ هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﻧﺸﻴﻦ در ﻏﺮب »ﻧﮕﺐ« راﮐﺖ ﺷﻠﻴﮏ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻗﺼﺪ داﺷﺖ در روزهﺎﯼ ﺁﻳﻨﺪﻩ
راﮐﺖ هﺎﯼ ﺟﺪﻳﺪﯼ را ﺷﻠﻴﮏ ﮐﻨﺪ )ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﻴﺴﺖ و دوم ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014
 رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ در روز ﺑﻴﺴﺖ و دوم ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2014دو ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺎ
ﺧﻮدروﯼ ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ »ﺑﻴﺖ ﺣﺎﻧﻮن« در ﺷﻤﺎل ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ »ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ« و »ﺟﺒﻬﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ« ﻳﮏ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ رﺳﻤﯽ درﺑﺎرﻩ ﻣﺮگ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﻪ اﻟﺰﻋﺎﻧﻴﻦ اﻧﺘﺸﺎر دادﻧﺪ
)»ﺻﻔﺎ«» ،ﻣﻌﺎن« ،وﺑﺴﺎﻳﺖ »ﮔﺮدان هﺎﯼ ﻗﺪس« ،ﺑﻴﺴﺖ و دوم ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014

راﺳﺖ :ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺳﻮﮔﻮارﯼ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ »ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ« ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ در وﺑﺴﺎﻳﺖ هﺎﯼ »ﮔﺮدان هﺎﯼ ﻗﺪس« در ﺑﻴﺴﺖ و دوم ژاﻧﻮﻳﻪ .2014
ﭼﭗ :اﻋﻼم ﺳﻮﮔﻮارﯼ »ﺟﺒﻬﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ« ،در وﺑﺴﺎﻳﺖ ﻳﮕﺎﻧﻬﺎﯼ ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ »ﻋﻠﯽ ﻣﺼﻄﻔﯽ« ،در ﺑﻴﺴﺖ و دوم ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014
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 در ﭘﯽ ﻗﺘﻞ دو ﻓﺮد ﻣﺬﮐﻮر »ﻋﺼﺎم اﻟﺪﻋﺎﻟﻴﺲ« ﻣﺸﺎور اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ هﻨﻴﻪ ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ﺗﻤﺎس هﺎﯼ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﯼ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ
و ﻃﺮف ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﻪ هﺪف ﺑﺮﻗﺮارﯼ ﺁراﻣﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وﯼ ،دوﻟﺖ ﺣﻤﺎس از ﻣﺼﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد ﺑﺮاﯼ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﺗﻨﺶ ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻴﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮﯼ ﮐﻨﺪ و اﻳﻦ ﮐﺸﻮر را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺗﻔﺎهﻢ هﺎﯼ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ
ﺁﻣﺪﻩ در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﯽ را در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﻗﺮارﯼ ﺁراﻣﺶ ﺑﺎ ﺣﻤﺎس ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺸﺎور اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ هﻨﻴﻪ،
هﻤﺰﻣﺎن رﺷﺘﻪ ﺗﻤﺎس هﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺗﺸﮑﻞ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ هﺪف از ﺁن اﺧﺬ ﻳﮏ دﻳﺪﮔﺎﻩ
ﻣﺸﺘﺮﮎ اﺳﺖ )»ﻗﺪس.ﻧﺖ« ،ﺑﻴﺴﺖ و دوم ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014

اوﺿﺎع در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان روﻳﺪادهﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن در ﺳﺎل 2013
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 از ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺮض هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮﯼ »ﺷﺒﺎﮎ« اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل
 2013ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﯼ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺮض هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن و ﻣﻨﻄﻘﻪ اورﺷﻠﻴﻢ اﻓﺰودﻩ ﺷﺪ
و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺮض هﺎ در ﺳﺎل  2012ﺑﻪ  578ﻣﻮرد ﻣﯽ رﺳﻴﺪ در ﻣﺠﻤﻮع در ﺳﺎل  1,271 ،2013ﺗﻌﺮض ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ و اﮐﺜﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﺮض هﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ »ﺗﺮور ﻣﺮدﻣﯽ« ﻳﺎ »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ از
ﺗﻌﺮض هﺎ از اﺳﻠﺤﻪ ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺮدﻳﺪ.
 ﺣﻮزﻩ ﺗﻌﺮض هﺎ :اﮐﺜﺮ ﺗﻌﺮض هﺎ در ﺳﺎل  2013در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و در ﺁﻧﺠﺎ
روﻳﻬﻤﺮﻓﺘﻪ  1,042ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ و اﻓﺰون ﺑﺮ ﺁن ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ اورﺷﻠﻴﻢ ﻧﻴﺰ  260و در ﺳﺎﻣﺮﻩ
 229ﺗﻌﺮض ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .در ﺷﺮق ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﻴﻢ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺮض هﺎ ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و در ﻣﺠﻤﻮع
در ﺁﻧﺠﺎ  126ﺗﻌﺮض اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﺗﺎب ﺑﻄﺮﯼ ﺁﺗﺶ زا ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ )در ﻣﻘﺎﺑﻞ  187ﺗﻌﺮض ﮐﻪ در
ﺳﺎل  2012رخ دادﻩ ﺑﻮد(.

ﮐﺸﻒ ﺑﺎﻧﺪﯼ از اﻋﻀﺎﯼ ﺟﻬﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ در ﺷﺮق اورﺷﻠﻴﻢ
4
ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ اﻧﺠﺎم ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد
 ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در روز ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،2013ﺳﻪ ﺗﻦ از ﻓﻌﺎﻻن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻼت هﻤﺴﻮ ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﺟﻬﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .دو ﺗﻦ از اﻋﻀﺎﯼ اﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺮق اورﺷﻠﻴﻢ و داراﯼ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺁﺑﯽ
رﻧﮓ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻋﻀﺎﯼ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺪون ﺁﻧﮑﻪ هﻤﺪﻳﮕﺮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﻓﻌﺎل در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺑﻮﻳﮋﻩ از ﻃﺮﻳﻖ
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺴﻴﺞ و ﻓﻌﺎل ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ .اﻓﺮاد ﺑﺎﻧﺪ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮض هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺳﺨﺖ ﻋﻠﻴﻪ اهﺪاف اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ و
ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
 اﻋﻀﺎﯼ ﺑﺎﻧﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
 اﻳﺎد ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺤﻤﻮد اﺑﻮ ﺳﺎرﻩ 24 ،ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﮐﻦ رأس اﻟﺤﻤﻴﺺ در ﺷﺮق اورﺷﻠﻴﻢ .وﯼ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
ﺗﻌﺮض ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ در اﺗﻮﺑﻮﺳﯽ ﮐﻪ از اورﺷﻠﻴﻢ ﻋﺎزم »ﻣﻌﻠﻪ ﺁدوﻣﻴﻢ« ﺑﻮد دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ .ﻗﺮار ﺑﻮد وﯼ ﺑﻪ
ﺳﻮﯼ ﻻﺳﺘﻴﮏ اﺗﻮﺑﻮس ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ واژﮔﻮﻧﯽ ﺁن ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻣﺴﺎﻓﺮان
3
4

ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ در وﺑﺴﺎﻳﺖ »ﺷﺒﺎﮎ« ،هﻔﺪهﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ . 2014
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ در وﺑﺴﺎﻳﺖ »ﺷﺒﺎﮎ« و ﻧﻮﺷﺘﻪ روزﻧﺎﻣﻪ »هﺎﺁرﺗﺺ« در ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم ژاﻧﻮﻳﻪ .2014
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اﺗﻮﺑﻮس و ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﺪادﮔﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ ﺁﺗﺶ ﺑﺎرﯼ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﺗﻌﺮض ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺑﺪﻻﻳﻠﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪ و اﻳﺎد
ﺧﻠﻴﻞ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺮور اﻧﺘﺤﺎرﯼ دوﮔﺎﻧﻪ در ﺗﺎﻻر »ﻣﻠﺖ« در اورﺷﻠﻴﻢ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻔﺎرت ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ در ﺷﻬﺮ
ﺗﻞ ﺁوﻳﻮ ﻳﺎرﯼ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﻳﺎد ﺧﻠﻴﻞ اﺑﻮ ﺳﺎرة ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺁﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ و هﻤﺂهﻨﮕﯽ ﺑﺮاﯼ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ
از راﻩ ﺗﺮﮐﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﻮرﻳﻪ ﺑﺮود .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮارهﺎﯼ وﻳﺪﻳﻮﻳﯽ در اﺧﺘﻴﺎر اﺑﻮ ﺳﺎرة ﻗﺮار دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺁﻧﻬﺎ ﻃﺮز
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮاد اﻧﻔﺠﺎرﯼ ﻳﺎد دادﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ.
 روﺑﻴﻦ وهﻴﺐ اﺑﻮﻧﺠﻤﻪ 30 ،ﺳﺎﻟﻪ ،ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺤﻠﻪ »اﺑﻮﻃﻮر« در ﺷﺮق اورﺷﻠﻴﻢ ﺑﻮد .وﯼ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ ﺑﺮاﯼ
اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺮض هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﺟﻤﻠﻪ رﺑﻮدن ﺳﺮﺑﺎز از ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮﯼ اورﺷﻠﻴﻢ و ﻗﺮار
دادن ﺑﻤﺐ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺤﻠﻪ »اﺑﻮﻃﻮر« اورﺷﻠﻴﻢ ﮐﻪ در ﺁن ﻳﻬﻮدﻳﺎن اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ ،دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺖ .اﻳﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ
هﻨﮕﺎم ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﻳﮏ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﺗﺸﮑﻴﻞ دهﺪ و ﻧﺤﻮﻩ ﺁﻣﺎدﻩ
ﮐﺮدن اﺑﺰار ﺟﻨﮕﯽ را ﻧﻴﺰ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
 ﻋﻠﯽ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻧﻢ 22 ،ﺳﺎﻟﻪ ،ﺳﺎﮐﻦ »ﻋﻘﺒﻪ« در ﻧﺰدﻳﮑﯽ »ﺟﻨﻴﻦ« در ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
داﺷﺘﻪ ﻳﮏ ﺑﺎﻧﺪ ﺳﻠﻔﯽ ﺟﻬﺎدﯼ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن ﺗﺸﮑﻴﻞ دهﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺮض ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ.
 ﻳﮏ ﻗﻌﺎل در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺸﺎم ،ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ را از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﮐﺮد .وﯼ ﺁن هﺎ
را در ﭘﯽ ﺑﺴﻴﺞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﻴﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ» ،ﺷﺒﺎﮎ« ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺴﻴﺞ اﻳﻦ اﻓﺮاد از ﻃﺮﻳﻖ
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﺎ روش هﺎﯼ ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺳﻮﯼ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺒﮑﻪ هﺎﯼ اﻟﻘﺎﻋﺪة در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺒﺎهﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ :اﻳﺎد ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺤﻤﻮد اﺑﻮ ﺳﺎرة ،ﻋﻠﯽ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻧﻢ و روﺑﻴﻦ وهﺐ اﺑﻮﻧﺠﻤﻪ )ﺷﺒﺎﮎ(

 ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﺮورهﺎﯼ اﻧﺘﺤﺎرﯼ در ﺗﺎﻻر »ﻣﻠﺖ« اورﺷﻠﻴﻢ و ﺳﻔﺎرت اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﺞ ﺗﺮورﻳﺴﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد ﺑﺎ وﻳﺰاﯼ ﺟﻌﻠﯽ روﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻴﺂﻳﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .اﺑﻮ ﺳﺎرة ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻮد ﺗﺮورﻳﺴﺖ هﺎ را ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﮕﻴﺮد
و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻣﻴﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﺪ و در ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻤﺐ ﮐﺎرﮔﺰارﯼ ﮐﻨﺪ و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﻧﺘﺤﺎرﯼ ﺁﻣﺎدﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺗﺮورﻳﺴﺖ هﺎ را ﺑﻪ
ﻣﺤﻠﻬﺎﯼ ﻣﻮﻋﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

واﮐﻨﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ و ﺣﻤﺎس
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 در واﮐﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ارﺷﺪ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ و ﺣﻤﺎس ادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع »ﻣﺸﮑﻮﮎ« اﺳﺖ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎر ﻋﻮاﻣﻞ هﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺮور ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ در ﻣﻴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ
هﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا ادﻋﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﻣﻮرد وﺟﻮد ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﺳﻠﻔﯽ ﺟﻬﺎدﯼ ﺟﻨﺒﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ دارد .ﺳﺮهﻨﮓ ﻋﺪﻧﺎن اﻟﻀﻤﻴﺮﯼ،
ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺗﺸﮑﻴﻼت اﻣﻨﻴﺘﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮔﻔﺖ :هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﮔﺰارﺷﯽ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺷﺒﮑﻪ
اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﺼﺪ دارد از ﻧﺎم ﺁن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﻬﺎﻧﻪ اﯼ ﺑﺮاﯼ ﻋﺪم ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﺪ )»اﻟﺤﻴﺎت« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014

اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن
 در ﺟﺮﻳﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ در اردوﮔﺎﻩ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن »ﺑﻼﻃﺎ« در ﻧﺰدﻳﮑﯽ »ﺷﺨﻢ« )ﻧﺎﺑﻠﺲ( ،ﻧﻴﺮوﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
در ﺧﺎﻧﻪ ﻳﮏ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮐﻪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮﯼ ﺟﻨﮓ اﻓﺰار ﺑﺪﺳﺖ ﺁورد .در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ
ﻻ
هﺎﯼ ﺟﻨﮓ اﻓﺰار ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻴﺮﺑﺎر از ﻧﻮع ام ﺷﺎﻧﺰدﻩ Tدو ﺗﻔﻨﮓ ﺷﮑﺎرﯼ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻠﺰوﻣﻪ و ﭼﻴﺰﯼ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎ ً
ﺑﻤﺐ ﻟﻮﻟﻪ اﯼ ﺑﻮد دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻇﺎهﺮًا ﻗﺮار ﺑﻮد از اﻳﻦ ﺟﻨﮓ اﻓﺰارهﺎ ﺑﺮاﯼ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ و ﻳﺎ
ﺳﺮﺑﺎزان ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد )ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014
 در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ« اداﻣﻪ داﺷﺖ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﺁن ﺑﻪ
ﺳﻮﯼ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺳﻨﮓ ﭘﺮاﻧﯽ ﺷﺪ و در ﺟﺎدﻩ هﺎﯼ اﺻﻠﯽ ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن ،ﺑﻄﺮﯼ
هﺎﯼ ﺁﺗﺶ زا ﭘﺮﺗﺎب ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح:


در روز ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﮑﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2014ﻳﮏ ﻓﺮد ﺗﺮورﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺁﺑﺎدﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﻧﺸﻴﻦ »زﻳﺖ رﻋﻨﺎن« در

ﻣﻨﻄﻘﻪ »ﺗﻠﻤﻮﻧﻴﻢ« ﺑﻪ ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ دﺳﺖ زد .در ﭘﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ وﯼ ،او ﺳﻼﺣﺶ را ﺑﺮ زﻣﻴﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﺮﻳﺨﺖ )ﺁژاﻧﺲ
»ﺗﺴﺒﻴﺖ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﮑﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014


در روز ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  ,2014ﮔﺰارش ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻳﮑﯽ از دروازﻩ هﺎﯼ ﺁهﻨﯽ ﺁﺑﺎدﯼ

اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ »اﻓﺮات« را در »ﮔﻮش ﻋﺘﺼﻴﻮن« از ﺟﺎ ﮐﻨﺪﻩ اﻧﺪ و در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ،ﭘﺮﭼﻢ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ را ﺑﻪ اهﺘﺰاز
درﺁوردﻩ اﻧﺪ )»اﻟﺤﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪﻩ« ،ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014


در روز ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2014ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻳﮏ ﺟﻴﭗ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در

روﺳﺘﺎﯼ »دﻳﺮ اﺑﻮﻣﺸﻌﻞ«) ،در ﺷﻤﺎل رام اﷲ( ﺑﻄﺮﯼ ﺁﺗﺶ زا ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ )ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻴﺴﺒﻮﮎ »ﮐﻔﺮ دﻳﺮ
اﺑﻮﻣﺸﻌﻞ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014
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ﺑﻄﺮﯼ ﺁﺗﺶ زاﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺟﻴﭗ ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪ )ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻴﺴﺒﻮﮎ »دﻳﺮ اﺑﻮﻣﺸﻌﻞ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ (2014

ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻮار ﻏﺰﻩ
وﺿﻊ در ﮔﺬرﮔﺎﻩ هﺎ
ﮔﺬرﮔﺎﻩ »اﻟﺮﻓﺢ«
 در روز ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﮑﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  2014ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﮔﺬرﮔﺎﻩ »اﻟﺮﻓﺢ« از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁن در
ﺣﺪ ﻣﺤﺪود اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎر ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺁﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ .ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻣﺼﺮﯼ ﺑﺪﺳﺘﻮر ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺟﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر دﻗﻴﻘًﺎ ﺁﻣﺪ و ﺷﺪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ را از اﻳﻦ ﮔﺬرﮔﺎﻩ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﺟﺎزﻩ ﻧﻤﯽ دهﻨﺪ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺧﺮوج از اﻳﻦ ﮔﺬرﮔﺎﻩ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .در هﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻩ هﺎ ﮐﺎﻣﻴﻮن ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯼ
ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ از اﻳﻦ ﮔﺬرﮔﺎﻩ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ )»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﻴﻮم« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014

ﮔﺬرﮔﺎﻩ »ﮐﺮم ﺷﺎﻟﻮم«
 وزﻳﺮ دﻓﺎع اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻮﺷﻪ ﻳﻌﻠﻮن ﺑﺎ واردات ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺬرﮔﺎﻩ »ﮐﺮم ﺷﺎﻟﻮم«
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﺠﻮزف ﻗﺮار اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯼ ﭘﺮوژﻩ هﺎﯼ »اوﻧﺮا« و ﺑﺎزﺳﺎزﯼ زﻳﺎﻧﻬﺎﯼ
ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻮﻻﮎ ﺳﺨﺖ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ دو ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ ﻏﺰﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ هﻤﺂهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎت دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ،ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﺠﻮز ،ﺣﺪود ﻳﮏ هﺰار ﺗﻦ ﺳﻴﻤﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ وارد ﻏﺰﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
 اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ وزﻳﺮ دﻓﺎع اﺳﺮاﺋﻴﻞ در هﻤﻴﻦ ﺣﺎل رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻏﺰﻩ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ .ﻋﺪﻧﺎن اﺑﻮﺣﺴﻨﻪ
ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ »اوﻧﺮا« ﮔﻔﺖ ،ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ واردات ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ هﻨﻮز ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺖ و
ﺳﺎزهﺎﯼ زﻳﺎدﯼ را اﺟﺮا ﮐﺮد .ﺟﻤﺎل اﻟﺨﻀﺮﯼ ،رﻳﻴﺲ »ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺣﺼﺮ ﻏﺰﻩ« ﮔﻔﺖ :هﺪف از اﻋﻼﻣﻴﻪ
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اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮﯼ ﮐﺮدن ﻃﺮف ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاﯼ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
»اوﻧﺮا« ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﺳﺪ )»ﺻﻔﺎ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014

اﻇﻬﺎرات ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ در ﻣﻮرد ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺁن ﺳﺎزﻣﺎن
 در ﭘﯽ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺗﻨﺶ در هﻔﺘﻪ هﺎﯼ اﺧﻴﺮ اﺣﻤﺪ اﻟﻤﺪﻟﻞ ،از ﺳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮد ﺳﺎزﻣﺎن او
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺁراﻣﺶ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ .وﯼ هﻤﭽﻴﻨﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ در راﮐﺖ ﭘﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را در
دورﻩ زﻣﺎﻧﯽ اﺧﻴﺮ اﻧﮑﺎر ﮐﺮد .اﻟﻤﺪﻟﻞ ﮔﻔﺖ :ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺖ در هﻔﺘﻪ هﺎﯼ اﺧﻴﺮ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ
از ﺳﻮﯼ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺎراﺿﯽ از ﺣﺼﺮ ﻏﺰﻩ ،ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )»اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ.ﻧﺖ« ،ﺑﻴﺴﺖ و دوم ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014
 اﺑﻮ اﺣﻤﺪ ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮاهﺎن
درﮔﻴﺮﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻴﺴﺖ .وﯼ در هﻤﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ »هﺮاس« از اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ
وﺿﻊ ﺳﺨﺖ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .وﯼ در هﻤﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ درﮔﻴﺮﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ
ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﻮد ،اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد و ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮدﻩ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺧﻮاهﺪ
ﺑﻮد و در ﺁن از ﺟﻨﮓ اﻓﺰارهﺎﯼ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﻓﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ )»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﻴﻮم« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ
ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014
 اﺑﻮ اﺣﻤﺪ ﺿﻤﻦ ﺁﻧﮑﻪ ﮔﻔﺖ ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاهﺎن ﺁراﻣﺶ در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ اﺳﺖ ﺧﻮاهﺎن ﺗﺮور اﻧﺘﺤﺎرﯼ در اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﺪ.
وﯼ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دﻳﮕﺮﯼ ﮔﻔﺖ ﮔﺮﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺘﺤﺎرﯼ در اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺧﻮاهﺪ
وﻟﯽ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ هﺸﺪار ﺧﻮاﻧﺪ داد .وﯼ اﻓﺰود :ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺞ ﮔﺮوهﯽ ﺑﺮاﯼ درﮔﻴﺮﯼ
ﺁﻳﻨﺪﻩ و ﺑﺮوز اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﺟﺪﻳﺪ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن اداﻣﻪ ﻣﯽ دهﺪ )ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ
.(2014

ﻧﺎم ﻣﻌﺎون دﺑﻴﺮﮐﻞ ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺮورﻳﺴﺖ هﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ اﻓﺰودﻩ ﺷﺪ
 وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ در روز ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم ژاﻧﻮﻳﻪ  2014اﻃﻼع داد ﮐﻪ ﻧﺎم زﻳﺎد اﻟﻨﺨﺎﻟﻪ ،ﻣﻌﺎون دﺑﻴﺮ ﮐﻞ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ را ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺮورﻳﺴﺖ هﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻓﺰودﻩ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ وﯼ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان رواﺑﻂ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ دارد و ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺖ از ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﺎﮎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻃﯽ ﺳﺎل هﺎﯼ 2008
ﺗﺎ  2011ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .در ﭘﯽ اﻓﺰودن ﻧﺎم زﻳﺎد اﻟﻨﺨﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺮورﻳﺴﺖ هﺎﯼ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ
هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮاودﻩ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ هﺎﯼ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ او در ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺪﻩ و هﻤﭽﻨﻴﻦ هﻤﮑﺎرﯼ ﺑﺎ او ﻣﻤﻨﻮع ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺷﺪﻳﺪًا ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ را ﻧﮑﻮهﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .داوود ﺷﻬﺎب ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﻼ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺒﺪل ﺷﺪﻩ و ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ از ﺗﻬﺪﻳﺪات اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﻤ ً
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺁن ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﻣﯽ دهﺪ و ﺑﺎ ﺁ ﮐﺸﻮر در اداﻣﻪ ﺗﻨﺶ هﻤﮑﺎرﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم
ژاﻧﻮﻳﻪ  .(2014ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﻠﺢ دﺑﻴﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ در هﻔﺘﻪ هﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻇﺮﻳﻒ وزﻳﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺑﻴﺮوت ،ﺑﺎ او دﻳﺪار ﮐﺮد.

020-14

9

راﺳﺖ :اﻋﻼﻣﻴﻪ رﺳﻤﯽ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ زﻳﺎد اﻟﻨﺨﺎﻟﻪ )وﺑﺴﺎﻳﺖ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014
ﭼﭗ :ﻳﮑﯽ از ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮهﺎﯼ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ از زﻳﺎد اﻟﻨﺨﺎﻟﻪ )»ﭘﺎل ﺗﻮدﯼ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم ژاﻧﻮﻳﻪ (2014

اوﺿﺎع در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
ﺗﺎزﻩ ﺗﺮﻳﻦ اﻇﻬﺎرات در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮات ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ -ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
 ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس رهﺒﺮ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ روﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ از رام اﷲ دﻳﺪار داﺷﺖ اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺪﻳﺪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎ ﺗﺎ ﻣﺎﻩ ﺁورﻳﻞ  2014را ﻧﻔﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻳﺪ ﻃﯽ ﻣﺎﻩ هﺎﯼ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪﻩ از ﻣﻬﻠﺖ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯼ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ داد ﮐﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد )»اﻟﺤﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة« ،ﺑﻴﺴﺖ و دوم
ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014

 ﺻﺎﺋﺐ ﻋﺮﻳﻘﺎت ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﻴﺘﻪ اﺟﺮاﻳﯽ ﺳﺎف و رﻳﻴﺲ هﻴﺄت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻣﺄﻣﻮر ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﯼ
ﮔﻔﺖ :اﺳﺮاﺋﻴﻞ در راﻩ ﺗﻼش هﺎﯼ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺟﺎن ﮐﺮﯼ ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و زﻣﺎن ﺁن ﻓﺮا رﺳﻴﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
اﻳﻦ ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ هﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺮ دوش اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻬﺎدﻩ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﺮﻳﻘﺎت ،اداﻣﻪ ﻟﺠﺎﺟﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
در ﺁﺑﺎدﯼ هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﻧﺸﻴﻦ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ رﺳﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﭘﻴﺎم ﺗﻠﻮﻳﺤﯽ از ﺳﻮﯼ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﺎﻧﻴﺎهﻮ ﺑﻪ
ﻼ ﺣﻖ دارﻧﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﻬﺎدهﺎﯼ
وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎز ﻧﮕﺮدد .ﻋﺮﻳﻘﺎت اﻓﺰود :ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﮐﺎﻣ ً
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺷﻮراﯼ اﻣﻨﻴﺖ و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ »ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺨﺮﻳﺒﯽ« اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻋﺮﻳﻘﺎت در ﻣﻮرد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدهﺎﯼ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﻼف هﻤﻪ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دوﻟﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ
رﺳﻤ ًﺎ هﻴﭻ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﯼ را اراﺋﻪ ﻧﺪادﻩ و ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪ هﺎﻳﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺁزﻣﺎﻳﺸﯽ دارﻧﺪ )رادﻳﻮ »ﺻﻮت
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014
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 ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻄﻴﺮاوﯼ ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻓﺘﺢ ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﯼ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ از ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮد
ﮐﻪ وﯼ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺘﺢ ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ و ﻧﻪ از ﺳﻮﯼ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ .وﯼ ﻳﺎدﺁور ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﻣﺎهﻬﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن هﻴﭻ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﯼ در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وﯼ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ هﺎ را دروﻏﮕﻮ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯼ ﮐﻪ از ﺳﻮﯼ ﺟﺎن ﮐﺮﯼ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻮاﻓﻖ« در ﺣﺎل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺖ ،ﻣﺒﻬﻢ و ﻏﻴﺮﺻﺮﻳﺢ اﺳﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ
ﻣﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﮐﺮﯼ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺁن ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ.
 ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺘﻴﺮاوﯼ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻃﯽ  20ﺳﺎل ﺁﻳﻨﺪﻩ ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ را ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و ﻟﺬا هﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ داﻳﺮﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در هﻤﻪ ﺷﮑﻞ هﺎﯼ ﺁن ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ )ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ
»ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ« و ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ روﯼ ﺑﻴﺂورﻧﺪ( .اﻟﻄﻴﺮاوﯼ ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﻧﻮع ﻣﺒﺎرزﻩ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺁن را
از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﻣﻴﺪاﻧﯽ و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﺮد .ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راهﺒﺮدﯼ ﻣﻠﯽ ﺑﺮاﯼ ﺧﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﺪ و
هﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎ ﺁن را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،و در هﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ روش ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺷﻮد .اﻟﻄﻴﺮاوﯼ ﻳﺎدﺁور ﺷﺪ در
ﭘﺎﻳﺎن ﺷﺸﻤﻴﻦ هﻤﺂﻳﺶ ﻓﺘﺢ در ﺑﻴﺖ اﻟﻠﺤﻢ در ﺳﺎل  2009هﻴﭽﻴﮏ از ﮔﺰﻳﻨﻪ هﺎﯼ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ رد ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮد )ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ »اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014

ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻄﻴﺮاوﯼ در ﺣﺎل ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ »اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ« ﻟﺒﻨﺎن

واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﻧﺴﺒﺖ دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
 ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ رﺳﻤﯽ در دﻓﺘﺮ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﺎﻧﻴﺎهﻮ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺎزﻩ داد ﺳﺎﮐﻨﺎن
اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ در ﻳﻬﻮدﯼ ﻧﺸﻴﻦ هﺎ در ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺻﻠﺢ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ
)»واﯼ ﻧﺖ«  ،ynetﻧﻮزدهﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  .(2014ﺻﺎﺋﺐ ﻋﺮﻳﻘﺎت ،رﻳﻴﺲ هﻴﺄت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻣﺄﻣﻮر ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﺪﻳﺪًا
ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد و ﮔﻔﺖ :ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ اﺟﺎزﻩ ﻧﺨﻮاهﺪ داد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻳﮏ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ در زﻣﻴﻨﻬﺎﯼ
ﻻ ﺁﺑﺎدﯼ هﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ هﺴﺘﻨﺪ .او ﮔﻔﺖ
ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﺻﻮ ً
ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺎﻓﺸﺎرﯼ ﻧﺘﺎﻧﻴﺎهﻮ در ﻣﻮرد ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺁﺑﺎدﯼ ﻧﺸﻴﻦ هﺎ و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺁﻧﻬﺎ ،ﺗﺨﺮﻳﺐ راﻩ ﺣﻞ دو ﮐﺸﻮر اﺳﺖ زﻳﺮا ﮐﺴﯽ
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ﻼ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ را
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺁﺑﺎدﯼ ﻧﺸﻴﻦ هﺎ در ﺟﺎﯼ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ هﺪﻓﺶ ﻋﻤ ً
از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد )»اﻻﻳﺎم« ،ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014

ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺖ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﺪ
 در ﭘﯽ ﺣﮑﻢ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﻳﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺖ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ
اﺟﺴﺎد  36ﺗﺮورﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻣﺴﺘﺮد ﺷﻮد )»واﯼ ﻧﺖ«  ،ynetﻧﻮزدهﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  .(2014ﭘﻴﺸﺘﺮ
اﺟﺴﺎد ﭼﻬﺎر ﺗﻦ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ و ﺑﺮاﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺸﻴﻴﻊ ﺟﻨﺎزﻩ رﺳﻤﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﺳﻮﯼ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد.


در ﺑﻴﺴﺘﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2014ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻊ ﺟﻨﺎزﻩ ﺗﺮورﻳﺴﺖ ﻣﺠﺪﯼ ﺧﻨﻔﺮ در روﺳﺘﺎﯼ »ﺳﻴﻼت اﻟﻈﻬﺮ« در ﺟﻨﻮب

»ﺟﻨﻴﻦ« اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ .ﻣﺠﺪﯼ از ﻓﻌﺎﻻن ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺘﺢ ﺑﻮد و در ﺳﺎل  2002در ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺁﺗﺶ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻣﺮزﯼ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﻣﺠﺎورت »ﺑﺎﻗﻪ اﻟﻐﺮﺑﻴﻪ« ﺑﻪ هﻼﮐﺖ رﺳﻴﺪ .در ﺗﺒﺎدل ﺁﺗﺶ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﮏ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺮزﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﻴﻦ داﻧﻴﻠﻮف ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ .ﺗﺎﺑﻮت ﻣﺠﺪﯼ ﺣﻨﻔﺮ را در ﭘﺮﭼﻢ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺁن را ﻓﻌﺎﻻن ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﺧﻮﻳﺶ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار »ﺟﻨﻴﻦ« ﻃﻼل دوﻳﮑﺎت و ﻋﻀﻮ
ارﺷﺪ ﻓﺘﺢ ﺟﻤﺎل ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ )»وﻓﺎ« ،ﺑﻴﺴﺘﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  .(2014ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮ ﺟﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻃﯽ
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم »ﺟﻨﻴﻦ« از اﻳﻦ ﮐﻪ ﺟﺴﺪ ﻳﮏ ﺷﻬﻴﺪ ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﻏﺮور ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﮐﻪ وﯼ ﺧﻮن ﺧﻮد را در راﻩ ﺁرﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ رﻳﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ او ﺗﺒﺮﻳﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ )»ﻣﻌﺎن« ،ﺑﻴﺴﺘﻢ
ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014


در ﺑﻴﺴﺖ و دوم ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2014در ﺷﻬﺮ ﺷﺨﻢ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ ﺟﻨﺎزﻩ دو ﺗﺮورﻳﺴﺖ دﻳﮕﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ از ﻓﻌﺎﻻن

ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺘﺢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻌﻠﻮل ﻋﻀﻮ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻓﺘﺢ در ﺁن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ )»وﻓﺎ« ،ﺑﻴﺴﺖ و دوم
ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014


در ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2014ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ ﺟﻨﺎزﻩ ﺗﺮورﻳﺴﺖ ﺷﺎدﯼ ﺣﻤﺎﻣﺮﻩ در روﺳﺘﺎﯼ »ﺣﺴﺎن« )در

ﻏﺮب ﺑﻴﺖ اﻟﻠﺤﻢ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻻن اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺟﻨﺎزﻩ او را ﺑﻪ روﯼ ﺷﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ
)»وﻓﺎ« ،ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014
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راﺳﺖ :ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار »ﺟﻨﻴﻦ« ﺑﺮ روﯼ ﮔﻮر ﺗﺮورﻳﺴﺖ ﻣﺠﺪﯼ ﺧﻨﻔﺮ ﺗﺎج ﮔﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دهﺪ.
ﭼﭗ :ﺗﺸﻴﻴﻊ ﺟﻨﺎزﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ رﺳﻤﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺖ ﺷﺎدﯼ ﺣﻤﺎﻣﺮﻩ )»وﻓﺎ« ،ﺑﻴﺴﺘﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ و ﺑﻴﺴﺖ هﺸﺘﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014

ﮐﺎرﻳﮑﺎﺗﻮر اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ »اﻟﺤﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪﻩ« هﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺁن از ﺗﺪﻓﻴﻦ ﺗﺮورﻳﺴﺖ هﺎ اﺑﺮاز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ )ﻻﻳﮏ ﺑﺮاﯼ ﺷﻬﻴﺪان(») .اﻟﺤﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ (2014
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ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺴﻠﺢ ﺣﻤﺎس در هﻤﺂﻳﺶ ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ در اردوﮔﺎﻩ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن ﺟﻨﻴﻦ

ﻓﻌﺎﻻن ﻧﻘﺎب ﭘﻮش و ﻣﺴﻠﺢ ﺣﻤﺎس در اردوﮔﺎﻩ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن »ﺟﻨﻴﻦ« در ﺟﺮﻳﺎن هﻤﺂﻳﺶ ﺑﻪ ﻳﺎد ﻓﻌﺎل ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻧﺎﻓﻊ اﻟﺴﻌﺪﯼ ﮐﻪ در هﺠﺪهﻢ
دﺳﺎﻣﺒﺮ  2013در ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ )»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻵن« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ . (2014

ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺿﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ
ﺗﺤﺮﻳﮏ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و اﺗﻬﺎم زﻧﯽ ﺑﻪ ﺁن ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﺳﺮﻃﺎن زا در ﺑﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ
 در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺿﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ در رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﺮاﯼ ﭼﻨﺪﻣﻴﻦ ﺑﺎر اﺗﻬﺎﻣﺎت دروﻏﻴﻨﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
اﻳﻦ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻤﺪًا در ﺑﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:


در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوهﺸﯽ )وﻇﺎﻳﻒ وﻳﮋﻩ( ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﮑﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ  2014ﭘﺨﺶ ﺷﺪ

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺷﺮق اورﺷﻠﻴﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﻳﺪ .در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪًا ﻣﺴﺌﻮل
ﭘﺨﺶ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ اورﺷﻠﻴﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﻨﯽ ﻋﻮض ﻳﮏ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ» :اﺳﺮاﺋﻴﻞ از هﻨﮕﺎم ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺷﺮق اورﺷﻠﻴﻢ در ﺳﺎل 1967
ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را در ﺁﻧﺠﺎ ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ هﺪف از اﻳﻦ اﻗﺪام و اﻗﺪام هﺎﯼ دﻳﮕﺮ ،ﻣﺴﺦ ﮐﺮدن ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
ﺑﺮاﯼ داﺷﺘﻦ دﺳﺖ ﺑﺎز در ﻳﻬﻮدﯼ ﮐﺮدن اورﺷﻠﻴﻢ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ ﺁن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ«.


ﻳﻮﺳﻒ اﺑﺮاهﻴﻢ ،رﻳﻴﺲ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺁﻣﻮزش و اﻣﻮر رﻓﺎهﯽ در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﻮراﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰارﯼ در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ در

ﻣﻮرد اوﺿﺎع ﮔﻔﺖ :از ﻃﺮﻳﻖ ﮐﺎﻻهﺎﻳﯽ ﮐﻪ از اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﻣﻮاد ﺳﺮﻃﺎن زاﯼ ﺑﺴﻴﺎرﯼ وارد ﺁﻧﺠﺎ
ﻣﯽ ﺷﻮد .وﯼ اﻓﺰود :ﺁﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎرزﻩ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ اﺳﺖ )وﺑﺴﺎﻳﺖ ﺷﻮراﯼ
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰارﯼ ،ﻧﻮزدهﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ .(2014
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