اﺧﺒﺎر ﺗﺮور و ﻧﺰاع اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ -ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
)دوم ﺗﺎ هﺸﺘﻢ ﺁورﻳﻞ  ،2014ﺳﻴﺰدهﻢ ﺗﺎ ﻧﻮزدهﻢ ﻓﺮوردﻳﻦ (1393

ﺑﺮوز ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻋﻤﻴﻖ در ﻣﺬاﮐﺮات ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ -ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس رهﺒﺮ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﺣﺎل اﻣﻀﺎﯼ درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﻤﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ »دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ« ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﻣﻌﺎهﺪﻩ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد )ﻋﮑﺲ از :ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ »وﻓﺎ« ،اول ﺁورﻳﻞ .(2014

رﺋﻮس ﮔﺰارش

 ﺑﺤﺮان ﻋﻤﻴﻘﯽ ﮐﻪ در روﻧﺪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ -ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﺮوز ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ،هﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .ﭘﺲ
از ﺁﻧﮑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮔﺮوﻩ ﭼﻬﺎرم و ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ را ﺁزاد ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس
ﻧﻴﺰ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺧﻮد را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮد و ﺑﺮاﯼ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ رﺟﻮع ﮐﺮد .اﺑﻮﻣﺎزن
)ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس( در ﺑﺮاﺑﺮ دورﺑﻴﻦ هﺎ درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﻤﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ »دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ« ﺑﻪ ﻣﻌﺎهﺪﻩ هﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ را اﻣﻀﺎء و ﺳﭙﺲ ارﺳﺎل ﮐﺮد .از ﺳﻮﯼ دﻳﮕﺮ ،وﯼ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎن ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺬاﮐﺮات ،ﺑﺎور دارد.
 ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎﯼ ﺻﻠﺢ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ – ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ،ﻣﺬاﮐﺮﻩ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ارﺷﺪ دو ﻃﺮف ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در روزهﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺎرﺗﻴﻦ اﻳﻨﺪﻳﮏ دﻳﭙﻠﻤﺎت ارﺷﺪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ
روﻧﺪ ﺻﻠﺢ اﺳﺖ ،در اورﺷﻠﻴﻢ دﻳﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.
 اﻳﻦ هﻔﺘﻪ ﻳﮏ ﻓﺮوﻧﺪ راﮐﺖ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﺒﻀﻪ ﺧﻤﭙﺎرﻩ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪ ،ﮐﻪ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺁن،
ﻧﻴﺮوﯼ هﻮاﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻏﺰﻩ را ﺑﻤﺒﺎران ﮐﺮد .ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ارﺗﺶ ﮔﻔﺖ »هﺪف هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ« ﺑﻤﺒﺎران ﺷﺪ.
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وﺿﻌﻴﺖ در ﺟﻨﻮب اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺗﻌﺮض راﮐﺘﯽ
 در ﻃﻮل اﻳﻦ هﻔﺘﻪ ﭘﻨﺞ ﻗﺒﻀﻪ ﺧﻤﭙﺎرﻩ و ﻧﻴﺰ ﻳﮏ ﻓﺮوﻧﺪ راﮐﺖ از ﻏﺰﻩ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﻠﻴﮏ ﺷﺪ .ﭼﻬﺎر ﺧﻤﭙﺎرﻩ روز
ﭼﻬﺎرم ﺁورﻳﻞ و ﺧﻤﭙﺎرﻩ دﻳﮕﺮ روز ﺷﺸﻢ ﺁورﻳﻞ ﺷﻠﻴﮏ ﺷﺪ .راﮐﺖ در روز ﭘﻨﺠﻢ ﺁورﻳﻞ اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .اﻳﻦ ﺗﻌﺮض هﺎ
ﺁﺳﻴﺐ ﺟﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
 اﻳﻬﺎب اﻟﻐﺼﻴﻮن ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ دوﻟﺖ ﺣﻤﺎس ﮔﻔﺖ ﺣﻤﻼت راﮐﺘﯽ از ﺳﻮﯼ ﮔﺮوهﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎس ﺗﻔﺎهﻢ ﺁﺗﺶ ﺑﺲ دارﻧﺪ و
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﻠﻴﮏ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ از ﺳﻮﯼ ﺗﺸﮑﻞ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺣﻤﺎس
ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .وﯼ ﮔﻔﺖ دوﻟﺖ ﺣﻤﺎس ﺑﺮاﯼ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻦ ﺣﻤﻼت ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )»اﻟﺮاﻳﻪ« ،هﻔﺘﻢ
ﺁورﻳﻞ .(2014

ﻧﻤﻮدار ﺣﻤﻼت راﮐﺘﯽ از ﻏﺰﻩ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب اﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﺁﻏﺎز 20131
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در ﻣﺠﻤﻮع ،از ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت »ﺳﺘﻮن اﺑﺮهﺎ« )در
ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،(2012ﻳﮑﺼﺪ و ﭼﻬﺎردﻩ ﻓﺮوﻧﺪ راﮐﺖ
ﺷﻠﻴﮏ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ردﮔﻴﺮﯼ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
هﺸﺖ ﻓﺮوﻧﺪ راﮐﺖ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺑﻨﺪر اﻳﻼت
ﻧﻴﺰ هﺴﺖ.

 1اﻳﻦ دادﻩ هﺎ ﺗﺎ روز هﺸﺘﻢ ﺁورﻳﻞ  2014را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﻴﺮد ،و ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻤﻼت ﺧﻤﭙﺎرﻩ اﯼ و ﻳﺎ راﮐﺖ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﻨﯽ و ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮد ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن در
ﺧﺎﮎ ﻏﺰﻩ ﻓﺮود ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
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ﻧﻤﻮدار ﺣﻤﻼت راﮐﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﻃﻮل ﺳﺎل هﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ
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»ﺳﺘﻮن
اﺑﺮ«

از ﺁﻏﺎز ﺳﺎل  ،2013ﻳﮑﺼﺪ و ﭼﻬﺎردﻩ
ﻓﺮوﻧﺪ راﮐﺖ ﺷﻠﻴﮏ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ردﮔﻴﺮﯼ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

2012
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دﺳﺎﻣﺒﺮ
- 2008
ژاﻧﻮﻳﻪ
2009
دورﻩ
ﻋﻤﻠﻴﺎت
»ﺳﺮب
ﻣﺬاب«

2008

2007

2006

واﮐﻨﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ

در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ راﮐﺘﯽ ،اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻴﺰ هﺪف هﺎﻳﯽ را در ﻏﺰﻩ ﻣﻮرد ﺑﻤﺒﺎران ﻗﺮار داد .ﺟﺰﻳﻴﺎﺗﯽ در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ:





روز ﭼﻬﺎرم ﺁورﻳﻞ  ،2014ﭼﻬﺎر هﺪف در ﺷﻤﺎل ﻏﺰﻩ و ﻧﻴﺰ هﺪﻓﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﻏﺰﻩ ﻣﻮرد ﺑﻤﺒﺎران اﺳﺮاﺋﻴﻞ

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﭼﻬﺎرم ﺁورﻳﻞ  .(2014رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ دو ﻣﻘﺮ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﻤﺎس در ﻣﺮﮐﺰ ﻏﺰﻩ و ﻧﻴﺰ ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺒﺎﻟﻴﻪ در ﺷﻤﺎل ﻏﺰﻩ ﺑﻤﺒﺎران
ﺷﺪ .اﻳﻦ رﺳﺎﻧﻪ هﺎ از زﺧﻤﯽ ﺷﺪن دو ﻧﻔﺮ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ )ﺷﺒﮑﻪ »اﻟﺮاﻳﻪ«» ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻵن« و ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ »ﺻﻔﺎ«،
ﭼﻬﺎرم ﺁورﻳﻞ .(2014


در ﺷﺐ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺷﺸﻢ ﺁورﻳﻞ  ،2014اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭼﻬﺎر هﺪف در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻏﺰﻩ و ﻧﻴﺰ هﺪﻓﯽ دﻳﮕﺮ در ﺟﻨﻮب

ﻏﺰﻩ را ﺑﻤﺒﺎران ﮐﺮد )ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺷﺸﻢ ﺁورﻳﻞ  .(2014رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ
ﺑﻤﺒﺎران هﺎ ﺁﺳﻴﺐ ﺟﺎﻧﯽ در ﻣﻴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ )دادﻧﺪ )ﺷﺒﮑﻪ »اﻟﺮاﻳﻪ« و ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ »ﺻﻔﺎ«،
ﭼﻬﺎرم ﺁورﻳﻞ .(2014

2

اﻳﻦ ﺁﻣﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻤﻼت ﺧﻤﭙﺎرﻩ اﯼ ﻧﻴﺴﺖ.
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راﺳﺖ :هﺪف هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﻏﺰﻩ ﮐﻪ ﺷﺸﻢ ﺁورﻳﻞ  2014ﺑﻤﺒﺎران ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﭗ :ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ در اردوﮔﺎﻩ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺟﺒﺎﻟﻴﻪ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺁن را
ﭼﻬﺎرم ﺁورﻳﻞ ﺑﻤﺒﺎران ﮐﺮد )ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ »وﻓﺎ« ،ﭼﻬﺎرم ﺁورﻳﻞ .(2014

ﻳﻬﻮدا و ﺷﻮﻣﺮون )ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن(
دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ و ﺑﺎزداﺷﺖ وﮐﻼﯼ ﻋﺮب ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم هﻤﮑﺎرﯼ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎس
 ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ از وﮐﻼﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺷﻬﺮ ﻧﺎﺑﻠﺲ و ﻧﻴﺰ ﻳﮏ ﻋﺮب ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ را ﺑﻪ اﺗﻬﺎم
اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻋﻀﻮ ﺣﻤﺎس در زﻧﺪان هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﭘﻴﺎم
رﺳﺎن اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و راﺑﻂ ﺑﻴﻦ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺣﻤﺎس و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﯽ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺪام ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
 ﺷﺒﺎﮎ ،ﺗﺸﮑﻴﻼت اﻣﻨﻴﺖ داﺧﻠﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﮐﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮد ،ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ در ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ هﺎﯼ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﺁﻣﺪﻩ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺎم هﺎﻳﯽ را ﻣﻴﺎن ﺳﺮان ﺣﻤﺎس ﺑﻪ ﺁﮔﺎهﯽ اﻋﻀﺎﯼ زﻧﺪاﻧﯽ ﺣﻤﺎس ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪﻩ اﻧﺪ و ﻳﺎ در
ﻣﻮاردﯼ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻩ و راﺑﻂ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺣﻤﺎس در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ و ﻏﺰﻩ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺷﺒﺎﮎ،
اﻳﻦ وﮐﻼﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﯼ از اﻣﺘﻴﺎزات و ﺟﺎﻳﮕﺎهﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﭘﻴﺎم رﺳﺎن ﻣﻴﺎن ﺳﺮان ﺣﻤﺎس در ﺧﺎرج از
ﻣﺮزهﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ زﻧﺪاﻧﯽ ﺣﻤﺎس ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ .اﻳﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم »هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن« اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﻘﺮ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺷﻬﺮ ﻧﺎﺑﻠﺲ واﻗﻊ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺷﻮاهﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺳﻮﯼ ﺣﻤﺎس در ﻏﺰﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .از اﻓﺮاد ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﻣﻘﺎدﻳﺮﯼ ﭘﻮل ﮐﻪ
ﻣﻌﺘﻨﺎﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪ ،ﮐﺸﻒ و ﺿﺒﻂ ﮔﺮدﻳﺪ )اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ از ﺳﻮﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺒﺎﮎ در هﻔﺘﻢ
ﺁورﻳﻞ  2014ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ(.
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ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻮل ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ از ﺳﻮﯼ اﻓﺮاد ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ از ﺳﻮﯼ ﺷﺒﺎﮎ) ،ﻋﮑﺲ از :ﺷﺒﺎﮎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،هﻔﺘﻢ ﺁورﻳﻞ .(2014

ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻤﺎس ﺑﻪ ﺣﺒﺲ هﺎﯼ ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪت ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ
 ﺷﻤﺎرﯼ از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻤﺎس در ﺷﺮق اورﺷﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ هﺎﯼ ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪت ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎﻳﯽ هﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ در ﺳﺎل  2011از ﺳﻮﯼ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺖ داﺧﻠﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ .در ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺳﺘﺎد ﻣﺨﻔﯽ ﺣﻤﺎس در ﺷﺮق اورﺷﻠﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻩ و ﺑﺮاﯼ ﺑﺴﻴﺞ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ از ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮان ﺣﻤﺎس در
ﻣﻴﺎن اﻋﺮاب ﺷﺮق اورﺷﻠﻴﻢ ﺗﻼش ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻳﮏ ﺳﺮﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﮔﺴﺘﺮدﻩ در ﻣﻴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎﯼ ﺳﺎﮐﻦ
ﺷﺮق اورﺷﻠﻴﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ دادﻩ و ﻣﺴﺌﻮل ﻳﮏ ﺳﺮﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﻣﺬهﺒﯽ ،ﺁﻣﻮزﺷﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .در ﺣﮑﻢ دادﮔﺎﻩ ﻧﻴﺰ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و هﺪف از ﺁن ،ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﻤﺎس در اورﺷﻠﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﯼ از ﮐﻤﭙﻴﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﯽ
ﺑﻮدﻩ ﺳﺖ .دادﮔﺎﻩ در ﺣﮑﻢ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻴﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻤﺎس ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد و اﻳﻦ اﻣﺮ در ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ هﺎﯼ اﻓﺮاد ﻣﻮرد اذﻋﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﺒﺎﮎ ،ﺷﺸﻢ ﺁورﻳﻞ .(2014

اداﻣﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ
 اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺁن را »ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ« )ﻳﺎ »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ«( ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ،در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن،
اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ هﻔﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺳﻨﮓ ﭘﺮاﻧﯽ ﺷﺪ و ﻧﻴﺰ در ﺟﺎدﻩ هﺎﯼ
ﻣﺮﮐﺰﯼ ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ ،ﺷﻤﺎرﯼ دﻳﮕﺮ ﮐﻮﮐﺘﻞ ﻣﻮﻟﻮﺗﻮف ﭘﺮﺗﺎب ﮔﺮدﻳﺪ .ﺗﻈﺎهﺮات روزهﺎﯼ ﺟﻤﻌﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﻧﻴﺰ در
ﺷﻬﺮﮎ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ هﺮ روز ﺁدﻳﻨﻪ در ﺁن ﮔﺮد ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ ،اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ .اﻳﻦ ﺷﻬﺮﮎ هﺎ» :ﺑﻠﻌﻴﻦ«» ،ﻧﻌﻠﻴﻦ«» ،ﻧﺒﯽ ﺻﺎﻟﺢ«،
»ﻗﺪوم«» ،ﺑﻴﺖ اﻣﺮ« هﺴﺘﻨﺪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻈﺎهﺮات هﻔﺘﮕﯽ روزهﺎﯼ ﺟﻤﻌﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺖ اﻟﻠﺤﻢ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺗﻈﺎهﺮات اﻳﻦ هﻔﺘﻪ ﺑﻮﻳﮋﻩ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺧﻮددارﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﺁزاد ﮐﺮدن زﻧﺪاﻧﻴﺎن اﻣﻨﻴﺘﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب
روﻧﺪ ﺻﻠﺢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺗﻈﺎهﺮات اﺻﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺪان »ﻋﻮﻓﺮ« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ )ﺟﺰﻳﻴﺎﺗﯽ در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش
ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد(.
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 روز ﺷﺸﻢ ﺁورﻳﻞ  ،2014دو ﺑﻄﺮﯼ ﺁﺗﺶ زا ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﻮدروهﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﮔﺎرد ﻣﺮزﯼ در
ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﭘﺴﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ »اﻟﺤﻮارﻩ« در ﺟﻨﻮب ﻧﺎﺑﻠﺲ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪ .ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺧﻮدرو ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﺎهﺪ ﻳﮏ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻄﺮﯼ ﺁﺗﺶ زا در دﺳﺖ داﺷﺖ و در ﺻﺪد ﭘﺮﺗﺎب ﺁن ﺑﻮد .ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻳﻦ ﮔﺎردﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻓﺮد ﻣﺰﺑﻮرد ﺁﺗﺸﺒﺎرﯼ
ﮐﺮدﻧﺪ )ﭘﻠﻴﺲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺷﺸﻢ ﺁورﻳﻞ  .(2014ﻳﮑﯽ از وﺑﺴﺎﻳﺖ هﺎﯼ ﺣﻤﺎس ﺻﺤﻨﻪ هﺎﻳﯽ از اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮرد را ﺑﺮوﯼ ﺻﻔﺤﻪ
ﻓﻴﺴﺒﻮﮎ ﺧﻮد ﻗﺮار داد و ﻟﺬا ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ اﻗﺪام ،از اﺳﺎس ﻣﺸﮑﻮﮎ و ﻳﮏ ﮐﻤﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﻮدروﯼ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﮔﺎرد ﻣﺮزﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐﻮﮐﺘﻞ ﻣﻮﻟﻮﺗﻮف ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد )وﻳﺪﻳﻮ از ﻳﮑﯽ از ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻴﺴﺒﻮﮎ ﺣﻤﺎس 6 ،ﺁورﻳﻞ (2014

ﺑﺮاﯼ ﻣﺸﺎهﺪﻩ اﻳﻦ وﻳﺪﻳﻮ اﻳﻨﺠﺎ را ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ:
https://www.facebook.com/photo.php?v=780591821952686&set=vb.114312025247339&type=3&theat
er

راﺳﺖ :ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ در دﺳﺖ ﺑﺮاﯼ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ در ﺗﻈﺎهﺮات هﻔﺘﮕﯽ روزهﺎﯼ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺴﻴﺞ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ )ﻋﮑﺲ از
ﻓﻴﺴﺒﻮﮎ ﺷﻬﺮﮎ »ﺑﻠﻌﻴﻦ« 4 ،ﺁورﻳﻞ .(2014
ﭼﭗ :ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ در ﺑﻴﺖ اﻟﻠﺤﻢ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺗﺮدد از ﮔﺬرﮔﺎﻩ راﺣﻞ را ﻣﺴﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )»وﻓﺎ« 4 ،ﺁورﻳﻞ .(2014
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 رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮔﺰارش ﻣﯽ دهﻨﺪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻈﺎهﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﺮاﯼ ﺑﻴﺎن هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن
اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در زﻧﺪاﻧﻬﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺪان »ﻋﻮﻓﺮ« رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ درﮔﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ،ﺷﻤﺎرﯼ از ﺁﻧﻬﺎ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻈﺎهﺮات ﺁﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺮاﯼ ﺑﻴﺎن ﺧﺸﻢ از ﺧﻮددارﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﺁزاد
ﮐﺮدن ﮔﺮوﻩ ﭼﻬﺎرم از زﻧﺪاﻧﻴﺎن اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻳﮑﯽ از ﺗﻈﺎهﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻌﻠﻮل ،ﻋﻀﻮ ارﺷﺪ ﮐﻤﻴﺘﻪ
ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺘﺢ ﺑﻮد )ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ »اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ« ﻟﺒﻨﺎن ،ﭼﻬﺎرم ﺁورﻳﻞ .(2014

ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺪان »ﻋﻮﻓﺮ« ﮐﻪ هﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﺁن ﻧﮕﺎهﺪارﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻈﺎهﺮات ﮐﺮدﻩ و ﺧﻮاهﺎن اﺟﺮاﯼ ﺗﻌﻬﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﮔﺮوﻩ ﭼﻬﺎرم از اﻳﻦ زﻧﺪاﻧﻴﺎن هﺴﺘﻨﺪ )ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ »وﻓﺎ« ،ﭼﻬﺎرم ﺁورﻳﻞ .(2014

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﯼ رﺧﺪادهﺎﯼ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر ﻣﺎﻩ ﻣﺎرس 2014

3

 در ﻃﻮل ﻣﺎﻩ ﻣﺎرس  2014ﺷﻤﺎر رﺧﺪادهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺁﻧﻬﺎ را اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر ﻧﺎﻣﻴﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ از ﺁن
اﻧﺪﮐﯽ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد .در ﻣﺎﻩ ﻓﻮرﻳﻪ ﻳﮑﺼﺪ و ﻳﮏ ﻣﻮرد رﺧﺪاد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد و اﻳﻦ ﺷﻤﺎر درﻣﺎﻩ
ﻣﺎرس ﺑﻪ ﻳﮑﺼﺪ و هﻔﺖ ﻣﻮرد اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ .در اﻃﺮاف اورﺷﻠﻴﻢ ﭼﻬﺎردﻩ ﻣﻮرد رﺧﺪاد از اﻳﻦ دﺳﺖ ﺑﺮوز ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ از ﺁن اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺧﻮد ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﻴﻢ ﺣﻮادث ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎرﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰﻩ ﻣﻠﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ و ﺿﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ رخ
دادﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻣﺤﺪود ﮔﺮدﻳﺪ ،ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﻧُﻪ ﻣﻮرد ﺑﻮد .اﮐﺜﺮ رﺧﺪادهﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﺮﺗﺎب ﺑﻄﺮﯼ ﺁﺗﺶ زا ﺑﻮد ﮐﻪ  95ﻣﻮرد را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .دﻩ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ ﮐﺎرﮔﺰارﯼ ﻣﻮاد ﺗﺨﺮﻳﺒﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ؛ ﭼﻬﺎر
ﻣﻮرد ﺁﺗﺸﺒﺎرﯼ رخ دادﻩ و ﻧﻴﺰ ﻳﮏ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد هﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ،دو اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ
از ﺁﻧﻬﺎ ﻳﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد زﺧﻤﯽ ﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﻳﮏ ﻋﻀﻮ ﮔﺎرد ﻣﺮزﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻄﺤﯽ در ﮐﺮاﻧﻪ
ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ ﻣﺠﺮوح ﮔﺮدﻳﺪ )ﮔﺰارش ﺷﺒﺎﮎ ،ﭘﻨﺠﻢ ﺁورﻳﻞ .(2014

 3اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس دادﻩ هﺎﯼ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ از ﺳﻮﯼ ﺷﺒﺎﮎ ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﻴﺖ داﺧﻠﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﺳﻨﮓ ﭘﺮاﻧﯽ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
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درﮔﻴﺮﯼ هﺎ ﻣﻴﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ هﺎ در ﻳﻬﻮدﯼ ﻧﺸﻴﻦ هﺎﯼ ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ
 ﭘﺲ از ﺁﻧﮑﻪ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ دو ﺑﺎب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ از ﺳﻮﯼ ﻳﻬﻮدﯼ ﻧﺸﻴﻦ هﺎﯼ در ﺷﻬﺮﮎ
»اﻳﺘﺴﻬﺎر« را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻳﻬﻮدﯼ ﻧﺸﻴﻦ هﺎ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﺮﯼ درﮔﻴﺮﯼ و ﺗﻨﺶ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻗﺪام ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻳﻬﻮدﯼ ﻧﺸﻴﻦ هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺣﺘﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﻨﭽﺮ ﮐﺮدن ﺧﻮدروﯼ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺑﺮﺁﻣﺪﻧﺪ و ﺟﺎدﻩ هﺎ را ﺑﻪ روﯼ
رﻓﺖ و ﺁﻣﺪ ﻧﻈﺎﻣﻴﻦ ﺑﺴﺘﻨﺪ .ﺻﺪهﺎ ﻧﻔﺮ از ﻳﻬﻮدﯼ ﻧﺸﻴﻦ هﺎ در اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﮎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ او را ﭘﻨﭽﺮ ﮐﺮدﻧﺪ )ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،هﻔﺘﻢ ﺁورﻳﻞ
 .(2014ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻳﻬﻮدﯼ ﻧﺸﻴﻦ هﺎ درﭘﻴﺸﺒﺮد هﺪف هﺎﯼ ﺧﻮد ﺗﻌﺼﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ
ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺁﻧﻬﺎ هﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
 ﻣﻮﺷﻪ ﻳﻌﻠﻮن وزﻳﺮ دﻓﺎع اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ اﻳﻦ اﻗﺪام ﻳﻬﻮدﯼ ﻧﺸﻴﻦ هﺎ را ﻣﺬﻣﺖ ﮐﺮدﻩ و ﺁن را »ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻮر« ﻧﺎﻣﻴﺪ و ﮔﻔﺖ
اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻳﻬﻮدﯼ ﻧﺸﻴﻦ هﺎ ﺑﻪ ﺁﺳﻴﺐ زدن ﺑﻪ اﻣﻮال ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ ﻧﻴﺰ اﻗﺪام ﮐﺮدﻩ ﻧﺪ و ﺑﻪ هﻤﺎن ﻣﻴﺰان
ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ژﻧﺮال ﻳﻌﻠﻮن ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ رﺧﺪادهﺎ ،ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ارﺗﺶ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺮاﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ هﺎﯼ ﻧﺎﺧﻮﺷﺂﻳﻨﺪ ،ﺟﺪﯼ ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد )وﺑﺴﺎﻳﺖ
»واﯼ.ﻧﺖ« ،هﺸﺘﻢ ﺁورﻳﻞ .(2014

ﻳﻬﻮدﯼ ﻧﺸﻴﻦ هﺎﯼ ﺷﻬﺮﮎ »اﻳﺘﺴﻬﺎر« ﺑﺮاﯼ ﺑﻴﺎن ﺧﺸﻢ از ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻻﺳﺘﻴﮏ ﺧﻮدروﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﭘﻨﭽﺮ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ
)ﻋﮑﺲ از ﺁژاﻧﺲ ﺗﺴﭙﻴﺖ ،هﻔﺘﻢ ﺁورﻳﻞ .(2014

ﻧﻮار ﻏﺰﻩ
ﮔﺬرﮔﺎﻩ اﻟﺮﻓﺢ
 ﮔﺬرﮔﺎﻩ اﻟﺮﻓﺢ ﻣﻴﺎن ﻏﺰﻩ و ﺧﺎﮎ ﻣﺼﺮ اﻳﻦ هﻔﺘﻪ ﺑﺮاﯼ ﺗﺮدد ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﮔﺸﻮدﻩ ﺑﻮد .هﻤﭽﻨﻴﻦ دهﻬﺎ ﮐﺎﻣﻴﻮن ﺣﺎﻣﻞ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ وارد ﻏﺰﻩ ﺷﺪ .ﻣﺎهﺮ اﺑﻮ ﺻﺒﺤﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺬرﮔﺎهﻬﺎﯼ ﻏﺰﻩ از ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ هﻤﮑﺎرﯼ ﻣﻴﺎن دوﻟﺖ
ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ و ﮐﺎر ﮔﺬرﮔﺎﻩ اﻟﺮﻓﺢ اﺑﺮاز رﺿﺎﻳﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻃﺮف ﻣﺼﺮﯼ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﻇﺎهﺮًا ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ
ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎﯼ ﻏﺰﻩ اﻗﺪام ﮐﺮدﻩ و اﻣﮑﺎن ﻋﺒﻮر ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﻪ
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ﺧﺎﮎ ﻣﺼﺮ را دادﻩ اﺳﺖ .او هﻤﭽﻨﻴﻦ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻤﺎر ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻳﻦ ﮔﺬرﮔﺎﻩ ﺑﺮاﯼ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ
ﺟﻬﺎن ﺁزاد ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﺷﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎهﻬﺎﯼ ﻗﺒﻞ )ﻣﻨﻈﻮر؛ ﻣﺎهﻬﺎﯼ اوﻟﻴﻪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن
در ﻣﺼﺮ ﺑﺮوﯼ ﮐﺎر ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد( اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )روزﻧﺎﻣﻪ »اﻟﻮﻃﻦ« ،ﺳﯽ و ﻳﮑﻢ ﻣﺎرس .(2014

اﺣﺘﻤﺎل دﻳﺪار ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺸﻌﻞ از اﻳﺮان
 ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺰهﺎر از ﺳﺮان ﺣﻤﺎس در ﻏﺰﻩ از ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان و اﺣﺘﻤﺎل دﻳﺪار
ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺸﻌﻞ از اﻳﺮان ﺧﺒﺮ داد .اﻟﺰهﺎر ﮔﻔﺖ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻤﺎس هﺎﻳﯽ ﻣﻴﺎن ﺳﺮان ﺣﻤﺎس ﺑﺎ رهﺒﺮﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ
اﻳﺮان در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻟﺰهﺎر ،ﺣﻤﺎس در ﻧﻈﺮ دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ دﻳﺪارﯼ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺁﻳﺖ اﷲ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ اﯼ
رهﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺸﻌﻞ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﭙﺬﻳﺮد .ﺣﺴﺎم ﺑﺪران ﻳﮑﯽ از ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﺣﻤﺎس ﮔﻔﺖ هﻨﻮز
زﻣﺎن ﭼﻨﻴﻦ دﻳﺪارﯼ و ﻣﻮﻋﺪ ﺳﻔﺮ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻪ اﻳﺮان هﻨﻮز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ )»اﻻﺧﺒﺎر« ،اول ﺁورﻳﻞ  .(2014اﻣﺎ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮﻳﺘﯽ »اﻻﻧﺒﺎء« ،ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺷﺮط و ﺷﺮوط هﺎﻳﯽ را ﺑﺮاﯼ »ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺣﻤﺎس ﺑﻪ
ﺁﻏﻮش اﻳﺮان« ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮدﻩ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮاهﺎن ﺁن ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﺎس ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻋﻠﻴﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ در ﺳﻮرﻳﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ دهﺪ )و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺮان از اداﻣﻪ ﺑﻘﺎﯼ رژﻳﻢ اﺳﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﻨﺪ( )»اﻻﻧﺒﺎء« ،هﻔﺘﻢ ﺁورﻳﻞ .(2014

دورﻩ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﯽ اﻓﺴﺮان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﻏﺰﻩ
 وزارت ﮐﺸﻮر در دوﻟﺖ ﺣﻤﺎس در ﻏﺰﻩ ﺁﻳﻴﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﯽ اﻓﺴﺮان زن و ﻣﺮد را در ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻩ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
هﻨﻴﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ دوﻟﺖ ﺣﻤﺎس و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺁن ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﻤﺎس
رژﻩ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ »ﺗﻮان« ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم »راﻩ ﺷﻬﺪاء ،راﻩ ﭘﻴﺮوزﯼ ﻧﻬﺎﻳﯽ« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻓﺘﺤﯽ ﺣﻤﺎد وزﻳﺮ ﮐﺸﻮر در دوﻟﺖ ﺣﻤﺎس ﻧﻴﺰ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﻳﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،ﮔﻔﺖ وزارت ﮐﺸﻮر
ﺳﺎﺧﺖ دﻩ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﻴﺘﯽ در ﻏﺰﻩ را ﺑﺮاﯼ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ )رادﻳﻮ
»اﻻﻗﺼﯽ« ،دوم ﺁورﻳﻞ .(2014
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راﺳﺖ :اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ هﻨﻴﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ دوﻟﺖ ﺣﻤﺎس در ﻏﺰﻩ در ﺁﻳﻴﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﯽ اﻓﺴﺮان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﻏﺰﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﭼﭗ :اﻓﺴﺮان زن
و ﻣﺮد ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﻏﺰﻩ رژﻩ ﻣﯽ روﻧﺪ )وﺑﺴﺎﻳﺖ »ﭘﺎل ﺗﻮدﯼ« ،ﺳﻮم ﺁورﻳﻞ .(2014

ﺁﻣﻮزش زﺑﺎن ﻋﺒﺮﯼ در ﻏﺰﻩ
 رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮔﺰارش ﻣﯽ دهﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﯼ هﻤﮕﺎﻧﯽ در ﻣﻴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎﯼ ﻏﺰﻩ ﺑﺮاﯼ ﺁﻣﻮزش زﺑﺎن ﻋﺒﺮﯼ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪهﺎ ﻧﻔﺮ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻳﻦ زﺑﺎن )ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺁﻧﻬﺎ ،زﺑﺎن ﮐﺸﻮر دﺷﻤﻦ اﺳﺖ( اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ
اﺷﺘﻴﺎق ﭘﺲ از ﺁن ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺣﻤﺎس اﻳﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در ﭼﻬﺎردﻩ ﺑﺎب ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻬﻢ
در ﻏﺰﻩ داد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ،زﺑﺎن ﻋﺒﺮﯼ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از زﺑﺎن هﺎﯼ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻴﺂﻣﻮزﻧﺪ .ﻳﮑﯽ از داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان
دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ »ﺻﻔﺎ« ﮔﻔﺖ »ﺁﻣﻮزش زﺑﺎن ﻋﺒﺮﯼ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﯼ هﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻳﮏ
وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ و ﭼﻪ ﻓﺮهﻨﮕﯽ دارد و اﺷﻐﺎﻟﮕﺮﯼ ﮐﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺎ را ﻏﺼﺐ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ،
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ« .زﻳﺎد اﻟﺜﺎﺑﺖ ،ﻣﻌﺎون وزﻳﺮ ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش در دوﻟﺖ ﺣﻤﺎس در ﻏﺰﻩ ﮔﻔﺖ ،اﺧﺘﻴﺎرﯼ ﮐﺮدن
ﺁﻣﻮزش زﺑﺎن ﻋﺒﺮﯼ ﺑﺮاﯼ داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ »ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻴﺎز« ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و »ﺗﻘﺎﺿﺎهﺎﯼ زﻳﺎدﯼ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
وﺟﻮد داﺷﺖ« .اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻳﻦ را ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺣﻤﺎس ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ،ﺁﻣﻮزش زﺑﺎن ﻋﺒﺮﯼ را ﮔﺴﺘﺮش هﻢ ﺑﺪهﺪ و ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ را ﺑﺮاﯼ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺁﻣﻮزش دادﻩ و ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام درﺁورد )ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ »ﺻﻔﺎ« ،دوم ﺁورﻳﻞ .(2014

ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﻋﻤﻴﻖ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
 در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﺁﺧﺮﻳﻦ هﻔﺘﻪ هﺎﯼ ﺧﻮد ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺮوز ﺑﺤﺮاﻧﯽ
ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ هﺮ ﻳﮏ از دوﻃﺮف دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺗﺮ ﮐﻨﺪ و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺰ
ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻳﻦ روﻧﺪ اﺑﺮاز ﺗﺮدﻳﺪ ﮐﻨﺪ و ﺟﺎن ﮐﺮﯼ وزﻳﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرش
دارد ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در اﻳﻦ روﻧﺪ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮاهﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮﯼ ﭘﺎﻳﺎن دهﺪ .ﭘﺲ از ﺧﻮددارﯼ
دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﺁزادﯼ ﮔﺮوﻩ ﭼﻬﺎرم و ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ زﻧﺪاﻧﻴﺎن اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ،ﻃﺒﻖ ﺗﻌﻬﺪﯼ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ اﺳﺮاﺋﻴﻞ دادﻩ و ﻗﺮار ﺑﻮد
ﮐﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ را روز ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻢ ﻣﺎرس  2014ﺁزاد ﮐﻨﺪ ،رهﺒﺮﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﺮﯼ اﻗﺪاﻣﺎت واﮐﻨﺸﯽ دﺳﺖ زد.
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ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺮاﯼ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﻧﻬﺎدهﺎﯼ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ رﺟﻮع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در
ﺑﺮاﺑﺮ دورﺑﻴﻦ هﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ »دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ« ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﻣﻌﺎهﺪﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را اﻣﻀﺎء ﮐﺮد .4ﺳﺨﻦ از ﻣﻌﺎهﺪﻩ هﺎﻳﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺎزﯼ ﺑﻪ راﯼ ﮔﻴﺮﯼ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺁن در ﮐﺎر ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس در هﻤﻴﻦ ﺣﺎل در ﻳﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ هﻨﻮز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﻮدن ﻣﺴﻴﺮ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ ﻧﺰاع ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻔﺖ
وﮔﻮﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ،در ﮐﻨﺎر ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ« ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ اﺳﺖ )»اﻻﻳﺎم« ،دوم ﺁورﻳﻞ .(2014

ﮐﺎدر رهﺒﺮﯼ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﺮاﯼ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺤﺮان ﻋﻤﻴﻘﯽ ﮐﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎﯼ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮوز ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ،در ﺷﻬﺮ رام اﷲ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ داد و اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﻣﻘﺼﺮ »ﺷﮑﺴﺖ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد )ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ »وﻓﺎ« ،اول ﺁورﻳﻞ .(2014

 در ﭘﯽ اﻳﻦ اﻗﺪام و ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ،رﻳﺎض اﻟﻤﺎﻟﮑﯽ وزﻳﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ درﺧﻮاﺳﺖ
رﺳﻤﯽ اﻣﻀﺎء ﺷﺪﻩ را ﺑﺮاﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ارﺳﺎل ﮐﺮد )ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ »وﻓﺎ« ،دوم ﺁورﻳﻞ  .(2014ﻣﻌﺎون ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﻧﻴﺰ راﺑﺮت ﺳﺮﯼ ﻣﺎﻣﻮر ﺻﻠﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در اﻣﻮر ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ درﻳﺎﻓﺖ رﺳﻤﯽ اﻳﻦ اﺳﻨﺎد را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ.
در هﻤﻴﻦ ﺣﺎل ،رهﺒﺮﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ و در ﺻﺪر ﺁﻧﻬﺎ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ اﻗﺪام ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺧﺮوج از روﻧﺪ
ﺻﻠﺢ ﻧﻴﺴﺖ و ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮاهﺎن اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮﯼ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ هﺴﺘﻨﺪ )وﺑﺴﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،دوم
ﺁورﻳﻞ .(2014
 ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺁن ،رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ از اداﻣﻪ دﻳﺪارهﺎ ﻣﻴﺎن هﻴﺎت هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در اورﺷﻠﻴﻢ ﺧﺒﺮ دادﻩ و
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ دﻳﺪارهﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺎرﺗﻴﻦ اﻳﻨﺪﻳﮏ دﻳﭙﻠﻤﺎت ارﺷﺪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ روﻧﺪ اﻳﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و او ﺷﻤﺎرﯼ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮاﯼ ﻧﺰدﻳﮏ ﮐﺮدن دﻳﺪﮔﺎهﻬﺎﯼ ﻃﺮﻓﻴﻦ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .در هﻤﻴﻦ ﺣﺎل ،رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ دﻳﺪارهﺎ »ﻣﺘﺸﻨﺞ« ﺑﻮدﻩ و ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ راﻩ ﺣﻠﻬﺎﯼ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاﯼ از ﺳﺮﮔﻴﺮﯼ روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ اﻧﺪ.
رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﺮدﻧﺪ )اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺮﺑﯽ ،دوم ﺁورﻳﻞ  .(2014روزهﺎﯼ ﺷﺸﻢ و هﻔﺘﻢ ﺁورﻳﻞ
 2014ﻧﻴﺰ دﻳﺪارهﺎﯼ دﻳﮕﺮﯼ دراورﺷﻠﻴﻢ ﻣﻴﺎن دو هﻴﺎت ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺎرﺗﻴﻦ اﻳﻨﺪﻳﮏ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺁن
را ﻧﻴﺰ »ﻧﺎﮐﺎم« ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ )روزﻧﺎﻣﻪ هﺎﺁرﺗﺺ ،هﺸﺘﻢ ﺁورﻳﻞ .(2014

 4در هﻤﻴﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﻤﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﭼﻬﺎردﻩ ﻣﻌﺎهﺪﻩ را اﻣﻀﺎء ﮐﺮد و ﻧﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﻣﻌﺎهﺪﻩ
را.
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 ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﺎ اﻗﺪام ﺧﻮﻳﺶ در ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﻤﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻪ
ﻣﻌﺎهﺪﻩ هﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻇﺎهﺮًا ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،روﯼ ﺗﻨﺪ و ﻗﺎﻃﻌﯽ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﺸﺎن دهﺪ .هﻤﺰﻣﺎن ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺻﻠﺢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻤﺎرﯼ ﺷﺮط از ﺳﻮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺻﺎﺋﺐ ﻋﺮﻳﻘﺎت ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ارﺷﺪ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻠﻮل ﻋﻀﻮ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺘﺢ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدهﺎ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻧﺪ :درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪ
رﺳﻤﯽ از ﺳﻮﯼ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐﻪ ﻣﺮزهﺎﯼ ﺳﺎل  ١٩۶٧ﺑﺮاﯼ ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ را ﻗﺒﻮل دارد ،ﺁزادﯼ  ١٢٠٠زﻧﺪاﻧﯽ
اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ،رﻓﻊ ﺣﺼﺮ ﻏﺰﻩ و ﺁزادﯼ ﮐﺎر ﮔﺬرﮔﺎهﻬﺎﯼ ﻏﺰﻩ ،ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ درﺟﺮﻳﺎن رﺧﺪادهﺎﯼ
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ دوم« در اواﻳﻞ ﺳﺎل  2000ﻣﻴﻼدﯼ از ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ راﻧﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ ،5ﺗﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزهﺎ در ﻳﻬﻮدﯼ
ﻧﺸﻴﻦ هﺎﯼ ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ و ﺷﺮق ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس ،ﺧﺮوج اﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »اﯼ« ،ﺧﻮددارﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
از ﻗﺘﻞ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ،واﮔﺬارﯼ اﻣﻮر اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ »ﺳﯽ« ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ و دادن اﺟﺎزﻩ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻩ
هﺰار ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﺮاﯼ ورود ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺟﻬﺖ »اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ ﻋﺮب ﺧﻮد )رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ و ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ
»ﻣﻌﺎن« ،ﺳﻮم ﺁورﻳﻞ .(2014

ﮐﺎرﺗﻮن روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ اﻟﻘﺪس ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺑﺰرگ در ﻣﺴﻴﺮ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎﯼ ﺻﻠﺢ دارد .ﺑﺮوﯼ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ :ﺟﺎدﻩ ﺻﻠﺢ )ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺳﻨﮓ هﺎﯼ ﺑﺰرگ ﻣﺴﺪود ﺷﺪﻩ اﺳﺖ( )روزﻧﺎﻣﻪ اﻟﻘﺪس ،دوم ﺁورﻳﻞ .(2014

واﮐﻨﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
 ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﺎﻧﻴﺎهﻮ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺁﻏﺎز ﻧﺸﺴﺖ هﻔﺘﮕﯽ هﻴﺎت دوﻟﺖ ﺧﻮد در اورﺷﻠﻴﻢ در روز ﺷﺸﻢ ﺁورﻳﻞ
 2014ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ او ﺧﻮاهﺎن ﺻﻠﺢ اﺳﺖ »اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ هﺮ ﻗﻴﻤﺘﯽ« .وﯼ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
ﻳﮑﺠﺎﻧﺒﻪ زﻳﺎﻧﺒﺎرﯼ زدﻩ اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ راهﻬﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ رﺳﻴﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ هﺪف ﺧﻮد را از راﻩ ﮔﻔﺖ
وﮔﻮﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺘﺎﻧﻴﺎهﻮ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪﯼ دوﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﻴﻤﻮدن ﻣﺴﻴﺮ ﺻﻠﺢ ﺑﺮاﯼ ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺰاع
دﻳﺮﻳﻨﻪ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻧﻬﺎد وﻟﯽ اﻓﺰود» ،درﺳﺖ در ﺑﺰﻧﮕﺎهﯽ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺁﻣﺎدﻩ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎﯼ ﺻﻠﺢ ﺑﻮد ،ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﺑﻪ
اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت وﺧﻴﻢ ﻳﮑﺠﺎﻧﺒﻪ روﯼ ﺁورد و در هﻤﺎن ﺣﺎل ﻧﻴﺰ ﺗﺎﮐﻴﺪ دارد ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
دوﻟﺖ ﻳﻬﻮد ﻧﻴﺴﺖ« .ﻧﺘﺎﻧﻴﺎهﻮ اﻳﻦ را ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »اﺑﻮ ﻣﺎزن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺁﻧﮑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮط را ﻧﭙﺬﻳﺮد ،ﭘﻴﻤﺎن
ﺻﻠﺤﯽ در ﮐﺎر ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد« .ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد رهﺒﺮﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ را »ﺷﺘﺎﺑﺰدﻩ« ﻧﺎﻣﻴﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،اﻳﻦ
 5ﺳﺨﻦ از ﺗﺮورﻳﺴﺖ هﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  2000ﻣﻴﻼدﯼ راﻧﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﻤﺎر ﺁﻧﻬﺎ  39ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .ﺳﻴﺰدﻩ ﻧﻔﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ
اروﭘﺎﻳﯽ رﻓﺘﻪ و ﺑﻴﺴﺖ وﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺁﻧﻬﺎ در ﻏﺰﻩ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺗﻬﺪﻳﺪهﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ »اﺛﺮﯼ در اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ روﻳﻪ اداﻣﻪ دهﻨﺪ ،زﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ«.

واﮐﻨﺶ ﺣﻤﺎس
 دوﻟﺖ ﺣﻤﺎس در ﻏﺰﻩ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ در روﻧﺪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎﯼ ﺻﻠﺢ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ،اﺳﺮاﺋﻴﻞ
را ﻧﮑﻮهﺶ ﮐﺮد و در ﻣﻮرد اﻗﺪام رهﺒﺮﯼ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﺁن را »اﻗﺪاﻣﯽ
دﻳﺮهﻨﮕﺎم وﻟﯽ ﻣﺜﺒﺖ« ﻧﺎﻣﻴﺪ و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﻤﺎس از ﺁن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﺮان ﺣﻤﺎس ﺧﻮاهﺎن اﺗﺤﺎد و هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ
در ﻣﻴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﺮاﯼ »ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ« )ﻣﻨﻈﻮر؛ راهﻬﺎﯼ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ( ﺷﺪﻧﺪ و ﺁن را »ﺗﻨﻬﺎ راﻩ رهﺎﻳﯽ از
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ )»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻳﻨﻔﻮ« ،اول ﺁورﻳﻞ .(2014

ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺿﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ
هﻤﺂﻳﺶ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ و ﺗﺤﺮﻳﻢ ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ در ﻳﻬﻮدﯼ ﻧﺸﻴﻦ هﺎ
 ﮐﻤﻴﺘﻪ اﯼ ﮐﻪ از ﺳﻮﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﺮاﯼ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻهﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ و ﺗﺤﺮﻳﻢ ﮐﺎﻻهﺎﯼ
ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ درﻳﻬﻮدﯼ ﻧﺸﻴﻦ هﺎﯼ ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ هﻤﺂﻳﺸﯽ در ﺷﻬﺮ رام اﷲ ،هﺪف هﺎﯼ ﺧﻮد را
ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ ﮐﺮد .اﻳﻦ هﻤﺂﻳﺶ زﻳﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ دﮐﺘﺮ راﻣﯽ ﺣﻤﺪاﷲ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺣﻤﺪاﷲ ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﭘﻴﺎم ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳﻮﯼ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ،ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎﯼ
ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ و در هﻤﺎن ﺣﺎل ﻧﻴﺰ ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ )»وﻓﺎ« ،روز
ﺳﯽ ام ﻣﺎرس  .(2014هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﺑﻮ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺘﺢ و ﻳﮑﯽ از ﻣﺸﺎوران ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس
ﻧﻴﺰ ان ﺟﯽ اوهﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻهﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻬﻮدﯼ ﻧﺸﻴﻦ هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ را ﺗﺤﺮﻳﻢ
ﮐﻨﻨﺪ )ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻴﺴﺒﻮﮎ اﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻓﺘﺢ ،ﺳﯽ ام ﻣﺎرس .(2014
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دﮐﺘﺮ راﻣﯽ ﺣﻤﺪاﷲ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در هﻤﺂﻳﺶ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ از ﺗﺤﺮﻳﻢ ﮐﺎﻻهﺎﯼ
ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ در ﻳﻬﻮدﯼ ﻧﺸﻴﻦ هﺎﯼ ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺮد .او ﭘﻴﺎم ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس را ﺑﺮاﯼ اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد )ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ »وﻓﺎ« ،ﺳﯽ ام
ﻣﺎرس .(2014

057-14

