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)بيست و دوم ژوئيه ،ساعت (12:00

علميات نظامی اسرائيل در نوار غزه ادامه دارد )سخنگوی ارتش اسرائيل  21ژوئيه (2014

رئوس گزارش
.1

جنگ بين ارتش اسرائيل و حماس و ديگر سازمان ھای تروريستی در نقاط مختلف نوار غزه و بويژه در محله

»الشجاعيه« ادامه دارد .ارتش اسرائيل به کشف و انفجار تونل ھای ويژه ترور ادامه می دھد .بخشی از اين تونل ھا تا داخل
خاک اسرائيل امتداد دارد )تا کنون قريب به  45مدخل و دھانه تونل و  14تا  16تونل کامل شناسايی شده اند( .سازمان ھای
تروريستی از تاکتيک ھايی چون شليک موشک ھای ضد تانک ،پنھان ساختن بمب و شليک خمپاره ای استفاده می کنند و
ھدف اين است که بيشترين تلفات را به ارتش اسرائيل و ارد کنند تا از نظر خود ،افسانه »پيروزی در جنگ« را ريشه دار
سازند.
.2

ھمزمان ،حماس می کوشد با وارد کردن باندھای تروريستی به داخل خاک اسرائيل برای انجام کشتار و ربودن

شھروندان دستآورد کسب کند .در چارچوب اين ھدف ورود يک گروه بزرگ از تروريست ھا که اونيفورم ارتش اسرائيل را
بر تن داشتند از طريق تونلی در ناحيه »نيرعام« در صبح روز بيست و يکم ژوئيه  2014يک رويداد کم سابقه محسوب می
شود .اين گروه تروريستی با نيروھای ارتش اسرائيل برخورد کرد و در جريان درگيری که رخ داد چھار افسر و سرباز
ارتش جان باختند و در مقابل دست کم  9تروريست نيز کشته شدند )اما به نظر می رسد که دو تن از آنھا توانسته باشند به
نوار غزه باز گردند(.
.3

در قاھره تالش پيگير برای برقراری آتش بس براساس طرح مصر ادامه دارد .وزير خارجه آمريکا جان کری و

دبيرکل سازمان ملل متحد بان گی مون اکنون در مصر ھستند و حمايت ديپلمات خود را از طرح مصر ابراز داشته اند.
حماس ھنوز حاضر نيست آتش بس فوری و بدون قيد و شرط را بپذيرد و در زمينه خواسته ھای اساسی خود پافشاری می
کند و بويژه خواھان گشايش گذرگاه الرفح و آزادی تروريست ھايی است که در معامله بر سر آزادی گيلعاد شليط رھا شده
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بودند ولی در جريان عمليات جستجو در پی سه نوجوان يھودی ربوده شد )که بعدا معلوم شد به قتل رسيده اند( دوباره
دستگير شده بودند.

عمليات زمينی
عمليات ارتش اسرائيل
.4

در شبانه روز اخير عمليات نيروی زمينی ارتش اسرائيل در نوار غزه ادامه داشته و از آغاز عمليات نظامی

زمينی به گزارش سخنگوی ارتش اسرائيل تا صبح بيست و يکم ژوئيه  2014بيش از يکصد تروريست کشته شده
اند و شمار زيادی تروريست دستگير شده و برای بازجويی برده شده اند )به دنباله گزارش مراجعه شود(.
جنگ در محله »الشجاعيه« در شرق غزه
.5

در شبانه روز اخير جنگ زمينی بويژه در منطقه »الشجاعيه« قلب تشکيالت تروريستی نوار غزه متمرکز

بوده است .عمليات ارتش در اين منطقه حول محور شناسايی تاسيسات زيربنايی تروريست ھا و ترور است و
جنگ بی وقفه با فعاالن سازمان ھای تروريستی که در آنجا ھستند ادامه دارد.
عمليات عليه تونل ھای زيرزمينی ويژه ترور
.6

ارتش در جريان عمليات تا کنون  45دھانه و مدخل تونل ھای تروريستی و  14تا  16تونل کامل را در

سطح نوار غزه کشف کرده است .برخی از اين تونل ھا در داخل خانه ھا و مساجد قرار دارند .1در شبانه روز
اخير نيروھای ارتش اسرائيل موفق شده اند تالش تروريست ھا را در مورد استفاده از تونل ھا برای حمله به خود
خنثی کنند )سخنگوی ارتش اسرائيل 22 ،ژوئيه  .(2014به شماری از موارد مھم در ادامه اشاره می شود:
الف – در بيست و يکم ژوئيه  ،2014در ساعات عصر دو تروريست از داخل تونلی در منطقه
»العطاطره« خارج شدند و نيروھای ارتش اسرائيل توانستند به آنھا آسيب وارد کنند .ده تروريست نيز از
دھانه ھای تونل ھايی که در داخل مسجد حفر شده بودند خارج شدند و در اينجا نيز نيروی ارتش اسرائيل
به آتشباری به سوی آنھا پرداخت و آنان را به ھالکت رساند .شمار ديگری از تروريست ھا از دھانه تونلی
که در داخل يک واحد مسکونی قرار داشت بيرون آمدند که آنھا نيز ھالک شدند.
ب – در بيست و يکم ژوئيه  2014در ساعات بعدازظھر سربازان اسرائيلی دو مدخل تونل را در منطقه
»الشجاعيه« شناسايی کردند .قرار بود از داخل اين تونل ھا ،تروريست ھا وارد خاک اسرائيل شده و به
کشتار دست بزنند .در جريان اين رويداد در تبادل آتش با تروريست ھا دو تن از آنان به ھالکت رسيدند.
ج – در بيست و يکم ژوئيه  ،2014سه تروريست از تونلی در ناحيه الرفح خارج شدند که يکی از آنھا
ھدف قرار گرفت و کشته شد.

 1در مورد بھره گيری ھای نظامی سازمان ھای تروريستی از مساجد به گزارش مربوط به  14ژوئيه  2014با اين عنوان مراجعه
شود» :استفاده حماس و سازمان ھای تروريستی از مساجد برای مقاصد نظامی از جمله از مسجد الفاروق« )اين گزارش به زبانھای
عبری و انگليسی در دسترس است(.
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راست :دھانه و مدخل يک تونل )سخنگوی ارتش اسرائيل 21 ،ژوئيه  .(2014چپ :انفجار تونل توسط ارتش اسرائيل برای مشاھده فيلم آدرس زير
در يوتيوب را کليک کنيد:
https://www.youtube.com/watch?v=zn2Vee_N8SM

.7

»يگانھای القدس« ،شاخه نظامی جھاد اسالمی فلسطين در بيست و يکم ژوئيه  2014اعالميه ای منتشر

کردند مبنی بر اين که موشک »ساگر« به سوی نيروھای ارتش اسرائيل در اردوگاه پناھندگان »البريج« و شرق
»جباليه« شليک کرده اند .آنھا مدعی شدند که در ھر دو مورد به نيروھای ارتش اسرائيل آسيب وارد شده است
)»سرايا القدس«  21ژوئيه .(2014

اعالميه مربوط به شليک موشک »ساگر« )وبسايت شاخه نظامی جھاد اسالمی فلسطين 21 ،ژوئيه (2014
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رخنه تروريست ھا به داخل خاک اسرائيل )گزارش تکميلی(

.8

در جريان رخنه تروريست ھا از راه تونلی در منطقه »نيرعام« در  21ژوئيه  ،2014چھار سرباز و افسر

ارتش در اثر آتشباری که از طرف تروريست ھا به سوی آنان صورت گرفت ،جان خود را از دست دادند .از
بررسی به عمل آمده در مورد اين رويداد برمی آيد که تروريست ھا اونيفورم نظامی ارتش اسرائيل را بر تن
داشته اند و لذا شناسايی آنھا دشوار بوده و تصور شده که آنھا سرباز اسرائيل ھستند .تنھا پس از آنکه معلوم شد
تروريست ھا تيربار کالچنيکف )کالشينکف( دارند سربازان اسرائيلی فھميدند که آنھا تروريست ھستند .به نظر
می رسد تروريست ھا قصد داشته اند در يک آبادی اسرائيلی نشين يا چند آبادی درمنطقه به کشتار دست بزنند و
شايد چند شھروند را نيز بربايند .در جستجوھايی که پس از اين رخداد به عمل آمد ،جسد  9تروريست يافت گرديد
و بنظر می رسد که دو تن ديگر از آنھا توانستند به نوار غزه باز گردند )»ھاآرتص« 22 ،ژوئيه .(2014
.9

فرمانده سپاه جنوب ژنرال سامی تورجمان در اشاره به اين رويداد گفت يک روز پيش از خروج گروه

تروريستی ،نيروی ارتش اسرائيل به منطقه اطراف تونل در »بيت حانون« حمله کرده بود .او گفت :در پی حمله،
حماس ظاھرا تصميم گرفته بود پيش از آنکه تونل تخريب شود دست به يک کشتار در ميان شھروندان اسرائيلی
بزند .به گفته فرمانده سپاه جنوب ،ورود نيروھای اسرائيلی به داخل نوار غزه و نابود سازی تونل ھا حماس را
نگران کرده زيرا سرمايه زيادی را صرف بنای آن ھا نموده است )سخنگوی ارتش اسرائيل 21 ،ژوئيه .(2014
 .10شاخه نظامی حماس مسئوليت تالش برای کشتار را بر عھده گرفت .در اعالميه انتشار يافته آمده است که
آسيب رسانی به جان سربازان و افسران اسرائيلی توسط يک »يگان« شامل دوازده عضو حماس صورت گرفته
است و اين دوازده نفر به دو گروه تقسيم شده بودند .در اعالميه ادعا شده که دو تن از فعاالن آن در پی »نبردی
دشوار« با نيروھای ارتش اسرائيل سالم به غزه بازگشته اند )وبسايت شاخه نظامی 21 ،ژوئيه .(2014

علميات ارتش اسرائيل
حمله به اھداف تروريستی در نوار غزه ادامه دارد
 .11ھمزمان با عمليات زمينی ،جنگنده ھای نيروی ھوايی اسرائيل از طريق ھوا به حمله به اھداف تروريستی
ادامه دادند .در مجموع از آغاز عمليات بيش از  2,887ھدف تروريستی در سراسر نوار غزه مورد حمله قرار
گرفته است .از زمان آغاز عمليات زمينی از راه ھوا بيش از  1,032ھدف ،مورد حمله قرار گرفته است
)سخنگوی ارتش اسرائيل 22 ،ژوئيه .(2014
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ثبت حمله فلسطينی ھا به واحدھای مسکونی رقيبان خود

در فيلمی که در  21ژوئيه  2014در يوتيوب نشان داده شد ،حمله به يک ساختمان ھشت طبقه متعلق به خانواده فلسطينی »دغمش« در شھر غزه
ديده می شود )چند تن از فرزندان خانواده »دغمش« فعال تروريستی رقيب حماس ھستند( از عکسھا چنين برمی آيد که ساکنان ساختمان پيش از
انفجار آن خارج شده اند و فردی وجود داشته که فيلم را گرفته است .دايره ای که با قرمز برجسته شده ،ارسال راکت به اين ساختمان را نشان می
دھد )يوتيوب 21 ،ژوئيه (2014

در فيلمی که در يوتيوب قرار گرفته ،حمله به ساختمان خانواده المشھراوی در محله الرضوان در شھر غزه در رخدادی در روز  21ژوئيه 2014
مشاھد می شود .از اين فيلم چنين برمی آيد که پيش از انفچار ،ساکنان خانه را ترک کرده بودند و کسی نيز بوده که توانسته از انفجار عکس بگيرد.
در دايره قرمز ،راکتی که به سوی ساختمان شليک شده ديده می شود )»غزه اآلن« 22 ،ژوئيه .2014

اقدامات ارتش اسرائيل
 .12در جريان عمليات نظامی »صخره استوار« ،تا پايان روز بيست و يکم ژوئيه 27 ،نظامی اسرائيلی جان
باختند و گزارش شده که يک سرباز به نام »اورون شائول« که در داخل نفربری در محله »الشجاعيه« بوده مفقود
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شده است .اسامی سربازان کشته شده که نام آنھا پس از اعالم به ھمه اعضای خانواده شان ،رسانه ای شد از اين
قرار است) :سخنگوی ارتش اسرائيل 22 ،ژوئيه :(2014
الف – شادروان سرھنگ دولو کيدار 38 ،ساله ساکن »موديعين« فرمانده يگان "گفن« در جريان رويداد رخنه
تروريست ھا به »نيرعام« جان باخت.
ب – شادروان نظامی تال يفراح 21 ،ساله ساکن شھر »ريشون لتصيون« از افراد تيپ گوالنی ،در درگيری
ھای نوار غزه جان باخت.
ج – شادروان نظامی يووال داگان 22 ،ساله ساکن شھر »کفرسابا« از اعضای تيپ گوالنی در درگيری ھای نوار غزه
جان باخت.
د – شادروان نظامی ناداو گلدمخر 23 ،ساله ساکن بئرشبع در جريان رخنه يابی تروريست ھا به »نيرعام« جان خود را
از دست داد.
ه-

شادروان نظامی ارشد بنيسان کاساھون 39 ،ساله ساکن »نتيبوت« ،در جريان رخنه تروريست ھا به »نيرعام«
جان باخت .او زاده کشور اتيوپی بود.

و – شادروان نظامی يووال ھيمان 21 ،ساله ساکن »افرات« در جريان تالش تروريست ھا برای رخنه به »نيرعام«
کشته شد.
ز -شادروان نظامی جوردن بن سيمون 21 ،ساله ساکن »اشکلون« ،عضو تيپ گوالنی ،به ھنگام درگيری جان باخت.
ح – شادروان نظامی عودد بن صيرا 22 ،ساله ساکن »نير عتصيون« در درگيری جان باخت.
ط – شادروان نظامی ماکس اشتاينبرگ 24 ،ساله ساکن »بئرشبع« ،عضو تيپ گوالنی ،در اثر انفجار نفربر در
»شجعيه« در اولين روز از عمليات زمينی جان خود را از دست داد .او يھودی جوانی بود که به تنھايی از کاليفرنيا به
اسرائيل مھاجرت کرده بود.
ی – شادروان نظامی شخر تعاشا 20 ،ساله ساکن »پرديسيا« ،عضو تيپ گوالنی ،در اثر اصابت موشک به نفربر در
»شجعيه« در روز نخست عمليات نظامی جان خود را از دست داد.
ک – شادروان نظامی دانيل فومارنس 20 ،ساله ساکن روستای »آذر« عضو تيپ گوالنی در اثر اصابت موشک به
نفربر در محله »الشجاعيه« در روز اول جنگ زمينی جان باخت.
ل – شادروان نظامی شون موندشاين 19 ،ساله ساکن تل آويو عضو تيپ گوالنی در اثر اصابت موشک به نفربر
»الشجاعيه« در روز اول جنگ زمينی جان خود را از دست داد.
م – شادروان نظامی بن وانونو 19 ،ساله ساکن »اشدود« ،عضو تيپ گوالنی در اثر وارد آمدن آسيب به نفربر حاملش
در »الشجاعيه« در روز نخست جنگ زمينی جان باخت.
ن – شادروان نظامی اورون نواح 22 ،ساله ساکن »ھوشعيا« عضو تيپ گوالنی در اثر اصابت موشک به نفربر در
»الشجاعيه«در روز اول جنگ زمينی جان خود را از دست داد.
س – شادروان نظامی اوھاد شمش 27 ،ساله ساکن »بيت العزری« به ھنگام انجام عمليات نظامی در نوار غزه جان
باخت.
 .13ده ھا سرباز ارتش نيز در جريان عمليات زمينی زخمی شدند که زخم ھای چند نفر وخيم اعالم شده که آنھا به
بيمارستان ھای مرکز اسرائيل منتقفل شده اند.
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شليک راکتی به سوی خاک اسرائيل
 .14حتی پس از آغاز مرحله زمينی عمليات نظامی »صخره استوار« ،شليک راکتی و خمپاره ای به سوی اسرائيل بطور
الينقطع ادامه يافت .در مجموع در جريان روزھای انجام عمليات 1,770 ،فروند راکت به خاک اسرائيل اصابت کرد که
سيستم دفاعی »گنبد آھنين« در طول ھمه روزھای عمليات  400فروند راکت از آنھا را منحرف و منھدم ساخت .از زمان
آغاز عمليات زمينی بيش از  460فروند راکت در خاک اسرائيل بر زمين افتاد .در بيست و يکم ژوئيه  115 2014راکت به
مناطق اسرائيلی اصابت کرد و گرچه اکثر شليک ھا به سوی آبادی ھای حومه غزه انجام گرفت ولی چند راکت نيز به سوی
مرکز خاک اسرائيل شليک شد.

 .15رويدادھای مھم از شليک ھای راکتی:
الف – در صبح روز بيست و دوم ژوئيه  ، 2014چندين فروند راکت به سوی مناطق »ھشفال« و »گوش دان«،
شھرھای مرکزی شليک شد که سيستم دفاعی »گنبد آھنين« ،دست کم يکی از راکت ھا را منحرف و منھدم کرد .در
شھر »يھود« ،يک فروند راکت در ناحيه مسکونی برزمين افتاد و خسارت سنگينی به بار آورد ولی کسی آسيب نديد.
کمی بيش از آن در جريان يک آتشباری سنگين به سوی شھر »اشدود« ھفت فروند راکت توسط سيستم دفاعی »گنبد
آھنين« منحرف و منھدم شد .يکی از راکت ھا در داخل شھر در مجاورت يک مدرسه منفجر گرديد که آسيب جانی يا
زيان مالی به ھمراه نداشت.

راست :خانه ای بشدت آسيب ديده در شھر »يھود« آسيب ديده می شود )صفحه فيسبوک پليس اسرائيل 22 ،ژوئيه  .(2014چپ :يک فروند راکت
در نزديکی گورستان بر زمين افتاد )صفحه فيسبوک پليس اسرائيل 21 ،ژوئيه (2014

ب – در  21ژوئيه  ،2014در ساعات غروب شماری راکت به سوی منطقه »پتح تيکوا« و چند آبادی ديگر واقع در
مرکز اسرائيل شليک گرديد .يک فروند راکت در محوطه باز در نزديکی »روش عين« منفجر شد .ساعتی بعد نيز
شماری راکت به سوی »بئرشبع« شليک شد که ھفت فروند از آنھا در داخل شھر منفجر شد .ھمچنين چندين فروند
راکت به سوی شھرھای »اشدود« و »گان ياونه« پرتاب گرديد که دو فروند در داخل شھر »اشدود« منفجر گرديد
ھرچند که آسيب جانی به بار نيآورد.
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ج – در بيست و يکم ژوئيه  ،2014در ساعات بامدادی ،يک فروند راکت در شھر »اشکلون« منفجر شد و موجب
وارد آمدن خسارت به يک واحد مسکونی و چند وسيله نقليه شد .پيش از آن يک راکت که منفجر نگرديده و دارای
کالھک انفجاری به وزن  39کيلوگرم بود وارد خانه ای که در آن پدری با سه فرزندش اقامت داشتند شد ولی منفجر
نگرديد و ماموران پليس آن را بيرون بردند.

نمودار شليک راکتی روزانه از غزه به اسرائيل در جريان عمليات نظامی »صخره استوار«
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 .16شاخه ھای نظامی حماس و جھاد اسالمی فلسطين ھمچنان مسئوليت اکثر راکت پرانی ھا را به سوی خاک
اسرائيل و نيروھای ارتش که در نوار غزه به عمليات اشتغال دارند ،بر عھده می گيرد.

بھره برداری ھای حماس و تروريستھای ديگر از تاسيسات غيرنظامی
به خطرانداختن مدارس غزه
 .17در جريان عمليات ارتش اسرائيل در نوار غزه در روز بيست و يکم ژوئيه  2014سربازان در داخل يک
مدرسه آموزش امور کشاورزی در بيت حانون سه راکت انداز »گراد« را که در حيات مدرسه کار گذاشته شده
بود شناسايی کردند .در برخی از راکت اندازھا راکت ھای آماده شليک وجود داشت )سخنگوی ارتش اسرائيل،
 21ژوئيه .3(2014

 .18وزارت کشور حماس اعالميه »اونرا« را تکذيب کرد که در آن آمده بود اعضای آن جنگ افزارھايی را
يافته اند که در داخل يکی از مدارس سازمان مخفی شده بودند .بنا بر اعالميه دروغين وزارت کشور حماس،
 2اين نمودار سقوط راکت ھا را در خاک اسرائيل نشان می دھد و شامل شليک انبوه خمپاره ای به سوی آبادی ھای جنوب و راکتھايی
که در خود غزه فرود آمده اند ،نيست.
 3دراين خصوص گزارش مستقلی را منتشر کرده ايم.
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آنچه اعالم شده جنبه تحريک داشته و ھدف از آن موجه جلوه دادن آسيب رسانی به شھروندان و الپوشانی جنايات
اسرائيل در نوار غزه بوده است .بنا بر ادعای اين اعالميه ،ھمه مدارس »اونرا« تحت مراقبت آن سازمان قرار
دارند و امکان اينکه بدون اطالع نگھبانان مدرسه جنگ افزار وارد آنھا شود ،وجود ندارد .در اعالميه ھمچنين
تاکيد گرديده که حماس نيازی به استفاده از مدارس برای انبار کردن جنگ افزار ندارد )»الرای« ،بيستم ژوئيه
.(2014

راست :يکی از راکت اندازھايی که در مدرسه »بيت حانون« پيدا شده است .چپ :اعالميه وزارت کشور حماس مبنی بر انکار اعالميه »اونرا«/
برای مشاھده فيلم آدرس ذيل در يوتيوب را کليک کنيد:
https://www.youtube.com/watch?v=u57yxd753f8&feature=youtube_gdata_player

سوء استفاده از آمبوالنس ھا برای مقاصد تروريستی
 .19در جريان عمليات نظامی ارتش اسرائيل در نوار غزه سربازان متوجه دو تروريست فلسطينی شدند که از
آمبوالنس ھمه روزه برای آمد و شد در نوار غزه استفاده می کردند )سخنگوی ارتش اسرائيل 22 ،ژوئيه .(2014
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جھت مشاھده فيلم اين آدرس را کليک کنيدhttps://www.youtube.com/watch?v=7O114V9PdmM :

وضع مردم در نوار غزه
 .20به موجب اطالعاتی که ما در اختيار داريم ،شمار کشته ھای فلسطينی از آغاز عمليات نظامی »صخره استوار« تا
ظھر  22ژوئيه به  610تن رسيده است .بنا بر ارزيابی ما ده ھا تروريست در جريان درگيری با نيروھای اسرائيلی در
مناطق مختلف کشته شده اند که جزو کشته ھا ذکر نشده اند چرا که اجساد تروريست ھا ھنوز از روی زمين برداشته نشده و
حماس و ديگر سازمان ھای تروريستی از مرگ آنھا بی اطالع می باشند.

 610 .21تن کشته طبق آمار اوليه ،تا ظھر 21ژوئيه  2014شامل اين گروه ھا ھستند:
الف –  172تروريست،
(1

 94تن از فعاالن حماس.

(2

 54تن از فعاالن سازمان جھاد اسالمی فلسطين.

(3

 24تن از فعاالن تروريستی سازمان ھای ديگر.

ب – در عمليات  230تن کسانی که مشارکتی در ترور نداشته اند ،کشته شده اند.
ج –  208نفر نيز که معلوم نيست به کدام گروه تروريستی وابسته ھستند ،کشته شده اند.
 .22از آغاز مرحله عمليات زمينی »صخره استوار«  358فلسطينی متعلق به گروه ھای مختلف کشته شده اند.
الف – بيش از  72تروريست )ھمچنان که قبال ذکر شد دھھا تروريست ديگر که به دليل عدم تخليه اجسادشان ھنوز به
حساب نيآمده اند(.
ب –  129فرد که در عمليات شرکت نداشته اند.
ج –  157کشته که معلوم نيست جزو چه سازمانی بوده اند و تا چه حد در ترور دست داشته اند.
 .23به موجب گزارشی که در شبانه روز اخير انتشار يافته است ،شرايط زندگی در غزه بشدت دشوارتر از گذشته شده
است .بويژه تامين آب و برق با دشواری روبروست؛ دارو و وسايل بھداشتی و پزشکی اندک است و شرايط زيست محيطی
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خوب نيست .شمار کسانی که در نوار غزه خانه ھايشان را ترک کرده اند به بيش از يکصد ھزار نفر می رسد که برای
آنکه بتوان به وضع آنھا رسيدگی کرده به  60ميليون دالر نياز ھست )وبسايت  OCHAبيست و يکم ژوئيه .(2014
 .24به موجب گزارش »اونرا« منتشره در روز بيست و يکم ژوئيه  ،2014شمار  84,843پناھنده از بخش ھای مختلف
غزه در  67پناھگاه سازمان به سر می برند و انتظار می رود شمار پناھندگان افزايش پيدا کند )وبسايت »اونرا« ،بيست و
يکم ژوئيه .(2014کريس گانتس ،سخنگوی »اونرا« اعالم داشت که يک محموله بشردوستانه که از اميرنشين دوبی فرستاده
شده شامل  115تن تجھيزات شامل تشک ،پتو و لوازم بھداشتی برای ساکنان نوار غزه است) .صفحه »توييتر« ،سخنگوی
»اونرا« بيست و يکم ژوئيه  .(2014حکومت فلسطينی نيز تصميم گرفته به ميزان  25ميليون »شکل« )واحد پول اسرائيل(
کمک در اختيار نوار غزه قرار بدھد که از اين ميزان ده ميليون آن برای ساکنانی است که خانه ھايشان را ترک کرده اند
)»وفا« ،بيست و يکم ژوئيه . (2014

وضع درگذرگاه ھا
گذرگاه »ارز«
 .25از سوی اسرائيل يک بيمارستان صحرايی در گذرگاه »ارز« برپا شده که شامل ده تختخواب برای بستری شدن
بيماران ،اطاق فوريت ھای پزشکی و داروخانه است و چند اطاق نيز برای رسيدگی به وضع کودکان و زنان ،رنتگن؛ در
نظر گرفته شده است .بيمارستان می تواند به درمان ده ھا بيمار بپردازد و دارو در اختيار آنھا قرار دھد )وبسايت ھمآھنگ
کننده عمليات دولت اسرائيل در مناطق فلسطينی ،بيست و يکم ژوئيه .(2014

بيمارستان صحرائی که در گذرگاه »ارز« برپا شده ديده می شود
)وبسايت ھمآھنگ کننده عمليات دولت اسرائيل در مناطق فلسطينی  21ژوئيه (2014
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گذرگاه »کرم شالوم«
 .26از آغاز اين عمليات جاری 721 ،کاميون حامل انواع کاالھای اساسی و سوخت برای مردم غزه از طريق اين گذرگاه
از اسرائيل وارد غزه شده است )دفتر ھمآھنگی عمليات دولت اسرائيل در ارتباط با مناطق فلسطينی ،بيست و يکم ژوئيه
.(2014
گذرگاه مرزی الرفح
 .27به گفته جمال الشوباکی ،نماينده حکومت خودگردان فلسطينی در مصر ،قرار است گذرگاه الرفح در بيست و سوم
ژوئيه  ،2014برای انتقال افراد زخمی و دارندگان گذرنامه خارجی باز شود )»وفا« ،بيست ويکم ژوئيه  .(2014وزير امور
خارجه مصر سامح شکری ،در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با دبيرکل سازمان ملل بان کی مون گفت که در جريان بحران
کنونی گذرگاه الرفح باز شده تا بتوان زخمی ھا را برای درمان به بيمارستان ھای مصر انتقال داد .به گفته وزير خارجه
مصر گذرگاه به انجام وظيفه ادامه می دھد و ھمچنان باز خواھد ماند و ھر گونه کمک بشر دوستانه نيز که برسد از طريق
الرفح به نوار غزه منتقل می شود و مصر از ھيچگونه تالش برای رساندن کمک به نوار غزه خودداری نخواھد کرد
)»العربيه« ،بيست و يکم ژوئيه .(2014

اوضاع در کرانه باختری رود اردن
آسيب رسانی به شھروندان اسرائيلی از راه آتشباری به سوی آنھا
 .28در ساعات شب بيست و يکم ژوئيه  ،2014يک جوان اسرائيلی به سختی در تيراندازی در چھار راه »رخليم« )در
نزديکی اسرائيل( زخمی شد .از داخل يک خودرو در حال عبور به سوی جوان  25ساله که در ايستگاه اتوبوس ايستاده بود
چند بار آتشباری شد و وی از ناحيه پشت ،دست و پا زخمی شد و به بيمارستان منتقل گرديد و ارتش اسرائيل برای يافتن
تروريست ھا به جستجو پرداخت.
» .29يگان ھای شھدای االقصی« ،شاخه نظامی فتح ،مسئوليت آتشباری به سوی يک خودرو اسرائيلی را در جاده فرعی
در نزديکی شھر »شخم« )نابلس( در حادثه روز  22ژوئيه  2014برعھده گرفت )»شاشا« ،بيست و دوم ژوئيه (2014

اعالميه قبول مسئوليت آتشباری )وبسايت »شاشا« 22 ،ژوئيه (2014
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شاخه نظامی فتح خواھان قيام مسلحانه و انتفاضه عليه اسرائيل شد
 .30شاخه نظامی جنبش فتح اعالم داشت ،نيروھای اين شاخه را »به طور کامل« برای از سرگيری آسيب رسانی به جان
سربازان اسرائيلی در ھمه مناطق درگيری آماده کرده است .به موجب اطالعيه شاخه نظامی اين جنبش ،فعاليتھای آتی اين
نيروھا »کيان صھيونيستی را در کرانه باختری به شدت خواھد لرزانيد« زيرا انتفاضه ای جديد آغاز خواھد شد که اسرائيل
»ھرگز نمونه آن را نديده باشد« .شاخه نظامی فتح از ھمه سازمان ھا خواست »زير محور کاربرد اسلحه و مقاومت برای
آزادی سازی زندانيان فلسطينی متحد شوند و انتقام خون شھيدان را بگيرند« )»معان« 21 ،ژوئيه  .(2014با وجود اين ھنوز
معلوم نيست که اين اعالميه براستی از سوی شاخه نظامی فتح انتشار يافته باشد.

تالش ھا برای برقراری آتش بس
 .31در قاھره تماس ھا به منظور برقراری آتش بس بر اساس طرح مصر ادامه دارد .وزير خارجه آمريکا جان کری و
دبيرکل سازمان ملل متحد بان گی مون برای رسيدن به اين منظور وارد مصر شده اند .حماس ھنوز با آتش بس بدون قيد و
شرط موافقت نکرده و در مورد درخواست ھای اصولی خود؛ بويژه گشايش گذرگاه الرفح و آزادی تروريست ھای دستگير
شده زندانی در اسرائيل پافشاری می کند )حماس خواھان آزادی تروريست ھايی است که طی معامله بر سر آزادی گيلعاد
شليط رھا شدند اما در دو ماه گذشته دوباره از سوی اسرائيل دستگير شده اند.
 .32سامح شکری ،وزير خارجه مصر گفت که مصر تماس ھايی را با سران حماس ،پيش از آنکه طرح اين کشور ارائه
شود ،برقرار کرده بود .به گفته وی ،حاکميت گذرگاه الرفح موضوعی است که مصر حاضر به گفت و گو درباره آن نيست.
سخنگوی وزارت خارجه مصر تاکيد کرد که بحران به وجود آمده بدون دخالت مصر برطرف نخواھد شد )»الحيات« ،بيست
و يکم ژوئيه .(2014
 .33در چارچوب تماس ھا برای برقراری آتش بس ،محمود عباس رھبر فلسطينی ھا با خالد مشعل رييس دفتر سياسی
حماس در قطر ديدار کرد )»وفا« ،بيست و يکم ژوئيه  .(2014منابع رسمی فلسطينی گفتند که در جريان اين مالقات ،در
زمينه رسيدن به آتش بس پيشرفت حاصل شده است )»الميادين« 21 ،ژوئيه  .(2014اما عزت الرشق ،عضو بلندپايه حماس
که در اين ديدار حضور داشته ،گزارش منابع فلسطينی را تکذيب کرد و گفت :در جريان اين ديدار تاکيد گرديد که حماس
طرح آتش بس مصر را نمی پذيرد )»العربيه« 21 ،ژوئيه .(2014
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مالقات خالد مشعل و محمود عباس در دوحه در قطر )»وفا« 21 ،ژوئيه (2014

 .34در اعالميه ای که از سوی دفتر اطالع رسانی شورای قانونگزاری حماس انتشار يافت ،اسماعيل ھنيه ،معاون خالد
مشعل ،در غزه گفت شرايطی که حماس برای آتش بس تعيين کرده ،کمترين مطالبات است و لذا حماس به کمتر از اين تن در
نخواھد داد )»الرای« 21 ،ژوئيه  .(2014اسماعيل ھنيه ھمچنين در يک ويديوی ضبط شده ،پيش شرطھای برقراری آتش
بس را برشمرد ،که عبارتند از :قطع حمالت اسرائيل ،قطع محاصره غزه و گشايش گذرگاه ھا و آزاد ساختن زندانيان
فلسطينی که در طول دو ماه پيش دستگير شدند )شبکه »االقصی« 21 ،ژوئيه .(2014
 .35رمضان عبدﷲ شالح ،دبيرکل جھاد اسالمی فلسطين گفت که سازمان وی با خواسته ھايی که جھت آتش بس اعالم شده
موافق است ولی وی در عين حال خواھان »تکميل« طرح مصر گرديد .شلح در مورد گشايش گذرگاه »الرفح« گفت :اين
موضوع حساس است و به روابط حکومت فلسطينی – حماس و مصر مربوط می شود و از ديد او بزرگ ترين مشکل در
راه برقراری آتش بس است )»الميادين« 21 ،ژوئيه .(2014
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