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عمليات نظامی ارتش اسرائيل عليه تونل ھای ويژه ترور )سخنگوی ارتش اسرائيل 22 ،ژوئيه (2014

رئوس گزارش
.1

جنگ بين ارتش اسرائيل و حماس و سازمان ھای تروريستی ديگر در مراکز درگيری مختلف نوار غزه و بويژه در

محله »الشجاعيه« در شرق غزه ادامه دارد .سازمان ھای تروريستی آتشباری به سوی تانک ھا ،تک تيراندازی و مخفی
ساختن بمب به منظور ازدياد آسيب ديدگان در ميان سربازان اسرائيلی و تظاھر به »مقاومت استوار« را افزايش دادند.
ارتش اسرائيل به نوبه خود تالش ھای خود را به کشف تونل ھای ويژه ترور و انھدام آنھا متوجه ساخته است .در زمينه
سياسی ،تالش ھای ميانجی گری براساس طرح مصر و جستجوی فرمولی که موجب موافقت حماس با طرح شود ،ادامه
دارد .حماس به نوبه خود می کوشد به دستآوردھای نظامی و تبليغاتی نايل شود به طوری که بتواند در ادامه از موقعيت
بھتری برای معامله بر سر آتش بس برخوردار گردد.
 .2در سطح بين المللی ،در شبانه روز اخير دو تحول رخ داد :نخست آنکه از  22ژوئيه  2014شماری از شرکت ھای
ھوايی غربی و بين المللی پروازھای خود را به اسرائيل متوقف کردند .به نظر ما اين امر موجب تقويت مواضع حماس می
شود و چنين وانمود خواھد گرديد که اين سازمان به دستآوردھايی رسيده است .دوم آنکه ،وزيران خارجه کشورھای عضو
اتحاديه اروپا در  22ژوئيه  2014اعالميه ای منتشر کردند که از جمله در آن خواسته شده فورا آتش بس برقرار گردد و
شليک راکتی به سوی اسرائيل و بھره برداری از مردم نوار غزه به عنوان سپر انسانی پايان پذيرد .اين بيانيه به طرز کم
سابقه ای تاکيد دارد که تمامی سازمان ھای تروريستی نوار غزه بايد خلع سالح شوند.
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عمليات زمينی
عمليات ارتش اسرائيل
 .3در شبانه روز اخير عمليات نظامی اسرائيل بويژه متوجه انھدام تاسيسات زيربنايی ترور در نوار غزه بود .مھمترين
فعاليت به کشف تونل ھای ويژه ترور و انھدام آنھا اختصاص داشت .در جريان عمليات زمينی نيروھای ارتش با مقاومت
شديد از سوی تروريست ھا روبرو گرديدند .تا کنون  110تروريست در جريان عمليات زمينی ارتش به ھالکت رسيده اند.
به گفته سخنگوی ارتش ،سرھنگ »موتی الموز« ارتش اسرائيل در حال پيشروی است و می کوشد عمليات خود را ھرچه
زودتر برای تحقق ھدف ھای تعيين شده ،به اتمام برساند )سخنگوی ارتش اسرائيل 23 ،ژوئيه .(2014
 .4در شبانه روز اخير  22تروريست آسيب ديده اند و  28نفر ديگر از آنھا دستگير شده و برای بازجويی به اسرائيل
انتقال يافته اند .به چند رويداد مھم در اين راستا اشاره می شود )به نقل از سخنگوی ارتش اسرائيل  23ژوئيه :(2014
الف – در  22ژوئيه  ، 2014در ساعات شب سربازان ارتش يک مقر حماس را که از آن به عنوان ستاد فرماندھی و
ھدايت جنگی استفاده می شد ،شناسايی کردند .جنگنده ھای نيروی ھوايی اسرائيل به اين مکان حمله کردند.
ب – در عصر روز  22ژوئيه  ، 2014دو فرد تروريست با اسلحه سبک به سوی نيروھای تيپ »گيوعاتی« آتش
گشودند و سربازان اسرائيل نيز به آتشباری به سوی تروريست ھا پرداختند و آنھا را ھالک کردند ولی خود آسيبی
نديدند.
ج – در عصر روز  22ژوئيه  ،2014نيروھای تيپ گوالنی به چھار تروريست که به آتشباری به سوی آنھا دست زده
بودند آسيب وارد کردند و کمی بعد نيز جنگنده ھای نيروی ھوايی ھمراه با نيروھای چترباز به ھفت تروريست و از
جمله چند تک تيرانداز که با اسلحه سبک به سوی آنھا آتشباری کرده بودند ،آسيب وارد ساختند .در جريان تبادل آتش
يک سرباز ارتش اسرائيل جان باخت و سيزده سرباز ديگر زخمی شدند.
د -در ظھر روز  22ژوئيه  ،2014نيروھای ارتش اسرائيل متوجه يک تروريست شدند که به سوی آنھا تيراندازی
می کرد و او را به ھالکت رسانيدند.
ه – در ساعغات بامدادی روز  22ژوئيه  2014نيروھای تيپ چترباز متوجه يک گروه تروريستی شدند ،که اين
تروريست ھا از طريق ھوا ھدف حمله قرار گرفتند و ده تن از آنھا آسيب ديدند .چند تروريست ديگر اين باند با يک
دستگاه آمبوالنس گريختند .برای آنکه به افراد عادی آسيب وارد نشود ،سربازان اسرائيلی از حمله به آمبوالنس
خودداری کردند .در اين رويداد به سربازان اسرائيل آسيبی وارد نشد .کمی بعد نيروھای چترباز متوجه سه تروريست
شدند و به آتشباری به سوی آنان پرداختند.
ادامه نبردھا در محله »الشجاعيه«
 .5در شبانه روز اخير نيز نبردھا در محله »الشجاعيه« در صدر خبرھای اين عمليات قرار داشت .عليرغم اين امر در
بخش ھای ديگر نوار غزه نيز درگيری ادامه يافت .طی چند روز اخير ده ھا درگيری بين سربازان اسرائيلی و تروريست
ھا در اين منطقه رخ داده است .منابع ارتش اسرائيل ارزيابی می کنند که به دليل اھميت راھبردی محله »الشجاعيه« برای
تروريست ھا در آنجا نيروھای زيادی از حماس مستقر شده اند .تالش ھای ارتش اسرائيل در »الشجاعيه« ناشی از اين امر
مسلم است که آنجا از مراکز تروريستی نوار غزه به حساب می آيد و در آن ستادھای فرماندھی و تاسيسات زير بنايی
تروريستی بسياری قرار دارد .در»الشجاعيه« نيروھای اسرائيلی ،دھانه تونل ھای ويژه ترور زيادی را شناسايی کردند ،که
يکی از اين تونل ھا تا داخل خاک اسرائيل ادامه دارد .محله »الشجاعيه« ھمچنين مرکز شليک راکت به سوی اسرائيل است
و حدود ده درصد از راکت پرانی ھا از طريق آنجا صورت می پذيرد )سخنگوی ارتش اسرائيل 22 ،ژوئيه .(2014
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کشف و انھدام تونل ھای ويژه ترور
 .6به گزارش سخنگوی ارتش اسرائيل ،تا صبح روز  23ژوئيه  ،2014نيروھای اسرائيلی موفق شده بودند  63دھانه
تونل ويژه ترور را بيابند و ارتش اکنون انھدام تونل ھا را آغاز کرده است .سخنگوی ارتش اسرائيل افزود ،صدھا سرباز
اکنون در جستجوی تونل ھای تازه ھستند و ھدف ،يافتن دھانه ھای آنھا می باشند .قطر بخش بزرگی از اين تونلھا تنھا 60
تا  70سانتيمتر است .به گفته سخنگوی ارتش اسرائيل ،دستآوردھای اطالعاتی در رابطه با تونل ھا چشمگير بوده است و
اکثر تونل ھايی که بخش اطالعاتی بر آنھا انگشت گذاشته توسط نيروھای ارتش شناسايی شده اند )سخنگوی ارتش
اسرائيل 23 ،ژوئيه .(2014

عمليات نظامی ارتش اسرائيل در نوار غزه )سخنگوی ارتش اسرائيل 22 ،ژوئيه (2014

حمله به اھداف تروريستی در نوار غزه ادامه دارد
 .7ھمزمان با عمليات نظامی زمينی ،جنگنده ھای نيروی ھوايی اسرائيل به حمله از طريق ھوا به اھداف تروريستی
ادامه می دھند و از آغاز عمليات تا کنون قريب به  3,313ھدف تروريستی در سراسر نوار غزه مورد حمله قرار گرفته
است .از زمان آغاز مرحله عمليات زمينی بيش از  1,833ھدف از طريق ھوا مورد حمله قرار گرفته اند .از جمله
تاسيسات ويژه شليک راکتی و خمپاره ای ،خانه ھايی که از آنھا به عنوان ستاد فرماندھی و سلطه و نھانگاه راکت اندازی
استفاده می شده مورد حمله قرار گرفته اند .بسياری از حمالت با ھمکاری و ھمراھی با نيروھای زمينی انجام گرفته است
)سخنگوی ارتش اسرائيل 22 ،ژوئيه .(2014
 .8در بيست و دوم ژوئيه  ،2014بيش از  187ھدف تروريستی که صد مورد از آنھا در محله »الشجاعيه« قرار داشته
مورد حمله قرار گرفته اند .از جمله اين اھداف می توان از راکت اندازھای پنھان شده در اقامتگاه فعاالن که از آنھا به
عنوان ستاد فرماندھی و سلطه استفاده می شد ،کارگاه ھای ساخت اسلحه ،اماکن نظامی ،تونل ھا ،راکت اندازھا و موشک
اندازھای زمين به زمين نام برد .در مجموع ارتش اسرائيل در جريان عمليات به ھدفھای تروريستی در محله »الشجاعيه«
حمله کرد.

125-14

4

در  12ژوئيه  2014جنگنده ھای نيروی ھوايی اسرائيل به مسجد »الفاروق« در الرفح که به عنوان محل فعاليت ھای حماس و انبار راکت از آن
استفاده می شد،حمله ھوايی کردند .ساکنان محل بر روی خرابه ھای مسجد نوشتند» :خداوند السيسی و محمود عباس خائن را مجازات خواھد کرد«
)»صفد برعام« 22 ،ژوئيه .(2014

تلفات ارتش اسرائيل
 .9در جريان عمليات 29 ،تن از سربازان ارتش اسرائيل جان باختند .در جنگ در شب بين  22به  23ژوئيه دو تن از
فرماندھان سپاه »شارون« جان خود را از دست دادند و گزارش شد که يک سرباز نيز مفقوداالثر است .به گفته سخنگوی
ارتش اسرائيل ،ارتش می کوشد ھمه جزييات موجود در محل را شناسايی کند و به داليل ناپديد شدن سرباز اورون شائول
پی ببرد .به گفته سخنگوی ارتش اسرائيل ) براساس گزارش منتشره از سوی اين سخنگو در روز  23ژوئيه ،(2014
اسامی جان باختگان از اين قرار است) :سخنگوی ارتش اسرائيل 23 ،ژوئيه :(2014
الف – شادروان نظامی افسر اوياتار تورجمان 20 ،ساله ،چترباز.
ب – شادروان نظامی ديميتری لوتيس 26 ،ساله ،ساکن اورشليم .فرمانده گردانی در شارون که در اثر آتش تک
تيراندازان جان خود را از دست داد.
ج – شادروان نظامی ناتان کھن 23 ،ساله سرباز در بخش اطالعاتی و فرمانده اطالعاتی تيپ شارون که در جريان
درگيری ھا جان باخت.
 .10ده ھا تن از سربازان اسرائيلی نيز در جريان عمليات زمينی زخمی شدند که حال چند تن از آنھا وخيم اعالم شد و به
بيمارستان ھای مرکز اسرائيل منتقل گرديده اند.

شليک راکتی به سوی خاک اسرائيل
 .11شليک راکت و خمپاره به سوی اسرائيل ادامه دارد .در مجموع در جريان عمليات تا ظھر روز بيست و سوم ژوئيه
 ،2014شمار  1,870راکت به خاک اسرائيل اصابت کرده است .سيستم دفاعی »گنبد آھنين« در روزھای عمليات نظامی
بيش از  400فروند راکت را منحرف و منھدم ساخته و از آغاز عمليات زمينی بيش از  560فروند راکت در خاک اسرائيل
سقوط کرده است .در  23ژوئيه  2014شليک راکتی به سوی آبادی ھای اسرائيلی نشين در حومه غزه ،نگب ،منطقه
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ساحلی موسوم به »ھشفال« و مرکز کشور ادامه يافت .در مجموع شليک  100راکت به سوی اسرائيل در اين روز رديابی
گرديد.در شليک راکتی و خمپاره ای بويژه آبادی ھای حومه غزه ھدف قرار داشتند ولی چند راکت نيز به سوی مرکز
اسرائيل و از جمله حومه شھرھای »لود« و »رمله« شليک شد.

 .12به چند رويداد مھم از حمالت راکتی در ذيل اشاره می شودد:
الف – در  22ژوئيه  ،2014در ساعات غروب در نواحی مرکزی آبادی ھای واقع در »ھشفال« و آبادی ھای واقع در
کرانه باختری آژير خطر شنيده شد و گزارش گرديد که يک فروند راکت بر فراز آسمان »ياونه« منحرف و منھدم شده
و در ناحيه »اشدود« سقوط کرده است .ھمچنين يک راکت در فضای باز در »ھشفال« بر زمين افتاد.
ب – در  22ژوئيه  2014در ساعات عصر در شھر »بئرشبع« آژير خطر به صدا درآمد و در پی آن چھار فروند
راکت در محوطه باز بر زمين افتاد و يک فروند راکت ديگر در حياط خانه ای در اين شھر سقوط کرد و خسارت
اندکی به اين خانه وارد ساخت.
ج – در ساعات صبح روز  22ژوئيه  2014چند فروند راکت به سوی مرکز اسرائيل شليک گرديد و يک فروند از اين
راکت ھا که منحرف و منھدم نشده بود به چند خانه در »يھود« خسارت وارد کرد.

نيروھای پليس اسرائيل به بازرسی بقايای يک راکت که پرتاب شده پرداخته اند )پليس اسرائيل 22 ،ژوئيه (2014
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راست :يک راکت در شھرک اعراب باديه نشين »راھات« به زمين اصابت کرد ولی منفجر نشد )آژانس »تسبيت« 22 ،ژوئيه  ،2014عکس از:
عاطف الکرناوی ابوالسعل( .چپ :ماموران پليس بقايای راکت ھايی را که به سوی اسرائيل شليک شده جمع آوری می کنند )عکس از :پليس
اسرائيل 22 ،ژوئيه (2014

نمودار شليک روزانه راکتی از غزه به اسرائيل در جريان عمليات نظامی »صخره استوار«
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 .13شاخه ھای نظامی حماس و جھاد اسالمی فلسطين مسئوليت اکثريت راکت اندازی ھا به اسرائيل و نيز عليه نيروی
ارتش اسرائيل را که در نوار غزه مستقر ھستند ،برعھده گرفته اند.

اعالم توقف پروازھا به سوی اسرائيل
 .14به دليل شليک راکتی و بويژه شليک راکت به سوی فرودگاه »بن گوريون« و سقوط يک فروند راکت در »يھود« در
نزديکی اين فرودگاه ،شرکت ھای خارجی بسياری تصميم گرفتند که پروازھای خود را به مقصد يا از مبداء اسرائيل متوقف
کنند .به موجب اطالعات منتشره از سوی اداره فرودگاه ھا ،در شبانه روز اخير بيش از  80پرواز باطل شده است.
 1در اين نمودار سقوط راکت ھا در خاک اسرائيل نشان داده شده و شامل شليک انبوه خمپاره ای به سوی آبادی ھای غرب نگب و يا
راکت ھايی که شليک آنھا موفق نبوده ،نمی باشد.
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اسرائيلی ھای زيادی در کشورھای خارجی مانده و نمی توانند به اسرائيل باز گردند .بنا به گزارش رسانه ھای اسرائيلی،
وزير حمل و نقل اسرائيل ،در پی اين اقدام تصميم گرفته فورا فرودگاه »عوودا«  Ouvdaدر نزديکی ايالت را به عنوان
جايگزين فرودگاه بن گوريون بگشايد و اين امر زا به اطالع شرکت ھای خارجی رسانيده است ولی معلوم نيست که شرکت
ھا راه حل پيشنھادی را بپذيرند.

استفاده از تاسيسات غير نظامی برای عمليات نظامی و مقاصد تروريستی
از سوی حماس و ديگر سازمان ھای تروريستی
پنھان سازی راکت ھا در اماکن متعلق به »اونرا«
 .15در  22ژوئيه  ،2014آژانس »اونرا« گزارش داد که در جريان بازرسی ھای روزمره چند فروند راکت را که در
داخل مدرسه ای در نوار غزه پنھان شده بود پيدا کرده است .با کشف راکت ھا ساکنان »اونرا« محل را تخليه کردند و
اعالم داشتند نمی توانند به طور قطع بگويند شمار راکت ھا چند فروند بوده است .مدرسه ای که در آنجا راکت ھا يافت
گرديد بين دو مدرسه ديگر »اونرا« قرار دارد و در ھر کدام از اين مدارس ھم اکنون بيش از  1,500شھروند که از خانه
ھای خود گريخته اند اقامت دارند» .اونرا« فورا موضوع را به منابع مربوطه گزارش داد و برای دور کردن راکت ھا به
تالش پرداخت )وبسايت »اونرا« 22 ،ژوئيه  .(2014اين دومين بار در جريان عمليات نظامی »صخره استوار« است که
»اونرا« از يافتن راکت در مجاورت مدارس خود در نوار غزه خبر می دھد.2

گزارش ھای خبرنگاران خارجی در مورد سوء استفاده نظامی حماس از مردم عادی و
بيمارستانھا در ھدفھای تروريستی
 .16چند خبرنگار خارجی که در نوار غزه حضور دارند ،در روزھای اخير مواردی را گزارش کردند که طی آن حماس
و سازمان ھای تروريستی ديگر از مردم غيرنظامی و بيمارستان ھا استفاده نظامی نموده اند .به چند گزارش در ادامه
اشاره می شود:
الف -پاتريک مارتين ،خبرنگار روزنامه کانادايی »گلوب اند ميل« در نوار غزه در گزارشی در بيستم ژوئيه 2014
نوشت :وجود شبه نظاميان در »الشجاعيه« در نخستين روز به ھنگام آتش بس بشر دوستانه آشکار شد .در جريان آتش
بس دو طرف توانستند اجساد و زخمی ھای خود را منتقل کنند و چند فلسطينی مسلح در اين ميان از منطقه گريختند .در
بين فراريان دست کم دو نفر خود را به ھيات زنان درآورده بودند اما سالح به ھمراه داشتند و آن را در زير جامه
خود پنھان کرده بودند .يکی ديگر از اين افراد اسلحه خود را در قنداق بچه گذاشته و آن را به سينه گرفته بود تا
تصور شود که آنچه وی به ھمراه دارد يک کودک شيرخواره است.
ب – جنيس مک کی فراير ،خبرنگار تلويزيون کانادا در صفحه توييتر خود نوشت» :در محله الشجاعيه ما چند فرد
مسلح عضو حماس را ديديم ،که يکی از آنھا لباس زنانه بر تن کرده بود اما بخش انتھايی تيربار از زير لباس او ھويدا
بود.«...

 2در مورد استفاده از مدارس برای مقاصد تروريستی به گزارش مرکز اطالعاتی منتشره در  20ژوئيه  2014با اين عنوان مراجعه
کنيد که آمده است »از مدارس سازمان ملل در غزه برای مقاصد نظامی توسط حماس و سازمان ھای تروريستی ديگر در نوار غزه
سوء استفاده می شود« .اين گزارش به زبان فارسی نيز در روزھای آينده ترجمه و در وبسايت ما قرار می گيرد.
125-14

8

گزارش خبرنگار کانادايی به زبان انگليسی در »الشجاعيه« :ھمچنين چند شبه نظامی حماس را ديديم که يکی از آنھا جامه زنان برتن
داشت ولی انتھای تيربار از زير جامعه او ھويدا بود )گزارش در صفحه توييتر(.

ج – ويليام بوتی ،خبرنگار واشنگتن پست در مقاله خود که در  15ژوئيه منتشر شد ،نوشت که بيمارستان »الشفاء«
در شھر غزه به ستاد فرماندھی سران حماس تبديل شده است .به گفته او می توان سران حماس را در حال گردش در
راھروھا و بخش ھای بيمارستان مشاھده کرد.3
د -يک خبرنگار ديگر واشنگتن پست در  17زوئيه  2014نوشت» :درجريان آتش بس ،عده ای از کسانی که در
مسجدب در شمال نوار غزه حضور داشتند می گفتند که شيشه پنجره ھايی را که روز گذشته در جريان حمله
شکسته شده گردآوری کرده اند اما حقيقت اين است که آنھا به اين محل آمده بودند زيرا راکت ھای کوچک به
ھمراه داشتند«.

بھره برداری از غيرنظاميان بعنوان سپر انسانی
 .17اياذ البزم ،سخنگوی وزارت کشور حماس در غزه  ،تاکيد کرد که ادعای اسرائيل در مورد بھره گيری »مقاومت« از
بيمارستان ھا ،مدارس ،مساجد و موسسات عمومی »دروغ« است و اسرائيل با اين سخنان می خواھد حمله به مردم عادی
غزه را موجه جلوه دھد و از انتقادھای بين المللی عليه خود بکاھد .اين سخنگوی حماس تاکيد کرد که وزارتخانه او ھمه
موسسات موجود در نوار غزه را تحت نظر دارد و تا کنون موردی ديده نشده که در آن از موسسات مزبور برای فعاليت
ھای »مقاومت« فلسطينی استفاده شده باشد )وبسايت وزارت کشور حماس 22 ،ژوئيه .(2014

 3در رابطه با بھره گيری نظامی از بيمارستان ھا به نشريه مرکز اطالعاتی مورخ  22ژوئيه  2013با اين عنوان مراجعه شود» :استفاده نظامی از
موسسات پزشکی و آمبوالنس ھا توسط حماس و ديگر سازمان ھای تروريستی فعال در نوار غزه«.
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انکار وزارت کشور فلسطينی در خصوص سوء استفاده از موسسات غيرنظامی برای عمليات تروريست
)وبسايت وزارت کشور فلسطينی 22 ،ژوئيه 2014

وضع ساکنان نوار غزه
 .18به موجب اطالعاتی که ما در اختيار داريم ،شمار کشته ھای فلسطينی از زمان آغاز عمليات »صخره استوار« تا
کنون يعنی در  23ژوئيه در ساعت ھشت صبح ،به  674نفر بالغ شده است .ما ارزيابی می کنيم که ده ھا جسد متعلق به
تروريست ھا که در جريان درگيری با نبردھای ارتش اسرائيل در مناطق درگيری مختلف به ھالکت رسيده اند جزو شمار
کشته ھا به حساب نيآمده است چرا که اجساد آنھا ھنوز از منطقه برداشته نشده و حماس و ديگر سازمان ھا از مرگ آنھا
اطالعی ندارند.

 .19از بين  674کشته در  23ژوئيه 2014 ،چنين برمی آيد که:
الف –  204نفر از آنھا تروريست بوده اند.
 118 (1نفر فعاالن حماس.
 59 (2نفر فعاالن جھاد اسالمی فلسطين.
 27 (3نفر نيز فعاالن سازمان ھای تروريستی ديگر بوده اند.
ب – از اين شمار  241کشته از کسانی بوده اند که در درگيری ھا دخالتی نداشته اند.
ج –  229کشته نيز معلوم نيست تا چه حد در فعاليتھای تروريستی درگير بوده و به چه سازمانی تعلق داشته اند.
 .20کريز گانتس ،سخنگوی »اونرا« در غزه اعالم کرد که بيش از  118,300شھروند فلسطينی خانه ھای خود را تخليه
کرده اند و در  77موسسه زيرپوشش سازمان ملل در سراسر نوار غزه پناه گرفته اند .به گفته وی ،ترک خانه ھا توسط
شھروندان ھمچنان ادامه دارد )فيسبوک و نيز توييتر سخنگوی »اونرا« 22 ،ژوئيه .(2014
 .21وزير خارجه اياالت متحده ،جان کری اعالم کرد که کشورش  47ميليون دالر کمک پولی را برای بھبند وضع ساکنان
نوار غزه اختصاص می دھد )وبسايت وزارت خارجه اياالت متحده 22 ،ژوئيه .(2014
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جنگ تبليغاتی و دستوراتس که توسط وزارت کشور حماس صادر شده است
 .22چند روز پس از آغاز عمليات نظامی »صخره استوار« ،دفتر اطالع رسانی در وزارت کشور حماس در غزه
رھنمودھايی را خطاب به فعاالن شبکه ھای اجتماعی در نوار غزه صادر کرد .در اين رھنمودھا از جمله به نحوه گزارش
در مورد کشته ھا و زخمی ھا و لزوم خودداری از انتشار مطالبی که ثابت نمايد از غيرنظاميان به عنوان »سپر انسانی«
استفاده می شود ،اشاره شده است.
 .23رھنمودھای مھم صادره )براساس فيلم يوتيوب در  10ژوئيه :(2014
الف – در رابطه با کشته ھای فلسطينی ،بايد ھمواره از فرد کشته شده به عنوان يک شھروند بی گناه ياد کرد و به
ھنگام ذکر جزييات در مورد کشته شدگان سازمان ھای فلسطينی ابتدا تاکيد کرد که سخن از يک شھروند غزه يا
فلسطينی عادی است و سپس پست و درجه او را ذکر نمود و يا به وظيفه جھادی او يا درجه احتمالی نظامی او
اشاره کرد ).(innocent citizen
ب – در رابطه با انتشار اسامی کشته شدگان ،به ھنگام دادن اطالعات در مورد کشته ھا نخست بايد نوشت  :در
واکنش نسبت به حمالت سھمگين اسرائيل  ...تا معلوم شود که اسرائيل حمله را آغاز کرده و فلسطينی ھا صرفا ً از
خود دفاع می کنند.
ج – بايد از انتشار عکس ھايی که در آنھا ثابت می شود از شھروندان عادی بعنوان سپر انسانی استفاده می
شود خودداری گردد .نبايد عکس ھای مربوط به شليک راکت از مراکز شھری در نوار غزه به سوی اسرائيل را
انتشار داد.
د-

از انتشار عکس ھا و فيلم ھای ويدئويی که در آنھا تروريست ھا )فعاالن »مقاومت«( نشان داده می شوند ،بايد
اکيداً خودداری شود .نبايد از مناطق شليک راکت عکس يا فيلم برداشت و آنھا را انتشار داد .نبايد آمد و شد
تروريست ھا را نشان داد و يا عکس افراد جنگی را که نقاب بر چھره دارند و به اسلحه سنگين مجھز ھستند منتشر
ساخت.
ه – نحوه رفتار در مورد شليک راکتی :بايد تاکيد کرد که راکت ھا ساخت محلی نيستند و دليل از شليک آنھا ،تنھا
واکنش به ھجمه اسرائيل است.
و – بايد شمار کشته ھای زن و کودک را زياد نشان داد :بايد شمار کشته ھای زن و کودک را برجسته ساخت و
عکس زخمی ھا را منتشر کرد.

125-14

11

لوگر وزارت کشور فلسطين
از غزھه

در اين عکس ھا فيلمی که وزارت خارجه حماس در غزه در دھم ژوئيه  2014منتشر کرده و در آن به فعاالن شبکه ھای اجتماعی رھنمود داده
شده ،بررسی شده است :در اين رھنمود حماس خطاب به مردم و کاربران فضای مجازی آمده است» :ھر کشته را بايد شھيدناميد و او را به عنوان
شھروند غزه يا فلسطينی معرفی کرد و تنھا پس از آن ،به ذکر وظيفه چھادی و درجه نظامی او پرداختو نبايد ھرگز فراموش کرد که بايد کشته شدن
زنان و کودکان را برجسته جلوه داد .چپ :به ھنگام اعالم شمار کشته ھا بايد برای شمار کشته ھای زن و کودک به گونه ای برجسته تکيه کرد و
بھتر است که تصاوير زنان و کودکان زخمی را ھرچه بيشتر نشان داد.

 .24شاخه نظامی حماس در وبسايت رسمی اش در اينترنت فھرستی از کشته ھای خود در سال ھای گذشته تا کنون را
منتشر کرد .بررسی اين وبسايت نشان می دھد که آخرين گزارش مربوط به شمارکشته ھا در بحران جاری مربوط به روز
ششم ژوئيه  2014بوده و از آن زمان به بعد شاخه نظامی حماس وبسايت را به روز نکرده چرا که عمدا می کوشد جلوی
شناسايی فعاالن خود را که در جريان عمليات نظامی »صخره استوار« ھالک شده اند بگيرد و اين ذھنيت را ايجاد کند که
شمار کشته ھای غيرنظامی زياد بوده است.
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آخرين فھرست انتشار يافته
کشته ھا در ششم ژوئيه 2014

وبسايت شاخه نظامی که در آن فھرست کشته ھا قيد گرديده است

وضع گذرگاه ھا
رئوس مطالب
 .25در جريان عمليات زمينی نيز ارتش اسرائيل تمامی گذرگاھھای ھم مرز با غزه را گشوده نگاھداشته و ھمچنان
امکان می دھد از آنھا کاالھای اساسی و نيازھای بشردوستانه برای مردم غزه ارسال شود .به گفته مسئوالن دفتر
ھمآھنگی عمليات ارتش اسرائيل در ارتباط با سرزمين ھای فلسطينی نشين ،کوشش زيادی می شود که با وجود سختيھای
زياد ،ميان عوامل تروريستی و ساکنان عادی و غيرنظامی در غزه تفاوت قائل شد زيرا حماس و ساير سازمان ھای
تروريستی در درون غيرنظاميان پنھان شده و آنھا را با خطر مواجه می کنند )وبسايت دفتر ھمآھنگی عمليات ارتش
اسرائيل در ارتباط با سرزمين ھای فلسطينی نشين ،بيست و دوم ژوئيه .(2014

گذرگاه »ارز«
 .26در اين مدت بيش از پنجاه قبضه خمپاره به سوی اين گذرگاه شليک شده است که طی آن يک شھروند اسرائيلی،
زنده نام درور خنين کشته شد .اما با وجود ھمه مخاطرات برای جان سربازان ،فعاليت اين گذرگاه ادامه دارد و در آن يک
بيمارستان صحرايی نيز برای رسيدگی به نيازھای پزشکی غيرنظاميان فلسطينی از سوی ارتش اسرائيل برپا شده است.
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ارتش اسرائيل غيرنظامی ھای زخمی شده در غزه را که به گذرگاه »ارز« می رسند ،برای درمان منتقل می کند
)عکس از :سخنگوی ارتش اسرائيل 22 ،ژوئيه .(2014

گذرگاه »کرم شالوم«
 .27اين گذرگاه در جريان تمامی روزھای اين بحران ،و حتی پس از آغاز عمليات زمينی ارتش ،گشوده بوده است .اين
درحالی است که خطرات بسياری بخاطر حمالت راکتی و خمپاره ای که از غزه صورت می گيرد ،سربازان مستقر در اين
گذرگاه را تھديد می کند .در روز بيست و دوم ژوئيه  ،2014ارتش اسرائيل اعالم کرد که در فاصله ساعات ده پيش از
ظھر تا چھار عصر امکان می دھد که انواع کاال و تجھيزات اساسی برای نيازھای بشردوستانه از اين گذرگاه وارد غزه
شود .از آغاز بحران جاری ،تا امروز 778 ،کاميون ،انواع مواد غذايی و مايحتاج اساسی را ھمراه با تجھيزات پزشکی و
دارو از اين گذرگاه وارد غزه کرده اند .ھمچنين سوخت شامل بنزين و گازوئيل و گاز برای مصرف خانگی وارد غزه شده
است )وبسايت دفتر ھمآھنگی عمليات ارتش اسرائيل در ارتباط با سرزمين ھای فلسطينی نشين ،بيست و يکم ژوئيه
.(2014

تالشھا برای برقراری آتش بس
 .28قاھره ھمچنان کانون تالشھای سياسی برای برقراری آتش بس ميان اسرائيل و شبه نظاميان در غزه است .اما ھنوز
حماس حاضر به پذيرش پيشنھاد ارائه شده از سوی مصر نيست.
 .29در راستای تالشھای سياسی برای آتش بس ،دبيرکل سازمان ملل متحد و نيز وزير خارجه آمريکا وارد مصر شدند )و
سپس به اسرائيل آمدند( .وزيرخارجه آمريکا در قاھره با دبيرکل اتحاديه عرب ديدار کرد .مقامات ارشد آمريکايی گفتند
جان کری می کوشد مصر را متقاعد کند تا طرح خود را به گونه ای تغيير دھد که حماس نيز آن را قبول کند )خبرگزاری
فرانسه ،بيست و دوم ژوئيه  .(2014جان کری در نشست مطبوعاتی در قاھره در کنار ھمتای مصری خود ،تاکيد کرد که
اسرائيل حق دفاع از خود را دارد ،و نيز افزود» ،ھيچ کشوری نمی تواند در حالی که با حمالت راکتی روبروست ،سکوت
کند« .کری تاکيد کرد »نه تنھا بايد برای برقراری آتش بس تالش شود ،بلکه بايد کوشيد که مسائل اساسی حل شود«
)وبسايت وزارت امور خارجه آمريکا ،بيست و يکم ژوئيه .(2014
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 .30بان گی مون ،دبير کل سازمان ملل متحد ،با سفر به منطقه ،از مصر ،اسرائيل و رام ﷲ ديدار کرد و گفت» ،حمله
راکتی به اسرائيل تکان دھنده است و ھر کشوری وظيفه دارد از شھروندان خود دفاع کند« .آقای بان در ھمين حال از
اسرائيل خواست »خويشتنداری« نشان دھد .وی گفت ،بايد ريشه ھای اين نزاع را بررسی کرد تا اين گونه درگيريھا در
آينده تکرار نشود )خبرگزاری فرانسه ،بيست و دوم ژوئيه  .(2014دبيرکل ابراز اميدواری کرد که تالشھای مشترک
سازمان ملل و آمريکا به کوشش ھای ميانجی گری در منطقه ياری برساند و به پايان خشونت ھا منجر شود )وبسايت
سازمان ملل متحد ،بيست و يکم ژوئيه .(2014
 .31عزام االحمد ،عضو کميته مرکزی جنبش فتح گفت ،کادر رھبری فلسطينی پيشنھاد کرده است که در چارچوب طرح
مصر و آتش بس ،طی پنج روز گفت و گو انجام پذيرد ومصر با اين پيشنھاد مخالفتی نکرده است .وی يادآور شد که حماس
ھنوز بر ديدگاھھای خود پافشاری می کند ولی با ادامه تماس ھا جھت تنظيم فرمول نھايی آتش بس موافقت کرده است
)خبرگزاری »آناتولی« ،بيست و دوم ژوئيه .(2014

بيانيه اتحاديه اروپا
 .32وزيران خارجه کشورھای عضو اتحاديه اروپا در نشست ماھيانه خود بيانيه ای منتشر کردند که در آن ،شليک راکتی
بی وقفه به اسرائيل را نکوھش کردند .اين بيانيه که کم سابقه است ،تاکيد دارد که اسرائيل حق دارد از خود دفاع کند .با
وجود اين ،وزيران خارجه اتحاديه اروپا ،بھای سنگين شمار کشته ھا در فعاليت ھای نظامی ارتش اسرائيل در محله
»الشجاعيه« در شرق غزه را »تکان دھنده« توصيف کردند .اتحاديه برقراری آتش بس فوری و گشايش بی قيد و شرط
گذرگاھھای مرزی غزه )با مصر( را درخواست می کند )وبسايت اتحاديه اروپا ،بيست و دوم ژوئيه .(2014

بيانيه وزيران خارجه اتحاديه اروپا در دفاع از حق اسرائيل در دفاع از خود )وبسايت اتحاديه اروپا 22 ،ژوئيه .(2014
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