اخبار ترور و نزاع اسرائيلی  -فلسطينی
) 26اوت تا دوم سپتامبر  ،2014چھارم تا يازدھم شھريور (1393

راست :محمود عباس در نطقی از برقراری آتش بس ميان اسرائيل و تشکل ھای مسلح فلسطينی در غزه خبر می دھد )»وفا« 26 ،اوت
 .(2014چپ :اسماعيل ھنيه در ديدار از اردوگاه »الشاطی« پس از برقراری آتش بس )»فلسطين اآلن« 29 ،اوت .(2014

رئوس گزارش
 روز بيست و ششم اوت  ،2014چھارم شھريور  ،1393سرانجام پس از عمليات نظامی پنجاه روزه ميان ارتش
اسرائيل و تشکل ھای مسلح فلسطينی در باريکه غزه ،آتش بس بدست آمد و از آن زمان تا کنون ،رعايت شده و نقض
نگريده است .توافق آتش بس شامل گشايش فوری ھمه گذرگاھھای غزه و گسترش حوزه دريايی منطقه غزه است و قرار
شد که يک ماه پس از آن ،گفت و گو بر سر مسائل حادی مانندی عاری سازی غزه از سالح و برپايی بندر و فرودگاه آغاز
شود.
 بالفاصله پس از آتش بس ،حماس آنچه را که »پيروزی« خود ناميد ،در غزه و کرانه باختری »جشن« گرفت و
مدعی گرديد که اسرائيل را »شکست داده« و توانسته است »قواعد بازی« را تغيير دھد و »روال عادی زندگی در
اسرائيل را فلج کند .سخنگويان مختلف تشکل ھای تروريستی گفتند که اين »آخرين نبرد با اسرائيل نبوده بلکه گام
ديگری از نبرد نھايی برای آزادسازی قدس و ارض فلسطين« بوده است .آنھا ھمچنين تاکيد کردند که با درخواست
اسرائيل برای عاری سازی غزه و بر زمين نھادن سالح خود ھرگز کنار نخواھند آمد.
 ھمزمان ،بازسازی غزه آغاز شد و ھمچنين اعالم گرديد که يک ھمآيش بين المللی در خصوص بازسازی ويرانی ھای
غزه در ماه اکتبر در قاھره برگزار خواھد شد.
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آخرين جزييات از آتش بس در عمليات »صخره استوار«
اعالم آتش بس
 در ساعت ھفت شامگاه روز سه شنبه بيست و ششم اوت  ،2014چھارم شھريور  ،1393پس از پنجاه روز عمليات
نظامی ،سرانجام آتش بسی که طرفين بر سر آن موافقت کردند ،به اين بحران نظامی پايان داد .در اين چارچوب ،اسرائيل
موافقت کرد که بالفاصله اقدام به گشايش گذرگاھھای غزه و گسترش منطقه دريايی برای ماھيگيران غزه ،بيش از سه مايل
پيشين ،کند .طرفين اتفاق نظر داشتند که در يک ماه گفت و گوھای اساسی را بر سر مسائل حاد مورد نزاع از جمله برپايی
بندر و فرودگاه و عاری سازی غزه از سالح آغاز کنند ) 26 ،ynetاوت  .(2014روز سی ام اوت  ،2014ستاد پشت جبھه
اسرائيل نيز اعالم کرد که روال عادی زندگی برقرار می شود و می توان پناھگاھھای عمومی را بست )سخنگوی ارتش
اسرائيل ،سی ام اوت .(2014
 تا لحظه برقراری آتش بس ،حمالت گسترده راکتی به سوی اسرائيل ادامه داشت و بويژه در آخرين روز تا لحظه معتبر
شدن آتش بس ،حمالت راکتی کامال کم سابقه ای متوجه شھرھای جنوبی اسرائيل شد .در آخرين ساعات تا برقراری آتش بس،
دو شھروند اسرائيلی از ساکنان مزرعه اشتراکی »نيريم« بر اثر اصابت ترکش خمپاره کشته شدند .آندو مشغول تعميرات در
دکل فشار برق بودند که بر اثر حمالت راکتی آسيب ديده بود .تا برقراری آتش بس حمالت ھوايی اسرائيل عليه ھدف ھای
متعلق به تروريست ھا در غزه ادامه يافت.

جمع بندی عمليات تا آتش بس
 در طول عمليات »صخره استوار« جمعا ً  3852فروند راکت در اسرائيل ردگيری شد .ھمچنين صدھا قبضه خمپاره در
اين مدت شليک شد که عمدتا شھرک ھای نزديک به باريکه غزه را دربرگرفت 9 .دستگاه باطری از سامانه دفاعی »گنبد
آھنين« در اين مدت  735فروند از راکت ھا را که احتمال اصابت آنھا به سوی نقاط مسکونی می رفت ،در ھوا شکار و
منھدم کرد.
 نيروی ھوايی اسرائيل در اين مدت بيش از  5200سورتی پرواز عملياتی در باريکه غزه انجام داد و از جمله به اين
ھدف ھا حمله شد )به نقل از سخنگوی ارتش اسرائيل 29 ،اوت :(2014
 1,814 راکت انداز و ھدف ھای ديگر مرتبط با سامانه راکتی و خمپاره اندازی.
 صدھا ساختمان که برای کارھای تروريستی مورد استفاده خرابکاران قرار گرفته بود.
 1,914 نقطه که به عنوان ستادھای کنترل و فرماندھی و زيربنای تروريستی استفاده شده بود.
 237 موسسه دولتی که از عمليات تروريستی حمايت کرده بودند.
 191 مکان و کارگاه ساخت جنگ افزار دست ساز و محل انبار ساز و برگ نظامی و راکت و خمپاره.
 در طول اين عمليات ،بويژه تونل ھای تروريستی که حماس برای آدم ربايی و کارھای خرابکاری و انفجار در مرز غزه
با اسرائيل ساخته بود ،پس از شناسايی مورد نقشه برداری قرار گرفت و برای انھدام آنھا تالش شد 13 .تونل به طور کامل
منھدم شد؛  13تونل ديگر »خنثی« شد و فعاليت ھای  6تونل از ميان در مجموع  32تونل مختل گرديد .اکثر تونل ھا دھانه
ھای متعددی داشتند که برخی از آنھا با مواد منفجره آماده عمليات بود .تونل ھا دربخش ھای مختلف غزه ،مانند منطقه شرقی،
شمالی و جنوبی غزه ايجاد شده بود )سخنگوی ارتش اسرائيل ،بيست و ھشتم اوت .(2014
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 در طول اين عمليات در مجموع  66نظامی و شش شھروند غيرنظامی کشته شدند.

واکنش ھا و اظھارنظرھای طرف ھای مختلف نزاع
اسرائيل
 بنيامين نتانياھو ،نخست وزير اسرائيل ،حاضر نشد با ھيچيک از شرط ھای سازمان ھای تروريستی برای آتش بس
موافقت کند و لذا ،آتش بس بدون ھيچ پيش شرطی بدست آمد .تنھا امری که دولت اسرائيل با آن موافقت کرد ،بازسازی
انساندوستانه باريکه غزه در حالی است که نظارت بر آن )بر انتقال مصالح ساختمانی به غزه( در دست اسرائيل باشد تا نتوان
سالح و جنگ افزار يا موادی را که در ساخت جنگ افزار به کار می رود ،وارد غزه کرد )وبسايت دفتر نخست وزيری
اسرائيل 27 ،اوت .(2014

تشکيالت خودگردان فلسطينی
 رسانه ھای فلسطينی بر نقش بارز محمود عباس ،رھبر تشکيالت خودگردانی در دستيابی به آتش بس و تالش برای
بازسازی غزه تاکيد کردند .عباس خود در مصاحبه ھايی نيز حماس را مسئول بحران نظامی اخير دانست و تاکيد کرد که
ھيچ سازمانی نبايد خودسرانه وارد جنگ شود و تصميم برای جنگ يا صلح تنھا بايد از سوی دولت وحدت ملی اتخاذ گردد.
محمود عباس به طور تلويحی از آنچه که »دولت در سايه حماس در باريکه غزه« ناميد ،انتقاد کرد و گفت اين دولت با آتشی
و وحدت واقعی در ميان فلسطينيان مخالفت می کند .محمود عباس در ھمين حال گفت که »اسرائيل مرتکب جنايت شده« و
نيز گفت که »ھولوکاست نبايد تکرار شود« و تاکيد کرد که به نھادھای بين المللی مراجعه خواھد کرد تا اسرائيل را »تقبيح«
کنند اما در ھمين حال گفت که او به بازگشت به ميز مذاکرات صلح نھايی با اسرائيل بر اساس مرزھای سال  1967ھمچنان
عالقمند است )شبکه رسمی تلويزيون تشکيالت خودگردانی 28 ،اوت .(2014

سازمان ھای مختلف فلسطينی
 ھمه سازمان ھای فلسطينی فعال درغزه از برقراری آتش بس ابراز خشنودی کردند اما ھمزمان به طور گسترده ای
ادعای دروغين »پيروزی« را مطرح کرده اند و سران آنھا در سخنرانی ھای مختلف ھمچنان مدعی دروغين »شکست دادن
اسرائيل« می شوند و مدعی ھستند که »قواعد بازی« را برای اسرائيل تغيير داده و موجب »فلج شدن زندگی در اسرائيل«
گرديدند .آنھا ھمچنين تاکيد کردند که اين آخرين عمليات در برابر اسرائيل نبوده است بلکه بايد آن را عمليات ديگری در راه
عمليات نھايی برای آزادی قدس و ارض فلسطين به حساب آورد .سخنگويان تشکل ھای فلسطينی ھمچنين گفتند که با زمين
نھادن سالح خود و عاری سازی غزه از وجود سالح موافقت نخواھند کرد.

حماس
 در پی برقراری آتش بس ،سران حماس از مخفيگاھھای خود بيرون آمده و در راھپيمايی ھا و گردھمآيی ھای مختلف
برای »جشن پيروزی« شرکت کردند .سخنگويان حماس تاکيد کردند که »اين پيروزی نتيجه اتحاد عمل شاخه ھای نظامی
ھمه سازمان ھای فلسطينی و عملکرد متحد و ھمآھنگ آنھا بوده است«.
 اسماعيل ھنيه ،نخست وزير حماس ،يک روز پس از برقراری آتش بس ،با بيرون آمدن از مخفيگاه خود ،در برابر
ساختمان قانونگذاری در غزه سخنرانی کرد و گفت »فلسطينی ھا اين بار درسی فراموش نشدنی به اسرائيل دادند و اين کشور
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ناچار شد که برنامه ھای تھاجمی خود را اکنون به برنامه ھای تدافعی تغيير دھد« .وی اين عمليات را »تاريخی« ناميد و
گفت لذا پيروزی در آن را بايد دو برابر دانست .وی از »مقاومت قاطع« مردم غزه قدردانی کرد و آنھا را »قھرمانان« ناميد
و گفت نيروھای شاخه ھای نظامی که کشته شده اند» ،نماد پيروزی« ھستند .وی ھمه شاخه ھای نظامی تشکل ھای فلسطينی
و در صدر آنھا ،شاخه نظامی حماس را مورد تجليل قرار داد )شبکه »االقصی« 27 ،اوت .(2014
 شمار ديگری از اظھار نظرھا:
 ابو عبيده ،سخنگوی شاخه نظامی حماس ،در سخنانی در محله جنگ زده »شجاعيه« تاکيد کرد که »مقاومت بر
اسرائيل پيروز شده است« و توانايی ھای نظامی تروريست ھا را به »معجزه« تشبيه کرد و مدعی شد که آنھا
توانسته اند به عمق اسرائيل ضربه وارد کنند و دھھا ھزار نفر از اسرائيلی را از نزديک غزه بيرون برانند و شش
ميليون اسرائيلی ديگر را به پناھگاھھا بکشانند )شبکه »االقصی« 27 ،اوت .(2014
 موسی ابومرزوق ،عضو دفتر سياسی حماس ،با ادعای اينکه »مقاومت پيروز ميدان بوده و اسرائيل چيزی بدست
نيآورده است ،بر ادامه حيات تونل ھای تروريستی حماس نيز تاکيد نھاد )»معان« 28 ،اوت .(2014
 سامی ابوزھری ،سخنگوی حماس ،گفت بازسازی غزه و نيز بازسازی توان نظامی نيروھای »مقاومت« و عبرت
آموزی ھای سياسی از دستاورد نظامی حاصل شده ،اکنون در صدر اولويت ھای حماس قرار دارد .وی گفت که
توافق آتش بس به بسياری از مطالبات حماس پاسخ می دھد ولی خواسته ھای ديگری نيز مطرح است که قرار است
بعدا در باره آنھا گفت و گو صورت گيرد .وی گفت که حماس »برگ ھای زيادی برای مذاکرات با اسرائيل در دست
دارد که می تواند اھرم فشار بر اسرائيل باشد تا اين کشور را ناچار به اجرای تعھداتی کند که با آن موافقت کرده
است )»صفا« 27 ،اوت .(2014
 محمود الزھار ،از سران حماس ،نيز گفت که »اطمينان دارد که اسرائيل ناچار خواھد شد در جريان مذاکرات به
مطالبات حماس تن در دھد و شرايطی بوجود آمده است که اسرائيل ديگر نمی تواند به تجاوزات خود به غزه نيز
ادامه دھد )»القدس العربی« 29 ،اوت .(2014

جھاد اسالمی فلسطين
 رمضان عبدﷲ شلح ،دبيرکل اين سازمان در گفت و گوی تلفنی با محمود عباس از تالش ھای او برای برقراری آتش بس
قدردانی کرد )»وفا« 27 ،اوت  .(2014خالد البطش ،مقام ارشد ديگر اين سازمان نيز که در مذاکرات قاھره شرکت داشت،
گفت ھيات فلسطينی در انتظار دريافت دعوتنامه مصر برای آغاز مذاکرات بعدی است .وی گفت مصر از طرف فلسطينی
خواسته است جزييات ھر نقض آتش بس از سوی اسرائيل را به مصر گزارش دھد )»فلسطين اليوم« ،سی و يکم اوت
.(2014

مصر
 ايھاب بدوی ،سخنگوی نھاد رياست جمھوری مصر ،گفت عبدالفتاح السيسی ،رييس جمھوری در مکالمه تلفنی که با
ابتکار محمود عباس انجام شده و در آن ،رھبری فلسطينی از تالشھای مصر برای برقراری آتش بس حمايت کرده است ،تاکيد
نموده است که برای مصر قضيه فلسطينی و استقالل کشوری برای آنھا در صدر امور است )»المصری اليوم« 27 ،اوت
 .(2014سامح الشکری ،وزير امور خارجه مصر نيز گفت تماس ھای کشورش با دو طرف اسرائيلی و فلسطينی برای تنظيم
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مکانيسمی جھت گفت و گوھای غير مستقيم آنھا آغاز شده است و ابراز اميدواری کرد که دو طرف برای سازنده بودن اين
گفت و گوھا مشارکت کنند )»روسيه اليوم« 31 ،اوت .(2014

ايران
 محمد جواد ظريف ،وزير امور خارجه جمھوری اسالمی ايران يکی از مقامات ايران بود که در گفت و گوھای تلفنی
جداگانه با خالد مشعل ،رييس دفتر سياسی حماس و رمضان عبدﷲ شلح ،دبير کل جھاد اسالمی فلسطين ،اين سازمان ھای
تروريستی را به خاطر عمليات نظامی اخير مورد تجليل و تحسين قرار دادند .ظريف ابراز اميدواری کرد که »اين پيروزی،
مقدمه پيروزی ھای بزرگ تر« باشد .علی شمخانی دبير شورای عالی امنيت ملی ايران نيز در مکالمه ھای تلفنی اش با
مشعل و شلح يادآور شد که ايران »ھمواره در کنار فلسطينی ھا ايستاده است« )شبکه »خبر« و »ايسنا« 28 ،اوت .(2014
 علی اکبر واليتی مشاور ارشد رھبر ايران در امور بين الملل نيز در مصاحبه ای با شبکه »العالم« ايران ضمن تشويق
فلسطينی ھا به »ايستادگی به مدت  50روز در برابر اسرائيل تا دستيابی به آتش بس« ،اذعان کرد که اين ايران بوده است
که بخش عمده جنگ افزار مورد نياز حماس را که در اين عمليات مورد استفاده قرار گرفت ،تامين کرده است و نيز ايران
به سازمان ھای فلسطينی برای ساخت جنگ افزار در غزه کمک کرده است .وی گفت ايران تنھا کشور ياری رسان نظامی
به غزه بوده است زيرا ساير کشورھا از بيم کشورھای غربی حاضر به اين کار نيستند )»العالم« 31 ،اوت .(2014

حمالت راکتی به سوی اسرائيل
راکت اندازی عليه اسرائيل
 تا لحظه برقراری آتش بس ،حمالت گسترده راکتی به سوی اسرائيل ادامه داشت و بويژه در آخرين روز تا لحظه معتبر
شدن آتش بس ،حمالت راکتی کامال کم سابقه ای متوجه شھرھای جنوبی اسرائيل شد .در آخرين ساعات تا برقراری آتش بس،
دو شھروند اسرائيلی از ساکنان مزرعه اشتراکی »نيريم« بر اثر اصابت ترکش خمپاره کشته شدند .در دو ساعت مانده به
برقراری آتش بس ،غير از شھرک ھا و آبادی ھای نزديک به غزه ،راکت ھايی نيز به سوی بندر اشدود ،اشکلون ،اوفاکيم،
»کريات مالخی« و شھر بئرشبع شليک شد.
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بقايای راکت شليک شده در يک کودکستان در شھر اشدود ،ساعاتی پيش از برقراری آتش بس )عکس از :پليس اسرائيل 26 ،اوت (2014

کشته ھای اسرائيلی
 در آخرين روز از عمليات و تا برقراری آتش بس ،دو شھروند اسرائيلی که مشغول تعمير دکل فشار برق قوی بودند که
در راکت پرانی ھا آسيب ديده بود ،کشته شده و نيز پنج تن ديگر زخمی شدند که يکی از آنھا به طور شديد زخمی شد .دو
کشته اين روز:


زنده نام ذئب عصيون 55 ،ساله و پدر پنج فرزند که سالھا ھمآھنگ کننده امور امنيتی در کيبوتص »نيريم« بود.



زنده نام شاخار مالمد 43 ،ساله پدر سه فرزند که معاون مسئول امنيتی کيبوتص »نيريم« بود.

 در روز  29اوت  ،2014زنده نام ناتان ال ممان 21 ،ساله ،که روز  22اوت  2014به ھنگام مرخصی در اثر راکت
اندازی به سوی اتومبيل در حال حرکت در شھر »گان ياونه« ھمراه با برادرش زخمی شده بود ،درگذشت .او تکنيسين
نيروی تسليحاتی در واحد زمينی ارتش بود .ھمچنين زنده نام شاخار شالو سرباز زخمی شده در جنگ نيز روز  31اوت
 2014بر اثر شدت جراحات وارده درگذشت .او ساکن کيبوتص »آلونی باشان« بود که در عمليات زمينی منطقه »خان
يونس« در غزه در روز  23ژوئيه  2014شديدا زخمی شده بود.

مسئوليت حمالت راکتی
 مسئوليت اکثر حمالت راکتی از غزه به سوی اسرائيل را شاخه ھای نظامی حماس و جھاد اسالمی فلسطين برعھده
گرفتند اما تشکل ھای مسلح کوچک تر نيز مسئوليت برخی از راکت اندازی را تقبل کرده اند .ھمزمان اين سازمان ھا حمالت
خمپاره ای منظمی به سوی آبادی ھای اسرائيلی نزديک به غزه انجام دادند.

حمالت راکتی به اسرائيل از پس از آغاز آتش بس نوزدھم اوت

1

 1اين نمودار وضعيت را تا تاريخ دوم سپتامبر  2014بيان می کند و اين نمودار نشان دھنده شليک راکتی به خاک اسرائيل است و شامل شليک انبوه
خمپاره ای به سوی آبادی ھای غرب »نگب« و يا راکت ھايی که در خودغزه فرود آمده اند ،نمی شود.
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واکنش ارتش اسرائيل
 در چارچوب سياست اسرائيل که به ھر حمله و تعرض بايد پاسخ داد ،تا لحظه برقراری آتش بس ،جنگنده ھا و پھپادھای
اسرائيلی به حمالت راکتی پاسخ داده و سورتی ھای پرواز عملياتی بيشتری را در نقاط مختلف غزه عليه ھدف ھای
تروريستی عملی کردند.

استفاده تروريست ھا از اماکن و موسسات عمومی و دولتی برای فعاليت ھای تروريستی
 در طول عمليات ،نيروھای امنيتی اسرائيل حدود  150نفر از فعاالن حماس و سازمان ھای تروريستی ديگر را دستگير
کردند که آنھا را برای بازجويی به اسرائيل انتقال داده و از اطالعات کسب شده از آنھا برای عمليات استفاده شد .در بازجويی
از اين افراد نشان داده شد که حماس از مردم غزه به عنوان سپر انسانی استفاده می کند و اماکن عمومی از مدارس گرفته تا
بيمارستانھا و مدارس را برای کارھای تروريستی مورد بھره برداری قرار می دھد و بويژه از بيمارستان ھا و مساجد برای
قرارھای تيمی و پنھان کردن جنگ افزار سوء استفاده می کند و در اطراف مدارس و موسسات مختلف ،تونل ھا و چاله ھايی
برای راکت اندازی حفر کرده و جنگ افزار را در آنھا مخفی کرده است )شباک ،تشکيالت امنيت داخلی اسرائيل ،گزارش ماه
اوت  .(2014به شماری از موارد در ذيل اشاره می شود:
 سوء استفاده از مساجد:
 تروريست عبدالرحمان بعلوشه از خان يونس ،گزارش داد که دو مسجد در اين شھر )مساجد »السماء« و
»االبراء«( برای قرارھای تيمی فعاالن حماس مورد استفاده قرار دارد و از پناھگاه مسجد »االبراء« برای کارھای
شاخه نظامی حماس بھره برداری می شود.
 محمد رمضان از خان يونس ،گزارش داد که آموزش ھای تسليحاتی را در سالن زيرزمينی مسجد »الشفاء« در
خان يونس گذرانده است .او اذعان کرد که اين مکان به عنوان ستاد آموزش فعاالن شاخه نظامی حماس مورد استفاده

 3اين داده ھا شامل حمالت خمپاره ای نمی شود.
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قرار دارد  .او ھمچنين تاييد کرد که فعاالن اين شاخه از مساجد »االصالح« و »البناء« در خان يونس برای آغاز
کارھای عملياتی عليه اسرائيل ازجمله عمليات در تونل ھای تھاجمی استفاده می کرده اند.
 محمد القدره ،از خان يونس ،گزارش داد که از مساجد مختلف شھر برای پنھان کردن جنگ افزار و از جمله
 ,RPGتيربارھای سنگين از مدل  ,PKCو اسلحه ھای ديگر از مدل کالشينکف استفاده شده است.
 حاتم ابو رضا از ساکنان »خزاعه« گزارش داد که مسجد »التقواء« در اين منطقه برای ديده بانی در عمليات
کارگزاری بمب از سوی فعاالن شاخه نظامی سازمان جھاد اسالمی فلسطين مورد استفاده قرار گرفته است.
 کارگزاری تونل ھای تروريستی در کنار کودکستان ھای غزه :محمد ابو دراض از ساکنان منطقه »عبسان بزرگ« در
غزه گزارش داد که تونل تروريستی که او در کار حفر آن دخيل بوده است در نزديکی يک مرکز درمانی »الفخار« بوده که
يک کودکستان نيز در کنار آن قرار دارد .او گفت که دستور گرفته بودند در صورتی که موفق شوند کسی از نظاميان يا
غيرنظامی ھای اسرائيلی را به اسارت خود درآورند ،آنھا را به کودکستان يادشده منتقل کنند.
 سوء استفاده از بيمارستان ھای غزه به عنوان مراکزی برای پنھان کردن جنگ افزار:
 محمد قدره از ساکنان خان يونس گزارش داد که فعاالن حماس در بيمارستان ھای غزه پنھان شده بودند .او تاييد
کرد که گاردھای محافظان شخصی اين مقامات حماس در بيمارستانھا در اونيفورم ماموران بيمارستان ظاھر شده و
رفت و آمد بيماران و خانواده ھای آنھا را کنترل می کنند.
 نافض شلوف از ساکنان الرفح گزارش داد که شماری از سران حماس و جھاد اسالمی فلسطين در بيمارستان
»النجار« پنھان شده بودند و برای اين کار ،برخی از مردم عادی غزه که نياز به بيمارستان داشتند ،از اين محل
اخراج شدند.

يھودا و شومرون )کرانه باختری رود اردن(
تداوم رخدادھای خشونت بار
 تظاھرات و تحرکاتی که فلسطينی ھا آن را »مقاومت مردمی« می نامند ،در کرانه باختری ادامه دارد که در چارچوب
آن به سوی نيروھای اسرائيلی سنگ پرانی صورت گرفته يا بطری آتش زا شليک می شود .اين تظاھرات عمدتا در نقاطی
مانند بلعين ،نعلين ،نبی صالح ،قدوم ،بيت امر و غيره در جريان بوده و با عنوان »ابراز ھمبستگی با غزه« برگزار شده
است:
 به شماری از موارد مھم در ادامه اشاره می شود:
 سی و يکم اوت  ،2014به سوی خودروھای اسرائيلی در منطقه »خلخول« در شمال حبرون سنگ پرانی شد و
يک جوان  20ساله زخمی گرديد و شماری از خودروھا آسيب ديدند )خبرگزاری »تسپيت« ،سی و يکم اوت
.(2014
 سی و يکم اوت  ،2014به سوی خودروھای اسرائيلی در منطقه »دير ابومشعل« در شمال غربی رام ﷲ سنگ
پرانی شد .يک زن اسرائيلی که با نوه ھايش در يک اتومبيل بود زخمی گرديد و شماری از خودروھا آسيب ديدند
)خبرگزاری »تسپيت« ،سی و يکم اوت .(2014
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 اول سپتامبر  ،2014به سوی خودروھای اسرائيلی در منطقه »تپواخ« در شمال غربی رام ﷲ سنگ پرانی شد.
يک اسرائيلی در يک اتومبيل زخمی گرديد )پليس اسرائيل ،اول سپتامبر 2014
 اول سپتامبر  ،2014به سوی يک اتوبوس اسرائيلی در شھر اورشليم سنگ پرانی شدکه به زخمی شدن يک دختر
بچه سه ساله ،بر اثر خرده شيشه ھای شکسته شده ،انجاميد و به بيمارستان انتقال يافت )پليس اسرائيل ،اول سپتامبر
.(2014

اصابت سنگ ھای پرتاب شده به سوی خودروھای اسرائيلی در روز  31اوت  2014در »خلخول« و »دير ابومشعل« در کرانه باختری.

جمع بندی رخدادھای تروريستی در طول ماه ژوئيه
 بر اساس گزارشی که تشکيالت امنيت داخلی اسرائيل منتشر کرد ،در طول ھفته ھايی که عمليات نظامی در غزه ادامه
داشت ،رخدادھای خشونت بار در اورشليم و کرانه باختری عليه اسرائيلی ھا افزايش چشمگيری يافت .در طول ماه ژوئيه
 507مورد از اين رخدادھای خشونت بار ثبت شد 3در حالی که در ماه قبل از آن ،در ژوئن  2014يکصد مورد از
رخدادھای مشابه بوقوع پيوسته بود .در ماه ژوئيه  424مورد پرتاب بطری آتش زا رخ داد که  77مورد آن در اورشليم بوده
است 35 .مورد کارگزاری بمب بود که پنج مورد آن در اورشليم بوده است 13 .حمله مسلحانه با سالح سبک صورت گرفت
که يکی از آنھا در اورشليم بود .ھمزمان تظاھرات خشونت بار و درگيری با نيروھای امنيتی اسرائيل نيز در ماھھای ژوئيه و
اوت  2014بشدت افزايش يافت )وبسايت شباک(.

تجمعھای »پيروزی« در کرانه باختری در پی برقراری آتش بس
 سازمان ھای حماس و جھاد اسالمی فلسطين مردم کرانه باختری را به مشارکت در تجمع ھای »پيروزی« در کرانه
باختری در پی آتش بس فراخواندند و نيروھای امنيتی تشکيالت خودگردانی نظارت بر اين تجمع ھا را برعھده داشتند و در
مواردی پرچم ھای حماس را توقيف کرده و شماری از فعاالن حماس را نيز بازداشت نمودند )»صفا« و »الرساله.نت«30 ،
اوت .(2014

3

اين آمار تمامی موارد سنگ پرانی در اورشليم و کرانه باختری را در برنمی گيرد.
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 در تجمعی که در شھر حبرون )الخليل( برگزار شد ،محمود الزھار از غزه به طور تلفنی برای ھواداران حماس
سخنرانی کرد و گفت بايد تجربه مسلحانه غزه به کرانه باختری منتقل شود و نيز خواھان تحريم استفاده فلسطينيان از
محصوالت و کاالھای ساخت اسرائيل شد )»العربيه الجديد« 29 ،اوت  .(2014در شخم )نابلس( تجمعی زير عنوان
»پيروزی غزه ،فخر ملت« با مشارکت شمار زيادی از ھواداران حماس برگزار شد .خليل الحيه از سران کادر
سياسی حماس و نيز پدر يحيی عياش تروريست مشھور به ھالکت رسيده حماس نيز در اين تجمع سخنرانی کردند
)»صفا« 29 ،اوت .(2014

تجمع ھای »پيروزی« غزه در کرانه باختری از جمله در شھر شخم
)عکس از :صفحه فيسبوک جبھه متحد اسالمی دانشگاه النجاح 29 ،اوت .(2014

 روز سی ام اوت  2014در برابر شھر البيره )در نزديکی اورشليم( تجمعی با نام »پيروزی« از سوی حماس برگزار
شد که در آن »سوگند وفاداری به پيروزی« مورد تاکيد قرار گرفت .فعاالن حماس مدل ھای راکت ھای مختلف را ھمراه با
حمله به مقر ھای اسرائيلی و »ربودن سربازان اسرائيلی« برای حاضران نشان دادند )صفحه فيسبوک جبھه متحد اسالمی
دانشگاه بيرزيت 30 ،اوت  2014و  30 ,PALDFاوت .(2014
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فعاالن حماس در شھر البيره و دذ چپ :نمايش ربودن سربازان اسرائيلی از سوی فعاالن حماس )عکس ھا از :صفحه فيسبوک جبھه متحد اسالمی
دانشگاه بيرزيت 30 ،اوت (2014

باريکه غزه
گذرگاھھا
گذرگاه »الرفح«
 پس از برقراری آتش بس گذرگاه »الرفح« بويژه برای انتقال مجروحين غزه به بيمارستان ھای مصر و وارد کردن
کاروان ھای کمک به باريکه غزه گشوده شد اما ھنوز کار اين گذرگاه با محدوديت ھايی روبروست )»فلسطين اليوم« ،سی ام
اوت .(2014
 سامح الشکری ،وزير امور خارجه مصر ،تاکيد کرد که کشورش کالم آخر را در مورد گذرگاه می زند و آنرا به مثابه
بخشی از فرودگاھھای مصر تلقی می کند و تنھا به اقداماتی دست می زند که پاسخگوی نيازھای امنيتی مصر باشد )شبکه
»روسيه اليوم« 31 ،اوت .(2014
 بدر عبدالعاطی ،سخنگوی وزارت امور خارجه مصر ،گفت اين کشور اجازه نخواھد داد که ھيچ عامل خارجی در بخش
مصری گذرگاه »الرفح« حضور داشته باشد و يادآور شد که مصر بخشی از توافق سال  2005در مورد گذرگاھھا نبوده بلکه
اسرائيل ،تشکيالت خودگردانی و اتحاديه اروپا اين توافق را امضاء کرده بودند که در آن حضور نيروھای اروپايی تنھا در
بخش فلسطينی گذرگاه پيشنھاد شده بود )»المصراوی« 27 ،اوت .(2014

وضعيت غيرنظاميان غزه
 در پی برقراری آتش بس ،دھھا ھزار نفر از ساکنان جا به جا شده غزه به سوی بازگشت به خانه ھای خود اقدام کردند.
يوسف موسی ،از مسئوالن ارشد »اونرا« در الرفح گفت تنھا آن دسته از خانواده ھای فلسطينی که خانه ھايشان در بمبارانھای
اخير از بين رفته است ،در موسسات سازمان ملل متحد باقی مانده اند و بزودی برای آنھا نيز راه حل ھايی مانند اجاره خانه
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بدست خواھد آمد )»االيام« 30 ،اوت  .(2014سازمان »اونرا« خواھان دريافت بودحه ای معادل  295ميليون دالر برای
تامين سرپناھی برای خانواده ھای يادشده گرديده است )وبسايت »اونرا« 26 ،اوت .(2014
 مامون ابو شھال ،وزير کار در دولت وحدت ملی فلسطينی ،گفت تالش می شود که خانه ھای موقت از پيش ساخته شده
در اختيار اين خانواده ھای خانه از دست داده شده ،قرار گيرد .به گفته وی 190 ،ميليون دالر برای تامين اين پروژه
اختصاص يافته است .اين بودجه از سوی تشکيالت خودگردانی و کشورھای ديگر در اختيار غزه قرار گرفته است .وی خبر
داد که دولت مصر نيز برای وارد کردن سه ھزار خانه از پيش ساخته شده به غزه برای اين خانواده ھا تالش می کند و قرار
شده است که دولت ترکيه اين خانه ھا را از طريق مصر به غزه بفرستد )»االيام« ،اول سپتامبر .(2014
 حماس اعالم کرد که کار توزيع مواد غذايی و کمک ھای اساسی ديگر را درميان خانواده ھايی که خانه ھايشان در
بمباران جنگ اخير از بين رفته بود ،بر اساس سه ميليون دالری که در اختيار گرفته بود ،تکميل کرده است .حماس اعالم
کرد که به ھر خانواده نيز مبلغ مالی دو ھزار دالر آمريکا پول نقد داده شده است تا به عنوان کمک اوليه تلقی گردد )»صفا«،
 31اوت .(2014
 مفيد الحساينه ،وزير امور اجتماعی و خانه سازی در دولت وحدت ملی فلسطينی ،گفت که از روز  31اوت وزارتخانه
تحت سرپرستی او کار ارزيابی خسارات وارده به غزه در جريان جنگ اخير را آغاز خواھد کرد .وی از تشکيل کميته ای
برای اين امر خبر داد )»صفا« 28 ،اوت .(2014

راست :ساکنان فلسطينی از موسسات سازمان ملل که در جنگ اخير در آنھا پناه گرفته بودند ،پس از برقراری آتش بس خارج می شوند )»وفا«،
 27اوت  .(2014چپ :آغاز کار بازسازی غزه )»وفا« 30 ،اوت .(2014

برگزاری ھمآيش بازسازی غزه


سامح الشکری ،وزير امور خارجه مصر ،از تشکيل کنفرانسی در قاھره در ماه اکتبر برای کمک به بازسازی غزه خبر

داد )»المصری اليوم« 27 ،اوت  .(2014محمد االشتيه ،عضو کميته مرکزی جنبش فتح نيز گفت که نمايندگان  46کشور و
سازمان ملل متحد از ھم اينک آمادگی خود را برای شرکت در اين کنفرانس اعالم کرده اند و بان گی مون دبير کل سازمان
ملل متحد نيز رياست اجالس را در دست خواھد داشت )»الجزيره« 31 ،اوت .(2014
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تداوم تالش ھای منطقه ای و بين المللی برای کمک رسانی به باريکه غزه
 دولت وحدت ملی فلسطينی کشورھای عربی ،اسالمی و ساير دولت ھای منطقه و جھان را به اعطای کمک فوری به غزه
فرا خواند )»وفا« 26 ،اوت  .(2014صائب عريقات مقام ارشد تشکيالت فلسطينی نيز گفت سازمان آزاديبخش فلسطين از
 27اوت طبق خواسته محمود عباس تماس ھايی تازه را با دولت آمريکا و شخص جان کری وزير امور خارجه آمريکا برای
کمک به اعطای کمک مالی بيشتر به غزه آغاز کرده است )»الجزيره« 27 ،اوت .(2014
 در اين ميان ،محمد العلول ،از مقامات ارشد فتح ،از حماس انتقاد کرد و گفت اين سازمان بر کمک ھای گسترده ارسال
شده برای غزه در زمينه ھای مختلف مسلط شده و توزيع آن را در اختيار خود گرفته است و به جای کمک به ھمه ساکنان
غزه ،اين کمک ھا را در اختيار اعوان و انصار خود قرار می دھد و حتی کمک ھای غذايی و دارويی ارسال شده را به
انبارھای حماس می فرستد )»راديو صوت فلسطين« 31 ،اوت .(2014
 کشورھای مختلف منطقه و جھان به کمک رسانی ھای گسترده به غزه ادامه می دھند:
 ترکيه :اين کشور  28تن ديگر شکر ھمراه با کاالھای اساسی ديگر به غزه فرستاد و ھمزمان  33مجروح سخت
ديگر غزه را برای درمان به بيمارستان ھای خود انتقال داد .تيم ھشتاد نفره ای نيز از امدادگران پزشکی ترکيه از
راه مصر در انتظار ورود به غزه برای اعطای کمک ھای درمانی به مردم غزه بود )»حريت« 29 ،اوت .(2014
 عربستان سعودی :کاروانی شامل  19تريلر حامل کمکھای اھدا شده از سوی پادشاه عربستان سعودی از طريق
مصر وارد غزه شد .ھمراه با اين کاروان  150تن دارو و تجھيزات دارويی به مردم غزه ھديه شد )»اليوم السابع«27 ،
اوت  .(2014افزون بر اينھا ،عربستان سعودی از طريق صليب سرخ جھانی محموله بزرگ ديگری شامل  67تن دارو
و تجھيزات پزشکی را در اختيار مردم غزه قرار داد )وبسايت صليب سرخ جھانی ،اول سپتامبر .(2014
 کاروانی از سلطان نشين عمان شامل  45تن دارو و تجھيزات پزشکی برای غزه از راه مصر وارد غزه شد
)»اليوم السابع« 27 ،اوت .(2014
 کاروانی از سازمان ملل متحد شامل  16تريلر با غذا از راه الرفح وارد غزه شد )»اليوم السابع« 27 ،اوت
.(2014
 سودان :ھياتی از پزشکان سودانی و صليب سرخ اين کشور برای کمک ھای پزشکی در بيمارستانھای سودان
وارد غزه شد )خبرگزاری رسمی سودان 28 ،اوت .(2014
 صليب سرخ کويت اعالم کرد دو آمبوالنس ديگر را به غزه ھديه کرده است که از طريق گذرگاه الرفح وارد اين
باريکه شد )»کويت تايمز« 31 ،اوت .(2014
 جزيره مالديو نيز اعالم کرد از طريق صليب سرخ کويت کمک ھايی را به مبلغ يک ميليون و  900ھزار دالر در
اختيار مردم غزه قرار داده است ) 27 ,Relief Webاوت .(2014

برگزاری تجمع ھای اعالم »پيروزی« در پی برقراری آتش بس
 ھزاران نفر از ساکنان غزه بالفاصله پس از اعالم خبر برقراری آتش بس در روز بيست و ششم اوت  ،2014به خيابان
ھای غزه ريختند تا آنچه را که »پيروزی« خود ناميدند» ،جشن« بگيرند .حماس شايعات منتشره در خصوص کشته شدن
محمد ضيف فرمانده شاخه نظامی خود را تکذيب کرد .خانه ای که ضيف ھمراه با ھمسر و فرزندانش در آن قرار داشت ،در
عمليات نظامی اخير بمباران شد .فلسطينيان با گردآمدن در برابر خانه ديگر او در خان يونس »سوگند« خوردند که به آرمان
او وفادار بمانند )»الرساله.نت« 27 ،اوت .(2014
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تجمعھای غزه در »جشن پيروزی« و سخنرانی فوزی برھوم از سران حماس )»غزه اآلن« 26 ،و  27اوت .(2014

عکس ھايی از تجمع ھای »پيروزی« حماس در غزه و فعاالن شاخه نظامی اين سازمان )»غزه اآلن« 26 ،و  27اوت .(2014

 روز بيست و ھشتم اوت  2014سازمان جھاد اسالمی فلسطين نيز گردھمايی را با شرکت سران خود برای »پيروزی
مقاومت« برگزار کرد و برای نخستين بار سخنگوی جديد اين سازمان ابوحمزه معرفی شد و سخنرانی کرد .سخنگوی پيشين
شاخه نظامی اين سازمان ابواحمد در عمليات نظامی اخير از سوی اسرائيل کشته شد )»فلسطين اآلن« و »معان«  29اوت
.(2014
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ابو حمزه سخنگوی جديد سازمان جھاد اسالمی فلسطين برای نخستين بار سخنرانی کرد

اظھارات خالد مشعل
 خالد مشعل ،رييس دفتر سياسی حماس ،در سخنانی در دوحه در قطر در باره »دستآوردھای حماس« از عمليات اخير
سخنرانی کرد ولی در ھمين حال نيز اذعان کرد که بخش مھمی از خواسته ھای حماس تامين نشده است و تلويحا تاييد کرد که
حماس ناچار شده است که به آتش بس در حالی تن در دھد که ھيچيک از شرط ھايش حتی از سوی مصر پذيرفته نشده بود.
 او »جھادگران« و فرماندھان آنھا را مورد تجليل قرار داد و آموزش ھای شبه نظاميان و عملکرد آنھا بويژه
»غافلگيری« ھا را که موجب شگفتی اسرائيل شد ،مايه تحسين ناميد.
 مشعل مدعی شد که اسرائيل مرتکب »ھولوکاست ھيتلری« در غزه شده است و »مقاومت دست باال را در برابر
ارتش اسرائيل داشته است و ابتکار عمل بيشتری از خود نشان داده است« و پنج ميليون نفر از اسرائيلی ھا از سوی
»مقاومت« به پناھگاھھا فرستاده شدند.
 وی »وحدت ملی فلسطينی« را مورد تجليل قرار داد و گفت نماد اين وحدت در مذاکرات قاھره بر سر آتش بس به
منصه ظھور رسيد.
 مشعل گفت »مقاومت« و سالحی که در اختيار دارد »مقدس« است و جھادگران »ھرگز سالح خود را زمين
نخواھند گذاشت و آن را مايه الھام خود برای آزادی قدس و ارض فلسطين می دانند و بدون سالح مقاومت ،سياست
مقاومت نيز بی اعتبار است«.

تشکيالت خودگردان فلسطينی
تالش حکومت فلسطينی برای ازسرگيری مذاکرات سياسی با اسرائيل
 منابع فلسطينی گزارش می دھند که حکومت خودگردانی تالش تازه سياسی را با ھدف از سرگيری مذاکرات ناکام مانده
پيشين با اسرائيل تنظيم کرده و اين طرح را در روزھای آينده از طريق مالقاتی که مقامات ارشد فلسطينی در واشينگتن با
جان کری وزير امور خارجه آمريکا انجام می دھند ،ارائه خواھند کرد )»الشرق االوسط« 30 ،اوت  .(2014در اين راستا
اين ابتکارات درنظر گرفته شده است:
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 درخواست از دولت آمريکا برای تعيين مھلت چھار ماھه ای جھت اعالم مرزھای کشور فلسطين و وادار کردن
اسرائيل به قبول آن.
 اگر دو طرف اين امر را بپذيرند مذاکرات از سرگرفته می شود و اسرائيل بايد مرزھای خود را تعيين و اعالم
نمايد.
 فلسطينی ھا گفته اند که اگر اين تالشھا ناکام بماند عليه اسرائيل به ديوان بين المللی الھه شکايت خواھند کرد و
ابتکار پيوستن کشور فلسطين به اين ديوان را سرانجام نھايی خواھند کرد.
 محمود عباس رھبر تشکيالت خودگردان فلسطينی اعالم کرد که اگر مذاکرات صلح با اسرائيل از سرگرفته نشود،
فلسطينيان حق خود می دانند که به  522نھاد بين المللی ملحق شوند و ھمچنين »کنوانسيون رم« را امضاء نمايند .اين
کنوانسيون مرجع عالی برای فعاليت ھای ديوان بين المللی الھه محسوب می شود )»معان« 31 ،اوت .(2014

واکنش ھا به تصميم اسرائيل در دولتی اعالم کردن چھارصد ھکتار از اراضی کرانه باختری
 روز اول سپتامبر  ،2014دولت اسرائيل اعالم کرد که چھارصد ھکتار از اراضی اطراف تپه ھای »گوش عتصيون«
در نزديکی بيت لحم در کرانه باختری را به عنوان اراضی کشور اسرائيل برسميت شناخته است .اين اراضی در اطراف
شھرک يھودی نشين »الون شووت« ھستند و بخش غربی شھرک نشين بزرگ »گوش عتصيون« به حساب می آيند ) ,Ynet
 1سپتامبر  .(2014به گفته مقام ارشد مسئول ھمآھنگ کننده امور اسرائيل در ارتباط با زمين ھای فلسطينی ،اين روند بايد
کارھای اداری و قانونی خود را طی کند )روزنامه »اسرائيل ھيوم« ،اول سپتامبر .(2014
 اين اقدام دولت اسرائيل موجب ناخشنودی عميق سران تشکيالت خودگردانی شد .در اين رابطه اظھاراتی بيان شد و از
جمله:
 نبيل ابورودينه سخنگوی نھاد رياست جمھوری تشکيالت فلسطينی با نکوھش کردن اين تصميم گفت اين امر
موجب وخامت وضع امنيتی در کرانه باختری خواھد شد )»الحيات الجديده« ،اول سپتامبر .(2014
 وزارت امور خارجه تشکيالت فلسطينی نيز در يک بيانيه ساخت و سازھای اسرائيلی در آبادی نشين ھای يھودی
را بشدت تقبيح کرد و آنرا »غير مشروع« و نقض کننده حقوق بين المللی و »تجاوزگری« که کمتر از تعرض ھای
اسرائيل به غزه نيست ،و حتی »جنايت جنگی« ناميد )وبسايت وزارت خارجه دولت فلسطينی ،اول سپتامبر .(2014
 حماس در يک بيانيه اعالم کرد »جنايات صھيونيستی وخيم را که نقض کننده گستاخانه حقوق بين الملل است« بايد
محکوم کرد .حماس از عامه فلسطينی ھا خواست با انواع اقدامات و گزينه ھايی که در اختيار دارند ،و نيز از طريق
مراجعه به نھادھا و سازمان ھای بين المللی عليه اسرائيل اقدام کنند )»حماس اينفو« ،اول سپتامبر .(2014

کارزار تبليغاتی و حقوقی عليه اسرائيل
ادامه تالش تشکيالت خودگردانی برای ارائه شکواييه عليه اسرائيل به ديوان بين المللی الھه
 مقوله ارائه شکايت عليه اسرائيل از سوی تشکيالت خودگردان فلسطينی ھمچنان فلسطينی ھا را به خود مشغول داشته
است .دولت وحدت ملی فلسطينی اعالم کرد که ھمه جناحھای فلسطينی موافقت رسمی خود را با پيوستن فلسطين به کنوانسيون
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رم برای ملحق شدن به ديوان بين المللی الھه اعالم کرده اند تا بتوان »جنايات اسرائيل« را در اين ديوان رسما مورد بررسی
قرار داد )»وفا« 26 ،اوت .(2014
 در پاسخ به انتقادھايی که از ديوان بين المللی الھه درخصوص بی اعتنايی به رسيدگی به شکايت از اسرائيل به عمل آمده
است ،خانم فاتو بن سودا ،دادستان اين ديوان گفت که ابتداء بايد شکايت رسمی از اسرائيل صورت بگيرد و تاکيد کرد که
کشور فلسطين ھنوز به عنوان کشور کامل در سازمان ملل پذيرفته نشده بلکه مقام »دولت ناظر« در سازمان ملل را دارد که
در پاييز سال  2009به آن داده شده است )گاردين 29 ،اوت .(2014

تالش فلسطينيان برای محاکمه اسرائيلی ھايی که تابعيت کشورھای ديگر را نيز دارند
 رياض المالکی ،وزير امور خارجه دولت وحدت ملی فلسطينی ،در پيامی به دبيرکل سازمان ملل متحد و نمايندگان
کشورھای ديگر در اين سازمان گفت »کسانی درجنگ اخير غزه ھمکار اسرائيل بوده اند که تابعيت برخی از کشورھای
ديگر را نيز دارند و آنھا سربازانی ھستند که داوطلبانه در ارتش اسرائيل خدمت کرده و مرتکب جنايت جنگی عليه ملت
فلسطين شده اند« .وی خواھان انجام تحقيق از سوی دولت ھا درمورد اين دسته از اتباع خود و کشاندن اين افراد به ميز
محاکمه شد )»وفا« 27 ،اوت .(2014

تحريم کاالھای اسرائيلی
 در سراسر کرانه باختری تالشھا و فراخوان ھايی که با حمايت دولت فلسطينی برای ممنوعيت و تحريم استفاده از کاالھا
و انواع محصوالت و نوشيدنی ھا و خوراکی ھای ساخت اسرائيل صورت می گيرد ادامه يافته است و فلسطينی ھا تشويق
ميشوند که يا کاالی محلی يا وارداتی را بر کاالی اسرائيلی ترجيح دھند )»الحيات الجديده« ،اول سپتامبر .(2014
 در شھر حبرون ،الخليل ،تجمعی از سوی زنان برای تشويق تحريم کاالھای اسرائيلی برگزار شد .اين زنان به مغازه ھای
شھر سر زده و صاحبان محل ھای کسب و کار را به پيوستن به اين کارزار فراخواندند )»القدس« 31 ،اوت  .(2014در
 25اوت  2014نيز نمايشگاھيی با عنوان »تحريم از سوی مقاومت« برای تحريم کاالھای اسرائيلی برگزار شد )صفحه
فيسبوک جبھه متحد اسالمی دانشگاه بيرزيت 25 ،اوت .(2014
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نمايشگاھی برای تحريم کاالھای اسرائيليی در دانشگاه بيرزيت

ادعای »پيروزی« را نھادينه می کنند
 وبسايت يگانھای القدس ،شاخه نظامی سازمان جھاد اسالمی فلسطين در گزارشی به تاريخ  29اوت  ،2014آنچه را که
»فھرست دستآوردھای اين سازمان و مقاومت« از عمليات نظامی اخير ناميد» ،تشريح« کرد تا ادعای دروغين »پيروزی«
بر اسرائيل را نھادينه کند .در اين بيانيه به اين موارد اذعان شده است 3249 :حمله راکتی به اسرائيل ،کشتن  30سرباز
اسرائيلی و سيزده حمله ديگر که به زخمی شدن  90سرباز ديگر منجر شده است .شاخه نظامی حماس اعالم کرده است که
فھرست »دستاوردھايش« از عمليات اخير را بعدا اعالم خواھد کرد )»فلسطين اآلن« 30 ،اوت .(2014

جزييات »دستآوردھا و پيروزی ھای حماس و مقاومت بر اسرائيل« از ديدگاه حماس و حايمان آنھا ای (2014
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