اخبار ترور و نزاع اسرائيلی  -فلسطينی
)از دھم تا شانزدھم سپتامبر ،2014نوزدھم تا بيست و چھارم شھريور(1393

يک کاريکاتور که در آن محمود عباس در راه گفت و گو با اسرائيل است )تابلو سمت چپ( و اين عليرغم آن که خون قومش او را به سوی ديوانعالی
بين المللی الھه می کشاند )تابلو سمت راست .وبسايت » 21عرب« ،چھاردھم سپتامبر (2014

رئوس گزارش
 در نوار غزه آرامش ادامه يافت و سران حماس اظھار داشتند که گروه آنھا قصد تجديد جنگ را ندارد ،ولو اجرای
تفاھم ھای آتش بس به تقويق بيفتد .فلسطينی ھا خود را برای گفت و گوی غيرمستقيم با اسرائيل در قاھره برای ھر زمانی
که توسط مصر تعيين شود ،آماده می کنند.

 در موقعيت کنونی فعاليت ھای بازسازی نوار غزه به کندی صورت می گيرد و بويژه در مرحله کنونی کوشش
می شود نيازھای فوری مردم برآورده شود )يعنی تھيه مسکن و مواد غذايی( و فعاليت ھای مربوط به بازسازی
ھنوز آغاز نگرديده است .در پی آتش بس ميزان کاميون ھای حامل لوازم مورد نياز که از طريق گذرگاه »کرم
شالوم« وارد نوار غزه می شوند  60درصد افزوده شده است.
 در اورشليم رويدادھای خشونت آميز از سوی اعراب فلسطينی و اسرائيلی ادامه دارد و آنھا بويژه قطار اورشليم را در
که در دو بخش شھر حرکت می کند با سنگ پرانی و پرتاب بطری آتشزا ھدف قرار می دھند و به آن خسارت وارد می
کنند.
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عمليات نظامی »صخره استوار«
توافق آتش بس
 با گذشت حدود سه ھفته از اعالم آتش بس ،آرامش در نوار غزه ادامه دارد .کمک ھای بشر دوستانه ھمچنان وارد نوار
غزه می شود و طرف ھای ذيربط خود را برای از سرگيری گفت و گوھای غيرمستقيم آماده می کنند .سران حماس در
اظھارات خود به موضوع از سرگيری جنگ اشاره کرده اند .اسماعيل االشکر ،رييس کميته داخلی و امنميت در شورای
قانونگزاری فلسطينی ھا ،در صفحه فيسبوک خود نوشت که يکی از سران حماس گفته است حماس قصد ندارد جنگ با
اسرائيل را حتی در صورتی که اجرای توافق آتش بس به تعويق بيافتد از سر بگيرد .به گفته وی ھرگونه صحبت در مورد از
سرگيری جنگ دروغ است )»المونيتور« ،دوازدھم سپتامبر .(2014

تحقيق در مورد رويدادھای استثنايی از سوی ارتش اسرائيل
 بنا به دستور رييس ستاد کل ارتش اسرائيل ژنرال بنی گانتش تشکيالت بررسی در ستاد کل به رياست خود او تحقيق
پيرامون رويدادھای استثنايی را که ارتش در جريان عمليات نظامی »صخره استوار« در آنھا دخالت داشته ،آغاز کرده است.
تا کنون بيش از چھل رويداد برای بررسی ارائه شده است و پنجاه رويداد ديگر نيز قرار است به زودی مورد بررسی قرار
بگيرند .اين رويدادھا به حمالت ھوايی و فعاليت ھای زمينی ارتش اسرائيل در نوار غزه مربوط می شود .از جمله اين
رويدادھا ادعا شده شھروندان غيرنظامی که در جنگ شرکت نداشته اند در سطح گسترده ای به قتل رسيده اند .ھمچنين در
مواردی به تاسيسات پزشکی يا ساختمان ھای سازمان ملل متحد خسارت وارد گرديده است.
 تا کنون ھيات بررسی در مورد دوازده رويداد احاله شده تحقيق کرده است و نتايج به دادستان نظامی ارتش ارائه گرديده
و بنا بر تصميم وی ھفت پرونده بسته شده و او دستور داده در مورد دو رويداد يکی مرگ چھار کودک فلسطينی در ساحل
دريای غزه در شانزدھم ژوئيه  2014و ديگری وارد آمدن آسيب به مدرسه »اونرا« که طی آن پانزده شھروند در بيست و
چھارم ژوئيه  2014کشته شدند ،تحقيق کاملی انجام گردد .سه رويداد ديگر نيز در حال بررسی می باشد )سخنگوی ارتش
اسرائيل ،دھم سپتامبر .(2014

انتظار از سرگيری گفت و گوھا در مصر
 جميل شحاده ،عضو کميته اجرايی »ساف« گفت که کادر رھبری فلسطينی ھا منتظر است گفت و گو با اسرائيل با
ميانجيگری مصر تا دو ھفته ديگر از سر گرفته شود .او گفت :مصری ھا ھنوز زمانی را برای آغاز گفت و گو تعيين نکرده
اند و ھنوز دعوتنامه ای برای ھيات اعزامی از سوی فلسطينی ھا ارسال نشده است چرا که تعيين موعد گفت و گوھا برعھده
اسرائيل می باشد .جميل شحاده يادآور شد که کادر رھبری فلسطينی ھا قصد دارد در گفت و گوھای آينده موضوع مرحله سوم
و چھارم آزادی زندانيان به موجب معامله بر سر رھايی شليط را مطرح کند .او افزود که کادر رھبری فلسطينی ھا با
درخواست اسرائيل پيرامون خلع سالح حماس موافقت نخواھد کرد ولی می توان درباره آن در مرحله نھايی گفت و گوھا به
بررسی پرداخت )»االيام« ،پانزدھم سپتامبر .(2014
 صالح البرداويل ،عضو ارشد حماس گفت که گفت و گو با اسرائيل در پی دعوت رسمی دولت مصر آغاز خواھد شد .به
گفته وی »مقاومت« برگ ھای برنده ای را در آستانه انجام گفت و گوھا در اختيار دارد که مھم ترين آنھا عبارتند از:
سربازان اسرائيلی اسير و حق تاريخی و قانونی »مقاومت« استوار فلسطينی ھا و توان آنھا که قادر است موجب عبرت
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اسرائيل باشد .عليرغم اين امر او تاکيد کرد که حماس قصد ندارد تنش را افزايش بدھد و او معتقد است که اسرائيل نيز در
اين مرحله تمايلی به اين امر ندارد )»فلسطين« ،پانزدھم سپتامبر .(2014

ديدگاه حماس در مورد گفت و گو با اسرائيل
 موسی ابومرزوق ،عضو دفتر سياسی حماس در يک مصاحبه گفت که از نظر مذھبی ھيچگونه ممانعتی برای انجام گفت
و گو با اسرائيل وجود ندارد .به گفته وی ھمچنان که حماس با کمک جنگ افزار با اسرائيل سخن می گويد می توان از طريق
گفت و گو نيز با آن مذاکره کرد .به گفته او تا کنون سياست حماس اين بوده که با اسرائيل گفت و گو نکند ولی در صورتی که
اوضاع بنا به خواست ساکنان نوار غزه تغيير نکند ،جنبش حماس خود را مجبور خواھد ديد راه گفت و گو با اسرائيل
رابرگزيند چرا که تجسم بخشيدن به حقوق ساکنان نوار غزه به بار سنگينی برای حماس تبديل خواھد شد )»القدس« ،دھم
سپتامبر .(2014
 سخنان ابومرزوق واکنش ھای انتقاد آميزی از سوی سران حماس و نيز فتح به دنبال آورد .رسانه ھای ھمسو با حماس
در گزارشھای خود پيرامون اين مصاحبه بخش اظھارات او در مورد گفت و گو با اسرائيل را سريعا حذف کردند )»القدس«،
دوازدھم سپتامبر  .(2014دفتر سياسی حماس بيانيه ای انتشار داد و در آن ذکر کرد که گفت و گوی مستقيم با اسرايئل جزو
سياست ھای آن گروه نيست )»حماس اينفو« ،يازدھم سپتامبر .(2014
 به بخشی از واکنش ھا توجه شود:
 اسماعيل ھنيه ،معاون رييس دفتر سياسی حماس گفت که فلسطينی ھا از حقوق خود صرفنظر نخواھند کرد و با
گفت و گوی مستقيم با اسرائيل مخالفت می ورزند )شبکه »االقصی« ،سيزدھم سپتامبر .(2014
 محمود الزھار ،عضو دفتر سياسی حماس گفت که ديدگاه حماس به صورت قبلی باقی است و ھيچگونه گفت و گوی
مستقيم با اسرائيل صورت نمی گيرد و ھيچ موضوع سياسی با آن مطرح نمی شود .او افزود :در صورتی که تالش
ھای محمود عباس در مورد لغو محاصره غزه ،گشايش گذرگاه ھا و برپايی فرودگاه و بندر دريايی با شکست روبرو
شود ،احتمال دارد حماس راه حل ھای ديگری را جستجو کند )»القدس العربی« ،دوازدھم سپتامبر .(2014
 عزت الرشق ،عضو ارشد حماس در صفحه فيسبوک خود نوشت که گفت و گو با اسرائيل در سياست حماس جايی
ندارد و آن گروه به آن نمی انديشد.
 سخنگويان فتح نيز از اظھارات موسی ابومرزوق فرصت را جھت ضربه زدن به حماس بويژه به دليل انتقادھای گسترده
حماس از فتح به دليل گفت و گوھايش با اسرائيل ،مغتنم شمردند .احمد عاصف ،سخنگوی فتح گفت :اظھارات موسی
ابومرزوق تازگی ندارد چرا که گفت و گو بين اسرائيل و حماس چه به صورت مستقيم و چه غير مستقيم از طريق ميانجی
ھای منطقه ای و بين المللی پنھانی ھرگز قطع نشده است .به گفته او گفت و گو با اسرائيل در بيرون از چارچوب نھادھای
قانونی فلسطينی و بدون اطالع آنھا خيانت محسوب می شود .وی افزود :فتح ھمواره از گفت و گوھای پنھانی بين اسرائيل و
حماس در مورد امور بشردوستانه و آنچه که ابومرزوق گفته آگاھی داشته و سخنان او کالشی از کادر رھبری قانونی
فلسطينی ھا با استفاده از گفت وگوی مستقل با اسرائيل به شمار می رود )»وفا« ،يازدھم سپتامبر .(2014
 صائب عريقات ،عضو کميته اجرايی »ساف« در مصاحبه ای گفت ابومرزوق با سخنان خود عمال اعالم داشته که
حماس يک جنبش نيست و يک دولت مستقل است و با اسرائيل گفت و گو می کند )شبکه تلويزيونی رسمی حکومت فلسطينی،
ازدھم سپتامبر .(2014
160-14

4
اظھارات پيرامون سياست ھای حماس
 خالد مشعل ،رييس دفتر سياسی حماس به ھنگام بازديد از تونس در مصاحبه ای يادآور شد که حماس ھمراه با ديگر راه
ھای مبارزه با اسرائيل از روش سياسی و ديپلماتيک در قبال آن نيز پشتيبانی می کند )يعنی ھم با مبارزه مسلحانه و ھم با
گفت و گو موافق است( .به گفته او ھمه روش ھا بايد بر اساس »مقاومت« باشد و موجب شود که اسرائيل از زمين ھای
فلسطينی ھا خارج شود و فلسطينی ھا بايد با انجام ھرگونه راھی برای مبارزه با اسرائيل موافقت کنند .او افزود که حماس
رھبران اسرائيل را در ھر جای دنيا که باشند مورد تعقيب قرار خواھد داد و موجب مجازات و محاکمه آنھا به دليل جنايات
جنگی که انجام داده اند خواھد شد )شبکه »االقصی« ،سيزدھم سپتامبر .(2014
 محمد نضال ،عضو دفتر سياسی حماس نسبت به بازگشت به راه جنگ در صورت جلوگيری برخی از عوامل از رسيدن
به راه حل سياسی ھشدار داد .وی در عين حال افزود که اگر تالش سياسی به بن بست منجر شود و ھيچگونه دستاورد
سياسی حاصل نگردد ،احتمال جنگ وجود خواھد داشت .محند نضال ،در مورد محمود عباس گفت :از سخنان او چنين
استنباط می شود که ھدف خلع سالح »مقاومت« است و اسلحه در اختيار »مقاومت« به منزله خط قرمز می باشد که نبايد
مطرح شود )»الرساله.نت« ،دوازدھم سپتامبر .(2014

عماد العلمی ،عضو دفتر سياسی حماس زخمی شد و در ترکيه مورد درمان قرار گرفت
 بنا به رسانه ھای فلسطينی ،عماد العلمی ،عضو دفتر سياسی حماس در جريان عمليات نظامی »صخره استوار« زخمی
شد و برای درمان به يک بيمارستان در ترکيه انتقال يافت .به گفته منابع در حماس العلمی در بيست و يکمين روز جنگ به
ھنگام حمله به يک واحد مسکونی در مجاورت خانه اش زخمی شده بود .به گفته آنھا العلمی به سختی زخمی شده و دو
پايش قطع گرديده اند .ھمراه با العلمی دو تن ديگز از سران حماس نيز زخمی شدند که نام آنھا فاش نشده و گفته شده به طور
سطحی زخمی گرديده و در خود نوار غزه درمان شده اند .العلمی نيز ابتدا در نوار غزه مورد درمان قرار گرفته ولی از آنجا
که حالش بحرانی شده در روز اعالم آتش بس با ھمآھنگی مصر برای درمان به ترکيه انتقال يافته است )»قدس نيوز«،
چھاردھم سپتامبر .(2014

حمايت حکومت اسالمی ايران از فلسطينی ھا
 ھاشمی رفسنجانی ،رييس شورای مصلحت نظام پشتيبانی خود را از »مقاومت« فلسطينی ابراز داشت .وی گفت که
حکومت اسالمی ايران اسلحه در اختيار فلسطينی ھا قرار داده و از ھمه فلسطينی ھا دفاع می کند .او افزود که منشاء قدرت
فلسطينی ھا تنھا يک کشور و آنھم ايران است )»فارس« ،دھم سپتامبر .(2014

راکت پرانی به سوی اسرائيل
راکت پرانی به سوی اسرائيل
 از ھنگام اعالم آتش بس در بيست و ششم اوت  2014ھيچ راکت يا خمپاره ای به سوی اسرائيل پرتاب نشده است.
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نمودار شليک راکتی به صورت ماھانه در سال )(2014-2013
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 1تا شانزدھم سپتامبر  . 2014اين آمار شامل شليک خمپاره ای يا شليک راکت ھايی که به سوی اسرائيل پرتاب شده ولی در خود نوار غزه
بر زمين افتاده اند نمی شود.
 2اين آمار شامل شليک خمپاره ای نيست.
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اوضاع در اورشليم و کرانه باختری
جلوگيری از يک تعرض تروريستی از طريق زيرگرفتن
سربازان اسرائيلی در شھرک اريئل
 در نھم سپتامبر  ،2014راننده يک تاکسی قصد داشت عمدا سربازان اسرائيلی را که در مجاورت شھرک اريئل در کرانه
باختری رود اردن به گشت زنی پرداخته بودند زير بگيرد .ولی در اين رويداد کسی زخمی نشد و راننده فلسطينی دستگير
گرديد و برای بازجويی برده شد )سخنگوی ارتش اسرائيل ،نھم سپتامبر .(2014

رويدادھای خشونت آميز در اورشليم ادامه دارد
 در چارچوب افزايش ميزان رويدادھای تروريستی و عمليات خشونت آميز در اورشليم بويژه در محالت شرق اورشليم
اين رويدادھا گسترش يافت .آشوبگران بويژه قطار اورشليم را که بين دو بخش شھر سفر می کند ھدف قرار می دھند .از
آغاز ماه ژوئيه  2014يکصد بار به سوی قطار سنگ و بطری آتشزا پرتاب شده است .از جمله اين ھفته در دوازدھم سپتامبر
سه بار به سوی قطار سنگ پرتاب شد که کسی در جريان آن زخمی نشد ولی به شيشه ھای قطار خسارت وارد گرديد.
مديران قطار گفتند که رويدادھای خشونت آميز موجب شده ھفت واگن از  23واگن تعطيل شوند .آنھا ارزيابی کردند زيان
مستقيم وارده به شيشه ھای پنجره ھای قطارھا تا کنون به نيم ميليون »شکل« بالغ شده است و ھمچنين دھھا ميليون خسارت
به تاسيسات زيربنايی قطار وارد آمده و در نتيجه از دست دادن دھھا ھزار مسافر زيان کلی حاصل گرديده است
)»ھاآرتص« ،شانزدھم سپتامبر .(2014
 چند رويداد خشونت آميز ديگر در اين ھفته در شھر اورشليم:


در دوازدھم سپتامبر  ، 2014در پايان نماز جمعه در مساجد »االقصی« و »عمر« افراد نقاب پوش به سنگ
پرانی به سوی افراد پليس پرداختند و سه فلسطينی دستگير شدند.



در دوازدھمم سپتامبر  ، 2014به سوی خودروھای اسرائيلی در محله عرب نشين »وادی جوز« سنگ پرتاب شد
و يک زن مسافر به طور سطحی زخمی گرديد.

رويدادھای خشونت آميز ديگر در کرانه باختری رود اردن
 در کرانه باختری رود اردن خشونت معمولی در چارچوب آنچه که »مقاومت مردمی« نام گرفته ادامه يافت و در جريان
آن به سوی نيروھای امنيتی و شھروندان عادی اسرائيلی سنگ پرتاب شد .آشوبگران در جاده ھای اصلی کرانه باختری رود
اردن بطری آتشزا پرتاب کردند و در شھرھای بزرگ و مراکز درگيری ھميشگی »بلعين«» ،نعلين«» ،بنی صالح«،
»قدوم«» ،بيت عمر« و غيره تظاھرات انجام گرديد.
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راست :يک فرد نقابدار در حال سنگ پرانی به سوی نيروھای امنيتی اسرائيل طی انجام تظاھرات در شھر نابلس ديده می شود .چپ :سنگ پرانان
که ماسک شيميايی چھره دارند در تظاھرات ھفتگی در روستای »قدوم« در مجاورت »قلقيليه« ديده می شوند
) ،PALDFدوازدھم سپتامبر .(2014

اعتراض نسبت به خودکشی يک زندانی فلسطينی در زندان بئرشبع
 در نھم سپتامبر  2014رياض الجعبری 37 ،ساله ساکن شھر الخليل در سلول خود در زندان »اشل« در بئرشبع
خودکشی کرد .وی به اتھام قصد زير کردن شھروندان اسرائيلی در »گوش عتصيون« در ماه ژوئيه  2014بازداشت شده
بود .جعبری ادعا کرده بود که قصد زير گرفتن کسی را نداشته و تسلط بر اتومبيل خود را ظاھرا به دليل دارويی که مصرف
کرده بود از دست داده بوده است )»ھاآرتص« ،نھم سپتامبر .(2014
 ھزاران نفر در مراسم خاکسپاری الجعبری شرکت کردند و خواھان انتقام خون او شدند .عيسی قراقع ،رييس سازمان
رسيدگی به امور زندانيان در حکومت فلسطينی طی سخنانی دولت اسرئيل و سرويس زندان را متھم کرد که او را وحشيانه
به قتل رسانيده اند .قراقع گفت در کالبد شکافی پس از مرگ الجعبری که توسط پزشکان فلسطينی در پزشکی قانونی
»ابوديس« انجام شده معلوم گرديده که او در اثر ضربه ديدن از ناحيه سر کشته شده است )»وفا«» ،القدس« ،دوازدھم
سپتامبر .(2014

واکنش ھای حماس نسبت به بازداشت فعاالنش در کرانه باختری رود اردن
 تشکيالت امنيتی حکومت خودگردان فلسطينی به بازداشت فعاالن حماس در کرانه باختری رود اردن ادامه می دھند .در
اثر اين امر حماس به فعاالن خود در کرانه باختری رود اردن دستور داشت مانع از بازداشت خود شوند و دعوت تشکيالت
امنيتی حکومت فلسطينی برای بازجويی از خود را نپذيرند .حماس از حکومت خودگردانی خواست بازداشت ھای سياسی را
متوقف کند و وحدت ملی را رعايت نمايد )»فلسطين آالن« ھشتم سپتامبر .(2014
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اوضاع در نوار غزه
گذرگاه کرم شالوم
 در پی آتش بس ميزان کاالھايی که از طريق گذرگاه »کرم شالوم« به نوار غزه حمل می شود ،افزايش يافته است .در ماه
سپتامبر  60 ، 2014درصد بر ميزان کاميون ھايی که از گذرگاه »کرم شالوم« عبور می کنند افزوده شده است .در مجموع
از آغاز ماه تا چھاردھم سپتامبر  317 ،2014کاميون از گذرگاه وارد نوار غزه شده اند و اين در حالی که در ماه اوت
 2014ميزان کاميون ھا  196دستگاه بود )ھمآھنگ کننده عمليات دولت اسرائيل در مناطق فلسطينی ،چھاردھم اوت
.(2014

گذرگاه الرفح
 گذرگاه الرفح ھنوز بصورت مرتب کار نمی کند .موسی ابومرزوق در مصاحبه خود گفت که گذرگاه الرفح منتظر رسيدن
نمايندگان حکومت خودگردان فلسطينی است )شبکه »القدس« ،دوازدھم سپتامبر  .(2014عظام االحمد ،عضو کميته مرکزی
فتح و رييس ھيات اعزامی فلسطينی به غزه گفت :مصر محق است تا زمانی که مديريت قانونی برای اداره گذرگاه الرفح
وجود ندارد آن جا را بطور کامل باز نکند .ابومرزوق در مورد گذرگاه ھای اسرائيلی گفت آمد و شد در گذرگاه »کرم شالوم«
وارد نوار غزه می شوند افزوده شده است .او افزود که ھنوز ھيچگونه مصالح ساختمانی وارد نوار غزه نشده است
)»آناتالی« ،نھم سپتامبر .(2014

اوضاع بشر دوستانه در نوار غزه
 به گزارش »اونرا« ،در يازدھم سپتامبر  ، 2014ھنوز  65,774نفر در  20مدرسه آن آژانس در سراسر نوار غزه به
سر می برند .ارزيابی می شود دليل افزايش اين شمار از ساکنان نوار غزه در مدارس »اونرا« آن است که برخی از ساکنان
در ساختمان ھای دولتی اقامت داشته اند و يا ميھمان ديگران بوده اند و اکنون آنجاھا را ترک کرده اند» .اونرا« می کوشد
شمار کسانی را که در مدارس به سر می برند به حداقل برساند تا حاال که سال تحصيلی آغاز شده مدارس بتوانند فعاليت منظم
خود را از سر بگيرند
 محمد مصطفی ،معاون نخست وزير و وزير اقتصاد در دولت توافق ملی فلسطينی گفت که ھنوز بيش از صدھزار
 100,000نفر يعنی بيست ھزار  20,000خانواده در نوار غزه از داشتن اقامتگاه محروم ھسند و يازده ھزار  11,000نفر
نيز مجروح می باشند که حال برخی وخيم است .به گفته او با ھمکاری »اونرا« و سازمان ھای وابسته به سازمان ملل به
خانواده ھايی که فاقد اقامتگاه ھستند بين  200تا  250دالر پرداخت می شود )»وفا« ،يازدھم سپتامبر .(2014
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راست :ساکنان نوار غزه که ھنوز ھم در مدرسه »اونرا« بسر می برند ) ,PALINFOدھم سپتامبر  .(2014طرف چپ :استقرار کاروان در
»شجاعيه« ) ,PALINFOسيزدھم سپتامبر .(2014

آغاز سال تحصيلی در نوار غزه
 در چھاردھم سپتامبر  ،2014سال تحصيلی در نوار غزه به سه ھفته تاخير آغاز شد .نيم ميليون دانش آموز تحصيل در
مدارس دولتی ،خصوصی و مدارس »اونرا« را آغاز کردند .در ھشتاد درصد از مدارس قرار است کالس ھا در وقته شود.
در جريان جنگ بيست و دو مدرسه تخريب شد ،و  120مدرسه بطور نسبی خسارت ديد .شاگردانی که در مدارس تخريب
شده نام نويسی کرده بودند بطور موقت به مدارس ديگر منتقل شده اند )وبسايت آموزش در نوار غزه چھاردھم سپتامبر
» .(2014اونرا« گزارش داد که از  252مدرسه آن آژانس  240مدرسه گشايش يافته است.

راست :دانش آموزان نوار غزه در راه رفتن به مدرسه )»فلسطين اليوم« ،چھاردھم سپتامبر .(2014
چپ :دانش آموزان در مدرسه )»وفا« ،چھاردھم سپتامبر ( 2014
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عمليات برای بازسازی نوار غزه
 سه ھفته پس از اعالم آتش بس به نظر می رسد که عمليات بازسازی در نوار غزه به کندی صورت می گيرد .اکثر
فعاليت ھايی که در حال حاضر انجام می گيرد مربوط به رفع نيازھای فوری مردم است )از جمله ساختمان واحدھای مسکونی
و تھيه مواد غذايی و غيره( .به نظر می رسد که عمليات ساختمانی و بازسازی تاسيسات زير بنايی تخريب شده ھووز آغاز
نشده است .موسی ابومرزوق در مصاحبه خود گفت که مسئوليت تخريب نوار غزه بر عھده اسرائيل است و بازسازی بايد
ھرچه زودتر توسط دولت توافق ملی و با ياری سازمان ملل و »اونرا« آغاز شود .به گفته ابومرزوق از ديد حماس در
مرحله کنونی بايد خرابی ھا بازسازی شود و وحدت ملی تقويت گردد و توان »مقاومت« برای احتماالت گسترش پيدا کند .او
توضيح داد که حماس خواھان جنگ نيست ولی اگر جنگ تحميل شود برای آن آمادگی دارد )شبکه »القدس« ،دوازدھم
سپتامبر .(2014
 توليد برق در نوار غزه نيز اکنون محدود است .در چارچوب تالش برای حل مسئله توليد برق در نوار غزه ،وليد سعد
سايل ،مدير کل شرکت برق در نوار غزه گفت که حکومت خودگردانی فلسطينی به شرکت برق اطمينان داده که سوخت
نيروگاه ھا را به زويد تامين خواھد کرد .به گفته او نيروگاه قادر است به محض رسيدن سوخت الزم برای فعالت خود به کار
بپردازد .او ھمچنين گفت که آنھا با حکومت خودگردانی در تماس ھستند و در مورد ھزينه وارد کردن گازوئيل به دليل اشکال
در دريافت پول از ساکنان نوار غزه مذاکره کنند )»صفا« ،سيزدھم سپتامبر .(2014

کمک منابع بين المللی برای بازسازی نوار غزه
 پرود مارنيگ ،مامور برای برنامه فعاليت ھای سازمان ملل در حکومت خودگردانی از سوی سازمان ملل متحد گفت که
به موجب برنامه سازمان ملل يک ميليون دالر کمک به ساکنان نوار غزه اختصاص داده است .به گفته وی اين پول به خانواده
ھايی داده می شود که خانه ھايشان خسارت ديده و يا در جريان جنگ خراب شده و پناھنده نشده باشند .او افزود :سازمان
برنامه توسعه و بازسازی در نوار غزه قصد دارد با ھمکاری اداره کارھای اجتماعی و مسکن و نيز اتحاديه مقاطعه کاران
فلسطينی خسارات وارده را برآورد کند و ميزان نيازھای مربوط به بازسازی در پی جنگ غزه را تعيين نمايد )وبسايت
برنامه توسعه و رشد سازمان ملل ،يازدھم سپتامبر .(2014
 رياض المالکی ،وزير خارجه دولت توافق ملی گفت که فلسطينی ھا از کشورھای جھان انتظار دارند از طريق تشکيالت
سازمان ملل به وارد کردن مصالح ساختمانی به ميزان زياد کمک کنند و اين امر به صورتی که اسرائيل خواھان آن است
انجام شود )»معان« ،پانزدھم سپتامبر .(2014
 ھمزمان ارسال کاروان ھا و محموله ھای کمک به نوار غزه ادامه دارد:
 حکومت اسالمی ايران از طريق ھالل احمر )»فلسطين اليوم« ،دھم سپتامبر .(2014
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کمک حکومت اسالمی ايران از طريق ھالل احمر )»فلسطين اليوم« ،دھم سپتامبر .(2014

 ھيات ھالل احمر کيست که اکنون در نوار غزه به سر می برد 7,000 .بسته مواد غذايی بين خانواده ھای
فلسطينی که خانه ھايشان خسارت ديده توزيع کرد )»کونا« ،سيزدھم سپتامبر .(2014
 پنجمين کاروان کمک ھالل احمر امارات عربی متحده از راه گذرگاه الرفح وارد نوار غزه شد .اين کاروان شامل
 20کاميون حاوی مواد غذايی ،پوشاک و دارو بود )»فلسطين اليوم« ،نھم سپتامبر  .(2014رييس کاروان اعزامی
گزارش داد که  600بسته کمک بين ساکنانی که خانه ھايشان در محله »شيخ زايد« در شمال نوار غزه آسيب ديده
توزيع شده است ) ,WAMدوازدھم سپتامبر .(2014
 49 کودک ساکن نوار غزه در ھشتم سپتامبر 2014از طريق گذرگاه مرزی الرفح برای درمان پزشکی رھسپار
آلمان شدند )وبسايت »وزارت کشور فلسطينی« ،نھم سپتامبر .(2014
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کودکان غزه در حال سفر برای دريافت درمان پزشکی در آلمان )وبسايت وزارت کشور فلسطينی ،نھم سپتامبر .(2014

کميته کشورھای دواطلب کمک به بازسازی نوار غزه
 محمد مصطفی ،معاون نخست وزير و وزير اقتصاد در دولت توافق ملی گفت که دولت توافق ملی خود را برای شرکت
در کميته بازسازی غزه که قرار است در دوازدھم اکتبر  2014تحت سرپرستی محمود عباس در قاھره تشکيل شود ،آماده
می کند .او ابراز اميدواری کرد که ھمراه با تالش ھای کميته تالش ھای سياسی ديگر نيز برای بازسازی نوار غزه انجام شود
و ترتيبی داده شود که واردات مصالح ساختمانی الزم به آنجا تسھيل گردد .به گفته او دولت توافق ملی قصد دارد گزارشی
پيرامون استراتژی بازسازی نوار غزه در سه مرحله طی پنج سال آينده ارائه بدھد و مراحل برنامه از اين قرارند» .وفا«،
يازدھم سپتامبر :(2014
 دادن واحدھا مسکونی به کسانی که فاقد اقامتگاه ھستند و شمارشان به صد ھزار  100,000نفر ميرسد )20
ھزار خانواده بالغ می شود از طريق اجاره با ھمکاری سازمان ھای وابسته به سازمان ملل.
 بازسازی اقتصاد نوار غزه و در راس آن کشاورزی و صنايع و بازسازی تاسيسات توليد برق ،آب و مخابرات.
 بازسازی دراز مدت ،با ھدف جلوگيری از بازگشت به وضع در نوار غزه در زمان پيش از جنگ.

درگيری بين فتح و حماس بازسازی نوار غزه را دشوار ساخته است.
 منابع بلند پايه در حماس و جھاد اسالمی فلسطين ادعا می کند که اختالف بين فتح و حماس يکی از داليل اصلی ھستند که
مانع از بازسازی نوار غزه می شوند از جمله ،اسماعيل ھنيه ،در مصاحبه ای گفت که بازسازی نوار غزه حق ساکنانی است
که خانه ھايشان تخريب شده است .به گفته او بايد ھرچه زودتر بازسازی انجام شود چرا که آنھايی که خاه ھايشان خراب شده
نبايد بھای اختالفات سياسی را بپردازند )»الخليج انالين« ،دوازدھم سپتامبر .(2014
 در مصاحبه مطبوعاتی که وزارت آموزش به رياست زياد ثابت ،معاون وزير آموزش در نوار غزه ترتيب داد از روش
وزارت آموزش حکومت خودگردان فلسطينی انتقاد شد که چرا به حل مسائل در تشکيالت آمورشی در نوار غزه نمی پردازد.
او گفت :وزارت آموزش فلسطينی حاضر نيست با اداره آموزش در نوار غزه ھمکاری کند .ثابت اظھار داشت که ھمآھنگی و
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ھمکاری بين وزارتخانه ھا درگذشته بھتر از حال که دولت توافق ملی برپا شد وجود داشته است )»معان« ،چھاردھم سپتامبر
.(2014
 زياد النخاله ،معاون دبيرکل جھاد اسالمی فلسطين گفت که اختالف ديدگاه بين حماس و فتح به از سرگيری گفت و گو بر
سر توافق آتش بس زيان می رساند .وی از ھمه منابع ذيربط خواست به بحران بين فتح و حماس رسيدگی کنند و تاکيد کرد
که اختالف ديدگاه مانع از بازسازی نوار غزه می شود )»معان« ،سيزدھم سپتامبر .(2014

برگزاری مراسم يادبو به ھدف ريشه دار کردن ادعای »پيروزی در جنگ«
 ھمزمان با انجام فعاليت جھت بازسازی نوار غزه در سراسر آن منطقه مراسم يادبودی از سوی سازمان ھای تروريستی
مختلف انجام می شود و ھر کدام از اين سازمان ھا می کوشند به قبوالنند که در جنگ با اسرائيل پيروز شده اند .در سيزدھم
سپتامبر  2014از سوی جھاد اسالمی فلسطين مراسمی در شھر غزه با شرکت سران آن سازمان برگزار شد .در جريان
مراسم محمد الھندی از سران سازمان اقدامات فعاالن جھاد اسالمی را در جنگ ستود )»فلسطين اليوم« ،سيزدھم سپتامبر
.(2014

سران جھاد اسالمی فلسطين در مراسم يادبود کشته ھای يگان غزه شاخه نظامی جھاد اسالمی در عمليات »صخره استوار«
)وبسايت »يگان ھای قدس« ،چھاردھم سپتامبر .(2014

 اسماعيل ھنيه ،در نوار غزه بازديدھايی انجام داد و از مناطقی که جنگ در آنھا شده بود ديدار رکد و با ساکنانی که
خانه ھايشان تخريب شده و خانواده ھای کشته شدگان مالقات نمود .وی به ھنگام ديدار از »خان يونس« در اردوگاه ھای
پناھندگان در مرکز نوار غزه و الرفح تاکيد کرد که نبايد بين بازسازی نوار غزه و خلع سالح سازمان ھای »مقاومت«
ارتباط قائل شد و گفت :جنگ افزار در اختيار »مقاومت« فلسطينی مقدس است و بازسازی نيز بايد ادامه يابد )»حماس
اينفو« ،دھم سپتامبر .(2014
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راست :سران حماس در مراسم محله ای در »خان يونس« در مراسم آگھی ھای عزاداری برای فعاالن شاخه نظامی در »خان يونس« که قتل
رسيده اند ديده می شود .چپ :سران حماس به ھنگام ادای تسليت در ميان خانواده »االصطل« که چند تن از پسرانش در جنگ به ھنگام فعاليت
در »يگان ھای عزالدين القسام« کشته شده اند ديده می شود ) ،PALDFدھم و يازدھم سپتامبر .(2014

اعتراف به اين که حماس از داخل مناطق ئزديک به مدارس يا بيمارستان ھا راکت شليک کرده بود
 برای نخستين بار از زمان آتش بس ،منابع در حماس اعتراف کردند که حماس از مناطق مجاوز مدارس و بيمارستان ھا
راکت شليک کرده بود .به گفته غازی حامد  ،فعال ارشد حماس اين کار از روی ناچاری انجام می گرفت زيرا سراسر غزه
بصورت فشرده ساخته شده است .به گفته وی راکت ھا از فاصله  200تا  300متری ساختمان مدارس و بيمارستان ھا شليک
می شد .وی اعتراف کرد که اشتباھاتی در جنگ انجام شد ولی به گفته وی حماس فورا اين اشتباھات را رفع کرد ),AP
دوازدھم سپتامبر .(2014

جنگ تبليغاتی و حقوقی عليه اسرائيل
ادامه فعاليت برای رجوع به سازمان ھای بين المللی
 اسماعيل ھنيه ،از محمود عباس خواست منشور ژنو را امضا کند تا بتوان سران اسرائيل را به محاکمه کشانيد .وی گفت
ھمه منابع در بين فلسطينی ھا با لزوم محاکمه رھبران اسرائيل الحاق به منشور ژنو موافقند و ھدف اين است که در حق ھمه
فلسطينی ھای قربانی شده عدالت انجام شود .او تاکيد کرد که تاخير در الحاق به منشور ژنو به اين مفھوم است که اين قربانی
ھا ناديده گرفته شده اند )»الرای« ،يازدھم سپتامبر .(2014
 امين مقبول ،دبير کل شورای انقالب فتح گفت که حکومت فلسطينی از ديوان بين المللی الھه خواھد خواست اسرائيل را
به دليل جنايت عليه ساکنان نوار غزه محاکمه کند .به گفته او حکومت خودگردانی در پی نشست مجمع عمومی سازمان ملل
که قرار است در آن محمود عباس سخنرانی کند و درباره جنايات اسرائيل حرف بزند به نھادھای بين المللی مراجعه خواھد
نمود .به گفته وی تصميم به محاکمه اسرائيل پذيرفته شده و تنھا زمان رجوع به ديوان بين المللی الھه معين نشده است
)»الرساله.نت« ،چھاردھم سپتامبر (2014
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فعاليت برای تحريم اسرائيل
 ھيات اعزامی از سوی GUE/NGL3از اسرائيل ديدار داشت و در جريان اين ديدار اعضای ھيات با عمر البرغوثی
رييس کمپين  BDSديدار کردند .البرغوثی به اعضای ھيات گفت فلسطينی ھا خواھانند که اتحاديه اروپا به شرکت ھايی که
از اشغالگری اسرائيل از طريق منافع و پول و فعاليت ھای خود حمايت می کنند فشار بيآورد .به گفته البرغوثی ،ھدف از
کمپين وارد آوردن صدمه به نقضه ضعف اسرائيل است و مشخص است که اسرائيل اين کمپين را به عنوان يک تھديد
راھبردی تلقی می کند .برغوثی يادآور شد که ھدف منزوی ساختن اسرائيل درھمه عرصه ھا است .از ديد وی عالمت زدن
بر روی محصوالت تھيه شده در آبادی ھای اسرائيلی نشين به تنھايی کافی نيست و بايد اصوال اسرائيل به طور کامل تحريم
شود )وبسايت رسمی  .GUE/NGLھفتم سپتامبر .(2014

فروش مواد پاک کننده به نام راکت ھايی که در جنگ شليک می شد
 شرکت طيبای فلسطينی که سازنده مواد پاک کننده و آرايشی است ،صابون ھايی را روانه بازار کرده که بر روی آنھا
اسم راکت ھای شليک شده به سوی اسرائيل در جريان عمليات نظامی »صخره استوار« ديده می شود .در بين اين مواد ماده
است که  M-75نامگذاری شده و ماده ديگری  R-160نام گرفته است .محمد زيدان ،مدير شرکت توضيح داد که فروش مواد
جديد به ھدف حمايت از اقتصاد فلسطينی ھا و رقابت با محصوالت اسرائيلی که  16درصد از پول فروش آنھا به دست ارتش
اسرائيل می رسد صورت گرفته است .او افزود :اسامی مواد پاک کننده و آرايشی با الھام از پايداری ساکنان غزه در جنگ
انتخاب شده و ھدف پيشبرد »مقاومت اقتصادی« در قبال محصوالت ساخت اسرائيل است ) ،PNNچھاردھم سپتامبر
.(2014

مواد و محصوالت پاک کننده )»دنيا وطن«(

 3کنفدراسيون احزاب چپ اروپايی در اتحاديه اروپا شامل  52پارلمان و  19ھيات سياسی  14کشور مختلف است.
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جھاد جھانی
يک عرب اسرائيلی ساکن شھر ناصره به صف سازمان »داعش« در سوريه پيوست
 روزنامه انگليسی »الرای اليوم« چاپ لندن گزارش داد که يک عرب اسرائيلی به نام ربيع شحاده 25 ،ساله متاھل
وساکن شھر ناصره ،که در آغاز سال  2014کار خود را در تل آويو ترک کرده و خانواده اش را تنھا گذاشته بود تصميم
گرفته بود به سوريه برود و به صف سازمان »داعش« بپيوندد .در فيلمی که ربيع شحاده در شبکه يوتيوب با عنوان
ابومصعب السپوری) ،از روستای سپوريا( پخش کرد .خواھان پيوستن به جھاد در سوريه شد .در فيلم ديگری که در ماه مه
 2014پخش کرد گفت :ما قومی ھستيم که دولت داريم در راه ﷲ بميريم ولی شما زندگی را دوست داريد .ما دولت داريم
خون شما را سربکشيم و بنوشيم ھمتای شحاده که در فيلم در کنار او ديده می شد وی را »قصاب فلسطينی« ناميد.
 شحاده در مصاحبه ای با وبسايت »العرب« در سوريه گفت :سال ھای متمادی مشتاق رفتن برای جھاد در سوريه بوده
است .وی در مورد سازمان »داعش« که به آن پيوسته گفت که آن سازمان مدافع مسلمانان و دارندگان اديان ديگر است و
ھدف در سوريه تنھا برانداختن حکومت اسد نيست و قصد برپايی يک کشور اسالمی است که طبق قوانين اسالمی حکوم کند
)»الرای اليوم لندن« ،دوازدھم سپتامبر  (2014شحاده در صفحه فيسبوک خود عکسش را ھمراه با جنگاور ديگری در
سازمان »داعش« پخش کرد و نوشت او حاضر نيست عضوی را در صفحه فيسبوک بپذيرد )صفحه فيسبوک »ابومصعب
السپوری« ،پانزدھم سپتامبر .(2014



ربيع شحاده )ابومصعب السپوری ساکن ناصره در سمت راست در عکس ارائه شده در صفحه فيسبوک خود )پانزدھم سپتامبر (2014
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راست :ربيع شحاده ،ساکن ناصره به ھنگام مصاحبه در سوريه )وبسايت »عرب.نت« ،پنجم ،چھاردھم سپتامبر  .(2014چپ :ربيع شحاده ،از
سوريه خواھان پيوستن ديگران برای جھاد شد )فيلم يوتيوب ،بيستم سپتامبر .(2014
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