اخبار ترور و نزاع اسرائيلی -فلسطينی
)از  7تا  21اکتبر  15 ،2014تا  29مھر (1393

تشديد درگيری ھا در صحن »ھر ھبيت« )تپه معبد مقدس( بروی مساجد عمر و االقصی در شرق اورشليم:
نيروھای امنيتی اسرائيل با اغتشاشگران مقابله می کنند )عکس ازپليس اورشليم 8 ،اکتبر (2014

رئوس گزارش
 در جنوب اسرائيل آرامشی که پس از آتش بس در جنگ اخير غزه برقرار شده ،کماکان حفظ شده است .از سوی
ديگر ،در طول ايام اعياد يھودی اسرائيل )در ماه مھر  (1393درگيری ھا ميان فلسطينی ھا با نيروھای امنيتی در شرق
اورشليم شدت گرفته است .محمود عباس در چند اظھارنظر در اين خصوص با متھم کردن اسرائيل به اين تشديد شرايط ،از
عامالن اين تنش حمايت کرد .در اين دو ھفته سنگ پرانی ھا و پرتاب بطری ھای آتش زا در اورشليم ويھودا و شومرون
)کرانه باختری( شدت گرفته است.
 مقامات حماس می گويند که مذاکرات غير مستقيم فلسطينی ھا و اسرائيل در روزھای آينده در قاھره از سرگرفته می
شود .آنھا تاکيد کردند که بر خواسته ھای خود برای برپايی اسکله دريايی و فرودگاه در غزه اصرار دارند و از آن عدول
نخواھند کرد .در قاھره در روزھای گذشته ھمآيش جھانی برای گرفتن تعھد مالی کشورھا و سازمان ھا برای بازسازی
غزه در حالی به پايان رسيد که مبلغ پنج ميليارد و چھارصد ميليون دالر برای اين امر تعھد مالی داده شد .قطر بيشترين
ميزان کمک به مبلغ يک ميليارد دالر و عربستان مبلغ نيم ميليارد دالر را به تنھايی متقبل شدند ھرچند که تجربيات گذشته
نشان می دھد که در مواردی اين تعھدات از سوی کشورھای عربی تنھا در حرف بوده و به مرحله عمل نرسيده است.
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جزييات بيشتری در مورد عمليات نظامی »صخره استوار«
در آستانه ازسرگيری مذاکرات در قاھره بر سر آتش بس
 خليل الحيه ،عضو دفتر سياسی حماس ،گفت که مذاکرات قاھره برای تحکيم آتش بس در ھفته آخر اکتبر  2014از
سرگرفته می شود .وی تاکيد کرد که خواسته ھای اصلی فلسطينيان برای برپايی اسکله دريايی و فرودگاه به قوت خود
باقی است )الرساله.نت 15 ،اکتبر  .(2014موسی ابومرزوق ،عضو دفتر سياسی حماس ،گفت که ھيات فلسطينی از
اعضای ھمه سازمان ھای فلسطينی تشکيل خواھد شد و اين بار محمود عباس نمی تواند فرد مورد نظر خود را برای
رياست اين ھيات تحميل کند زيرا برپايی فرودگاه و اسکله دريايی آنگونکه که در توافق ھای صلح اوسلو )در سپتامبر
 (1993ھم آمده است ،يک اصل است و کسی آن را به اظھار نظر و مباحثه نمی گذارد )معان 16 ،اکتبر .(2014
 محمد نزال ،عضو دفتر سياسی حماس ،نيز گفت که در مذاکرات غير مستقيم مسئله آزادی زندانيان امنيتی فلسطينی
در برابر جسد دو نظامی کشته شده اسرائيلی مطرح خواھد شد .وی گفت که مصر رسما از طرف ھا برای حضور در
قاھره در روزھای آينده دعوت کرده است )الرساله.نت ،نھم اکتبر  .(2014خليل الحيه ،عضو دفتر سياسی حماس ،تاکيد
کرد که مذاکرات بر سر اين امر در کانالی جدای از درخواست ھای ديگر فلسطينيان در قبال اسرائيل مطرح خواھد شد
ھرچند که خود او تاکيد کرد که اسرائيل ھمه اين موضوع ھا را به يکديگر ربط داده و آنھا را در مذاکرات قاھره مورد
بحث قرار می دھد )الرساله.نت 15 ،اکتبر .(2014

ھمآيش جھانی برای گردآوری کمک مالی برای بازسازی غزه
 روز دوازدھم اکتبر  2014با ميزبانی مصر و نروژ ھمآيش جھانی برای گردآوری تعھد مالی جھت بازسازی باريکه
غزه در قاھره برگزار شد .از  50کشور و  20نھاد جھانی برای حضور در ھمآيش دعوت شده بود .در اين نشست يک
روزه ،نمايندگان کشورھا به دادن رقمی به مبلغ  5ميليارد و  400ميليون دالر که فراتر از مبلغ مورد انتظار برای
فلسطينيان بود ،تعھد دادند .قرار شد که نيمی از اين مبلغ برای بازسازی غزه اختصاص يابد و بقيه پول برای »کمک ھای
اقتصادی« مصروف گردد.
 در ميان کشورھايی که بيشترين ميزان تعھد مالی برای غزه را تقبل کردند ،قطر شماره يک است چرا که امير قطر
برای دادن يک ميليارد دالر تعھد داد .اتحاديه اروپا دادن  57ميليون دالر ،عربستان به تنھايی پرداخت نيم ميليارد دالر و
اياالت متحده برای  400ميليون دالر تعھد دادند .آنھا مدعی شدند که پرداخت اين مبالغ در آينده بسيار نزديک آغاز می
شود )االيام 13 ،اکتبر  .(2014به گفته محمد مصطفی ،معاون نخست وزير و وزير اقتصاد در دولت وحدت ملی
فلسطينی از اين پول ھا برای عملی کردن برنامه ھای دولت فلسطينی استفاده خواھد شد و وظيفه اجرايی کردن پروژه ھا
ميان وزارتخانه ھای اين دولت تقسيم خواھد شد )معان 12 ،اکتبر .(2014
 جمال الشباکی ،سفير دولت فلسطينی در قاھره و در اتحاديه عرب ،گفت که کشورھای اھدا کننده کمک مالی
شرطھايی برای اين کار خود تعيين کرده اند و قبل از ھر چيز خواھان آن ھستند که حکومت خودگردانی بر باريکه غزه و
گذرگاھھای دايمی آن حاکم باشد و نظارت بين المللی نيز برکار اين گذرگاھھا به عمل آيد و اگر اين شرط ھا برآورده
نشود ،پولھای قول داده شده پرداخت نخواھد شد )معان 15 ،اکتبر .(2014
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 محمود عباس ،رھبر تشکيالت خودگردانی که در اين ھمآيش حضور داشت ،در يک سخنرانی اسرائيل را شديداً متھم
کرد و آن را به »تالش برنامه ريزی شده برای تسلط بر اراضی فلسطينی« و داشتن مسئوليت در »دور تسلسل خونريزی
درمنطقه« و »غافل شدن از تعھدات بين المللی« متھم ساخت و نيز قول داد که سرانجام روزی با اسرائيل بخاطر خوی
»تجاوزگری ،ويرانی و ايجاد فاجعه« تسويه حساب خواھد شد .محمود عباس در ھمين حال گفت که فلسطينيان بر اساس
تعھدی که به مصر برای برقراری آتش بس پس از جنگ اخير غزه داده اند ،آتش بس را رعايت خواھند کرد .وی
خواھان کمک ھای زياد کشورھا و موسسات جھانی برای بازسازی غزه شد و تاکيد کرد که موسسات و ساختمان ھای
دولتی بسياری در جنگ اخير غزه از سوی اسرائيل نابود شده است .ابومازن )محمود عباس( ھمچنين بر لزوم کار دايمی
گذرگاھھای مرزی از جمله ميان کرانه باختری و نوار غزه اشاره کرد .وی ھمچنين خواھان حمايت جھانی از تالش
سياسی فلسطينی ھا برای تصويب قطعنامه ای در شورای امنيت سازمان ملل شد؛ قطعنامه ای که از اسرائيل می خواھد تا
نوامبر سال  2016به »اشغالگری« در سراسر اراضی فلسطينی پايان دھد )شبکه تلويزيون رسمی مصر 12 ،اکتبر
.(2014

راست :ھمآيش جھانی در قاھره برای گرفتن تعھد مالی در بازسازی غزه .چپ :محمود عباس در حال سخنرانی برای کنفرانس يادشده )يوتيوب،
 12اکتبر .(2014

بازديد دبيرکل سازمان ملل از تونل ھای به جای مانده تروريستی حماس
 بان گی مون ،دبيرکل سازمان ملل متحد ،روز  14اکتبر  2014از باريکه غزه ،کرانه باختری و اسرائيل ديدار کرد
و در پايان در يک نشست خبری گفت که از ديدن ابعاد ويرانی ھای غزه شگفت زده شده است و زبانش از بيان
مشاھداتش قاصر است .وی تاکيد کرد که مشکالت غزه را بدون رفع حصر آن نمی توان برطرف کرد .او از اسرائيل
خواست اجازه دھد مصالح ساختمانی برای بازسازی غزه وارد اين باريکه شود )الحيات الجديده 14 ،اکتبر.(2014
 زمانی که بان گی مون از مرز جنوب اسرائيل و غزه ديدار می کرد ،ھمراه با فرمانده شاخه جنوب ارتش اسرائيل،
از يکی از تونل ھای تروريستی که از جنگ اخير غزه باقی مانده است ،ديدار کرد و سپس از اسرائيل بخاطر فرصتی که
به او داده است تا از نزديک خطرات از زيرزمين برای مردم اسرائيل را مشاھده کند ،سپاسگزاری کرد )سخنگوی ارتش
اسرائيل 14 ،اکتبر .(2014
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راست :بان گی مون از مدرسه وابسته به سازمان ملل در غزه که در جنگ اخير به پناھگاھی برای مردم غزه مبدل شده بود ،بازديد کرد
") 14 ,PALINFOاکتبر  (2014چپ :بان گی مون در بازديد از يکی از تونل ھای تروريستی باقيمانده )عکس از :سخنگوی ارتش
اسرائيل 14 ،اکتبر (2014

کميسيون تحقيق سازمان ملل متحد در خصوص جنگ اخير غزه
 کميسيون تحقيقی که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی رخدادھای جنگ اخير غزه برپا شده
است ،قرار است در روزھای آخر ماه اکتبر  2014از طريق گذرگاه الرفح وارد غزه شود .ابراھيم الخريشه ،نماينده
حکومت فلسطينی در سازمان ملل گفت ،ھياتی که خواھد آمد پانزده نفر و از جمله سه شخصيت ارشد را که به تحقيق و
تفحص در خصوص اتھامات وارده جنگی عليه اسرائيل خواھند پرداخت ،دربرمی گيرد و به مدت سه تا  4ھفته در غزه
خواھند بود .اعضای اين ھيات سپس برای ادامه تحقيق خود راھی اردن خواھند شد .گفتنی است که قرار بود اين ھيات
ماه گذشته سفر خود را آغاز کند اما به دليل آنچه که »مشکالت لجيستيک« ناميده شد ،اين سفر را به تعويق انداخته بود
)معان 20 ،اکتبر .(2014

حمالت راکتی از غزه به جنوب اسرائيل
حمالت راکتی و خمپاره ای به اسرائيل
 در طول دو ھفته اخير ھيچ حمله راکتی يا خمپاره ای از غزه به سوی جنوب اسرائيل صورت نگرفت.
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نمودار ماھيانه حمالت راکتی به اسرائيل )(2014-2013
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 1اين آمار حمالت راکتی تا روز  21اکتبر  2014را دربرمی گيرد و شامل راکت ھايی که بدليل نقص فنی يا برد کوتاه در خود غزه فرود آمده اند،
نمی شود و ھمچنين حمالت خمپاره ای را شامل نمی گردد.
 3اين داده ھا شامل حمالت خمپاره ای نمی شود.
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اورشليم ،يھودا و شومرون )کرانه باختری(
برخوردھای خشونت بار در »ھر ھبيت« )»تپه معبد مقدس« ،محوطه مساجد عمر و االقصی(
 به تازگی برخوردھای خشونت بار در مناطق مقدس شرق اورشليم به يک روند عادی و ھر روزه مبدل شده است و
ھريک از اين برخوردھا به درگيری ميان نيروھای امنيتی اسرائيل با فلسطينی ھا در اطراف مساجد عمر و االقصی منجر
ميشود .به شماری از اين موارد در ادامه اشاره می شود:
 ھشتم اکتبر  ،2014در شب عيد »سوکوت« جشن سايبانھای يھوديان ،فلسطينی ھای شرق اورشليم آغاز به
سنگ پرانی ھای گسترده ای کردند که بنظر می رسد از قبل برنامه ريزی شده بودو با قرار دادن موانع در
محوطه مسجداالقصی و آتش زدن مواد محترقه ھمچنين درب اصلی ورودی به مسجد را بستند و از درون مسجد
به سوی نيروھای امنيتی اسرائيلی سنگ و بلوک پرتاب کردند ) 8 ,ynetاکتبر .(2014
 سيزدھم اکتبر  ،2014با پايان نماز بامدادی در مسجد االقصی جوانانی که چھره خود را اکثرا با دستمال
پوشانده بودند اقدام به پرتاب ترقه و سنگ به سوين نيروھای پليس مستقر در اطراف مسجد کردند.
 پانزدھم اکتبر  2014پس از کسب آگاھی در اين خصوص که فلسطينيان قصد آشوب دارند ،پليس اسرائيل
اعالم کرد که تنھا افراد باالی پنجاه سال می توانند وارد مسجد شوند اما باز اغتشاشاتی گسترده شامل سنگ پرانی
و پرتاب ترقه به سوی نيروھای پليس اسرائيل رخ داد .شماری از نمايندگان عرب کنست اسرائيل نيز در اين
محوطه حضور داشتند ) 15 ,ynetاکتبر .(2014

راست :فلسطينيھا با قراردادن حصار خاردار می خواھند مانع از ورود نيروھای پليس اسرائيل به محوطه مسجد االقصی شوند )عکس از پليس
اسرائيل 13 ،اکتبر  .(2014چپ :تدارکات فلسطينی ھا برای حمله به نيروھای امنيتی اسرائيل در مسجد )عکس از صفحه فيسبوک I am from
 8 ,Jerusalemاکتبر .(2014
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واکنش تشکيالت خودگردان فلسطينی و حماس به اين رخدادھا

راست :بروی پلکان محوطه مسجداالقصی اين توھين نقش بسته که صھيونيسم معادل رفتار نازيھاست )عکس از خبرگزاری تسپيت 19 ،اکتبر
 2014عکاس :باشی درشان( .چپ :کارتونی در صفحه فيسبوک نيروھای امنيتی تشکيالت فلسطينی که مدعی است اسرائيل می خواھد
مسجداالقصی را به آتش بکشد )صفحه فيسبوک يادشده 18 ،اکتبر (2014

 محمود عباس ،ابومازن ،رھبر تشکيالت خودگردان فلسطينی ،به رخدادھای شرق اورشليم واکنش ھای تندی نشان داد
و اسرائيل را متھم به تحريک کرد و »يھودی نشينان« را مقصر در ايجاد اين تحرکات معرفی کرد و به دولت اسرائيل
نسبت به خطرات مبدل شدن نبرد سياسی به يک جنگ مذھبی ھشدار داد )وفا ،ھشتم اکتبر .(2014
 کميته مرکزی جنبش فتح به رھبری محمود عباس »تعرض ھای اسرائيلی« عليه مسجداالقصی را محکوم کرد
و از کشورھای عربی و اسالمی خواست به »مسئوليت خود در قبال اين اماکن مقدسه عمل کنند« )االيام19 ،
اکتبر .(2014
 محمود عباس ھمچنين در نشست شورای انقالبی فتح سخنرانی کرد و گفت کادر رھبری فلسطينی برای دست
زدن به يک سری اقدامات قانونی برای مقابله با ورود يھودی نشينان به مسجداالقصی آماده می شود ،و نيز افزود
که فلسطينيان نخواھند گذاشت که »يک گله از يھودی نشينان ساحت مسجداالقصی را نجس کنند« )وفا 18 ،اکتبر
.(2014
 محمود عباس ھمچنين در سخنرانی ديگری به مناسبت گشايش دفتر دوم جنبش فتح در شرق اورشليم با نام
»کميته حمايت از االقصی و قدس« گفت کافی نيست که مسلمانان در ھرجای جھان خود را سربازان حمايت از
االقصی و قدس بنامند بلکه بايد به اقدامات عملی نيز دست بزنند و »ھمه ما بايد چنين سربازانی باشيم« .وی
خواھان آن شد که به »ھر قيمتی از ورود يھودی نشينان به االقصی جلوگيری شود« )وفا 17 ،اکتبر .(2014
 صائب عريقات ،عضو کميته اجرايی سازمان آزاديبخش فلسطين گفت ،بازديد گروھھای يھودی ھمراه با وزيران و
اعضای يھودی مجلس اسرائيل از محوطه االقصی نشان می دھد که دولت اسرائيل حامی اين تحرکات است و اين رفتار
را تشويق می کند .وی تاکيد کرد که »اسرائيل برای اين رويه خود بھای سنگينی خواھد پرداخت« )راديو »صوت
فلسطين« ،ھشتم اکتبر .(2014
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 سران حماس نيز در واکنش ھای خود مانند ھميشه به تحريک بيشتر فلسطينی ھای کرانه باختری و اعراب تابع
اسرائيل برای »دفاع از االقصی و قدس« اقدام کردند:
 خالد مشعل ،رييس دفتر سياسی حماس ،دولت اسرائيل را متھم کرد که از وضعيت منطقه سوء استفاده می کند
تا برنامه ھای خود را »برای تسلط بر االقصی« عملی کند .وی فلسطينی ھا را به مجھز شدن به سالح برای
دفاع از االقصی فراخواند و از اعراب اسرائيل نيز خواست به اين »مدافعان« ملحق شوند و جلوی »يھودی نشين
ھا و ارتش اسرائيل را بگيرند« )صفا 17 ،اکتبر .(2014
 عزت الرشق ،عضو دفتر سياسی حماس ،گفت که حماس ھرگز نخواھد گذاشت که االقصی »تقسيم« شود و
توان دفاع از اين مکان مقدس را دارد )فلسطين اليوم 17 ،اکتبر .(2014
 اسماعيل رضوان ،وزير پيشين اوقاف در دولت حماس ،خواھان فعال شدن »مقاومت« برای دفاع از االقصی
شد و تشکيالت خودگردانی را نيز فراخواند که از ھمآھنگی ھای امنيتی با اسرائيل عدول کند )معان 17 ،اکتبر
.(2014
 خليل الحيه ،از سران حماس ،خطبه ھای نماز در غزه را به اين موضوع اختصاص داد و گفت »توطئه ھای
اسرائيلی« االقصی را به خطر انداخته است و لذا »بھای جنايات خود را خواھد پرداخت« .وی گفت حماس به
تقويت توان نظامی خود برای دفاع از قدس و االقصی ادامه خواھد داد ،و از تشکيالت فلسطينی و کشورھای
عرب در اين خصوص انتقاد کرد )راديو صوت االقصی 17 ،اکتبر .(2014

ساير رخدادھا در يھودا و شومرون )کرانه باختری(
 ھمزمان با رخدادھای خشونت بار در اماکن اسالمی شرق اورشليم ،ناآرامی ھای زيادی نيز در محله ھای عربی
شھر ،در چارچوب آنچه که اعراب آن را »مقاومت مردمی« می نامند ،رخ داد و از جمله سنگ پرانی و پرتاب بطری
آتش زا به سوی نيروھای امنيتی و شھروندان اسرائيلی صورت گرفت .در کرانه باختری نيز ناآرامی ھای مشابھی رخ
داد که در آنھا بر لزوم دفاع از قدس و االقصی تاکيد شد .در اطراف شھر شخم ،نابلس نيز يک مسجد به آتش کشيده شد
که بنظر می رسد کار اسرائيلی ھای افراطی باشد که اعمال جنايتکارانه خود را با عنوان »بھايی که فلسطينی ھا بايد
بپردازند« تعبير و توجيه می کنند.
 به شماری از موارد در ادامه اشاره می شود:
 20 اکتبر  -2014سه بطری آتش زا به سوی خانه ھای يھودی نشين »بيت ال« در شمال رام ﷲ پرتاب شد که
آسيب جانی نداشت اما به يک خانه خسارت وارد شد .دو خرابکاری که به اين عمل دست زدند گريختند ولی
پرچم حماس را به جای گذاشتند )خبرگزاری تسپيت 20 ،اکتبر .(2014
 20 اکتبر  -2014به سوی اتوبوسی که عازم شھر معله ادوميم بود ،سنگ پرانی شد که راننده اتوبوس را به
طور سطحی زخمی کرد و به اين خودرو نيز آسيب وارد شد .سنگ پرانی به سوی اتوبوس ديگری در ھمين
مسير يک مسافر را به طور سطحی زخمی کرد ) 20 ,ynetاکتبر .(2014
 16 اکتبر  ،2014طی درگيری ميان گروھی از سنگ پرانان فلسطينی با نيروھای امنيتی اسرائيل در بيت ليقيا
در نزديکی رام ﷲ ،يک نوجوان  13ساله فلسطينی کشته شد .وی به پرتاب بطری آتش زا اقدام کرده بود.
تحقيقات اوليه نشان می دھد زمانی که گروھی از سربازان درحال خروج از دھکده بودند ،به سوی آنان بطری
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آتش زا پرتاب شد و در واکنش آنھا اين نوجوان کشته شد ) 16 ,ynetاکتبر  .(2014رسانه ھای فلسطينی نام
اين فرد را بھاء سمير موسی بدر اعالم کردند )صفا ،معان 16 ،اکتبر .(2014
 16 اکتبر  ،2014چھار فروند بطری آتش زا به سوی محله »نوف صيون« در اورشليم در نزديکی دھکده
عرب نشين جبل مکبر پرتاب شد و ھمچنين به سوی خودروی پليس و يک اتومبيل شھروندان عادی سنگ پرانی
شد ) 16 ,ynetاکتبر .(2014
 15 اکتبر  ،2014کودکان فلسطينی خودروھای اسرائيلی را که از اطراف بيمارستان اوگوستا ويکتوريا در
شرق اورشليم حرکت می کردند ،مورد سنگ پرانی قرار دادند .ھمچنين در ورودی محله عرب نشين عيسويه در
شرق اورشليم سنگ پرانی شد که به شيشه اتوبوس مسافربری اسرائيلی خسارت وارد شد ) 15 ,ynetاکتبر
.(2014
 14 اکتبر  ،2014دھھا فلسطينی جوان به سوی نيروھای امنيتی اسرائيل سنگ و بطری آتش زا در اطراف
آرامگاه حضرت راحل در شھر بيت لحم پرتاب کردند و نيز اقدام به پاشيدن رنگ نمودند .يک ترقه پای يکی از
سربازان را اندکی زخمی کرد ) 14 ,ynetاکتبر .(2014

 12 اکتبر  ،2014پنج مورد سنگ پرانی به سوی قطار داخل شھری در محله شوعفاط در شرق اورشليم
رخ داد که آسيب اندکی به شيشه ھای قطار وارد کرد ) 12 ,ynetاکتبر .(2014

سنگ پرانی ھا در شرق اورشليم )عکس از صفحه فيسبوک پليس اورشليم 8 ،اکتبر (2014

 10 اکتبر  ،2014نيروھای امنيتی اسرائيل يک بسته تخريبی دست ساز را که در جاده ای در جنوب شرق
شخم ،نابلس قرار گرفته بود ،کشف کردند .نيروھای ويژه پليس اين بسته را خنثی کردند )سخنگوی ارتش
اسرائيل 10 ،اکتبر .(2014
 14 اکتبر  ،2014مسجد روستای عقربه در شرق اورشليم به آتش کشيده شد و به عبری بروی ديوارھا نوشته شد
»بھايی که بايد گرفته شود« .به مسجد خساراتی وارد شد .رئوبن ريبلين ،رييس جمھوری اسرائيل اين اقدام را محکوم
کرد و از پليس اسرائيل خواست خاطيان را يافته و آنھا را به دستگاه عدالت تحويل دھد ) 14 ,ynetاکتبر  .(2014در
واکنش به اين رخداد ،رامی حمدﷲ ،نخست وزير فلسطينی که از مسجد ديدار کرد ،دولت اسرائيل را متھم کرد که برای
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برخورد با خاطيان اين گونه رفتارھا قاطعيت الزم از خود نشان نمی دھد و به افراطيون يھودی امکان می دھد به جان و
مال فلسطينی ھا حتی با حضور نيروھای اسرائيلی آسيب وارد کنند .وی تاکيد کرد که حکومت فلسطينی مسجد را نوسازی
خواھد کرد ،و در اين فرصت ،فلسطينی ھا را به تشکيل کميته ھای دفاع از اماکن مقدسه فرا خواند و ھمچنين از جامعه
بين المللی نيز خواست از ملت فلسطين حمايت الزم را به عمل آورند )معان 15 ،اکتبر .(2014

کاھش در ابعاد ناآرامی و تحرکات در طول ماه سپتامبر 2014
 با وجود ناآرامی ھای روزھای اخير در شرق اورشليم ،گزارشی که شباک ،سازمان امنيت داخلی اسرائيل ،منتشر
کرد ،نشان می دھد که در طول ماه سپتامبر  ،2014از ابعاد ناآرامی و تنش در شرق اورشليم و کرانه باختری به ميزان
چشمگيری ،در مقايسه با ماھھای تابستان )که جنگ غزه در آن رخ داده بود( کاسته شده است .در ماه سپتامبر  114مورد
ناآرامی ثبت شد در حالی که در ماه قبل از آن  310مورد ثبت شده بود 89 .مورد در کرانه باختری رخ داد در حالی که
در ماه قبل از آن  241مورد ناآرامی و تعرض در اين منطقه ثبت شده بود .تعرض ھای شرق اورشليم  25مورد بود در
حالی که در ماه اوت  69 2014مورد تعرض در اين منطقه مشاھده شده بود 98 .3مورد از تعرض ھا مانند ماه قبل از
آن ،پرتاب بطری آتش زا بود که  25مورد در اورشليم رخ داد 15 .مورد کارگزاری بسته ھای تخريبی دست ساز بود و
تنھا يک مورد آتشباری با سالح سرد بوده است .در اين ماه ھيچ اسرائيلی آسيب جدی نديد )وبسايت سازمان شباک19 ،
اوت .(2014

باريکه غزه
وضعيت گذرگاھھا
 مسئله گذرگاه الرفح و کار دايمی آن ھنوز به راه حلی نرسيده است .احمد يوسف ،يکی از مقامات ارشد حماس ،گفت
اين سازمان آماده است که کنترل بخش فلسطينی اين گذرگاه را به نيروھای تشکيالت خودگردانی واگذار کند اما ھنوز اين
تشکيالت به طور رسمی آمادگی خود را برای دريافت اين مسئوليت اعالم نکرده است .اما در طرف مصری اين گذرگاه
در دوره اخير تقريبا بدون ھيچ توقفی به کار خود ادامه داده است و محدوديت ھای پيشين باطل شده است )معان11 ،
اکتبر .(2014
 محمد مصطفی ،معاون نخست وزير و وزير اقتصاد در دولت وحدت ملی فلسطين ،گفت که تشکيالت فلسطينی ضمن
ھمآھنگی با اسرائيل کار کنترل ھمه گذرگاھھای مرزی با اسرائيل را بدست خواھد گرفت و تدارکات برای اين امر در
اوج خود است ،و به گفته او ،تشکيالت فلسطينی ھمچنين به تعھد خود برای نظارت بر واردات مصالح ساختمانی به غزه
برای بازسازی اين باريکه اقدام خواھد کرد و نمايندگانی از چند وزارتخانه فلسطينی برای اين ھدف تعيين شده اند .وی
گفت تا زمانی که واردات مصالح ساختمانی از خارج آزاد شود ،مصالح ساختمانی از اسرائيل وارد غزه خواھد شد
)معان 10 ،اکتبر .(2014
 14 اکتبر  ،2014واردات مصالح ساختمانی برای بازسازی غزه به طور آزمايشی آغاز شد .در مجموع در اين روز
 600تن سيمان 50 ،کاميون مصالح و ده کاميون آھن آالت وارد غزه شد .نمايندگان سازمان ملل ضمن ھمکاری با
تشکيالت فلسطينی بر اين امر نظارت داشتند .اين دستگاه نظارتی اصرار دارد که اين مصالح برای ساختمان سازی برای
3

موارد تعرض ھای ثبت شده شامل سنگ پرانی ھای صورت گرفته در شرق اورشليم و کرانه باختری نمی شود.
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عامه فلسطينی به کار رود و نه برای ھدف ھای نظامی حماس .افراد کارشناسی در اين ھيات نظارت عضويت دارند و
استفاده از مصالح را بررسی می کنند و از جمله به مناطقی که بازسازی می شود ،سرکشی خواھند کرد )سخنگوی ارتش
اسرائيل 14 ،اکتبر .(2014

کاميون ھای مملو از مصالح ساختمانی در گذرگاه »کرم شالوم« آماده ورود به غزه ھستند
)دفتر ھمآھنگ کننده امور اسرائيل در سرزمين ھای فلسطينی 14 ،اکتبر (2014

بازسازی باريکه غزه
 در گزارشی که از سوی »اونرا« ،آژانس کمک رسانی سازمان ملل برای فلسطينی ھا ارائه شده است ،آمده است
که ھنوز  42,506نفر در  18موسسه وابسته به اين آژانس در غزه زندگی می کنند .اينھا فلسطينيانی ھستند که خانه ھای
خود را در جنگ اخير از دست داده اند و به توزيع مواد غذايی و مايحتاج اساسی ديگر نيازمند می باشند و زير پوشش
برنامه غذايی بين المللی قرار گرفته اند )وبسايت »اونرا« 17 ،اکتبر .(2014
 موسی ابومرزوق ،عضو دفتر سياسی حماس ،خواھان تسريع در بازسازی غزه و تسھيالت برای وارد کردن مصالح
و مواد ساختمانی به غزه شد و به نزديک بودن زمستان اشاره کرد و نيز گفت حماس قصد ندارد برای تشکيالت فلسطينی
در امر نظارت بر نوسازی غزه مشکل آفرينی کند و از ھرچه نيز که در توان دارد برای اين ھدف استفاده خواھد کرد و
به گفته او ،حماس اکنون تنھا در جايگاه »ناظر« قرار گرفته است )صفحه فيسبوک ابومرزوق 19 ،اکتبر .(2014
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تشکيالت
خودگردانی

غزه

پولھای بازسازی

اين کارتون منتشره در روزنامه فلسطين ،ارگان حماس در غزه ،مدعی است که پولھای اھدايی از سوی کشورھای جھان با نام بازسازی غزه در
اختيار تشکيالت خودگردانی قرار می گيرد در حالی که غزه از آن بی بھره خواھد ماند )فلسطين 16 ،اکتبر (2014

ديدار نخست وزير تشکيالت فلسطينی از باريکه غزه
 رامی حمدﷲ ،نخست وزير تشکيالت فلسطينی ،ھمراه با ھيات وزيران دولت وحدت ملی ،روز نھم اکتبر  2014با
اجازه اسرائيل ،توانست برای نخستين بار از زمان تشکيل اين دولت در  2ژوئن  ،2014از باريکه غزه ديدار کند .اين
ديدار سه روز قبل از تشکيل ھمآيش بين المللی برای گرفتن تعھد مالی کشورھای جھان در بازسازی غزه انجام شد .ھيات
وزيران از مناطقی که در جنگ اخير بشدت آسيب ديد ،بازديد کرد و نيز با بلندپايگان حماس در غزه مالقات نمود )معان،
دھم اکتبر .(2014
 رامی حمدﷲ برای نخستين بار نيز نشست دولت خود را در غزه برگزار کرد و ھمچنين پس از آن ،با اسماعيل ھنيه،
نخست وزير پيشين حماس در غزه ،محمود الزھار و خليل الحيه ،دو مقام ارشد ديگر حماس در غزه مالقات نمود .عصام
الدعاليس مشاور ھنيه گفت ،اين ديدار عمدتا با مسايل مربوط به بازسازی غزه ،بازگشايی گذرگاھھا و واردات مصالح
ساختمانی برای بازسازی غزه اختصاص يافت )الرای 10 ،اکتبر  .(2014حمدﷲ در کنار ھنيه از ويرانه ھای غزه نيز
ديدار کرد و از ابعاد ويرانی ھا ابراز شگفتی نمود و گفت »غزه در صدر اولويت ھای دولت فلسطين قرار دارد و ھنيه
نيز گفت که بازسازی غزه در صدر اولويت ھای حماس قرار دارد )شبکه االقصی 9 ،اکتبر .(2014
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راست :رامی حمدﷲ نخست وزير فلسطين از غزه بازديد می کند )وفا 9 ،اکتبر  .(2014چپ :نشست دولت فلسطينی در شھر غزه )فلسطين اآلن،
 9اکتبر .(2014

بسيج جوانان فلسطينی برای پيوستن به صفوف شاخه نظامی حماس
 شاخه نظامی حماس موعد تازه ای برای پيوستن جوانان به صفوف خود و قرار گرفتن آنھا زير آموزش شبه نظامی
را اعالم کرده است» .يگانھای عزالدين القسام« ،شاخه نظامی حماس در بيانيه خود نوشته است جوانانی که مايل به
پيوستن به آن باشند »می دانند که بايد به کجا مراجعه کنند« .اين بياينه عمليات »صخره استوار« را »مرحله نخست از
عمليات آزادسازی غزه« ناميده و افزوده است که در جنگ بعدی» ،تمامی آباديھای اطراف غزه آزاد خواھد شد« )معان،
 9اکتبر  .(2014بنا بر ارزيابی ما ،فراخوان برای پيوستن جوانان به صفوف شاخه نظامی حماس تالشی برای پرکردن
جای پيکارجويان حماس است که در جنگ اخير غزه کشته شده اند.

انفجار در خانه فرھنگی فرانسه در غزه
 در شب ميان ھفتم به ھشتم اکتبر  ،2014خانه فرھنگی فرانسه در غزه که در محله انصار در غرب شھر غزه قرار
داشت ،و در آن فيلم اکران می شد و نمايشگاھھای فرھنگی و ھنری برگزار می گرديد ،با يک انفجار ھدف قرار گرفت.
بر اساس گزارش رسانه ھا ،گروه داعش مسئوليت اين انفجار را برعھده گرفت .در شبکه ھای اجتماعی آمده بود که
نيروھای داعش به مدت چند ھفته فعاليت اين مرکز را زير نظر گرفته و تصميم به انفجار آن گرفتند .اما پس از چند
ساعت ديگر در بيانيه ای گروه داعش در غزه اعالم کرد که با اين انفجار ارتباطی نداشته است .اياذ البزم ،سخنگوی
وزارت کشور غزه در زمان دولت حماس گفت که انفجار بخاطر اتصال برق رخ داده که به آتش سوزی در انبار سوخت
اين ساختمان منجر شده است )راديو صوت القدس 8 ،اکتبر .(2014
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راست :داعش ابتدا انفجار در خانه فرھنگی فرانسه در غزه را برعھده گرفته بود ) 8 ,afp.comבאוקטובר( .چپ :بيانيه بعدی که ارتباط اين
گروه با انفجار را رد می کند )صفحه فيسبوک آژانس الحيات 8 ،اکتبر .(2014

ديدار رمضان عبدﷲ شلح از ايران
 رمضان عبدﷲ شلح ،دبيرکل جھاد اسالمی فلسطين به ايران سفر کرد و با شماری از مقامات ارشد ايران و نيز با
آيت ﷲ علی خامنه ای رھبر جمھوری اسالمی ايران ديدار کرد .بررسی تحوالت منطقه ای به عنوان مسئله اصلی در
ديدار او با مقامات ايران در گزارشھای رسانه ھای ايرانی و فلسطينی عنوان شد )ايسنا ،شبکه العالم 15 ،و  16اکتبر
 .(2014آيت ﷲ خامنه ای در ديدار با شلح گفت بايد کرانه باختری نيز مانند غزه تسليح شود تا »دشمن ھمان نگرانی
ھايی را که از ناحيه غزه دارد ،در مورد کرانه باختری نيز داشته باشد« و ھمچنين گفت »بايد تکليف نھايی در برابر
رژيم صھيونيستی روشن شود« .شلح در اين ديدارھا از نقش موثر ايران در تسليح و کمک به نيروھای »مقاومت«
قدردانی کرد و از »رھنمود رھبر ايران برای تسليح کرانه باختری« به عنوان يک رھنمود مھم ياد کرد )پال تودی ،بيستم
اکتبر .(2014

تشکيالت خودگردان فلسطينی
فعاليت نيروھای امنيتی تشکيالت خودگردانی
 نيروھای امنيتی تشکيالت فلسطينی روز شانزدھم اکتبر  2014به دستگيری شماری از فلسطينيان در جنوب حبرون،
الخليل ،اقدام کردند که اين امر به برخوردھايی ميان مردم ساکن محل با اين نيروھا منجر شد که طی آن ھفت نفر از اين
نيروھا زخمی شدند .يکی از فلسطينيان تحت تعقيب در اين خشونت ھا کشته و چھار نفر ديگر نيز دستگير شدند )معان،
 16اکتبر  .(2014عدنان الضميری ،سخنگوی نيروھای امنيتی فلسطينی ،گفت در خصوص چرايی مرگ اين فلسطينی
تحقيقاتی آغاز شده است )وفا 16 ،اکتبر .(2014

اختالف ميان حماس و تشکيالت فلسطينی بر سر حمايت از االقصی
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 سامی ابوزھری ،سخنگوی حماس ،گفت تشکيالت فلسطينی که رھبری آن محمود عباس گفته است دفاع از االقصی و
قدس مانند جنگ مقدس »رباط« 4است ،تنھا در زبان اين سخنان را بيان کرده است ،چرا که اگر راست می گويد بايد به
اين پرسش پاسخ دھد که چرا فعاالن حماس را که در کرانه باختری برای دفاع از االقصی تظاھرات کردند ،دستگير کرده
است )صفحه فيسبوک سامی ابوزھری 18 ،اکتبر .(2014
 اما سرھنگ عدنان الضميری ،سخنگوی نيروھای امنيتی تشکيالت فلسطينی اتھام وارده از سوی حماس را رد کرد و
گفت که اين نيروھا با گرفتن رھنمود از محمود عباس از اقدامات سياسی مسالمت جويانه و نيز از ھمبستگی و »رباط«
در درون مسجد االقصی حمايت می کنند )قدس نت 20 ،اکتبر .(2014

مرز شمالی اسرائيل با لبنان
منفجر کردن بسته تخريبی عليه ارتش اسرائيل در مرز شمالی
 ھفتم اکتبر  ،2014دو بسته تخريبی عليه نيروھای ارتش اسرائيل درمرز شمالی منفجر شد که در آن دو سرباز
اسرائيل زخمی شدند که جراحت آنان سبک اعالم شد ولی به بيمارستان انتقال يافتند .نيروھای اسرائيل به سوی منبعی که
از آن اين حادثه صورت گرفته بود ،آتشباری کردند و ھدف ھای متعلق به حزب ا

را در جنوب لبنان مورد آتشباری

قرار دادند )سخنگوی ارتش اسرائيل 10 ،اکتبر .(2014
 سازمان حزب ﷲ مسئوليت اين تعرض را برعھده گرفت .تيپ »شھيد علی حيدر« 5در شاخه نظامی حزب ﷲ اعالم
کرد که سخن از يک »عمليات ويژه« بوده است که حزب ﷲ آن را در سالروز يکی از عمليات پيشين خود در  14سال
قبل انجام داده است .شيخ نعيم قاسم ،معاون شيخ حسن نصرﷲ ،دبيرکل حزب ﷲ ،گفت »مزارع شبعا ھنوز مناطقی
اشغالی محسوب می شود و مقاومت لبنان حق دارد که برای آزاد کردن اين سرزمين به اقدامات الزم دست بزند« .وی
گفت که ھدف اين اقدام ،پيام دادن به اسرائيل است که در حالی که حزب ﷲ در صحنه ھای ديگر مانند سوريه مشغول
است ،اما ھمچنان می تواند به اقدامات الزم عليه اسرائيل دست بزند ) 7 ,OTVاکتبر .(2014
 پذيرش مسئوليت چنين اقدامی در اين مقطع زمانی از سوی حزب ﷲ يک رويه غير معمول محسوب می شود زيرا
نشان می دھد که حزب ﷲ آشکارا مفاد قطعنامه  1701شورای امنيت را که مصوبه اوت  2006بود ،زيرپا می گذارد.
اين قطعنامه ھر نوع فعاليت شبه نظاميان در جنوب رود ليتانی در لبنان را ممنوع کرده بود.
 يک وبسايت اينترنتی اوپوزيسيون سوری اعالم کرد که حزب ﷲ جھاد مغنيه ،فرزند  20ساله عماد مغنيه را به
عنوان مسئول امور بلنديھای جوالن در مبارزه حزب ﷲ با اسرائيل معرفی کرده است .عماد مغنيه افسر ارشد حزب ﷲ
بود که چند سال پيش در انفجاری در سوريه کشته شد .در گزارش ھا آمده است که جھاد مغنيه که از جايگاه ويژه ای در
ميان سران حزب ﷲ برخوردار است برای تثبيت موقعيت حزب ﷲ در سوريه تالش ھای تازه ای را آغاز کرده است
) 10 ،All4Syriaاکتبر (2014
» 4رباط« لقب کتابی است که در آن جنگ ميان مسلمانان و دشمنانشان انجام می شود.

 5علی حسين حيدر يکی از فعاالن حزب ﷲ بود که به گفته اين سازمان  5سپتامبر  2014در انفجاری در جريان خنثی کردن بمب در جنوب لبنان
کشته شد.
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