اخبار ترور و نزاع اسرائيلی  -فلسطينی
) 22تا  28اکتبر  29 ،2014مھر تا  6آبان (1393

يکی ديگر از قربانيان حمله تروريستی يک راننده فلسطينی در شرق اورشليم به ايستگاه قطار شھری در اورشليم ،يک زن  20ساله
جھانگرد اھل کشور اکوادور که ابتدا زخمی شده بود ولی پس از چند روز بر اثر شدت جراحات وارده فوت کرد .در عکس آيين خاکسپاری او
را می بينيمکه شھردار اورشليم نيز در آن شرکت کرده است )آژانس تسپيت 27 ،اکتبر  ،2014عکاس :ھيلل مئير(

رئوس گزارش

 در جنوب اسرائيل آرامش با غزه حفظ شده است .مصر روز شنبه ،يک روز پس از حمالت مرگبار به مقرھای
نظاميان مصری در صحرای سينای که  31کشته از نظاميان مصری برجای گذاشت ،اعالم کرد ميزبانی مذاکرات
آتش بس ميان فلسطينی ھا و اسرائيل را تا اطالع ثانونی متوقف می کند .ھمزمان ،کار بازسازی غزه با روند کند
اپيش می رود و عواملی در سازمان حماس اسرائيل را به وقت کشی در انتقال مصالح ساختمانی به غزه متھم کرده
و به اين خاطر ،اسرائيل را مورد تھديد قرار داده اند.
 ناآرامی ھای شرق اورشليم کماکان ادامه دارد .اوج اين حمالت زمانی بود که يک تروريست عرب سوار بر يک

اتومبيل ،به ايستگاه مسافران قطارشھری کوبيد و موجب مرگ يک دختر بچه سه ماھه و يک دختر  20ساله اھل
کشور اکوادور و زخمی شدن ھفت نفر ديگر گرديد .ھمچنان سنگ پرانی و پرتاب بطری آتش زا و نيز حمله به خانه
ھای يھوديان ساکن شرق اورشليم ادامه دارد و اسرائيل نيز بر شمار نيروھای خود که در محله ھای ناآرام گشت زنی می
کنند ،افزوده است.
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حمله يک تروريست با خودرو به ايستگاه مسافران قطار شھری اورشليم

1

 شامگاه روز  22اکتبر  2014يک مرد عرب فلسطينی که سوار بر يک اتومبيل بود ،عامدانه خودروی خود را
به ميان مسافران قطار شھری اورشليم در يک ايستگاه قطار کوبيد .اين اقدام موجب شد نوزاد چند ھفته ای با کالسکه
به ھوا پرتاب شود و چند متر آن سوتر فرود آيد و درجا بميرد .چند نفر ديگر از مسافران قطار شھری نيز شديدا
زخمی شدند .يکی از زخمی ھا که يک دختر  20ساله جھانگرد اھل کشور اکوادور بود ،پس از چند روز بر اثر
شدت جراحات وارده فوت کرد .وی کارن ياميما موسکارا نام داشت.
 اين عمل تروريستی در ادامه حمالت خشونت بار ھفته ھای اخير در شرق اورشليم و کرانه باختری رخ داد .اين
ناآرامی ھا در سه ماه گذشته شدت گرفته است که سرآغاز آن ربودن و کشته شدن سه نوجوان يھودی اسرائيلی و
سپس کشته شدن يک نوجوان  16ساله فلسطينی بدست راستگرايان افراطی و سپس جنگ اخير غزه بوده است.
حضور نمازگزاران فلسطينی در مساجد عمر و االقصی در شرق اورشليم و درگيری ھای شديد آنھا با نيروھای
امنيتی اسرائيل بر وخامت شرايط افزوده است.
 تروريست عرب اين حمله به نام عبدالرحمان الشلودی ،ھمسو با سازمان حماس ،ابتداء به ضرب گلوله نيروھای
پليس زخمی و سپس بر اثر ساعاتی جان خود را از دست داد .او يک خرابکار  21ساله ،زاده »سيلواد« در شرق رام
ﷲ است که در دھکده عرب نشين "سيلوان" در شرق اورشليم زندگی می کرد .خانواده او به عنوان افرادی که ھميشه
با سازمان حماس ابراز ھمبستگی کرده اند ،در افکار عمومی شناخته شده اند .اين تروريست در گذشته نيز دو بار از
سوی سازمان امنيت داخلی اسرائيل دستگير و بازجويی شده و مدتی در زندان بود .بار نخست زمانی که  18ساله
بود ،مورد تعقيب قرار گرفت .در ماه مه  2013به  16ماه حبس محکوم شد اما در دسامبر  2013آزاد شد و بار
ديگر در فوريه  2014به مدت يک ماه در بازداشت بود.
خاکسپاری جسد تروريست
 به دستور فرماندھی پليس اسرائيل ،شمار کسانی که می توانستند در خاکسپاری اين تروريست در دھکده »سيلوان«
شرکت کنند ،به دليل نگرانی از وقوع ناآرامی بيشتر ،بشدت محدود شد .ابتداء خانواده او با اين محدوديت مخالفت کردند اما
پس از آنکه پليس اسرائيل تھديد کرد که ممکن است جسد خرابکار را تحويل ندھد ،خانواده او با پيش شرط تعيين شده پليس
اسرائيل موافقت کرد ) 25 ,ynetاکتبر  .(2014در جريان خاکسپاری او پرچم سازمان حماس در دست شرکت کنندگان ديده
شد )معان 26 ،اکتبر .(2014
 اما فلسطينی ھای ساير نقاط برای آنکه نشان دھند که با عامل حمله تروريستی و خانواده او ابراز ھمبستگی می کنند ،به
يک خاکسپاری نمايشی نيز اقدام کردند و صدھا نفر در آن شرکت کردند و از روستای سيلوان تا مسجد االقصی در شرق
اورشليم به راھپيمايی پرداختند .اين حرکت به درگيری و ناآرامی بيشتری انجاميد که در جريان آن سنگ پرانی شد و
حاضران با نيروھای امنيتی اسرائيل به زد و خورد پرداختند .اين درگيری ھا در طول شب نيز ادامه يافت و افراد از ربودن
اسرائيلی ھا حمايت می کردند.

 1در اين زمينه نيز گزارش اوليه ای را يک روز پس از اين حمله به تاريخ  23اکتبر  2014منتشر کرديم.
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خاکسپاری عبدالرحمان الشلودی ،تروريست عامل حمله با خودرو به ايستگاه قطار شھری اورشليم
)صفحه فيسبوک  27 ,PALDFاکتبر (2014

ادامه عواقب عمليات »صخره استوار«
از سرگيری مذاکرات آتش بس ميان اسرائيل و فلسطينی ھا به تعويق افتاد
 مصر برای ازسرگيری مذاکرات آتش بس ميان اسرائيل و فلسطينی ھا که قرار بود روز  27اکتبر انجام شود ،دعوتنامه

فرستاده بود اما در پی سلسله حوادث تروريستی در شبه جزيره سينا ،ميزبانی اين گفت و گوھا را به تعويق انداخته
است .در حمالت تروريست ھای اسالم گرای افراطی به مقرھای نظاميان مصر در شبه جزيره سينا ،دستکم 31
سرباز و افسر مصری کشته شدند .مصر اين حوادث را با وخامت بسيار تلقی کرده و به مدت سه ماه شرايط
اضطراری امنيتی برقرار کرده است .سازمان حماس بار ديگر از خود در رخدادھای خونين مصر سلب اتھام کرد و
نيروھای خود را با اين حمالت مسلحانه ،بی ربط ناميد )الرساله.نت 26 ،اکتبر  .(2014اما عزام االحمد رييس ھيات
فلسطينی در مذاکرات ابراز اميدواری کرد که گفت و گوھا در قاھره از سرگرفته شود )معان 26 ،اکتبر .(2014
 برخی از مقامات مصری و رسانه ھای آن کشور تاکيد دارند که حمالت صورت گرفته توسط نيروھای اسالمی
گرای مسلح با حمايت شبه نظاميان ،که ھنوز با اخوان المسلمين مصر ارتباط نزديکی دارند ،صورت گرفته است.
به دستور ژنرال السيسی ،ريس جمھوری مصر ،از دو روز پيش گذرگاه مرزی الرفح ميان غزه و مصر بار ديگر
بسته شده است .مصر اعالم کرده که ھنوز نمی تواند از موعد جديدی برای برقراری مذاکرات غيرمستقيم اسرائيل و
فلسطينی ھا تعيين کند .اما حماس با رفع اتھام از خود از اينکه مذاکرات سياسی به تعويق افتاده ابراز ناخرسندی کرد
)سما 27 ،اکتبر .(2014
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خالد مشعل از عمليات »صخره استوار« سخن می گويد
 خالد مشعل ،رييس دفتر سياسی حماس در يک مصاحبه با نشريه آمريکايی وانيتی فر سخنانی بيان داشت که بنا به
ارزيابی ما با ھدف بھبود وجھه اين سازمان در افکار عمومی آمريکاييان بيان شده است ) 25 ,Vanity Fairاکتبر :(2014
 او مسئوليت آغاز جنگ اخير غزه را برعھده اسرائيل انداخت -و اين عمليات بر حماس »تحميل شد« .به گفته او،
نتانياھو بخاطر مسائل داخلی خود به سوی اين جنگ رفت اما او مدعی شد که جنگ با »پيروزی« حماس به پايان
رسيد.
 تونلھای تروريستی -مشعل گفت نيروی نظامی اسرائيل بيشتر است و حماس برای غلبه بر اين امر چاره ای جز
متوسل شدن به ابتکارھايی مانند حفر اين تونل ھا نداشته است زيرا وجود اين تونل ھا و عملياتی که می توان از
طريق آن انجام داد ،کار نيروھای اسرائيلی را سخت تر می کند .وی مدعی شد که اين تونل ھا جنبه تدافعی دارد و نه
تھاجمی )اين ادعای دروغين در حالی است که تروريست ھای حماس تالش کرده اند از طريق تونل ھا به خاک
اسرائيل رخنه کرده و به کشتار مردم اين کشور دست بزنند(.
 حمالت راکتی -مشعل مدعی شد که حمالت راکتی تنھا زمانی به سوی شھرھای اسرائيلی آغاز شد که ارتش اين
کشور به سوی غزه حمله را شروع کرده بود .مشعل اين ادعای دروغين را نيز مطرح کرد که حماس تالش کرده
است ھدف ھای نظامی را با اين راکت ھا مورد حمله قرار دھد اما با سختی ھايی روبروست .وی مدعی شد زمانی
که حماس به راکت ھايی دسترسی يابد که بتواند ھدف گيری دقيق کند ،از آنھا برای ضربه زدن به ھدف ھای نظامی
اسرائيلی استفاده خواھد کرد) .ادعای مشعل کامال دروغ است زيرا حماس حمالت راکتی به اسرائيل را قبل از آغاز
عمليات نظامی اسرائيل شروع کرده بود(.

جنوب اسرائيل
حمالت راکتی و خمپاره ای از غزه به جنوب اسرائيل
 اين ھفته نيز حمالت راکتی يا خمپاره ای از غزه متوجه اسرائيل نشد.
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نمودار ماھيانه حمالت راکتی به اسرائيل )(2014-2013
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حمله به نيروی گشتی اسرائيل از خاک مصر از سوی قاچاقچيان مواد مخدر
 روز  22اکتبر  ،2014قاچاقچيان مواد مخدر در خاک مصر به سوی گشتی ارتش اسرائيل که از مرز مراقبت می کرد،
آتش گشودند .آتشباری آنھا با شليک راکت ضد تانک به سوی نيروھای اسرائيلی ھمراه بود .دو سرباز زخمی شدند .ساير
نيروھا به سوی محلی که آتشباری صورت گرفته بود ،حمله کردند و بنظر می رسد که سه نفر از مھاجمان زخمی شدند
)سخنگوی ارتش اسرائيل 22 ،اکتبر .(2014

 2اين آمار حمالت راکتی تا روز  8اکتبر  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.

179-14

6

اورشليم ،يھودا و شومرون )کرانه باختری(
رخدادھای خشونت بار در اورشليم
در تمام روزھای اين ھفته اغتشاشات گسترده ای در شرق اورشليم رخ داد و ھر روز جوانان و نوجوانان فلسطينی
که اکثر چھره خود را اکثرا می پوشانند با افراد نيروھای انتظامی اسرائيل درگير شده و به تعرض اقدام می کنند.
ماموران انتظامی بيشترين تالش را کرده اند که در جريان پراکنده ساختن آشوبگران آسيب جانی وارد نيآيد .ھمچنين
برای جلوگيری از گسترش آشوب در جريان اجرای نماز جمعه در مساجد عمر و االقصی در تپه معبد مقدس
اورشليم ،اين ھفته برای ورود مردھا به صحن مساجد محدوديت سنی برقرار گرديده بود – ولی ورود زنان عرب و
فلسطينی آزاد بود .مردان از سن  40سالگی به باال حق ورود داشتند .آشوبگران به سوی نيروھای اسرائيل سنگ و
فشفشه و حتی بطری آتش زا پرتاب می کردند .ولی ماموران انتظامی شکيبايی نشان دادند و از تيراندازی خودداری
کردند .روز جمعه سه تن از آشوبگران بازداشت شدند که يکی از آنان نوجوان است .وزير امنيت داخلی اسرائيل از
نقاط مختلف بحرانی ديدن کرد و فعاليت افراد نيروھای انتظامی را زير نظر داشت و به ماموران گفت بايد برای
برقراری نظم تالش علنی و مخفی بيشتری صورت بگيرد.
 پليس اسرائيل عملياتی را با نام »محافظان ديوارھا« برای بازگرداندن آرامش به محله ھای ناآرام شرق اورشليم آغاز

کرده است )صفحه فيسبوک پليس اسرائيل 27 ،اکتبر  .(2014در پی گسترش ناآرامی ھا در محله ھای عرب نشين شرق
اورشليم که ھمزمان با آن ،سنگ پرانی ھا به سوی خودروھای اسرائيلی و قطار شھری نيز افزايش يافته و خساراتی
بر جای گذاشته است ،بنيامين نتانياھو ،نخست وزير ،گفت حدود يک ھزار نفر بر شمار نيروھای پليس ،جھت حفظ
آرامش که اين شھر مھم و حساس ،افزوده شده اند .آقای نتانياھو اسالم گرايان افراطی را متھم کرد که می خواھند
اورشليم را به اغتشاش بکشانند – ولی گفت با قدرت و قاطعيت نخواھيم گذاشت که آنھا در ھدف خود موفق شوند.
 به شماری از موارد ناآرامی ھا اشاره می شود:
 25 اکتبر  -2014اتوبوس ھای درون شھری مورد سنگ پرانی قرار گرفتند .قطار شھری نيز ھنگام عبور از
منطقه شوعفاط مورد تھاجم با سنگ واقع شد و دو طفل زخمی شدند ) 25 ,ynetاکتبر .(2014
 25 اکتبر  -2014ساکنان دھکده عربی سيلوان به سوی بولدوزری که برای پاکسازی خيابان از موانع وارد
اين محله شده بود ،سنگ پرانی کردند .کسی زخمی نشد ) 25 ,ynetاکتبر .(2014
 25 اکتبر  -2014نماز جمعه با ناآرامی ھايی ھمراه شد و درگيری ھايی ميان آنھا و نيروھای امنيتی رخ داد.
بعدا نيز ساکنان دھکده عيسويه به آتش زدن الستيک اقدام کردند ) 25 ,ynetاکتبر .(2014
 در شب بين  23به  24اکتبر به سوی خانه ھای يھوديان شرق اورشليم فشفشه و ترقه پرتاب شد و سنگ
پرانی نيز صورت گرفت .اين رخدادھا به درگيری با نيروھای اسرائيلی منجر شد )خبرگزاری تسپيت 24 ،اکتبر
.(2014
 محمود عباس ،رھبر تشکيالت خودگردان فلسطينی ،با ارسال نامه ای از دولت آمريکا خواست مانع از گسترش ناآرامی

شود و در اين زمينه به اسرائيل فشار آورد .سخنگوی حکومت خودگردان در رام ﷲ مسئووليت آشوب را متوجه
اسرائيل ساخت و تھديد کرد که اگر ناآرامی در شرق اورشليم ادامه يابد ،حکومت خودگردان در فرصت کوتاه تری
از سازمان ملل درخواست شناسايی رسمی خواھد کرد تا اسرائيل را در صحنه بين المللی بيش از پيش در تنگنا قرار
دھد )معان 26 ،اکتبر .(2014
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 رامی حمدﷲ ،نخست وزير حکومت خودگردان روز  27اکتبر  2014از مسجد االقصی و مسجد "قبةالصخرة"
در شرق اورشليم ديدن کرد .اين دو مسجد در ھفته ھای اخير صحنه خشونت بارترين تحريکات سياسی عليه اسرائيل
بوده است )وفا 27 ،اکتبر  .(2014حمدﷲ در اين ديدار کم سابقه گفت» :قدس ،پايتخت جاودان فلسطينی است« و نيز
مدعی شد که اسرائيل اماکن مقدسه را به خطر انداخته است .اين ادعای دروغين در حالی است که به تحريک سران
فلسطينی ،حتی چھره ھايی که ميانه رو محسوب می شوند ،جوانان فلسطينی ھر روز در مساجد عمر و االقصی به
سنگ پرانی و حتی پرتاب بطری آتش زا دست می زنند .اين اغتشاشات در ھفته ھای اخير بشدت گسترش يافته است.
محمود عباس ھفته گذشته در سخنان تحريک آميزی گفت فلسطينی ھا نبايد بگذارند پای اسرائيلی ھا به اين محوطه
برسد ،و به گفته او» ،بايد به ھر قيمتی از حضور آنھا جلوگيری کرد« .ولی افراد پليس و نيروھای امنيتی اسرائيل
دستور دارند حداکثر شکيبايی را در رويارويی با آشوبگران نشان دھند .در تمام اين مدت ھيچيک از آشوبگران
زخمی نشده است .زيرا نيروھای انتظامی حتی از شليک گلوله ھای الستيکی خودداری می ورزند و از ديگر وسائل
برای پراکنده ساختن آشوبگران استفاده می کنند که زيان جسمی وارد نيآورد.

ديدار رامی حمدﷲ نخست وزير تشکيالت فلسطينی از مسجد االقصی )وفا 27 ،اکتبر  .(2014چپ :يک کارتون که مدعی است ارتش اسرائيل می
خواھد مسجداالقصی را مانند تروريست ھای داعش سرببرد )الحيات الجديده 18 ،اکتبر .(2014

 حماس نيز به اين تبليغات فتنه انگيزانه شديد عليه اسرائيل پيوسته است و در رسانه ھا و سايت ھای ھمسو با خود بر طبل
اين فتنه انگيزی ھا می کوبد ) 24 ,PALDFاکتبر .(2014
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برخی از فتنه انگيزی ھای حماس عليه اسرائيل ) 24 ,PALDFاکتبر .(2014

رخدادھای ديگر در يھودا و شومرون )کرانه باختری(
 ھمزمان با ناآرامی ھا در شرق اورشليم ،ناآرامی ھای ديگری نيز در يھودا و شومرون )کرانه باختری( رخ داد:
 25 اکتبر  ،2014يک نوجوان فلسطينی در درگيری با نيروھای اسرائيلی به ھنگام پرتاب بطری آتشزا کشته شد
) 24 ,ynetاکتبر  .(2014رامی حمدﷲ کشته شدن اين نوجوان را محکوم کرد و آن را اقدام عامدانه و خشونت بار
اسرائيلی عليه عامه فلسطينی ھا ناميد )معان 25 ،اکتبر .(2014

پوسترھايی در رثای نوجوان فلسطينی که در پی پرتاب بطری آتش زا کشته شد )اين پوسترھا در صفحه فيسبوک دانشگاھھای ھمسو با حماس
منتشر شده است 24 ،اکتبر .(2014
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درگيری ھای گسترده ميان نوجوانان فلسطينی در »سلواد« با نيروھای اسرائيلی )پال تودی 27 ،اکتبر  25 ,PALINFO ,2014اکتبر .(2014

 26 اکتبر  ،2014به سوی نيروھای گارد مرزی ارتش اسرائيل تيراندازی شد .افرادی از کمينگاه به اين تيراندازی
اقدام کردند )تسپيت 26 ،اکتبر .(2014
 23 اکتبر  ،2014به سوی نيروھای پليس در دھکده ديرابومشعل در شمال غربی رام ﷲ بطری آتشزا پرتاب شد
و ھمزمان نيز به سوی خودروھای اسرائيلی سنگ و بطری آتشزا پرتاب گرديد .يک نوجوان نيز که چاقو داشت و
در صدد حمله بود ،مورد تعقيب قرار گرفت .پليس احتمال می دھد که او برای حمله به نيروھای پليس برنامه ريزی
کرده بود )تسپيت 23 ،اکتبر .(2014
 22 اکتبر  ،2014به سوی اتوبوس شھری در محله پيسگات زئب در شمال اورشليم سنگ پرانی شد ولی کسی
آسيب نديد ھرچند که اتوبوس خسارت ديد )تسپيت 22 ،اکتبر .(2014

اتوبوس آسيب ديده در سنگپرانی ھا در محله پيسگات زئب در شمال اورشليم 22 ،اکتبر  .2014عکس از خبرگزاری تسپيت.
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نوار غزه
گذرگاه الرفح بارديگر بسته شد
مصر دستور داده است که بعد از حوادث تروريستی مرگبار عليه نيروھای ارتش اين کشور گذرگاه الرفح دوباره بسته شود.

روزنامه مصری "اليوم السابع" روز گذشته نوشته بود ،مصر ھمچنين گفته است ،قصد دارد منطقه حايل مرزی با
باريکه غزه ،به ميزان يک و نيم تا سه کيلومتر ،تعيين کند .روزنامه "االھرام" با استناد به مقامات اطالعاتی مصر
نوشته است تروريست ھای عامل حمالت روز جمعه گذشته ،از طريق تونل ھايی که از سوی حماس حفر شده است،
وارد شبه جزيره سينا شدند .مقامات اطالعات مصر به "االھرام" گفته بودند تونل ھای جديد حماس در مرز غزه در
حالی حفر شده است که ارتش مصر درگذشته  1800تونل مشابه ديگر را منھدم کرده است .معاون وزير کشور
مصر" ،سامح بشادی" در مصاحبه با "الشرق االوسط " گفت مصر ارزيابی می کند که فلسطينی ھای راديکال در
حمالت تروريستی عليه پايگاه ھای نظامی ارتش مصر دخيل بوده اند" .سامح بشادی" افزود :لذا ،برپايی منطقه
حائل مرزی با غزه ،از نظر مصر ،يک ضرورت است .گفتنی است ،ژنرال السيسی يک روز پس از اين عمليات
گفت کشورش عليه تروريست ھا اقدامات غافلگير کننده ای انجام خواھد داد .رييس جمھوری مصر "عوامل بيگانه"
را باعث و بانی و حامی مالی حمالت تروريستی در صحرای سينا معرفی کرد.
بازسازی باريکه غزه
 کار بازسازی غزه ھمچنان با روندی آھسته به پيش می رود و سران حماس اسرائيل را در اين روند کند مقصر معرفی
می کنند .دولت فلسطينی با تشکيل نشستی ھيات ھايی را برای ھمآھنگی و پيشبرد امور مامور کرده است و نيز گفته است که
کار نظارت بر اھدای کمک ھای مالی کشورھای جھان به غزه از سوی دولت ادامه خواھد يافت .رفيق مليحه ،رييس نيروگاه
غزه از بھبود کار نيروگاه و افزايش ساعاتی که برق رسانی می شود ،خبر داد )فلسطين اآلن 27 ،اکتبر .(2014

تظاھرات ساکنان غزه عليه روند کند بازسازی غزه )الرساله.نت 27 ،اکتبر (2014

 سران حماس در خصوص روند آھسته بازسازی غزه اظھارنظرھايی کرده اند:
 محمود الزھار ،گفت حماس با تشکيالتی که برای نظارت بر توزيع مواد ساختمانی برای بازسازی غزه برپا شده
است ،مخالفت دارد زيرا اسرائيل در پشت پرده اين ساختار قرار دارد .وی تھديد کرده و گفت اگر بازسازی غزه
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سرعت نگيرد ،حماس می تواند بار ديگر زندگی مردم در جنوب اسرائيل را به خطر بيندازد )سما 27 ،اکتبر
.(2014
 خليل الحيه ،عضو دفتر سياسی حماس ،نيز تھديد مشابھی بيان کرد) 27االقصی 27 ،اکتبر .(2014
 خالد البطش ،از سران جھاد اسالمی فلسطين ،گفت اگر اسرائيل تعھدات خود را در مورد بازسازی غزه و گشايش
گذرگاھھا اجراء نکند» ،مقاومت« آماده ورود به کارزار ديگری است )معان 25 ،اکتبر .(2014
 شوقی العيسی ،وزير رفاه و کشاورزی در دولت فلسطينی در ديدار با مقامات سازمان ملل متحد در نوار غزه گفت
گفت ساختاری که از سوی اسرائيل برای وارد کردن مصالح ساختمانی به غزه تنظيم شده است ،در واقع ادامه
ساختار اسرائيل برای تداوم حصر غزه است )صفا 26 ،اکتبر .(2014
 کنعان عبيد ،ھمآھنگ کننده از سوی »کميته ھای مردمی برای نظارت بر بازسازی غزه« گفت ،اين کميته خواھان
واردات بدون محدوديت مصالح ساختمانی به غزه است و »بر سر اين يا آن کيسه سيمان وارد جنگ و جدل نخواھد
شد« )فلسطين اليوم 26 ،اکتبر .(2014

مصر دست حماس را در حمالت تروريستی به نظاميان اين کشور در صحرای سينا دخيل می داند
در پی رخدادھای تروريستی روز جمعه گذشته در صحرای سينا و حمالت اسالم گرايان مسلح به مقرھای نظاميان
مصری که به کشته شدن  31نفر آنھا و زخمی شدن شمار ديگری از اين نيروھای ارتش منجر شده مصر برنامه ای
را برای برپايی جداره حائل مرزی با باريکه غزه آغاز کرد .ارتش مصر از روستاييان ساکن در مناطق مرزی با
غزه خواسته است محل زندگی خود را ترک کنند زيرا اين نقاط تخريب خواھد شد .بدين ترتيب ،مصر به سياست
ھای خود در زمان حسنی مبارک عليه حماس باز می گردد.
 برخی مقامات مصر و رسانه ھای آن کشور انگشت اتھام را در حوادث تروريستی وخيم روزھای گذشته متوجه
حماس در غزه کرده اند .بر اساس گزارش رسانه ھای مصر ،بولدوزرھای ارتش مصر کار تخريب خانه ھا و
مزارع کشاورزی را در نقاط مرزی آغاز کرده اند تا پروژه ايجاد منطقه حائل مرزی عملی شود .رسانه ھای مصر
نوشته اند در روزھای گذشته ارتش اين کشور چھار تونل تروريستی ديگر را که فلسطينی ھای غزه در مرز مصر
حفر کرده بودند ،شناسايی و منھدم کرده است .اين رويه ھای تروريستی حماس مناسبات اين سازمان را با حکومت
مصر دوباره وخيم کرده است .مصر روز شنبه ،يک روز پس از حمالت مرگبار به مقرھای نظاميان مصری در
صحرای سينای اعالم کرد ميزبانی مذاکرات آتش بس ميان فلسطينی ھا و اسرائيل را تا اطالع ثانونی متوقف می کند.
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فعاليت ارتش مصر در مرز با غزه )صفحه فيسبوک رسانه ھای ھمسو با حماس 27 ،اکتبر (2014

 سران حماس ارتباط خود را با اين حمالت رد می کنند .اما عبدالفتاح السيسی ،رييس جمھوری مصر ،اختيارات
ارتش را افزايش داد تا در کنار نيروھای پليس ،در تامين امنيت مصر ،شريک باشند .وی قانونی را تصويب کرد که
بر اساس آن ،ارتش مصر در دو سال آينده با ھدف رفع ناآرامی ھا ،مسئول برقراری امنيت و دفاع از اماکن حساس
و نھادھای دولتی و مھم اين کشور خواھد بود .تاسيسات آب و برق و لوله ھای مھم انتقال گاز مصر و پااليشگاه ھای
نفت ،شامل اين مراقبت ھای ويژه ارتش می شوند .از روزھای اخير به مدت سه ماه آتی شرايط فوق العاده امنيتی
در مصر برقرار شده است .قانون جديد توشيح شده از سوی السيسی ،اين امکان را فراھم کرده است که مظنونين به
مداخله در عمليات تروريستی ،نه در دادگاه ھای عادی ،که در عدليه ھای نظامی مورد محاکمه قرار گيرند )فلسطين
االن 27 ،اکتبر .(2014

حماس آيين ھايی برای يادبود نظاميان مصری برگزار کرده و از خود در دخالت در اين حمالت مرگبار رفع اتھام می کند ) 27 ,GAZA ALANاکتبر
(2014

179-14

13
 خالد البطش ،از سران جھاد اسالمی فلسطين ،از اينکه مقامات مصری نام فلسطينی ھا را دراين حمالت دخيل کرده اند،
ابراز ناخرسندی کرد )فلسطين اليوم 26 ،اکتبر .(2014

ادامه آيين ھای يادبود در غزه برای کشته ھای جنگ اخير
 برگزاری مراسم و آيين ھای يادبود برای کشته ھای جنگ  51روزه اخير غزه ھمچنان ادامه دارد و از جمله مراسمی
برای  600کشته محله خان يونس با شرکت سران حماس مانند اسماعيل ھنيه برگزار شد ) 23 ,PALDFاکتبر ;2014
 23 ,PALINFOاکتبر  ;2014غزه االن 22 ,اکتبر .(2014

ادامه آيين ھای يادبود برای کشته ھای جنگ اخير غزه ،از جمله با شرکت اسماعيل ھنيه در محله خان يونس ) 23 ,PALDFاکتبر .(2014

راست :ساکنان خان يونس در مراسم يادبود کشته ھای جنگ اخير .چپ :تونل ھای نمايشی برای قدردانی از عمليات تروريستی حماس
) 23 ,PALINFOاکتبر .(2014
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تشکيالت خودگردان فلسطينی
ادامه فعاليت تشکيالت خودگردانی در صحنه ھای بين المللی عليه اسرائيل
 صائب عريقات ،از مقامات ارشد فلسطينی در مقاله ای در روزنامه االيام ھدف ھای سياسی تشکيالت خودگردانی از
اقدامات اخير عليه اسرائيل در صحنه ھای بين المللی را تشريح کرد:
 بنوشته عريقات ،اگر پيش نويس قطعنامه مورد نظر فلسطينی ھا در شورای امنيت به تصويب نرسد )که بر اساس
آن از اسرائيل خواسته شده است تا نوامبر  2016از »اراضی اشغالی فلسطينی« خارج شود( فلسطينی ھا روند
پيوستن يکجانبه به  522موسسه و نھاد بين المللی را ادامه خواھند داد.
 عريقات در ھمين حال تاکيد کرد که تشکيالت خودگردانی قصدی برای انحالل خود ندارد و به اسرائيل بخاطر
اينکه ھمه دولت ھای اين کشور در دھه ھای گذشته در صدد غصب مال و جان و حقوق مادی و معنوی فلسطينی ھا
بوده اند ،اعتراض خواھند کرد )االيام 21 ،اکتبر .(2014
 عريقات ھمچنين تاکيد کرد که قصد تشکيالت فلسطينی برای پيوستن به ديوان کيفری بين المللی الھه راسخ و
پابرجاست )معان 25 ،اکتبر .(2014
 محمد االشتيه ،عضو کميته اجرايی سازمان آزاديبخش فلسطين گفت حکومت فلسطينی درخواست خود را برای ملحق
شدن به ديوان بين المللی الھه آماده کرده است و اين امر آماده توشيح از سوی محمود عباس است )خبرگزاری فرانسه27 ،
اکتبر .(2014

اظھارات تند سخنگوی نيروھای امنيتی فلسطينی
 سرھنگ عدنان الضميری ،سخنگوی تشکيالت خودگردانی مدعی شد که »بنيامين نتانياھو ،نخست وزير اسرائيل ،از
ابوبکر البغدادی )رھبر گروه تروريستی »خالفت اسالمی« در عراق و سوريه( برای جھان خطرناک تر است« .وی يھوديان
راستگرای اسرائيل را »داعشی ھای يھودی« لقب داد و نتانياھو را نيز »سردسته« آنھا ناميد .وی مدعی شد که اسرائيل بدون
دليل عبدالرحمان الشلودی ،فلسطينی عامل حمله با اتومبيل به ايستگاه قطار شھری را در اورشليم کشته است )معان 23 ،اکتبر
.(2014
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سرھنگ عدنان الضميری ،سخنگوی نيروھای امنيتی تشکيالت خودگردانی در يک نشست خبری نخست وزير اسرائيل را به تندی مورد حمله قرار داد
)وفا 23 ،اکتبر (2014
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