اﺧﺑﺎر ﺗرور و ﻧزاع اﺳراﺋﯾﻠﯽ -ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ
) 16-10دﺳﺎﻣﺑر (2014

ﻧﻣﺎﯾش ﻗدرت ﺷﺎﺧﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺣﻣﺎس در ﺑﺎرﯾﮑﮫ ﻏزه ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺑﯾﺳت و ھﻔﺗﻣﯾن ﺳﺎﻟروز ﺑرﭘﺎﯾﯽ اﯾن ﺟﻧﺑش .راﺳت :ﭘﮭﭘﺎد »اﺑﺎﺑﯾل« ،ﺷﯾﺋﯽ ﭘروازی
ﺑدون ﺧﻠﺑﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﺎﺧﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺣﻣﺎس ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﭼپ :راﮐﺗﯽ ﮐﮫ ﺑروی آن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت» :ﻗﺳﺎم ؟؟«) .ﻋﮑس ھﺎ از:
اﻟرای 14 ،دﺳﺎﻣﺑر ) .(2014ﺑﻧﺎ ﺑر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﮭﺎد اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎ ،ﻋﻼﻣﺎت ﺳﺋوال ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر راﮐت ﻗﺳﺎم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺗﮭدﯾدی از ﺳوی ﺣﻣﺎس
ﻋﻠﯾﮫ اﺳراﺋﯾل اﺳت ﺗﺎ از »ﻏﺎﻓﻠﮕﯾری ھﺎی ﺟدﯾد در ﻧﺑردھﺎی آﺗﯽ ﺑﺎ اﺳراﺋﯾل« در زﻣﺎن ﮐﺎرﺑرد راﮐت ھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗر ﺧﺑر دھد(.

رﺋوس ﮔزارش
 در ﺟﻧوب اﺳراﺋﯾل آراﻣش ﺣﻔظ ﺷده اﺳت )راﮐت ﺟدﯾدی از ﺳوی ﻏزه ﺑﮫ اﺳراﺋﯾل ﺷﻠﯾﮏ ﻧﺷده اﺳت( .از ﺳوی دﯾﮕر ،در
ﯾﮭودا و ﺷوﻣرون )ﮐراﻧﮫ ﺑﺎﺧﺗری رود اردن( و ھﻣﭼﻧﯾن در اورﺷﻠﯾم ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧﺷوﻧت ﺑﺎر و ﺗرورﯾﺳﺗﯽ از ﺳوی ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ
اﺳراﺋﯾل اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ و از ﺟﻣﻠﮫ ﻣوارد دﯾﮕری از ﺗﻌرض ﻋﻠﯾﮫ ﺷﮭروﻧدان اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﺻورت ﮔرﻓت ،ﮐﮫ وﺧﯾﻣﺗرﯾن ﻧوع آن ،ﺣﻣﻠﮫ
اﺳﯾدﭘﺎﺷﯽ ﺑﮫ ﺳوی ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﺑود .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣوارد دﯾﮕری از ﭘرﺗﺎب ﺳﻧﮓ و ﺑطری آﺗﺷزا ﻣﺷﺎھده ﺷد .در اﯾن ﻣﯾﺎن،
اﯾن ھﻔﺗﮫ ﻧﯾز ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻧﯾت داﺧﻠﯽ اﺳراﺋﯾل اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎﻧد ﺗرورﯾﺳﺗﯽ را ﮐﺷف و اﻋﺿﺎی آن را دﺳﺗﮕﯾر ﮐرده اﺳت ﮐﮫ
ﺑرای ﺑﻣﺑﮕذاری اﻧﺗﺣﺎری از طرﯾﻖ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﯾﮏ دﺧﺗر ﺟوان ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ در ﺗل آوﯾو ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐرده ﺑود .اﯾن ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ھﺎ
از ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺑﺧش ﺷوﻣرون در ﮐراﻧﮫ ﺑﺎﺧﺗری ﺑودﻧد .دﺧﺗری ﻧﯾز ﮐﮫ ﻗرار ﺑود ﺑﺎ ﻣﻌرﻓﯽ ﺧود در ﻗﺎﻟب ﯾﮏ زن آﺑﺳﺗن و ﻧﯾﺎزﻣﻧد
ﺑﮫ ﮔرﻓﺗن ﮐﻣﮏ درﻣﺎﻧﯽ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن اﺳراﺋﯾل ﻣﺟوز ورود ﺑﮫ ﺧﺎک اﺳراﺋﯾل را ﺑﮕﯾرد ،دﺳﺗﮕﯾر ﺷده اﺳت.
 ﺟﻧﺑش ﺣﻣﺎس ﺑﯾﺳت و ھﻔﺗﻣﯾن ﺳﺎﻟروز ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﺑرﮔزاری رﺷﺗﮫ آﯾﯾن ھﺎﯾﯽ در ﺑﺎرﯾﮑﮫ ﻏزه ﺟﺷن ﮔرﻓت و راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ
ھﺎ و رژه ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺑرﮔزار ﮐرد و ﺑﮫ ﻗدرت ﻧﻣﺎﯾﯽ ﻧظﺎﻣﯽ ﭘرداﺧت .در اﯾن آﯾﯾﻧﮭﺎ ،ﺷﺎﺧﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺣﻣﺎس از
ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش راﮐت ھﺎ و ﺳﺎﯾر ﺳﺎز و ﺑرگ ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود اﻗدام ﮐرد و ھﻣﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﭘﮭﭘﺎد ،ﭘرﻧده ھداﯾت ﭘذﯾر از راه دور و ﺑدون
ﺧﻠﺑﺎن را در ﻣﻌرض دﯾد ﻗرار داد .ﺣﻣﺎس از اﯾن ﭘﮭﭘﺎد ﺑﺎ ﻧﺎم اﺑﺎﺑﯾل ﯾﺎد ﮐرد و ﻣدﻋﯽ ﺷد ﮐﮫ ﻗطﻌﺎت آن در ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎی ﻏزه
ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﻣوﻧﺗﺎژ ﺷده اﺳت )ﺳران ﺣﻣﺎس در اﯾن راﺑطﮫ از ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﻧﯾز ﻗدرداﻧﯽ ﮐردﻧد( .اﺑوﻋﺑﯾده،
ﺳﺧﻧﮕوی ﯾﮕﺎﻧﮭﺎی ﻋزاﻟدﯾن اﻟﻘﺳﺎم ،ﺷﺎﺧﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺣﻣﺎس ،در ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ در رژه ﻧظﺎﻣﯽ ﻏزه از ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﺑﮫ ﺧﺎطر
اداﻣﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺣﻣﺎس ﺗﺟﻠﯾل ﮐرد و ھﻣزﻣﺎن ﺑﮫ ﺗﮭدﯾد اﺳراﺋﯾل ﭘرداﺧت و ﮔﻔت در ﺻورت اداﻣﮫ آھﻧﮓ ﺑﺳﯾﺎر
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ﮐﻧد و ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﻗﺑول در ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺎرﯾﮑﮫ ﻏزه ،آراﻣﺷﯽ ﮐﮫ ﻓﻌﻼً ﺑرﻗرار ﺷده ﺳت ،ﻣﻣﮑن اﺳت دوﺑﺎره ﮐﺎر را ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ
»اﻧﻔﺟﺎر« ﺑرﺳﺎﻧد.
 در ﺻﺣﻧﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺗﻼﺷﮭﺎی ﺣﮑوﻣت ﺧودﮔرداﻧﯽ ﺑﺎ ھدف ﺗﺻوﯾب ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ای در ﺷورای اﻣﻧﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑرای ﭘﺎﯾﺎن
دادن ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ »ﭘﺎﯾﺎن اﺷﻐﺎﻟﮕری اﺳراﺋﯾل ﺗﺎ ﻧواﻣﺑر ﺳﺎل  «2016ﻧﺎﻣﯾده اﺳت ،اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺎن ﺧواھﺎن ﺗﻌﯾﯾن
ﺟدول زﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﮐﺷور ﻓﻠﺳطﯾن در ﻣرزھﺎی ﺳﺎل  1967ﺷده اﻧد و در اﯾن راﺳﺗﺎ ،اﯾن ھﻔﺗﮫ ﮐﺎرزار دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ آﻧﮭﺎ
ﺷدت ﮔرﻓت.
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