اخبار ترور و نزاع اسرائيلی – فلسطينی



)از  31دسامبر  2014تا  6ژانويه (2015

محمود عباس ،رھبر تشکيالت خودگردان فلسطينی در حال امضای اساسنامه ديوان کيفری بين المللی و معاھدات ديگر ،برای پيوستن »دولت
فلسطين« به اين نھادھا .رھبری فلسطينی چند ساعت پس از ناکامی در تصويب قطعنامه »پايان اشغالگری« در شورای امنيت اين معاھدات را
امضا کرد )عکس از :خبرگزاری فلسطينی »وفا« 31 ،دسامبر .(2014

رئوس گزارش
 در مرز جنوب اسرائيل با نوار غزه درگيری ھای پراکنده ادامه دارد .در شھر حبرون ،الخليل ،در کرانه باختری يک
باند تروريستی فلسطينی مرتبط با گروه »خالفت اسالمی« )»داعش«( شناسايی و دستگير شده است .سازمان امنيت
اسرائيل می گويد اين تروريست ھا قصد داشتند يک سرباز اسرائيلی را بربايند و به قتل برسانند و از اونيفورم نظامی و
سالح او ،برای دست زدن به ترورھای بيشتر ،استفاده کنند .ھمزمان ،برخی تحرکات ديگر فلسطينی ھا در يھودا و
شومرون و نيز در شرق اورشليم ،از جمله به صورت حمله با چاقو ،پرتاب بطری آتش زا و سنگ پرانی ادامه يافته
است.
 پيش نويس قطعنامه ای که فلسطينی ھا با عنوان »پايان اشغالگری بر اراضی فلسطينی« )تا سال  ،2017جھت آماده
کردن زمينه برای استقالل کشور فلسطين( به شورای امنيت ارائه کرده بودند ،در رای گيری اعضای اين شورا در سی
دسامبر  2014ناکام ماند .در واکنش به اين شکست ،تشکيالت خودگردان فلسطينی ،اساسنامه ھای امضا شده را برای
پيوستن »دولت فلسطين« به بيست معاھده بين المللی ،و از جمله به ديوان کيفری بين المللی در الھه ھلند ) (ICCرسما
به سازمان ملل ارائه کرد .حماس با رجوع به شورای امنيت )برای برخورداری از کشور فلسطين( مخالفت کرد )زيرا
حماس معتقد است فلسطين بايد بر اساس جنگ با اسرائيل و نابودی اين کشور برپا شود( .اما از سوی ديگر ،حماس از
درخواست پيوستن »دولت فلسطين« به ديوان جنايی بين المللی پشتيبانی کرد.

 مرکز مطالعاتی »مئير عميت« تصميم گرفته است از اول دسامبر  2014از ترجمه گزارش ھا به زبان فارسی خودداری کند .تنھا گزارش ھفتگی
»ترور و نزاع اسرائيلی – فلسطينی« به صورت فشرده صفحه اول آن به فارسی برگردان می شود .برای مطالعه ھمه گزارش ھايی که مرکز مطالعاتی
ما منتشر می کند ،لطفا ً به بخش زبان ھای ديگر ،بويژه زبان انگليسی مراجعه کنيد.
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 دولت اسرائيل در واکنش به اقدام رھبری فلسطينی ،در زمينه پيوستن به معاھده ھای بين المللی و بويژه ديوان کيفری
بين المللی 125 ،ميليون دالر از پول گرفته شده مالياتی از کسب و کارھای فلسطينی را )که می بايست در اختيار دولت
فلسطينی می گذاشت( بلوکه کرد .رھبران فلسطينی بلوکه شدن پول خود از سوی اسرائيل را شديدا نکوھش کردند .اياالت
متحده آمريکا نيز مخالفت خود را با اين اقدام اسرائيل ابراز داشت ولی آمريکا ھمزمان از اقدام فلسطينی ھا نيز در
پيوستن به ديوان جنايی بين المللی انتقاد کرد .سخنگوی وزارت خارجه آمريکا اقدامات ھر دو طرف اسرائيلی – فلسطينی
را »باعث ايجاد تنش« ناميد و از طرفين اين نزاع خواست از روی آوردن به گام ھای يکجانبه دوری کنند.
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