اﺧﺑﺎر ﺗرور و ﻧزاع اﺳراﺋﯾﻠﯽ – ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ*
) 27ژاﻧوﯾﮫ ﺗﺎ  2ﻓورﯾﮫ (2016

ﺗﺟﻠﯾل ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ھﺎ از اﻓﺳر ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺧودﮔردان ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻧطﻘﮫ »ﺑﯾت ال« ﺑﮫ ﺳوی ﺳﮫ ﺳرﺑﺎز اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﺗﯾراﻧدازی ﮐرد وﻟﯽ ﺧود در
واﮐﻧش ﺳرﺑﺎزان ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .در ﺗﺻوﯾر راﺳت دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﺎد او »ﺳﻼم« ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ او ادای اﺣﺗرام
ﻧﻣﺎﯾﻧد .در اﯾن ﮐﺎرﺗون ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت» :اﻓﺳر ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ﺳﮫ ﺳرﺑﺎز ﻗوای اﺷﻐﺎﻟﮕران را در ﺷﻣﺎل ﮐراﻧﮫ ﺑﺎﺧﺗری ھدف ﻗرار ﻣﯽ دھد و ﺑﮫ ﺷﮭدا
ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد) «...ﮐﺎرﺗون ﻣﻧﺗﺷره در ﺻﻔﺣﮫ ﻓﯾﺳﺑوک  ،PALDFاول ﻓورﯾﮫ  .(2016در ﺗﺻوﯾر ﭼپ ﻧﯾز »آﻣﯾﺎ ﺟﺣﺎ« ﮐﺎرﺗوﻧﯾﺳت ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ﮐﮫ
ھوادار ﺣﻣﺎس اﺳت ،ﺗﺻوﯾر دﺧﺗر ﺑﭼﮫ ای ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﻔﯾﮫ ﺑر ﮔردن را ﻣﻧﺗﺷر ﮐرده ﮐﮫ او ﻧﯾز ﺑﮫ اﻓﺳر ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ »ﺳﻼم«
ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﯽ دھد .در ﺑﺎﻻی ﮐﺎرﺗون ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت» :ﺳﻼم ﺑﮫ )ﻓﻌﺎل( ﻧظﺎﻣﯽ ﻗﮭرﻣﺎن ،اﻣﺟد اﻟﺳﮑری« )ﮐﺎرﺗون ﻣﻧﺗﺷره در ﺻﻔﺣﮫ ﻓﯾﺳﺑوک
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رﺋوس ﮔزارش
 nدر ھﻔﺗﮫ ای ﮐﮫ اﯾن ﮔزارش ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن اﺳت ،ﺣﻣﻼت ﺗرورﯾﺳﺗﯽ از ﺳوی ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ھﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎﻣﯾﺎن و ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ ھﺎی
اﺳراﺋﯾﻠﯽ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت .ﭼﻧد ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ﻧﯾز ،اﮐﺛرا ً از ﻣﯾﺎن ﻧوﺟواﻧﺎن ،ﺑﺎ ﭼﺎﻗو اﻧدﮐﯽ ﻗﺑل از ﺣﻣﻠﮫ ﯾﺎ ﻟﺣظﺎﺗﯽ ﺑﻌد از ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ اﺳراﺋﯾﻠﯽ
ھﺎ ،دﺳﺗﮕﯾر ﺷده ﯾﺎ ھدف ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد .ﻣﮭم ﺗرﯾن ﺣﻣﻠﮫ در اﯾن ھﻔﺗﮫ ،ﺗﯾراﻧدازی ﯾﮏ اﻓﺳر ﻋﺿو ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺧودﮔردان
ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﮫ ﻧﻔر از ﺳرﺑﺎزان اﺳراﺋﯾﻠﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﮭودی ﻧﺷﯾن »ﺑﯾت اِل« در ﮐراﻧﮫ ﺑﺎﺧﺗری ﺑود .ﺳﮫ ﺳرﺑﺎز زﺧﻣﯽ ﺷدﻧد ﮐﮫ
ﺟراﺣت ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ »وﺧﯾم« ﺗوﺻﯾف ﺷده اﺳت .اﯾن اﻓﺳر ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ﻟﺣظﺎﺗﯽ ﺑﻌد از آﺗﺷﺑﺎری از ﺳوی ﺳﺎﯾر ﻧظﺎﻣﯾﺎن
اﺳراﺋﯾﻠﯽ در ﻣﺣل ھدف ﻗرار ﮔرﻓت و ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .اﯾن اﻓﺳر  34ﺳﺎﻟﮫ و ﭘدر ﭼﮭﺎر ﻓرزﻧد ،ﺑﮫ ﻧﺎم اﻣﺟد ﻗﺻﺎر اﻟﺳﮑری ،ﻣﻠﻘب ﺑﮫ
اﺑوﻋﻣﺎر ،ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﮔﺎرد ﻣﺣﺎﻓظ دادﺳﺗﺎن ﮐل ﺣﮑوﻣت ﺧودﮔردان ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ﺑود .ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ در ﻣراﺳﻣﯽ رﺳﻣﯽ
ﺟﺳد وی را ﺗﺷﯾﯾﻊ ﮐرد و ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ ﺟﻧﺑش »ﻓﺗﺢ« )ﻣﺣﻣود اﻟﻌﻠول« اﺳﺗﺎﻧدار اﺳﺗﺎن ﻧﺎﺑﻠس( در اﯾن آﯾﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯽ
ﮐرد .ھﻣزﻣﺎن ،ﺟﻧﺑش ﺣﻣﺎس ﺑﺎ ﺑﮭره ﺑرداری از اﯾن اﻣر ،اداﻣﮫ ھﻣﺂھﻧﮕﯽ و ھﻣﮑﺎر ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﯾﺎن ﺣﮑوﻣت ﺧودﮔرداﻧﯽ ﺑﺎ
ارﺗش اﺳراﺋﯾل را ﻣورد اﻧﺗﻘﺎد ﺷدﯾد ﻗرار داد )ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷد ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ در روزھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺎﮐﯾد ﮐردﻧد ﮐﮫ اﯾن ھﻣﮑﺎری
ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﺳراﺋﯾل ،ﻋﻠﯾرﻏم رﺧدادھﺎی ﭘﻧﺞ ﻣﺎه اﺧﯾر( اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .در اﯾن ارﺗﺑﺎط ،ھﻔﺗﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺳرھﻧﮓ ﻣﺎﺟد ﻓرج،
رﯾﯾس ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ﺑﺎ ژﻧرال ﻣوﺷﮫ ﯾﻌﻠون وزﯾر دﻓﺎع اﺳراﺋﯾل دﯾدار و ﮔﻔت و ﮔو ﮐرد( .ﺟﻧﺑش ﺣﻣﺎس از
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﻠﺣﮫ اﯾن ﻧﯾروھﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد ،ﺧواﺳت اﺳﻠﺣﮫ ﺧود را ﻣﺗوﺟﮫ »اﺷﻐﺎﻟﮕران« ﮐﻧﻧد.
ارﺗش اﺳراﺋﯾل ﺑﻌد از اﯾن ﺣﻣﻠﮫ از ﺳوی اﻓﺳر ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ،ﺷﮭر رام ﷲ و ﭼﻧد روﺳﺗﺎی اطراف آن را ﺑرای ﯾﮏ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﻣورد
ﻣﺣﺎﺻره ﻧظﺎﻣﯽ ﻗرار داد.
 nھﻔت ﻋﺿو »ﯾﮕﺎن ھﺎی ﻋزاﻟدﯾن اﻟﻘﺳﺎم« ،ﺷﺎﺧﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺣﻣﺎس ،اﯾن ھﻔﺗﮫ در رﯾزش ﯾﮏ ﺗوﻧل در ﺑﺧش ﺷﻣﺎﻟﯽ ﻧوار ﻏزه
ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد )روز  27ژاﻧوﯾﮫ  .(2016رھﺑران ﺣﻣﺎس و در ﺻدر آﻧﮭﺎ ،اﺳﻣﺎﻋﯾل ھﻧﯾﮫ ،در ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ در ﯾﺎدﺑود اﯾن ھﻔت ﮐﺷﺗﮫ ﺧود،
در ﺻدد ﺑزرگ ﻧﻣﺎﯾﯽ ﺗوان ﻧظﺎﻣﯽ ﺣﻣﺎس ﺑرآﻣدﻧد و از اﯾن ﻓرﺻت ﻧﯾز ﺑرای دادن »اﺧطﺎر« و »ھﺷدار« ﺑﮫ اﺳراﺋﯾل ﺑﮭره
ﺑرداری ﮐردﻧد و اﺳراﺋﯾل را ﺑﮫ ﺧودداری از اﺣﺗﻣﺎل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﺎزه ای ﻋﻠﯾﮫ ﺣﻣﺎس ﻓرا ﺧواﻧدﻧد .اﺳﻣﺎﻋﯾل ھﻧﯾﮫ اﯾن را ﻧﯾز
ﮔﻔت ﮐﮫ »ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن« ﺣﻣﺎس »ﺑدون ﻟﺣظﮫ ای آﺳودﮔﯽ« ﺑﮫ ﮐﺎر ﺗوﻧل ﺳﺎزی در ﺑﺧش ﺷرﻗﯽ ﺑﺎرﯾﮑﮫ ﻏزه )در ھﻣﺟواری اﺳراﺋﯾل(
اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد ،و ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ او ،ھﻣزﻣﺎن ،ﻧﯾروھﺎی ﺷﺎﺧﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺣﻣﺎس ﺑﮫ آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﺟدﯾد راﮐﺗﯽ ﻧﯾز اداﻣﮫ داده اﻧد و ﺑرای
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟدﯾدی در ﺑراﺑر »ﻗوای اﺷﻐﺎﻟﮕران« ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ آﻣﺎده ﺷده اﻧد .ھﻣزﻣﺎن ،ﺳﺎﯾر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﻣﺎس از اداﻣﮫ ﺣﻣﻼت ﺗرورﯾﺳﺗﯽ
ﮐﮫ از ﺳوی ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ھﺎ در ﮐراﻧﮫ ﺑﺎﺧﺗری و اورﺷﻠﯾم ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺗﺟﻠﯾل ﮐردﻧد .ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن ﻧﺗﺎﻧﯾﺎھو ،ﻧﺧﺳت وزﯾر اﺳراﺋﯾل ،ﺑﮫ
ﺣﻣﺎس ھﺷدار داد ﮐﮫ اﮔر در ﺻدد ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗوﻧل ھﺎی وﯾران ﺷده ای ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ اﺳراﺋﯾل در ﺟﻧﮓ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ آﻧﮭﺎ را
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و وﯾران ﮐرد ،اﺳراﺋﯾل »واﮐﻧﺷﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺗﻧدﺗر« ﺑﮫ اﯾن اﻗدام ﺗﻌرﺿﯽ ﻧﺷﺎن ﺧواھد داد.

آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐردﯾد ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑرﮔردان ﻓﺎرﺳﯽ ﻓﺷرده ﺻﻔﺣﮫ ﻧﺧﺳت از ﮔزارش ھﻔﺗﮕﯽ »ﺗرور و ﻧزاع
*
اﺳراﺋﯾﻠﯽ – ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ« ﺑود .ﺑرای آﮔﺎھﯽ و ﺧواﻧدن ﻣﺷروح اﯾن ﮔزارش و ﺳﺎﯾر ﮔزارش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣرﮐز ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﺎ
ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ ﺑﺧش زﺑﺎن ھﺎی دﯾﮕر ،ﺑوﯾژه زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ اﯾن وﺑﺳﺎﯾت ،ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
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