اﺧﺑﺎر ﺗرور و ﻧزاع اﺳراﺋﯾﻠﯽ – ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ*
) 10ﺗﺎ  16ﻓورﯾﮫ (2016

راﺳت :ﻋﮑس »ﮔﻠزار ﻣﺣﻣد ﻋﺑداﻟﺣﯾﺎت اﻟﻌﯾوی« دﺧﺗر ﺧراﺑﮑﺎر  17ﺳﺎﻟﮫ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﺎﻗو در دﺳت در ﺷﮭر ﺣﺑرون ،اﻟﺧﻠﯾل« ﺑﮫ ﺻف
ﺗرورﯾﺳت ھﺎﯾﯽ ﭘﯾوﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ »ﻧﯾت ﺷﮭﯾد ﺷدن« از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾرون آﻣد )ﻋﮑس از» :رام ﷲ ﻧﯾوز« 13 ،ﻓورﯾﮫ  .(2016ﭼپ :ﻧوﺷﺗﮫ ای از اﯾن دﺧﺗر
ﮐﮫ آن را ظﺎھرا َ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﻗﺑل از ﺧروج از ﺧﺎﻧﮫ ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت .او ﺑﮫ ﻋرﺑﯽ ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت» :ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی دﯾدن ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﺧداوﻧد ﻧﯾز
ﻣﺷﺗﺎق دﯾدن اوﺳت« )اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻔﮭوم »ﺷﮭﺎدت« و ﻧﯾت ﺑرای »ﺷﮭﯾد« ﺷدن دارد( )ﻧوﺷﺗﮫ او در ﺻﻔﺣﮫ ﻓﯾﺳﺑوک  PALDFدر روز  14ﻓورﯾﮫ
 2016ﻣﻧﺗﺷر ﺷده اﺳت(.

رﺋوس ﮔزارش
 nﺣﻣﻼت ﺗرورﯾﺳﺗﯽ از ﺳوی ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ھﺎی ﻋﻣدﺗﺎ ﻧوﺟوان و ﺟوان ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎﻣﯾﺎن و ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﮐﺎھش ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﺑﻠﮑﮫ وارد ﻣراﺣل ﺗﺎزه ﺗری ﺷده اﺳت .اﯾن ھﻔﺗﮫ ﺣﻣﻼت ﻣﺗﻌددی از ﭼﺎﻗو زدن و آﺗﺷﺑﺎری ﺻورت
ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻣﮭم ﺗرﯾن آن ﺣﻣﻠﮫ ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮫ ﺑدﺳت دو ﺟوان در ﺷﮭر اورﺷﻠﯾم ﺑود )»دروازه ﺷﺧم« در ﺑﺧش ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﻣرﮐزی
ﺷﮭر اورﺷﻠﯾم ﺑﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﻣﺑدل ﺷده ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی از ﺣﻣﻼت ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﭘﻧﺞ ﻣﺎه اﺧﯾر در آن رخ داده اﺳت(.
ﯾﮑﯽ از اﯾن دو ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ﻣﺳﻠﺢ ،ﻋﺿو ﻧﯾروھﺎی ﺗﺷﮑﯾﻼت اﻣﻧﯾﺗﯽ در ﺣﮑوﻣت ﺧودﮔردان ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ﺑوده اﺳت .او ﺳوﻣﯾن
ﻋﺿو ﻣﺳﻠﺢ اﯾن ﻧﯾروھﺎ ﺑود ﮐﮫ در اﯾن دور ﭼﻧد ﻣﺎھﮫ از ﺧﺷوﻧت ھﺎ ﺑﮫ اﻗدام ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن دﺳت ﻣﯽ زﻧد.
در ھﻣﯾن ﺣﺎل ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﭘﯾوﺳﺗن اﻋﺿﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﻧﯾروھﺎی ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺧودﮔرداﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺟﺎری ھﻧوز ﯾﮏ اﻣر
ﻏﯾرﻋﺎدی ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود.
 nﺧﺎﻧواده روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ »ﻣﺣﻣد اﻟﻘﯾق« ﮐﮫ ﺑﯾش از دو ﻣﺎه و ﻧﯾم اﺳت دﺳت ﺑﮫ اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا زده اﺳت ،ﯾﮏ
ﮐﻧﻔراﻧس ﺧﺑری ﺑرﮔزار ﮐردﻧد ﺗﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ را از وﺿﻌﯾت او آﮔﺎه ﮐﻧﻧد» .ﻣﺣﻣد اﻟﻘﯾق« از ﺳوی ﻧﮭﺎدھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﺳراﺋﯾل
ﺑﺎزداﺷت ﺷده و »زﻧداﻧﯽ اداری« ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود» .زﻧداﻧﯽ اداری« آن دﺳﺗﮫ از ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ آﻧﮭﺎ
ھﻧوز ﮐﯾﻔرﺧواﺳت ﺑﮫ دادﮔﺎه اراﺋﮫ ﻧﺷده اﺳت وﻟﯽ اﯾن ظن وﺟود دارد ﮐﮫ آزادی آﻧﮭﺎ ﺑرای اﻣﻧﯾت اﺳراﺋﯾل ﺧطرﻧﺎک ﺑﺎﺷد.
ﺧﺎﻧواده او در ﮐﻧﻔراﻧس ﺧﺑری ﺧواھﺎن اﻗدام ﻋﺎﺟل از ﺳوی ﻣﺣﻣود ﻋﺑﺎس رﯾﯾس ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ﺟﮭت آزادی ﻓرزﻧد
اﯾن ﺧﺎﻧواده ﺷدﻧد .ھﻣزﻣﺎن ،ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ﻧﯾز از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺑرای آزادی »اﻟﻘﯾق« ﺗﻼش ﮐرده
و اﺳراﺋﯾل را زﯾر ﻓﺷﺎر ﺑﮕذارﻧد .ﺗوده ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ھﺎ در ﮐراﻧﮫ ﺑﺎﺧﺗری و ﻧﯾز در ﺑﺎرﯾﮑﮫ ﻏزه ﺗظﺎھرات و راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ھدف درﺧواﺳت ﺑرای آزادی »ﻣﺣﻣد اﻟﻘﯾق« ﺑرﮔزار ﮐردﻧد و ﺧواھﺎن »ﺗﺷدﯾد درﮔﯾری ھﺎ« ﻋﻠﯾﮫ اﺳراﺋﯾل ﺷدﻧد .اﯾن
روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن اﺳراﺋﯾل ﺑﺳﺗری اﺳت.
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 nﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران اﯾن ھﻔﺗﮫ ﺑرای ﺳﺎﻟﮕرد روی ﮐﺎر آﻣدن ﺧود ھﯾﺎت ھﺎﯾﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ را
ﺑﮫ اﯾران دﻋوت ﮐرده ﺑود ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣزب ﷲ ﻟﺑﻧﺎن ،ﺟﻧﺑش ﺣﻣﺎس و ﺟﮭﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺳطﯾن را درﺑرﻣﯽ ﮔرﻓت.
ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ از اﯾران در ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻓرﺻت ﺑﺎ اﻋﺿﺎی اﯾن ھﯾﺎت ھﺎ دﯾدار ﮐردﻧد .ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺟﺎﻧﯽ رﯾﯾس
ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ اﯾران در دﯾدار ﺑﺎ اﻋﺿﺎی اﯾن ھﯾﺎت ھﺎ ﺑر »ﺣﻣﺎﯾت ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران از
ﻣﻘﺎوﻣت ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ« ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد و »اﺑو ﻋﻣد ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻر« از اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﺣﻣﺎس از اﯾران ﺑﺧﺎطر
»ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﭘﯾﮕﯾراﻧﮫ از آرﻣﺎن ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ھﺎ در طول  37ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ« ﺳﭘﺎﺳﮕزاری ﮐرد .ھﻣزﻣﺎن ،اﺳﺎﻣﮫ
ﺣﻣدان ﻣﻘﺎم ارﺷد ﺣﻣﺎس ﻧﯾز از »ھﻣﺂھﻧﮕﯽ ھﺎ ﻣﯾﺎن ﺣﻣﺎس و ﺣزب ﷲ ﻟﺑﻧﺎن« ﺧﺑر داد و ﮔﻔت ،ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺣﻣﺎس ﺑﺎ اﯾران
»ﭘﺎﺑرﺟﺎ« ﻣﺎﻧده اﺳت و »ﻣوﺿﻊ اﯾران در ﺣﻣﺎﯾت از آرﻣﺎن ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ﺷﻔﺎف و ﻻﯾﺗﻐﯾر اﺳت« و ﮐﻣﮏ ھﺎی اﯾران »ﺑﮫ
ﺷﮑل ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف« اداﻣﮫ دارد.
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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