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مقدمه

بحران شیوع کرونا تمام جهان را از آغاز سال ۲۰۲۰ در بر گرفته است. این بحران پس از 

گذشت قریب دو ماه به کشورهای غرب آسیا و از جمله فلسطین رسید. با شیوع کرونا در فلسطین 

این بحران بر پرونده های فلسطین نیز تأثیر گذاشت و عماًل موجب تغییراتی در روند جریان شان 

شد. تأثیر کرونا بر پرونده های فلسطینی اگرچه یک فرآیند الجرم و غیر قابل پیشگیری بود اما 

فرصت طلبی هایی را نیز از جانب صهیونیست ها به همراه داشت که در مجموع موجب تضعیف 

موقعیت فلسطینی ها به ویژه فلسطینی های سازشکار شد.

ــم  ــزه و رژی ــری، غ ــه باخت ــا در کران ــروس کرون ــیوع وی ــت ش وضعی
ــتی صهیونیس

شیوع ویروس کرونا در کل فلسطین اشغالی در سومین مرحله شیوع این ویروس، پس 

از آسیای شرقی و آسیای غربی بود و به ترتیب در سرزمین های اشغالی ۱۹۴۸، کرانه باختری و 

نوار غزه شیوع پیدا کرد. میزان شیوع نیز در مناطق نامبرده به همین ترتیب بود یعنی سرزمین های 

۱۹۴۸ بیشترین شیوع و نوار غزه کمترین شیوع را شاهد بوده اند.

رژیم صهیونیستی

در رژیم صهیونیستی همه چیز به ارتش ختم می شود. این رژیم برخالف سایر دولت های 

جهان ساختاری برآمده از ارتش دارد. در تمام کشورهای جهان، حاکمیت، ارتشی را برای حفظ 

کیان آن کشور به وجود می آورد. اما در رژیم صهیونیستی یک ساختار تروریستی نظامی وجود 

داشته که در سال ۱۹۴۸ تأسیس یک رژیم جعلی را کلید زده است. البته در این زمینه بخش 
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اطالعات ارتش نیز مقدم بر تمامی ارتش است و در حقیقت این بخش اطالعات نظامی است که 

ساختارهای دیگر را مدیریت و هدایت می کند. در مقابله با کرونا نیز در این رژیم این مسئله 

کاماًل مشهود است و این واحد اطالعات ارتش رژیم صهیونیستی است که مبارزه با کرونا را در 

دست گرفته است.

در حال حاضر واحدی متشکل از ۴۰۰ پژوهشگر و متخصص اطالعات، مأموریت مطالعه 

بر روی ویروس کرونا و اطالع از آخرین یافته های مرتبط با آن در سطح جهان را در دست 

گرفته اند و سایر بخش های ارتش رژیم صهیونیستی به وظایف جاری خود ادامه می دهند.]۱[

تا زمان نگارش این نوشته آمار مبتالیان به کرونا در رژیم صهیونیستی ۱6 هزار و ۱۹۳ 

نفر، تعداد کشته شدگان ۲۳۲ نفر و تعداد بهبود یافتگان ۹هزار و ۲۳۰ نفر است. میزان مرگ 

و میر۱٫۴درصد مبتالیان است و تعداد بهبودیافتگان نیز 5۸ درصد مبتالیان بوده است. براساس 

ادعای رژیم صهیونیستی، بیشتر کشته ها افراد مسن هستند. این در حالی است که در همین زمان 

آمار مبتالیان جهانی ویروس کرونا ۳ میلیون و ۴۹۰ هزار نفر، تعداد کشته شدگان ۲۴6 هزار نفر 

و تعداد بهبود یافتگان ۱میلیون و ۱۱۰ هزار نفر است.

آن ها که در روزهای نخستین شیوع کرونا به دلیل درآمدهای گردشگری توجه چندانی 

به آن نداشتند به یکباره با شیوع وسیع آن مواجه شدند. در این مقطع آن ها برای آنکه خود را از 

موضوع دور کنند تقصیر را به گردن گردشگران کره جنوبی انداختند]۲[ اما مقصرسازی فایده ای 

به حالشان نداشت و به قرنطینه وسیع روی آوردند. حاال با گذشت قریب دو ماه به فکر کاستن 

از محدودیت ها هستند و در این راستا وزیر بهداشت رژیم صهیونیستی طرحی ۳ مرحله ای ارائه 

داده است تا به مرور مراکز اقتصادی به فعالیت جاری خود باز گردند.]۳[ وزارت اقتصاد رژیم 
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صهیونیستی نیز به دنبال آن است که تا پایان ماه مه مراکز اقتصادی به حالت اولیه خود بازگردند. 

]۴[

کرانه باختری

کرانه باختری به تناسب جمعیتی که دارد جزء کم شیوع ترین مناطق در جهان محسوب 

می شود تا روز ۳ مه ۲۰۲۰، در کرانه باختری 5۲۲ مورد ابتال، 77 مورد بهبودی و ۲ مورد مرگ 

ناشی از کرونا ثبت شده است. این میزان یکی از پایین ترین میزان مرگ بر اثر کرونا را نشان 

می دهد یعنی ۰٫۳۸درصد و میزان بهبود مبتالیان نیز ۱۴٫75 درصد است. از این میزان قریِب 7۳ 

درصد مبتالیان به کرونا از سرزمین های ۱۹۴۸ مبتال شده اند.

نوار غزه

نوار غزه شاید پایین ترین آمار را در منطقه و جهان از حیث ابتال و مرگ در اثر کرونا 

دارد. در نوار غزه تاکنون تنها ۱5 ابتال و هیچ مورد مرگ به ثبت نرسیده است.]5[ از نیمه دوم 

فوریه که شیوع کرونا به فلسطین رسید مسئوالن بهداشت نوار غزه یک مجموعه قرنطینه ای را در 

بندر رفح ایجاد کردند و تمام کسانی که از خارج فلسطین قصد ورود به نوار غزه داشتند را در 

قرنطینه نگاه داشتند.]6[



اندیشکده راهربدی تبیین

۹

وضعیــت نظــام بهداشــتی و توانایــی و امکانــات فلســطینی ها   بــرای مقابله 
بــا شــیوع ویــروس کرونا

به طور کلی توانایی ها و امکانات فلسطینی ها در عرصه بهداشت و درمان به دلیل ضرباتی 

که از جانب صهیونیست ها خورده، توان مقابله با بحران کرونا را ندارد. این توانایی ها و امکانات 

در کرانه باختری و نوار غزه کمی متفاوت اند.

کرانه باختری

در کرانه باختری توان بهداشتی برای مقابله با کرونا بسیار پایین تر از استانداردهای معمول 

و بسیار کمتر از جمعیت این منطقه است. اول این که بیمارستان ها و مراکز بهداشتی مربوط به 

حکومت خودگردان و فلسطینی ها عمدتًا تحت اشراف پزشکان بدون مرز و سازمان بهداشت 

جهانی است. در وجه دوم، امکانات آن ها کفایت بررسی کارگرانی را که پس از یک روز کار 

از سرزمین های ۱۹۴۸ باز می گردند را ندارد و امکانات قرنطینه بسیار کوچک تر از جمعیتی است 

که از سرزمین های ۱۹۴۸ باز می گردند و بسیاری از آن ها حتی نامشان در عبور و مرور ثبت هم 

نمی شود.

بهداشت جهانی حدود ۲۱۳ تخت  براساس آمار سازمان  بیمارستانی  امکانات  در بخش 

بیمارستانی در کل کرانه باختری وجود دارد در حالی که جمعیت این منطقه حدود ۲٫۵ میلیون 

نفر است. مراکز درمانی کرانه باختری تنها امکان انجام 6۰۰ آزمایش را در روز دارا هستند که 

عددی بسیار ناچیز در مقابل جمعیت آن است. ]7[
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با وجود دو آزمایشگاهی که در شمال کرانه باختری در اواخر آوریل ۲۰۲۰ راه اندازی 

شد توان آزمایشگاهی کرانه باختری به ۴ هزار آزمایش در روز خواهد رسید که باز هم عددی 

کوچک در مقایسه با جمعیت آن به حساب می آید.]۸[

نوار غزه

توان بهداشتی و درمانی نوار غزه از کرانه باختری نیز ضعیف تر است. نوار غزه به دلیل 

محاصره ۱۳ ساله از رسیدن امکانان پزشکی محروم بوده است. به گونه ای که در حال حاضر 

داروهای عمومی نیز در بیمارستان های نوار غزه کمیاب شده اند. در نوار غزه ۲5۰۰ تخت یعنی به 

ازای هر ۳۳ هزار نفر یک تخت بیمارستانی وجود دارد. تنها 6۰ تخت بیمارستانی مجهز به دستگاه 

تنفس و ۴۰ اتاق مراقبت های ویژه وجود دارد. بیمارستان های غزه بیش از ۳۰ سال عمر دارند و 

تعداد مراکز طبی دست کم باید ۴ برابر باشند تا بتوانند با شیوع کرونا مقابله کنند.]۹[

از سوی دیگر به دلیل فشارهایی که حکومت خودگردان فلسطین به نوار غزه می آورد و 

با قطع حقوق بخشی از کارکنان این منطقه موجب خارج شدن تعدادی از کارکنان بخش بهداشت 

و بیمارستان ها از این بخش شده است.

نکته بعدی در خصوص توان بهداشتی و درمانی نوار غزه ، ضربه ای است که ایاالت متحده 

به این بخش زده است. ایاالت متحده با قطع بودجه آژانِس کمک به آوارگان فلسطینی )آنروا( 

موجب تعطیلی مراکز بهداشتی وابسته به این آژانس شد.
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بخش  در  نوار غزه  مسئوالن  مدیریت  با  مانده  باقی  غزه  بیمارستانی  امکانات  از  آن چه 

قرنطینه متمرکز شده است و به دلیل کمی رفت و آمد به این منطقه، با وجود جمعیت حدود ۲ 

میلیون نفری آن، تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در نوار غزه بسیار پایین است.

تاثیــر شــیوع ایــن ویــروس بــر موضوعــات فیمابیــن رژیم صهیونیســتی و 
س حما

رژیم  با  مقاومت  و گروه های  غزه  نوار  بین  مطرح  پرونده های  و  مسائل  بحران کرونا 

رژیم  بین  مسئله »درگیری های  میان  این  از  است  داده  قرار  تأثیر شدید  تحت  را  صهیونیستی 

صهیونیستی و گروه های مقاومت«، راهپیمایی بازگشت و مبادله اسرا بیشترین تأثیر را پذیرفته اند.

کاهش درگیری بین رژیم صهیونیستی و گروه های مقاومت

بحران کرونا به دلیل مشغله ای که برای دو طرف درگیر در سرزمین های اشغالی و نوار 

غزه ایجاد کرده، موجب کاهش درگیری های دو طرف شده است. طبیعی است که دو طرف در 

حال حاضر مبارزه با کرونا را در اولویت خود قرار داده اند و به همین دلیل درگیری هایی که پیش 

از این به طور مستمر بین نوار غزه و رژیم صهیونیستی وجود داشت به طرز چشم گیری کاهش 

یافته است. طی دو ماه گذشته میزان درگیری ها تقریبًا به صفر رسیده است و جز چند حمله هوایی 

از سوی رژیم صهیونیستی و شلیک چند موشک در ماه مارس تقریبًا اتفاق جدیدی نیفتاده است.
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راهپیمایی بازگشت

با آغاز شیوع کرونا، تظاهرات بازگشت که بر پایه تجمع مردمی شکل می گرفت به دلیل 

آن که محملی برای شیوع کرونا بود از سوی گروه های مقاومت تعطیل شد و تا زمان پایان یافتن 

این بحران عماًل شکل نخواهد گرفت. دلیل دیگر عدم شکل گیری تظاهرات بازگشت این است 

که می تواند بستر شیوع موج های بعدی کرونا در نوار غزه واقع شود. لذا به طور خالصه باید گفت 

کرونا عماًل موجب تعطیلی راهپیمایی بازگشت شده است. ]۱۰[ در حال حاضر این راهپیمایی 

متوقف است و صرفًا برخی اعتراضات در فضای مجازی و از طریق شبکه های اجتماعی صورت 

می گیرد. ]۱۱[

مبادله اسرا

به طور طبیعی مسئله مبادله اسرا نیز باید تحت تأثیر کرونا در میان پیچیدگی های به وجود 

آمده در زمان شیوع بحران کرونا کمرنگ می شد اما یک بهانه جویی از سوی رژیم صهیونیستی 

موجب شد این مسئله برخالف دیگر مسائل در صدر اخبار این روزهای فلسطین قرار گیرد. از 

زمانی که ویروس کرونا در فلسطین اشغالی شیوع پیدا کرد این مسئله از سوی برخی محافل 

سیاسی رژیم صهیونیستی مطرح شد که رژیم صهیونیستی کمک به نوار غزه را منوط به آزادی 

اسیران دربند حماس کند.]۱۲[

با این اقدام صهیونیست ها این مسئله به عنوان یکی از مسائل مهم در دوره کرونا در اولویت 

خبرها قرار گرفت. در این شرایط، جنبش حماس نیز با توجه به وضعیت نامساعد اسیران فلسطینِی 

دربند رژیم صهیونیستی اعالم کرد آمادگی دارد با اندکی اغماض، در ازای آزادی اسیران مسن، 
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زنان و کودکان فلسطینی دربند و زندانیانی که بیمار هستند، زمینه آزادی ۴ نظامی دستگیرشده 

در جنگ 5۱ روزه سال ۲۰۱۴ را فراهم کند. این مسئله را »یحیی سنوار«، مسئول جنبش حماس 

در نوار غزه تحت عنوان یک طرح بیان کرد و »فوزی برهوم« سخنگوی حماس نیز با تبیین 

آن، این طرح را یک اقدام انسانی از سوی حماس توصیف کرد که ریشه در مبانی ارزشی و 

اخالق مدار جنبش حماس دارد. بنیان هایی که انسان و حیات، آزادی و کرامتش را مقدم بر هر 

چیز می داند. او توضیح داد که این اقدام حماس ضمن آن که نوعی انعطاف از سوی جنبش حماس 

در پرونده اسیران نظامی رژیم صهیونیستی است یک آزمون جدید برای رژیم صهیونیستی هم 

محسوب می شود که میزان جدیت آن در مقابل ارزش های انسانی و صداقت شان با جامعه و 

خانواده های اسیران نظامی این رژیم به ورطه آزمایش می کشد.]۱۳[

سنوار در ارائه طرح خود ضمن اشاره به این که هرگز اسیران فلسطینی را فراموش نخواهند 

کرد اضافه کرد از زمان به وجود آمدن بن بست سیاسی در کابینه رژیم صهیونیستی در نوامبر 

۲۰۱۸، مذاکرات مربوط به تبادل اسیران رژیم صهیونیستی با اسیران فلسطینی متوقف شده است.

]۱۴[

صهیونیست ها اخیراً اعالم کرده اند با نشست فوق العاده ای که نتانیاهو در کابینه کوچک 

امنیتی برگزار کرد، این پرونده به حرکت درآمد و به نظر می رسد در مدتی نه چندان دور به 

نتیجه برسد. طبق اخبار منتشر شده از سوی رسانه های رژیم صهیونیستی مبادله اسیران همان گونه 

که حماس خواستار آن بود تنها در یک مرحله صورت خواهد گرفت و مانند مبادله اسیران 

دوره های قبل چند مرحله ای نخواهد بود.]۱5[
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تاثیــر همکاری هــای بهداشــتی رژیم صهیونیســتی با حکومــت خودگردان 
بــر موضوعــات دیگر

همکاری بهداشتی رژیم صهیونیستی با حکومت خودگردان بر پرونده های دیگر هم اثر 

این میان پرونده های  گذاشت و برخی را پررنگ تر کرد و برخی دیگر را تضعیف کرد. در 

»همکاری امنیتی« و »مذاکرات سازش«  مهمترین پرونده هایی بودند که از این مسئله تأثیر 

پذیرفتند و به تبع پرونده »مذاکرات سازش« مسئله »الحاق کرانه باختری« نیز به عنوان یک 

پرونده مهم از این مسئله اثر پذیرفت.

همکاری امنیتی

در نخستین روزهای ورود کرونا به فلسطین رئووین ریولین، رئیس رژیم صهیونیستی 

طی تماس تلفنی با ابومازن، رئیس حکومت خودگردان، خواستار تشدید همکاری بین حکومت 

خودگردان و رژیم صهیونیستی شد. ابومازن هم با ابراز خشنودی از این پیشنهاد تأکید کرد این 

اقدام باید صورت گیرد. لذا حسین الشیخ، مسئول امور مدنی در حکومت خودگردان که مسئولیت 

همکاری امنیتی را بر عهده داشت مسئول تشدید روابط در دوره کنونی شد. او کمیته ای را تشکیل 

داد که عالوه بر خود او، وزرای اقتصاد، کشاورزی، دارایی و بهداشت حکومت خودگردان نیز 

عضو آن هستند.]۱6[

از آغازین روزهای شیوع کرونا در منطقه غرب آسیا، می کیله، وزیر بهداشت حکومت 

خودگردان فلسطین اعالم کرد به منظور مقابله با کرونا همکاری بهداشتی بین حکومت خودگردان 

و رژیم صهیونیستی وجود دارد. وی روز ۲۰ فوریه ۲۰۲۰ ضمن اعالم اینکه بین حکومت خودگردان 
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با مصر، اردن و رژیم صهیونیستی همکاری در زمینه بهداشت وجود دارد گفت: این همکاری فقط 

در زمینه بهداشت است و قطعًا از حمایت سیاسی حکومت خودگردان نیز برخوردار است.]۱7[

این ظاهر ماجرا است و باطن آن نشان می دهد که این همکاری در بخش بهداشت به فرض 

آنکه در همین حیطه باقی بماند عماًل موجب تقویت همکاری امنیتی بین حکومت خودگردان و 

ارتش رژیم صهیونیستی شده است. دلیل ماجرا به ریشه همکاری بهداشتی باز می گردد و آن اینکه 

همکاری در عرصه بهداشت توسط همان سیستمی در حال پی گیری و اجرا است که همکاری 

امنیتی را بین دو طرف برقرار کرده است. این مسئله را غسان علیان، هماهنگ کننده ارتش رژیم 

صهیونیستی در کرانه باختری آشکارا اعالم کرد.

غسان علیان در مصاحبه تفصیلی اش با روزنامه صهیونیستی »یسرائیل هایوم« همراه با  ایاد 

سرحان، رئیس دایره هماهنگی و ارتباط با نوار غزه اعالم کرد تالش هایی که در عرصه هماهنگی 

در بخش بهداشت در حال انجام است تحت نظارت دفتر کمیل ابورکن، هماهنگ کننده ارتش 

رژیم صهیونیستی در وزارت جنگ صورت می گیرد. او اشاره می کند اولین بار پس از پیدا شدن 

اولین مبتال به کرونا که حکومت خودگردان بیت لحم را منطقه بسته اعالم کرد این کار را در 

هماهنگی کامل با رژیم صهیونیستی انجام داد. او افزود در این زمینه حکومت خودگردان از رژیم 

صهیونیستی خواسته است در برخی مناطق مثل روستاهای نابلس که ایجاد ایست بازرسی برای 

حکومت خودگردان سخت است، این اقدام را انجام دهند. ]۱۸[

مذاکرات سازش

برخالف مسئله همکاری امنیتی که کرونا موجب تقویت آن شده است، مذاکرات سازش 
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شاهد هیچ گونه تغییری نبوده است بلکه به دلیل اشتغال حامیان مذاکرات سازش به بحران کرونا، 

این مسئله تضعیف شده است. حکومت خودگردان بر ادامه مذاکره براساس توافقات سال ۲۰۰۸ و 

ثوابت فلسطینی تأکید دارد اما صهیونیست ها خواستار اجرای معامله قرن هستند. طرحی که عماًل 

مذاکرات گذشته را به کنار می نهد و طرحی جدید را پیِش رو قرار می دهد که هیچ سنخیتی با 

آن نداشته، به فلسطینی ها هیچ امتیازی نمی دهد. اگرچه آوی برکویچ نماینده جدید دولت ترامپ 

برای پیگیری »معامله قرن« اعالم کرده است پیگیری این طرح را به دلیل شیوع کرونا به زمان 

فروکش کردن این شیوع واگذار کرده است اما به دلیل درگیری شدید حامیان اصلی مذاکرات 

سازش، این طرح عماًل بدون آن که افقی در پیش داشته باشد رها شده است.

دلیل  به  اتحادیه  این  اما کشورهای  است.  اروپا  اتحادیه  مذاکرات سازش،  اصلی  حامی 

گرفتاری در بحران کرونا حتی سخنی از آن به میان نیاورده اند. در عرصه فلسطین نیز، حکومت 

خودگردان که مطالبه گر توافقات مذاکرات گذشته است به دو دلیل نمی تواند سخنی از آن به 

میان آورد. از یک سو به دلیل بحران کرونا حکومت خودگردان با مشکالت اقتصادی مواجه 

در  که  است  صهیونیستی  رژیم  و  متحده  ایاالت  دست  در  بحران  این  اعظم  بخش  حل  است. 

صورت ارائه درخواستی از سوی حکومت خودگردان با مانع تراشی هایی که انجام می دهند بحران 

اقتصادی حکومت خودگردان را تعمیق خواهند بخشید. رژیم صهیونیستی درآمدهای گمرکی 

حجم  بیشترین  که  نیز  متحده  ایاالت  و  کرد  خواهد  بلوکه  را  خودگردان  مالیاتی حکومت  و 

بودجه آن ها را تأمین می کند آن را قطع خواهد کرد. در نقطه مقابل حامی مالی دوم حکومت 

خودگردان کشورهای اروپایی هستند که به دلیل اشتغال به بحران کرونا عماًل امکان تأمین بودجه 

حکومت خودگردان را همچون سال های قبل نخواهند داشت. حامی سوم حکومت خودگردان نیز 

کشورهای عربی هستند که در حال حاضر خودشان با بحران کرونا مواجه هستند و بیشتر آن ها 
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همچون عربستان به دلیل حمایت از معامله قرن، حاضر به حمایت از مذاکرات سازش نیستند.

مشکل دوم حکومت خودگردان موضع ضعیفی است که آن ها در موقعیت کنونی دارا 

هستند. حکومت خودگردان نه تنها هیچ اهرم فشاری برای اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی در 

اختیار ندارد بلکه در اموری چون امور امنیتی، اقتصادی، بهداشتی و حتی تأمین آب و برق در 

کرانه باختری و نوار غزه محتاج صهیونیست ها است. به همین دلیل آن ها به هیچ وجه این امکان 

را ندارند که بتوانند بر رژیم صهیونیستی برای پیشبرد مذاکرات سازش طبق توافقات قبلی فشار 

بیاورند. به طور خالصه باید گفت بحران کرونا باعث شده رژیم صهیونیستی از این فرصت نهایت 

استفاده را در کنار نهادن این موضوع برده است و آن را از ادبیات خود به طور کامل حذف کرده 

است. حکومت خودگردان هم به دلیل ضعف های بنیادین توانی برای مطرح کردن آن ندارد.

الحاق کرانه باختری

به  الحاق کرانه باختری  صهیونیست ها که به شدت دنبال اجرایی کردن معامله قرن و 

سرزمین های ۱۹۴۸ هستند، کرونا را بهانه ای برای این الحاق قرار داده اند تا جایی که مقامات 

وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی اعالم کردند کرانه باختری باید از حیث اقدامات پزشکی به 

سایر اراضی اشغالی الحاق شود چرا که این دو منطقه در حقیقت یک منطقه واحد هستند که نیاز 

دارند توسط یک سیستم پزشکی مدیریت شوند. از سوی دیگر آن ها مدعی شدند ساف همچون 

یک سیاه چاله است که نمی تواند بیماری را کنترل کند لذا از حیث پزشکی صهیونیست ها باید 

وارد این عرصه شوند.]۱۹[
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جمع بندی

به طور کلی بحران کرونا موجب شد هم فلسطینی ها و هم صهیونیست ها بیشتر به مشکالت 

داخلی خود متوجه شوند و تمرکزشان به داخل معطوف شود. اما صهیونیست ها از این مسئله در 

حال فرصت سازی در دو پرونده متفاوت هستند. اول در پرونده های مرتبط با سازشکاران به دنبال 

حذف مذاکرات به سبک گذشته و عملی کردن معامله قرن هستند که بخش اصلی آن الحاق 

کرانه باختری است. ضمن این که آن ها به بهانه بحران شیوع کرونا همکاری امنیتی با حکومت 

خودگردان را نیز توسعه داده و تقویت کرده اند.

دوم در پرونده های مرتبط با گروه های مقاومت به دنبال آزادی اسیران نظامی شان هستند 

که از سال ۲۰۱۴ در بند گروه های مقاومت قرار دارند. در این پرونده مقاومت ابتکار عمل به 

خرج داده و در تالش است از این مسئله فرصت آزادی تمامی اسیران مسن، کودک، زن و بیمار 

را برای فلسطینیان فراهم آورد.
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