اخبار ترور و نزاع اسرائيلی – فلسطينی
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)  21تا  27ژانويه (2015

راست :اتوبوسی در تل آويو که حمله فرد چاقو بدست در آن انجام شد .در اين تھاجم تروريستی  9نفر زخمی شدند .خرابکار از شھر فلسطينی
نشين »طولکرم« در کرانه باختری به تل آويو آمده بود .چپ :صحنه ای از حادثه
)عکس ھا از :صفحه فيسبوک پليس اسرائيل 21 ،ژانويه .(2015

رئوس گزارش

 حمله تروريستی يک خرابکار چاقو بدست درون يک اتوبوس در جنوب شھر تل آويو ،مھم ترين حادثه امنيتی ھفته
گذشته بود .خرابکار فلسطينی که مجوز اقامت و کار در اسرائيل را نداشت و غيرقانونی به اسرائيل آمده بود ،بالفاصله
پس از سوار شدن به يک اتوبوس مسافربری عمومی در خيابان ھای جنوب تل آويو ،به سوی راننده حمله ور شد و سپس
با چاقو به ساير مسافران حمله ور شد .زمانی که راننده زخمی ،اتوبوس را متوقف کرد تا مسافرھا فرار کنند ،تروريست
نيز پياده شد تا به سوی عابران در خيابان ھا حمله ور شود .اين خرابکار از ناحيه پا زخمی و دستگير شد و در بازجويی
اوليه گفت برای انتقام گرفتن از عمليات »صخره استوار« )جنگ تابستان گذشته ارتش اسرائيل در غزه( و نيز برای
ابراز خشم از رخدادھای مسجد االقصی ،و در پی مشاھده ويديوھای متعلق به اسالم گرايان افراطی ،به تنھايی به اين فکر
رسيد که به اين حمله اقدام کند .رسانه ھای فلسطينی اين حمله را مورد ستايش قرار دادند و از تروريست تجليل کردند اما
تشکيالت خودگردان فلسطينی در برابر آن سکوت کرد.
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آنچه که در باال مطالعه کرديد ،تنھا برگردان فارسی فشرده صفحه نخست از آخرين گزارش ھفتگی »ترور و نزاع اسرائيلی –
فلسطينی« است .برای آگاھی از مشروح اين گزارش و نيز ساير گزارش ھايی که مرکز مطالعاتی ما منتشر می کند ،لطفا ً به بخش زبان
ھای ديگر ،بويژه زبان انگليسی اين وبسايت ،مراجعه کنيد.

015-15

2
 يک نظرسنجی به عمل آمده از سوی مؤسسه فلسطينی مطالعات سياسی و نظرسنجی ھای افکار عمومی ،به رياست
دکتر خليل شقاقی ،نشان می دھد شمار بيشتری از فلسطينی ھا از حماس در ھر انتخابات احتمالی آتی حمايت می کنند.
اين نظرسنجی اوايل ماه دسامبر  2014صورت گرفته است .بنظر می رسد که شمار حاميان مرام حماس ) در مقايسه با
حاميان ساير سازمان ھای فلسطينی از جمله فتح( بيشتر باشد .در حالی که  36درصد از پرسش شوندگان گفته اند حامی
حماس ھستند تنھا  34درصد از جنبش فتح حمايت کرده اند 53 .درصد از پرسش شوندگان گفته اند اسماعيل ھنيه را
بعنوان رھبری فلسطينی ھا قبول دارند در حالی که  42درصد از محمود عباس برای اين مقام حمايت کرده اند .در اين
نظرسنجی ،اين پرسش نيز از فلسطينی ھا مطرح شده است که چه طرفی را برنده جنگ تابستان گذشته در غزه می دانند.
 66درصد از آنھا گفته اند حماس برنده بوده است )با وجود کشته شدن بيش از  2100فلسطينی و ويرانی ھای گسترده
ای که سياست ھای حماس در غزه ايجاد کرده است( .اما درصد بيشتری از اين نيز ،يعنی  81درصد ،گفته اند از تجديد
حمالت گسترده راکتی از غزه به سوی اسرائيل ،در صورتی که وضعيت فعلی باقی بماند و اوضاع برای فلسطينی ھا
تغيير نکند ،حمايت می کنند.
 پس از حمله ھفته گذشته در منطقه »قنيطره« در بلندی ھای سوری جوالن ،که در آن شماری از فعاالن حزب ﷲ و
يک فرمانده سپاه پاسداران ايران کشته شد ،آمادگی ھای نظامی و امنيتی اسرائيل در نزديکی مرزھا با لبنان و سوريه
تقويت شد .روز  27ژانويه  ،2015در واکنش به دو راکتی که از سوريه به شمال اسرائيل پرتاب شد ،توپخانه اسرائيل
آن سوی مرز را مورد آتشباری توپخانه قرار داد.
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