اخبار ترور و نزاع اسرائيلی – فلسطينی*
) 10تا  16ژوئن (2015

برای نخستين بار پس از جنگ تابستان گذشته در غزه که ويرانی ھای زيادی برجای نھاد ،مصر موافقت کرده است که برای کمک به بازسازی
ويرانی ھا ،سيمان از خاک مصر وارد باريکه غزه شود .در عکس نخستين کاميونھای حامل سيمان وارداتی به غزه از گذرگاه مصر ديده می شود
)عکس از :وبسايت »فلسطين اآلن« 13 ،ژوئن .(2015

رئوس گزارش
 اين ھفته نيز يک حمله راکتی با ھدف تعرض به اسرائيل ،از غزه صورت گرفت اما راکت شليک شده در غزه فرود
آمد .يک تشکل سلفی فعال در غزه مسئوليت پرتاب اين راکت را برعھده گرفت .اين سومين تالش برای حمله راکتی به
اسرائيل در کمتر از دوھفته قبل از آن بود .يکی از فعاالن اين تشکل ،که افراطی تر از حماس است ،اعالم کرد تا زمانی
که نيروھای دواير امنيتی حماس فعاالن اين تشکل را بازداشت کنند ،تالش آنھا نيز برای تکرار اين حمالت عليه اسرائيل
ادامه خواھد يافت .اين گروه سلفی حماس را به آزاد کردن بازداشتی ھای وابسته به آن فرا خواند.
 اين ھفته مواردی از تعرض ھايی از سوی فلسطينی ھا از قبيل پرتاب بطری ھای آتش زا و سنگ پرانی به سوی
نيروھای امنيتی اسرائيل و خودروھای اسرائيلی که در جاده ھای کرانه باختری حرکت می کنند ،افزايش نشان می داد .بر
اساس گزارش سازمان شباک ،اصوالً در طول ماه مه  ،2015شمار تحرکات تعرضی در اورشليم و کرانه باختری در
مقايسه با ماه قبل از آن ،آوريل ،افزايش يافته است .بيشترين مورد از اين تعرض ھا از نوع پرتاب کوکتل مولوتوف و نيز
سنگپرانی بوده است

* آنچه که در باال مطالعه کرديد ،تنھا برگردان فارسی فشرده صفحه نخست از گزارش ھفتگی »ترور و نزاع اسرائيلی – فلسطينی« بود .برای آگاھی
و خواندن مشروح اين گزارش و ساير گزارش ھايی که مرکز مطالعاتی ما منتشر می کند ،لطفا به بخش زبان ھای ديگر ،بويژه زبان انگليسی اين
وبسايت ،مراجعه کنيد.
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 حماس جنبش فتح را مسئول يک سری انفجارھای اخير در غزه معرفی کرد و مدعی شد که فتح عامدانه می خواھد
غزه را منطقه ای در ھرج و مرج معرفی کند تا بگويد که حماس در اداره غزه موفق نيست و فتح بايد اداره آن را برعھده
بگيرد.
 برای اولين بار پس از حدود يک سال ،مصر موافقت کرده است که از خاک اين کشور کاميون ھای حامل سيمان برای
بازسازی ويرانه ھای غزه در جنگ تابستان گذشته ،وارد اين باريکه شود )اين در حالی است که واردات سيمان و ساير
مصالح ساختمانی از اسرائيل برای بازسازی غزه در تمامی يکسال گذشته ادامه يافته است( .ھمزمان ،کشور اندونزی يک
بيمارستان جديد برای فلسطينی ھا در غزه را که با بودجه اين کشور ساخته شده بود ،در روزھای گذشته افتتاح کرد.
 يک نظرسنجی به عمل آمده در ميان افکار عمومی فلسطينی نشان می دھد که اگر انتخابات رھبری حکومت فلسطينی
اکنون صورت می گرفت و اسماعيل ھنيه رھبر حماس در غزه نامزد اين مقام می شد ،او  47درصد را بدست می آورد در
حالی که محمود عباس نيز از رای حمايتی  46درصد برخوردار می شد .در اين نظرسنجی 84 ،درصد از فلسطينی ھای
کرانه باختری و غزه نيز گفته اند که داعش اسالم واقعی را نمايندگی نمی کند.
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