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اخبار ترور و نزاع اسرائيلی – فلسطينی
) 15تا  21ژوئيه (2015

پوستر شاخه نظامی حماس که بر گنبد مسجد االقصی در شرق اورشليم به مناسبت عيد فطر نصب شده است .در اين پوستر آمده است :ای
زندانيان ما ،ظفر نزديک است و وعده آزادی شما عملی خواھد شد .در اين پوستر دستی ديده می شود که پالکی نظامی از سربازان اسرائيلی را
در دست دارد .بنظر می رسد اين پالک مربوط به جسد يکی از سربازان اسرائيلی است که در اختيار حماس است .ھمچنين در اين پوستر نوشته
شده است :ای قدس ما می آييم .عکس ابوعبيده سخنگوی شاخه نظامی حماس را بر پوستر ھم می بينيم )عکس از :صفحه فيسبوک جبھه متحد
اسالمی ،تشکل دانشجويی حماس در دانشگاه بيرزيت 18 ،ژوئيه .(2015

رئوس گزارش
 اين ھفته يک فروند راکت از غزه به سوی شھر اشکلون در جنوب اسرائيل شليک شد .يک تشکل جھادگرای سلفی فلسطينی که
ھمسو با داعش است ،مسئوليت اين حمله راکتی را برعھده گرفت .در صحنه داخلی فلسطينی ،اين ھفته پنج دستگاه خودروی متعلق
به نيروھای شاخه ھای نظامی حماس و جھاد اسالمی فلسطين در برابر خانه ھای آنھا در شمال غزه به طور ھمزمان و در بامداد
عيد فطر منفجر شد .بنظر می رسد که تشکل ھای ھمسو با داعش عامل اين انفجارھا باشند .در واکنش ،نيروھای دواير امنيتی
حماس در غزه اقدام به بازداشت فعاالن تشکل ھای سلفی و تکفيری کردند.
 در طول ماه ژوئن  2015از شمار تعرض ھای فلسطينی ھا عليه نظامی ھا و غيرنظامی ھای اسرائيلی در يھودا و شومرون
)کرانه باختری رود اردن( و اورشليم کاسته شد اما در ھمين حال ،تعرض ھايی که صورت گرفت ،شدت و حدت بيشتری داشت که
نشان می دھد شجاعت مھاجمان فلسطينی در انجام اين حمالت افزايش يافته است .نيروھای امنيتی اسرائيل اين ھفته اعالم کردند که
دو باند از نيروھای فلسطينی حماس و جنبش فتح را که در مظان اتھام انجام چند عمل تروريستی در ھفته ھای اخير ھستند،
شناسايی و بازداشت کرده اند .در تعرض ھای اين دو باند دو اسرائيلی کشته و چھار اسرائيلی ديگر زخمی شده بودند .افراد اين
باندھا فلسطينی ھايی بوده اند که قبال زندانی امنيتی اسرائيل بوده اند .دو نفر از آنھا در معامله چھار سال پيش اسرائيل با حماس
برای آزادی سرباز اسير ،گيلعاد شليط ،آزاد شده بودند .باندی که متعلق به حماس بود رھنمودھای خود را از فعال حماس که يکی
از زندانيان امنيتی آزاد شده از زندان اسرائيل و فعال ساکن کشور اردن است ،می گرفت.

* 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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