اﺧﺑﺎر ﺗرور و ﻧزاع اﺳراﺋﯾﻠﯽ –

ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ*

) 12ﺗﺎ  18اوت (2015

ﺻﺣﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از ﺣﻣﻠﮫ ﺑﺎ ﭼﺎﻗو ﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯾﺎن اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﺗوﺳط ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ھﺎ در ﭘﺳت ھﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ .ﻋﮑس راﺳت :ﭼﮭﺎر راه »ﺗﭘواخ« در ﮐراﻧﮫ ﺑﺎﺧﺗری
ﮐﮫ اﯾن ھﻔﺗﮫ دو ﻣورد ﺗﻌرض ﺑﺎ ﭼﺎﻗو در آن رخ داد )ﻋﮑس از :ﺻﻔﺣﮫ ﻓﯾﺳﺑوک »ﺳﺎھﺎر ادوم«  -ﺳﺎزﻣﺎن اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺻﻠﯾب ﺳرخ اﺳت15 ،
اوت  .(2015ﻋﮑس ﭼپ :ﭼﺎﻗوﯾﯽ ﮐﮫ از ﻓرد ﻣﺗﻌرض در ﺣﻣﻠﮫ روز ﭘﺎﻧزدھم اوت  2015در ﭼﮭﺎر راه »ﺗﭘواخ« ﺑرﺟﺎی ﻣﺎﻧده اﺳت )ﻋﮑس از:
واﺣد ﺳﺧﻧﮕوی ﭘﻠﯾس اﺳراﺋﯾل 15 ،اوت .(2015

رﺋوس ﮔزارش
ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ رﺧﺪادھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﻦ ھﻔﺘﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺰاع اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ – ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ،ﺣﻤﻼت ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ از ﺳﻮی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ

ھﺎ ﺑﮫ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن و ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﭘﺴﺖ ھﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ در ﺟﺎده ھﺎی ﮐﺮاﻧﮫ ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺑﻮد .دو ﻣﻮرد از ﺳﮫ ﺗﻌﺮض
در ﭼﮭﺎر راه »ﺗﭙﻮاخ« ،در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﮭﺮ ﻧﺎﺑﻠﺲ رخ داد .ﻣﻮرد ﺳﻮم در ﺑﺰرﮔﺮاه  443ﮐﮫ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و
ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﺮاﻧﮫ ﺑﺎﺧﺘﺮی وﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ .دو ﻧﻔﺮ از ﺳﮫ ﻣﮭﺎﺟﻢ در واﮐﻨﺶ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ و
ﻣﮭﺎﺟﻢ ﺳﻮم زﺧﻤﯽ و دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ .در ھﺮ ﺳﮫ ﺣﻤﻠﮫ ،ﺳﮫ ﻧﻔﺮ از ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﺰان ﺟﺮاﺣﺖ ھﺮ
ﺳﮫ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻤﺎس از اﯾﻦ ﺳﮫ ﺗﮭﺎﺟﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد .ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ،ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد،
از ﻧﮑﻮھﺶ اﯾﻦ ﺗﻌﺮض ھﺎ ﺧﻮدداری ﮐﺮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﮫ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ھﺮ روزه ﺑﮫ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﺪ ،در
ﺻﺪد ﺗﻮﺟﯿﮫ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺑﺮآﻣﺪ.
ﺣﻤﻼت »ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎﻧﯽ« راﮐﺘﯽ از ﻏﺰه ﺑﮫ ﺳﻮی ﺟﻨﻮب اﺳﺮاﺋﯿﻞ اداﻣﮫ دارد و اﯾﻦ ھﻔﺘﮫ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ راﮐﺖ دﯾﮕﺮ ﺷﻠﯿﮏ

ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﺪاره اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﺎﺋﻞ ﻣﯿﺎن ﻏﺰه و اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد .ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺟﮭﺎدﮔﺮای ھﻤﺴﻮ ﺑﺎ داﻋﺶ ،ﮐﮫ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻤﻼت راﮐﺘﯽ ھﻔﺘﮫ ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻌﺮض ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﯿﺰ ﻋﮭﺪه دار ﺷﺪﻧﺪ.
زﻧﺪاﻧﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻼن ،ﮐﮫ ﺑﺪون ﺗﻔﮭﯿﻢ اﺗﮭﺎم و ﺑﺪون اراﺋﮫ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ از ﺳﻮی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،در

ﭼﺎرﭼﻮب روﻧﺪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ »ﺑﺎزداﺷﺖ اداری« در ﺣﺒﺲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای ﺧﻮد اداﻣﮫ داده اﺳﺖ .او در ﭘﻨﺠﺎه
و ﻧﮭﻤﯿﻦ روز از اﻋﺘﺼﺎب در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻤﺎ رﻓﺖ .ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ او را ﺑﮫ
ھﻮش آورد و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز او از ﮐﻤﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﻓﻌﺎﻻن واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﮐﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻼن ﻋﻀﻮ
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ او در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﺑﻤﯿﺮد ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن »اﻧﺘﻘﺎم ﺳﺨﺘﯽ« از
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ اﺧﻄﺎر را ﻧﯿﺰ دادﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻋﻼن ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﮫ آﺗﺶ ﺑﺲ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﺎ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺘﻌﮭﺪ ﻧﺨﻮاھﺪ داﻧﺴﺖ.

* 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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