اخبار ترور و نزاع اسرائيلی – فلسطينی*
)دوم تا ھشتم دسامبر ،2015يازدھم تا ھفدھم آذر (1394

حجنبش حماس به تشويق حمالت تروريستی عليه اسرائيلی ھا ادامه می دھد .تصوير راست :پوستری که از فلسطينی ھا می خواھد از ھر راھی
که می توانند به حمالت خيابانی به اسرائيلی ھا ادامه دھند )عکس از وبسايت »غزه اآلن« 5 ،دسامبر .(2015
عکس جپ :دانش آموزان مدرسه ای در منطقه »الرفح« در غزه را برای ابراز حمايت از عوامل حمالت خيابانی به اسرائيلی ھا به صف کرده اند
تا از کشته ھايی که عامل خشونت عليه اسرائيلی ھا بوده اند ،پشتيبانی شود .آنھا عکسی نيز از بنيامين نتانياھو ،نخست وزير اسرائيل را پايمال
می کنند )عکس از :صفحه فيسبوک خبرگزاری »صفا« ،وابسته به حماس 6 ،دسامبر .(2015

رئوس گزارش
اين ھفته نيز حمالت و خشونت ھای خيابانی از سوی فلسطينی ھا عليه نظاميان و غير نظاميان اسرائيلی با شدت تمام
ادامه يافت و در کنار چندين مورد حمله با چاقو ،اين ھفته يک مورد زير گرفتن اسرائيلی ھا نيز با اتومبيل و سپس
آتشباری از سوی ھمان راننده مھاجم فلسطينی رخ داد .بيشترين موارد از حمالت اين ھفته در شھر حبرون ،الخليل،
بوقوع پيوست اما ھمزمان حمالتی نيز در شھر اورشليم و در نزديکی رام ﷲ در جاده اين شھر به سوی اورشليم رخ
داد .در مورد عوامل فلسطينی نيز که اين ھفته به اين حمالت دست زدند ،بايد گفت که تروريست ھا ديگر نوجوانان کم
سن و سال نبودند بلکه يکی از آنھا با  37سال سن جزو افسران نيروھای واحدھای اطالعاتی تشکيالت خودگردانی بود
که با استفاده از اسلحه ای که بخاطر شغل خود در اختيار داشت ،در پست بازرسی منطقه »حزمه« در شمال اورشليم،
به تيراندازی به سوی اسرائيلی ھا اقدام کرد.
اين ھفته يک حمله راکتی نيز از باريکه غزه به سوی بخش غربی صحرای نگب ،در جنوب اسرائيل ،صورت گرفت که
ظاھراً بدليل نقص فنی و برد کوتاه راکت ،در خود منطقه غزه فرود آمد .در ھمين حال ،يک تشکل افراطی سلفی که
ھمسو با داعش است ،مسئوليت پرتاب اين راکت را برعھده گرفت .ھمزمان ،فلسطينی ھا اين ھفته نيز به تظاھرات
خشونت بار در کنار جداره مرزی باريکه غزه با اسرائيل ادامه دادند تا از عوامل حمالت خيابانی که از سوی فلسطينی
ھای يھودا و شومرون )بخش ھای جنوبی و شمالی کرانه باختری( و نيز از سوی فلسطينی ھای ساکن اطراف اورشليم
انجام می شود ،حمايت کرده باشند.

* 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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