اخبار ترور و نزاع فلسطينی – اسرائيلی
) 23تا  29دسامبر  2 -2015تا  6ديماه (1394

آن چه که فلسطينی ھا "خيزش مردمی" می داند ھمچنان ادامه دارد .راست :چاقويی که ضاربان برای آسيب رساندن به جان شھروندان در خيابان
يافو در اورشليم از آن استفاده کردند و دو تن را به قتل رساندند و يک تن را خنثی کردند )صفحه فيسبوک به نقل از  23 QUDSNدسامبر
 (2015چپ :اعتشاش در روستای بالعين در روز ميالد مسيح )صفحه فيسبوک بالعين 25 ،دسامبر (2015

رئوس گزارش
 ھمچمه تروريستی فلسطين ھا عليه شھروندان اسرائيلی ،به صورت وارد آوردن ضربات چاقو و زير گرفتن افراد با
اتومبيل در نواحی يھودا و شومرون )کرانه باختری( و ھمچنين در اورشليم )که ھمچنان کانون اصلی موارد چاقوکشی
بوده( ھمچنان ادامه دارد .در ھفته مورد بحث نيز دو شھروند اسرائيلی ديگر در نتيجه اصابت ضربات چاقو جان باختند
و شمار قربانيان ترور چاقوزنی فلسطينی در بين شھروندان اسرائيل به  25تن افزايش يافت.
 از جمله رويدادھای مھم ھفته ،کشف يک شبکه تروريستی گسترده در شھرک ابوديس )در نزديکی اورشليم( بود که
با رھبری فعاالن شاخته نظامی حماس در نوار غزه فعاليت می کرد .اين تشکل ماموريت داشت به عمليات تعرضی و
تروريستی عليه اسرائيل دست بزند .شبکه از جمعيت ماموريت داشت به اقدامات تروريستی پرتلفات عليه اسرائيل دست
بزند و اتومبيل ھای انفجاری و يا تروريست ھای انتحاری را به کار گيرد .يکی از اعضای اين شبکه با مسؤوالن خود
در نوار غزه در تماس دائم بود و توسط آن ھا شيوه توليد کمربندھای انفجاری و بسته ھای منفجرشونده را فرا گرفته بود.
ھمچنين يک تشکل تروريستی وابسته به حماس در شھر بيت اللحم شناسائی شد که اعضای آن ماموريت داشتند به
صورت تروريست ھای انتحاری عمل کنند .اگر آن ھا در اجرای نيت خود موفق می شدند ،بی ترديد ھجمه تروريستی
کنونی وخامت بيشتری می يافت و ممکن بود ھويت مردمی عمليات تروريستی کنونی و فردی و خودجوش بودن آن را
دگرگون کند و آن چه را که حماس و ديگر سازمان ھای ترور "انتفاضه قدس" می نامند به يک "انتفاضه نظامی" مبدل
کند.
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