اﺧﺑﺎر ﺗرور و ﻧزاع اﺳراﺋﯾﻠﯽ – ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ*
) 17ﺗﺎ  23ﻓورﯾﮫ (2016

ﻋﮑس راﺳت :ﺳوﭘرﻣﺎرﮐت »راﻣﯽ ﻟوی« در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺷﮭرک اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﻧﺷﯾن »ﺷﺎﻋﺎر ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن« در ﮐراﻧﮫ ﺑﺎﺧﺗری .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﮫ ﺗرورﯾﺳت
ﻧوﺟوان و ﺟوان ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ وارد آن ﺷده و دو ﺗن از آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﻧوﺟواﻧﺎن  14ﺳﺎﻟﮫ ﺑودﻧد ﺑﺎ ﭼﺎﻗو ﺑﮫ ﺧرﯾداران ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد و ﯾﮑﯽ از ﺧرﯾداران را
ﮐﺷﺗﮫ و دﯾﮕری را زﺧﻣﯽ ﮐردﻧد .در ﺗﺻوﯾر ﺟﺳد دو ﻧوﺟوان ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ﺑﻌد از آﻧﮑﮫ از ﺳوی ﯾﮏ ﺷﮭروﻧد ﻣﺳﻠﺢ اﻣﺎ ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷد ،ﺑروی
ﮐف ﺳوﭘرﻣﺎرﮐت دﯾده ﻣﯽ ﺷود )ﻋﮑس از :ﺻﻔﺣﮫ ﻓﯾﺳﺑوک »ﻗدس« 18 ،ﻓورﯾﮫ  .(2016ﺗﺻوﯾر ﭼپ :ﭘوﺳﺗری ﮐﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ اﺳﻼﻣﯽ داﻧش
آﻣوزان ،واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﺣﻣﺎس ،در »رﺛﺎی ﺷﮭﺎدت« دو ﻧوﺟوان )ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎﻣﻼن ھﻣﺎن ﺣﻣﻠﮫ ﭼﺎﻗوﮐﺷﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻣردم اﺳراﺋﯾل در ﺳوﭘرﻣﺎرﮐت
ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺷﮭر اورﺷﻠﯾم( ﻣﻧﺗﺷر ﮐرده اﺳت )ﻋﮑس از :ﺻﻔﺣﮫ ﻓﯾﺳﺑوک ﻣﺣﻣد اﻻﺟوﻟﯽ 19 ،ﻓورﯾﮫ .(2016

رﺋوس ﮔزارش
 nﮐﮫ ﺑر ﺷﻣﺎر ﺣﻣﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن اﺳراﺋﯾﻠﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺷود ،اﻓزوده ﺷده اﺳت .اﯾن ھﻔﺗﮫ ﻧﯾز ﻣوارد دﯾﮕری از
ﭼﺎﻗوﮐﺷﯽ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻣردم اﺳراﺋﯾل و ﻧظﺎﻣﯾﺎن در اورﺷﻠﯾم و ﻧﯾز در ﮐراﻧﮫ ﺑﺎﺧﺗری رخ داد .اﮐﺛر اﯾن ﺣﻣﻼت ﺑدﺳت ﻧوﺟواﻧﺎن
ﭘﺳر  14ﺗﺎ  16ﺳﺎﻟﮫ اﻧﺟﺎم ﺷد ،ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن رﺧداد ،ورود ﺳﮫ ﺟوان و ﻧوﺟوان ﺑﮫ ﺳوﭘرﻣﺎرﮐت »راﻣﯽ ﻟوی« در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺷﮭرک
»ﺷﺎﻋﺎر ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن« در ﮐﻧﺎر اورﺷﻠﯾم ﺑود .دورﺑﯾن ھﺎی ﺳوﭘرﻣﺎرﮐت ﮐﮫ ﺻﺣﻧﮫ رﻓت و آﻣد ﻣردم در اﯾن ﻣﺣل را ﺛﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﻌدا ً
ﺑررﺳﯽ ﺷد و ﻣﻼﺣظﮫ ﮔردﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺳﮫ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻣدت  40دﻗﯾﻘﮫ آزاداﻧﮫ در ﺳوﭘرﻣﺎرﮐت ﮔردش ﮐرده و در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺗن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن
ﻣﻧﺎﺳﺑت و ﻟﺣظﮫ آﻏﺎز ﺣﻣﻠﮫ ﺧود ﺑوده اﻧد )ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ھﺎ ﻧﯾز آزاداﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد وارد ﺳوﭘرﻣﺎرﮐت ھﺎ و ﻣراﮐز ﺧرﯾد اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﺷوﻧد و
ھﯾﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑرای آﻧﮭﺎ وﺟود ﻧدارد( .ﺗﺻﺎوﯾر ﺿﺑط ﺷده در دورﺑﯾن ﺳوﭘرﻣﺎرﮐت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ،ﺟواﻧﯽ ﮐﮫ ﺳن ﺑﯾﺷﺗری داﺷت از
ﺳر ﺧرﯾداران ،ﺷروع ﺑﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
ﺳوﭘرﻣﺎرﮐت ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷود و ﺳﭘس دو ﻧوﺟوان  14ﺳﺎﻟﮫ در ﻣﺣل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده و از ﭘﺷت ِ
ﮐردﻧد .ﯾﮏ ﺳرﺑﺎز اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺗوﺑﯾﺎ واﯾﺳﻣن ﮐﮫ در ﻣرﺧﺻﯽ ﺑود و اﺳﻠﺣﮫ ﻧداﺷت ،ﺑﮫ ﺳوی ﻣﮭﺎﺟﻣﺎن رﻓت و ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ
ﮔﻼوﯾز ﺷد ﺗﺎ از ﺳﺎﯾر ﻣردم ﻣراﻗﺑت ﮐرده ﺑﺎﺷد اﻣﺎ ﺧود اﯾن ﺳرﺑﺎز ﺷدﯾدا ً زﺧﻣﯽ ﺷد و ﺑﻌد از ﺳﺎﻋﺗﯽ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن درﮔذﺷت .ﯾﮏ
ﺧرﯾدار دﯾﮕر ﻧﯾز از ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻟﮕن ﻣورد ﺿرﺑﮫ ﭼﺎﻗوی ﺗرورﯾﺳت ھﺎ ﻗرار ﮔرﻓت .ﯾﮏ ﻣرد اﺳراﺋﯾﻠﯽ دﯾﮕر ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺣل رﺳﯾد و ﻣﺳﻠﺢ
ﺑود اﻣﺎ ﻋﺿو ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽ ﺷد ،ﺑﺎ ﺷﻠﯾﮏ ﮔﻠوﻟﮫ دو ﻣﮭﺎﺟم را »ﺧﻧﺛﯽ« ﮐرد .دو ﺗرورﯾﺳت اﺑﺗداء زﺧﻣﯽ ﺷدﻧد و ﺑﺎ وﺟود
اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ،ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ ﻧﻔس آﺧر را ﮐﺷﯾدﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ،ﺷﻣﺎر ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﮐﮫ در ﭘﻧﺞ ﻣﺎه ﺣﻣﻼت ﺧﺷوﻧت ﺑﺎر
ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد ،ﺑﮫ  32ﺗن اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت.
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ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺧودﮔردان ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ﮐﻣﺎﮐﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﻣراﺳم ﺗﺷﯾﯾﻊ ﺟﻧﺎزه و آﯾﯾن ھﺎی ﯾﺎدﺑود ﻋﺎﻣﻼن ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ

اﺳراﺋﯾﻠﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد و ﺑﺎ اﯾن اﻗدام ،ﻋﻣﻼً از اﯾن ﺣﻣﻼت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .در اﯾن ﻣﯾﺎن ،ﺟﻧﺑش ﺣﻣﺎس وﺧﺎﻣت اوﺿﺎع ﮐﻧوﻧﯽ را
ظﺎھرا ً ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻣﯽ داﻧد و در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی ﺧود و اظﮭﺎرات ﺳران اﯾن ﺟﻧﺑش ﺧواھﺎن ﺗﺷدﯾد ﺣﻣﻼت از ﺳوی ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ھﺎ ﻋﻠﯾﮫ
اﺳراﺋﯾﻠﯽ ھﺎ اﺳت و درﺧواﺳت دارد ﮐﮫ ﺣﻣﻼت اﻧﻔرادی ﮐﮫ ﺑدﺳت ﻧوﺟواﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺑﮫ ﺣﻣﻼت
ﻣرﮔﺑﺎر و »ﻣوﺛرﺗر« ﻣﺑدل ﺷود )ﮐﮫ ﻣﻧظور ،ﺗﮑرار ﺣﻣﻼت اﻧﻔﺟﺎری و اﻧﺗﺣﺎری ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﻟﮭﺎی  2002ﺗﺎ  2005ﻣﯾﻼدی اﺳت( .در
اﯾن ﻣﯾﺎن ،ﮐﺎﻣﻧت ھﺎ و اظﮭﺎرﻧظرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﺑران ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ در ﺻﻔﺣﺎت ﻓﯾﺳﺑوک و ﺳﺎﯾر ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد ،ھﻣﭼﻧﺎن
ﻣﻣﻠو از ﺗﺟﻠﯾل و ﺗﺣﺳﯾن از ﻧوﺟواﻧﺎن ﭼﺎﻗوﺑدﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳراﺋﯾﻠﯽ ھﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در اﯾن ﮐﺎﻣﻧت ھﺎ ﻧﺳل ﺟوان ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ
ﺑرای ﺗﮑرار اﯾن ﻧوع ﺣﻣﻼت و »اداﻣﮫ دادن راه ﺷﮭدا« اﺑراز آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.

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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