اﺧﺑﺎر ﺗرور و ﻧزاع اﺳراﺋﯾﻠﯽ – ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ*
) 24ﻓورﯾﮫ ﺗﺎ اول ﻣﺎرس (2016

ﺣﻣﻠﮫ ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺑر در ﻣرﮐز ﺧرﯾد ﺷﮭرک اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﻧﺷﯾن »ﻣﻌﻠﮫ ادوﻣﯾم« در ﻧزدﯾﮑﯽ اورﺷﻠﯾم .ﺗﺻوﯾر راﺳت :ﻟﺣظﮫ ای از ﻓﯾﻠم ﺿﺑط ﺷده
در دورﺑﯾن ﻣدارﺑﺳﺗﮫ اﻣﻧﯾﺗﯽ اﯾن ﻣرﮐز ﺧرﯾد ﮐﮫ در آن دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺗرورﯾﺳت ﻧوﺟوان ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺑر ﺑﮫ ﻧﮕﮭﺑﺎن اﺳراﺋﯾﻠﯽ اﯾن ﻣرﮐز ﺧرﯾد
ﺣﻣﻠﮫ ﮐرده و او را ﺷدﯾدا ً زﺧﻣﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﺻوﯾر ﭼپ :ﺗرورﯾﺳت ﻋﺎﻣل اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺳﻌدی ﻋﻠﯽ اﺑو ﺣﺎﻣد« دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ھﻣﯾن
ﻣرﮐز ﺧرﯾد ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﺷﻐول ﺑوده اﺳت )ﻋﮑس از :ﺻﻔﺣﮫ ﻓﯾﺳﺑوک ﺷﺑﮑﮫ ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ »اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﮫ« در رام ﷲ 28 ،ﻓورﯾﮫ .(2016

رﺋوس ﮔزارش
n

ﺣﻣﻼت ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ھﺎ ،اﮐﺛرا ً ﺑﺎ ﭼﺎﻗو و ﺳﻼح ﺳرد ﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯾﺎن و ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن اﺳراﺋﯾﻠﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ وارد ﺷﺷﻣﯾن ﻣﺎه

ﺧود ﺷده اﺳت ،ﮐﻣﺎﮐﺎن اداﻣﮫ دارد ،و اﯾن ھﻔﺗﮫ ،ﻣﮭﻣﺗرﯾن رﺧدادھﺎ از اﯾن دﺳت ،در ﺷﮭرک ھﺎی اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﻧﺷﯾن »ﺑﯾت
اِل«» ،ﻣﻌﻠﮫ ادوﻣﯾم« و »ﮔوش ﻋﺗﺻﯾون« در ﮐراﻧﮫ ﺑﺎﺧﺗری ﺑوﻗوع ﭘﯾوﺳت .ھر ﺳﮫ ﺷﮭرک ﺑﮫ اورﺷﻠﯾم ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮏ
ھﺳﺗﻧد .در ﺣﻣﻠﮫ ﯾﮏ ﺗرورﯾﺳت ﭼﺎﻗوﮐش ﺑﮫ ﯾﮏ اﻓﺳر دوره ذﺧﯾره ارﺗش اﺳراﺋﯾل در ﻧزدﯾﮑﯽ »ﮔوش ﻋﺗﺻﯾون« اﯾن
اﻓﺳر ﺑﮫ طور ﺳطﺣﯽ زﺧﻣﯽ ﺷد وﻟﯽ ﺑر اﺛر ﮔﻠوﻟﮫ اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﺷﻠﯾﮏ ﺷده از ﺳوی ﺳﺎﯾر ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﺑﮫ طرف ﺗرورﯾﺳت
ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ،اﯾن اﻓﺳر ﻧﯾز از ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺳﯾﻧﮫ ﮔﻠوﻟﮫ ﺧورد و ﭘس از ﺳﺎﻋﺗﯽ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن اورﺷﻠﯾم درﮔذﺷت .در ﺣﻣﻠﮫ ﯾﮏ
ﺗرورﯾﺳت ﻧوﺟوان ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ﻧﯾز ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺑر ﺑﮫ ﻧﮕﮭﺑﺎن اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﯾﮏ ﻣرﮐز ﺧرﯾد در ﺷﮭرک »ﻣﻌﻠﮫ ادوﻣﯾم« اﯾن
ﻧﮕﮭﺑﺎن ﺑﺷدت زﺧﻣﯽ ﺷد .اﯾن ﺗرورﯾﺳت از ﺳوی اﺳراﺋﯾﻠﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر و ﮐﺳب در ھﻣﯾن ﻣرﮐز ﺧرﯾد اﺳﺗﺧدام ﺷده و از
اﯾن راه درآﻣد داﺷت .ﺑﺎ اﺣﺗﺳﺎب اﻓﺳر ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ،ﺷﻣﺎر اﺳراﺋﯾﻠﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾن دوره از ﺑﺣران ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد ،ﺑﮫ
 33ﺗن اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت )ﺷﻣﺎر اﺳراﺋﯾﻠﯽ ھﺎی ﮐﺷﺗﮫ ﺷده  30ﺗن اﺳت؛ ﯾﮏ ﺗن آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ و ﯾﮏ ﭘﻧﺎھﺟوی ارﯾﺗره ای ﻧﯾز
ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد .ﺧﺑرﮔزاری ﻓراﻧﺳﮫ ﺷﻣﺎر ﮐﺷﺗﮫ ھﺎی اﺳراﺋﯾﻠﯽ را  28ﺗن ﻣﯾداﻧد زﯾرا ﺑﺣران را از ﺷب ﺳﺎل ﻧو ﯾﮭودی ﺑﮫ
ﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽ آورد( .در اﯾن ﻣدت ﻧﯾز ﺑﮫ اﺣﺗﺳﺎب ﺧﺑرﮔزاری ﻓراﻧﺳﮫ  178ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ﮐﮫ اﮐﺛرا ً ﺗرورﯾﺳت ھﺎی ﻋﺎﻣل ﺣﻣﻼت
در اﯾن دوره ﺑوده اﻧد ،ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد؛ ﯾﮏ ﭘﻧﺎھﺟوی ﺳوداﻧﯽ ﻧﯾز ﻋﺎﻣل ﯾﮏ ﺣﻣﻠﮫ ﭼﺎﻗوﮐﺷﯽ ﺑوده ﮐﮫ او ﻧﯾز ﮐﺷﺗﮫ ﺷده و
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻧﯾت اﺳراﺋﯾل ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺷواھد اﯾن اﺣﺗﻣﺎل را ﻣطرح ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ﭘﻧﺎھﺟو ﺑﮫ داﻋش ﺗﻣﺎﯾل داﺷﺗﮫ زﯾرا در ﺗﻠﻔن
ھﻣراه او ﺷﻣﺎری ﻋﮑس ﻧﯾروھﺎی داﻋش در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮭﺎن دﯾده ﺷده ﺑود(.
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ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾت داﺧﻠﯽ اﺳراﺋﯾﻠﯽ دو ﺑرادر ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ را2در ﺷﮭر ﺣﺑرون ،اﻟﺧﻠﯾل ،در ﮐراﻧﮫ ﺑﺎﺧﺗری دﺳﺗﮕﯾر ﮐردﻧد

ﮐﮫ ﻣظﻧون ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﮏ ﺗﯾراﻧدازی ﺑﮫ ﺳوی ﻧظﺎﻣﯾﺎن و ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن اﺳراﺋﯾﻠﯽ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺎھﮭﺎی ﻧواﻣﺑر  2016ﺗﺎ ژاﻧوﯾﮫ
 2016ھﺳﺗﻧد .ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﺣﻣﺎس ﺗﻣﺎﯾل داﺷﺗﮫ اﺳت .از اﯾن دو ﺑرادر اﺳﻠﺣﮫ ای ﻧﯾز ﮐﮫ ظﺎھرا ً ﺗﮏ ﺗﯾراﻧدازی
ھﺎ ﺑﺎ آن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷده اﺳت ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗوﻗﯾف ﺷده اﺳت .اﻣﺎ اﯾن اﺳﻠﺣﮫ ﺳﺎﺧت ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ دﺳت ﺳﺎز اﺳت و
در ﯾﮏ ﻣﺳﺟد ﭘﻧﮭﺎن ﺷده ﺑود.

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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