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خالل فلسطينيا   30 عن  يزيد  ما   إصابة 
اشتباكات مع القوات اإلسرائيلية

سجل هذا األسبوع عدد من االشتباكات العنيفة بين المدنيين 
الفلسطينيين والقوات اإلسرائيلية، بالرغم من ذلك ما زال 
قليل  االشتباكات  هذه  خالل  الفلسطينيين  المصابين  عدد 
خالل  المسجل  األسبوعي  المعدل  ربع  من  أقل   – نسبيا 

األشهر الخمسة الماضية.

بيت  األسبوع في قرية  إصابات هذا  إصابة من   15 ووقعت 
أمر في محافظة الخليل، خالل مظاهرتين نظمتا تضامنا مع 
األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية وخالل عملية 
تفتيش واعتقال نفذها الجيش اإلسرائيلي. وأصيب عشرة 
خالل  )قلقيلية(  قدوم  كفر  قرية  في  آخرين  فلسطينيين 
المتواصل  اإلغالق  ضد  تنظم  التي  األسبوعية  المظاهرة 
ألحد مداخل القرية الرئيسية. وأصيب خمسة مدنيين آخرين 
رشق  بعد  وقعت  متفرقة  اشتباكات  في  إسرائيلي  وجندي 
شاب فلسطيني الحجارة على قوات إسرائيلية في بلدة الرام 
)القدس( وحاجز بيتونيا )رام اهلل( ومدخل عزون )قلقيلية( 

والبلدة القديمة في القدس.

حزيران/  21 في  الشرقية  القدس  في  وقع  حادث  وفي 
النار باتجاه رجل  يونيو أطلق حارس أمن إسرائيلي مسلح 
إسرائيلي يبلغ من العمر 46 عاما مما أدى إلى مقتله. وتفيد 
أّن  اعتقد  أن  بعد  النار  أطلق  الحارس  أّن  إعالمية  مصادر 
الذين  اإلسرائيليين  مهاجمة  ينوي  فلسطينيا  كان  الضحية 
وفتحت  الحارس  اعتقل  وقد  المبكى.  حائط  عند  يصلون 

الشرطة اإلسرائيلية تحقيقا في الحادث.

القضايا الرئيسية

عدد  زال  ما  ذلك  رغم  الغربية،  الضفة  في  اإلسرائيلية  والقوات  الفلسطينيين  المدنيين  بين  االشتباكات  استمرار   ●
اإلصابات الناجمة عنها أقل نسبيا مقارنة باألشهر الماضية.

استئناف إطالق الصواريخ على يد المجموعات الفلسطينية المسلحة والغارات الجوية اإلسرائيلية على غزة ولكن دون   ●
اإلبالغ عن وقوع إصابات. تم اغالق معبر كيرم شالوم )كرم أبو سالم( لمدة يومين وتقييد الحركة عبر معبر ايرز 

لتشمل فقط الحاالت االنسانية.
سلطات غزة تعدم مدنيين فلسطينيين بعد إدانتهما »بالتعاون مع إسرائيل«.  ●

 القتلى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

 الجرحى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

 عمليات البحث واالعتقال التي
نفذتها القوات اإلسرائيلية
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المتصلة الهجمات  عدد   انخفاض 
بالمستوطنين

سجل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في الفترة التي شملها 
اإلسرائيليون  المستوطنون  نفذها  هجمات  ثالث  التقرير 
وإلحاق  الفلسطينيين  صفوف  في  إصابات  وقوع  إلى  أدت 
أضرار بممتلكاتهم، وهو ما يمثل انخفاضا مقارنة بالمعدل 
التاريخ  هذا  حتى  الحوادث  هذه  لمثل  المسجل  األسبوعي 
نفذها  هجمات  أي  األسبوع  هذا  تقع  ولم   .2013 عام  من 

فلسطينيون ضد المستوطنين االسرائيليين.

وفي حادث وقع في 24 حزيران/يونيو بالقرب من مستوطنة 
كرميل )الخليل( اعتدى المستوطنون اإلسرائيليون جسديا 
إلى  أدى  مما  الفلسطينيين  الماشية  رعاة  من  اثنين  على 
وأدى  عاما.   17 العمر  من  يبلغ  فتى  أحدهما  إصابتهما، 
الشرقية(  )القدس  حنينا  بيت  في  وقعا  آخرين  عنف  حادثا 
ومخيم الجلزون لالجئين )رام اهلل( إلى إلحاق أضرار بـ24 
سيارة فلسطينية. وخالل الحادث األخير كتب المستوطنون 
في سياق هجمات  يقع  الحادث  هذا  أّن  إلى  تشير  شعارات 
مجموعات  بعض  اتبعتها  سياسة  وهي   – الثمن«  »بطاقة 
ثني  إلى  تهدف  األخيرة  السنوات  خالل  المستوطنين 
مناقضة  تعتبر  تدابير  اتخاذ  عن  اإلسرائيلية  السلطات 

لمصالح الحركة االستيطانية.

وفي 17 حزيران/يونيو )لم يشملها التقرير السابق( أشعل 
مستوطنون إسرائيليون النار في خزان مياه ولوحة كهرباء 
يستخدمها عمال ينفذون مشروعا في قرية عصيرة القبلية 
)نابلس( تموله الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. ويهدف 
القبلية  عصيرة  لقرى  المياه  تزويد  تسهيل  إلى  المشروع 

ومادما وعوريف.

القدس في  أصحابه  يد  على  منزل   هدم 
الشرقية

السلطات  تنفذ  لم  شهرين  عن  يزيد  ما  منذ  األولى  للمرة 
من  بالرغم  هدم.  عملية  أي  األسبوع  هذا  اإلسرائيلية 
البلدة  ُأجبرت عائلة فلسطينية على هدم منزلها في  ذلك 
القديمة في القدس بعد تسلمها أمرا بالهدم من السلطات 
اإلسرائيلية وذلك لتفادي دفع غرامات. وقد أدى الهدم إلى 
باإلضافة  أطفال.  ثالثة  بينهم  من  أشخاص  سبعة  تهجير 
وقعت  حادثة  خالل  اإلسرائيلية  القوات  صادرت  ذلك  إلى 
18 حزيران/يونيو مرحاضا متنقال في مجمّع أم الخير  في 

بالقرب من يطا بحجة عدم حصوله على ترخيص للبناء.

عمليات الهدم والتهجير
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*ب الحوادث التي أدت إلى وقوع إصابات أو أضرار بممتلكات الفلسطينيين

المباني التي هدمت

الفلسطينيون الذي هُجروا

الحوادث التي أدت إلى وقوع إصابات أو أضرار بممتلكات المستوطنين

357 196

49 31

604 282

886 506

الحوادث المتصلة بالمستوطنين*
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قطاع غزة 
والغارات الصواريخ  إطالق  استئناف   رغم 

 الجوية لم يبلغ عن وقوع خسائر بشرية
ما  الفترة  في  المسلحة  الفلسطينية  المجموعات  أطلقت 
بين 19 و24 حزيران/يونيو عددا من القذائف باتجاه جنوب 
وقوع  يبلغ عن  ولم  داخل غزة  إسرائيل، سقطت معظمها 
خسائر بشرية أو أضرار. وردا على إطالق الصواريخ شنت 
القوات الجوية اإلسرائيلية غارات جوية على موقعي تدريب 
عسكريين في خانيونس ورفح وعلى منطقة مفتوحة في 
إلحاق  إلى  الغارات  وأدت  حزيران/يونيو.   24 في  البلح  دير 
أضرار بعدد من المنازل المجاورة وشبكة تغذي بالكهرباء 

400 منزال.

السلطات اإلسرائيلية تفرض قيودا على وصول  زالت  وما 
السياج  طول  على  الواقعة  األراضي  إلى  الفلسطينيين 
الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل وعلى مناطق البحر التي 
وقعا  حادثين  وفي  الشاطئ.  من  بحرية  أميال   6 تتجاوز 
باتجاه  النار  اإلسرائيلية  القوات  أطلقت  األسبوع  خالل هذا 
فلسطينيين  وعلى  المنطقة،  في  يعملون  كانوا  مزارعين 
إلى  قانونية  غير  بصورة  السياج  عبور  يحاولون  كانوا 
األسبوع  هذا  وأبلغ  إصابات.  وقوع  عن  يبلغ  ولم  إسرائيل، 
واحدة  تجريف  عملية  نفذت  اإلسرائيلية  القوات  أّن  عن 
القوات  أطلقت  األقل  على  واحد  حادث  وفي  لألراضي. 
فلسطينية  صيد  قوارب  باتجاه  النار  اإلسرائيلية  البحرية 
كانت مبحرة بالقرب من حدود الستة أميال بحرية، إلجبارها 

على التراجع ومغادرة المنطقة. 

غزة معابر  على  القيود  من  المزيد   فرض 
في أعقاب إطالق الصواريخ

المعبر  اإلسرائيلية  القوات  أغلقت  حزيران/يونيو   24 في 
شالوم  كيرم  معبر  وهو  البضائع  لنقل  المخصص  الوحيد 
)كرم أبو سالم( لمدة يومين ردًا على إطالق الصواريخ على 
يد المجموعات الفلسطينية المسلحة. وُفرضت قيود أخرى 
على عبور المسافرين عبر معبر إيريز إذ تمّ قصر العبور 
ولم  لها فحسب،  المصرح  الطارئة  اإلنسانية  الحاالت  على 
في  يعملون  الذين  والفلسطينيين  األعمال  لرجال  يُسمح 

المنظمات غير الحكومية بالعبور.

البناء ومواد  الوقود  كميات  في   انخفاض 
عبر األنفاق

وقف  إلى  تهدف  التي  جهودها  المصرية  السلطات  واصلت 
وغزة.  مصر  بين  الحدود  أسفل  الواقعة  األنفاق  نشاط 

 القتلى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

 الجرحى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

0هذا األسبوع
20133 )لتاريخ اليوم(
201233 )لنفس الفترة(
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ومواد  الوقود  كميات  في  حادّ  انخفاض  طرأ  لذلك  ونتيجة 
البناء المتوفرة في أسواق غزة.

ولم يدخل هذا األسبوع سوى ما معدله 300,000 لتر تقريبا 
األنفاق  عبر  والديزل(  البنزين  ذلك  في  )بما  الوقود  من 
يوميا، أي ما يقرب من 30 بالمائة من الكمية التي أدخلت 
خالل األسابيع الماضية. وانعكس هذا النقص في طوابير 
السيارات التي اصطفت عند محطات الوقود في جميع أنحاء 
غزة. بالرغم من ذلك، لم يؤثر هذا النقص حتى اآلن على 
بثلثي  زالت تعمل  ما  التي  توليد كهرباء غزة  عمل محطة 

طاقتها الكاملة )120 ميغاوط(.

أّن  الفلسطينية  الصناعات  اتحاد  يفيد  ذلك،  إلى  وإضافة 
حجم مواد البناء التي تدخل عبر األنفاق انخفض إلى أقل 
عن  يزيد  بما  مقارنة  األسبوع  هذا  يوميا  طن   2,000 من 
7,000 طن كانت تدخل يوميا عبر األنفاق خالل األسابيع 
والحصى  االسمنت  أسعار  زالت  ما  لذلك  ونتيجة  الماضية. 

وقضبان الفوالذ مرتفعة مقارنة بالفترات السابقة.

 سلطات غزة تعدم رجلين فلسطينيين
اإلعدام  حكم  غزة  سلطات  نفذت  حزيران/يونيو   22 في 
في رجلين أحدهما يبلغ من العمر 43 عاما واآلخر 49 عاما 
أصدر فيهما حكم اإلعدام في أوائل عام 2013 بعد إدانتهما 
حكمين  أوّل  الحكمان  هذا  ويعد  إسرائيل«.  مع  »بالتعاون 
يتمّ تنفيذهما في غزة منذ بداية العام. باإلضافة إلى ذلك 
حزيران/يونيو   20 في  غزة  في  عسكرية  محكمة  أصدرت 
الذريعة  لنفس  فلسطيني  رجل  على  شنقا  اإلعدام  حكم 
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عام  مطلع  منذ  أصدر  الذي  الخامس  اإلعدام  حكم  وهو 
.2013

إن محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية يعتبر بطبيعته 
فيما  وخصوصا  الدولية  اإلنسان  حقوق  لمعايير  مخالفا 
عادلة.  قضائية  إجراءات  على  الحصول  بضمانات  يتصل 
بين  من  أّن  اإلنسان  لحقوق  الفلسطيني  المركز  ويفيد 
غزة  في  أصدرت  أحكام   110 عددها  البالغ  اإلعدام  أحكام 
 29 1994 نفذ  منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في عام 
حكما )16 منها نفذت بدون الحصول على مصادقة الرئاسة 

الفلسطينية(.

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2013_06_28_english.pdf

.yassinm@un.org ، +972 (0)2 5829962 للمزيد من المعلومات، االتصال على مي ياسين

النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة اإلنجليزية

يرجى المالحظة أن األرقام الواردة في هذا التقرير خاضعة للتغيير بناء على ورود معلومات اضافية.

 نقل البضائع
)معبر كيرم شالوم - كرم أبو سالم(

الواردات
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