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خالل  فلسطينيا   40 عن  يزيد  ما  إصابة 
اشتباكات مع القوات اإلسرائيلية 

الفلسطينيين  بين  متعددة  اشتباكات  األسبوع  هذا  خالل  اندلعت 
مما  الغربية  الضفة  من  مختلفة  مناطق  في  اإلسرائيلية  والقوات 
للمتوسط  تقريبا  مساٍو  عدد  وهو  فلسطينيا،   43 إصابة  إلى  أدى 
األسبوعي السائد منذ مطلع هذا العام. وتلقى ما يزيد عن 60 بالمائة 
من المصابين العالج بعد استنشاقهم الغاز المسيل للدموع أما البقية 

فأصيبوا بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط أو جراء االعتداء الجسدي.

في 6 أيار/مايو اشتبك مصلون فلسطينيون مع الشرطة اإلسرائيلية 
الشرقية  القدس  األقصى في  المسجد  بوابات  إحدى  المنتشرة على 
القوات  أطلقت  المواجهات،  وخالل  المسجد.  دخول  من  منعهم  بعد 
واألعيرة  الصوت  وقنابل  للدموع  المسيل  الغاز  قنابل  اإلسرائيلية 
إلى  أدى  مما  المتظاهرين  لتفريق  بالمطاط  المغلفة  المعدنية 
وقع  آخر  حادث  وفي  أطفال.  أربعة  بينهم  من  فلسطينيا   15 إصابة 
رشق  جراء  إسرائيليان  شرطيان  أصيب  أيضا  الشرقية  القدس  في 

سيارتهم بالحجارة أثناء سفرها في حي الشيخ جراح.

وتواصلت هذا األسبوع المظاهرات المنتظمة التي تنظم احتجاجًا على 
بناء الجدار وتوسيع المستوطنات والقيود المفروضة على الوصول. 
)قلقيلية(  قدوم  المظاهرات في كفر  وتطورت مظاهرتان من هذه 
والنبي صالح )رام اهلل( إلى اشتباكات مع القوات اإلسرائيلية مما أدى 

إلى إصابة ثمانية فلسطينيين.

ما  التقرير  شملها  التي  الفترة  خالل  اإلسرائيلية  القوات  ونفذت 
الغربية  الضفة  أنحاء  في  واعتقال  تفتيش  عملية   82 مجموعه 
بالمائة في   8 بنسبة  ارتفاعا  يعد  ما  فلسطينيا وهو   127 واعتقلت 
بالمتوسط  مقارنة  المعتقلين  عدد  في  بالمائة  و34  العمليات  عدد 
في  تفتيش  عمليتا  وأدت   .2014 عام  مطلع  منذ  السائد  األسبوعي 
أيار/  11 بتاريخ  وسلفيت،  أيار/مايو،   9 بتاريخ  قلقيلية،  مدينتي 

ثمانية  إصابة  عن  أسفرت  السكان  مع  اشتباكات  اندالع  إلى  مايو، 
فلسطينيين من بينهم طفل رضيع.

وفي 12 أيار/مايو نفذت القوات اإلسرائيلية تدريبا عسكريا بالقرب 
أعلن  منطقة  في  يطا  مسافير  منطقة  في  )الخليل(  جنبا  قرية  من 

القضايا الرئيسية

إصابة ما يزيد عن 40 فلسطينيا خالل اشتباكات مع القوات اإلسرائيلية وثالثة فلسطينيين آخرين على يد المستوطنين  ●
ما يزيد عن 5,000 شخص، ومن بينهم حاالت إنسانية، ما زالوا ينتظرون مغادرة غزة عبر معبر رفح الذي ما زال مغلقا  ●

تفاقم أزمة الوقود في غزة مجبرة العديد من محطات الوقود على اإلغالق  ●

 القتلى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

 الجرحى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

 عمليات البحث واالعتقال التي
نفذتها القوات اإلسرائيلية
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بالتنسيق ننقذ األرواح

)منطقة  العسكري  التدريب  مغلقة ألغراض  منطقة عسكرية  عنها 
 50 إلحاق أضرار بما يقرب من  إلى  التدريب  918(. وأدى  نار  إطالق 
 1,200 المزروعة بالقمح. ويعيش ما يقرب من  دونما من األراضي 
فلسطينيا في 14 تجمعا سكنيا في أنحاء منطقة مسافير يطا. وفي 
عام 2012 أعلنت السلطات اإلسرائيلية عن نيتها »ترحيل« تسعة من 
إليها ألغراض  السكان  وتحديد وصول  المنطقة  من  التجمعات  هذه 

الزراعة والرعي.
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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
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إصابة ثالثة فلسطينيين وإتالف ما يقرب 
المستوطنين  يد  على  شجرة   50 من 

اإلسرائيليين
نفذها  هجمات  سبع  وقوع  التقرير  شملها  التي  الفترة  خالل  سجل 
المستوطنون أدى اثنان منها إلى إصابة ثالثة فلسطينيين وخمسة 
إلى إلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين. وأدت ثالثة حوادث أخرى 
سجلت هذا األسبوع إلى إلحاق أضرار بممتلكات المستوطنين على 

يد الفلسطينيين.

وتضمّن الحادثان اللذان أسفرا عن إصابات؛ االعتداء الجسدي على 
في  عاما،   15 العمر  من  يبلغ  فتى  بينهما  من  اثنين،  فلسطينيين 
المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في مدينة الخليل في 9 أيار/

مايو، وراع بالقرب من مستوطنة ييتاف )أريحا( في 11 أيار/مايو.

ووقع الحادث الذي أدى إلى إلحاق أضرار فادحة بالممتلكات بالقرب 
من مستوطنة بات عاين في 11 أيار/مايو عندما قطع المستوطنون 
أمر  بيت  قرية  من  لمزارعين  تعود  زيتون  وشجرة  عنب  كرمة   50
من  بالقرب  أراض  يفلحون  الذين  المزارعون  ويتعرض  )الخليل(. 
إلى  أدى  مما  والعنف  للترهيب  متواصلة  بصورة  المستوطنة  هذه 
مطلع  ومنذ  الزراعية.  النشاطات  وتقويض  ألراضيهم  فقدانهم 
نفذها  حوادث  ستة  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  سجل  العام 
إلحاق  أو  إصابات  إلى  أدت  عاين  بات  مستوطنة  من  مستوطنون 

أضرار بالممتلكات.

بالممتلكات،  أضرار  إلحاق  إلى  أدت  التي  األخرى  الحوادث  وتضمنت 
عمليات تخريب ضد منزل )كتابة شعارات على الجدران( في البلدة 
وإتالف محاصيل شعير في منطقة  الشرقية،  القدس  القديمة في 

خلة النحلة )بيت لحم( ورشق سيارات الفلسطينيين بالحجارة.

وفي  12 أيار/مايو احتجزت مجموعة من سكان قرية بورين )نابلس( 
ثالثة إسرائيليين كانوا مسافرين في سيارتين دخلوا القرية بطريق 
من  أقل  المستوطنون  وُاحتجز  السيارتين.  إحدى  وأحرقوا  الخطأ 
ساعة )ولم يتم االعتداء عليهم( ومن ثم تم إطالق سراحهم على 
بتسليمهم   قاموا  الذين  الفلسطيني  االرتباط  مكتب  يد ضباط من 
مصادر  أفادت  أيضا  األسبوع  هذا  وخالل  اإلسرائيلية.  القوات  إلى 
من  إسرائيليين  هاجمت  اإلسرائيلية  القوات  أّن  إسرائيلية  إعالمية 
أيار   6 في  األقصى  المسجد  إلى  الدخول  حاوال  عندما  امرأة  بينهما 
إلى ذلك رشق  إلى إصابتهما. باإلضافة  /مايو ولكن لم يؤدي ذلك 
القدس  في  المستوطنين  سيارات  باتجاه  الحجارة  فلسطينيون 
الشرقية ومحافظة رام اهلل مما أدى إلى إلحاق أضرار بثالث سيارات.

هدم 11 مبنى وتهجير 27 شخصا
 11 التقرير  شملها  التي  الفترة  خالل  اإلسرائيلية  السلطات  هدمت 
مبنى فلسطينيا في تجمع تل الخشبة البدوي في المنطقة )ج( في 
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نابلس في 12 أيار/مايو. وتضمنت المباني المستهدفة سبعة مبان 
سكنية من بينها خمس خيام ومبنيان قيد اإلنشاء، وبئر مياه وثالثة 
التي  الخيام  وتمّت مصادرة  مانحة.  متنقلة مولتها جهات  مراحيض 
نفذت  التي  الهدم  لعمليات  استجابًة  سابق  وقت  في  بها  التبرع  تمّ 
تهجير  عن  الهدم  عمليات  وأسفرت  التجمع.  في  الماضي  األسبوع 
27 شخصا من بينهم 18 طفال للمرة الثانية خالل أسبوع. يقع هذا 
التجمع بكامله في منطقة أعلنت عنها السلطات اإلسرائيلية منطقة 
عسكرية مغلقة. ومنذ 2012 هدم 46 مبنى في التجمّع، ما يزيد عن 

60 بالمائة منها هُدمت هذا العام.

الفلسطينية سبعة مبان  السلطات  أيار/مايو هدمت   5 و سابقا في 
في  تُستخدم؛  لم  ماشية  وحظيرة  مأهولة  غير  ستة  منها  سكنية 

القسم الواقع في المنطقة )ج( في مدينة أريحا بحجة أنها بُنيت على 
أرض خاصة مما أدى إلى تضرر 40 شخصا من بينهم 26 طفال.

أوامر  من  عددا  اإلسرائيلية  السلطات  أصدرت  ذلك  إلى  باإلضافة 
استنادي في قرية قصرى  بئر مياه وجدار  الهدم هذا األسبوع ضد 
)نابلس( ومنازل متنقلة تبرعت بها جهات مانحة في تجمّع جبل البابا 
شرق  في  تقع  شخص(   2,800( تجمعا   18 بين  من  وهو  )القدس( 
إسرائيلي. وتتعرض  ويتهددها مخطط »ترحيل«  القدس  محافظة 
الترحيل  خطر  إلى  )ج(  المنطقة  في  البدوية  التجمعات  من  العديد 

القسري بسبب مخططات مشابهة.

قطاع غزة 
 القتلى الفلسطينيون على يد

القوات اإلسرائيلية

 الجرحى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية
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هدوء نسبي في النشاطات العسكرية
الماضي  األسبوع  منذ  السائد  النسبي  الهدوء  األسبوع  هذا  استمر 
في النشاطات العسكرية. وبالرغم من أّن المجموعات الفلسطينية 
جنوب  باتجاه  غزة  قطاع  من  الصواريخ  من  عددا  أطلقت  المسلحة 
وقوع  عن  تسفر  ولم  خالية  مناطق  في  سقطت  لكنها  إسرائيل 
جوية  غارات  وقوع  عن  األسبوع  هذا  يبلغ  ولم  أضرار.  أو  إصابات 
إسرائيلية أو قصف داخل قطاع غزة. بالرغم من ذلك أطلقت القوات 
اإلسرائيلية النار في حادث واحد وقع في 7 أيار/مايو باتجاه أعضاء 
في المجموعات الفلسطينية المسلحة بالقرب من السياج شرق دير 

البلح مما أدى إلى إصابة أحدهم.

فرض  في  اإلسرائيلية  القوات  استمرت  أيضا  الفترة  هذا  وخالل 
القيود على الوصول إلى المناطق الواقعة بالقرب من السياج الذي 
يفصل بين قطاع غزة وإسرائيل وتضمنت حوادث إطالق نار باتجاه 
المدنيين الفلسطينيين المتجهين إلى المنطقة. وفي حادث وقع في 
11 أيار/مايو أصيب مدني بعد إطالق القوات اإلسرائيلية النار باتجاه 
المعدنية  الخردة  يجمعون  كانوا  الذين  الفلسطينيين  من  مجموعة 
وفي  حانون.  بيت  غرب  شمال  سابقا  الصناعية  إيريز  منطقة  من 
اإلسرائيلية  القوات  اعتقلت  األسبوع  هذا  وقعا  منفصلين  حادثين 
العبور  يحاولون  كانوا  البريج  مخيم  عزّل شرق  فلسطينيين  أربعة 
إلى إسرائيل عبر السياج بحثا عن العمل. ونفذت القوات اإلسرائيلية 
منطقة  في  خانيونس  في  لألراضي  تجريف  عملية  عن  يقل  ال  ما 

تبلغ 200 متر داخل قطاع غزة.

ثالثة  في  اإلسرائيلية  البحرية  القوات  أطلقت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
فلسطينية  صيد  قوارب  باتجاه  التحذيرية  النار  األقل  على  حوادث 
كانت تقترب أو تجاوزت حدود األميال الستة المفروضة على وصول 
إلى  الحوادث  هذه  أحد  وأدى  البحر.  في  مناطق  إلى  الفلسطينيين 
18 و19 عاما، بعد تصادم  إصابة صيادي أسماك يبلغان من العمر 

قاربين كانا يحاوالن الهرب.

معدل  اسبوعي

في  شخصين  بحق  باإلعدام  حكم  تنفيذ 
غزة

أفادت وزارة الداخلية في غزة في 7 أيار/مايو أّن حكم اإلعدام نفذ 
بحق شخصين في غزة بعد أن أدانتهما محكمة »بالخيانة والتخابر 
يبلغ من  رجل  بحق  كانت  اإلعدام  إحدى حاالت  معادية«.  مع جهات 
العمر 30 عاما من خانيونس أعدم رميا بالرصاص واآلخر رجل يبلغ 
من العمر 41 عاما من غزة أعدم شنقا في سجن الكتيبة المركزي 
في غزة. وكان آخر حكم باإلعدام نفذ في غزة في تشرين األول/
أكتوبر 2013. ويفيد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان أّن حكومة 
عشرة  بينها  من   ،2007 عام  منذ  باإلعدام  حكما   19 نفذت  غزة 
أدينوا بتهمة التخابر مع جهات أجنبية وتسعة بتهم جنائية )معظمها 
القتل(. ولم يصادق الرئيس الفلسطيني أي من هذه األحكام كما 

هو منصوص عليه في القانون الفلسطيني.
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في الفترة بين 

يناير- يونيو  2013

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2014_5_15_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

الصادرات

)معبر كيرم شالوم - 
كرم أبو سالم(

معبر رفح

معبر أيرز

 قطاع
غزة

المعدل األسبوعي 2014

المعدل األسبوعي 2012

كانون ثان - أيار 2007
ماقبل الحصار

كانون ثان - أيار 2007
ماقبل الحصار

هذا األسبوع

إلى غزة
من غزة

تنقل االشخاص عبر معبر رفح 
)أسبوعيا(

ينتظرون  شخص   5,000 عن  يزيد  ما 
العبور إلى مصر

في 7 أيار/مايو أعادة السلطات المصرية إغالق معبر رفح بعد فتحه 
شخص   800 من  يقرب  لما  سمح  مما  محدودة،  بصورة  أيام  ثالثة 
معظمهم من الحجاج بمغادرة قطاع غزة؛ كما تمكن من العودة 550 
المصري.  الجانب  على  عالقين  وأشخاص  حجاج  بينهم  من  آخرين 
وتفيد سلطة المعابر والحدود في غزة أّن ما يزيد عن 5,000 شخص 
والطالب  الطبية  الحاالت  من  معظمهم  مصر  إلى  للعبور  مسجلون 

وحملة تأشيرات السفر لدول أجنبية. 

تصاعد أزمة نقص الوقود
تفاقمت أزمت الوقود المزمنة في قطاع غزة تدريجيا خالل األسابيع 
أّن معظم  الوقود في غزة  األخيرة. وأفادت جمعية أصحاب محطات 
أو  اإلغالق  على  أجبرت  محطة   180 عددها  البالغ  الوقود  محطات 
الوقود.  احتياطيات  استنفاذ  بعد  اليوم  خالل  قليلة  ساعات  العمل 
ويعزى هذا النقص إلى إغالق السلطات اإلسرائيلية معبر كرم أبو 
سالم )كيرم شالوم( بسبب األعياد اإلسرائيلية )الفصح ويوم الذكرى 
السلطات  بين  التنسيق  في  مشاكل  وبسبب  االستقالل(،  ويوم  
الفلسطينية في غزة ورام اهلل. ومنذ إغالق األنفاق في تموز/يوليو 
2013 أصبح معبر كرم أبو سالم )كيرم شالوم( المعبر الوحيد لنقل 

الوقود إلى قطاع غزة. 

قدرتها  بنصف  العمل  في  غزة  كهرباء  توليد  محطة  استمرت 
60 ميغاوط،  أربعة محركات( وتنتج  بين  )بمحركين من  التشغيلية 
منتصف شهر  منذ  الوقود.  لشراء  الضروري  التمويل  نقص  بسبب 
كانون األول/ديسمبر 2013، بدأت حكومة  دولة قطر بتمويل الوقود 
أوائل  المتوقع أن ينتهي في  لمحطة توليد كهرباء غزة، والذي من 
تموز/يوليو 2014. وتحتاج المحطة 16 مليون لتر من الوقود شهريا 
للعمل بقدرتها التشغيلية الكاملة إلنتاج 120 ميغاوط. وتفيد شركة 
 12 بلغت  المجدولة  الكهرباء  انقطاع  فترات  أن  غزة  كهرباء  توزيع 
ساعة يوميا مما يضطر السكان إلى االعتماد على وسائل غير آمنة 

إلنارة منازلهم. 

هذا األسبوع
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