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يزيد  ما  وإصابة  فلسطينيين  فتيين  مقتل 
عن 60 آخرين خالل اشتباكات ومظاهرات

15 و16  للنكبة في   66 الذكرى  المظاهرات إلحياء  العديد من  نظم 
أيار/مايو في أنحاء الضفة الغربية. وتطورت بعض هذه المظاهرات 
فتيين  مقتل  إلى  أدت  اإلسرائيلية  القوات  مع  عنيفة  اشتباكات  إلى 
فلسطينيين وإصابة 64 فلسطينيا آخرين وخمسة جنود إسرائيليين.

أيار/مايو   15 في  قتال  عاما   17 العمر  من  البالغان  الفتيان  وكان 
بيتونيا  عند حاجز  اشتباكات وقعت  بأعيرة حية خالل  إصابتهما  بعد 
20 فلسطينيًا آخر خالل  بالقرب من سجن عوفر )رام اهلل(، وأصيب 
االشتباكات. وتفيد شهادات شهود العيان باإلضافة إلى مقطع فيديو 
الزمان  في  للحجارة  رشق  هنالك  يكون  لم  أنّه  الحادث  خالل  صور 
الفتيان كانا أعزلين. وفتح  و المكان الذي وقع فيه حادث القتل وأّن 
عدد  مجموع  يصل  وبهذا  الحادث.  في  تحقيقا  اإلسرائيلي  الجيش 
الخسائر البشرية الفلسطينيين منذ مطلع عام 2014 إلى 11 مقارنة 

بمقتل ثمانية فلسطينيين في الفترة المماثلة من عام 2013.

نُظمت عند حاجز قلنديا  ووقعت اشتباكات مشابهة خالل مظاهرات 
المنطقة  في  الخليل  ومدينة  )القدس(،  الرام  بلدة  وفي  )القدس(، 
التي تسيطر عليها إسرائيل، والولجة )بيت لحم(، وبيت أمر )الخليل(، 
بينهم  من  فلسطينيا   54 إصابة  عن  أسفرت  المناطق؛  من  وغيرها 
17 طفال. وأصيب ثلثي الفلسطينيين جراء األعيرة المعدنية المغلفة 
استنشاق  بسبب  إما  البقية  وأصيب  المطاطية،  األعيرة  أو  بالمطاط 
المسيل  الغاز  بقنابل  المباشرة  اإلصابة  أو  للدموع  المسيل  الغاز 
سياق  في  الفلسطينيين  المصابين  عدد  انخفض  وإجماال،  للدموع. 
باإلصابات  مقارنة  كبيرا  انخفاضا  النكبة  يوم  واشتباكات  مظاهرات 
التي وقعت في سياق المظاهرات التي نُظمت في يوم النكبة في عام 
2013 )188( وعام 2012 )376( ولم تسجل أي حالة قتل خالل هذه 

المظاهرات في السنوات السابقة.

وأصيب هذا األسبوع أيضا 15 فلسطينيا من بينهم خمسة أطفال في 
اندلعت خالل  اإلسرائيلية  الشرطة  اشتباكات مع  أيار/مايو خالل   16

عملية تفتيش واعتقال في حي العيسوية في القدس الشرقية.

القضايا الرئيسية

مقتل فتيين فلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 60 خالل اشتباكات مع القوات اإلسرائيلية في أنحاء الضفة الغربية، معظمها   ●
وقع خالل مظاهرات نظمها الفلسطينيون إلحياء ذكرى النكبة.

هدم 22 مبنى في 11 تجمعا في المنطقة )ج(، معظمها في منطقة مخطط شرق 1 وحولها في القدس الشرقية.  ●
القوات  أطلقتها  بأعيرة  فلسطينيين  مدنيين  أربعة  أصيب  إسرائيل،  وجنوب  غزة  قطاع  في  النسبي  الهدوء  من  بالرغم   ●

اإلسرائيلية بالقرب من السياج وأصيب فلسطينيان آخران على يد القوات المصرية في البحر.

 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

المتصلة  الحوادث  عدد  انخفاض 
 50 من  يقرب  ما  وإتالف  بالمستوطنين، 

شجرة 
المستوطنين  هجمات  عدد  في  طفيفًا  انخفاضا  األسبوع  هذا  شهد 
أضرار  إلحاق  أو  فلسطينيين  إصابة  عن  أسفرت  التي  اإلسرائيليين 
عام  مطلع  منذ  المسجل  األسبوعي  بالمعدل  مقارنة  بممتلكاتهم 
يد  على  حادثة  أي  األسبوع  هذا  يسجل  ولم   .)7 مقابل   4(  2014

الفلسطينيين ضد المستوطنين اإلسرائيليين.
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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

399 133

50 26

الحوادث المتصلة بالمستوطنين*
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ووقع حادثان من حوادث هذا األسبوع بالقرب من مستوطنة كوخاف 
جسديا  اعتداءا  تضمن  أحدهما  اهلل،  رام  محافظة  في  هشاحار 
إشعال  تضمن  وآخر  أيار/مايو(   13 )في  فلسطيني  راع  وإصابة 
أيار/مايو(.   17 النار في دونمين من األرض المزروعة بالقمح )في 
اإلسرائيليين  المستوطنين  رشق  بعد  أخرى  إصابة  حالة  وسجلت 
)رام  نحليئيل  مستوطنة  من  بالقرب  فلسطينية  سيارات  بالحجارة 
بالقرب  األسبوع  هذا  الثالث  الحادث  ووقع  أيار/مايو.   19 في  اهلل( 
أّن  أبلغ  حيث  لحم  بيت  محافظة  في  عيليت  بيتار  مستوطن  من 

المستوطنين اإلسرائيليين أتلفوا 48 شجرة زيتون فلسطينية.

في  والتهجير  الهدم  عمليات  من  موجة 
منطقة مخطط شرق 1 و حولها في شرق 

القدس 
عمليات  من  موجة  أيار/مايو   19 في  اإلسرائيلية  السلطات  نفذت 
القدس  )ج( في تالل  المنطقة  الهدم في ستة مناطق سكانية في 
وحولها.    1 شرق  االستيطاني  المخطط  منطقة  في  الشرقية 
األحمر- والخان  والكسارة،  النخيلة،  المتضررة  التجمعات  وتضمنت 
والعيزرية.  البابا  وجبل  السمن،  األحمر-مكب  والخان  متهاوش 
وإجماال هدم 13 مبنى بحجة عدم حصولها على تصاريح للبناء، مما 
50 آخرين  23 طفال وتضرر  37 شخصا من بينهم  إلى تهجير  أدى 
سكنية  مبان  أربعة  المستهدفة  المباني  وتضمنت  آخر.  أو  بشكل 
الضيوف  الستقبال  وخيمة  لألعالف  تخزين  ووحدة  خارجي  ومطبخ 
هذه  من  أربعة  للماشية.  حظائر  وثالثة  متنقلة  مراحيض  وثالثة 

المباني مولتها جهات مانحة. 

 2,800( سكنيا  تجمعا   18 تتضمن  التي  المنطقة  هذه  تحديد  وتمّ 
معظم  لترحيل  رسمي  إسرائيلي  مخطط  لتنفيذ  كأولوية  شخص( 
من  محدود  عدد  إلى  )ج(  المنطقة  أنحاء  في  الواقعة  التجمعات 
المواقع. وتم تخصيص معظم هذه المنطقة لتوسيع المستوطنات 
من  أنه  إلى  باإلضافة   ،1 شرق  مخطط  بينها  ومن  اإلسرائيلية 
المنطقة  بهذه  أدوميم  معاليه  جدار مستوطنة  يحيط  أن  المخطط 
أّن  من  قلقه  عن  سابقا  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وأعرب  أيضا. 
قسري  ترحيل  عمليات  تمثل  قد  هذه  »الترحيل«  عمليات  تطبيق 

تتعارض مع القانون الدولي.

أيار/مايو   18 في  اإلسرائيلية  القوات  فككت  األسبوع،  هذا  وخالل 
إلى  باإلضافة  مانحة  جهات  مولتها  سكنية  خيام  ثالثة  وصادرت 
أدى  مما  نابلس  في  البدوي  الخشبة  تل  تجمّع  في  اسمنت  خالطة 
إلى تهجير 27 شخصا، من بينهم 18 طفال، للمرة الثالثة خالل ثالثة 

أسابيع.

وتمّ تقديم هذه الخيام استجابة لعمليات الهدم التي نفذت األسبوع 
الماضي. باإلضافة إلى ذلك أصدرت السلطات اإلسرائيلية عددا من 
 15 إلى  باإلضافة  ذاته  التجمّع  في  األسبوع  هذا  البناء  وقف  أوامر 
مبنى سكنيا، ثمانية منها مولتها جهات مانحة دولية، وثمانية حظائر 

للماشية في خربة غوين الفوقا )الخليل(.
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وفي الخليل أيضا في القسم الواقع في المنطقة )ج( من بلدة إذنا 
هدمت القوات اإلسرائيلية وأزالت ستة أعمدة كهرباء تزود الكهرباء 

لـ15 أسرة بحجة أنها نصبت بدون الحصول على تصاريح.

وفي القدس الشرقية هدمت السلطات اإلسرائيلية أربعة مبان من 
بينها منزل في جبل المكبر وورشة ألمنيوم في راس العمود ومحل 
تجاري في شعفاط ومخزن في بيت حنينا. وأدت عملية الهدم األولى 
خمسة  بينهم  من  أشخاص  ثمانية  من  مكونة  عائلة  تهجير  إلى 
أطفال، في حين أدت عمليات الهدم األخرى إلى تضرر مصادر كسب 
السلطات  هدمت  العام  من  التاريخ  هذا  وحتى  شخصا.   24 عيش 
اإلسرائيلية 31 مبنى في القدس الشرقية مما أدى إلى تهجير 100 

شخص.

القوات  يد  على  شجرة   600 اقتالع 
اإلسرائيلية في محافظة بيت لحم

في 19 أيار/مايو جرفت القوات اإلسرائيلية ثمانية دونمات من األرض 
في قرية نحالين )بيت لحم(، واقتلعت ما يقرب من 600 شجرة لوز 
قد  اإلسرائيلية  السلطات  وكانت  سنوات.  عشر  عن  يزيد  عمرها 
أصدرت قبل شهرين أمر إخالء ضد هذه األرض بحجة أنها مخصصة 
وتصديق  مراجعة  وتمّت  دولة«.  »أراضي  أو  حكومية  كممتلكات 
في  اإلسرائيلية  المدنية  اإلدارة  من  لجنة  يد  على  التخصيص  هذا 
2012 بغرض تخصيص األرض للتوسع االستيطاني. وتدعي عائلة 

فلسطينية ملكيتها لألرض وفلحتها خالل السنوات األخيرة.

قطاع غزة 
 القتلى الفلسطينيون على يد

القوات اإلسرائيلية

 الجرحى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية
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بالقرب  فلسطينيين  مدنيين  ستة  إصابة 
من السياج وفي البحر

بالرغم من الهدوء النسبي السائد في غزة حيث لم يبلغ عن وقوع 
أي غارات جوية أو إطالق صواريخ أصيب هذا األسبوع أربعة مدنيين 
فلسطينيين بعد إطالق القوات اإلسرائيلية النار عليهم في المنطقة 
حيث  غزة:  في  الفاصل  السياج  من  بالقرب  إليها  الوصول  المقيد 
أصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاما كان يجمع العشب الجاف لماشيته 
في منطقة تبعد عن السياج 600 متر، وأصيب رجالن كانا يجمعان 
الشاطئ  من  بالقرب  السمك  كان يصطاد  ورجل  المعدنية،  الخردة 
ونفذت  غزة.  قطاع  شمال  متر   300 السياج  عن  تبعد  منطقة  في 
القوات اإلسرائيلية في المنطقة المقيد الوصول إليها ما ال يقل عن 

عملية تجريف لألراضي في منطقة تبلغ 200 متر داخل غزة.

باإلضافة إلى ذلك، الحقت القوات البحرية اإلسرائيلية وأطلقت في 
كانت  فلسطينية  صيد  قوارب  باتجاه  التحذيرية  النار  حوادث  عدة 
وصول  على  المفروضة  الستة  األميال  حدود  تجاوزت  أو  تقترب 
الفلسطينيين إلى مناطق في البحر. ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو 
معدات  ودمرت  قاربين  صادرت  اإلسرائيلية  القوات  أّن  غير  أضرار، 
 19 اإلنسان في حادث وقع في  لحقوق  الميزان  ويفيد مركز  صيد. 
من  القفز  أسماك  صيادي  من  اإلسرائيلية  القوات  طلبت  أيار/مايو 
اعتقالهما  قبل  البحرية  القوات  زورق  باتجاه  والسباحة  قاربيهما 
أيار/  19 وفي  بحوزتهما.  التي  الصيد  ومعدات  قاربهما  ومصادرة 
مايو أيضا أطلقت القوات البحرية المصرية النار باتجاه قوارب صيد 
إلى  أدى  المصرية، مما  المياه  إبحارها بالقرب من  أثناء  فلسطينية 

إصابة اثنين من صيادي األسماك بأعيرة معدنية مغلقة بالمطاط.
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في الفترة بين 
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http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2014_5_22_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.
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تنقل االشخاص عبر معبر رفح 
)أسبوعيا(

إعادة فتح معبر رفح أمام الحجاج
بعد إغالق دام 12 يوما، فتحت السلطات المصرية معبر رفح لمدة 
من  معظمهم  شخص   3,000 من  يقرب  لما  سمح  مما  أيام  ثالثة 
الحجاج و المعتمرين بالعبور في االتجاهين. باإلضافة إلى ذلك سمح 
بدخول قافلتين من المساعدات الطبية الدولية و140 حمولة شاحنة 
من مواد البناء األساسية مخصصة للمشاريع القطرية. وتفيد سلطة 
المعابر والحدود في غزة أّن ما يزيد عن 10,000 شخص مسجلون 
وحملة  والطالب  الطبية  الحاالت  من  معظمهم  مصر  إلى  للعبور 

تأشيرات السفر لدول أجنبية. 

هذا األسبوع

هذا األسبوع


