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مقتل فلسطيني على يد القوات اإلسرائيلية 
المسيل  الغاز  استنشاق  جراء  آخر  ووفاة 
للدموع وإصابة العشرات في عدة اشتباكات 

مع القوات اإلسرائيلية
أطلقت القوات اإلسرائيلية النار في منتصف ليلة الثاني من حزيران/

يونيو وقتلت فلسطينيا يبلغ من العمر 31 عاما عند حاجز زعترة في 
الضفة  ووسط  نابلس  بين  الرئيسي  الشارع  في  سلفيت  محافظة 
الغربية. وأفادت مصادر إعالمية إسرائيلية نقال عن المتحدث بلسان 
الجيش اإلسرائيلي أن النار أطلقت على الرجل بعد أن أطلق النار على 
جندي متمركز عند الحاجز، بينما تفيد مصادر فلسطينية أّن الرجل 
تاجر محلي من قرية حوارة المجاورة كان ينتظر وصول بضائعه ولم 
يطلق النار على الجنود. وبهذا يصل عدد الفلسطينيين الذين قتلوا 

على يد القوات اإلسرائيلية هذا العام 11 شخصًا.

في  مشمول  )غير  عاما   64 العمر  من  يبلغ  آخر  فلسطيني  وتوفي 
المجموع المذكور أعاله( بعد يومين من إدخاله إلى المستشفى في 
اشتباكات  للدموع خالل  المسيل  الغاز  استنشاقه  أيار/مايو جراء   25
بين الفلسطينيين والجنود اإلسرائيليين في بلدة أبو ديس )القدس(. 

وتفيد مصادر طبية أن الرجل يعاني من مرض مزمن في الرئتين.

في  اإلصابات  عدد  على  ملحوظ  ارتفاع  طرأ  األسبوع  هذا  وخالل 
في  اإلسرائيلية  القوات  مع  االشتباكات  خالل  الفلسطينيين  صفوف 
بمتوسط  مقارنة  شخصًا   84 أصيب  وإجماال،  الغربية.  الضفة  أنحاء 
اإلصابات  معظم  ونجمت   .2014 عام  في  إصابة   44 بلغ  أسبوعي 
واستنشاق   )22( بالمطاط  مغلفة  معدنية  بأعيرة  اإلصابة  عن 
خالل  اإلسرائيلية  القوات  أطلقتها  التي   )29( للدموع  المسيل  الغاز 

االشتباكات.

ووقع ما يقرب من 40 بالمائة من اإلصابات في صفوف الفلسطينيين 
)ما مجموعه 32 إصابة( في 28 أيار/مايو خالل اشتباكات وقعت في 
حرم  ذلك  في  بما  القدس  في  القديمة  البلدة  من  مختلفة  مناطق 
المسجد األقصى. واندلعت االشتباكات بسبب مسيرات نظمها مئات 

القضايا الرئيسية

مقتل فلسطيني في محافظة سلفيت على يد القوات اإلسرائيلية  ●
إصابة العشرات في اشتباكات متعددة في أنحاء الضفة الغربية، العديد منهم في القدس الشرقية  ●

بعد هدوء نسبي دام خمسة أسابيع شنت القوات اإلسرائيلية غارتين جويتين استهدفتا مواقع تدريب عسكري في غزة ردا   ●
على إطالق المجموعات الفلسطينية صواريخ لم تسفر عن وقوع إصابات.

 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

اإلسرائيليين في البلدة القديمة إلحياء »يوم القدس« والتي تضمنت 
محاوالت مجموعات إسرائيلية من الدخول إلى الحرم. وأصيب أربعة 
رشق   جراء  إسرائيليين  مدنيين  وسبعة  إسرائيليين  شرطة  رجال 

حافلتهم بالحجارة في شارع صالح الدين على يد فلسطينيين.

مع  تضامنًا  نظمت  مظاهرات  خالل  فلسطينيا   31 كذلك  وأصيب 
الطعام.  عن  إضرابا  ينظمون  الذين  الفلسطينيين  األسرى 
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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

399 137

50 25

الحوادث المتصلة بالمستوطنين*
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وأصيب نصف هؤالء خالل اشتباكات وقعت في مدينة طولكرم )15( 
أما البقية فأصيبوا في البلدة القديمة في كل من القدس والخليل 

ومدخل مخيم الفوار لالجئين )الخليل( وبلدة تقوع )بيت لحم(.

اشتباكات  خالل  االسبوع  هذا  إصابات  من  خمسة  وقوع  عن  وأبلغ 
اهلل(  )رام  المغير  في  واعتقال  تفتيش  عمليات  سياق  في  وقعت 
ومدينة طوباس، ودير استية )سلفية( وعنزه )جنين( ومدينة جنين. 
وحتى هذا التاريخ من العام نفذت القوات اإلسرائيلية 1,890 عملية 
عن  وأسفرت  الغربية  الضفة  في شمال  معظمها  واعتقال  تفتيش 

81 إصابة.

إضافة إلى ذلك أصيب أربعة فلسطينيين خالل مظاهرات أسبوعية 
توسيع  وضد  الجدار  ضد  بلعين  قرية  في  منهما  اثنتان  نظمت 
وأصيب  قلقيلية.  في  وكيدوميم  اهلل  رام  في  حالميش  مستوطنة 
اإلسرائيلية  القوات  بين  اشتباكات  خالل  آخرين  فلسطينيين  ستة 
جيب  سيارة  تصادم  بعد  اندلعت  )الخليل(  أمر  بيت  قرية  وسكان 
عسكرية إسرائيلية وسيارة فلسطينية بالقرب من القرية. وأصيب 

أيضا أحد الركاب الفلسطينيين  ويبلغ 15 عاما.

إصابة أربعة فلسطينيين من بينهم ثالثة 
أطفال في حوادث متصلة بالمستوطنين

أدت  بالمستوطنين  سُجّل هذا األسبوع وقوع سبعة حوادث متصلة 
إلى وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين أو أضرار بممتلكاتهم 
مطلع  منذ  إصابات   7 البالغ  األسبوعي  للمتوسط  مماثل  عدد  وهو 

عام 2014.

ووقعت خمس حوادث من حوادث هذا األسبوع في محافظة نابلس 
إلحاق أضرار  إلى  إصابات واألخرى  إلى وقوع  واحدة منها  أدت  حيث 
إسرائيليون  مستوطنون  رشق  أيار/مايو   29 في  بالممتلكات. 
مستوطنة  من  بالقرب  أغنامه  يرعى  كان  فلسطيني  راع  بالحجارة 
براخا دون أن يسفر ذلك عن إصابته. وأدت هذه الحادثة إلى اندالع 
تدخلت  المجاورة  بورين  قرية  وسكان  المستوطنين  بين  اشتباكات 
على إثرها القوات اإلسرائيلية وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع 
مما أدى إلى إصابة فلسطيني آخر. وتضمنت الحوادث األربع األخرى 
قطع 25 شجرة من أشجار الزيتون واللوز بالقرب من مستوطنة إيلي 
)نابلس( في 26 أيار/مايو؛ والسماح للماشية برعي أراض فلسطينية 
مزروعة بالقرب من البؤرة االستيطانية إيش كوديش )نابلس( مما 
أدى إلى إلحاق أضرار بـ45 دونما من األراضي المزروعة بالقمح في 
مستوطنتي  من  بالقرب  تسافر  كانت  سيارة  ورشق  أيار/مايو؛   27
نصب  كهرباء  عمود  وتدمير  أضرارًا؛  بها  ألحق  مما  ويتسهار  براخا 
حديثا في قرية بورين في 29 أيار/مايو. وتعد قرية بورين من بين 
لعنف مستوطني مستوطنتي  منتظمة  تتعرض بصورة  قرى  ستة 

يتسهار وبراخا.
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بعد  فلسطينيين  أطفال  ثالثة  إصابة  األخرى  الحوادث  وتضمنت 
االعتداء عليهم بالضرب في البلدة القديمة في القدس في 28 أيار/

مايو والبلدة القديمة في الخليل في 1 حزيران/يونيو

 100 14 مبنى وتضرر ما يقرب من  هدم 
شخص

فلسطينيا  مبنى   14 األسبوع  هذا  اإلسرائيلية  السلطات  هدمت 
تستخدم لكسب العيش وبئري مياه )تسعة في المنطقة )ج( وخمسة 
بناء  تراخيص  على  حصولها  عدم  بحجة  الشرقية(  القدس  في 
عمليات  نتيجة  تهجير  حالة  أي  وقوع  عدم  من  وبالرغم  إسرائيلية. 

الهدم فقد تضرر ما يقرب من 100 شخص.

تبلغ  للماشية  حظيرة  األسبوع  هذا  هدمت  التي  المباني  بين  ومن 
مساحتها 1000 متر مربع في قرية راس طيرة في قلقيلية )هدمت 
في 29 أيار/مايو( ما أدى إلى تضرر ست عائالت تتألف من 30 شخصا. 
في  حزما  قرية  في  السيارات  لتصليح  ورش  كذلك خمس  وهدمت 
محافظة القدس )4 في المنطقة )ج( وواحدة في القدس الشرقية( 
لـ27  اليش  إلى تضرر مصادر كسي  أدى  2 حزيران/يونيو مما  في 
شخصا من بينهم 13 طفال. وأغلقت السلطات اإلسرائيلية في قرية 
حزما أيضا في 2 حزيران/يونيو ثالث محالت وصادرت بضائعها مما 
بحجة عدم حصول  الحادث  ووقع هذا  عائالت.  أربع  إلى تضرر  أدى 
المحالت على تراخيص بناء وبحجة أّن أصحابها ال يدفعون الضرائب.

وهدمت السلطات اإلسرائيلية في المنطقة )ج( أيضا حائطان مبنيان 
 1 في  )نابلس(  قصرى  قرية  في  زراعية  أرض  حول  الحجر  من 
بيت  في  رحال  وادي  تجمّع  في  زراعيتين  وغرفتين  حزيران/يونيو؛ 
لحم في 2 حزيران/يونيو مما أدى إلى تضرر 26 شخصا من بينهم 

11 طفال.

2 حزيران/يونيو  المباني األخرى في القدس الشرقية في  وهُدمت 
وتضمنت هدم إضافة لمنزل في حي الطور كانت تستخدم كورشة 
لأللمنيوم، وهدم إضافة لمنزل في حي راس العمود كانت تستخدم 
جراء  وتضرر  سلوان.  حي  في  للماشية  حظيرتين  وهدم  كمخزن، 

عمليات الهدم هذه 15 شخصا.

وفي 28 أيار/مايو هجّرت السلطات اإلسرائيلية ثماني عائالت مؤلفة 
منازلهم  من  مؤقتة  بصورة  طفال،   27 بينهم  من  شخصا   62 من 
إجراء  أمام  المجال  إلفساح  ساعات  لعدة  البقيعة  حمصة  تجمّع  في 
تدريب عسكري للجيش اإلسرائيلي. ويقع التجمّع في منطقة مغلقة 
مخصصة للتدريبات العسكرية أو »منطقة إطالق نار«. وتمتد مثل 
هذه المناطق على 18 بالمائة من الضفة الغربية )أكبر من المنطقة 
المخصصة للمنطقة أ( يقع فيها 38 تجمعا رعويا صغيرا يعيش فيها 

ما يقرب من 6,200 شخص.

قطاع غزة 
 القتلى الفلسطينيون على يد

القوات اإلسرائيلية

 الجرحى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية
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تستهدف  اإلسرائيلية  الجوية  الغارات 
مواقع تدريب عسكري، وإصابة اثنين من 

صيادي األسماك 
يبلغ عن  لم  أسابيع في غزة حيث  استمر خمسة  بعد هدوء نسبي 
غارتان  اإلسرائيلية  الجوية  القوات  شنت  جوية،  غارات  أي  وقوع 
يد  على  صواريخ  إطالق  على  ردا  حزيران/يونيو   2 في  جويتان  
المجموعات الفلسطينية المسلحة باتجاه جنوب إسرائيل. واستهدفت 
الغارات موقعين للتدريب العسكري في خانيونس ومنطقة الزيتون 
في مدينة غزة، ولم تسفر عن وقوع إصابات. بالرغم من ذلك أبلغ 
عن إلحاق أضرار بدفيئات زراعية في خانيونس. وأبلغ أّن صاروخا 
إسرائيل  جنوب  في  خالية  منطقة  في  غزة سقط  من  أطلق  واحدا 
وآخر سقط داخل غزة ولم تسفر عن وقوع إصابات أو إلحاق أضرار 

بالممتلكات.

على  القيود  فرض  في  األسبوع  هذا  اإلسرائيلية  القوات  واستمرت 
الذي  السياج  من  بالقرب  تقع  مناطق  إلى  الفلسطينيين  وصول 
األسماك.  صيد  مناطق  إلى  باإلضافة  إسرائيل  عن  غزة  يفصل 
القوات  أطلقت  األسبوع  وقعت هذا  األقل  على  وفي خمسة حوادث 
التحذيرية باتجاه قوارب صيد فلسطينية  النار  البحرية اإلسرائيلية 

معدل  اسبوعي
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المعدل األسبوعي 
في الفترة بين 

يناير- يونيو  2013

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2014_6_06_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(

كانت تقترب أو تجاوزت حدود األميال الستة المفروضة على وصول 
اثنين من  إلى إصابة  أدى  البحر مما  إلى مناطق في  الفلسطينيين 
أيار/مايو(،  و30   27 )في  منفصلين  حادثين  في  األسماك  صيادي 
واعتقل 15 صيادًا آخر  بعد إجبارهم على القفز في البحر والسباحة 
نحو الزوارق اإلسرائيلية. وأطلق سراح معظم المعتقلين في اليوم 

التالي.

ووقعت هذا األسبوع عدة حوادث بالقرب من السياج لم تسفر عن 
وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات. ونفذت القوات اإلسرائيلية في 
إليها ما ال يقل عن ثالثة حوادث عمليات  الوصول  المقيد  المنطقة 
بعد  وانسحبت  غزة  داخل  تقريبا  متر   100 بلغت  لمسافة  توغل 

تجريف األراضي في المنطقة.

إعادة فتح معبر رفح أمام الحجاج
و3   1 بين  ما  الفترة  في  رفح  معبر  فتح  المصرية  السلطات  أعادت 
من  يقرب  لما  سمح  مما  أسبوعين  دام  إغالق  بعد  حزيران/يونيو 
2,500 شخص معظمهم من الحجاج بالعبور في االتجاهين. وتفيد 
سلطة المعابر والحدود في غزة أنه رغم فتح المعبر لمدة ثالثة أيام 
ما يزال ما يزيد عن 10,000 مسافر مسجلون وينتظرون العبور إلى 
مصر ومعظمهم من الحاالت الطبية والطالب وحملة تأشيرات السفر 

لدول اجنبية. 

ومنذ تموز/يوليو 2013 تكرر إغالق المعبر ولم يسمح بالعبور سوى 
لعدد محدود من الحاالت اإلنسانية. وزاد إغالق المعبر من أثر القيود 
الفلسطينيين  التي تفرضها إسرائيل منذ زمن طويل على وصول 

عبر معبر إيريز مع إسرائيل.

استمرار انقطاع الكهرباء في غزة
استمرت محطة توليد كهرباء غزة في العمل بنصف قدرتها التشغيلية 
)محركين من بين أربعة محركات( بسبب نقص التمويل وما ينجم 
عنه من نقص الوقود، منتجة 60 ميغاوط فحسب في الوقت الذي 
وصل فيه الطلب ذروته وبلغ 350 ميغاوط. وتحتاج المحطة شهريا 
الكاملة  التشغيلية  بقدرتها  للعمل  الوقود  من  لتر  مليون   16 إلى 
 7.6 من  يقرب  ما  بلغ  شهري  بمعدل  مقارنة  ميغاوط،   120 إلنتاج 
مليون لتر حصلت عليها المحطة شهريا منذ مطلع عام 2014. وتفيد 
شركة توزيع كهرباء غزة أن فترات انقطاع الكهرباء المجدولة بلغت 

هذا األسبوع

هذا األسبوع

12 ساعة يوميا مما يضطر السكان إلى االعتماد على وسائل غير 
آمنة إلنارة منازلهم. وما زال نقص الكهرباء يعطل تزويد الخدمات 
الثاني/يناير  كانون   14 ومنذ  والمياه.  الصحة  ومنها  األساسية 
انخفض تزويد الوقود للمحطة تدريجيا بسبب مشاكل في التنسيق 
فترات  من  غزة  سكان  معظم  يعاني  وبالتالي  اهلل.  ورام  غزة  بين 

طويلة النقطاع الكهرباء.


