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االشتباكات في  ملموس   انخفاض 
واإلصابات

بينهم  من  فلسطينيا  مدنيا   21 األسبوع  هذا  خالل  أصيب 
خمسة أطفال في اشتباكات اندلعت مع القوات اإلسرائيلية. 
اإلصابات خالل  بعدد  مقارنة  ملموسا  انخفاضا  هذا  ويمثل 
بالمعدل  ومقارنة   )270 عن  يقل  ال  )ما  الماضي  األسبوع 
أي  تقع  ولم   .)116( العام  بداية  منذ  السائد  األسبوعي 

إصابات في صفوف القوات اإلسرائيلية.

باتجاه  الحجارة  فلسطينيون  شبان  رشق  أيار/مايو   21 في 
القوات اإلسرائيلية عند مدخل مخيم الجلزون لالجئين )رام 
بالغة  اشتباك عنيف أصيب خالله بجراح  إلى  أدى  اهلل( مما 
 13 العمر  من  أحدهما  يبلغ  فلسطينيان  طفالن  الخطورة 
الطفلين  أن  الطبية  المصادر  وتفيد  عاما.   15 واآلخر  عاما 
0.22 ملم وهو رصاصات أصغر  أصيبا بأعيرة يبلغ قطرها 
)5.56 ملم(. وأصيب  المعتادة  الحية  وأقل فتكا من األعيرة 
خالل األسبوع الماضي خمسة أطفال بمثل هذه األعيرة في 

الموقع ذاته.

وسجل نصف إصابات هذا األسبوع خالل اشتباكات إضافية 
في المظاهرات األسبوعية. وتضمنت هذه مظاهرة نظمت 
اإلغالق  على  لالحتجاج  )قلقيلية(  قدوم  كفر  قرية  في 
مستوطنة  بأمن  تتعلق  ألسباب  القرية  لمدخل  المتواصل 
كيدوميم، ومظاهرتين في قرية بلعين )رام اهلل( والمعصرة 
األراضي  الذي يفصل  الجدار  بناء  احتجاجًا على  )بيت لحم( 
في  فوقعت  المتبقية  اإلصابات  أما  القريتين.  عن  الزراعية 
وقريتي  القدس  في  القديمة  البلدة  في  اعتقال  عمليتي 

بدرس وبيتونيا )رام اهلل(.

القضايا الرئيسية

أصيب خالل اشتباكات مع القوات اإلسرائيلية 21 مدنيا فلسطينيا من بينهم طفالن أصيبا إصابتين خطيرتين؛ وأصيب   ●
خمسة مستوطنين إسرائيليين على يد فلسطينيين في حوادث رشق بالحجارة.

تهجير عشر عائالت فلسطينية في سياق عمليات الهدم في القدس الشرقية والمنطقة )ج(.  ●
السلطات اإلسرائيلية توسع مناطق صيد األسماك المسموح للصيادين الوصول إليها من 3 إلى 6 أميال بحرية من   ●

الشاطئ.
الجانب  عالقين على  كانوا  فلسطيني  4,500 مسافر  يقرب من  لما  إلى غزة  العبور  أتاح  مما  رفح  معبر  فتح  إعادة   ●

المصري وأتاح الخروج من غزة لما يزيد عن 5,000 آخرين، من بينهم حاالت مرضية.

 القتلى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

 الجرحى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

 عمليات البحث واالعتقال التي
نفذتها القوات اإلسرائيلية
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إسرائيليين مستوطنين  خمسة   إصابة 
رشق حوادث  في  فلسطينيين  يد   على 
 بالحجارة؛ وإتالف ما ال يقل عن 500 شجرة

فلسطينية
رشق  أيار/مايو   23 في  سُجال  للحجارة  رشق  حادثي  أدى 
مسافرة  كانت  إسرائيلية  سيارات  الفلسطينيون  خاللهما 
رام  في  وسلواد  لحم  بيت  في  الخضر  قرية  من  بالقرب 
وتفيد  إسرائيليين.  مستوطنين  خمسة  إصابة  إلى  اهلل 
لحركة  المشتركة  القيادة  أّن  إسرائيلية  إعالمية  مصادر 
)مجلس يش( االستيطانية عبرت عن قلقها حول االرتفاع 
الغربية  الضفة  أنحاء  في  الحجارة  رشق  حوادث  في  الحاد 
في األشهر األخيرة. واحتج القادة على ما اعتبروه »انعدام 
فرض القانون« ضد الفلسطينيين الذين يرشقون الحجارة 

وطالبوا الجيش اإلسرائيلي بتسهيل تعليمات إطالق النار.

راع  إسرائيليون  مستوطنون  هاجم  آخر  حادث  وفي 
اعاقة  من  يعاني  أيضا  )وهو  يطا  قرية  من  فلسطيني 
جسدية( وأصابوه بجراح بالقرب من مستوطنة معون في 

الخليل.

إسرائيليون  مستوطنون  أشعل  أيضا  األسبوع  هذا  وخالل 
النار أو رشوا مواد كيماوية على ما ال يقل عن 500 شجرة 
وبورين  أيار/مايو(   24 و   22 )في  بيتللو  قرية  في  زيتون 
في نابلس )في 25 أيار/مايو(. ومنذ مطلع عام 2013 أتلف 
المستوطنين  يد  على  وشتلة  شجرة   4,050 من  يقرب  ما 
مما أدى إلى تضرر مصادر كسب رزق أصحابها. ومن بين 
»يش  منظمة  قدمتها  شكوى   162 عددها  البالغ  الشكاوى 
دين« اإلسرائيلية غير الحكومية في األعوام ما بين 2005 
و2012 بخصوص حوادث تخريب لألشجار الفلسطينية لم 

تؤد سوى واحدة حتى اآلن إلى إدانة المشتبه به.

محلين  على  المستوطنون  استولى  األسبوع  هذا  وخالل 
تجاريين في البلدة القديمة في القدس الشرقية في أعقاب 
ملكيتهم  ادعوا  الذي  المستوطنين  لصالح  محكمة  قرار 

للمحلين.

الهدم عمليات  جراء  عائلة   19  تهجير 
والتدريبات العسكرية اإلسرائيلية

هدمت السلطات اإلسرائيلية خالل هذا األسبوع سبعة مبان 
المنطقة  وفي  الشرقية  القدس  في  فلسطينية  سكنية 
للبناء.  إسرائيلية  تراخيص  على  حصولها  عدم  بحجة  )ج( 
ونتيجة لذلك هُجرت عشر عائالت تتألف من 44 شخصا من 

بينهم 20 طفال.

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

359 178

49 29

604 253

879 459

الحوادث المتصلة بالمستوطنين*
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قطاع غزة 

في  اإلسرائيلية  القوات  هدمتها  التي  المباني  وتضمنت 
القدس الشرقية منزلين في جبل المكبر ومنزال ومرحاضا 
التي  المباني  تضمنت  )ج(  المنطقة  وفي  الطور.  حي  في 
الجفتلك في غور  قرية  مبان سكنية في  أربعة  استهدفت 
هدم  أوامر  كذلك  اإلسرائيلية  السلطات  وأصدرت  األردن. 
ومسجدا  األردن  غور  في  المباني  عشرات  ضد  بناء  ووقف 

في قرية بورين في نابلس.

البقيعة  عائالت من حمصة  تسع  أيار/مايو طردت   27 في 
إطالق  »منطقة  عنها  أعلن  منطقة  في  تعيش  )طوباس( 
إلفساح  ساعات  ثماني  لمدة  األردن  غور  شمال  في  نار« 

 استمرار الهدوء النسبي، ومضاعفة منطقة
صيد األسماك

صيد  مناطق  األسبوع  هذا  اإلسرائيلية  السلطات  وسعت 
أميال   6 إلى  إليها  الوصول  للصيادين  المسموح  األسماك 
بحرية  أميال  الستة  حدود  كانت  وقد  الشاطئ.  من  بحرية 
قد طبقت في السابق في سياق تفاهمات وقف إطالق النار 
التوسيع  هذا  ولكن   2012 الثاني/نوفمبر  تشرين   21 في 
تمّ تقليصه في 21 آذار/مارس 2013 والعودة إلى مسافة 
الفلسطينية  المجموعات  إطالق  على  ردًا  بحرية  أميال   3
عشوائية  قيود  تطبيق  تسبب  وقد  للصواريخ.  المسلحة 
غير منتظمة على الوصول إلى البحر خالل الفترة األخيرة 
أرباح  جني  من  تمكنهم  عدم  من  الصيادين  خشية  إلى 
شهر  في  القيود  تخفيف  بعد  أنفقوها  التي  استثماراتهم 
المسموح  الحالية  المنطقة  وتمثل  الثاني/نوفمبر.  تشرين 
التي  األسماك  صيد  منطقة  من  بالمائة   30 بالصيد  فيها 
عام  في  أوسلو  اتفاقية  بموجب  للفلسطينيين  خصصت 
1994 )20 ميل بحري(. ومن المطلوب توسيع هذه الحدود 
صيد  قطاع  تنشيط  إعادة  أجل  من  بحريا  ميال   12 إلى 

األسماك.

وخالل هذا األسبوع أطلقت القوات البحرية اإلسرائيلية النار 
التحذيرية وخراطيم المياه في 10 حوادث على األقل باتجاه 
من  بالقرب  متواجدين  كانوا  فلسطينيين  أسماك  صيادي 
حدود األميال الستة الجديدة. وبالرغم من عدم اإلبالغ عن 
وقوع أية إصابات فقد أبلغ عن إلحاق أضرار بمعدات الصيد. 
الوصول  على  المفروضة  المشابهة  القيود  سياق  وفي 
بين  الفاصل  السياج  من  بالقرب  الواقعة  األراضي  إلى 
التحذيرية  النار  اإلسرائيلية  القوات  أطلقت  وغزة  إسرائيل 

 القتلى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

 الجرحى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية
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طرد  وقد  إسرائيلي.  عسكري  تدريب  إجراء  أمام  المجال 
مجمّعات  عدة  في  يعيشون  شخصًا   340 عن  يقل  ال  ما 
في شمال غور األردن بصورة مؤقتة إلفساح المجال أمام 
وبعضهم  العام،  هذا  مطلع  منذ  عسكرية  تدريبات  إجراء 
طرد عدة مرات في السابق. وتعيش بعض هذه المجمّعات 
عنها  اإلعالن  من  طويلة  فترة  قبل  الحالية  مواقعهم  في 
»مناطق إطالق نار«. وتفيد السلطات اإلسرائيلية أّن سكان 
من  إخراجهم  ويتمّ  »متسللين«  يعتبرون  المجمعات  هذه 

المنطقة لسالمتها الشخصية خالل التدريب.

في حادثين على األقل باتجاه أشخاص كانوا في المنطقة 
يبلغ  انسحابها. ولم  ونفذت عمليات تجريف لألراضي قبل 

عن وقوع إصابات.

مقتل عامل في حادث متصل باألنفاق
في حادث وقع في 24 أيار/مايو قتل عامل فلسطيني يبلغ 
من العمر 20 عاما جراء انهيار نفق أثناء عمله بداخله مما 
منذ  باألنفاق  المتصلة  الحوادث  في  القتلى  عدد  أوصل 
مطلع عام 2013 إلى 13 شخصا. وأصيب حتى هذا التاريخ 
من عام 2013، 11 عامال فلسطينيا في حوادث األنفاق. وما 
مصدر  أهم  البناء  بسوء  بعضها  يتميز  التي  األنفاق  زالت 
لنقل مواد البناء المحظور دخولها عبر المعابر الرسمية مع 
إسرائيل، باإلضافة إلى الوقود الذي يُشترى من مصر بثمن 

أقل من ثمنه في إسرائيل.
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إصدار حكم إعدام آخر في غزة
أيار/مايو أصدرت محكمة عسكرية في غزة حكم   23 في 
43 عاما بعد  العمر  يبلغ من  اإلعدام شنقا ضد فلسطيني 
إدانته »بالتعاون مع جهة معادية«. ويعتبر هذا الحكم حكم 
اإلعدام الثالث الذي يصدر منذ مطلع هذا العام مما أوصل 
السلطة  تأسيس  منذ  أصدرت  التي  اإلعدام  أحكام  عدد 
الفلسطينية في عام 1994 إلى 135، من بينها 108 أحكام 
بين  من  ونفذ  الغربية.  الضفة  في  و27  غزة  في  أصدرت 
25 حكما في قطاع غزة  بينها  27 حكما من  األحكام  هذه 
الرئاسة  مصادقة  على  الحصول  بدون  نفذت  منها   14(

الفلسطينية( وحكمين في الضفة الغربية.

إعادة فتح معبر رفح
عليه  تسيطر  الذي  رفح  معبر  فتح  أعيد  أيار/مايو   21 في 
مصر بعد خمسة أيام من اإلغالق في أعقاب اختطاف سبعة 
في  مسلحة  مجموعة  يد  على  المصرية  القوات  أفراد  من 
إلى  العبور  أتاح  مما  أيار/مايو،   16 في  سيناء  جزيرة  شبه 
غزة لما يقرب من 4,500 مسافر فلسطيني كانوا عالقين 
يزيد عن  لما  الخروج من غزة  وأتاح  المصري  الجانب  على 
5,000 آخرين، من بينهم حاالت مرضية. ويعتبر معبر رفح 
العالم الخارجي في ظل القيود  العبور الوحيدة إلى  نقطة 
مع  إيريز  معبر  عبر  الفلسطينيين  تنقل  على  المفروضة 

إسرائيل.

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2013_05_31_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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