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أعقاب  في  مكثفة  عسكرية  عمليات  تنفيذ 
االشتباه باختطاف ثالثة شبان إسرائيليين 
يزيد  ما  وإصابة  فلسطيني  مدني  ومقتل 

عن 73 آخرين خالل االشتباكات
واسعة  عسكرية  عمليات  تنفيذ  اإلسرائيلية  القوات  تواصل 
باختطاف  االشتباه  أعقاب  في  حزيران/يونيو   13 منذ  النطاق 
ثالثة شبان إسرائيليين )اثنان منهما يبلغان من العمر 16 عاما 
المنطقة  )في  لحم  بيت  مدينة  غرب  جنوب  عاما(   19 والثالث 
سراحهم.  وإطالق  المخطوفين  على  العثور  بهدف  وذلك  )ج( 
مدارس  من  منازلهم  إلى  عودتهم  طريق  في  الثالثة  وكان 
إسرائيليتين  مستوطنتين  في  فيها  يتعلمون  )يشيفاه(  دينية 
في جنوب الضفة الغربية. وبالرغم من عدم إعالن أي منظمة 
مسؤوليتها حتى اآلن إال أّن السلطات اإلسرائيلية تنسب العملية 

لخلية من حركة حماس.

ركزت  مكثفة  دهم  عمليات  العسكرية  النشاطات  وتضمنت 
لتشمل  الحقا  توسعت  ولكنها  الخليل  مدينة  على  البداية  في 
مئات  تفتيش  العمليات  هذه  سياق  في  وتمّ  أخرى.  مناطق 
المنازل معظمها في مدينة الخليل والقرى المجاورة لها وهي 
تفوح وبيت كاحل وحلحول ودورا وبيت أمر؛ وأبلغ السكان في 
أّن أثاثهم تعرض للتدمير. وفي إحدى عمليات  بعض الحاالت 
التفتيش التي نفذت في مدينة الخليل في 15 حزيران/يونيو 
أبلغ أّن القوات اإلسرائيلية فجرت الباب الرئيسي لمنزل مما أدى 
القوات  العمليات فرضت  وفي سياق هذه  إصابة طفلين.  إلى 
اإلسرائيلية قيودا متعددة على الوصول تضرر جراءها سكان 
الخليل في الغالب )أنظر القسم أدناه(. وإجماال اعتقلت القوات 
اإلسرائيلية حتى نهاية الفترة التي شملها هذا التقرير ما يزيد 
عن 200 فلسطينيا معظمهم نشطاء وقادة في حركتي حماس 

القضايا الرئيسية

تنفيذ عمليات عسكرية مكثفة في أعقاب االشتباه باختطاف ثالثة شبان إسرائيليين ومقتل مدني فلسطيني وإصابة ما   ●
يزيد عن 70 آخرين في اشتباكات مع القوات اإلسرائيلية.

الخدمات واألسواق وأماكن  إلى  الوصول  المتواصلة تعيق  العسكرية  العمليات  التنقل في سياق  المفروضة على  القيود   ●
العمل وخصوصا في محافظة الخليل.

مدنيين  وإصابة سبعة  غزة،  في  فلسطينية مسلحة  مجموعة  في  استهدف عضوا  فلسطيني خالل هجوم  مقتل طفل   ●
وإلحاق أضرار بما يقرب من 25 منزال خالل غارات جوية.

إغالق معابر إسرائيل مع غزة جزئيا حتى إشعار آخر.  ●

 القتلى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

 الجرحى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

 عمليات البحث واالعتقال التي
نفذتها القوات اإلسرائيلية
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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

399 156

50 34

الحوادث المتصلة بالمستوطنين*
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والجهاد اإلسالمي )من بينهم أعضاء في المجلس التشريعي 
الفلسطيني السابق(.

القوات  بين  اشتباكات  اندالع  إلى  العمليات  بعض  وأدت 
اإلسرائيلية والسكان الفلسطينيين، أدت إلى حالة قتل واحد 
حزيران/  16 ليلة  منتصف  وفي  االقل.  على  إصابة  وثالثين 

النار وقتلت فلسطينيا يبلغ   يونيو أطلقت القوات اإلسرائيلية 
اهلل(  )رام  لالجئين  الجلزون  مخيم  في  عاما   21 العمر  من 
عملية  أعقاب  في  اندلعت  اشتباكات  خالل  اثنين  وأصابت 
عنيفة  اشتباكات  وقوع  عن  أيضا  وأبلغ  المخيم.  في  تفتيش 
في السياق ذاته في مناطق مختلفة في محافظة الخليل من 
بينها مدينة الخليل وحلحول ودورا وبيت أمر باإلضافة إلى حي 
العيسوية في القدس الشرقية وقرية قطنة )رام اهلل( ومدينة 

نابلس.

وسجلت اشتباكات إضافية هذا األسبوع خالل مظاهرات نُظمت 
تضامنا مع ما يزيد عن 100 معتقال إداريا فلسطينيا ينفذون 
إضرابا عن الطعام، باإلضافة إلى المظاهرات المنتظمة التي 
مجموعه  ما  وأصيب  المستوطنات.  وتوسيع  الجدار  ضد  تنفذ 
 )28( معظمهم  أصيب  المواجهات  هذا  خالل  فلسطينيا   40
القدس  المسجد األقصى في  13حزيران/يونيو في حرم  في 
الشرقية، والباقي أصيب في مدينة الخليل، وبيت أمر، ومخيم 
قدوم  وكفر  اهلل(  )رام  وبلعين  )الخليل(،  وحلحول  العروب 

)قلقيلية(. وأصيب اثنان من أفراد القوات اإلسرائيلية أيضا.

وإجماال، أصيب 73 فلسطينيا على يد القوات اإلسرائيلية خالل 
المتوسط  من  بكثير  أعلى  وهو  التقرير  شملها  التي  الفترة 
األسبوعي المسجل منذ مطلع عام 2014 )44(. ونجمت معظم 
اإلصابات جراء اإلصابة بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط )24( 
وشظايا القنابل الصوتية أو شظايا النوافذ الزجاجية )22(. أما 
 ،)3( الحية  واألعيرة   )11( الصوتية  بالقنابل  فأصيبوا  البقية 
ورذاذ الفلفل )4( أو قنابل الغاز المسيل للدموع )2(  واالعتداء 

الجسدي )5( أو استنشاق الغاز المسيل للدموع )2(.

تعيق  التنقل  على  المفروضة  القيود 
الوصول إلى الخدمات وأماكن العمل 

فرضت القوات اإلسرائيلية منذ 13 حزيران/تموز سلسلة من 
القيود على التنقل في سياق العمليات العسكرية مما أدى إلى 
تعطيل وصول الفلسطينيين إلى الخدمات واألسواق وأماكن 
العمل. وفرض معظم هذه القيود في أنحاء محافظة الخليل 
عددهم  )البالغ  سكانها  على  أو  الخليل  مدينة  في  وتمركزت 
680,000 نسمة أو ما يقرب من 25 بالمائة من سكان الضفة 
لعام  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  تقدير  الغربية، 

.)2014
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وأغلق ثالثة من مداخل المدينة الرئيسية أمام حركة المرور 
األخرى  الثالثة  المداخل  عبر  بالوصول  التحكم  تمّ  حين  في 
حديثا  نصبت  بحواجز  والفحص(  يونس  والنبي  )حلحول 
األشخاص  وثائق  عندها  المتمركزين  الجنود  يفحص  حيث 
ويفتشون سياراتهم )حتى نهاية الفترة التي شملها التقرير(. 
وبالرغم من أّن هذه اإلجراءات أدت إلى تأخيرات طويلة لم يُبّلغ 
عن منع وصول أحد من السكان. ونصبت القوات اإلسرائيلية 
مدينة  من  بالقرب  إضافية  محاور  عند  أيضا  حديثة  حواجز 
ودورا  حلحول  لبلدات  الرئيسي  المدخل  بينها  ومن  الخليل 
وإذنا ومخيم الفوار لالجئين حيث يوقف الجنود اإلسرائيليين 

ويفتشون السيارات الفلسطينية.

وتعرضت الغالبية العظمى من سكان محافظة الخليل لسلسلة 
من  السكان  منع  وتضمنت  التنقل  على  اإلضافية  القيود  من 
المتاح  الوحيد  بالطريق  يتحكم  الذي  النار  وادي  حاجز  عبور 
الضفة  وجنوب  وسط  بين  الواصل  الفلسطينيين  لمعظم 
إلى  الوصول  تصاريح  مفعول  إبطال  إلى  باإلضافة  الغربية، 
المستوطنات،  مناطق  وبعض  وإسرائيل  الشرقية  القدس 
ومنع الرجال البالغة أعمارهم ما بين 20 و50 عاما من السفر 

إلى األردن عبر جسر ألنبي.

باإلضافة إلى ذلك أبلغ عن تأخيرات طويلة عند حاجزي قلندية 
المشاة  من  لكل  الشرقية  القدس  إلى  المؤديين  والزعيّم 
والسيارات باإلضافة إلى مصادرة تصاريح حملة هوية الضفة 

الغربية.

وفي السياق ذاته أغلقت القوات اإلسرائيلية المدخل الرئيسي 
)قلقيلية(  وعزون  ترابية  تلة  بواسطة  الطبيب  عزبة  لقرية 
محافظة  في  )وكالهما  الرئيسية  البوابة  إغالق  بواسطة 
على  سكانهما  من   9,500 من  يقرب  ما  أجبر  مما  قلقيلية( 

سلوك طرق التفافية طويلة.

هجمات انتقامية ينفذها المستوطنون 
هجمات  تضمنت  الحوادث  من  سلسلة  األسبوع  هذا  وقعت 
ضد  إسرائيليون  مستوطنون  نفذها  ترهيب  وحوادث 
بخطف  االشتباه  عن  اإلعالن  أعقب  معظمها  الفلسطينيين 
الشبان اإلسرائيليين الثالثة. وأدت عشرة من هذه الحوادث إلى 
إصابات في صفوف الفلسطينيين أو إلحاق أضرار بممتلكاتهم، 
وهو أعلى بقليل من المتوسط األسبوعي لمثل هذه الحوادث 
فلسطينيون  نفذها  عمليات  أربع  وأدت   .)7( العام  مطلع  منذ 

هذا األسبوع إلى إلحاق أضرار بممتلكات المستوطنين.

حزيران/يونيو   16 في  إسرائيليون  مستوطنون  احتشد 
)دوار  لحم  بيت  محافظة  في  رئيسيين  طرق  مفترقي  عند 

هذه  وخالل  وأغلقوهما.  الخضر(  ومفترق  عتصيون  جوش 
فلسطينيتين  سيارتين  المستوطنون  أوقف  االحتجاجات 
واعتدوا على سائقيهما بالضرب مما أدى إلى إصابتهما وألحقوا 
حوادث  أربعة  وقوع  عن  أيضا  وأبلغ  أخرى.  بسيارة  أضرارا 
فلسطينية  سيارات  ضد  مستوطنين  يد  على  بالحجارة  رشق 
مما أدى إلى إصابة ثالثة فلسطينيين بالقرب من مستوطنة 
كرني شومرون )قلقيلية(، وإلحاق أضرار بسيارات بالقرب من 
)القدس  وسلوان  باهر  صور  وحي  )نابلس(  يتسهار  مفترق 
الشرقية(. وخالل الحادث الذي وقع بالقرب من كرني شومرون 
أربعة  بعلية مزروعة في  أيضا محاصيل  المستوطنون  اقتلع 

دونمات من األراضي.

النار  المستوطنين أشعلوا  أّن  أبلغ  وفي ثالثة حوادث إضافية 
وألحقوا أضرارا في ممتلكات زراعية فلسطينية من بينها عشر 
دونمات مزروعة بالقمح بالقرب من مستوطنة جفعات زئيف 
)القدس(، وغرفة زراعية و50 شجرة زيتون في قرية حوسان، 
في حادثين منفصلين. باإلضافة إلى ذلك )غير مشمول في 
من  دونمين  اإلسرائيليون  المستوطنون  جرف  الكلي(  العدد 
النبي  قرية  في  الفلسطينيون  يمتلكها  التي  البور  األراضي 

صمويل )القدس( الواقعة في المنطقة المغلقة خلف الجدار.

وفي أربعة حوادث منفصلة وقعت في الفترة ما بين 10 و15 
حزيران/يونيو في محافظات الخليل ورام اهلل والقدس رشق 
فلسطينيون بالحجارة أو بالزجاجات الحارقة سيارات إسرائيلية 
مما أدى إلى إصابة إسرائيلي واحد )في حيّ الطور في القدس 
والقطار  وحافلة  سيارات  بعدة  أضرارا  وألحقوا  الشرقية( 

الخفيف في القدس.

انخفاض عدد عمليات الهدم
هدمت السلطات اإلسرائيلية هذا األسبوع مبنيين فلسطينيين 
حصولها  عدم  بحجة  الغربية  الضفة  في  )ج(  المنطقة  في 
على تراخيص بناء إسرائيلية، ومبنى آخر هدمه أصحابه في 
 16 في  الثالثة  الهدم  عمليات  تنفيذ  عن  وأبلغ  ذاته.  السياق 
كشكا  وتضمنت  )القدس(  العيزرية  بلدة  في  حزيران/يونيو 
15 حزيران/يونيو، مما  الخضروات )هدمه أصحابه( في  لبيع 
إلى مغسلة  15 شخصا، إضافة  إلى تضرر سبل معيشة  أدى 
للسيارات ومبنى خشبي مما أدى إلى تضرر ثمانية أشخاص؛ 
وهو ما يعتبر انخفاضا ملموسا مقارنة بالمتوسط األسبوعي 
لعمليات الهدم في عام 2014. ولألسبوع الثالث على التوالي 

لم تؤد أي من عمليات الهدم إلى عمليات تهجير. 
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مسلحا  استهدفت  غارة  إثر  طفل  مقتل 
والغارات  الصواريخ  إطالق  في  وتصعيد 

الجوية
حزيران/يونيو   11 في  اإلسرائيلية  الجوية  القوات  استهدفت 
أثناء قيادته لدراجته  عضوا في مجموعة فلسطينية مسلحة 
النارية بصحبة طفل يبلغ من العمر عشرة أعوام في منطقة 
بجراح  فأصيب  الطفل  أما  مباشرة  الرجل  وقتل  الهيا.  بيت 
خطيرة وتوفي متأثرا بها بعد ثالثة أيام؛ وأصيب أيضا مدنيان 
من المارة. وكان آخر حادث قتل يستهدف ناشطين في قطاع 

غزة قد وقع في أوائل آذار/مارس.

المجموعات  أطلقت  األسبوع  مدار  وعلى  الحادث  أعقاب  وفي 
جنوب  باتجاه  الصواريخ  من  عددا  المسلحة  الفلسطينية 
تستهدف  كانت  التي  الصواريخ  من  عددا  أّن  وأبلغ  إسرائيل. 
الباقي سقط  أن  الجو في حين  ُاعترضت في  مدينة أشكلون 
أضرار.  أو  إصابات  وقوع  عن  يسفر  ولم  خالية  مناطق  في 
وسقط أحد هذه الصواريخ داخل قطاع غزة وأصاب منزال في 
من  اثنين  فلسطينيين  إصابة  إلى  أدى  مما  حانون  بيت  بلدة 

بينهما فتاة تبلغ من العمر 15 عاما.

الغارات  من  سلسلة  اإلسرائيلي  الجيش  شن  ذلك  على  وردا 
رفح  في  مزعومة  عسكرية  منشئات  استهدف  الجوية 
سبعة  إصابة  إلى  أدت  الوسطى  والمناطق  وغزة  وخانيونس 
مدنيين من بينهم طفل يبلغ من العمر ثالثة أعوام، وإلحاق 
تديرها  وعيادة  ومدرسة  منزال   25 من  يقرب  بما  أضرار 
منظمة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

)األونروا( وعدد من الدفيئات الزراعية.

إغالق غزة معابر مع إسرائيل جزئيا 
معبري  حزيران/يونيو   13 في  اإلسرائيلية  السلطات  أغلقت 
كرم  ومعبر  للمسافرين  إيريز  معبر  وهما  إسرائيل  مع  غزة 
على  ردا  آخر  إشعار  حتى  للبضائع  شالوم(  )كيرم  سالم  أبو 
إطالق الصواريخ الفلسطينية. ولم يُسمح بعبور الوقود سوى 
العام عبر معبر كرم أبو سالم )كيرم  المخصص لالستخدام 
شالوم( الذي يمر عبره خالل األسابيع االعتيادية ما متوسطه 
800 حمولة شاحنة من البضائع المستوردة )ال يشمل الوقود(. 
)منتجات  الغذائية  المواد  في  نقص  يطرأ  أن  المتوقع  ومن 
الماشية( وغاز الطهي والوقود خالل  األلبان، والفواكه وعلف 
أن  يُتوقع  ال  ولكن  المعبر،  فتح  أعيد  إذا  إال  القادمة  األيام 

المعبر مغلقا ما  إذا بقي  إال  الغذائية  المساعدات  يتأثر توزيع 
يزيد عن اسبوعين. ويُمنع الفلسطينيون الذين حصلوا على 
تصاريح للسفر من معبر إيرز للمسافرين من مغادرة غزة عن 
طريق معبر إيريز حتى إشعار آخر باستثناء الحاالت اإلنسانية 

الطارئة المصادق عليها والرعايا األجانب.

مستجدات معبر رفح 
حزيران/  15 في  رفح  معبر  فتح  المصرية  السلطات  أعادت 

إغالقا  إغالقه  بعد  أيام(  أربعة  لمدة  فتحه  عن  )أعلن  يونيو 
والحاالت  الحجاج  بعبور  تقريبا، مما سمح  يوما   11 لمدة  تاما 
المعبر  الذين فتح خاللهما  اليومين  ذات األولوية. وعبر خالل 
شخصا   1,770 من  يقرب  ما  حزيران/يونيو(  و16   15 )في 
في االتجاهين. وتفيد سلطة المعابر والحدود في غزة أن ما 
وينتظرون  أولوية« مسجلون  10,000 »مسافر ذي  يزيد عن 
والطالب  الطبية  الحاالت  من  ومعظمهم  مصر  إلى  العبور 
وحملة تأشيرات السفر لدول اجنبية. ومنذ تموز/يوليو 2013 
محدود  لعدد  سوى  بالعبور  يسمح  ولم  المعبر  إغالق  تكرر 
من الحاالت اإلنسانية. وزاد إغالق المعبر من أثر القيود التي 
تفرضها إسرائيل منذ زمن طويل على وصول الفلسطينيين 
الرئيسي للوصول  المعبر  إيريز مع إسرائيل، وهو  عبر معبر 

إلى الضفة الغربية.
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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_19_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(

هذا األسبوع

هذا األسبوع


