
 تقریر حمایة المدنیین
 2017أیلول/سبتمبر  11 – آب/أغسطس 29الفترة التي یغطیھا التقریر: 

 
 أبرز أحداث األسبوعین الماضیین

 
بعد أن أطلقت القوات اإلسرائیلیة النار علیھ  متأثًرا بإصابتھ عاًما 21توفي رجل فلسطیني یبلغ من العمر  •

. آب/أغسطس خالل االشتباكات التي وقعت في مخیم الدھیشة لالجئین (بیت لحم)     9وأصابتھ بجروح في  
ز جثمانھ لخمس������ة أیام قبل اإلفراج عنھ لدفنھ. وبھذا، یرتفع عدد ااحتجقد قامت الس������لطات اإلس������رائیلیة بو

في االش������تباكات العنیفة التي  2017منذ مطلع العام ید القوات اإلس������رائیلیة  الفلس������طینیین الذین ُقتلوا على
 ستة أطفال.  ھمفلسطینًیا، من 19اندلعت في الضفة الغربیة إلى 

 
طفًلا، بجروح خالل االش��تباكات التي وقعت في  11فلس��طینًیا، من بینھم  64أص��ابت القوات اإلس��رائیلیة   •

 ةالحی ألعیرةفلسطینیین على األقل با  ستة  صیبَ . وقد ُأث إصابات) إصابة) وغزة (ثال  61الضفة الغربیة ( 
 المس���یل الغاز اس���تنش���اق جراء فوقعت اإلص���ابات بقیة ماأ .المطاطباألعیرة المعدنیة المغلفة بآخرون  26و

واندلعت غالبیة االش���تباكات التي أفض���ت إلى وقوع ھذه    .طبي عالج على الحص���ول اس���تلزم الذي للدموع
ذ أكبر عدد منھا في بلدة العیزریة (القدس)، وفي سیاق فِّعملیات التفتیش واالعتقال، التي ُن :اإلصابات خالل

 كفر قریة فيالوص���ول، وال س���یما  علىالمفروض���ة  قیوداحتجاًجا على ال تنظَّم التي األس���بوعیة اتالمظاھر
، وعقب دخول المس�������توطنین وإس�������رائیل غزة قطاع بین الفاص�������ل الس�������یاج من، وبالقرب )قلقیلیة( قدوم

إلى قبر النبي یوس��ف في مدینة نابلس. وفض��ًلا عن ذلك، أطلقت القوات  وغیرھم من المص��لیناإلس��رائیلیین 
، بحسب  أن بعدعتقلتھا، عاًما وأصابتھا بجروح وا  60اإلسرائیلیة النار على امرأة فلسطینیة تبلغ من العمر   

 عن غیبلَّ ولمیتمركزون على حاجز نعلین (رام اهللا).   إس�������رائیلیین جنود طعنحاولت    ما تم اإلبالغ عنھ،    
 اإلسرائیلیین.  صفوف في إصابات وقوع

 
على مدى مس�������تمرة  ،یومًیا س�������اعة 20إلى  18الیومیة، التي تتراوح من  الكھرباء انقطاع لم تزل فترات •

 إلى تعطیل الحیاة الیومیة وتقویض     یؤديالفترة التي یغطیھا ھذا التقریر في جمیع أنحاء قطاع غزة، مما        
یة.    الخدمات    تقدیم  على القدرة  وقد اس�������تھلت األمم المتحدة العمل على توزیع ما یقرب من         األس��������اس�������

المرافق الص�������حیة   مرفق من  200ما یربو على  لتر من وقود الطوارئ من أجل تش�������غیل     950,000
والنظافة ومحطات معالجة میاه الص��رف  الص��حي والص��رف المیاه األس��اس��یة والمرافق التابعة لمجموعة 

األمم  وص��ندوق المحتلة الفلس��طینیة األرض في اإلنس��اني الص��ندوق. ویتولى خالل أیلول/ س��بتمبر الص��حي
اس������تؤنف آب/أغس������طس،  31الطوارئ تمویل ھذه العملیة. وفي یوم  حاالت في لإلغاثة المركزيالمتحدة 

العمل في خطین من خطوط التغذیة الكھربائیة الثالثة التي تزودھا مص�������ر بعد ش�������ھرین من العطل الذي             
 ا، مما أدى إلى زیادة نسبة تزوید الكھرباء للمنطقة الجنوبیة من قطاع غزة. مأصابھ

 
العسكري اإلسرائیلي لمنطقة الضفة الغربیة أمًرا عسكرًیا ینص       آب/أغسطس، أصدر الحاكم     31في یوم  •

. ومنذ على إنشاء مجلس بلدي جدید إلدارة شؤون المستوطنات اإلسرائیلیة المقامة في قلب مدینة الخلیل    
فلسطیني  2,000ھذه المنطقة منطقة عسكریة مغلقة، مما أدى إلى عزل نحو عالن إتم ، 2015نھایة العام 

. ویس��ود القلق من أن ھذا على نحو جس��یمعن بقیة أنحاء المدینة وتقویض ظروفھم المعیش��یة  ھناكنون یقط
المفروض��ة على الس��كان الفلس��طینیین، مما یؤدي إلى   اإلكراھیة التطور األخیر س��وف یزید من وطأة البیئة 

وص��ادرت التقریر، خالل الفترة التي یغطیھا  ،أغلقت القوات اإلس��رائیلیةكما القس��ري. تھجیرھم تفاقم خطر 
 معدات البث من محطة إذاعیة في مدینة الخلیل، وسلمت القائمین علیھا أمًرا بإغالقھا لمدة ستة أشھر. 

 
أیلول/س��بتمبر، وعقب إجراءات قانونیة طال أمدھا، أخلت القوات اإلس��رائیلیة بالقوة عائلة من  5في یوم  •

في حي الش��یخ  امعاق مس��ن، من منزلھرجل ثمانیة أفراد، من بینھم طفل و وتض��مالالجئین الفلس��طینیین 
إلى  ، بعد ذلك مباشرة، . وجرى تسلیم العقار 1964سكن منذ العام  ت ت، حیث كانجراح في القدس الشرقیة 

ون ، وذلك بناًء على قان1948قبل العام منذ ما المستوطنین اإلسرائیلیین، الذین ادعوا أن ملكیتھ تعود إلیھم   



فلس�����طیني في القدس الش�����رقیة خطر اإلخالء من   800لھذه الغایة. ویواجھ ما یزید على  ّنإس�����رائیلي س�����ُ 
 بسبب دعاوى قضائیة رفع معظمھا منظمات استیطانیة إسرائیلیة أمام المحاكم اإلسرائیلیة.  ممنازلھ

 
 مانحة ةجھ بھ تبرعت، بما فیھا مس���كن فلس���طینیة مباٍنأربعة ص���ادرت  وأھدمت الس���لطات اإلس���رائیلیة  •

بحجة عدم حص����ولھا على تراخیص إس����رائیلیة  في المنطقة (ج) في الض����فة الغربیة إنس����انیة كمس����اعدة
أربعة أش���خاص، من بینھم ثالثة تم تھجیر والتي ُیَعّد الحص���ول علیھا ش���بھ مس���تحیل. ونتیجًة لذلك،  ، للبناء

تأھیل  نت تعمل على مش���روعّيش���خص��ً�ا. كما ص���ادرت الس���لطات ثالث جرافات كا   61أطفال، وتض���رر 
ألغراض  ھاتمولھما جھات مانحة في تجمعین س��كانین في الخلیل (خلة الض��بعة والس��موع) بذریعة اس��تخدام

 البناء غیر القانوني. 
 

 في وتجاریة س���كنیة مباٍن ض���د بناء ووقف ھدم أمر 25اإلس���رائیلیة ما ال یقل عن  الس���لطات وأص���درت •
كذلك. واس����تھدف أمران من ھذه األوامر خربة الفخیت، التي  ) ج( المنطقة في تقعس����كانیة   تجمعاتأربعة 

 التھجیریتھددھا خطر الواقعة في وسط الضفة الغربیة والتي    46أحد التجمعات البدویة الفلسطینیة الـ������� َعّد ُت
قد ُقدمت     اس�������تھدفتھا األوامر المذكورة في تجمع بیرین (الخلیل)       أخرى ثمانیة مباٍن      توكان   القس�������ري. 
 .الصندوق اإلنساني في األرض الفلسطینیة المحتلة ، حیث مّولھاإنسانیة كمساعدات

 
ن  وتواجدكانوا یفلسطینیین مزارعین وصیادي أسماك باتجاه التحذیریة النیران  أطلقت القوات اإلسرائیلیة •

مما أدى على األقل، خمس���ة حوادث في  في المناطق المقید الوص���ول إلیھا في البر والبحر في قطاع غزة
شھم  سبل  إلى إلى حرمانھم من الوصول  صابات . ولم یبلَّعی . وفي حادثین منفصلین من ھذه  غ عن وقوع إ

. كما داخل غزة نفذت القوات اإلس�����رائیلیة عملیات تجریف وحفر بالقرب من الس�����یاج الفاص�����ل  الحوادث، 
 وھو مسافرومحاضًرا جامعًیا اعتقلت السلطات اإلسرائیلیة مریًضا أثناء سفره للحصول على العالج الطبي 

 للمشاركة في مشروع علمي. 
 

 إصابات  إلى أدتو إسرائیلیون  مستوطنون  ھذا التقریر أربع ھجمات نفذھا یشملھا جلت خالل الفترة التي سُ  •
 20فقد اعتدت مجموعة یقرب عدد أفرادھا من بممتلكاتھم.  أض����رار إلحاق أو الفلس����طینیین ص����فوف في

عاًما وجردتھ من مالبس��ھ وأص��ابتھ  15بالض��رب على طفل فلس��طیني یبلغ من العمر مس��توطًنا إس��رائیلًیا 
بالقرب من منزلھ في قریة برقة التي تقع على مقربة من مس�������توطنة حومش                  بجروح عب  كان یل ما  ، بین

نابلس). وقد     قد      ُعالمخالة ( فا قل إلى المس�������تش�������فى. وألقى المس�������توطنون     لوعي وُنلثر على الطفل وھو 
 التي المنطقةعاًما وأص����ابوھا بجروح في  55الحجارة على امرأة فلس����طینیة تبلغ من العمر  نواإلس����رائیلی

ما الخلیل. كما أتلف مستوطنون إسرائیلیون من مستوطنة رحالیم (نابلس)      مدینة في إسرائیل  علیھا تسیطر 
ش�����جرة زیتون تعود ملكیتھا لفلس�����طینیین في منطقة مجاورة للمس�����توطنة، حیث یس�����تدعي    43ال یقل عن 

وص����ول الفلس����طینیین إلیھا إجراء تنس����یق مس����بق مع الس����لطات اإلس����رائیلیة. وفي جالود (نابلس)، جرف   
 فلسطینیون. یملكھا  مزروعةالمستوطنون اإلسرائیلیین الذین رافقتھم القوات اإلسرائیلیة قطعة أرض 

 
حوادث رشق بالحجارة باتجاه سیارات إسرائیلیة في الضفة      تسعة  وقوع بإعالمیة إسرائیلیة  تقاریر أفادت  •

 .إصابات وقوع عن یبلَّغ . ولمعلى األقل بأربع سیاراتإلى إلحاق أضرار  ، مما أدىالغربیة
 

سیطرة المصریة       حتح معبر رفُف • خالل الفترة التي یغطیھا في اتجاه واحد، وثالثة أیام  لمدةالذي یخضع لل
تح المعبر جزئًیا لفترة لم ُف قد. وحاًجا فلسطینًیا بالعودة إلى قطاع غزة 2,055مح لـ�����حیث ُسھذا التقریر، 

 20,000 لىع یزید ما أن غزة قطاع فيالفلس��طینیة  الس��لطات وتفید. 2017خالل العام  یوًما 26تتجاوز 
 .المعبر فتح عند العبور وینتظرون مسجلین ،إنسانیة حاالت بینھم من ،شخص


