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مقتل فلسطيني في االشتباكات ووفاة آخر 
في السجن

ما  وأصابت  فلسطينيا  األسبوع  هذا  اإلسرائيلية  القوات  قتلت 
اشتباكات  12 طفال، خالل  بينهم  آخرين، من   36 يقل عن  ال 
اندلعت في سياق المظاهرات وعمليات التفتيش واالعتقال في 
أنحاء قطاع غزة. وانخفض عدد اإلصابات هذا األسبوع إلى ما 
والمتوسط   )118( الماضي  الثلث مقارنة بعدد األسبوع  يقرب 
األسبوعي السائد منذ مطلع عام 2014 )115(. وأدت اشتباكات 

هذا األسبوع إلى إصابة أحد أفراد القوات اإلسرائيلية.

التقرير  شملها  التي  الفترة  خالل  اإلسرائيلية  القوات  ونفذت 
مقارنة  انخفاضا  هذا  ويمثل  واعتقال،  تفتيش  عملية   87
بالمتوسط األسبوعي البالغ 100 عملية منذ مطلع العام، حيث 
خسائر  وقوع  إلى  وأدت  اشتباكات  إلى  منها  خمسة  تطورت 
أيلول/  9 في  وقعت  التي  االشتباكات  هذه  إحدى  في  بشرية. 

جندي  أطلق  اهلل(،  )رام  لالجئين  األمعري  مخيم  في  سبتمبر 
إسرائيلي النار باتجاه فلسطيني يبلغ من العمر 22 عاما وأصابه 
في صدره بالرصاص الحي مما أدى إلى مقتله. وبالتالي وصل 
الضفة  في  التاريخ  هذا  حتى  قتلوا  الذين  الفلسطينيين  عدد 

الغربية إلى 41 فلسطينيا.

وأصيب فلسطيني آخر في عملية نفذت في 12 أيلول/سبتمبر 
اإلسرائيلية  القوات  أطلقت  عندما  )سلفيت(،  ماردا  قرية  في 
قنابل الغاز المسيل للدموع داخل محل تجاري في القرية بعد 
المحل يعرض  البضائع. وكان  ببعض  أضرار  وإلحاق  تفتيشه 

إعالنًا يدعو إلى مقاطعة البضائع اإلسرائيلية.

الجسدي  االعتداء  األسبوع عن  إصابات هذا  ثالثة من  ونجمت 
يبلغ  طفل  المصابين  بين  ومن  اإلسرائيلية.  القوات  يد  على 
الشرقية تمّ  القدس  أعوام من حي سلوان في   10 العمر  من 
احتجازه الحقا لعدة ساعات إلى جانب ثالثة أطفال آخرين في 

القضايا الرئيسية
مقتل شخص واحد  على الرغم من االنخفاض العام في االشتباكات في أنحاء الضفة الغربية  ●

هدم 11 مبنى في المنطقة )ج( مما أدى إلى تهجير 14 فلسطينيا  ●
وفاة أربعة أشخاص، من بينهم طفالن، متأثرين بجراحهم التي أصيبوا بها خالل األزمة في قطاع غزة  ●

معبر رفح بقي مفتوحا ولكن السفر عبره مقيد  ●
استئناف العمل في محطة توليد الكهرباء متوقف على تزويدها بالوقود  ●

 القتلى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

 الجرحى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

 عمليات البحث واالعتقال التي
نفذتها القوات اإلسرائيلية

1هذا األسبوع
201441 )لتاريخ اليوم(
14)نفس الفترة(2013

3,736 4,266

معدل  اسبوعي

معدل  اسبوعي

المعدل 
األسبوعي

المعدل 
األسبوعي

المجموع في 2013المجموع في 2014
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 ochaopt@un.org | +972 )0( 2 582 9962 972+ | فاكس )الشرقية 91386 | هاتف  9962 582 2 )0 ص.ب. 38712 القدس 

بالتنسيق ننقذ األرواح

رشق  تضمنت  التي  اإلسرائيلية  القوات  مع  االشتباكات  سياق 
الحجارة على يد فلسطينيين.

المعدنية  األعيرة  جراء  األقل  على  فلسطينيين  ثالثة  وأصيب 
المغلفة بالمطاط التي أصيبوا بها في الرأس في ثالثة حوادث 
اهلل  رام  محافظة  في  وسلواد  والبيرة  بيتونيا  في  منفصلة 
وذلك في سياق االشتباكات التي تضمنت رشق الفلسطينيين 
المتظاهرين  لتفريق  النار  إطالق  تعليمات  وتتيح  للحجارة. 

المعدنية  األعيرة  إطالق  اإلسرائيلي  الجيش  لجنود 
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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

399 230

50 88

الحوادث المتصلة بالمستوطنين*

القدس الشرقية

القدس الشرقية

المنطقة ج

المنطقة ج

المعدل 
األسبوعي

المعدل 
األسبوعي

المجموع في 2013 المجموع في 2014

المجموع في 2013 المجموع في 2014

المجموع في 2013 المجموع في 2014

المجموع في 2013 المجموع في 2014

المغلفة بالمطاط على األرجل فحسب ويحظر إطالقها باتجاه 
من  يبلغ  فلسطيني  فتى  الماضي  األسبوع  وتوفي  األطفال. 
إصابته  بعد  بها  أصيب  التي  بجراحه  متأثرا  عاما   16 العمر 
برصاصة إسفنجية أو مطاطية بالرأس في القدس الشرقية.

القوات  أطلقت  أيلول/سبتمبر   10 في  وقع  آخر  حادث  وفي 
اإلسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاه 
مدرسة زيتا للبنين )طولكرم( في أعقاب اشتباكات وقعت مع 
الفلسطينيين بالقرب من الجدار. ونتيجة ذلك تم إخالء 350 
خالل  المدرسة  من  عاما  و18   6 بين  أعمارهم  تتراوح  طالبا 
هذا  من  حوادث  أن  المدرسة  ناظر  ويفيد  الظهيرة.  ساعة 
يبلغ عن  ولم  أسبوعين.  مرات خالل  ثالث  تكررت  قد  القبيل 

وقوع إصابات.

تحويل  تمّ  أيلول/سبتمبر،   9 في  أيضا،  األسبوع  هذا  وخالل 
أسير فلسطيني من الخليل يبلغ من العمر 37 عاما من سجل 
أعلنت  حيث  سوروكا  مستشفى  إلى  السبع  بئر  في  إيشيل 
وفاته. وأورد كل من نادي األسير الفلسطيني واللجنة العليا 
لشؤون األسرى تفاصيل عن ظروف الوفاة جاء فيها أّن األسير 
توفي نتيجة االعتداء الجسدي أثناء الحجز وأنّه لم ينتحر كما 
سلم  قد  المحتجز  وكان  اإلسرائيلية.  السجون  سلطات  أفادت 
مستوطن  وإصابة  دهس  بعد  اإلسرائيلية  للشرطة  نفسه 
إسرائيلي بالقرب من جوش عتصيون في أواخر شهر تموز/

يوليو. وبناء على طلب قدمه والد الشاب للمحكمة اإلسرائيلية 
طبيب  بحضور  الجثة  من  عينة  فحص  أجري  السبع  بئر  في 
هذا  نتائج  نشر  يمكن  وال  الوفاة،  سبب  لتحديد  فلسطيني 

الفحص إلى بعد استصدار قرار محكمة.

في  المستشفى  وإدخالهما  إصابة طفلين 
أعقاب هجوم نفذه مستوطنون إسرائيليون 
إسرائيل  عليها  التي تسيطر  المنطقة  في 

في الخليل
مستوطنون  نفذهما  عنف  حادثا  األسبوع  هذا  خالل  سجل 
باإلضافة  بالممتلكات  أضرار  إلحاق  أو  إصابات  وقوع  إلى  أديا 
إلى حادث عنف نفذه مستوطنون ضد ناشطي حقوق إنسان 
المستوطنين  عنف  حوادث  نطاق  انخفاض  واستمر  دوليين. 
مطلع  منذ  حوادث  ستة  بلغ  بمتوسط  الماضية  األشهر  خالل 
عام  في  حوادث  ثمانية  بلغ  أسبوعي  بمتوسط  مقارنة  العام 

2014 وثمانية في عام 2013.

ورش المستوطنون اإلسرائيليون في 13 أيلول/سبتمبر مواد 
عاما  و12   10 العمر  من  يبلغان  طفلين  وجه  في  كيميائية 
تسيطر  التي  المنطقة  في  اإلبراهيمي  الحرم  من  بالقرب 
عليها إسرائيل في مدينة الخليل. وتمّ إدخال الطفلين الحقا 

إلى المستشفى.

معدل  اسبوعي

معدل  اسبوعي

معدل  اسبوعي

معدل  اسبوعي
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إدخال طفل  المنطقة ذاتها، تمّ  أيلول/سبتمبر، في   14 وفي 
المستشفى  إلى  أعوام  سبعة  العمر  من  يبلغ  فلسطيني 
الحادث  هذا  شمل  يتم  )لم  مستوطن  بسيارة  دهسه  بعد 
خمسة  وقوع  عن  أبلغ  العام  مطلع  ومنذ  الهجمات(.  عدد  في 
حادثا   11 إلى  باإلضافة  الخليل،  في  مشابهة  دهس  حوادث 
في أنحاء الضفة الغربية. وتجدر اإلشارة إلى أّن معظم هذه 
الخليل وقعت في طرق يحظر على  التي وقعت في  الحوادث 
الفلسطينيين الدخول بسياراتهم إليها وتنعدم فيها أي تدابير 

لحماية المشاة وخصوصا األطفال.

دوليين  إنسان  حقوق  ناشطا  أصيب  أيلول/سبتمبر   14 وفي 
يد  على  كاميراتهما  ومصادرة  لهجوم  تعرضهما  أعقاب  في 
جنوب  التواني  قرية  من  بالقرب  إسرائيليين  مستوطنين 

الخليل.

وفي اليوم ذاته جرف المستوطنون اإلسرائيليون دونمين من 
األراضي في قرية كفل حارس واقتلعوا ثمانية أشجار بالقرب 
شهود  ويفيد  أرييل.  مستوطنة  تخدم  للكهرباء  محطة  من 
تمّ  للكهرباء  المخصصة  التحتية  البنية  من  المزيد  أن  عيان 

نصبها على هذه األرض.

المستوطنين  من  مجموعة  زرعت  أيلول/سبتمبر   10 وفي 
على  األشجار  من  عددا  سوسيا  مستوطنة  من  اإلسرائيليين 
وخالل  لها.  الخاصة  ملكيته  فلسطيني  مزارع  يدعي  أرض 
تعدي  تكرر  ذاتها،  المنطقة  في  األخيرة،  العشرة  األيام 
مزارعون  يمتلكها  أراض  إلى  اإلسرائيليين  المستوطنين 
آخرون. ويمكث المستوطنون لعدة ساعات كل يوم في خيمة 

نصبوها في المنطقة.

وفي حادث تعدي آخر على األرض وقع في 12 أيلول/سبتمبر 
دخلت مجموعة من المستوطنين من البؤرة االستيطانية عدي 
ترمسعيا  قرية  لفلسطينيين من  تعود  أرض  إلى قطعة  عاد 
وبدؤوا بحرثها. في أعقاب ذلك احتشد عشرات الفلسطينيين 
اإلسرائيليين.  المستوطنين  من قرية ترمسعيا واشتبكوا مع 
وتدخل الجيش اإلسرائيلي وأخلى المستوطنين من المنطقة. 

ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقاالت.

وتفيد مصادر إعالمية إسرائيلية عن وقوع سبعة حوادث أدت 
على  المستوطنين  ممتلكات  أضرار في  أو  إصابات  وقوع  إلى 
وتضمنت  والخليل.  القدس  محافظتي  في  فلسطينيين  يد 
باتجاه  للحجارة  الفلسطينيين  رشق  الحوادث  هذه  من  ستة 
مستوطنين  أربعة  إصابة  إلى  أدى  مما  اإلسرائيلية  السيارات 
وإلحاق أضرار بحافلة ركاب. وفي حادث آخر رشق فلسطينيون 
حي  في  إسرائيلي  مستوطن  منزل  باتجاه  حارقة  زجاجات 
الطور في القدس الشرقية مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمبنى.

السلطات اإلسرائيلية تهدم 11 مبنى في 
الخليل

هدمت السلطات اإلسرائيلية في حادث واحد وقع هذا األسبوع 
11 مبنى في المنطقة )ج( في قرية خشم الدرج في محافظة 
للبناء.  إسرائيلية  تراخيص  الخليل بحجة عدم حصولها على 
وتضمنت المباني التي هدمت ثالثة مبان سكنية وثالث حظائر 
ومطبخين،  مانحة،  جهات  بهما  تبرعت  ومرحاضين  للماشية 
ومخزنا. وإجماال، هُجّر نتيجة عمليات الهدم 14 فلسطينيا من 
بينهم سبعة أطفال، وتضرّر 23 آخرين. ويعدّ هذا التجمّع من 
بين 38 تجمعا تقع في منطقة أعلنت عنها إسرائيل »منطقة 
تبلغ  مناطق  عن  اإلسرائيلية  السلطات  وأعلنت  نار«.  إطالق 
بأنها  الغربية  الضفة  من  بالمائة   18 من  يقرب  ما  مساحتها 
»مناطق إطالق نار«. ومنذ مطلع عام 2014 هدمت السلطات 
تقريبا  مماثل  عدد  وهو   398 )ج(  المنطقة  في  اإلسرائيلية 
لعدد المباني التي هدمت في الفترة المماثلة من عام 2013. 

باإلضافة إلى ذلك أصدرت السلطات اإلسرائيلية خمسة أوامر 
وقف بناء ضد خمسة مبان في كّل من تجمّع خربة يرزا في 
)منزال غير  )مبنيين زراعيين(، وياسوف في سلفيت  طوباس 
األردن  غور  في  بصلية  وحمصة  زراعي(،  وطريق  مأهول 
شخصا   34 األوامر  هذه  جراء  ويتضرر  للماشية(.  )حظيرتين 
أّن السلطات اإلسرائيلية  15 طفال. وجدير بالذكر  من بينهم 

هدمت 24 مبنى في خربة يرزا منذ مطلع العام.

 11 في  اإلسرائيلية  السلطات  صادرت  ذلك  إلى  باإلضافة 
أيلول/سبتمبر ما يقرب من 1,350 مترا من أنابيب المياه في 
قرية خربة عطوف )طوباس( لمنع تركيبها بسبب عدم إصدار 
األنابيب  وتعود  )ج(.  المنطقة  في  لذلك  إسرائيلية  تراخيص 
لمشروع مشترك تنفذه كل من وزارة الزراعة وصندوق األمم 

المتحدة اإلنمائي.

االنتهاء من تحويل  مسار مقطع من الجدار 
في قرية جيوس

قرية  في  الجدار  من  مقطع  مسار  تحويل  في  العمل  انتهى 
7 أيلول/سبتمبر. ويستطيع المزارعون  جيوس )قلقيلية( في 
األراضي  من  دونما   2,488 من  يقرب  ما  إلى  الوصول  اآلن 
تقع  سابقا  كانت  مستخدم(  غير  )أحدهما  ارتوازيين  وبئرين 
جاء هذا  ذلك،  من  بالرغم  الجدار.  من  »إسرائيل«  جانب  في 
العليا  العدل  محكمة  لقرار  امتثاال  الجدار  لمسار  التحويل 
أصدرته  الذي  االستشاري  للرأي  امتثاال  وليس  اإلسرائيلية 
الجدار  مسار  يزال  ما  إذ   ،2004 في  الدولية  العدل  محكمة 
الخط  طول  على  وقوعه  من  بدال  الغربية  الضفة  داخل  يقع 
 6,000 زالت  ما  لذلك  ونتيجة  إسرائيل.  داخل  أو  األخضر 
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83 11,290*
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معدل  اسبوعي

وفاة أربعة فلسطينيين من بينهم طفالن 
متأثرين بجراحهم

طفالن  بينهم  من  فلسطينيين  أربعة  األسبوع  هذا  توفي 
التي  بجراحهم  متأثرين  عاما  و11  خمسة  العمر  من  يبلغان 
تموز/يوليو-آب/ في  القتالية  األعمال  خالل  بها  أصيبوا 

أغسطس. وبناء على األرقام األخيرة التي أصدرتها مجموعة 
إلى  النزاع  خالل  الفلسطينيين  القتلى  عدد  وصل  الحماية 
2,153، من بينهم ما ال يقل عن 1,480 من المدنيين منهم 

504 أطفال فلسطينيين و260 امرأة.

وبالرغم من استمرار وقف إطالق النار الذي تمّ التوصل إليه 
في 26 آب/أغسطس، أطلقت القوات البحرية اإلسرائيلية في 
األعيرة  التقرير  شملها  التي  الفترة  خالل  وقعت  حوادث  أربع 
نحو،  تتقدم  كانت  فلسطينية  صيد  قوارب  باتجاه  التحذيرية 
أو تجاوزت، حدود األميال الستة التي يسمح لصيادي األسماك 
الوصول إليها في البحر. وفي أحد هذه الحوادث اعتقل خمسة 
صيادي أسماك فلسطينيين وتمّت مصادرة قاربهم غرب بيت 
الهيا. وفي حادثين آخرين توغلت القوات اإلسرائيلية مسافة 
تراوحت بين 200-100 متر داخل قطاع غزة ونفذت عمليات 
تجريف لألراضي. وفي حادث آخر أطلقت القوات اإلسرائيلية 
حاول  فلسطيني  باتجاه  النار  الجدار  من  بالقرب  المتمركزة 
اعتقال  وتمّ  القرارة.  منطقة  شرق  إسرائيل  إلى  الدخول 

الفلسطيني.

متذبذبا  زال  ما  داخليا  المهجرين  عدد 
واآلالف ما زالوا يمكثون في مدارس وكالة 

األونروا
يتذبذب.  األخير  النزاع  نتيجة  داخليا  المهجرين  عدد  زال  ما 
داخليا  مهجرا   64,864 هنالك  كان  أيلول/سبتمبر   13 وحتى 
وتشغيل  غوث  وكالة  مدارس  من  مدرسة   20 في  يمكثون 
الالجئين الفلسطينيين )أونروا( نصفهم من األطفال. وما زال 

عائالت  لدى  يمكثون  داخليا  مهجر   50,000 بحوالي  يقدر  ما 
مستضيفة وفقا لمجموعة السكن. وتمّ إغالق جميع المرافق 
الحكومية التي كانت تستخدم كمالجئ للمهجرين داخليا.  في 
قطاع غزة بعد تأخير طويل، إال أّن ما يقرب من 10,000 طالب 
بسبب  بالمدارس  االلتحاق  من  يتمكنوا  لم  حانون  بيت  من 

استمرار وجود عائالت مهجرة في مدارسهم.

عبره  السفر  ولكن  مفتوحا  بقي  رفح  معبر 
مقيّد

بصورة  مفتوحا  ومصر  غزة  قطاع  بين  رفح  معبر  زال  ما 
 250 أن ما يقرب من  الفلسطينيين. وأبلغ  أمام تنقل  جزئية 
شخص من ذوي األولويات والمصرّح لهم يخرجون من غزة، 
تموز/ ومنذ  يوميا.  إليها  يدخلون  شخصًا   350 عن  يزيد  وما 

ارتوازية  آبار  وخمسة  الرئيسية  الزراعية  األرض  من  دونم 
بئران  بينها  من  مساره  تحويل  بعد  الجدار  خلف  معزولة 
وسيظل  المنزلي.  لالستخدام  جيوس  بقرية  ربطهما  سيتم 
للوصول  تصاريح  على  الحصول  المزارعين  على  مفروضا 
إّن  خاصة.  بوابة  عبر  العبور  تحديد  ويتمّ  األرض  هذه  إلى 
العدد المحدود للتصاريح إلى جانب الوقت المحدود الذي يتم 
خالله فتح بوابات الجدار أعاقت النشاطات الزراعية وقوّضت 

جمعها  التي  البيانات  وتُظهر  الزراعية.  المعيشية  الظروف 
الغربية  الضفة  شمال  في  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب 
الواقعة بين  المنطقة  الزيتون في  أّن أشجار   2010 منذ عام 
60 بالمائة  الجدار والخط األخضر انخفضت إنتاجيتها بنسبة 
مقارنة باألشجار األخرى في الجانب »الفلسطيني« من الجدار 
الحيوية  الزراعية  النشاطات  تنفيذ  المزارعون  يستطيع  حيث 

بانتظام.

*The figure includes Palestinian fatalities during the recent Israeli 
offensive on Gaza (2,153)

*The figure includes Palestinian injuries during the recent Israeli 
offensive on Gaza (11,100)
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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(

هذا األسبوع

هذا األسبوع

ما زالوا مفقودين كانوا من الشبان، رغم أّن التقارير أفادت أّن 
عائالت بأكملها كانت على متن القوارب أيضا.

إلى  غزة  قطاع  على  المفروض  المتواصل  الحصار  أدى  وقد 
الثمانية  السنوات  مدار  المتكررة على  القتالية  األعمال  جانب 
الشبان،  وخصوصا  الفلسطينيين،  مئات  مغادرة  إلى  األخيرة 
من غزة بحثا عن ظروف حياة طبيعية ومستقبل أفضل. ودفع 
هؤالء آالف الدوالرات للوصول إلى الجانب المصري من معبر 

رفح عبر األنفاق ومن هناك إلى أوروبا عبر البحر.

على  صارمة  قيودا  المصرية  السلطات  فرضت   2013 يوليو 
دخول الفلسطينيين إلى مصر عبر معبر رفح، حيث انخفض 
عدد المسافرين من متوسط زاد عن 1,600 إلى ما يقرب من 
رفح  معبر  عند  المفروضة  القيود  أثر  ويتفاقم  يوميا.   600
بسبب القيود طويلة األمد المفروضة على الوصول عبر معبر 
إيريز. وتفيد سلطة الحدود والمعابر أن ما ال يقل عن 10,000 
شخص مسجلين وينتظرون العبور إلى مصر، ومعظمهم من 
الحاالت الطبية، والطالب وحملة تأشيرات السفر الراغبين في 

العبور والسفر إلى دولة أخرى.

استئناف العمل في محطة توليد الكهرباء 
متوقف على تزويدها بالوقود

بالرغم من االنتهاء من تنفيذ عمليات إصالح كبيرة في محطة 
توليد كهرباء غزة ما زال استئناف العمل فيها مشروطا بتأمين 
الوقود الضروري. بالرغم من ذلك، حتى لو تمّ تأمين الوقود 
سيكون من الصعب على المحطة إيصال الكهرباء إلى المناطق 
تموز/يوليو- في  العسكري  الهجوم  بسبب  تضررا  األكثر 

وشرق  وخزاعة  والشجاعية  حانون  بيت  مثل  آب/أغسطس، 
في  عديدة  مرات  استهدافها  بعد  المحطة  عمل  وتوقف  رفح. 
29 تموز/يوليو مما جعل غزة تعتمد كليا على الكهرباء التي 
تُشترى من مصر وإسرائيل. وحتى في المناطق التي استؤنف 
 18 فيها إيصال الكهرباء فإّن فترات انقطاع الكهرباء تتجاوز 
بما  األساسية  الخدمات  تأمين  بشدة  يعيق  مما  يوميا  ساعة 

فيها الصحة والمياه في أنحاء قطاع غزة.

تهريب مئات الفلسطينيين إلى خارج غزة
تفيد مصادر إعالمية فلسطينية وإسرائيلية ودولية أّن مئات 
إلى  للوصول  غزة  قطاع  من  الهرب  يحاولون  الفلسطينيين 
أوروبا بمساعدة مهربين مصريين. وتمّ اكتشاف ذلك بعد غرق 
قاربين على متنيهما مهاجرين عند ساحل مالطة )10 أيلول/

سبتمبر( وعند الساحل المصري بالقرب من اإلسكندرية )12 
أيلول/سبتمبر( مما أدى إلى غرق مئات المسافرين معظمهم 
أو  أّن معظم الذين غرقوا  التقارير  من الفلسطينيين. وتفيد 
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