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خالل  فلسطينيا   40 عن  يزيد  ما  إصابة 
باألعيرة  أصيبوا  معظمهم  اشتباكات، 

المعدنية المغلفة بالمطاط.
أصابت القوات اإلسرائيلية هذا األسبوع 43 فلسطينيا خالل اشتباكات 
بأعيرة  منهم  بالمائة   70 أصيب  الغربية،  الضفة  أنحاء  في  متعددة 
شخصين  عن  يقل  ال  ما  إصابة  وكانت  بالمطاط.  مغلفة  معدنية 
الجيش  قوانين  تسمح  وال  الرأس.  في  الذخيرة  بهذه  أصيبوا  ممن 
اإلسرائيلي إطالق هذه األعيرة إال على األجزاء السفلية من الجسم. 
بأعيرة  أصيبوا  الذين  الفلسطينيين  عدد  تضاعف   2013 عام  وفي 
 2012 بعام  مقارنة  الغربية  الضفة  في  بالمطاط  مغلفة  معدنية 
)1,518 مقابل 757 شخص، وبنسبة 41 بالمائة من مجمل اإلصابات 

في عام 2013، و25 بالمائة في عام 2012(.

ووقعت أخطر الحوادث في 21 شباط/فبراير في مدينة الخليل خالل 
اشتباكات ضد اإلغالق المتواصل للشارع الرئيسي في البلدة القديمة 
االشتباكات  وخالل  الفلسطينيين.  استخدام  أمام  الشهداء(  )شارع 
المتمركزة  اإلسرائيلية  القوات  باتجاه  الحجارة  الفلسطينيون  رشق 
الجنود  رد  حين  في  الشارع  على  بالوصول  يتحكم  حاجز  عند 
إصابة  إلى  أدى  مما  بالمطاط  المغلفة  المعدنية  األعيرة  بإطالق 
)8 و13 و14 عاما(. وتفرض  بينهم ثالثة أطفال  14 فلسطينيا من 
القوات اإلسرائيلية قيودا صارمة على تنقل الفلسطينيين في البلدة 
القديمة في الخليل لتوفير األمن للزوار اإلسرائيليين والمستوطنين 
القاطنين في المدينة. وساهمت هذه القيود في تهجير آالف السكان 
الماضية،  الـ13  السنوات  خالل  المنطقة  هذه  من  الفلسطينيين 

وتدهور الظروف المعيشية للذين ما زالوا يعيشون في المنطقة.

القوات  باتجاه  الحجارة  رشق  حوادث  األسبوع  هذا  واستمرت 
اهلل(  )رام  لالجئين  الجلزون  مخيم  عند  المتمركزة  اإلسرائيلية 
شباط/فبراير   21 في  وقع  حادث  وفي  عنها.  الناجمة  واالشتباكات 
أصيبوا  منهم  أربعة  فلسطينيين  تسعة  اإلسرائيلية  القوات  أصابت 
أحدهم  بالمطاط  بأعيرة معدنية مغلفة  أصيبوا  بأعيرة حية وثالثة 
أصيب بالرأس. وتصاعدت وتيرة االشتباكات و حدتها في هذا الموقع 
خالل األشهر األخيرة في أعقاب مقتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 

القضايا الرئيسية

باألعيرة  أصيبوا  ثلثيهم  وغزة،  الغربية  الضفة  في  اإلسرائيلية  القوات  مع  اشتباكات  خالل  فلسطينيا  مدنيا   55 إصابة   ●
المعدنية المغلفة بالمطاط.

اقتالع ما يزيد عن 1,000 شجرة وشتلة زيتون على يد المستوطنين اإلسرائيليين  ●
تجمّع بدوي في منطقة شرق 1 في شرقي القدس معرضة لخطر التهجير الوشيك.  ●

 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

المخيم  2013 ومقتل عامل من  األول/ديسمبر  15 عاما في كانون 
في كانون الثاني/يناير 2014. 

)رام  صالح  النبي  قرية  في  األسبوع  هذا  اشتباكاتٌ  وقعت  وأيضًا 
أطفال  خمسة  بينهم  من  فلسطينيين  ستة  إصابة  إلى  أدت  اهلل( 
األخيرة  السنوات  وخالل  عاما.   17 إلى   12 بين  أعمارهم  تتراوح 
احتجاجا على  أسبوعية  تنظيم مظاهرات  القرية على  واظب سكان 
توسيع مستوطنة حالميش المجاورة على أراضي القرية التي يملكها 

السكان ملكية خاصة.
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واستمر هذا األسبوع التوتر واالشتباكات على طول الشارع الرئيسي 
بالقرب من قرية تقوع ومستوطنة تكواع في القسم الشرقي من 
إصابة  إلى  األسبوع  هذا  وقعا  اشتباكان  وأدى  لحم.  بيت  محافظة 
في  حية  بأعيرة  أصيب  أحدهم  اإلسرائيلية  القوات  يد  على  رجلين 
رجله واآلخر فقد إحدى عينيه بعد إصابته برصاصة معدنية مغلفة 
وقعت  التي  الحوادث  من  العديد  وتضمنت  رأسه.  في  بالمطاط 
الفلسطينيين  األطفال  رشق  األخيرة  األسابيع  خالل  المنطقة  في 
الشارع  طول  على  اإلسرائيليين  والجنود  السيارات  باتجاه  للحجارة 
المستوطنين  محاوالت  بسبب  اشتباكات  إلى  باإلضافة  الرئيس 

االستيالء على األراضي.

إصابة أربعة فلسطينيين واقتالع ما يزيد 
عن 1,000 شجرة وشتلة زيتون في حوادث 

متصلة بالمستوطنين
أصيب خالل هذا األسبوع أربعة فلسطينيين واقتلع المستوطنون ما 
يقرب من 1,000 شجرة وشتلة زيتون فلسطينية في حوادث متصلة 

بالمستوطنين هذا األسبوع.

يتسهار،  مستوطنة  في  األمن  حراس  دخل  شباط/فبراير   20 وفي 
الثانوية  بورين  قرية  مدرسة  إلى  إسرائيليون،  جنود  يرافقهم 
)نابلس( خالل ساعات الدوام المدرسي في أعقاب تقارير عن حوادث 
إلى  ذلك  وأدى  المنطقة.  في  المستوطنين  باتجاه  بالحجارة  رشق 
اإلسرائيليين  والجنود  والمستوطنين  الطالب  بين  اشتباكات  اندالع 
غاز  بقنبلة  أصيب  عاما   12 العمر  من  يبلغ  فتى  إصابة  إلى  أدت 
مسيل للدموع وأصيب معلم باالختناق جراء استنشاق الغاز المسيل 
إلى  المعيشية  وظروفهم  بورين  سكان  أمن  تقوض  وقد  للدموع. 
جانب سكان عشر قرى في المنطقة خالل السنوات األخيرة بسبب 
يتسهار  مستوطنتي  من  المستوطنين  وإزعاج  المنهجية  الهجمات 

وبراخا المجاورتين.

منفصلين هذا  حادثين  وفي  فلسطينية  به مصادر  أفادت  وحسبما 
للدهس  تعرضهما  جراء  ورجل  أعوام(   9( طفل  أصيب  األسبوع، 
سيارة  دهست  حيث  مختلفين،  مكانين  في  مستوطنين  يد  على 
إسرائيل  عليها  تسيطر  التي  المنطقة  في  طفاًل  للمستوطنين 
)الخليل 2( في مدينة الخليل، وكما تعرض رجل للدهس بالقرب من 
من  تبلغ  إسرائيلية  طفلة  وأصيبت  )سلفيت(.  زعترة/تفوح  مفترق 
العمر سنتان جراء إصابتها بحجر ألقاه فلسطيني في البلدة القديمة 

في القدس.

ستة  األسبوع  هذا  خالل  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  وسجل 
بممتلكات  أضرار  إلى  أدت  إسرائيليون  مستوطنون  نفذها  حوادث 
وإتالف  اقتالع  الحوادث  هذه  من  أربعة  وتضمنت  الفلسطينيين. 
في  حديثا  مزروعة  شتلة   700 لفلسطينيين:  تعود  وشتالت  أشجار 
قرية ترمسعيا )رام اهلل( على يد مستوطنين من البؤرة االستيطانية 
عدي عاد، و320 شجرة وشتلة زيتون في حادثين في قرية سوسيا 
)بيت  الخضر  قرية  غرب  عنب  وكرمة  زيتون  شتلة  و30  )الخليل(، 
لحم(، على يد مستوطنين من البؤرة االستيطانية سدي بوعاز. وفي 
30 سيارة فلسطينية  إطارات  المستوطنون  اآلخرين شق  الحادثين 
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في حي بيت صفافا )القدس( وقتلوا ستة رؤوس من الماشية تعود 
لراع من قرية جنزافوت )قلقيلية(.

األسبوع،  خالل  هدم  عملية  أي  تنفذ  لم 
وإصدار أوامر وقف بناء ضد مبان في تجمع 

بدوي في منطقة شرق 1
لم يبلغ هذا األسبوع عن وقوع أي عملية هدم في المنطقة )ج( أو 
منذ مطلع  مبنى   16 بلغ  أسبوعي  بمعدل  مقارنة  الشرقية  القدس 
أوامر وقف بناء  القوات اإلسرائيلية  العام. بالرغم من ذلك أصدرت 
جبل  البدوي  التجمّع  في  دولية  مانحة  جهات  مولتها  مبنى   18 ضد 
البابا في محافظة القدس مما يعرض 120 شخصا لخطر التهجير. 

ويقع التجمّع في منطقة مخصصة لتوسيع مستوطنة معليه أدوميم 
وربطها بالقدس الشرقية )مخطط شرق 1(.

مبان سكنية في  مماثلة ضد  أوامر  اإلسرائيلية  السلطات  وأصدرت 
تجمّع ابزيق البدوي في غور األردن. وفي المنطقة ذاتها تمّ تهجير 
من  شخصا،   22( شباط/فبراير   26 في  فلسطينية  عائالت  ثالث 
بينهم 13 طفال( من التجمع البدوي حمامات المالح/البرج لمدة تسع 
المنطقة،  في  عسكري  تدريب  إجراء  أمام  المجال  إلفساح  ساعات 
وأخطرت ثالث عائالت أخرى بوجوب مالزمة منازلها خالل التدريب. 
ومنذ مطلع هذا العام نفذ ما ال يقل عن أربع تدريبات عسكرية في 
غور األردن أدت إلى تهجير ما يقرب من 350 شخصا بصورة مؤقتة.

إصابة 12 مدنيا فلسطينيا خالل احتجاجات 
بالقرب من السياج

إسرائيل  جنوب  باتجاه  صواريخ  إطالق  عن  األسبوع  هذا  يبلغ  لم 
ذلك  من  بالرغم  غزة.  قطاع  على  إسرائيلية  جوية  غارات  شن  أو 
المسجلة منذ منتصف  المتزايدة  التوتر  استمرت هذا األسبوع حالة 
كانون األول/ديسمبر 2013 في المناطق المقيد الوصول إليها على 
شباط/  21 وفي  وإسرائيل.  غزة  قطاع  بين  الفاصل  السياج  طول 

فبراير أطلقت القوات اإلسرائيلية النار وأصابت 12 مدنيا من بينهم 
طفالن أصيب نصفهم بأعيرة حية والنصف اآلخر باألعيرة المعدنية 
مظاهرة   خالل  للدموع،  المسيل  الغاز  وقنابل  بالمطاط  المغلفة 
الوصول  المقيد  المناطق  إلى  الوصول  المفروضة على  القيود  ضد 
إليها شرق جباليا. ووقع إطالق النار بعد أن وصل المتظاهرون إلى 
باتجاه  الحجارة  ورشقوا  مترا   50 مسافة  السياج  عن  تبعد  منطقة 
الجنود اإلسرائيليين. وارتفعت وتيرة مثل هذه الحوادث منذ مطلع 
العام وأدت إلى إصابة 40 فلسطينيا أو ما يزيد عن 70 بالمائة من 

مجمل المصابين المدنيين في المنطقة المقيد الوصول إليها.

من  اثنين  فلسطينيين  باتجاه  النار  أطلقت  ذاته  اليوم  في  وسابقا 
في  إصابتهما  إلى  أدى  مما  عاما   12 العمر  من  يبلغ  فتى  بينهما 
منطقة مفتوحة شرق رفح في منطقة تبعد عن السياج مسافة 400 
حادثين  وفي  فلسطينية.  إنسان  حقوق  مجموعة  وفق  تقريبا  متر 
على األقل وقعا هذا األسبوع توغلت الدبابات والجرافات اإلسرائيلية 
تجريف  عمليات  ونفذت  تقريبا  مترا   150 مسافة  غزة  قطاع  داخل 
اإلسرائيلية  القوات  احتجزت  أيضا  األسبوع  هذا  وخالل  لألراضي. 
أثناء  إليها  الوصول  المقيد  المنطقة  في  فلسطينيين  خمسة 

محاولتهم الوصول إلى إسرائيل للعمل.

وسجل هذا األسبوع ما ال يقل عن أربعة حوادث أطلقت فيها القوات 
البحرية اإلسرائيلية األعيرة التحذيرية باتجاه قوارب صيد فلسطينية 
كانت تقترب أو تجاوزت حدود األميال الستة المفروضة على وصول 
الفلسطينيين إلى مناطق في البحر. وفي حادث آخر أطلقت زوارق 
مصرية النار باتجاه قوارب صيد فلسطينية كانت تقترب من الحدود 

قطاع غزة 
 القتلى الفلسطينيون على يد

القوات اإلسرائيلية

 الجرحى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية
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معدل أسبوعي

المصرية غرب رفح وأجبرتها على العودة شماال. ولم يبلغ عن وقوع 
إصابات أو أضرار في أي من هذه الحوادث.

مستجدات معبر رفح
فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر يومين فحسب هذا األسبوع 
تقريبا(   500( مكة  إلى  الحجاج  بمغادرة  للسماح  استثنائية  بصورة 
وعودة ما ال يقل عن 360 شخص آخرين. ولم يفتح المعبر منذ بداية 
النصف  خالل  لذلك،  وخالفا  أيام.  ثمانية  سوى  شباط/فبراير  شهر 
يفتح  المعبر  كان  المصرية،  القيود  بدء  قبل   2013 عام  من  األول 
خمسة أيام مما أتاح عبور ما متوسطه 1,860 شخص يوميا. وقبل 
الرئيسية  والخروج  الدخول  نقطة  المعبر  مثل   2013 تموز/يوليو 
التي تفرضها إسرائيل  القيود  للفلسطينيين من قطاع غزة بسبب 

منذ زمن طويل على عبور وتنقل المسافرين عبر معبر إيريز. 
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.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
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الواردات

الصادرات

)معبر كيرم شالوم - 
كرم أبو سالم(

معبر رفح

معبر أيرز

 قطاع
غزة

معدل أسبوعي

معدل أسبوعي

المعدل األسبوعي 2012

المعدل األسبوعي 2012

كانون ثان - أيار 2007
ماقبل الحصار

كانون ثان - أيار 2007
ماقبل الحصار

على  الحصول  طلبات  عدد  بلغ  رفح  لمعبر  المتكرر  لإلغالق  ونظرا 
تصاريح للوصول إلى الرعاية الصحية في الضفة الغربية بما فيها 
القدس الشرقية وإسرائيل عبر معبر إيريز خالل كانون الثاني/يناير 
مقابل   1,538(  2013 الثاني/يناير  كانون  في  العدد  مثلي   2014
796( وكان أعلى عدد منذ عام 2008 وفقا لمنظمة الصحة العالمية. 
ويعزى هذا االرتفاع أيضا إلى تزايد نقص األدوية في مستشفيات 
 88 على  الموافقة  تمّت  وقد  الكيميائية.  العالجات  وخصوصا  غزة 

بالمائة من هذه الطلبات.

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2014_02_27_english.pdf

