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القوات اإلسرائيلية تقتل فلسطينيا وتصيب 
24 آخرين

أدت اشتباكات اندلعت خالل عملية تفتيش واعتقال هذا االسبوع 
إلى مقتل فلسطيني وإصابة 13 فلسطينيا من بين 24 إصابة 
هي مجموع عدد اإلصابات على يد القوات اإلسرائيلية. وأطلقت 
القوات اإلسرائيلية النار وقتلت شابا فلسطينيا الجئا يبلغ من 
تفتيش  عملية  أثناء  اندلعت  اشتباكات  خالل  عاما   19 العمر 
واعتقال نفذت في مخيم الدهيشة لالجئين )بيت لحم(. وكان 
19 عاما يقف فوق سطح منزله خالل  البالغ من العمر  الشاب 
االشتباكات وربما كان مشاركا في رشق الحجارة. وأصيب خالل 

العملية أيضا جندي إسرائيلي.

هذا  اإلصابات  من  عدد  أكبر  عن  أسفر  الذي  الحادث  ووقع 
22 شباط/ )بيت لحم( في  االسبوع في مخيم عايدة لالجئين 

وأربعة  طفل  بينهم  من  فلسطينيا   11 أصيب  حيث  فبراير 
امرأة  بينهم  من  فلسطينيين  وخمسة  الحية  باألعيرة  بالغين 
أخرى  إصابات  ووقعت  بالضرب.  عليهم  االعتداء  جراء  حامل 
 19 في  )طولكرم(  عنبتا  في  واعتقال  تفتيش  عمليات  خالل 
أصيب  شباط/فبراير   22 في  )جنين(  والزبوبة  شباط/فبراير 
10 و12 و13  أعمارهم  تبلغ  خاللها ثالثة أطفال فلسطينيين 
عاما، باإلضافة إلى إصابة أربعة بالغين نتيجة استنشاق الغاز 

المسيل للدموع.

وإجماال، نفذت القوات اإلسرائيلية خالل هذا األسبوع 90 عملية 
السائد  األسبوعي  للمتوسط  تقريبا  مماثل  عدد  وهو  مماثلة 
حتى هذا التاريخ من عام 2015، وعلى غرار الفترة التي شملها 
محافظة  في  العمليات  هذه  معظم  نفذت  السابق،  التقرير 
ما  األسبوع  هذا  خالل  اإلسرائيلية  القوات  واعتقلت  القدس. 
مجموعه 102 فلسطينيا مما أوصل عدد الفلسطينيين الذين 
اعتقلتهم القوات اإلسرائيلية منذ مطلع العام إلى 899. وتفيد 

القضايا الرئيسية
الضفة الغربية 

القوات اإلسرائيلية تقتل فلسطينيا وتصيب 24 آخرين.  ●
السلطات اإلسرائيلية تهدم مبنى في القدس الشرقية وتصادر مواد بناء من مشروع تموله جهات مانحة.  ●

قطاع غزة:
إصابة فلسطيني على يد القوات اإلسرائيلية في المناطق المقيّد الوصول إليها.  ●

غرق مناطق واسعة جراء الفيضانات في المنطقة الوسطى  ●
إصابة ثالثة أطفال في انفجار مخلفات الحرب من المتفجرات  ●

استمرار إغالق معبر رفح وعدم فتحه منذ 22 كانون الثاني/يناير 2015  ●

 القتلى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

 الجرحى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

 عمليات البحث واالعتقال التي
نفذتها القوات اإلسرائيلية

1هذا األسبوع
20152 )لتاريخ اليوم(

2)نفس الفترة(2014 

5,868 216

هذا األسبوع

هذا األسبوع

المعدل 
األسبوعي

المعدل 
األسبوعي

المجموع في 2014المجموع في 2015

www.ochaopt.org 
 OCHA  - المحتلــة   الفلســطينية  األراضــي  فــي  اإلنســانية  الشــؤون  لتنســيق  المتحــدة   األمــم  مكتــب 
 ochaopt@un.org | +972 )0( 2 582 9962 972+ | فاكس )الشرقية 91386 | هاتف  9962 582 2 )0 ص.ب. 38712 القدس 

بالتنسيق ننقذ األرواح

مصلحة السجون اإلسرائيلية أنّه بحلول نهاية عام 2014 بلغ 
 5,528 اإلسرائيلية  السجون  في  الفلسطينيين  األسرى  عدد 
اعتقلوا بسبب وجودهم في  آخرين  أمنيا، و1,115  فلسطينيا 

إسرائيل بصورة غير قانونية.
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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

333 31

229 36

الحوادث المتصلة بالمستوطنين*
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خالل  طفل،  بينهم  من  االسبوع،  هذا  إصابات  ست  وسجلت 
المتواصل  اإلغالق  ضد  تنظم  التي  األسبوعية  المظاهرة 
شباط/فبراير   22 وفي  )قلقيلية(.  قدوم  كفر  قرية  لمدخل 
أصيب طفل آخر في رجله بأعيرة حية خالل اشتباكات تضمنت 
عند  اإلسرائيليين  الجنود  باتجاه  الحجارة  فلسطينيين  رشق 

مدخل مخيم الجلزون لالجئين.

تسجيل خمسة هجمات نفذها مستوطنون 
إسرائيليون هذا األسبوع

مستوطنون  نفذها  هجمات  خمس  األسبوع  هذا  سجل 
إصابات  وقوع  عن  أسفرت  الفلسطينيين  ضد  إسرائيليون 
وإلحاق أضرار بالممتلكات، وبالتالي يصل المتوسط األسبوعي 
أسبوعي  بمتوسط  مقارنة  هجمات  أربع  الهجمات  هذه  لمثل 

بلغ ست هجمات في عام 2014.

الخليل  محافظة  في  األسبوع  هذا  حوادث  من  أربعة  ووقعت 
على  بالضرب  المستوطنين  من  مجموعة  إحداها  في  اعتدت 
مدينة  في  حديدي  بقضيب  أعوام   10 العمر  من  يبلغ  فتى 
الفتى  اإلسرائيلية  القوات  اعتقلت  التالي  اليوم  وفي  الخليل. 
لعدة ساعات بزعم أنه رشق الحجارة باتجاه جندي  إسرائيلي. 
من  المستوطنين  من  مجموعة  اعتدت  أيضا  الخليل  وفي 
مستوطنة سوسيا على راع يبلغ من العمر 55 عاما من منطقة 
وفي  المستوطنة.  من  بالقرب  لماشيته  رعيه  أثناء  قواويس 
يزيد عن  ما  اإلسرائيليون  المستوطنون  ذاتها قطع  المنطقة 
40 شجرة زيتون تعود لمزارعين من قرية يطا. باإلضافة إلى 
ذلك اقتلع مستوطنون من 550 شتلة زيتون قدمت للمزارعين 
في إطار مشروع مولته جهات مانحة في قرية سعير. وتضرر 

جراء هذا الحادث 25 عائلة.

وفي 19 شباط/فبراير وجد شعار »بطاقة الثمن« مكتوبا على 
القبلية  خزان مياه تبرعت به جهات مانحة في قرية عصيرة 
عمود  أّن  ويشار  جزئيا.  تدميره  تمّ  كهرباء  وعمود  )نابلس( 
الكهرباء كان قد قطع في السابق في كانون الثاني/يناير من 
هذا العام. وفي قرية جالود اعتدت مجموعة من المستوطنين 
معدني  بأنبوب  فلسطيني  رجل  على  شباط/فبراير   17 في 
واحدة  وهي  كوديش:  إيش  االستيطانية  البؤرة  من  بالقرب 
من بين ست بؤر استيطانية تقع شرق مستوطنة شيلو التي 
الدولي  القانون  من  كل  يخالف  بما  التسعينات  في  أقيمت 
هذه  في  يعيشون  الذين  المستوطنون  وكان  واإلسرائيلي. 
البؤر االستيطانية مصدر عنف وإزعاج منهجي في تسع قرى 
الذين  الفلسطينيين  مما قوض مصدر كسب عيش  محيطة 

يعيشون فيها وأمنهم الجسدي.

هجمات  ثالث  وقوع  عن  إسرائيلية  إعالمية  مصادر  وأفادت 
نفذها فلسطينيون ضد مستوطنين إسرائيليين. ووقع أخطر 
في  القديمة  البلدة  من  بالقرب  شباط/فبراير   22 في  حادث 
القدس عندما طعن فلسطيني رجال إسرائيليا وأصابه إصابة 
طفيفة. وأدى الحادثان اآلخران إلى إلحاق أضرار بالممتلكات 

هذا األسبوع

هذا األسبوع

هذا األسبوع

القدس الشرقية

القدس الشرقية

المنطقة ج

المنطقة ج
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سكني  تجمّع  باتجاه  الحارقة  الزجاجات  رشق  وتضمنا 
 18 في  الشرقية  القدس  في  جراح  الشيخ  في  للمستوطنين 
شباط/فبراير، ورشق الحجارة باتجاه سيارة إسرائيلية بالقرب 
حوادث  ثالثة  وفي  شباط/فبراير.   20 في  العروب  مخيم  من 
منفصلة )غير مشمولة في العدد( رشق فلسطينيون زجاجات 
شعفاط  منطقة  في  الخفيف  القطار  باتجاه  وحجارة  دهان 
لنوافذها.  أضرار  إلحاق  إلى  ادى  مما  الشرقية  القدس  في 
ونفذت القوات اإلسرائيلية عقب هذه الحوادث عمليات تفتيش 

واعتقال، ولكن لم يبلغ عن وقوع اعتقاالت.

هدم مبنى في القدس الشرقية، ومصادرة 
مواد مخصصة لمشروع مياه في المنطقة 

)ج(
هدمت السلطات اإلسرائيلية خالل الفترة التي شملها التقرير 
الشرقية  القدس  في  الطور  منطقة  في  استناديا  جدارا 
عدم  بحجة  خاصة  فلسطينية  أرض  على   2012 عام  بنى 
تضرر  إلى  أدى  مما  للبناء،  إسرائيلي  ترخيص  على  حصوله 
5 فلسطينيين. وبالتالي يصل عدد المباني التي هدمت خالل 
شهر كانون الثاني/يناير 2015 إلى 90 مقارنة بهدم 131 في 

الفترة المماثلة من عام 2014. 

وخالل هذا االسبوع أيضا صادرت السلطات اإلسرائيلية مواد 
بتمويله  تبرعت  مياه  بئر  ترميم  لمشروع  مخصصة  بناء 

)نابلس،  جهات مانحة لتوفير مياه الشرب لتجمّع تل الخشبة 
التجمّع في منطقة  الطوايل(. ويقع هذا  أيضا بتجمّع  ويعرف 
)ج(  المنطقة  في  نار«  إطالق  »منطقة  أو  مغلقة  عسكرية 
تجميع  ويعتمد سكانه على  المياه  وهو غير مرتبط بشبكات 
السلطات  وهدمت  الصهاريج.  مياه  شراء  أو  األمطار  مياه 
اإلسرائيلية في عام 2014، 41 مبنى في التجمّع من بينها 16 
يزيد  ما  تهجير  إلى  أدى  مما  مانحة  بنائها جهات  مولت  مبنى 
عن 100 شخص. وتضمنت المباني المهدمة التي تبرعت بها 
وشارعا  التجمّع  في  أقيمت  كهرباء  شبكة  أيضا  مانحة  جهات 

يبلغ طوله كيلومتران.

جرار  حكوميتان،  مركبتان  مصادرة  تمّت  ذلك  إلى  باإلضافة 
غير  ألسباب  )الخليل(  يطا  لبلدية  تعودان  نفايات،  وسيارة 
معلومة أثناء كبها للنفايات في موقع في المنطقة )ج( شرق 
يطا. وتمّ حجز المركبتين في قاعدة عسكرية في مستوطنة 

جوش عتصيون.

قرية  في  اإلسرائيلية  القوات  اقتلعت  شباط/فبراير   17 وفي 
المحيط  السياج  ودمرت  زيتون  شتلة   300 )طوباس(  تياسير 
مما أدى إلى تضرر خمس عائالت بحجة نشاطات غير قانونية 
أو  أعلنت عنها إسرائيل منطقة عسكرية مغلقة  في منطقة 

»منطقة إطالق نار«.

قطاع غزة 
 القتلى الفلسطينيون على يد

القوات اإلسرائيلية

 الجرحى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

0هذا األسبوع
20150 )لتاريخ اليوم(
5)نفس الفترة(2014

10,758* 7

المعدل 
األسبوعي

المجموع في 2014المجموع في 2015

هذا األسبوع

*The figure includes Palestinian injuries during the recent Israeli 
offensive on Gaza (10,500)

القوات  يد  على  فلسطيني  إصابة 
اإلسرائيلية في المناطق المقيّد الوصول 

إليها
اإلسرائيلية  القوات  الفترة حوادث إطالق  استمرت خالل هذه 
النار في المناطق المقيد الوصول إليها في البر والبحر يوميا 
15 حادثا خالل الفترة التي شملها  حيث سجل ما ال يقل عن 
23 شباط/ إصابات. في  وقوع  منها عن  واحد  أسفر  التقرير، 

فبراير أطلقت القوات اإلسرائيلية المتمركزة على طول السياج 
الفاصل شمال بيت الهيا النار على فلسطيني وأصابته، ومن 

ثمّ اعتقلته أثناء تقدمه نحو السياج.

إلى  الوصول  على  إسرائيل  تفرضها  التي  القيود  زالت  وما 
وعلى  غزة  في  الفاصل  السياج  طول  على  الواقعة  األراضي 
والقطاع  الفلسطينيين  أمن  تقوض  غزة  شواطئ  طول 
آلالف  للدخل  الرئيسي  المصدر  وهو  غزة  في  الزراعي 
القوات  واعتقلت  وعائالتهم.  األسماك  وصيادي  المزارعين 
شرق  شمال  فلسطينيين  ثالثة  األسبوع  خالل  اإلسرائيلية 

مخيم البريج أثناء محاولتهم التسلل داخل إسرائيل.

القوات  أطلقت  شباط/فبراير   23 في  وقع  حادث  وفي 
اإلسرائيلية قذيفتين شرق مخيم المغازي ولم يبلغ عن وقوع 

إصابات.
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المعدل األسبوعي في 
الفترة بين يناير- يونيو  

2013

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2015_02_27_english.pdf

For more information, please contact us at  ochaopt@un.org

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

كانون ثان - أيار 2007
ماقبل الحصار

هذا األسبوع
إلى غزة
من غزة

تنقل االشخاص عبر معبر رفح 
)أسبوعيا(

هذا األسبوع

المعدل األسبوعي 
2014

كانون ثان - أيار 2007
ماقبل الحصار

هذا األسبوع

غرق مناطق واسعة جراء فيضان وادٍ في 
المنطقة الوسطى

فاض وادي غزة الواقع في المنطقة الوسطى في قطاع غزة 
في صبيحة 22 شباط/فبراير مما أدى إلى غرق مناطق واسعة 
على جانبي الوادي. وتعرض ما يصل إلى 35 مبنى سكنيا في 
منطقة المغراقة )معظمها مبان تعود للسكان البدو( إلى شكل 
األغراض،  من  وغيرها  األثاث  وخصوصا  األضرار  أشكال  من 
تضمنت عشرة منازل أصبحت غير قابلة للسكن مؤقتا. وتمّ 
100 شخص من منازلهم وإسكانهم في  إخالء ما يقرب من 
مركز إسكان جماعي مجاور تابع لوكالة األمم المتحدة لغوث 
داخليا  للمهجرين  )أونروا(  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل 
الزراعية  المناطق  وفاضت  الوفاء.  تأهيل  ومركز  البريج  في 
المحاذية للجدول أيضا مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمحاصيل 
مؤقتا.  الرئيسية  الشوارع  وأغلقت  أيضا.  والماشية  واألشجار 
ويتكرر فيضان جدول وادي غزة كل عام تقريبا ويخلف آثارا 

متفاوتة.

فتح  بسبب  وقع  الفيضان  أن  فلسطينيون  ويدعي مسؤولون 
سد في الجانب اإلسرائيلي من الجدول. وتفيد مصادر إعالمية 
وعزت  االدعاء  هذا  أنكرت  اإلسرائيلية  السلطات  أّن  مختلفة 

الفيضان إلى »فيضان مفاجئ«.

مخلفات  انفجار  في  أطفال  ثالثة  إصابة 
الحرب من المتفجرات

أصيب في 17 شباط/فبراير ثالثة أطفال فلسطينيين تتراوح 
أعمارهم بين عامين و13 عاما، من بينهم اخوان، جراء انفجار 
مخلفات الحرب غير المنفجرة داخل منزلهم في منطق التوام 
 2014 آب/أغسطس  النار في  غرب جباليا. ومنذ وقف إطالق 
قتل عشرة فلسطينيين من بينهم طفل في حوادث مشابهة 

وأصيب 39 آخرين من بينهم 14 طفال.

أّن  باأللغام  المتعلقة  لإلجراءات  المتحدة  األمم  دائرة  وتفيد 
من  الحرب  مخلفات  من  متفجر  جسم   7,000 من  يقرب  ما 
المتفجرات ما زالت موجودة في المنطقة وأن األطفال وعمال 
إزالة الركام وجامعي الخردة المعدنية وعمال البناء والمهجرين 
داخليا العائدين إلى منازلهم المدمرة والمزارعين العاملين أو 
أكثر  هم  إليها  الوصول  المقيد  المناطق  في  يعيشون  الذين 

المجموعات عرضة لخطر انفجار الذخيرة غير المنفجرة.

ما زال معبر رفح بين مصر وغزة مغلقا
بقي معبر رفح مغلقا طوال الفترة التي شملها التقرير. ويفاد 
أّن ما يزيد عن 30,000 شخص مسجلين وينتظرون السماح 
بين  بينهم مرضى وطالب. ومن  إلى مصر من  بالعبور  لهم 

 17,000 هذا العدد تفيد سلطة الحدود والمعابر أن ما يقرب 
شخص مسجلين لدى وزارة الداخلية للحصول على تصاريح 

سفر عاجلة في حال تمّ فتح المعبر.

وكانت آخر مرة ُفتح فيها المعبر بصورة استثنائية باالتجاهين 
أمام  الثاني/يناير  كانون   22 إلى   20 بين  ما  الفترة  في 
المسافرين ولمرور قافلة إنسانية تحمل مواد طبية وغذائية. 
يوما سمح خاللها   158 المعبر  فتح  برمته   2014 عام  وخالل 
 2013 بعام  مقارنة  باالتجاهين  فلسطينيا   97,690 بعبور 
التي فتح المعبر خاللها 262 يوما مما سمح بعبور 302,240 

فلسطينيا في االتجاهين.

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2015_02_27_english.pdf

