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إصابة 23 فلسطينيا من بينهم ستة أطفال 
على يد القوات اإلسرائيلية

أصيب هذا األسبوع 239 فلسطينيا، من بينهم ستة أطفال، 
مع  مواجهات  خالل  األجانب  الرعايا  أحد  إصابة  إلى  إضافة 
قوات الجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية. ووقع خمسة 
وستة  الحية،  األعيرة  جراء  األسبوع  هذا  إصابات  بين  من 
جراء اإلصابة باألعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وخمسة 

جراء اإلصابة المباشرة بقنابل الغاز المسيل للدموع.

خمسة  أصيب  األول/أكتوبر  تشرين   4 في  وقع  حادث  وفي 
الرعايا األجانب على يد  فلسطينيين من بينهم امرأة وأحد 
مظاهرة  خالل  اندلعت  اشتباكات  أثناء  اإلسرائيلية  القوات 
أسبوعية ضد الجدار في قرية بلعين )رام اهلل(. وفي اليوم 
خالل  طفالن،  بينهم  من  فلسطينيين  أربعة  أصيب  ذاته 
اهلل(  )رام  اإلسرائيلي  عوفر  سجن  من  بالقرب  مواجهات 
المسيل  الغاز  قنابل  اإلسرائيلية  القوات  خاللها  أطلقت 
للدموع، واألعيرة الحية، واألعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط 
باتجاه عشرات الفلسطينيين الذين كان الكثير منهم يرشق 
اشتباكات  في  آخرين  فلسطينيين  أربعة  وأصيب  الحجارة. 
لبلدة  الشمالي  المدخل  اإلسرائيلية عند  القوات  اندلعت مع 

الرام )القدس(، منهم ثالثة أصيبوا بأعيرة حية.

هذا و قد وقعت ثلثي اإلصابات التي تعرض لها فلسطينيون 
على يد القوات اإلسرائيلية منذ مطلع عام 2013 حتى نهاية 
شهر أيلول/سبتمبر في سياق المواجهات التي اندلعت خالل 

المظاهرات.

القضايا الرئيسية

إتالف 270 شجرة زيتون يملكها فلسطينيون على يد المستوطنين اإلسرائيليين في الضفة الغربية.  ●
إغالق معبر رفح في 5 تشرين األول/أكتوبر في أعقاب فتحه جزئيا لمدة سبعة أيام.  ●

سلطات غزة تنفذ حكم اإلعدام في رجل أدين بالقتل.  ●

 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

مستوطنا  أّن  إعالمية  تقارير  تفيد  التطورات:  آخر 
إسرائيليا تعرض للضرب حتى الموت على يد فلسطيني 

في شمالي غور األردن في 11 تشرين األول/أكتوبر.

الرجاء مالحظة أنّه لن يصدر تقرير حماية المدنيين خالل األسبوع القادم بسبب األعياد، وسيغطي التقرير القادم فترة األسبوعين.
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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

359 322

50 39
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886 862

الحوادث المتصلة بالمستوطنين*
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زيتون  شجرة   270 من  يقرب  ما  إتالف 
فلسطينية على مستوطنين إسرائيليين

التي  الفترة  خالل  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  سجل 
إلى  أدت  بالمستوطنين  متصلة  حادثا   12 التقرير  شملها 
أشجار  معظمها  الفلسطينيين،  بممتلكات  أضرار  إلحاق 
زيتون. باإلضافة إلى ذلك أطلق فلسطيني النار على فتاة 

من المستوطنين اإلسرائيليين مما أدى إلى إصابتها.

وإجماال، أتلف المستوطنون اإلسرائيليون خالل هذا األسبوع 
يمتلكها فلسطينيون في  زيتون  270 شجرة  ما يقرب من 
أنحاء الضفة الغربية، من بينها 100 شجرة في دير شرف 
الحوادث  هذه  وأدت  )قلقيلية(.  جت  في  و100  )نابلس(، 
باإلضافة  تقريبا.  وعائالتهم  مزارعين  عشرة  تضرر  إلى 
الزيتون  محاصيل  سرقوا  المستوطنين  أن  أبلغ  ذلك  إلى 
في عدد من المناطق، ففي تل ارميدة في البلدة القديمة 
على  إسرائيل(  عليها  تسيطر  التي  )المنطقة  الخليل  في 
من  يقرب  ما  قطفوا  المستوطنين  أّن  أبلغ  المثال،  سبيل 
ووقعت  فلسطينيون.  مزارعون  يمتلكها  زيتون  شجرة   40
هذه الحوادث مباشرة قبيل بدء موسم قطف الزيتون لعام 
الكثير  فيها  يحصل  فترة  وهي  الغربية  الضفة  في   2013
اإلسرائيلية  القوات  من  تصاريح  على  الفلسطينيين  من 
للوصول إلى أراضيهم من أجل قطف أشجار الزيتون. وحتى 
الشؤون  تنسيق  مكتب  سجل   2013 عام  من  التاريخ  هذا 
اإلنسانية إتالف أو تدمير ما يزيد عن 8,300 شجرة أو شتلة 
في سياق الحوادث المتصلة بالمستوطنين التي يبلغ عنها 
مقارنة بما يزيد عن 8,500 شجرة وشتلة تقريبا خالل عام 

2012 برمته.

األول/أكتوبر،  تشرين   3 في  أيضا،  األسبوع  هذا  وخالل 
من  اإلسرائيليين  المستوطنين  من  مجموعة  احتشدت 
فلسطينيين  مزارعين  حول  دانيئيل  نيفيه  مستوطنة 
اثنين كانا يعمالن في أرضهما في قرية الخضر )بيت لحم( 
ومنعوهما  بالشتم  عليهما  واعتدوا  للمستوطنة  المجاورة 
إلى  اإلسرائيلية  القوات  وحضرت  أرضهما.  في  العمل  من 
الموقع واحتجزت المزارعين وصادرت جرارا ومعدات زراعية 
أخرى تعود للمزارعين بحجة أن ملكية األرض تعود للدولة.

وفي أربع حوادث أبلغ عنها هذا األسبوع أتلف مستوطنون 
الجلزون  مخيم  في  فلسطينية  سيارة   11 إسرائيليون 
القدس  وفي  )نابلس(  بورين  وقرية  اهلل(،  )رام  لالجئين 
مجموعة  أشعلت  األول/أكتوبر  تشرين   3 وفي  الشرفية. 
من المستوطنين النار في سيارة دخلت إلى قرية بيت إكسا 
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الخارجية  الجدران  على  مسيئة  عبارات  وكتبوا  )القدس( 
لمسجد القرية. وفي 1 تشرين األول/أكتوبر ُكتبت عبارات 
الثمن«( على جدار كنيسة  )»تدفيع  بالمستوطنين  متصلة 

كاثوليكية في القدس الشرقية.

وفي 5 تشرين األول/أكتوبر أفادت تقارير أولية شفهية من 
أّن  إسرائيلية  إعالمية  المدنية اإلسرائيلية ومصادر  اإلدارة 
مهاجما فلسطينيا اقتحم سياجا في مستوطنة بسجوت )رام 
اهلل( وجرح طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات. وتشير التقارير 
اإلدارة  أّن  غير  حية  بأعيرة  أصيبت  الطفلة  أّن  اإلعالمية 
المدنية اإلسرائيلية أفادت أن التحقيق في القضية ما زال 
اإلسرائيلية  القوات  أجرت  الحادث  هذا  أعقاب  وفي  جاريا. 
عملية تفتيش في عدة مناطق في مدينة البيرة المجاورة 
والقوات  الفلسطينيين  بين  اشتباكات  خاللها  اندلعت 

اإلسرائيلية، ولم يبلغ عن وقوع إصابات خالل االشتباكات.

هدم أربع مبان في مجتمع مكحول، وإصدار 
بناء في  أمر هدم و وقف   28 ما يزيد عن 

المنطقة )ج(
اإلسرائيلية  القوات  هدمت  األول/أـكتوبر  تشرين   3 في 
أربع مبان سكنية بسيطة في التجمع الفلسطيني الرعوي 
غور  في شمالي  تقريبا(  50 شخص  سكانه  )عدد  مكحول 

هدوء نسبي في قطاع غزة
األسبوع  هذا  النسبي  الهدوء  من  حالة  غزة  قطاع  شهد 
بالرغم من إطالق مجموعات فلسطينية مسلحة صاروخين 
تسفر  ولم  غزة  قطاع  في  سقطت  إسرائيل  جنوب  باتجاه 

عن وقوع إصابات أو أضرار.

واستمرت القوات اإلسرائيلية في فرض القيود على وصول 
الفلسطينيين إلى المناطق الواقعة بالقرب من السياج الذي 
األسماك  بين قطاع غزة وإسرائيل، ومناطق صيد  يفصل 
ثالثة  وفي  الشاطئ:  من  بحرية  أميال  ستة  تتجاوز  التي 
حوادث على األقل هذا األسبوع أبلغ أّن القوات اإلسرائيلية 
أطلقت النار التحذيرية باتجاه فلسطينيين كانوا متواجدين 
في منطقة تبعد عن السياج عدة مئات من األمتار وأجبرته 
على العودة ولم يبلغ عن وقوع إصابات. وفي السياق ذاته 
على  حادثين  في  اإلسرائيلية،  والدبابات  الجرافات  توغلت 
ونفذت  غزة  داخل  تقريبا  متر   200 تبلغ  مسافة  األقل، 

عمليات تجريف لألرضي.

قطاع غزة 
 القتلى الفلسطينيون على يد

القوات اإلسرائيلية

 الجرحى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية
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األردن. ومن بين هذه المباني مبنيين أقيما بمساعدة من 
المبنيين  أّن  حين  في  فلسطينية،  حكومية  غير  منظمة 
سكان  ويفيد  دولية.  إنسانية  منظمات  قدمتهما  اآلخرين 
بالستيكيا  مشمعا  أحرقت  اإلسرائيلية  القوات  أّن  التجمّع 
واحدا على األقل تبرعت به جهات مانحة ، إضافة إلى اثنين 
آخرين تبرعت بهما جهات مانحة وواحد آخر مملوك ملكية 

خاصة إما أحرقت أو تمت مصادرتها.

ووقعت عمليات الهدم هذه بالرغم من أمر احترازي أصدرته 
 ،2013 أيلول/سبتمبر   24 في  اإلسرائيلية  العليا  المحكمة 
ينص على منع القوات اإلسرائيلية من إخالء التجمّع وهدم 
الخيام التي بنيت هناك حتى 8 تشرين األول/أكتوبر 2013. 
وأفادت المحكمة أّن األمر االحترازي ال ينطبق على المباني 

التي هدمت ألسباب أمنية أو عمليات عسكرية. 

وخالل هذا األسبوع أيضا أصدرت السلطات اإلسرائيلية 28 
وأخرى  فلسطينية  سكنية  مبان  ضد  بناء  ووقف  هدم  أمر 
عدم  بحجة  )ج(،  المنطقة  في  العيش  لكسب  تستخدم 

حصولها على تراخيص.
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أطلقت  األسبوع  هذا  وقعت  األقل  على  حوادث  ثالثة  وفي 
قوارب  باتجاه  التحذيرية  النار  اإلسرائيلية  البحرية  القوات 
األميال  حدود  من  بالقرب  مبحرة  كانت  فلسطينية  صيد 

الستة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

المسموح  الواردات  في  ملحوظ  ارتفاع 
دخولها من إسرائيل الى قطاع غزة

بالرغم من أّن كميات البضائع التي نقلت عبر األنفاق غير 
زالت  ما  وغزة  مصر  بين  الحدود  اسفل  الواقعة  القانونية 
إسرائيل  من  الورادات  حجم  ارتفع  فقد  للغاية،  محدودة 

بصورة ملموسة.

عبر  نقلت  التي  البضائع  كميات  أّن  محلية  مصادر  أفادت 
مصر  بين  الحدود  اسفل  الواقعة  القانونية  غير  األنفاق 
وغزة هذا األسبوع ما زالت تتراوح بين ما يقرب من 30-40 
حمولة شاحنة، وهي الكمية ذاتها التي دخلت خالل األسابيع 
الماضية. وتمثل هذه الكمية أقل من 20 بالمائة من حجم 

البضائع التي كانت تدخل قبل حزيران/يونيو 

نقص  في  األنفاق  لنشاط  المحدود  النطاق  وانعكس 
األسبوع  هذا  وأفيد  البناء.  ومواد  الوقود  فيها  بما  البضائع 
)معظمها  الوقود  من  لتر   400,000-500,000 بين  ما  أّن 
من الديزل( دخلت يوميا إلى غزة عبر األنفاق لمحطة توليد 
كهرباء غزة وغيرها من المرافق العامة ومرافق الخدمات، 
مقارنة بما يقرب من مليون لتر يوميا قبل حزيران/يونيو 
2013. وأفادت محطة توليد كهرباء غزة عن ارتفاع بنسبة 
32 بالمائة في كميات الوقود التي حصلت عليها هذا األسبوع 
مقارنة باألسبوع الماضي )330,000 مقابل 250,000 لتر 
التشغيلية  بالعمل بنصف قدرتها  المحطة  يوميا(. واستمر 
مما نجم عنه انقطاع للكهرباء لفترة 12 ساعة يوميا، وفي 
 16 إلى  الكهرباء  انقطاع  ساعات  وصلت  المناطق  بعض 
ساعة يوميا. ونتيجة لذلك أضطر الناس إلى تطبيق وسائل 

غير آمنة إلضاءة منازلهم.

الخدمات  تقديم  تعطيل  في  كذلك  الوقود  نقص  واستمر 
األساسية ومن بينها المياه والنظافة والصحة والمواصالت. 
من  المستورد  الوقود  سوى  حاليا  الوقود  محطات  تبيع  وال 
المدعوم  المصري  الوقود  يباع بضعف ثمن  الذي  إسرائيل 

الذي ينقل إلى غزة عبر األنفاق غير القانونية.

القانونية  غير  األنفاق  عبر  البناء  مواد  دخول  واستمر 
مواد  من  طن   150 يقرب  ما  دخل  حيث  محدودة،  بكميات 

عبر  غزة  قطاع  إلى  يوميا  االسمنت(  من  )معظمها  البناء 
األنفاق مقارنة بالمتوسط اليومي البالغ 7,500 طن خالل 

حزيران/يونيو 2013، وفق اتحاد الصناعات الفلسطينية. 

كيرم  معبر  عبر  غزة  إلى  دخلت  التي  البضائع  حجم  شهد 
مقارنة  بالمائة   55 بنسبة  ارتفاعا  األسبوع  هذا  شالوم 
بالمعدل األسبوعي منذ بداية العام )1,711 مقابل 1,103(. 
ويعود هذا االرتفاع للقرار الذي صدر في 17 أيلول/سبتمبر 
الستخدام  البناء  مواد  من  محدودة  كميات  بدخول  وسمح 
عبر  بدخولها  سمح  التي  الكميات  وتقدر  الخاص.  القطاع 
4,600 طن  ما يقرب من  األسبوع  معبر كيرم شالوم هذا 
من  طن  و2,560  الحصى  من  طن  و5,280  اإلسمنت  من 
قضبان الحديد. وتقدر وزارة االقتصاد الوطني في غزة أّن 
هذا الكميات ال تغطي سوى أقل من 15 بالمائة من الطلب 

الحالي.

إال  إسرائيل  من  للواردات  الملموس  االرتفاع  من  وبالرغم 
أنّها لم تعوض االنخفاض الحاد في كميات مواد البناء التي 
ما  لذلك  ونتيجة  األنفاق.  عبر  قانونية  غير  بصورة  تدخل 
زالت أسعار مواد البناء أعلى بنسبة 20 بالمائة من األسعار 

التي كانت سائدة خالل حزيران/يونيو 2013.

آخر مستجدات معبر رفح
ايام  أربعة  المصرية فتح معبر رفح لمدة  السلطات  أعادت 
تشرين   4  –  1 بين  )ما  التقرير  شملها  التي  الفترة  خالل 
األول/أكتوبر( – واقتصر عمل المعبر لمدة ثالثة أيام على 
مرة  المعبر  إغالق  وأعيد  مكة.  إلى  الحجاج  لعبور  السماح 
األول/ تشرين   5 في  المصرية  السلطات  يد  على  ثانية 

أغلق  تموز/يوليو  بداية  ومنذ  آخر.  إشعار  حتى  أكتوبر 
المعبر بصورة متكررة، وعندما كان مفتوحا كان يعمل أربع 
ساعات يوميا )ستة أيام في األسبوع( مقارنة بتسع ساعات 

يوميا في السابق )سبعة ايام في األسبوع(. 

يقرب  لمتوسط  سمح  التقرير  شملها  التي  الفترة  وخالل 
سمح  تقريبا  و40  مصر  إلى  بالعبور  أشخاص   350 من 
لهم بالدخول إلى غزة يوميا معظمهم من الحجاج وحاالت 
طبية وطالب ورعايا أجانب وفلسطينيون يحملون تأشيرات 
خروج. وما زالت هذا األرقام أدنى بكثير مقارنة بما يقرب 
يوميا خالل حزيران/يونيو، قبل  1,860 شخصا عبروا  من 
أمنية في سيناء.  المعبر بسبب مخاوف  القيود عند  فرض 
وتوقفت سلطة الحدود والمعابر في غزة عن قبول الطلبات 
مسجلين  شخص   4,000 من  يقرب  ما  حاليا  يوجد  إذ 
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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.

 نقل البضائع
)معبر كيرم شالوم - كرم أبو سالم(

الواردات

الصادرات

)معبر كيرم شالوم - 
كرم أبو سالم(

معبر رفح

معبر أيرز

 قطاع
غزة

هذا األسبوع

هذا األسبوع

المعدل األسبوعي 2012

المعدل األسبوعي 2012

كانون ثان - أيار 2007
ماقبل الحصار

كانون ثان - أيار 2007
ماقبل الحصار

ينتظرون السماح لهم بالسفر إلى مصر وغيرها من الدول 
عبر مصر، من بينهم حاالت طبية وطالب، إضافة إلى ما ال 

يقل عن 60 حاج إضافي.

سلطات قطاع غزة تنفذ حكم اإلعدام في 
رجل فلسطيني

ضد  حكم  غزة  سلطت  نفذت  األول/أكتوبر  تشرين   2 في 
رجل فلسطيني يبلغ من العمر 28 عاما حكم عليه باإلعدام 
في أيار/مايو 2010 بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل. ويفيد 
مركز الميزان لحقوق اإلنسان أّن عدد أحكام اإلعدام التي 
نفذتها سلطات األمر الواقع في غزة منذ مطلع عام 2013 
قد وصل إلى ثالثة، و الى 17 حكم اعدام تم تنفيذها منذ 
أشخاص  في  اإلعدام  أحكام  معظم  ونفذت   .2007 عام 
قتل.  جرائم  ارتكبوا  أو  اجنبية  جهات  مع  بالتخابر  أدينوا 
ونفذت جميع أحكام اإلعدام بدون الحصول على مصادقة 
الدستوري  القانون  يخالف  ما  وهو  الفلسطينية  الرئاسة 

الفلسطيني.
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