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خالل  فلسطيني   100 عن  يزيد  ما  إصابة 
اشتباكات مع القوات اإلسرائيلية معظمهم 

في القدس الشرقية والخليل
عشرات  التقرير  هذا  شملهما  الذين  األسبوعين  فترة  خالل  سجل 
في  اإلسرائيلية  والقوات  الفلسطينيين  بين  العنيفة  االشتباكات 
 110 إصابة  إلى  أدى  مما  الغربية  الضفة  أنحاء  في  مختلفة  حوادث 
يمثل  العدد  هذا  أّن  من  وبالرغم  طفال.   24 بينهم  من  فلسطينيا 
عام  مطلع  منذ  اإلصابات  من  األسبوعي  بالمعدل  مقارنة  ارتفاعا 
عام  خالل  األسبوعي  المعدل  من  بكثير  أقل  يزال  ما  أنّه  إال   2014
2013. ومن بين المصابين خالل هذا الفترة 45 شخصا أصيبوا جراء 
استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وأصيب 41 بأعيرة معدنية مغلفة 
بالمطاط وخمسة أصيبوا بأعيرة حية وأصيب كذلك ستة جنود ورجال 

شرطة إسرائيليين خالل هذا االشتباكات.

ووقع أكبر عدد من اإلصابات خالل هذه الفترة )40( خالل اشتباكات في 
إسرائيلية  يهودية  الشرقية وحولها بسبب دخول مجموعات  القدس 
إلى  المجموعات  هذه  معظم  وتنادي  االقصى.  المسجد  حرم  داخل 
اليهودي  الهيكل  بناء  إعادة  أو  الحرم  إسرائيلية على  فرض سيطرة 
هناك، وارتفعت وتيرة زياراتهم للموقع بصورة كبيرة خالل األشهر 
األخيرة، وتتم بصورة يومية تقريبا. ووقعت أخطر االشتباكات خالل 
إحدى هذه الزيارات في 20 نيسان/أبريل وخالل محاولة لدخول الحرم 
في 16 نيسان/أبريل. وسجل خالل الفترة التي شملها التقرير العديد 
من المظاهرات التي نُظمت احتجاجا على هذه الظاهرة بعضها تطور 
القدس  أخرى في  اإلسرائيلية في مناطق  القوات  مع  اشتباكات  إلى 
الشرقية والبلدات المجاورة كأبوديس والعيزرية. إضافة إلى ذلك أبلغ 

أّن 36 فلسطينيا اعتقلوا في سياق هذه المظاهرات واالشتباكات.

وكانت بؤرة العنف األخرى خالل هذا الفترة مدينة الخليل حيث أصيب 
اإلصابات  هذه  معظم  ووقعت  طفال.   13 بينهم  من  فلسطينيا   27
المدينة  في  الزاوية  باب  منطقة  في  نيسان/أبريل  و17   16 في 
اغتيال  ذكرى  إلحياء  مظاهرة  سياق  في  اندلعت  اشتباكات  خالل 
الفلسطيني.  األسير  ويوم   1988 في  جهاد  أبو  الفلسطيني  القائد 
وأدى اشتباكين وقعا في مدارس فلسطينية تقع في المنطقة التي 

القضايا الرئيسية

إصابة ما يقرب من 130 فلسطينيا على يد القوات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة، أصيب معظمهم خالل   ●
اشتباكات في القدس الشرقية ومدينة الخليل وخالل غارات جوية في غزة.

خطر الترحيل الوشيك بالقوة يتهدد عائالت بدوية في تجمع يقع بين القدس وأريحا.  ●
إغالق المعابر بين غزة وإسرائيل لمدة عشرة أيام بسبب األعياد اليهودية وردا على إطالق الصواريخ الفلسطينية.  ●

 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

تسيطر عليها إسرائيل من مدينة الخليل إلى إصابة طفلين وانقطاع 
المدرسة  طالب  رشق  أعقاب  في  االشتباكات  هذه  وبدأت  الدراسة، 

للحجارة باتجاه مستوطنين وجنود إسرائيليين.

اإلسرائيلية في  القوات  مع  اشتباكات  إلى  أخرى  وتطورت مظاهرات 
أنحاء الضفة الغربية؛ معظمها لم يسفر عن وقوع إصابات. غير أّن 
نيسان/أبريل في قرية   18 نُظمت في  التي  المظاهرات  إحدى هذه 
قريوت )نابلس( أسفرت عن وقوع 16 إصابة احتاجوا إلى تلقي العالج 

المظاهرة  ونُظمت  للدموع.  المسيل  الغاز  استنشاق  بسبب 
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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

399 116

50 17

الحوادث المتصلة بالمستوطنين*

القدس الشرقية

القدس الشرقية

المنطقة ج
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جديدة  مخططات  مؤخرا  اإلسرائيلية  السلطات  نشر  على  احتجاجا 
القرية لصالح مستوطنة شيلو  تخصص منطقة كبيرة تقع بجوار 

اإلسرائيلية لتطوير منطقة سياحية.

شملهما  الذين  األسبوعين  فترة  خالل  اإلسرائيلية  القوات  ونفذت 
والقرى  البلدات  في  واعتقال  تفتيش  عملية   158 التقرير 
إلى  العمليات  هذه  من  ستة  عن  يقل  ال  ما  وأدى  الفلسطينية. 
اشتباكات مع السكان المحليين أسفرت عن وقوع إصابات، من بينها 
تسع إصابات في عوارتا )نابلس(، وخمسة في إذنا )الخليل(، وإصابة 
الفارعة  مخيم  في  واحدة  وإصابة  اهلل(  )رام  نظام  دير  في  واحدة 

لالجئين )طوباس(.

ارتفاع في هجمات المستوطنين
نفذها  هجمة   18 وقوع  التقرير  شملها  التي  الفترة  خالل  سجل 
ارتفاعا  يمثل  ما  وهو  الفلسطينيين،  ضد  إسرائيليون  مستوطنون 
العام. وأدت  مقارنة بمعدل أسبوعي بلغ خمس هجمات منذ مطلع 
أشجار  مئات  وإتالف  فلسطينيين  ثمانية  إصابة  إلى  الحوادث  هذه 
وأشتال الزيتون. وأدت العمليات التي نفذها فلسطينيون إلى إصابة 

خمسة مستوطنين وإسرائيليين آخرين.

بالحجارة.  رشق  حوادث  نتيجة  الفترة  هذه  إصابات  معظم  ووقعت 
طفل  بينهم  من  فلسطينيين  خمسة  أصيب  نيسان/أبريل   18 في 
مستوطنون  رشق  عندما  مسنة  وامرأة  واحدا  عاما  العمر  من  يبلغ 
مسافرة  كانت  فلسطينية  سيارات  باتجاه  الحجارة  إسرائيليون 
بالقرب من مستوطنة عمانويل في محافظة سلفيت. وفي حادثين 
آخرين وقعا في 16 و20 نيسان/أبريل رشق المستوطنون سيارات 
إلى  أدى  مما  الشرقية  والقدس  لحم  بيت  محافظة  في  فلسطينية 
نفذهما  مشابهان  حادثان  ووقع  سيارات.  بخمسة  أضرار  إلحاق 
تقوع  قرية  من  بالقرب  إسرائيلية  سيارات  واستهدفا  فلسطينيون 
إلى إصابة  )القدس الشرقية( مما أدى  الفرنسية  )بيت لحم( والتلة 

خمسة إسرائيليين.

وتعرض ثالثة فلسطينيين للضرب واإلصابة على يد المستوطنين، 
من  عودتها  أثناء  أعوام  ثمانية  العمر  من  تبلغ  تلميذة  بينهم  من 
بالقرب  رجالن  وأصيب  الخليل،  في  التواني  قرية  في  المدرسة 
عليها  تسيطر  التي  المنطقة  وفي  سلفيت  في  زعترة  مفترق  من 
نيسان/  22 في  وقع  آخر  حادث  وفي  الخليل.  مدينة  في  إسرائيل 
أبريل اندلعت اشتباكات بين الفلسطينيين والقوات اإلسرائيلية التي 
وصلت إلى قرية اللبن الشرقية )نابلس( بعد محاولة المستوطنين 
فلسطينيا  اإلسرائيلية  القوات  كبلت  الحادث  وخالل  القرية.  دخول 

يبلغ من العمر 17 عاما واعتدت عليه بالضرب مما أدى إلى إصابته.

وتفيد التقارير الفلسطينية أن المستوطنين اإلسرائيليين أتلفوا ما 
مواقع خالل  340 شجرة وشتلة فلسطينية في خمسة  يقل عن  ال 
 220 إتالف  إلى  أدى  أخطر حادث  التقرير. ووقع  التي شملها  الفترة 
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بقية  أما  )نابلس(،  حوارة  قرية  في  اكتشافها  تم  زيتون  شجرة 
األشجار فكانت في قرية راس كركر في رام اهلل )80 شجرة زيتون( 

وقراوة بني حسن في سلفيت )ما يقرب من 30 شجرة(.

يتهدد  بالقوة  الوشيك  الترحيل  خطر 
عائالت بدوية فلسطينية؛ واستمرار إصدار 

أوامر الطرد والهدم 
سلمت السلطات اإلسرائيلية في 28 نيسان/أبريل أوامر هدم لثالث 
في  طفال   18 بينهم  من  شخصا   29 من  تتألف  فلسطينية  عائالت 
في  أخرى  عائالت  وتتعرض  )أريحا(.  البحر  سطح  البدوي  التجمع 
اسما  يحمل  ال  رابع  طرد  أمر  ألّن  نظرا  مشابه  لخطر  ذاته  التجمّع 
سلم للتجمّع. وأصدرت هذه األوامر بحجة أّن التجمّع يقع في منطقة 
أعلن عنها »منطقة عسكرية مغلقة«. ويفيد السكان أّن تجمّع سطح 
12 أسرة تتألف  البحر موجود في موقعه منذ السبعينات. ويتضمن 
األخيرة  التطورات  هذه  وتقع  طفال.   39 بينهم  من  شخصا   68 من 
البدوية في  التجمعات  لترحيل معظم  إسرائيلي  في سياق مخطط 
المواقع.  من  محدود  لعدد  الغربية  الضفة  في  )ج(  المنطقة  أنحاء 
تجمع   18 إلى  إضافة  المتضرر  التجمّع  على  المخطط  وسينطبق 
منطقة  في  القدس  محافظة  شرق  في  تقع  شخص(   2,800( آخر 
مخصصة لتوسيع مستوطنات إسرائيلية بما في ذلك مخطط شرق 
معاليه  مستوطنة  حول  الجدار  يحيطها  أن  المخطط  والمنطقة   1

أدوميم.

هدمت السلطات اإلسرائيلية خالل الفترة التي شملها التقرير أربعة 
مبان فلسطينية وهو انخفاض ملموس مقارنة بالمعدل األسبوعي 
من  أي  تؤدي  ولم   .2014 عام  مطلع  منذ  المسجل  الهدم  لعمليات 
 28 بلغ  أسبوعي  بمعدل  مقارنة  تهجير  إلى  هذه  الهدم  عمليات 
شخصا هجروا منذ مطلع عام 2014. وتتضمن المباني التي هدمت، 
)ج(  المنطقة  في  فلسطينية  أرض  على  بُنيا  وسياج  زراعية  غرفة 
اإلسرائيلية،  المدنية  اإلدارة  وهدمتها  )القدس(  رفات  قرية  في 
وتوسعة لمنزل من شرفتين هدمه أصحابه في جبر المكبر )القدس 
الشرقية(. وإجماال؛ تضرر جراء عمليات الهدم 17 شخصا من بينهم 

ستة أطفال.

وفي 23 نيسان/أبريل أبلغت السلطات اإلسرائيلية شفهيا ثالث أسر 
بأّن عليها أن تهدم مبانيها في تجمّع حمصة البقيعة )غور األردن( 
وخيام تمّ تصويرها في تجمّع جبل البابا )القدس(، ولم يتمّ تنفيذ 
أي عملية هدم في التجمعين حتى نهاية الفترة التي شملها التقرير. 
باإلضافة إلى ذلك أصدر امر وقف عمل ضد مسكن واحد وحظيرة 
للماشية في تجمّع خربة الفخت في جنوب الخليل تقع في منطقة 
)منطقة  العسكري  التدريب  ألغراض  مخصصة  مغلقة  عسكرية 

إطالق نار 918(.

قطاع غزة 
 القتلى الفلسطينيون على يد

القوات اإلسرائيلية

 الجرحى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية
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13 مدنيا وتدمير ممتلكات مدنية  إصابة 
الجوية  الغارات  من  جديدة  سلسلة  في 

اإلسرائيلية
على  الصواريخ  إطالق  من  جديدة  موجة  األسبوع  هذا  خالل  سجل 
اإلسرائيلية  الجوية  والغارات  المسلحة  الفلسطينية  الفصائل  يد 
الجوية  الغارات  وأدت  نيسان/أبريل.  و23   21 بين  ما  الفترة  في 
اإلسرائيلية إلى إصابة 13 مدنيا فلسطينيا من بينهم خمسة أطفال 

وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات الفلسطينية.

وبالرغم من عدم اإلبالغ عن وقوع إصابات في صفوف اإلسرائيليين 
عدة  انفجرت  فقد  إسرائيل  جنوب  باتجاه  الصواريخ  إطالق  نتيجة 
صواريخ في مواقع اإلطالق أو سقطت داخل قطاع غزة وأدى واحد 
أضرار  وإلحاق  غزة  مدينة  في  فلسطيني  مدني  إصابة  إلى  منها 

بمنزل.

ثالثة  اإلسرائيلية  الجوية  القوات  استهدف  نيسان/أبريل   21 وفي 
مواقع متفرقة في مخيم النصيرات لالجئين ودير البلح وخانيونس. 
بالكامل  تدميرها  تمّ  للماشية  حظيرة  األولى  الغارة  واستهدفت 

معدل خالل اسبوعين
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في الفترة بين 

يناير- يونيو  2013

 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

المعدل األسبوعي 2012

كانون ثان - أيار 2007
ماقبل الحصار

كانون ثان - أيار 2007
ماقبل الحصار

هذا األسبوع

إلى غزة
من غزة

تنقل االشخاص عبر معبر رفح 
)أسبوعيا(

ومقتل 18 رأسا من الخراف و10 دجاجات و10 أرانب وبقرة وإلحاق 
أضرار بحظيرة مجاورة ونوافذ خمسة منازل. واستهدفت غارة جوية 
سكانية  كثافة  المواقع  أكثر  في  نيسان/أبريل   23 في  شنت  أخرى 
في بيت الهيا اثنين من أعضاء المجموعات المسلحة كانا يستقالن 
دراجة نارية مما أدى إلى إصابتهما و13 من المارة من بينهم خمسة 

أطفال، وتعرض عشرة منازل وسبع محالت تجارية ألضرار.

هاجمت  التقرير  شملها  التي  الفترة  خالل  وقعت  حوادث  عدة  وفي 
كانت  إسرائيلية  عسكرية  سيارات  مسلحة  فلسطينية  مجموعات 
تجوب المناطق الواقعة بالقرب من السياج أو تنفذ عمليات تجريف 

لألراضي داخل غزة ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

أربعة  التقرير  التي شملها  الفترة  أصيب خالل  ذلك،  إلى  باإلضافة 
مدنيين فلسطينيين جراء إطالق القوات اإلسرائيلية النار عليهم في 
المناطق المقيد الوصول إليها على طول السياج الفاصل بين قطاع 
غزة وإسرائيل. وأصيب ثالثة من المدنيين جراء إطالق النار عليهم 
الصناعية  إيريز  منطقة  من  المعدنية  الخردة  يجمعون  كانوا  بينما 
خالل  عليه  النار  إطالق  بعد  آخر  مدني  وأصيب  غزة،  شمال  سابقا 
إلى  تطورت  الوصول  على  المفروضة  القيود  ضد  نُظمت  مظاهرة 
اشتباكات مع القوات اإلسرائيلية. واعتقلت القوات اإلسرائيلية ثالثة 
فلسطينيين بعد محاولتهم العبور إلى إسرائيل عبر السياج بحثا عن 

العمل.

النار  حادثا   19 في  اإلسرائيلية  البحرية  القوات  أطلقت  وأخيرا، 
تجاوزت  أو  تقترب  كانت  فلسطينية  صيد  قوارب  باتجاه  التحذيرية 
إلى  الفلسطينيين  وصول  على  المفروضة  الستة  األميال  حدود 
مناطق في البحر. ولم يبلغ عن وقوع إصابات وتعرضت ثالثة قوارب 
صيد ومعدات صيد ألضرار. ويفيد مركز الميزان لحقوق اإلنسان أّن 
الجنود اإلسرائيليين أمروا اثنين من صيادي األسماك في حادث وقع 
في 24 نيسان/أبريل بالقفز في الماء والسباحة نحو زورقهم قبل 
إطالق  من  وبالرغم  الصيد؛  ومعدات  قاربهم  ومصادرة  اعتقالهما 
تعيد  لم  اإلسرائيلية  القوات  أن  إال  ذاته  اليوم  الصيادين في  سراح 

قاربهما ومعداتهما.

ما زال معبر رفح مغلقا أمام عبور الحاالت 
اإلنسانية

شملها  التي  الفترة  خالل  ومصر  غزة  قطاع  بين  رفح  معبر  أغلق 
وهو  اإلنسانية(  الحاالت  تعرف  )التي  الخاصة  الحاالت  أمام  التقرير 
الوضع ذاته منذ 31 آذار/مارس. وفي الفترة ما بين 20 و23 نيسان/

الحجاج  من   1,671 لعبور  استثنائية  بصورة  المعبر  فتح  أبريل 
العائدين إلى غزة وخروج 893 حاجا منها.

لخروج  يوما   11 سوى  المعبر  يفتح  لم   2014 عام  مطلع  ومنذ 
األشخاص المشمولين في واحدة من الفئات األربع: الحاالت الطبية، 
األجانب.  والرعايا  أجنبية،  لدول  السفر  تأشيرات  وحملة  والطالب، 
تقريبا  شخص   4,500 مجمله  ما  بعبور  سمح  نيسان/أبريل  وفي 
 56,000 بعبور  مقارنة  االتجاهين  في  الحجاج(  من  )معظمهم 

شخص في حزيران/يونيو 2013 قبل خفض أوقات عمل المعبر.

األعياد  فترة  خالل  المعابر  تغلق  اسرائيل 
اليهودية وردًا على اطالق الصواريخ

وأغلق معبر كرم أبو سالم )كيرم شالوم( بين غزة وإسرائيل إغالقا 
األسبوع  آخر  وعُطل  اليهودية  األعياد  بسبب  أيام  سبعة  لمدة  تاما 
صواريخ  إطالق  على  ردا  نيسان/أبريل(   22-24( أيام  ثالثة  ولمدة 
اإلسرائيلية  السلطات  سمحت  األخيرة  االيام  وخالل  فلسطينية. 

معدل خالل اسبوعين

معدل خالل 
اسبوعين
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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.

49 شحنة من البضائع. باإلضافة إلى  بدخول الوقود باإلضافة إلى 
معظم  خالل  األدنى  الحد  إلى  إيريز  معبر  عمل  فترة  خفضت  ذلك 
الحاالت  بدخول  سوى  تسمح  ولم  التقرير  شملها  التي  الفترة 
المعبر  واستأنف  إلى غزة.  الفلسطينيين  وعودة  الطارئة  اإلنسانية 

عمله بصورة روتينية في 27 نيسان/أبريل.

الوحيد  التجاري  المعبر  )كيرم شالوم(  أبو سالم  كرم  معبر  ويعتبر 
وال  رفح،  معبر  جانب  إلى  وإسرائيل،  غزة  بين  يعمل  زال  ما  الذي 
يسمح بعبور سوى كميات محدودة من مواد البناء للمشاريع الخاصة. 
من  شاحنة  حمولة   250 المعبر  عبر  يوميا  تعبر  المتوسط  وفي 
البضائع التي تتضمن الوقود والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية 
نسبة  وارتفعت  شالوم(.  )كيرم  سالم  أبو  كرم  معبر  عبر  غزة  إلى 
المعبر بصورة كبيرة منذ تموز/ اعتماد سكان غزة على عمل هذا 
األنفاق  عبر  البضائع  نقل  نشاطات  وقف  أعقاب  في   2013 يوليو 
غير القانونية أسفل الحدود بين مصر وغزة؛ ورغم ذلك لم يتغير 
متوسط عدد حموالت الشاحنات التي تدخل عبر المعبر. ولذلك فإّن 
إغالق المعبر لعدة أيام متواصلة كما حدث خالل الفترة التي شملها 
التقرير له تأثير سلبي كبير. وباإلضافة إلى نقص الوقود والكهرباء 
فإّن إغالق معبر كرم أبو سالم )كيرم شالوم( يزيد من نقص غاز 

الطهي وبعض المواد الغذائية كمنتجات األلبان والفواكه. 

استمرار نقص الطاقة في غزة
تشغيل  غزة  كهرباء  توليد  محطة  استأنفت  نيسان/أبريل   15 في 
11 نيسان/ أيام. وفي  أربعة  الثاني بعد إغالق تام استمر  محركها 

العاملين  االثنين  محركاتها  أحد  إغالق  على  المحطة  أجبرت  أبريل 
األعياد  بسبب  شالوم(  )كيرم  سالم  أبو  كرم  معبر  إلغالق  تحسبا 
اليهودية وما سينجم عنه من نقص للوقود. وحاليا تعمل المحطة 
بمحركين من بين أربعة محركات وتنتج 60 ميغاوط. وبلغت فترات 

انقطاع الكهرباء 12 ساعة يوميا.

الذي  الوقود  انخفاضا في كمية  األخيران  األسبوعان  وإجماال، شهد 
أبو  كرم  معبر  عبر  غزة  قطاع  كهرباء  توليد  لمحطة  قطر  تموله 
سالم )كيرم شالوم(. ومنذ مطلع شهر نيسان/أبريل دخل ما معدله 
بما  مقارنة  غزة،  كهرباء  توليد  لمحطة  الوقود   من  لتر   332,000
األول/ كانون  شهر  منتصف  منذ  يوميا  لتر   510,000 من  يقرب 
ديسمبر 2013. ويُعزى هذا االنخفاض أساسا للتحديات اإلدارية في 
التي  )وهي  للوقود  اهلل  رام  الفلسطينية في  السلطة  عملية شراء 
إلى  إضافة  غزة(  إلى  الوقود  لنقل  القطرية  التبرعات  على  حصلت 

إغالق معبر كرم أبو سالم )كيرم شالوم( خالل األعياد اليهودية.

 29 في  رفح  معبر  المصرية  السلطات  فتحت  المستجدات:  آخر 
وحملة  والطالب،  المرضى،  وخروج  لدخول  نيسان/أبريل  و30 
تأشيرات السفر لدول أجنبية، والرعايا األجانب وأعادت إغالقه 

في 1 أيار/مايو.


