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زيادة حدة االشتباكات تؤدي إلى إصابة ما 
يزيد عن 90

المتعددة  االشتباكات  الناجمة عن  الفلسطينية  اإلصابات  عدد  ارتفع 
هذا  أمثالها  خمسة  بمعدل  الغربية  الضفة  أنحاء  في  وقعت  التي 
معظم  وكانت   .)18 مقابل   94( الماضي  باألسبوع  مقارنة  األسبوع 
بالمطاط  مغلفة  معدنية  بأعيرة  اإلصابة  عن  نجمت  قد  اإلصابات 
أعلى  )34(، ويعد هذا  للدموع  المسيل  الغاز  )31 إصابة( واستنشاق 
عدد من اإلصابات المسجلة في أسبوع واحد منذ ما يقرب من خمسة 
بالمطاط  أعيرة معدنية مغلفة  الناجمة عن  اإلصابات  أشهر. وكانت 
مجمل  من  بالمائة   41 مثلت  للدموع  المسيل  الغاز  واستنشاق 
اإلصابات، وكانت المسبب الرئيسي لمعظم اإلصابات التي وقعت في 

صفوف الفلسطينيين في عام 2013.

نيسان/أبريل  و14   8 بين  ما  الفترة  لالجئين في  عايدة  شهد مخيم 
إلى  أدى  مما  اإلسرائيلية  والقوات  السكان  بين  عنيفة  اشتباكات 
قنبلة  نيسان/أبريل جراء   13 )44 عاما( في  امرأة فلسطينية  مقتل 
منزلها.  من  بالقرب  اإلسرائيلية  القوات  أطلقتها  للدموع  غاز مسيل 
باإلضافة إلى ذلك أصيب 42 فلسطينيا من بينهم 20 طفال. ووفقًا 
عند  المتكررة  االشتباكات  تقع  الفلسطينيين،  السكان  به  أفاد  لما 
مدخل المخيم بسبب وجود برج مراقبة عسكري عند المدخل. وحتى 
هذا التاريخ من هذا العام أصيب 58 فلسطينيا من بينهم 23 طفال 

في اشتباكات مشابهة في المخيم.

وفي اشتباكات منفصلة أخرى أصيب 19 فلسطينيا في قرية قريوت 
في  واعتقال  تفتيش  عملية  خالل  منهم  عشرة  أصيب  نابلس  في 
الشرقية.  القدس  في  األقصى  المسجد  في  وواحد  سلفيت  مدينة 
أصيب  ذلك  إلى  باإلضافة  األخير.  الحادث  في  أيضا  جنديان  وأصيب 
مظاهرات  ثالث  في  األسبوع  هذا  دوليان  وناشطان  فلسطينيا   11
أسبوعية ضد اإلغالق المتواصل للمدخل الرئيسي لقرية كفر قدوم 
النبي  قرية  مدخل  وإغالق  )قلقيلية(،  كيدوميم  مستوطنة  وتوسيع 
نعلين  قرية  أراضي  على  الجدار  من  مقطع  وبناء  الرئيسي،  صالح 

)وكالهما في رام اهلل(.

القضايا الرئيسية

مقتل امرأة فلسطينية وإصابة 90 آخرين في اشتباكات متعددة في الضفة الغربية.  ●
مقتل إسرائيلي في الضفة الغربية وهي أول حالة قتل إلسرائيلي في عام 2014.  ●

محطة توليد كهرباء غزة تغلق واحدا من محركيها العاملين  ●

 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

وفي 10 نيسان/أبريل أيضا جرفت القوات اإلسرائيلية 12 دونما من 
األراضي واقتلعت 300 شتلة زيتون وألحقت أضرارا بجدران استنادية 
وأسيجة في أرض تقع في منطقة خلة النحلة في بيت لحم. وتفيد 
ولكن  دولة  أراضي  عنها  أعلن  األرض  أن  اإلسرائيلية  السلطات 

الفلسطينيين يدّعون ملكيتها.
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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 97

50 15

الحوادث المتصلة بالمستوطنين*
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إسرائيليين  وإصابة  إسرائيلي  مقتل 
متصلة  حوادث  في  وفلسطينيين 

بالمستوطنين اإلسرائيليين
ُقتل في 14 نيسان/أبريل مدنيٌ إسرائيليٌ وأصيبت زوجته وطفل 
سفرها  أثناء  إسرائيلية  سيارات  على  النار  إطالق  عند  أعوام(   9(
بالقرب من قرية إذنا في الخليل. ويُجري الجيش اإلسرائيلي عمليات 
أول حالة قتل من نوعها منذ  العملية. وتعد هذه  بحث عن منفذي 
أربعة   2013 عام  الغربية في  الضفة  2014، وقتل في  عام  مطلع 
إسرائيلي  مستوطن  رُشق  أيضا  األسبوع  هذا  وخالل  إسرائيليين. 
بحجر مما أدى إلى إصابته أمام بوابة من بوابات البلدة القديمة في 

القدس. 

ثالثة  األسبوع  هذا  خالل  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  وسجل 
وأربعة  فلسطينيين؛  إصابة  إلى  أدت  مستوطنون  نفذها  حوادث 
حوادث أخرى أدت إلى وقوع أضرار بممتلكاتهم. ورشق المستوطنون 
باتجاه سيارات  الحجارة  نيسان/أبريل  و11   8 في  وقعا  حادثين  في 
فلسطينية كانت مسافرة بالقرب من مستوطنة بيتار عيليت )بيت 
لحم( مما أدى إلى إصابة طفل يبلغ من العمر خمسة أعوام وإلحاق 
 12 في  مستوطنون  اعتدى  ذلك  إلى  باإلضافة  بسيارتين.  أضرار 
)12 و13( عاما من قرية طوبا  نيسان/أبريل جسديا على طالبتين 
الخليل،  في  التواني  قرية  في  المدرسة  إلى  طريقهما  في  وهما 
ثالثة  على  بالضرب  المستوطنون  واعتدى  إصابتهما.  إلى  أدى  مما 
الشرقية.  القدس  في  زئيف  بسجات  مستوطنة  في  فلسطينيين 
باإلضافة إلى ذلك أصيب أربعة فتية فلسطينيين بعد اعتداء القوات 
بين  كالمي  شجار  لفض  تدخلها  بعد  بالضرب  عليهم  اإلسرائيلية 
عليها  تسيطر  التي  المنطقة  في  إسرائيليين  ومستوطنين  الفتية 

إسرائيل في مدينة الخليل.

وفي حادث وقع في 9 نيسان/أبريل رشق مستوطنون من مستوطنة 
زيتون  شجرة   25 إتالف  إلى  أدى  مما  حارقة  زجاجة  عيليت  بيتار 
من  المجاري  مياه  تسرب  وأدى  نحالين.  لقرية  تعود  فلسطينية 
مستوطنة إفراتا في بيت لحم وشيلو وشيبوعات راحيل وإيلي في 
أشجار  وبعض  األراضي  من  الدونمات  عشرات  تضرر  إلى  نابلس 

الزيتون.

مانحة  جهات  بها  تبرعت  مساكن  هدم 
يؤدي إلى تهجير العشرات

ومبان  سكنيا  مبنى   15 األسبوع  هذا  اإلسرائيلية  السلطات  هدمت 
ثمانية منها مولتها جهات مانحة. ونتيجة  العيش،  تستخدم لكسب 
من  تقريبا  نصفهم  فلسطينيا   40 عن  يزيد  ما  تهجير  تمّ  لذلك 
للخردة  ورشة  وهدمت  آخرين.   34 عيش  سُبل  وتضرر  األطفال 
المعدنية على يد أصحابها في تجمّع دير سامت )الخليل( بعد تسلم 

أمر هدم مما أدى إلى تضرر 4 عائالت تتألف من 26 شخصا.
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مساكن  وصادرت  اإلسرائيلية  القوات  فككت  نيسان/أبريل   9 وفي 
منطقة  في  البدوي  البابا  جبل  تجمّع  في  مانحة  جهات  بها  تبرعت 
بينهم  من  شخصا   19 تهجير  تمّ  لذلك  ونتيجة  )القدس(.   1 شرق 
أوامر  اليوم ذاته أصدرت السلطات اإلسرائيلية  عشرة أطفال. وفي 
هدم نهائية ضد 18 مبنى سكنيا )جميعها تبرعت به جهات مانحة( 
 23 في  بناء  وقف  أوامر  أصحابها  تلق  قد  كان  والتي  التجمّع  في 
شباط/فبراير وهي تأوي عشرات األشخاص. ويعتبر جبل البابا واحدا 
من بين 18 تجمعا بدويا في القدس الشرقية معرضة لخطر التهجير 
اإلسرائيلية.  السلطات  طرحتها  ترحيل«  »خطة  بسبب  القسري 
اإلسرائيلية  المستوطنات  لتوسيع  المنطقة  هذه  تخصيص  وتمّ 
كجزء من مخطط شرق 1 الذي يتضمن بناء آالف الوحدات السكنية 
بين  متواصلة  مبنية  منطقة  خلق  بهدف  والتجارية  االستيطانية 
منطقة  في  ويوجد  الشرقية.  والقدس  أدوميم  معاليه  مستوطنة 

القدس 200 مبنى مولتها الجهات المانحة تتضمن مساكن متنقلة 
بتكلفة تتجاوز مليون شيكل أصدر ضدها أوامر هدم أو وقف بناء.

خمس  وصادرت  اإلسرائيلية  القوات  فككت  نيسان/أبريل   10 وفي 
ثالثة  بينها  من  األردن  غور  في  البدوي  الجواعنة  تجمّع  في  خيام 
مبان سكنية ومطبخين مما أدى إلى تهجير ثالث عائالت تتألف من 
24 فردا من بينهم ما يقرب من عشرة أطفال. ونصبت هذه المباني 
أما  أسبوع.  قبل  نفذت  التجمّع  في  سابقة  هدم  لعملية  استجابة 
المباني األخرى المتبقية فتتضمن بئري مياه تستخدم لري ما يقرب 
الموسمية،  بالخضروات  المزروعة  األراضي  من  دونمات  ستة  من 
منطقة  في  نيسان/أبريل   8 في  ومرحاضين  زراعيتين  وغرفتين 

فرش الهوا في الخليل.

قطاع غزة 

 القتلى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

 الجرحى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية
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إصابة سبعة فلسطينيين من بينهم ثالثة 
أطفال في قطاع غزة

بالرغم من حالة الهدوء العام التي تسود قطاع غزة وجنوب إسرائيل، 
أبلغ هذا األسبوع عن وقوع عدة حوادث بالقرب من السياج. وأطلق 
مسلحون فلسطينيون ما ال يقل عن قذيفتين باتجاه جنوب إسرائيل 
إسرائيلية.  جوية  غارات  شن  عن  يبلغ  ولم  إصابات.  عن  تسفر  لم 
وفي ثالثة حوادث وقعت في 9 و10 نيسان/أبريل أطلق فلسطينيون 
غزة  بين  الفاصل  السياج  من  بالقرب  عسكرية  دورية  باتجاه  النار 
وإسرائيل شرق دير البلح. وردا على ذلك أطلقت القوات اإلسرائيلية 
ثالثة قذائف باتجاه مصدر إطالق النار. ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وشهد هذا األسبوع ارتفاعا في عدد اإلصابات في صفوف المدنيين 
من  بالقرب  اإلسرائيلية  القوات  يد  على  النار  إطالق  حوادث  نتيجة 
المناطق المقيد الوصول إليها. وفي خمسة حوادث منفصلة أصيب 
في  الحي.  بالرصاص  أطفال  ثالثة  بينهم  من  فلسطينيين  سبعة 
عاما   17 العمر  من  يبلغ  فلسطينيا  فتى  أّن  أبلغ  نيسان/أبريل   10
من  مجموعة  باتجاه  النار  اإلسرائيلية  القوات  أطلقت  عندما  أصيب 
الشبان الفلسطينيين كانوا متواجدين في منطقة تبعد عن السياج 
أّن مسلحين  أبلغ  اليوم ذاته  300 تقريبا شرق جباليا. وفي  مسافة 
فلسطينيين فجروا عبوة ناسفة بالقرب من نقطة مراقبة إسرائيلية 
عند السياج شمال شرق بيت حانون. وردا على ذلك أطلق الجيش 
اإلسرائيلي النار باتجاه مجموعة من الفلسطينيين كانوا متواجدين 
ثالثة  أصيب  لذلك  ونتيجة  سابقا.  الصناعية  إيريز  منطقة  بجوار 
تبلغ  والركام  المعدنية  الخردة  جمع  في  يعملون  فلسطينيين 
نُظمت مظاهرتين  نيسان/أبريل   11 19 و24 و26. وفي  أعمارهم 
في المنطقة المقيد الوصول إليها بالقرب من السياج وتطورت إلى 
اشتباكات بين المدنيين الفلسطينيين والقوات اإلسرائيلية مما أدى 

إلى إصابة طفلين )كل منهما يبلغ 16 عاما(. وتلقى سبعة أفراد من 
الموقع بسبب استنشاق  الطبي في  العالج  الطبي  طواقم اإلسعاف 
مدني  وأصيب  المظاهرتين.  إحدى  في  للدموع  المسيل  الغاز 
فلسطيني يبلغ من العمر 20 عاما عندما أطلقت القوات اإلسرائيلية 
النار باتجاه مجموعة من الفلسطينيين الذين كانوا يجمعون الخردة 

المعدنية في المنطقة ذاتها في 13 نيسان/أبريل.

مسلحين  ثالثة  قتل  نيسان/أبريل   16 في  التطورات:  آخر 
شرق  عسكري  تدريب  موقع  داخل  انفجار  في  فلسطينيين 

خانيونس. وأدى الحادث أيضا إلى إصابة عدة أشخاص آخرين.
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المعدل األسبوعي 
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

معدل أسبوعي

معدل أسبوعي

المعدل األسبوعي 2012

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(

واعتقلت القوات اإلسرائيلية هذا األسبوع أربعة مدنيين حاولوا عبور 
بالدبابات  األقل  على  توغل  عمليتا  ونفذت  إسرائيل،  إلى  السياج 
تجريف  عمليات  لتنفيذ  غزة  داخل  متر   200 مسافة  والجرافات 

لألراضي.

القوات  أطلقت  األقل  على  حوادث  سبعة  في  ذلك،  إلى  باإلضافة 
كانوا  أسماك  صيادي  باتجاه  التحذيرية  النار  اإلسرائيلية  البحرية 
يقتربون من حدود األميال الستة أو تجاوزوها وأجبرتهم على العودة 

إلى الشاطئ. ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

أعوام   10 العمر  من  يبلغ  طفل  إصابة 
بسبب انفجار ذخيرة 

بسبب  عاما   11 العمر  من  يبلغ  طفل  نيسان/أبريل   13 في  أصيب 
انفجار ذخيرة غير منفجرة كان يلعب بها داخل منزله في خانيونس. 
إلى  ونقل  أصابعه  وقطعت  معتدلة  إلصابات  الطفل  وتعرض 
 164 أصيب  التاريخ  هذا  وحتى   2009 عام  ومنذ  قريب.  مستشفى 
مدنيا من بينهم 98 طفال، منها 19 حالة وفاة، من بينهم 12 طفال 

في حوادث متصلة بمخلفات الحرب من المتفجرات.

الحاالت  أمام  مغلقا  زال  ما  رفح  معبر 
اإلنسانية

في 8 نيسان/أبريل فتح معبر رفح للسماح بعودة ما يقرب من 710 
حاجا إلى غزة. وفتح المعبر آخر مرة للحاالت اإلنسانية في 31 آذار/

مارس ولم تسمح السلطات المصرية بعد هذا التاريخ ألي فلسطيني 
بالعبور إلى مصر، ومن بينهم الفئات األربعة من المسافرين الذين 

اعتبروا في السابق حاالت إنسانية.

وتفيد سلطة الحدود والمعابر في غزة بأنّه بسبب القيود واإلغالق 
وطالب  مرضى  بينهم  ومن  األشخاص  آالف  فإّن  للمعبر  الطويل 
وحملة جوازات سفر أجنبية وتأشيرات لدول أخرى عالقون في غزة 
ومصر وينتظرون السماح لهم بالعبور. وبسبب القيود التي تفرضها 
إسرائيل منذ زمن طويل على التنقل عبر معبر إيريز ما زال معبر 

رفح نقطة العبور الرئيسية لسكان غزة.

مزيد من النقص في الطاقة في غزة خالل 
األعياد اليهودية

أجبرت محطة توليد كهرباء غزة على إغالق  11 نيسان/أبريل  في 
)كيرم شالوم(  أبو سالم  معبر كرم  إغالق  قبل  واحد من محركيها 
المحطة. ومنذ  الوقود في  اليهودية وانخفاض كمية  بسبب األعياد 
من  واحد  بمحرك  سوى  العمل  من  المحطة  تتمكن  لم  الوقت  ذلك 
بين أربع محركات منتجة 30 ميغاوط من الوقود. وشهدت األسابيع 

توليد  لمحطة  غزة  يدخل  الذي  الوقود  كمية  في  انخفاضا  األخيرة 
الكهرباء، ومنذ مطلع نيسان/أبريل أدخل إلى المحطة ما متوسطه 
بين  يوميا  لتر  بـ300,000  مقارنة  يوميا  الوقود  من  لتر   185,000
منتصف كانون األول/ديسمبر ونهاية آذار/مارس 2014. وحتى 14 
بلغ  الوقود  من  احتياطيها  أن  المحطة  أفادت   2014 نيسان/أبريل 
500,000 لتر مما سيمكنها من تشغيل محرك واحد لمدة أربعة أيام 
قادمة. وتفيد شريكة توزيع كهرباء غزة أن تأثير ارتفاع عدد ساعات 
بسبب  محدودا  سيكون  يوميا(  ساعة   12 )حاليا  الكهرباء  انقطاع 

انخفاض الطلب على الكهرباء في هذا الوقت من السنة.

وأغلقت السلطات اإلسرائيلية معبر رفح في 14 نيسان/أبريل وهو 
نيسان/  15 حتى  وإسرائيل  غزة  بين  البضائع  لنقل  الوحيد  المعبر 

أبريل بسبب األعياد اليهودية. وفي المتوسط تدخل عبر معبر كرم 
تتضمن  يوميا  البضائع  من  شحنة   250 شالوم(  )كيرم  سالم  أبو 
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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.

إغالق  تأثير  الطبية. وتفاقم  والمستلزمات  الغذائية  والمواد  الوقود 
كرم أبو سالم )كيرم شالوم( بسبب الوقف التام لنشاطات األنفاق 
بين غزة ومصر. وباإلضافة إلى نقص الوقود لمحطة توليد كهرباء 
إلى  يؤدي  قد  شالوم(  )كيرم  سالم  أبو  كرم  معبر  إغالق  فإّن  غزة 

والفواكه  كاأللبان  الغذائية  المواد  وبعض  الطهي  غاز  في  نقص 
حركة  تكون  أن  أيضا  المتوقع  ومن  األساسية.  المواد  من  وغيرها 
الحاالت اإلنسانية  إيريز محصورة في خروج  المسافرين عبر معبر 

في 14 و15 نيسان/أبريل خالل األعياد اليهودية.
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