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إصابة العشرات خالل اشتباكات مع القوات 
واعتقال  تفتيش  عمليات  أثناء  اإلسرائيلية 

ومظاهرات أسبوعية
أصيب خالل الفترة التي شملها التقرير 42 فلسطينيا، من بينهم 11 
طفال، على يد القوات اإلسرائيلية خالل اشتباكات متعددة وقعت في 
أنحاء الضفة الغربية وبما فيها القدس الشرقية. ومن بين المصابين 
18 أصيبوا بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط و14 جراء استنشاق الغاز 
المسيل للدموع وستة جراء االعتداء الجسدي وثالثة أصيبوا بأعيرة 

حيّة.

وأصيب ما مجموعه 16 فلسطينيا في اشتباكات مع القوات اإلسرائيلية 
خالل عمليات تفتيش واعتقال في مدينتي نابلس وسلفيت، وقرية 
)القدس  )القدس(، وحي سلوان  وأبوديس  )نابلس(  القبلية  عصيرة 
76 عملية  األسبوع  القوات اإلسرائيلية خالل هذا  الشرقية(. ونفذت 
مطلع  منذ  األسبوعي  المعدل  من  بقليل  أقل  أي  واعتقال  تفتيش 

العام )91(.

األسبوعية  المظاهرات  خالل  فلسطينيًا   12 أصيب  ذلك،  إلى  أضف 
)قلقيلية(  كيدوميم  مستوطنتي  توسيع  على  احتجاجًا  تنظم  التي 
أراضي  فوق  الجدار  بناء  على  واحتجاجًا  اهلل(  )رام  وحالميش 

المواطنين في قرية بلعين )رام اهلل(.

القوات  مع  اشتباكات  خالل  آخرين  فلسطينيين  ستة  وأصيب 
اإلسرائيلية التي كانت متمركزة عند حاجز طيار عند أحد مداخل حي 
الشرطة  وتنصب  أيار/مايو.   4 في  الشرقية  القدس  في  العيسوية 
وصول  يعرقل  مما  بانتظام  الموقع  هذا  عند  الحواجز  اإلسرائيلية 

السكان إلى الخدمات وأماكن العمل.

يد  على  شجرة   180 عن  يزيد  ما  إتالف 
المستوطنين اإلسرائيليين

نفذها  هجمات  أربع  وقوع  التقرير  شملها  التي  الفترة  خالل  سجل 
المستوطنون أدت جميعها إلى إلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين 
دون ورود تقارير عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين. ومن 

القضايا الرئيسية

إتالف ما ال يقل عن 180 شجرة فلسطينية على يد المستوطنين اإلسرائيليين  ●
هدم 23 مبنى فلسطينيا في المنطقة )ج( والقدس الشرقية بحجة عدم الحصول على تراخيص للبناء مما أدى إلى تهجير   ●

30 شخصا من بينهم 18 طفال
إعادة فتح معبر رفح بين مصر وغزة لمدة يومين للحاالت الخاصة واآلالف ما زالوا ينتظرون السماح لهم بالعبور  ●

 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

منفصلين  حادثين  في  إسرائيليان  وطفل  امرأة  أصيبت  ثانية  جهة 
في  تنتقل  كانت  سيارات  بالحجارة  رشقوا  فلسطينيون  نفذهما 

شوارع تقع في محافظة رام اهلل.

وتضمنت ثالثة من الحوادث التي تضرر جراءها الفلسطينيون إتالف 
ما ال يقل عن 185 شجرة وشتلة زيتون من بينها ما ال يقل عن 80 
شتلة زيتون اقتلعت بالقرب من مستوطنة كيدوميم )قلقيلية(، و54 

شجرة اقتلعت بالقرب من مستوطنة بات عاين )بيت لحم(، و46 
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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
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الحوادث المتصلة بالمستوطنين*
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شجرة قطعت بالقرب من مستوطنة تلمون )رام اهلل(. ومنذ مطلع 
مقارنة  شجرة   6,700 عن  يزيد  ما  المستوطنون  أتلف  العام  هذا 

بإتالف 3,500 شجرة في الفترة المماثلة من عام 2013.

وأدت الحوادث المتبقية إلى إلحاق أضرار بالممتلكات وتضمنت رشق 
سيارات الفلسطينيين بالحجارة أثناء سفرها بالقرب من مستوطنة 
من  مستوطنون  جرف  ذلك  إلى  باإلضافة  الخليل.  في  أربع  كريات 
البؤرة االستيطانية حفات جال في الخليل ما يزيد عن 5 دونمات من 

األراضي لتوسيع البؤرة االستيطانية.

المنطقة  في  مبنى   20 عن  يزيد  ما  هدم 
)ج( والقدس الشرقية

 21 التقرير  شملها  التي  الفترة  خالل  اإلسرائيلية  السلطات  هدمت 
مبنى فلسطينيا في المنطقة )ج( واثنين في القدس الشرقية مما 
أدى إلى تهجير 39 فلسطينيا من بينهم 23 طفال وتضرر 20 آخرين. 
البدوي خربة تل الخشبة  التجمّع  الهدم في  ووقعت معظم عمليات 
30 نيسان/أبريل حيث استهدفت عمليات الهدم ثالثة  )نابلس( في 
التجمّع  ومسجد  مياه  وبئرا  للماشية  حظائر  وأربعة  سكنية  مبان 
وسبعة مبان آخرى تستخدم مراحيض ومطابخ. وأدت عمليات الهدم 
إلى تهجير 27 شخصا من بينهم 18 طفال. وكان بين المباني التي 

هدمت مبنيين قدمتهما جهات مانحة دولية.

البلدة  في  جوهر  جبل  منطقة  في  مياه  وبئر  آخر  منزل  وهدم 
القديمة في الخليل في 30 نيسان/أبريل مما أدى إلى تهجير عائلة 
مكونة من ثمانية أفراد من بينهم خمسة أطفال. واليوم ذاته هدمت 
السلطات اإلسرائيلية منزلين شيدا حديثا في المنطقة )ج( بالقرب 
عشرة  تضرر  إلى  أدى  مما  الخليل  في  لالجئين  العروب  مخيم  من 

أشخاص من بينهم ستة أطفال.

 29 في  الشرقية  القدس  في  هدم  عمليتا  األسبوع  هذا  ونفذت 
أربعة  تهجير  إلى  أدى  مما  متنقال  منزال  واستهدفتا  نيسان/أبريل 
حي  في  بالصفيح  ومسقوفة  الطوب  من  مبنية  وغرفة  أشخاص 
والقوات  المتنقل  المنزل  سكان  بين  اشتباكات  واندلعت  الطور. 

اإلسرائيلية مما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين.

أوامر  من  عددا  اإلسرائيلية  السلطات  أصدرت  ذلك  إلى  باإلضافة 
الهدم هذا األسبوع ضد منزل في الخليل وبئر مياه وحظيرة للماشية 
في  عنه  اإلبالغ  يتم  )لم  الماضي  األسبوع  وخالل  لحم.  بيت  في 
عمل  وقف  أوامر  اإلسرائيلية  السلطات  أصدرت  السابق(  التقرير 
وهدم ضد خمسة مبان سكنية تمولها جهات مانحة دولية في تجمّع 
فصايل  في  أخرى  مبان  وخمسة  )القدس(  البدوي  نباال  بير  شمال 

الفوقا )غور األردن(.
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هدوء نسبي في غزة وجنوب إسرائيل
شهد قطاع غزة هذا األسبوع هدوءا نسبيا مقارنة بالفترة السابقة. 
وأطلقت المجموعات الفلسطينية المسلحة عددا من الصواريخ من 
أو  إصابات  وقوع  عن  تسفر  لم  إسرائيل  جنوب  باتجاه  غزة  قطاع 

أضرار. ولم يبلغ هذا األسبوع عن وقوع غارات جوية إسرائيلية.

واستمرت هذا األسبوع حوادث إطالق النار على يد القوات اإلسرائيلية 
طول  على  إليها  الوصول  المقيد  المناطق  في  فلسطينيين  باتجاه 
نيسان/أبريل   30 وفي  وإسرائيل.  غزة  قطاع  بين  الفاصل  السياج 
أصيب مدني يبلغ من العمر 18 عاما بعد إطالق القوات اإلسرائيلية 
النار باتجاه مجموعة من الفلسطينيين الذين كانوا يجمعون الخردة 
بيت  غرب  شمال  سابقا  الصناعية  إيريز  منطقة  من  المعدنية 
العبور  يحاول  كان  فلسطينيا  اإلسرائيلية  القوات  واعتقلت  حانون. 
في  البريج  مخيم  العمل، شرق  عن  بحثا  السياج  عبر  إسرائيل  إلى 
4 أيار/مايو. باإلضافة إلى ذلك، أطلقت القوات البحرية اإلسرائيلية 
صيد  قوارب  باتجاه  التحذيرية  النار  األقل  على  حوادث  أربعة  في 
فلسطينية كانت تقترب أو تجاوزت حدود األميال الستة المفروضة 
على وصول الفلسطينيين إلى مناطق في البحر. ولم يبلغ عن وقوع 

إصابات. 

الحاالت  عبور  أمام  رفح  معبر  فتح  إعادة 
اإلنسانية

في 29 و30 نيسان/أبريل أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح 
بينهم  ومن  اإلنسانية  الحاالت  وخروج  بدخول  للسماح  باالتجاهين 
والرعايا  أجنبية،  لدول  السفر  تأشيرات  وحملة  والطالب،  المرضى، 
األجانب، مما سمح بدخول ما يقرب من 350 شخصا إلى غزة وخروج 
آخر  وكانت  أخرى.   ودول  مصر  إلى  شخص   1,600 عن  يزيد  ما 
29 و31  مرة فتح فيها المعبر للحاالت اإلنسانية في الفترة ما بين 
نيسان/أبريل   29 في  المعبر  فتح  إعادة  وحتى   .2014 آذار/مارس 
الحاالت  بينهم  ومن  فلسطيني  ألي  المصرية  السلطات  تسمح  لم 
اإلنسانية األربعة بالدخول إلى مصر. وفتح المعبر كذلك في الفترة 
الحجاج  ودخول  لخروج  استثنائية   بصورة  أيار/مايو  و6   4 بين  ما 
وخالل  المعبر.  من  المصري  الجانب  على  العالقين  والفلسطينيين 
شخصا  و554  أشخاص   808 من  يقرب  ما  خرج  الثالثة  األيام  هذا 
دخلوا إلى غزة معظمهم من الحجاج. وتفيد سلطة المعابر والحدود 
في غزة أنّه رغم فتح المعبر لمدة يومين إال أّن ما ال يقل عن 5,000 
الطبية  الحاالت  من  معظمهم  مصر  إلى  للعبور  مسجلين  شخص 
والطالب وحملة تأشيرات السفر لدول اجنبية. وأغلق مكتب التسجيل 

بينما كان هنالك المزيد من األشخاص مصطفون للتسجيل.

قطاع غزة 
 القتلى الفلسطينيون على يد

القوات اإلسرائيلية

 الجرحى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية
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أبو سالم )كيرم شالوم(   إغالق معبر كرم 
واستمرار  االسرائيلية؛  األعياد  بسبب 

انقطاع الكهرباء
في 5 و6 أيار/مايو أغلقت السلطات اإلسرائيلية معبر كرم أبو سالم 
)كيرم شالوم( وهو المعبر الوحيد لنقل البضائع الذي ما زال يعمل 
بين غزة وإسرائيل بسبب األعياد االسرائيلية. وفي المتوسط دخل 
إلى غزة ما يقرب من 250 شحنة من البضائع ومنها الوقود والمواد 
الغذائية والمستلزمات الطبية عبر معبر كرم أبو سالم )كيرم شالوم( 
في  )كيرم شالوم(  أبو سالم  كرم  معبر  إغالق  أثر  ويتفاقم  يوميا. 
الحدود  أسفل  القانونية  غير  األنفاق  لنشاطات  التام  الوقف  أعقاب 
البناء  مواد  إلدخال  سابقا  تستخدم  كانت  والتي  وغزة  مصر  بين 
نقص  إلى  وباإلضافة  المدعوم.  المصري  والوقود  الخاص  للقطاع 
معبر  إغالق  فإّن  غزة  كهرباء  توليد  محطة  لتشغيل  الالزم  الوقود 
الطهي وبعض  غاز  يزيد من نقص  )كيرم شالوم(  أبو سالم  كرم 

المواد الغذائية األساسية كمنتجات األلبان والفواكه. 

بين  من  بمحركين  العمل  في  غزة  كهرباء  توليد  محطة  استمرت 
األخيرة  األسابيع  وشهدت  ميغاوط.   60 وتنتج  محركات  أربعة 
انخفاضا في كميات الوقود التي دخلت غزة لمحطة توليد الكهرباء 
المعبر خالل  أبو سالم )كيرم شالوم( بسبب إغالق  عبر معبر كرم 
معدله  ما  دخل  نيسان/أبريل  شهر  مطلع  ومنذ  االسرائيلية  األعياد 
الوقود لمحطة توليد كهرباء غزة يوميا، مقارنة  349,000 لتر من 
بما يقرب من 510,000 لتر يوميا منذ منتصف شهر كانون األول/
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المعدل األسبوعي 
في الفترة بين 

يناير- يونيو  2013

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2014_5_08_english.pdf

.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
)معبر كيرم شالوم - كرم أبو سالم(

الواردات

الصادرات

)معبر كيرم شالوم - 
كرم أبو سالم(

معبر رفح

معبر أيرز

 قطاع
غزة
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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(

لمحطة  الوقود  بتمويل  قطر  حكومة  بدأت  عندما   ،2013 ديسمبر 
توليد كهرباء غزة. ويُعزى هذا االنخفاض أساسا للتحديات اإلدارية 
)وهي  للوقود  اهلل  رام  في  الفلسطينية  السلطة  شراء  عملية  في 
التبرعات القطرية لنقل الوقود إلى غزة( إضافة  التي حصلت على 
إلى إغالق معبر كرم أبو سالم )كيرم شالوم( خالل األعياد اليهودية/
الوقود  من  لتر   600,000 إلى  يوميا  المحطة  وتحتاج  اإلسرائيلية. 
للعمل بقدرتها التشغيلية الكاملة إلنتاج 120 ميغاوط. وتفيد شركة 
 12 بلغت  المجدولة  الكهرباء  انقطاع  فترات  أن  غزة  كهرباء  توزيع 
ساعة يوميا مما يضطر السكان إلى االعتماد على وسائل غير آمنة 
منذ عام  أنّه  اإلنسان  لحقوق  الميزان  ويفيد مركز  منازلهم.  إلنارة 
2012 ُقتل 18 شخصا من بينهم 16 طفال وامرأة وأصيب 11 آخرين 

من بينهم 9 أطفال في منازلهم في حوادث متصلة بالكهرباء.


