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تصعيد العنف: مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 
53 على يد القوات اإلسرائيلية

2014 في  استمر هذا األسبوع تصاعد أعمال العنف منذ مطلع عام 
قتلت  األسبوع  هذا  وقعا  منفصلين  حادثين  وفي  الغربية.  الضفة 
في  وعضو  فتى  بينهم  من  فلسطينيين،  أربع  اإلسرائيلية  القوات 
قتلتهم  الذين  الفلسطينيين  عدد  يصل  وبالتالي  مسلحة.  جماعة 
القوات اإلسرائيلية حتى هذا التاريخ من هذا العام تسعة فلسطينيين، 
مقارنة بمقتل ستة فلسطينيين في الفترة المماثلة من عام 2013. 

وأصيب خالل هذا األسبوع أيضا 53 فلسطينيا وجنديان إسرائيليان.

فتى  بالرصاص  رميا  اإلسرائيلية  القوات  قتلت  آذار/مارس   19 وفي 
فلسطينيا يبلغ من العمر 14 عاما بجوار الجدار بالقرب من قرية عرب 
الرماضين في جنوب الخليل. وتفيد معلومات جمعها مكتب المفوضية 
على  أطلقت  النار  أن  المتحدة  األمم  في  اإلنسان  لحقوق  السامية 
الفتى بعد عبوره فتحة في الجدار ومحاولته الهرب بعد وصول القوات 
أّن الفتى وفتيان آخران كانا  أّن شهود عيان أفادوا  اإلسرائيلية. غير 
بصحبته وقت الحادث كانوا يجمعون أعشابا برية تنمو في المنطقة. 
وأفادت  التالي.  اليوم  في  سراحهما  وأطلق  اآلخران  الفتيان  واعتقل 
محاولته  أثناء  أصيب  الفتى  أن  إعالمية  لوسائل  عسكرية  مصادر 
جنائيا  تحقيقا  اإلسرائيلية  السلطات  وفتحت  بالجدار.  أضرار  إلحاق 

في هذا الحادث. 

ووقع الحادث اآلخر الذي أدى إلى خسائر بشرية في ساعات الصباح 
مخيم  في  عسكرية  عملية  خالل  آذار/مارس   22 يوم  من  الباكرة 
جنين لالجئين كانت تستهدف عضوا في مجموعة مسلحة. وأطلقت 
النار على الشاب مما أدى إلى مقتله بعد محاولته الفرار في أعقاب 
جنديان  خالله  أصيب  اإلسرائيلية  القوات  مع  النار  إلطالق  تبادل 
إسرائيليان ودمر المنزل جزئيا بسبب القصف، وأصيب خالل الحادث 
أيضا فردان من العائلة أثناء إخالئهما من المنزل. وبعد ساعتين قتل 
الفلسطيني  المركز  أّن  من  وبالرغم  ذاته.  الموقع  في  فلسطينيان 
لحقوق اإلنسان يقول إن االثنين كانا مدنيان أعزلين إال أن مصادر 
عضوان  أيضا  أنهما  اإلعالم  وسائل  في  ادعت  إسرائيلية  عسكرية 
في المجموعات المسلحة وأطلقا النار على القوات اإلسرائيلية. وأدت 
عمليات القتل إلى اندالع اشتباكات عنيفة مع سكان المخيم أدت إلى 

إصابة 11 مدنيا.

القضايا الرئيسية

القوات اإلسرائيلية تقتل 4 فلسطينيين وتصيب بجراح 53 آخرين في الضفة الغربية.  ●
ارتفاع عدد هجمات المستوطنين اإلسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.  ●

السلطات اإلسرائيلية تهجّر عائلتين فلسطينيتين في القدس الشرقية.  ●
القوات اإلسرائيلية تصيب أربعة مدنيين بالقرب من السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.  ●

 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

أشهر(  و10   3( رضيعان  بينهم  من  آخرين  فلسطينيا   16 وأصيب 
جراء  آخرون   13 وأصيب  للدموع،  المسيل  الغاز  استنشاق  بسبب 
أعيرة معدنية مغلفة بالمطاط في مخيم عايدة لالجئين )بيت لحم( 
أحدث شبان  أن  بعد  آذار/مارس   21 بدأت في  اشتباكات متعددة  في 
فلسطينيون فجوة في الجدار وأشعلوا النار في برج مراقبة إسرائيلي 
بالقرب منه. ودهمت القوات اإلسرائيلية المخيم عدة مرات في االيام 
التالية مما أدى إلى اندالع اشتباكات عنيفة مع السكان. وفي محافظة 
فلسطينيين  خمسة  اإلسرائيلية  القوات  أصابت  أيضا،  لحم  بيت 

آخرين من بينهم رضيع يبلغ من العمر 8 أشهر جراء استنشاقه 
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*ب الحوادث التي أدت إلى وقوع إصابات أو أضرار بممتلكات الفلسطينيين

المباني التي هدمت

الفلسطينيون الذي هُجروا
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قرية  سكان  مع  اشتباكات  عدة  خالل  وذلك  للدموع  المسيل  الغاز 
القرية  عند مدخل  دائم  اإلسرائيلية بشكل  القوات  وتتواجد  تقوع. 
الحجارة على سيارات  لمنع رشق  القرية وذلك  بالقرب من مدرسة 

المستوطنين المسافرة في طريق مجاورة.

التي نظمت احتجاجا على  واستمرت خالل هذا األسبوع االشتباكات 
دخول المجموعات اليمينية اإلسرائيلية تحرسها القوات اإلسرائيلية 
خمسة  وأصيب  الشرقية.  القدس  في  األقصى  المسجد  إلى 
القوات  يد  على  بالهراوات  للضرب  تعرضهم  جراء  فلسطينيين 
خالل  فلسطينيا   125 وأصيب  االشتباكات.  هذه  خالل  اإلسرائيلية 

اشتباكات وقعت في هذا السياق منذ آذار/مارس 2013.

ارتفاع عنف المستوطنين
سجل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية خالل هذا األسبوع وقوع 10 
حوادث متصلة بالمستوطنين اإلسرائيليين، أدت إلى وقوع إصابات 
في صفوف الفلسطينيين وأضرار بممتلكاتهم. ولم يبلغ عن وقوع 
حوادث ضد المستوطنين اإلسرائيليين لألسبوع الثاني على التوالي.

ووقع خمسة من حوادث هذا األسبوع في مستوطنات في محافظة 
من  مستوطنون  دهم  الحوادث  هذه  من  ثالثة  وفي  نابلس. 
المجاورة ومناطق محيطة بها.  إيتمار قرية بيت فوريك  مستوطنة 
وهاجم هؤالء في إحدى هذه الحوادث شابا فلسطينيا يبلغ من العمر 
من  بالقرب  تانا  خربة  تجمّع  في  برية  نباتات  جمعه  أثناء  عاما   30
 11 العمر  من  يبلغ  فلسطينيا  فتى  رشقوا  آخر  حادث  وفي  القرية، 
الشارع.  في  يلعب  كان  بينما  إصابته  إلى  أدى  مما  بالحجارة  عاما 
باحثا  براخا  مستوطنة  من  مستوطنون  رشق  آذار/مارس   23 وفي 
أثناء  إسرائيلية  إنسان  حقوق  منظمة  لمصلحة  يعمل  فلسطينيا 
فلسطينيين  عمال  ضد  مستوطنون  نفذه  هجوم  حادث  تصويره 
يعملون على ترميم طريق زراعي في المنطقة )ب( في قرية بورين 
)نابلس(. وتعرض مشروع ترميم الطريق الذي تموله جهات مانحة 
دولية لعدة هجمات مماثلة خالل األسابيع األخيرة مما أدى إلى تعليق 
العمل في المشروع 45 يوما بعد أن أعلنت القوات اإلسرائيلية عن 
اإلسرائيليين  الجنود  أّن  وأفيد  مغلقة.  عسكرية  منطقة  المنطقة 
الذين كانوا يرافقون العمال هذا األسبوع لم يتدخلوا لوقف هجوم 
المستوطنين. وفي المنطقة ذاتها هاجم مستوطنون من مستوطنة 
يتسهار منزال معزوال يقع في محيط القرية وأتلفوا 35 شجرة زيتون 
آخرون  مستوطنون  وقطع  ذاته.  اليوم  في  مجاورة  أرض  قطع  في 
من المستوطنة ذاتها أو أتلفوا 50 شجرة زيتون تعود لقرية حوارة 
يتسهار ال يستطيع  بالقرب من مستوطنة  تقع  أرض  )نابلس( في 
مالكوها الفلسطينيين الوصول إليها إال بعد إجراء تنسيق مسبق مع 

القوات اإلسرائيلية.

وفي اليوم ذاته رُشق مزارع فلسطيني من قرية مخماس )رام اهلل( 
بالحجارة وتعرض بالضرب بالهراوات على يد مجموعة من الملثمين 
يُعتقد أنهم مستوطنون إسرائيليون أثناء عمله في أرضه المجاورة 
وكان بعض  آخرين.  مزارعين  برفقة  ميجرون  االستيطانية  للبؤرة 
آب/أغسطس  في  ميجرون  مستوطنة  من  أخلوا  قد  المستوطنين 
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البؤرة  تفكيك  اإلسرائيلية  العليا  المحكمة  قرار  أعقاب  في   2012
االستيطانية في آب/أغسطس 2011.

وفي 24 آذار/مارس شقّ مستوطنون إسرائيليون إطارات 34 سيارة 
فلسطينية في حي بيت حنينا في القدس الشرقية وكتبوا شعارات 
حادث  ووقع  المنطقة.  في  تقف  كانت  حافلة  على  للعرب  معادية 

مماثل في 24 حزيران/يونيو 2013 في المنطقة ذاتها.

في  عائلتين  تُهجر  اإلسرائيلية  السلطات 
القدس الشرقية

في  منزليهما  من  فلسطينيتان  عائلتان  هُجرت  آذار/مارس   19 في 
حي بيت حنينا في القدس الشرقية في أعقاب هدم منزليهما بحجة 
عدم حصولهما على تراخيص إسرائيلية للبناء، أحد المنزلين يهدم 
الحوادث  هذه  إحدى  في  الثالثة.  للمرة  يهدم  واآلخر  الثانية  للمرة 
تعود  خارجيا  ومرحاضا  متنقال  منزال  اإلسرائيلية  السلطات  هدمت 
في  المبنى  هذا  العائلة  وأقامت  أفراد.  أربعة  من  مكونة  لعائلة 
طابقين  من  المكون  منزلها  هدم  أعقاب  في   2013 حزيران/يونيو 
الهدم  عملية  واستهدفت  ذاتها.  المنطقة  في   2013 أيار/مايو  في 

الثانية منزال متنقال وحظيرة للماشية تعود لعائلة مكونة من أربعة 
أفراد أقامت المسكن بداية هذا الشهر بعد إجبارها على هدم منزل 
متنقل آخر كانت تعيش فيه وقدمته لها جهات مانحة استجابة لهدم 

منزل العائلة في كانون الثاني/يناير 2012.

األسبوع.  هذا  )ج(  المنطقة  في  هدم  عمليات  وقوع  عن  يبلغ  ولم 
13 أمر هدم ووقف بناء ضد سبعة  وأصدرت السلطات اإلسرائيلية 
)القدس(  عنان  بيت  قرية  في  للماشية  حظائر  وثالث  سكنية  مبان 
مياه  شبكات  إلى  باإلضافة  )قلقيلية(  الشمالي  الرماضين  وعرب 
خربة  لخدمة  مخصصة  وهي  مانحة  جهات  مولته  بعضها  وكهرباء 

تل الخشبة )نابلس(.

عائلة   18 شفهيّا  اإلسرائيلية  القوات  أبلغت  آذار/مارس   23 وفي 
)طوباس(  ابزيق  تجمّع  140 شخصا( من  يقرب من  )ما  فلسطينية 
 2014 نيسان/أبريل  و2  آذار/مارس   25 في  منازلها  إخالء  بوجوب 
لمدة تسع ساعات إلفساح المجال أمام إجراء تدريبات عسكرية في 

المنطقة.

المناطق  في  فلسطينيين  أربعة  إصابة 
المقيد الوصول إليها

تصعيدا  شهد  أسبوع  أعقاب  في  األسبوع  هذا  غزة  إلى  الهدوء  عاد 
لألعمال القتالية. بالرغم من ذلك أصيب أربعة مدنيين من بينهم 
طفل في 21 آذار/مارس بعد إصابتهم بأعيرة حية أطلقتها القوات 
اإلسرائيلية. ووقعت هذه اإلصابات في منطقة تبعد 100 تقريبا عن 
السياج الذي يفصل بين قطاع وغزة وإسرائيل وذلك في جباليا في 
سياق حادث رشق للحجارة باتجاه القوات اإلسرائيلية خالل مظاهرة 
 .2007 أسبوعية ضد الحصار اإلسرائيلي المفروض على غزة منذ 
باتجاه  النار  اإلسرائيلية  القوات  أطلقت  أيضا  األسبوع  هذا  وخالل 
أبو سالم )كيرم شالوم( جنوب  فلسطينيين بالقرب من معبر كرم 

شرق رفح ولكن لم يبلغ عن وقوع إصابات.

اإلسرائيلية  البحرية  القوات  أطلقت  األقل  على  واحد  حادث  وفي 
النار باتجاه صيادي أسماك كانوا يقتربون من حدود األميال الستة 

وأجبرتهم على العودة إلى الشاطئ. ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

معبر رفح ما زال مغلقا
استمرت السلطات المصرية في قصر تنقل الفلسطينيين عبر معبر 
رفح على الحجاج فقط وذلك منذ 6 شباط/فبراير. وُفتح المعبر هذا 
األسبوع في 23 و24 آذار/مارس حصريا لمغادرة الحجاج وعودتهم 
من وإلى مكة، حيث غادر غزة 796 مسافرا ودخل إليها 251 آخرون. 
وتفيد سلطة المعابر والحدود أّن آالف المسافرين ومن بينهم حاالت 
لهم  السماح  ينتظرون  أخرى  لدول  تأشيرات  وحملة  وطالب  طبية 

بالعبور إلى مصر. 

قطاع غزة 
 القتلى الفلسطينيون على يد

القوات اإلسرائيلية

 الجرحى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية
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معدل أسبوعي

سالم  أبو  كرم  معبري  في  العمل  عودة 
وإيريز إلى وضع ما قبل التصعيد

قبل  ما  جدول  وفق  للمسافرين  إيريز  معبر  في  العمل  استؤنف 
التصعيد في 19 آذار/مارس. وفي 13 آذار/مارس قصرت السلطات 
اإلسرائيلية العبور على الحاالت اإلنسانية وموظفي المنظمات غير 

الحكومية الدولية الذين نسقوا عبورهم مسبقا.
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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_3_20_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

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

شالوم(  )كيرم  سالم  أبو  كرم  معبر  في  العمل  كذلك  واستؤنف 
وكان  آذار/مارس.   19 في  التصعيد  قبل  ما  جدول  وفق  للبضائع 
المعبر أغلق كليا في الفترة ما بين 13 و15 آذار/مارس ومن ثم فتح 
جزئيا لعبور الوقود لمحطة توليد كهرباء غزة في الفترة ما بين 16 
و18 آذار/مارس. وخالل الفترة التي شملها التقرير دخل إلى محطة 
توليد كهرباء غزة 1.7 مليون لتر من الوقود مما أتاح للمحطة العمل 
بنصف قدرتها التشغيلية منتجة 60 ميغاوط من الطاقة الكهربية. 
آذار/ و16   15 بين  ما  الفترة  في  اإلغالق  إلى  المحطة  واضطرت 

أدى  مما  سالم  أبو  كرم  معبر  وإغالق  الوقود  نقص  بسبب  مارس 
قطاع  أنحاء  جميع  في  يوميا  ساعة   18 لمدة  الكهرباء  انقطاع  إلى 
غزة. وتبلغ ساعات انقطاع الكهرباء حاليا 12 ساعة يوميا مما يعطل 
الحياة اليومية داخل غزة وخصوصا الوصول إلى الخدمات األساسية 

ومنها المياه والصرف الصحي والخدمات الطبية.

تنقل االشخاص عبر معبر رفح 
)أسبوعيا(

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2014_3_20_english.pdf

