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الضفة الغربية
إصابة  14فلسطينيا في الضفة الغربية
أصابت القوات اإلسرائيلية  14فلسطينيا خالل الفترة التي شملھا التقرير ،مقارنة بما ال يقل عن  49إصابة في صفوف
الفلسطينيين وقعت األسبوع الماضي .ومنذ مطلع ھذا العام قتل ستة فلسطينيين وجندي إسرائيلي وأصيب  601من الفلسطينيين
و 73إسرائيليا في الضفة الغربية بما فيھا القدس الشرقية.
وقد أصيب  10فلسطينيين خالل ھذا األسبوع جراء االعتداء عليھم جسديا في حوادث متفرقة على حواجز التفتيش اإلسرائيلية
في منطقتي القدس وأريحا )ثالثة( ،وعلى بوابة جدار في منطقة قلقيلية )إصابة( ،وبالقرب من مستوطنة بيقاعوت في منطقة
طوباس )إصابة( ،وخالل مظاھرة ضد وضع اليد على أراض في منطقة سلفيت )خمسة( .أما الفلسطينيون األربعة اآلخرين،
ومن بينھم طفل يبلغ من العمر عشرة أعوام ،فقد أصيبوا بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع في مظاھرتين
أسبوعيتين منفصلتين ضد بناء الجدار في بيت جاال )بيت لحم( ،وتوسيع مستوطنة حلميش في منطقة رام ﷲ ،وقد أصيب في
المظاھرة األخيرة شرطي من قوات حرس الحدود اإلسرائيلية.
ون ّفذت القوات اإلسرائيلية خالل ھذا األسبوع  93عملية تفتيش داخل القرى والبلدات الفلسطينية ،أي أقل بقليل من المعدل
األسبوعي لعدد العمليات التي ُنفذت منذ مطلع عام  .(101) 2010وعلى غرار األسابيع السابقة فقد ُنفذ معظم ھذه العمليات في
شمال الضفة الغربية ).(49

األحداث المتصلة بمستوطنين إسرائيليين
سجل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية خالل ھذا األسبوع تسعة حوادث متصلة بمستوطنين استھدفت الفلسطينيين وأسفرت إما عن
وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين أو أضرار بممتلكاتھم ،فضال عن حوادث أخرى تضمنت التخويف واالعتداء ،وھو نفس
عدد الحوادث المُسجلة خالل األسبوع الماضي .وخالل عام  2010سجل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  92حادثة مماثلة .ولم
يبلغ ھذا األسبوع عن حوادث استھدفت المستوطنين.
أصيب خالل إحدى حوادث ھذا األسبوع طفل يبلغ من العمر ستة أعوام بعد أن اعتدت عليه مجموعة من المستوطنين جسديا
أثناء رعيه لقطيع من األغنام في منطقة يعزلھا الجدار بالقرب من مستوطنة شاني اإلسرائيلية )الخليل(.
وخالل أحد أكثر حوادث تدمير الممتلكات خطورة ھذا األسبوع ،دخلت مجموعة من المستوطنين اإلسرائيليين من مستوطنة
يتسھار إلى قرية حوارة )نابلس( وخرّ بت المتنزه البلدي ،حيث دمرت المصابيح الكھربائية ،ومكبرات الصوت واأللعاب في
المتنزه ،إضافة إلى تخريب عدد من أشجار الزيتون تقع بالقرب من المتنزه .كما ورشق المھاجمون الحجارة على منزل مجاور
مما أدى إلى تحطيم زجاج نوافذه .ولم يصل الجيش اإلسرائيلي إلى موقع الحادث إال بعد مغادرة المستوطنين للمنطقة .وتأتي ھذه
الحادثة كجزء مما يسمى إستراتيجية "بطاقة الثمن" التي يھاجم المستوطنون في إطارھا الفلسطينيين وممتلكاتھم كرد على
اإلجراءات التي تتخذھا السلطات اإلسرائيلية؛ وسابقا في ذلك اليوم اقتحمت الشرطة اإلسرائيلية مستوطنة يتسھار واعتقلت 11
مستوطنا كما ورد.
وفي جنوب الضفة الغربية قطع مستوطنون من مستوطنة كرمي تسور  20شجرة لوز تعود لمزارع فلسطيني من قرية بيت أمر
)الخليل( إضافة إلى أن مستوطنين من مستوطنة بيتار عيليت غمروا بمياه المجاري دونمين من األراضي تعود لفلسطينيين من
قرية نحالين )بيت لحم( .وتعتبر ھذه الحادثة ثاني حادثة من نوعھا تقع في المنطقة منذ أسابيع :وفي األسبوع الفائت دمرت مياه
المجاري التي فاضت من مستوطنة كفار عصيون  70دونما من األراضي الزراعية التي تعود لمزارعين فلسطينيين من قرية
بيت أمر.
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وفي األول من أيار/مايو وصل آالف من المستوطنين اإلسرائيليين وناشطين من اليمين اإلسرائيلي إلى حي الشيخ جراح في
القدس الشرقية إلقامة احتفال ديني )الج بعومر(؛ وبقوا ھناك حتى اليوم التالي في ظل وجود مكثف للقوات اإلسرائيلية .وسابقا
في ذلك األسبوع نظم ما يقرب من  500فلسطيني وناشط دولي وإسرائيلي مظاھرة أسبوعية في الحي احتجاجا على طرد
الفلسطينيين على يد المستوطنين؛ ولم يُبلغ عن وقوع اعتقاالت أو صدامات.
وخالل ھذا األسبوع أيضا ،اعتدت مجموعة من اإلسرائيليين في حي ميئاه شعريم الذي يسكنه اليھود المتدينون )الحريديم( في
القدس الغربية على فلسطينيين اثنين من القدس الشرقية وھما في طريقھما إلى منزليھما مما أدى إلى إصابتھما إصابات بالغة
)غير مشمولة في عدد اإلصابات اإلجمالي(.

إحراق مسجد في الضفة الغربية
في ساعات الصباح الباكرة من الرابع من أيار/مايو اندلعت النيران في مسجد قرية اللبن الشرقية )نابلس( ،مما أدى إلى تدمير
أثاث في المسجد ونسخ من القرآن الكريم .وقد ھرعت وحدات اإلطفاء من ك ّل من نابلس وسلفيت إلى المكان وأخمدت الحريق.
ووفقا لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية ،أشار تحقيق أجرته الحقا سلطة اإلطفاء اإلسرائيلية أنه من المرجح جدا أن يكون الحريق قد
وقع عن عمد .ولكن حتى اآلن ال توجد أدلة واضحة تشير إلى ھوية الجانين .غير أن رئيس مجلس القرية يعتقد أن المستوطنين
اإلسرائيليين ھم من أشعل النار في المسجد كجزء من استراتيحية "بطاقة الثمن" ،حيث أن اإلدارة المدنية اإلسرائيلية كانت قد
ھدمت في اليوم السابق خمسة مبان قيد اإلنشاء في مستوطنة شفي شومرون )نابلس( .إضافة إلى ذلك ،حذر مسؤولون في الجيش
اإلسرائيلي مؤخرا من نية مستوطنين إسرائيليين تخريب مساجد ر ًدا على إخالء البؤر االستيطانية .ويعد ھذا الحادث الثالث من
حوادث التخريب التي تطال المساجد في شمال الضفة الغربية منذ  11كانون األول/ديسمبر .2009

آخر مستجدات أوامر الھدم في المنطقة )ج(

بالرغم من عدم تنفيذ أي عملية ھدم في المنطقة )ج( في الضفة الغربية ھذا األسبوع ،إال أن اإلدارة المدنية اإلسرائيلية سلّمت
خمسة أوامر ھدم ووقف البناء بحق مبان يمتلكھا الفلسطينيون لعدم حصولھا على تراخيص للبناء .وتتضمن المباني التي أصدرت
بحقھا ھذه األوامر مركزا صحيا في قرية فرش بيت دجن )نابلس( ،ومدرسة في قباطية )جنين( وثالثة مبان أخرى في مدينة إذنا
)الخليل( .ومنذ مطلع عام  ،2010ھدمت السلطات اإلسرائيلية ما مجموعه  65مبنى يمتلكھا الفلسطينيون في المنطقة )ج(،
األمر الذي أدى إلى تھجير  125شخصا ،من بينھم  47طفال ،ومبنى واحد في القدس الشرقية؛ إضافة إلى ثالثة مبان أخرى
ھدمھا أصحابھا في القدس الشرقية مما أدى إلى تھجير سبعة أشخاص.

إغالق طريقين في منطقة نابلس

أغلق الجيش اإلسرائيلي طريقين منفصلين في محافظة نابلس تربطان قرى فلسطينية بشارع رقم  60الذي يع ّد شريان حركة
المرور الرئيسي بين شمال وجنوب الضفة الغربية .وفي إحدى ھذه الحاالت ،يغلق العائق الذي نصب على الطريق )تل ترابي(
مدخل شارع ت ّم تمھيده حديثا ويصل بين حي في قرية بيتا وبين شارع رقم  .60وفي الحالة األخرى ،أعاد الجيش اإلسرائيلي
وضع تل ترابي قديم ت ّم تسويته باألرض تدريجيا .ويعيق ھذا التل الترابي الوصول إلى طريق ترابية تصل قرى قريوت ،وتلفيت
وجالود )حوالي  6,000مواطن( بشارع رقم  .60ونتيجة لذلك ،يضطر مواطنو ھذه القرى اآلن إلى سلوك طريق التفافية يبلغ
طولھا  22كلم من أجل الوصول إلى الشارع الرئيسي .ويبرر الجيش اإلسرائيلي ھذا اإلغالق من خالل االدعاء بأن ھذه الطريق
الترابية تقع في المنطقة )ج( وقد تم شقھا أصال بدون الحصول على ترخيص.
وفي حادثة منفصلة أخرى ،احتجز الجيش اإلسرائيلي لمدة ساعتين طاقم شركة كھرباء على حاجز "طيار" نصب على مدخل
قرية في منطقة جنين )زبوبة( ،لسبب غير معروف .وقد ّ
أخر ذلك إصالح عطل كھربائي تسبب في انقطاع الكھرباء عن ستة
قرى في المنطقة .وخالل الفترة التي شملھا التقرير ،نصبت القوات اإلسرائيلية  75حاجزا طيارا في أنحاء الضفة الغربية ،وھو
أقل من المعدل األسبوعي البالغ  92حاجز منذ مطلع عام .2010
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قطاع غزة
ﻣﻘﺗﻝ ﻓﻠﺳطﻳﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﻣظﺎﻫرة ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣدودﻳﺔ
أطلق ت الق وات اإلس رائيلية الن ار وقتل ت م دنيا فلس طينيا يبل غ م ن العم ر  19عام ا ،وأص ابت أجنبي ا خ الل مظ اھرة ض د القي ود
المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى ما يُسمى "المنطقة العازلة" الواقعة عل ى ط ول الح دود ب ين غ زة وإس رائيل ،ومن ذ مطل ع
عام  2010قتل  17فلسطينيا )من بينھم ستة مدنيين( وثالثة جنود إسرائيليين ،وأحد الرعايا األجانب ،وأصيب  71فلسطينيا )من
بينھم  59مدنيا( ،وأربعة جنود إسرائيليين على خلفية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في قطاع غزة وجنوب إسرائيل.
وأدى استمرار القيود المفروضة على الوصول إلى المنطقة الحدودية في قطاع غزة إلى اندالع مظاھرات سلمية ف ي جمي ع أنح اء
قط اع غ زة ،حي ث ت نظم ھ ذه المظ اھرات يومي ا عل ى ي د مجموع ة تمث ل الم زارعين وغي رھم م ن س كان غ زة ال ذين يعيش ون ف ي
المناطق المجاورة للحدود .وقد وقع حادث القتل ھذا األسبوع عندما أطلقت القوات اإلسرائيلية المتمركزة عل ى الح دود ف ي منطق ة
رفح الذخيرة الحية باتجاه متظاھرين كانوا مت وجھين نح و الس ياج الح دودي .وف ي المنطق ة الحدودي ة أيض ا ھ ذا األس بوع ،توغل ت
الدبابات والجرافات اإلسرائيلية ،في ثالث ح وادث ،ع دة مئ ات م ن األمت ار داخ ل غ زة وانس حبت بع د أن نف ذت عملي ات تجري ف
لألراضي.
وعلى غرار ذلك ،استمرت القي ود المفروض ة عل ى الوص ول إل ى من اطق ف ي البح ر تبع د ع ن الش اطئ ثالث ة أمي ال بحري ة .وف ي
ح ادثين منفص لين وقع ا خ الل ھ ذا األس بوع أطلق ت الق وات البحري ة اإلس رائيلية الن ار "التحذيري ة" عل ى ق وارب ص يد فلس طينية،
مجبرة إياھا على العودة إلى الشاطئ ،ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار للقوارب.
وأطلق ت الفص ائل الفلس طينية المس لحة ع ددا مح دودا م ن الص واريخ بدائي ة الص نع باتج اه جن وب إس رائيل ،بم ا ف ي ذل ك قواع د
عس كرية ،ل م ي نجم عنھ ا أي إص ابات بش رية أو أض رار بالممتلك ات .وف ي إح دى ھ ذه الح وادث أطلق ت قذيف ة ھ اون م ن معس كر
تدريبي وسقطت على منزل يقع إلى الغرب من خانيونس مما أدى إلى مقتل أحد أفراد العائلة وإصابة ثالثة آخرين منھم.

مقتل خمسة فلسطينيين في حوادث متصلة باألنفاق
في حادث وقع خالل ھذا األسبوع قتل أربعة فلسطينيين وأصيب تسعة آخرون جراء اختناقھم بالغاز خالل عملھم داخل نفق أس فل
الحدود ما بين غزة ومص ر .وف ي ح ادث منفص ل آخ ر ت وفي فلس طيني ف ي ح ادث انھي ار نف ق .ومن ذ مطل ع ع ام  2010قت ل 19
فلس طينيا وأص يب  34آخ رين ف ي أح داث مختلف ة متص لة باألنف اق ،بم ا فيھ ا الغ ارات الجوي ة ،وح وادث االنھي ار والص دمات
الكھربائية.

ما زالت الواردات ال تلبي الحاجة ) 31 – 25نيسان/أبريل(
ارتفعت الواردات خالل ھذا األسبوع بمعدل  31بالمائة حيث دخل إلى غزة ھذا األسبوع ما مجموع ه  625ش حنة م ن البض ائع،
مقارنة بـ  434حمولة شاحنة دخلت خالل األسبوع الماضي .ويمثل رقم ھذا األس بوع  22بالمائ ة فحس ب م ن المع دل األس بوعي
من ع دد حم والت الش احنات الت ي أدخل ت خ الل الخمس ة أش ھر األول ى م ن ع ام  (2,807) 2007أي قب ل ت ولي حم اس .وعل ى
غرار األسابيع السابقة ،كان للطعام ومواد النظافة نصيب األسد من البض ائع المس توردة ) 456حمول ة ش احنة أو  74بالمائ ة م ن
مجمل المستوردات(.
وق د تواص ل ال دخول بص ورة مح دودة لألغ راض الت ي س مح ب دخولھا م ؤخرا إل ى غ زة ،بم ا ف ي ذل ك  11ش حنة م ن األنابي ب
البالستيكية )بي في سي( ،وشحنتان من الكوابل الكھربائية وصلت إلى مصلحة مياه بلديات الساحل وش ركة توزي ع كھرب اء غ زة،
وأربع شحنات من الزجاج .إلى جانب ذلك ،سمح منذ بداية شھر نيسان/أبريل بدخول  87حمولة شاحنة من المالبس و 72ش احنة
من األحذية ،وتسع شحنات من األلمنيوم و 14شحنة من األخشاب إلى قطاع غزة .إال أن دخول البضائع الحيوية الرئيسية
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األخرى بما في ذلك مواد البناء كاالسمنت وحديد البناء ،والدھان ،واألثاث ،والماشية ،ومعدات تقنية المعلومات والمركب ات فيبق ى
إما مقيّدا بكميات محدّدة أو ممنوعا كليا.
وخ الل ھ ذا األس بوع ّ
وزع ت وكال ة غ وث وتش غيل الالجئ ين )األن روا(  2,000حاس وبا محم وال )البت وب( س محت الس لطات
ّ
اإلسرائيلية بدخولھا سابقا .وقد وزعت ھذه الحواسيب المحمولة التي تبرعت بھا منظمة غير ربحية تدعى "حاس وب محم ول لك ل
طفل" على أطفال في منطقة رفح كجزء من مشروع يھدف إل ى توزي ع الحواس يب المحمول ة عل ى األطف ال ف ي جمي ع أنح اء غ زة
بحلول عام .2012

ال صادرات من غزة؛ وانتھاء موسم أزھار الزينة
مع نھاية موسم أزھار الزينة لم تخرج أي صادرات من غزة ھذا األسبوع .وقد انتھى الموسم في وقت مبكر عما كان متوقع ھذا
العام ،ويعود ذلك باألساس إلى ھبوط أسعار أزھار الزينة في األسواق العالمية .وفي الفترة ما بين  10كانون األول/ديسمبر
 2009و 18نيسان/أبريل  2010خرج ما مجمله  118حمولة شاحنة من غزة من بينھا  85حمولة شاحنة من أزھار الزينة
) 13.8مليون زھرة( و 33حمولة شاحنة من الفراولة ) 52طن( .وقبل ذلك لم تخرج أي صادرات من غزة لما يزيد عن سبعة
أشھر )منذ  27نيسان/أبريل .(2009

ارتفاع واردات الوقود وغاز الطھي لكن النقص ما زال مستمرا
ارتفعت واردات الوقود الص ناعي ھ ذا األس بوع بنس بة  39بالمائ ة مقارن ة باألس بوع الماض ي ) 1.46مقاب ل  1.05ملي ون لت ر(.
غير أنّ ھذه الكمية ال ُتمثل سوى  46بالمائة من الكمية الفعلي ة المُق درة الت ي يحتاجھ ا القط اع أس بوعيا م ن الوق ود لتش غيل محط ة
توليد كھرباء غزة بق درتھا التش غيلية الكامل ة .ونتيج ة ل ذلك م ا زال معظ م س كان غ زة يع انون م ن انقط اع التي ار الكھرب ائي ال ذي
وصل إلى  12-8ساعة يوميا.
وعلى غرار ذلك ،ارتفعت كميات واردات غ از
الطھي خالل الفت رة الت ي ش ملھا التقري ر )925
مقارنة بـ  503طن دخل ت األس بوع الماض ي(،
غير أن ھذا الكمي ات ال ُتمث ل س وى  66بالمائ ة
فحسب من الكمي ة الفعلي ة الت ي يحتاجھ ا القط اع
أسبوعيًا م ن غ از الطھ ي وف ق تق ديرات جمعي ة
أصحاب محطات الوق ود .وب الرغم م ن تواص ل
الحظر المفروض عل ى دخ ول البن زين وال ديزل
التج اري عب ر المع ابر الرس مية فق د دخ ل إل ى
القط اع  45,000لت ر م ن البن زين و
 294,000لت ر م ن ال ديزل لوكال ة غ وث
وتشغيل الالجئين )األنروا( .وم ا زال م ا يق رب
م ن  100,000لت ر م ن ال ديزل و100,000
لتر م ن البن زين ت دخل غ زة يومي ا عب ر األنف اق
الواقعة أسفل الحدود بين غزة ومصر.

النسخة الملزمة للتقرير ھي النسخة اإلنجليزية
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_2010_05_06_english.pdf
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