األمم المتحدة
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
األراضي الفلسطينية المحتلة

حماية المدنيين
 11 – 5أيار/مايو 2010
أحدث التطورات منذ الثالثاء  11أيار /مايو
 12أيار/مايو – طاردت قوارب القوات البحرية المصرية قوارب صيد فلسطينية وأجبرتھا على العودة إلى شاطئ رفح إضافة
إلى أنھا صدمت أحد القوارب حسب ما ورد .ونتيجة لذلك ،قتل صياد فلسطيني وأصيب ثالثة آخرون.
 12أيار/مايو – أنھى الجيش اإلسرائيلي تواجده في حاجز تفتيش راس عطية المقام على الجدار )قلقيلية( بعد انتھاء أعمال
تحويل مسار الجدار حول مستوطنة ألفي منشي .ويعيد المسار الجديد الربط ما بين ثالث قرى )ما يزيد عن  800نسمة( كانت
تقع في المنطقة المغلقة غير أنه يبقي جزءا من أراضيھا داخل الجيب الذي يُشكله الجدار .يبقى تجمعان سكنيان معزوالن ما
بين الجدار والخط األخضر.

الضفة الغربية
إصابة  24فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية على يد القوات اإلسرائيلية بما فيھا القدس الشرقية
أصابت القوات اإلسرائيلية  24فلسطينيا خالل الفترة التي شملھا التقرير ،ويُمثل ھذا العدد ارتفاعًا ملحوظا مقارنة بعدد
الفلسطينيين الذين أصيبوا خالل األسبوع الماضي ) .(14وقد أصيب خالل ھذا األسبوع أيضا جندي إسرائيلي .ومنذ مطلع ھذا
العام قتل ستة فلسطينيين وجندي إسرائيلي وأصيب  625فلسطينيا و 74إسرائيليا في الضفة الغربية بما فيھا القدس الشرقية،
على خلفية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.
وقد وقعت  12إصابة من إصابات ھذا األسبوع خالل مظاھرات احتجاجا ً على مصادرة األراضي وعنف المستوطنين
اإلسرائيليين في قرية عراق بورين في نابلس )ثمانية( ،واحتجاجا ً على توسيع مستوطنة حلميش في منطقة رام ﷲ )إصابة
واحدة( ،وضد بناء الجدار في قريتي الولجة في بيت لحم )إصابتان( ،وبلعين في رام ﷲ )إصابة واحدة( ،وفي قرية بلعين
احترقت  40شجرة زيتون بصورة جزئية جراء اشتعال النار فيھا عقب إطالق القوات اإلسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع
خالل المظاھرة؛ وقد أعتقل خالل ھذه المظاھرة أيضا ستة فلسطينيين وناشطان إسرائيليان .وقد ُنظمت مظاھرتان أخريان في
منطقة الخليل احتجاجا ً على القيود المفروضة على الوصول إلى األراضي الواقعة بالقرب من مستوطنة كرمي تسور )بالقرب من
قرية بيت أمر( و احتجاجا ً على اإلغالق المتواصل منذ عام  2000لشارع الشھداء – وھو الشارع الرئيسي المؤدي إلى الحرم
اإلبراھيمي – في المنطقة التي تسيطر عليھا إسرائيل في مدينة الخليل ) ،(H2ولم يُبلّغ عن وقوع إصابات.
وأصيب الفلسطينيون الـ 12اآلخرون خالل عمليات البحث التي نفذھا الجيش اإلسرائيلي ،حيث أصيب تسعة منھم بعد اندالع
مصادمات بين الفلسطينيين والقوات اإلسرائيلية خالل عملية بحث في حي سلوان في القدس الشرقية .ون ّفذت القوات اإلسرائيلية
خالل ھذا األسبوع  137عملية بحث داخل القرى والبلدات الفلسطينية ،وھو ما يع ّد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالمعدل األسبوعي
لعدد العمليات التي ُنفذت منذ مطلع عام  .(100) 2010وعلى غرار األسابيع السابقةُ ،نفذ معظم ھذه العمليات في شمال الضفة
الغربية ) .(72وأفاد مصادر إسرائيلية أن جندي إسرائيلي أصيب عندما حاولت قوات إسرائيلية منع فلسطينيين من إلقاء الحجارة
باتجاه مستوطنين بالقرب من قرية المزرعة الشرقية )رام ﷲ(.

األحداث المتصلة بمستوطنين إسرائيليين
سجل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية خالل ھذا األسبوع خمسة حوادث متصلة بمستوطنين استھدفت الفلسطينيين وأسفرت إما عن
وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين أو أضرار بممتلكاتھم ،وذلك مقارنة بتسعة حوادث سُجلت خالل األسبوع الماضي؛ وقد ت ّم
التبليغ عن وقوع حوادث أخرى تضمنت االعتداء على األراضي ومنع الوصول والتخويف .وخالل عام  2010سجل مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية  97حادثة مماثلة أسفرت عن إصابات في صفوف الفلسطينيين وإلحاق أضرار بممتلكاتھم.
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وقد أصاب مستوطنون إسرائيليون خمسة فلسطينيين من بينھم ثالثة أطفال يبلغون من العمر خمسة ،وتسعة و 12عاما ،في
حادثين منفصلين تضمنا إلقاء الحجارة واالعتداء الجسدي .ومن بين األحداث التي أدت إلى تضرر في الممتلكات ھذا األسبوع،
إشعال مستوطن إسرائيلي النار في ثالثة دونمات من األراضي التي تعود لقرية عزبة الطبيب )قلقيلية( ،األمر الذي أسفر عن
تدمير سبعة أشجار زيتون و 13شتلة زيتون وفقا لما أفاد به رئيس مجلس القرية.
إضافة إلى ذلك ،فإن مياه المجاري من مستوطنة بيتار عيليت واصلت تدفقھا في األراضي الزراعية التي يمتلكھا فلسطينيون من
قرية نحالين )بيت لحم( ،وذلك لألسبوع الثاني على التوالي ،األمر الذي أدى إلى تدمير الممتلكات الزراعية ،بحجة عدم قدرة
محطة معالجة مياه المجاري على استيعاب كميات المياه العادمة التي تنتجھا المستوطنة.
وخالل ھذا األسبوع أيضا ،أجبرت القوات اإلسرائيلية زوج من كبار السن الفلسطينيين على مغادرة حقل الزيتون التابع لھما
والواقع بالقرب من مستوطنة كيدوميم )قلقيلية( خالل عملھما ھناك .وتبلغ مساحة حقل الزيتون ھذا ما يقرب من  35دونم من
األراضي ويعتبر مصدر رزق عائلة مكونة من  11فردا .وفي حادثة منفصلة تندرج في إطار إستراتيجية "بطاقة الثمن" أغلقت
مجموعة من المستوطنين شارع رقم  60في محافظة رام ﷲ لفترة استغرقت ساعة واحدة لالحتجاج على ھدم مبنيين في
مستوطنة حشمونيم.
وازدادت حدة التوتر في حي سلوان بالقدس الشرقية خالل ھذا األسبوع ،بعد زيارة قام بھا برلمانيين إسرائيليين من الجناح
اليميني إلى مستوطنة بيت يوناتان في ظل تواجد مكثف للقوات اإلسرائيلية .وقد وقعت خالل ھذه الزيارة اشتباكات ما بين السكان
الفلسطينيين والقوات اإلسرائيلية أطلقت خاللھا قنابل الغاز المسيل للدموع وألقيت الحجارة؛ ولم يبلغ عن وقوع إصابات إال أن
التقارير أفادت باعتقال فلسطيني واحد .إضافة إلى ذلك ،مستوطنون من مستوطنة أبراھام أفينو الواقعة في المنطقة التي تسيطر
عليھا إسرائيل في مدينة الخليل ) (H2برشق الماء على فلسطينيين خالل احتجاجھم على اإلغالق المتواصل لشارع الشھداء
)أنظر قسم اإلصابات البشرية في ھذا التقرير(.
وفي ثالثة حوادث الستھداف المستوطنين ،ألقى فلسطينيون الزجاجات الحارقة والحجارة على السيارات التي تحمل لوحات
ترخيص إسرائيلية في قرى عزون ،والنبي الياس ،وعزبة الطبيب في محافظة قلقيلية .وقد أصيب خالل حادثين من ھذه الحوادث
مستوطن إسرائيلي وأبلغ عن تضرر سيارة واحدة .إضافة إلى ذلك ،ألقى فلسطينيون الحجارة على مستوطنين إسرائيليين بعد أن
دخل  700مستوطن ،تصحبھم القوات اإلسرائيلية ،مدينة نابلس لزيارة قبر النبي يوسف؛ ولم يُبلغ عن وقوع إصابات.

آخر مستجدات أوامر الھدم في المنطقة )ج(
بالرغم من عدم تنفيذ أي عملية ھدم في المنطقة )ج( في الضفة الغربية لألسبوع الرابع على التوالي ،إال أن اإلدارة المدنية
اإلسرائيلية واصلت تسليم أوامر وقف البناء وھي إجراء إداري يسبق إصدار أمر بالھدم .فقد سلّمت اإلدارة المدنية اإلسرائيلية
ھذا األسبوع  21أمرا بوقف البناء بحق مبان يمتلكھا الفلسطينيون في قرية بني نعيم )الخليل( وسنجل )رام ﷲ( ،بحجة عدم
حصولھا على تراخيص للبناء .وتتضمن ھذه المباني  18منزال ،من بينھا  14منزال مأھوال والباقي قيد اإلنشاء .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.

حادثة على حاجز تعيق الوصول إلى غور األردن
أغلق الجيش اإلسرائيلي حاجز الحمرا الذي يتحكم بالوصول من نابلس إلى غور األردن في شمال الضفة الغربية لمدة ثالث
ساعات من  9صباحا وحتى  12ظھرا اعتقلت خاللھا ثالثة فلسطينيين من بينھم فتيان يبلغان من العمر  17عاما ،بحجة العثور
بحوزتھما على قنابل أنبوبية .وقد أبلغ عن تأخيرات وطوابير طويلة على جانبي الحاجز .ويعتبر ھذا الحاجز أحد الحواجز
األربعة المأھولة بالجنود اإلسرائيليين بصورة دائمة والتي تتحكم بجميع أشكال الحركة من وإلى غور األردن شمال أريحا ،من
بينھا ثالثة يُسمح للفلسطينيين العبور عبرھا .وباستثناء األشخاص المسجل في بطاقات ھوياتھم أنھم سكان غور األردن )بما في
ذلك أريحا( ،يُمنع على الفلسطينيين عبور ھذه الحواجز بسياراتھم الخاصة إال بعد حصولھم على تصريح خاص.
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قطاع غزة
لم ُتسجل خس ائر بش رية متص لة مباش رة بالص راع؛ واﺳـﺗﻣرار اﻟﻘﻳـود اﻟﻣﻔروﺿـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟوﺻـوﻝ
ﻟﻸ راﺿﻲ واﻟﺑﺣر

تواصل الھدوء النسبي في قطاع غزة حيث لم يُبلغ عن خسائر بشرية متصلة بالصراع خالل ھذا األسبوع .وب الرغم م ن اس تئناف
الق وات الجوي ة اإلس رائيلية للغ ارات الجوي ة الت ي تس تھدف األنف اق الواقع ة أس فل الح دود ب ين غ زة ومص ر ،بع د ھ دوء اس تمر
أسبوعين ،إال أنه لم يُبل غ ع ن وق وع إص ابات .ومن ذ مطل ع ع ام  2010قت ل  17فلس طينيا )م ن بي نھم س تة م دنيين( وثالث ة جن ود
إسرائيليين ،وأحد الرعايا األجانب ،وأصيب  71فلس طينيا )م ن بي نھم  59م دنيا( ،وأربع ة جن ود إس رائيليين عل ى خلفي ة الص راع
الفلسطيني اإلسرائيلي في قطاع غزة وجنوب إسرائيل.
واستمرت خالل ھ ذا األس بوع القي ود المفروض ة عل ى وص ول الفلس طينيين إل ى األراض ي الواقع ة داخ ل "المنطق ة العازل ة" عل ى
طول الحدود بين غزة وإسرائيل .وقد ُنظمت خالل األسبوع مظاھرات لالحتجاج على ھذه القي ود ف ي المن اطق المج اورة للح دود،
دون وقوع إصابات 1.وخالل ھذا األسبوع ،توغلت الدبابات والجرافات اإلسرائيلية ،تحت غطاء إطالق النار المكث ف ،ف ي أربع ة
حوادث منفصلة ،عدة مئات من األمتار داخل غزة وانسحبت بعد أن نفذت عمليات تجريف لألراضي.
كذلك استمرت القيود المفروضة على الوصول إلى مناطق في البحر تبعد عن الشاطئ ثالثة أميال بحرية .وفي ح ادث وق ع 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 ،مجب رة إياھ ا عل ى الع ودة إل ى
الشاطئ .ونتيجة للقيود المفروضة على الوصول إل ى البح ر اس تمر محص ول ص يد األس ماك ف ي الت دھور األم ر ال ذي ي ؤثر عل ى
مص ادر رزق م ا يزي د ع ن  3,000ص ياد وع ائالتھم .ووفق ا ألرق ام أص درھا برن امج الغ ذاء الع المي ،انخف ض محص ول ص يد
األس ماك ف ي الرب ع األول م ن ع ام 2010؛ فعل ى س بيل المث ال انخف ض المحص ول بمع دل الثل ث ف ي ش ھر آذار/م ارس 2010
) 59.1طن مكعب مقارنة بـ 88.8طن مكعب في نفس الفترة في شھر آذار/م ارس  .(2009ويتوق ع أن ت ؤثر القي ود المفروض ة
على الصيد على محصول أسماك السردين الذي يبدأ موس مه م ن ش ھر آذار/م ارس حت ى ش ھر حزي ران/يوني و ويمث ل  70بالمائ ة
تقريبا من مجمل محصول األسماك السنوي.
وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة ع ددا م ن الص واريخ بدائي ة الص نع باتج اه جن وب إس رائيل ،بم ا ف ي ذل ك القواع د العس كرية
الواقعة على الحدود ،لم ينجم عنھا أي إصابات بشرية أو أضرار بالممتلكات.
وخالل ھذا األسبوع أيضا ً ،أبعدت السلطات اإلسرائيلية إلى قطاع غزة فلسطينيا أصله من غزة ،ك ان يع يش ف ي مدين ة بئ ر الس بع
في جنوب إسرائيل .ويع ّد ھذا الشخص الفلسطيني الرابع الذي تبعده إسرائيل إلى قطاع غزة منذ  22نيسان/أيار .2010

األنفاق تواصل حصد األرواح
توفي فلسطيني جراء انھي ار نف ق أس فل الح دود م ا ب ين غ زة ومص ر أثن اء عمل ه ب داخل النف ق .ومن ذ مطل ع ع ام  2010قت ل 20
فلس طينيا وأص يب  34آخ رون ف ي ح وادث مختلف ة متص لة باألنف اق ،بم ا فيھ ا الغ ارات الجوي ة ،وح وادث االنھي ار والص دمات
الكھربائية.

 1ورد في تقرير األسبوع الماضي خبر خاطئ أفاد بأن ناشطا دوليا أصيب خالل مظاھرة ضد القيود المفروضة على الوصول إلى "المنطقة العازلة" لذا
اقتضى التنويه.
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ما زالت الواردات محصورة بأنواع معينة من البضائع؛ وال صادرات تخرج من غزة ) 8-2أيار/مايو(
دخل إلى غزة ھذا األسبوع ما مجموعه  713شحنة من البضائع عبر المعابر التي تربطھا بإسرائيل ،وھ و م ا يُع ّد ارتفاع ا بنس بة
 14بالمائة مقارنة بعدد حموالت الشاحنات التي سُمح بدخولھا خالل األسبوع الماضي ) .(625ويمث ل رق م ھ ذا األس بوع ح والي
ربع المعدل األسبوعي 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) 2007ش حنة(
وذلك قبل تولي حماس .وعلى غرار األسابيع السابقة ،كان للطعام ومواد النظافة نص يب األس د م ن البض ائع المس توردة )490.5
حمولة شاحنة أو  69بالمائة من مجمل المستوردات(.
ودخل ت إل ى غ زة ھ ذا األس بوع  15ش حنة م ن األنابي ب البالس تيكية وص لت إل ى مص لحة مي اه بل ديات الس احل ،و 15ش حنة م ن
األخشاب وعشرة شحنات من األلمنيوم إضافة إلى ثالث شحنات من الزجاج .إلى جانب ذلك ،تواصل منذ بداية شھر نيسان/أبريل
دخول المالبس واألحذية ،فقد سُمح بدخول ما مجموعه  125حمولة شاحنة من المالب س و 89ش احنة م ن األحذي ة .إال أن دخ ول
البضائع الحيوي ة الرئيس ية األخ رى يبق ى إم ا مق ّي دا بكمي ات مح دّدة أو ممنوع ا كلي ا .ولألس بوع الث اني عل ى الت والي ل م تخ رج أي
صادرات من غزة.

واردات الوقود وغاز الطھي ما زالت ال تلبي الحاجة
طرأ انخفاض طفيف ھذا األسبوع على واردات الوقود الصناعي المستخدم لتشغيل محطة توليد كھرب اء غ زة؛ فق د دخ ل إل ى غ زة
ھذا األسبوع ما يقرب من  1.35ملي ون لت ر مقارن ة ب ـ  1.46ملي ون لت ر دخل ت غ زة األس بوع الماض ي .وتمث ل ھ ذه الكمي ة 43
بالمائة من الكمية التي يحتاجھا القطاع أس بوعيا م ن الوق ود لتش غيل محط ة تولي د كھرب اء غ زة بق درتھا التش غيلية الكامل ة .ونتيج ة
لذلك ما زال معظ م س كان غ زة يع انون
م ن انقط اع التي ار الكھرب ائي ال ذي
وصل إل ى  12-8س اعة يومي ا .ونظ را
ألزم ة الكھرب اء ،تعتم د الكثي ر م ن
األس ر ف ي قط اع غ زة عل ى المول دات
الت ي تعم ل عل ى الوق ود مم ا يع رض
الس كان للخط ر .ووفق ا ل وزارة الص حة
في غ زة قت ل  29شخص ا وأص يب 37
آخ رون خ الل األش ھر األربع ة األول ى
م ن ع ام  2010ف ي ح وادث متعلق ة
بالمول دات ،بم ا فيھ ا االنفج ارات،
والتس مم الن اجم ع ن غ از أول أكس يد
الكربون والحرائق.
ودخلت ھذا األسبوع نفس الكمية تقريبا
من غاز الطھي مقارنة باألسبوع
الماضي ) 920طن مقابل  925طن( .واردات غاز الطھي التي دخلت ھذا األسبوع ،وفق تقديرات جمعية أصحاب محطات
الوقود ،تعادل نسبة  66بالمائة من الكمية الفعلية التي يحتاجھا القطاع أسبوعيًا .ونتيجة تواصل نقص غاز الطھي منذ تشرين
الثاني/نوفمبر  2009ما زالت ُتطبّق في جميع أنحاء قطاع غزة خطة تقنين للغاز .وتشير جمعية أصحاب محطات الوقود أن
الطلب على غاز الطھي انخفض مع ارتفاع درجة حرارة الطقس؛ وتقدّر الكميّة اليومية المطلوبة من غاز الطھي بـ 200طن
خالل فصل الصيف مقارنة بـ 350طن يوميا خالل فصل الشتاء.
النسخة الملزمة للتقرير ھي النسخة اإلنجليزية
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_2010_05_13_english.pdf
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