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   حماية المدنيين

 2010 أبريل/نيسان 27 - 21
    

  :أبريل/نيسان 27 الثالثاء يوم منذ التطورات أحدث
  

إضافة إلى مقتل أربعة . مقتل فلسطيني مدني خالل مظاھرة بالقرب من الحدود ما بين غزة وإسرائيل – أبريل/نيسان 28
 .سفل الحدود ما بين مصر وغزةفلسطينيين وإصابة تسعة آخرين أثناء عملھم داخل نفق أ

   الضفة الغربية
  

مقتل فلسطيني في غارة إسرائيلية في الخليل؛ وارتفاع كبير في عدد اإلصابات جراء مصادمات في 
 القدس الشرقية

ارتفاًعا  وُيمثل ھذا العدد. الفترة التي شملھا التقريرخالل آخرين  49فلسطينيا وأصابت ما ال يقل عن القوات اإلسرائيلية قتلت 
من أفراد القوات  اثنانأيضا خالل ھذا األسبوع وقد أصيب . مقارنة باألسبوع الماضي الذي أصيب خالله ستة فلسطينيينملحوظا 

في الضفة الغربية إسرائيليا  72وفلسطينيا  587أصيب ووجندي إسرائيلي فلسطينيين  ستةقتل ومنذ مطلع ھذا العام . اإلسرائيلية
  .لشرقيةبما فيھا القدس ا

  
وطّوقت ) الخليل(على قرية بيت عوا  ،نيسان أغارت وحدة من شرطة حرس الحدود اإلسرائيلية، ترافقھا الجرافات/أبريل 26في 

. ُيشتبه بقتله ضابط شرطة إسرائيلي قبل أربعة أعوامو عضو من حركة حماس رجل فلسطيني ُيزعم بأنه بداخله يختبئكان منزال 
لمنزل الذي كان تل جراء ھدم القوات اإلسرائيلية اإلطالق النار ما بين أفراد الشرطة والفلسطيني الذي قُ  الً بادتتفيد التقارير أن و

وقد أثارت عملية القتل . جميع مداخلھا توخالل ھذه العملية فرضت القوات اإلسرائيلية حظر تجول على القرية وأغلق. بداخله
  .ر عن إصابة ستة فلسطينيين، من بينھم فتيان وامرأةھذه مصادمات ما بين السكان والشرطة مما أسف

  
وخالل ھذا األسبوع أيضا ازداد التوتر في حي سلوان في القدس الشرقية بعد أن نظمت مجموعة من المستوطنين اإلسرائيليين 

ھذه المسيرة التي  .طينيينلمنازل الفلس" غير القانوني"أبريل لالحتجاج على ما يعتبرونه البناء /نيسان 25 بتاريخمسيرة في الحي 
اشتباكات ما بين السكان الفلسطينيين والقوات اإلسرائيلية التي ُنشرت في الحي  ، أشعلتحظيت بترخيص السلطات اإلسرائيلية

وقنابل وخالل المواجھات أطلق أفراد الشرطة اإلسرائيلية الرصاص المعدني المغلف بالمطاط  .قبل انطالق مسيرة المستوطنين
 29أشارت المصادر الفلسطينية واإلسرائيلية إلى إصابة ما ال يقل عن و. المسيل للدموع على ملقي الحجارة الفلسطينيينالغاز 

وخالل ذلك اليوم، أغلقت الشرطة . ن من أفراد الشرطة اإلسرائيليةل، إلى جانب إصابة اثنيفلسطينيا، معظمھم من األطفا
وال يزال التوتر . أعاق العديد من الطالب من الوصول إلى مدارسھمن لحي سلوان مما اإلسرائيلية المدخلين الرئيسيين المؤديا

منزال فلسطينيا  90سائدا في ھذه المنطقة، نظرا لتواصل النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية وخطر الھدم الذي يتھدد ما يقرب من 
  .في منطقة البستان في حي سلوان

  
، وأخرى )رام هللا(ا األسبوع خالل مظاھرات احتجاجية تناھض توسيع مستوطنة حلميش إصابة من إصابات ھذ 11وقد وقعت 

، وخالل مظاھرات مناھضة للجدار )الخليل(احتجاجاً على القيود المفروضة على الوصول إلى األراضي الزراعية في بيت أمر 
يب خالل المظاھرة في بلعين  ناشطان دوليان وآخر كما  أص). رام هللا(، وقريتي نعلين وبلعين )بيت لحم(نظمت في قرية الولجة 

عاًما ويعاني من إعاقة عقلية،  15فتى يبلغ من العمر  -كما ورد  –وقد أصيب ثالثة فلسطينيين آخرين، من بينھم . إسرائيلي
  .وذلك في حوادث وقعت على حاجز وخالل عملية بحث

  
، ُنفذ معظمھا في شمال الضفة الفلسطينيةوالبلدات  القرى داخل بحث عملية 94ھذا األسبوع  خالل اإلسرائيلية القوات نّفذتو

  قبل المسيرة االستيطانية، وأسفرت عن اعتقال  في منطقة سلوان في القدس الشرقيةإحدى ھذه العمليات  ُنّفذتو). 51(الغربية 

  المتحدة األمم
  اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب

  المحتلة الفلسطينية األراضي
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آخرين خالل المواجھات وبعدھا،  فلسطينيين ستة فلسطينيين، وفق ما أفاد به نادي األسير الفلسطيني؛ إضافة إلى اعتقال ثمانية

  .وقد أطلق سراح نصف ھؤالء المعتقلين في وقت الحق. معظمھم من األطفال
  

 ؛ وإصابة أربعة فلسطينيينإسرائيليين بمستوطنين المتصلة ألحداثاتواصل 
وأسفرت عن  الفلسطينيين استھدفت بمستوطنين متصلة حوادثسجل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية خالل ھذا األسبوع تسعة 

كما ووقعت أيضا ). ستة(أي أعلى بقليل من عدد الحوادث الُمسجلة خالل األسبوع الماضي  ،لممتلكاتبا أضرارإصابات ووقوع 
 83وحتى ھذا التاريخ سجل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية . سياراتھماستھدفت مستوطنين أسفرت عن تضرر حوادث  أربعة

  .مدنيا فلسطينيا و أضرار بممتلكات يملكھا فلسطينيون 30طنين أسفرت عن إصابة حادثة متصلة بمستو
 
 اعتدىعاما، في ثالثة حوادث متفرقة عندما  11أصيب ما مجموعه أربعة فلسطينيين، من بينھم طفل يبلغ من العمر  كما

 27وخالل مصادمات وقعت في  ،)2الخليل (جسديا في المنطقة التي تسيطر عليھا إسرائيل في مدينة الخليل عليھم المستوطنون 
  .حي سلوان منالسكان الفلسطينيين والمستوطنين في منطقة البستان أبريل ما بين /نيسان

  
) بيت لحم(تدمير الممتلكات ھذا األسبوع، فاضت مياه المجاري من مستوطنة كفار عصيون حوادث  وخالل إحدى أخطر

دونما من  70، مما أسفر عن تضرر )الخليل(فلسطينيين من قرية بيت أمر ن مزارعيلملكيتھا وغمرت أرضا زراعية تعود 
  .)سلفيت(في منطقة وادي قانا في أرض فلسطينية  واقعةشتلة زيتون  15اقتلع المستوطنون باإلضافة إلى ذلك . األراضي

  
سيارة إسعاف فلسطينية بالقرب من  وفي حادثة لم يشملھا تقرير األسبوع الماضي، أعاق مستوطن إسرائيلي ُمسلح بسيارته عبور

وقد نجح سائق سيارة . ، وھي في طريقھا إلى موقع حادث طرق وقع بالقرب من مستوطنة نيلي)رام هللا(قرية راس كركر 
  .عن الحادث اإلسعاف في اجتياز سيارة المستوطن وأبلغ الشرطة اإلسرائيلية التي كانت متواجدة في الموقع

  
  

  بعد شھر من الھدوءدس الشرقية أول عملية ھدم في الق
وقد ُنّفذت عملية . القدس الشرقيةببلدية القدس خالل ھذا األسبوع غرفة حارس في حرم جامعة القدس في حي بيت حنينا ھدمت 

" يالطريق الدائر"ويدعى حول القدس، ه ئالمخطط إنشاشارع في إطار أعمال إنشائية تقوم بھا البلدية لبناء مقطع من الالھدم ھذه 
الوصول مباشرة إلى شمال الضفة الغربية  وعند اكتمال إنشائه، سيتيح ھذا الشارع للمستوطنين اإلسرائيليين القادمين من. الشرقي

ديسمبر /منذ كانون األول في القدس الشرقية وتعتبر ھذه العملية أول عملية ھدم تنفذھا السلطات اإلسرائيلية. القدس الغربية
، مما أدى إلى تشريد سبعة 2010ثالثة منازل ھدمھا أصحابھا بعد تسلمھم أوامر بالھدم في مطلع عام ؛ ھذا إضافة إلى 2009

  .فلسطينيين
  

وقف البناء باإلدارة المدنية اإلسرائيلية أوامر ت سلّمفي الضفة الغربية ) ج(في المنطقة وبالرغم من عدم تنفيذ أي عملية ھدم 
وتتضمن المباني ). أريحا(والجفتلك ) نابلس(خربة تانا و) الخليل(كل من خربة أم الخير يمتلكھا فلسطينيون في مبان  سبعةبحق 

من بينھم سبعة بخطر التھجير مبنيين سكنيين، مما يھدد تسعة فلسطينيين التي أصدرت ضدھا أوامر وقف البناء في الجفتلك 
، ھدمت السلطات اإلسرائيلية ما 2010ومنذ مطلع عام  .مإداريا يسبق إصدار أمر بالھد وتعتبر أوامر وقف البناء إجراءً . أطفال

  .طفال 47شخصا، من بينھم  125، األمر الذي أدى إلى تھجير )ج(فلسطينيون في المنطقة  مبنى يمتلكھا 65مجموعه 
  

 ين الحلوةعمن مستوطنة مسكيوت خيمة في المجمع السكاني البدوي  إسرائيليون نصب مستوطنونوخالل ھذا األسبوع أيضا، 
وذلك احتجاًجا على ما يعتبرونه البناء . خيمة نصبھا سكان المجمع قبل عشرة أياممتاخمة ل، )طوباس(في شمال وادي األردن 

عن المنطقة منطقة  2010أبريل /نيسان 29أعلن في  سرائيلياإلعسكري القائد الُيذكر أن . في المنطقة" غير القانوني"الفلسطيني 
زاد ھذا وقد . طفال 25وتعيش في المنطقة حتى اآلن أربعة أسر تتضمن . عسكرية مغلقة وأمر الجانبين بتفكيك خيامھم فورا

يامھم بصورة التھجير الذي يحيق بھذا التجمع وغيره من التجمعات السكانية في وادي األردن ممن يترحلون بخمن خطر  التطور
  .موسمية
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  غزة قطاع

  

  ينيالقيود المفروضة على وصول األراضي والبحر ما زالت تستهدف المدن
ى أسفرت فقد بالرغم من بالھدوء النسبي الذي ساد ھذا األسبوع، حيث لم تسجل أي غارات جوية إسرائيلية،  ود المفروضة عل القي

ام منذ و. ين فلسطينيينالوصول إلى األراضي والبحر عن إصابة أربعة مدني ل  2010مطلع ع نھم خمسة (فلسطينيا  16قت من بي
، وأربعة جنود إسرائيليين على خلفية )مدنيا 59من بينھم (فلسطينيا  71وأصيب  ،عامل أجنبيو وثالثة جنود إسرائيليين،) مدنيين

  .الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في قطاع غزة وجنوب إسرائيل
  

ين الواقعة " المنطقة العازلة"قيود على وصول الفلسطينيين إلى ما ُيسمى ائيلية فرض السلطات اإلسرواصلت  على طول الحدود ب
ة، األمر الذي أثّ غزة وإسرائيل ى األراضي الزراعي ي . ر بصورة خاصة على الوصول إل ببا ف ود المستمرة س ذه القي د كانت ھ وق

اولتھم أبريل، أطلقت القوات اإلسر/نيسان 24تنظيم مظاھرة في  اب مح ي أعق اه المتظاھرين الفلسطينيين ف ائيلية خاللھا النار باتج
ي ى إصابة ناشط دول نھم؛ إضافة إل ة م ا . الوصول إلى السياج الحدودي، مما أسفر عن إصابة ثالث ذه المظاھرات يومي نظم ھ وُت

ذا . اقع مختلفة في قطاع غزةمجموعة تمثل المزارعين وغيرھم من المواطنين الذين يعيشون بالقرب من الحدود في مو وخالل ھ
ذت في مناسبتين، األسبوع أيضا، توغلت الدبابات والجرافات اإلسرائيلية،  د أن نف ار داخل غزة وانسحبت بع عدة مئات من األمت

ي ف لألراض ات تجري لحين  .عملي رائيلية ومس وات اإلس ين الق ا ب لحة م ات مس ى مواجھ ات إل ذه العملي دى ھ ورت إح د تط وق
  .يين؛ ولم ُيبلغ عن وقوع إصاباتفلسطين

  
ذا ". منطقة قتال"عن المناطق المجاورة للحدود داخل قطاع غزة  ھذا األسبوعوأعلن الجيش اإلسرائيلي  وبالرغم من أن دالالت ھ

ون ذين يعيشون ويعمل ذه  اإلعالن ال تزال مجھولة، فھنالك قلق بأن يزيد ھذا التطور من الخطر المحدق بحياة الفلسطينيين ال ي ھ ف
اطق ى . المن رائيلي عل يش اإلس ور الج ن عث ارير ع اب تق ي أعق الن ف ذا اإلع اء ھ الث وج دود ث ن الح القرب م فة ب وات ناس عب
  . وتفجيرھا

  
ال  تزيد  مسافةالتي تقع على وعلى غرار ذلك، استمرت القيود المفروضة على الوصول إلى مناطق صيد األسماك  ة أمي عن ثالث

وارب " التحذيرية"حادثين منفصلين وقعا خالل ھذا األسبوع أطلقت قوارب حربية إسرائيلية النار  وفي. من الشاطئ بحرية ى ق عل
ان  15صيد فلسطينية، أسفر أحدھما عن إصابة صياد فلسطيني، يبلغ من العمر  دما ك ه عن عاما، إصابة حرجة جراء غرق قارب

  . حاول الفرار من نيران قوات البحرية اإلسرائيليةي
  

ي جماعة فلسطينية مسلحة  منتل عضو ل ھذا األسبوع أيضا، قُ وخال ون ف ة الزيت ي منطق زل ف جراء انفجار عبوة ناسفة داخل من
زة ين مصر وغ ا ب دود م فل الح ق أس ار نف ادث انھي ي ح ر ف طيني آخ ابة فلس ى إص افة إل زة، إض ة غ ارير أن . مدين ادت التق وأف

ذا ا أطلق باتجاهصاروخا واحًدا  وب إسرائيل ھ ه أي جن نجم عن م ي ه سقط داخل قطاع غزة ول بوع، إال أن  أو بشرية إصاباتألس
  .بالممتلكات أضرار

  
  من الضفة الغربية إلى قطاع غزةسراحه  فور إطالقفلسطيني  إبعاد أسير

ي بلغت أبعدت  ة والت رة العقوب د أن قضى فت ن 9السلطات اإلسرائيلية إلى قطاع غزة فلسطينيا فور خروجه من السجن بع . واتس
ا ، الذي يحمل بطاقة ھوية صادرة من غزة، وقبل سجنه عاش الرجل ذين م ه ال ه وطفلي ة مع زوجت ي الضفة الغربي عدة سنوات ف

أبعدت السلطات  ،وخالل ھذا األسبوع أيضا .وحاليا يقيم الرجل في خيمة احتجاجية بالقرب من حاجز إيريز. زالوا يعيشون ھناك
ى  رائيلية فلسطينيا آخر إل زةاإلس ق . قطاع غ ه ووف اد ب ا أف انم وق اإلنس زان لحق ز المي ة ُم ،مرك ذا الشخص تصريح إقام نح ھ
ابقة أّن وبالرغم من . لم ُيجدد منذ ثالث سنوات التصريح للمكوث في إسرائيل غير أن ى تشريعات س تند إل ذه تس عمليات اإلبعاد ھ

د  اءتبھذا الخصوص، فق ر عسكري جد ج د أسبوع من سريان مفعول أم رَّ بع د ُيع ه أيّ ي اء علي ي الضفة  ف بن شخص يمكث ف
  . ساعة بدون إجراء أي تحقيقات قضائية 72ويمكن نفيه خالل " متسلل"الغربية بدون تصريح بأنه 
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  )أبريل/نيسان 24 – 18(من مواد البناء  ةمحدود كمياتدخول استمرار 
حنات اشالحموالت بالمائة مقارنة بعدد  38بنسبة  انخفاضافيما ُيعد  ،حمولة شاحنة 434دخل إلى غزة ھذا األسبوع ما مجموعه 

لمدة  "كرم أبو سالم"عن إغالق معبر كيرم شلوم  اجماوقد يكون ھذا االنخفاض ن). 697(التي دخلت خالل األسبوع الماضي 
ل األسبوعي من عدد المعد بالمائة فحسب من 15ويمثل رقم ھذا األسبوع . يومين خالل ھذه الفترة بسبب األعياد اإلسرائيلية

 األسابيع غرار وعلى.قبل تولي حماسأي  )2,807( 2007أشھر األولى من عام حموالت الشاحنات التي أدخلت خالل الخمسة 
 نصيب األسد من النظافة ومواد كان للطعام السابقة،
 81حمولة شاحنة أو  350( المستوردة البضائع

  ).مجمل المستوردبالمائة من 
شحنة من  26وع، سمح بدخول وخالل ھذا األسب

 10األخشاب وشحنة من  11مواد البناء تضمنت 
. وخمسة شحنات من الزجاجمن األلمنيوم شحنات 

ھذا أعلى عدد من الشاحنات المحملة بمواد عتبر يو
إلى غزة ألغراض تجارية  ھامح بدخولالتي سُ البناء 
إضافة إلى ذلك،  2008نوفمبر /تشرين الثانيمنذ 
من المالبس حمولة شاحنة  19قطاع إلى ال تدخل
وقد حصل القطاع كذلك  .األحذيةشاحنة من  12و

بي في (على خمسة شحنات من األنابيب البالستيكية 
وصلت إلى مصلحة مياه بلديات الساحل وذلك ) سي

وتتوقع مصلحة . 2009مايو /ألول مرة منذ أيار
شحنة من  30مياه بلديات الساحل الحصول على 

  .خالل األسابيع القادمة) بي في سي(بالستيكية األنابيب ال
كانون  10ومنذ . "كرم أبو سالم" عبر معبر كيرم شلومأزھار الزينة من  بتصدير سوى شحنة واحدةخالل ھذا األسبوع لم ُيسمح 
مليون  13.5(حمولة شاحنة من أزھار الزينة  85حمولة شاحنة من غزة من بينھا  118، خرج ما مجمله 2009ديسمبر /األول
  ).طن 52(حمولة شاحنة من الفراولة  33و) زھرة

  ما زالت ال تلبي الحاجة واردات الوقود وغاز الطھي
ددا  انخفضت بوعمج ذا األس دادات ھ ود الصناعي  إم غيل الوق تخدم لتش ةالمس د محط زة تولي اء غ ذا كھرب زة ھ ى غ د دخل إل ؛ فق

ة  33وتمثل ھذه الكمية . الماضيتر دخلت غزة األسبوع مليون ل 1.8 األسبوع ما يقرب من مليون لتر مقارنة بـ بالمائة من الكمي
ة  كھرباء غزة توليد محطةالتي يحتاجھا القطاع أسبوعيا من الوقود لتشغيل  درتھا التشغيلية الكامل اوط 80(بق ذلك ). ميغ ونتيجة ل

 . ساعة يوميا 12-8الذي وصل إلى  الكھربائي سكان غزة يعانون من انقطاع التيارما زال معظم 
  

أي ما ُيمثل ، )طن 957مقابل  503(واردات غاز الطھي ھذا األسبوع مقارنة باألسبوع الماضي  انخفضتوعلى غرار ذلك، 
  .الوقود محطات أصحاب جمعية تقديراتوفق ) طن 1,400(التي يحتاجھا القطاع أسبوعًيا الفعلية من الكمية فحسب بالمائة  36

  
  

  
  اإلنجليزية النسخة ھي يرللتقر الملزمة النسخة

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_2010_04_27_english.pdf  
  


