
الحوادث المتصلة بمستوطنين
أو  الفلسطينيين  صفوف  في  إصابات  إلى  أدت  التي  الحوادث 

أضرار بممتلكاتهم: 
في 2012 مقابل الفترة ذاتها من عام 2011:   18 مقابل 28 

الفلسطينيون الذي أصيبوا هذا األسبوع: 0
من  ذاتها  الفترة  2012مقابل  في   أصيبوا  الذي  الفلسطينيون 

عام 2011: 9 مقابل    13
المستوطنون الذي أصيبوا في 2012 مقابل الفترة ذاتها من 

عام 2011:   1مقابل 3 
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القضايا الرئيسية
يفصل  الذي  السياج  من  بالقرب  تقع  التي  المناطق  إلى  الفلسطينيين  وصول  على  اإلسرائيلية  القيود  فرض  األسبوع  هذا  تواصل 

إسرائيل عن غزة مما أدى إلى إصابة مدني فلسطيني.

هدمت السلطات اإلسرائيلية هذا األسبوع منزلين في القدس الشرقية والمنطقة )ج( مما أدى إلى تهجير عائلتين مكونين من 15 فردًا.

االحتجاجات  خالل  أشخاص  عشرة  إصابة 
المتصلة بالمستوطنات

القوات  يد  على  فلسطينيين  عشرة  األسبوع  هذا  أصيب 
اإلجراءات  ضد  األسبوعية  المظاهرات  خالل  اإلسرائيلية 
المتصلة بالمستوطنات. ومن بين المصابين سبعة أشخاص 
المدخل  أصيبوا خالل مظاهرة أسبوعية نظمت ضد إغالق 
الرئيسي لقرية كفر قدوم بجوار مستوطنة كيدوميم في 
قلقيلية، وتوسيع مستوطنة حلميش، وبناء الجدار في قرية 
بلعين في رام اهلل. وأصيب ثالثة فلسطينيين آخرين خالل 
سكان  إحياء  أثناء  اإلسرائيلية  القوات  مع  وقعت  اشتباكات 
قرية بيت أمر )الخليل( مقتل فلسطيني من القرية على يد 
مستوطنين في عام 2011. وأصيب أيضا خالل هذا األسبوع 
ذلك  إلى  باإلضافة  الحجارة.  رشق  جراء  إسرائيلي  جندي 
أصيب فلسطينيان عندما فقد سائق السيطرة على سيارته 
بينما كان يحاول الفرار من منطقة احتشد فيها مستوطنون 

وجنود إسرائيليون بالقرب من مستوطنة إيلي )نابلس(.

مستوطنون  نفذه  هجوم  تسجيل  تمّ  األسبوع  هذا  وخالل 
بمعدل  مقارنة  وذلك  بالممتلكات  أضرار  وقوع  إلى  أدى 
أسبوعي بلغ خمسة هجمات منذ مطلع العام وثمانية خالل 
عام 2011. وفي 24 كانون الثاني/يناير داهم مستوطنون 
خالل  )نابلس(  الشرقية  اللبن  قرية  إيلي  مستوطنة  من 
التي  العائلة  وتفيد   . المنازل  بأحد  أضرارا  وألحقوا  الليل 
تسكن المنزل الواقع بالقرب من المستوطنة، أنها تتعرض 

لهجمات متكررة على يد المستوطنين.

اإلسرائيلية  السلطات  أغلقت  أيضا،  األسبوع  هذا  وخالل 
مؤسستين إحداهما جمعية خيرية واألخرى نادي لكرة القدم 
يوميا  ثالثين  لمدة  الشرقية  القدس  في  سلوان  حيّ  في 

بحجة انتماء هاتين المؤسستين لحركة حماس.

هدم مبنيين سكنيين يسفر عن تهجير 15 
شخصا

في  فلسطينيين  سكنيين  مبنيين  األسبوع  خالل  هدم 
بحجة  الغربية  الضفة  في  )ج(  والمنطقة  الشرقية  القدس 

عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء. 

مبنى  الشرقية  القدس  في  اإلسرائيلية  السلطات  هدمت  وقد 
بيت  في  أشخاص  سبعة  من  تتألف  لعائلة  مسكنا  كان  سكنيا 
حنينا، وغرفة مضافة إلى منزل في شعفاط. وإجماال في عام 
2011، هُدم ما يزيد عن 40 منزال في القدس الشرقية ، نصفها 

مبان سكنية، مما أدى إلى تهجير ما يزيد عن 80 شخصا.

الضفة الغربية 
يد  على  الفلسطينية  البشرية  الخسائر 

القوات اإلسرائيلية
عدد القتلى هذا األسبوع: 0

عام  من  المماثلة  بالفترة  مقارنة   2012 عام  خالل  القتلى  عدد 
201: 0 مقابل 5

اإلصابات خالل هذا األسبوع: 10، 10 أصيبوا خالل المظاهرات،
ومن بينهم: 0 أطفال

بالفترة  مقارنة   2012 عام  خالل  المصابين  عدد   
المماثلة من عام 2011: 53  مقابل 118

عمليات البحث واالعتقال: ما يزيد عن 100
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أم  مجمعّ  في  آخر  منزال  اإلسرائيلية  السلطات  وهدمت 
الخير الرعوي )الخليل( في المنطقة )ج( مما أدى إلى تهجير 
أصدرت  أيضًا  األسبوع  هذا  وخالل  السبعة.  وأطفالها  أم 
السلطات اإلسرائيلية أوامر هدم ووقف البناء ضد 15 منزال، 
في  الشمسية  األلواح  من  ومجموعة  اإلنشاء،  قيد  وشارع 

محافظات سلفيت وجنين والخليل والقدس.

الخسائر البشرية الفلسطينية على يد 
القوات اإلسرائيلية

عدد القتلى هذا األسبوع: 0
ومن بينهم: طفل 0

عدد القتلى خالل عام 2012 مقارنة بالفترة المماثلة من 
عام 2011: 4 مقابل 3

اإلصابات خالل هذا األسبوع: 1
ومن بينهم: 0 أطفال 

المماثلة  بالفترة  2012 مقارنة  المصابين خالل عام  عدد 
من عام 2011: 3 مقابل 12

قطاع غزة 

في  هدمت  التي  الفلسطينية  المباني 
الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية:

هدمت خالل هذا األسبوع: 3
المباني السكنية منها: 3

المماثلة من  الفترة  2012 مقابل  التي هدمت في عام  المباني 
عام 2011:  44 مقابل 31.

من  ذاتها  الفترة  مقابل   2012 في  هُجروا  الذي  الفلسطينيون 
عام 2011:   67 مقابل     70

القيود المفروضة على الوصول تؤدي إلى 
إصابة مدني فلسطيني

المنطقة  في  عنف  أحداث  عدة  األسبوع  هذا  خالل  سُجّلت 
كانون   22 في  غزة.  قطاع  في  إليها  الوصول  المقيّد 
النار باتجاه مدني  الثاني/يناير أطلقت القوات اإلسرائيلية 
فلسطيني مما أدى إلى إصابته أثناء وجوده داخل المنطقة 
مسافة  بعد  على  الرجل  كان  وقد  إليها.  الوصول  المقيّد 
تقرب من كيلومترا واحدا عن السياج الذي يفصل إسرائيل 
عن قطاع غزة، خارج المنطقة “المحظورة” التي تبعد عن 
السياج 300 متر والتي تم فرضها من جانب واحد من قبل 
أطلقت  أخرى  حوادث  خمسة  وفي  االسرائيلية.  السلطات 
من  بالقرب  مزارعين  باتجاه  النار  اإلسرائيلية  القوات 
مغادرة  على  إياهم  مجبرة  أسماك  صيادي  وباتجاه  الجدار 
القيود  األحداث في سياق  وتقع جميع هذه  المناطق.  تلك 
التي تفرضها إسرائيل على الوصول إلى مناطق تبعد عن 
أميال  ثالثة  تبعد  البحر  في  ومناطق  متر   1500 السياج 

بحرية عن الشاطئ.

منطقة  في  فلسطيني  منزل  تعرض  ذلك  إلى  باإلضافة 
الشجاعية في مدينة غزة ألضرار طفيفة بعد اشتعال النار 
فيه جراء القنابل المضيئة التي أطلقتها القوات اإلسرائيلية. 
وتطلق هذه القنابل بصورة متكررة خالل الدوريات الليلية 

االعتيادية التي تجوب المنطقة المقيّد الوصول إليها.

ولم يبلغ هذا األسبوع عن وقوع أية غارات جوية. وأطلقت 
باتجاه  صواريخ  عدة  المسلحة  الفلسطينية  الفصائل 
أضرار  أو  إصابات  وقوع  عن  التبليغ  دون  إسرائيل  جنوب 

بالممتلكات.

مقتل فلسطيني في نفق
في  فلسطيني  عامل  قتل  الثاني/يناير  كانون   25 في 
الحصى  من  كبيرة  كمية  سقوط  بعد  األنفاق  بأحد  حادث 
آخرون  ثالثة  وأصيب  عامالن  قتل   2012 عام  وفي  عليه. 
قتل   2011 عام  في  وإجماال  باألنفاق.  متصلة  حوادث  في 
مختلفة  حوادث  في  آخرون   54 وأصيب  فلسطينيًا   36
األنفاق  وانهيار  الجوية  الغارات  تضمنت  باألنفاق،  متصلة 
والصدمات الكهربائية. وما تزال األنفاق المصدر الرئيسي 
لنقل بعض البضائع، ومن بينها مواد البناء المقيّد دخولها 
الوقود  إلى  باإلضافة  إسرائيل،  مع  الرسمية  المعابر  عبر 

الذي يُشترى من مصر بثمن أقل من ثمنه في إسرائيل.

صادرات غزة ما زالت محصورة بمحاصيل 
زراعية معينة

سمح  الثاني/يناير  كانون   28 و   22 بين  ما  الفترة  في 
بتصدير ما مجموعه خمس شحنات من المحاصيل الزراعية 
الشحنات:  هذه  وتتضمن  العالمية.  األسواق  إلى  غزة  من 
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أزهار  من  وشحنتان  طن(،   8( الفراولة  من  شحنات  ثالث 
في  التصدير  موسم  مطلع  ومنذ  )225,000زهرة(.  الزينة 
ما  بتصدير  سمح   ،2011 الثاني/نوفمبر  تشرين  أواخر 
يزيد عن 135 شحنة من هذه المحاصيل خارج غزة وتعتبر 
الذي  الشامل  الحظر  رغم  استثنائية تصدر  الشحنات  هذه 
تفرضه إسرائيل على تصدير البضائع من قطاع غزة منذ 
في  التقليدية  غزة  ألسواق  التصدير  زال  وما   .2007 عام 

إسرائيل والضفة الغربية محظورا.

نقل البضائع: )معبر كيرم شالوم - كرم 
أبو سالم(:

الواردات:
حموالت الشاحنات التي دخلت خالل هذا األسبوع:  1,180

النسبة المئوية للشاحنات التي تحمل مواد الغذاء: 40%
المعدل األسبوعي منذ مطلع عام 2012:  1,036

المعدل األسبوعي قبل الحصار:  2,807
الصادرات:

الشاحنات التي خرجت هذا األسبوع:  5
المعدل األسبوعي منذ مطلع عام 2011: 17

المعدل األسبوعي قبل الحصار: 240

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2012_02_03_english.pdf

.yassinm@un.org ، +972 (0)2 5829962 للمزيد من المعلومات، االتصال على مي ياسين
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