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   حماية المدنيين

2010 مارس/  آذار 23 – 17  
  
   مارس/ آذار23 التطورات منذ الثالثاء حدثآ
  

تشير تقارير وسائل االعالم االسرائيلية إلى أن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في منطقة القدس أعطت   • 
انظر التطورات . (دس الشرقية شقة استيطانية في حي الشيخ جراح في الق200لبناء " موافقة إجرائية"

 ).ذات الصلة في هذه الوثيقة

   الضفة الغربية
  

  مقتل اربعة فلسطينيين في مدينة نابلس؛ تواصل االشتباآات في القدس الشرقية
وات اإلسرائيلي              دي الق ى أي وا عل ذين قتل ي  قتلت القوات االسرائيلية اربعة فلسطينيين هذا االسبوع، ليصل مجموع الفلسطينيين ال ة ف

ي القدس         57وأصابت القوات االسرائيلية ايضا     .  إلى خمسة  2010عام   تباآات وقعت ف ي اش البيتهم ف  فلسطينيًا بجراح، أصيب غ
رائيلية             . الشرقية وات اإلس راد الق سة من أف ام        . وباإلضافة إلى ذلك، أصيب خم ي ع ى اآلن ف سطيني   491، أصيب    2010وحت  فل

  . من أفراد القوات اإلسرائيلية59و
  

نهم            / آذار 22 و   21في   غ عمر آل م ره    19مارس، قتلت القوات االسرائيلية اربعة فلسطينيين، ثالثة بل غ عم ع بل ي  16 والراب ، ف
ين              / آذار 21ففي  . حادثين منفصلين في محافظة نابلس     ات ب ورين خالل مواجه مارس، ُقتل اثنان من الفلسطينيين في قرية عراق ب

ستوطنين               ووقع. السكان والقوات االسرائيلية   ع مجموعة من الم تباك م سكان خالل اش ت المواجهات بعد وصول األخيرة لتفريق ال
ستوطنة براخا ن م رائيليين م سعة  . اإلس سانية إصابة ت شؤون اإلن سيق ال ب تن ة الماضية، سجل مكت ابيع األربع دى األس ى م وعل

ارس، قتلت ال    / آذار 22وفي  . فلسطينيين نتيجة لعنف المستوطنين في القرية      زارعين            م ين من الم رائيلية بالرصاص اثن وات االس ق
ا       ة عورت ا                       . الفلسطينيين بالقرب من قري د أن حاول واحد منهم سطينيان بع ل الفل ابلس، ُقت ي ن اط اإلسرائيلي ف ًا لمكتب االرتب ووفق

د وج      . مهاجمة جندي بفأس   د األحداث أن الجيش اإلسرائيلي ق ل    وأفادت تقارير وسائل االعالم االسرائيلية بع التي القت ا ح د أن آلت
ي                   . تتطلبان مزيدًا من التحقيق    ة الت شهادات األولي وقد فتح القاضي المحامي العام تحقيقًا في قضية عراق بورين، نظرًا لتضارب ال

ى أن وفي حالة حادثتا القتل في عورتا، تشير تقارير وسائل االعالم الى ان معلومات الجيش االسرائيلي األولية تشير إل  . تم جمعها 
  .الجنود لم يكونوا في وضع يهدد حياتهم

  
ديا                  يش شعفاط وقلن اط تفت د نق تباآات، أصيب    . استمرت المواجهات في القدس الشرقية هذا األسبوع، وخاصة عن  33وخالل االش

دي اسرائيل   .  طفل؛ نجم ما يزيد على ربع االصابات عن أعيرة معدنية مغلفة بالمطاط       15فلسطيني، بينهم    . ي واحد آما اصيب جن
درس             دي       )رام اهللا(آما تم االبالغ عن احتجاجات أخرى في محافظة الخليل وقرية ب سطينيين وجن دنيين فل سة م ، حيث أصيب خم

  .اسرائيلي بجروح
  

ي              300ووفقًا لنادي األسير الفلسطيني في القدس، اعتقلت القوات اإلسرائيلية           يش ف ات التفت تباآات وعملي ياق االش ي س  فلسطيني ف
ك                     مناطق   ي ذل ا ف شرقية خالل األسبوعين الماضيين، بم ة من القدس ال ذ      180مختلف سطيني من ارس / آذار17 فل وفي الوقت   . م

ة أو المسجد األقصى             23ومن بين المفرج عنهم، ُمنع      .  طفالً 20 قيد االحتجاز، بينهم     50الحالي، ما زال     دة القديم  من دخول البل
  .ة الجبرية يوم، ووضع عشرة أطفال قيد اإلقام15لمدة 

  
يع    ى توس ًا عل بوعية احتجاج اهرات األس ان خالل المظ سطيني وجرح ناشطان دولي ة عشر فل بوع، أصيب ثماني ذا األس ضا ه أي

يش  ستوطنة حالم ه    ) رام اهللا(م وم ب ا يق ة م األرض نتيج ت ب ي لحق د األضرار الت ان يتفق ا آ سن بينم سطيني م ل فل وأصيب رج
  آما اصيب ثالثة جنود اسرائيليين خالل األسبوع نتيجة رشقهم بالحجارة من قبل . مستوطنةالمستوطنون اإلسرائيليون من ذات ال

  المتحدة األمم
  اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب

  المحتلة الفلسطينية األراضي
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ل        ة الخلي ن مدين سطينية م سيطرة الفل عة لل ة الخاض ي المنطق ع ف ادث وق ي ح سطينيين ف ـ (فل ى   ). 1خ صل، ألق ادث منف ي ح وف

  .ادث عن وقوع اصاباتفلسطينيون زجاجة حارقة على شرطة الحدود في القدس الشرقية، ولم يسفر الح
  

 عملية بحث داخل البلدات والقرى الفلسطينية، وهو أقل من متوسط            94خالل الفترة المشمولة بالتقرير، أجرت القوات اإلسرائيلية        
  ).46(وآما هو الحال في األسابيع الماضية، وقعت غالبية العمليات في شمال الضفة الغربية . 110 األسبوعي البالغ 2010

  
  لحوادث ذات الصلة بالمستوطنين اإلسرائيليينتواصل ا

ا              باإلضافة إلى الحادث المذآور أعاله في عراق بورين، سجل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية سبعة حوادث، والتي أسفرت جميعه
سطينية ات الفل ي الممتلك ذ بداي  . عن أضرار ف وادث من ة ح غ ثالث بوعي بل دل أس ع مع بوع م ذا األس دد ه ة ع ن مقارن ام ويمك ة ع

2010.  
  

ات من                   50جدير بالذآر أن المستوطنون اقتلعوا نحو        سة دونم ر من خم وا أآث  شجرة زيتون ولوز يمتلكها مزارع فلسطيني وحرث
ة                 . األراضي التي تعود ملكيتها لفلسطينيين     ة لقري ون تابع سة أشجار زيت ضًا بقطع خم ووفقًا لمصادر فلسطينية، قام المستوطنين أي

ورين                قريوت، وتخريب بست   ة ب ابلس (ان فلسطيني بالقرب من قرية جيت، ورشقوا ثالثة منازل بالحجارة في قري ى      )ن ا أدى ال ، مم
ريش، حيث                         . آسر بعض النوافذ   و ال ي وادي أب ون ف ي عدد من أشجار الزيت ار ف م، أضرم المستوطنون الن وفي محافظة بيت لح

ين، مظاهرات              شطاء دولي ع ن ستوطنين لالشجار          ينظم الفلسطينيون، جنبًا إلى جنب م دمير الم تالع وت ى اق ة لالحتجاج عل .  منتظم
  .وفي مظاهرة هذا األسبوع، اعتقلت قوات االحتالل أربعة نشطاء دوليين، تم أطالق سراحهم جميعًا في وقت الحق

  
ين من المس                       ا عن إصابة اثن ين منهم ي   واستهدفت ستة حوادث أخرى خالل األسبوع مستوطنين إسرائيليين، أسفرت اثنت توطنين ف

ارة          . منطقتي القدس وبيت لحم    ستوطنين الم يارات الم وشملت الحوادث األربعة األخرى إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على س
  .على الطرق بالقرب من القرى الفلسطينية في منطقة رام اهللا، و لم تسفر الحوادث عن وقوع اصابات

   والطردأوامر الهدممستجدات 
ة           أصدرت اإلدارة ال   ) ج(مدنية اإلسرائيلية أمر وقف العمل ضد مبنى سكني في التجمع السكاني البدوي الحديدية، الواقع في المنطق

ضم             . من وادي األردن، وذلك بسبب عدم وجود ترخيص بالبناء         إن ثالث عائالت ت نهم   ( شخصا  27وبموجب ذلك األمر ف من بي
شرد      ) سبعة أطفال  ددين بخطر الت ر                 وخالل الفت   . أصبحوا مه ة اإلسرائيلية أم سابق ، سلمت اإلدارة المدني التقرير ال شمولة ب رة الم

ة                              ة عسكرية مغلق ي منطق م يقيمون ف ى أساس أنه سكاني عل ع ال ي نفس التجم ام      . طرد لعائلة مكونة من شخصين ف ة ع ذ بداي ومن
ي أخرى          ) ج( مبنى مملوك لفلسطينيين في المنطقة       57، سجل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية هدم        2010 دم ذات ة حاالت ه وثالث

  . فلسطينيًا225في القدس الشرقية، مما أدى الى تشريد ما مجموعه 
  

اء                       ى خطة بن ة عل ة النهائي ة القدس الموافق ي منطق ع        20منحت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء ف ي مجم تيطانية ف دة سكنية اس  وح
سيطرة              وآانت  . فندق شيبرد في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية         ة لل ود دؤوب د قامت بجه ستوطنين اإلسرائيليين ق منظمات الم

ا مجموعه      . على األراضي والممتلكات وإقامة وجود مستمر في حي الشيخ جراح          شرد         475ويبقى م سطيني عرضة لخطر الت  فل
م إخالء   2009بسبب خطط االستيطان اإلسرائيلية في المنطقة؛ وفي عام          ي     53، ت ازلهم ف سطينيًا من من جزء قريب من حي      فل

  .الشيخ جراح
  

  التطورات المتعلقة بإمكانية الوصول
في سياق استمرار االشتباآات في القدس الشرقية وحولها، تبقى القيود اإلسرائيلية المفروضة على حرية 

 سنة في يوم الجمعة 50الوصول، بما فيها تلك التي تحد من دخول المصلين الرجال البالغة اعمارهم أآثر من 
وُأبلغ عن . وتأثر أيضًا المرور من خالل حاجزي تفتيش قلنديا وشعفاط سلبًا. ى مجمع المسجد األقصىإل

ازدحام حرآة المرور على حاجز تفتيش قلنديا، والتي آانت مغلقة جزئيًا لحرآة مرور المرآبات على األقل 
لتفتيش أمام السيارات لمدة يومين؛ وعلى حاجز تفتيش شعفاط، أبلغ المقيمون أنه تم إغالق حاجز ا. لمرة واحدة

 .وال يوجد لدى مكتب االرتباط اإلسرائيلي سجل عن إغالق رسمي
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، تم تقييد حرية وصول السيارات من والى مدينة الخليل من قبل حواجز تفتيش طيارة، مارس/آذار 18في 

اخل المدينة من قبل وحدة وتمت إزالة حواجز التفتيش بعد اعتقال ثالثة فلسطينيين د. ولمدة ثالث ساعات
 في 35 رقم الشارعوأيضا هذا األسبوع، تم اعادة نصب حاجز ترابي آان قد أزيل على طول . اسرائيلية سرية

 دونم من األراضي 50وقت سابق من هذا العام، مما أدى الى تقييد حرية وصول المرآبات إلى ما ال يقل عن 
شارع (، أغلقت القوات اإلسرائيلية الطريق الرئيسي مارس/آذار 22 و 21وباإلضافة إلى ذلك، في . الزراعية

الذي يربط بلدة دورا وقرية بيت عوا، والذي يمتد تحت مستوطنة نيجوهوت والبؤرة االستيطانية ) 3526رقم 
ووفقًا لمصادر اسرائيلية، تم إغالق الطريق بعد تقارير عن اطالق نار على سيارة جيب . ميتسبي الخيش

 يناير/ثاني و آانون 2001وآان هذا الطريق مغلقًا أمام حرآة المرور الفلسطينية بين . في المنطقةاسرائيلية 
 .، عندما أعيد فتحه بعد أمر من المحكمة اإلسرائيلية العليا2010

 
 دونم من األراضي من 173,2وفي محافظة رام اهللا، وزع الجيش االسرائيلي أمرين يصادران ما مجموعه 

وتأتي هذه التطورات في اعقاب . 443 رقم شارعا والطيرة لبناء حاجز تفتيش وسياج على طول بلدتي بيتوني
 والذي وجد أن فرض 2009 ديسمبر/الحكم الذي أصدرته محكمة العدل العليا اإلسرائيلية في آانون األول

 25طوله  (443شارع رقم الجيش اإلسرائيلي الحظر على استخدام الفلسطينيين في الضفة الغربية لمقطع من 
وأمرت المحكمة السلطات بتنفيذ ترتيب بديل، في غضون خمسة أشهر، الستخدام الفلسطينيين . غير قانوني) آم

 .هذا الطريق، من دون تحديد المعايير الفعلية لمثل هذا الترتيب
 

 امين عام االمم المتحدة يزور اسرائيل واالراضي الفلسطينية المحتلة
وشّدد . مارس/آذار 22 حتى 21لعام لألمم المتحدة إسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة من زار األمين ا

األمين العام خالل مهمته على التزام األمم المتحدة بمساعدة الطرفين على التوصل إلى تسوية سلمية للصراع 
للفلسطينيين ودعا " ني المتدهورالوضع اإلنسا"وأعرب األمين العام عن بالغ القلق إزاء . في العامين المقبلين

وآرر موقف األمم . الهدوء من جميع األطراف في مواجهة أعمال العنف األخيرة ومقتل المدنيينالتزام الى 
في القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون ومن ضمنها تلك التي المتحدة أن المستوطنات اإلسرائيلية، 
ورحب األمين العام بقرار إسرائيل .  والهدمالطردتيطاني، وعمليات الدولي، ودعا الى تجميد النشاط االس

األخير بالسماح باستئناف مشروع سكني لالمم المتحدة في خان يونس، ومشروع المياه والصرف الصحي في 
إال أنه الحظ أيضا . تل السلطان، وإصالحات في مطحنة البدر للدقيق وتوسيع قائمة الواردات لتشمل األلومنيوم

وآرر األمين العام دعوته الى رفع فوري . ن هذا ال يزال أقل بكثير مما هو مطلوب لتلبية احتياجات السكانأ
وأدان ." غير مفيد ويسبب معاناة غير مقبولة لبني البشر"للحصار على قطاع غزة، واشار الى االغالق بأنه 

المسلحة من قطاع غزة على االراضي األمين العام ايضًا إطالق الصواريخ من قبل الجماعات الفلسطينية 
  .االسرائيلية ودعا الى تبادل اسرى سيشهد اطالق سراح السجناء الفلسطينيين والجندي االسرائيلي جلعاد شاليط
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  غزة قطاع
  

   فلسطيني25وفاة أحد العمال األجانب وجرح 

رائيلية         بعد أسبوعين من الهدوء النسبي حيث لم تسجل أية إصابات في سياق الصراع             وات اإلس  الفلسطيني اإلسرائيلي، أصابت الق
ة        24 فلسطينيًا بجروح هذا األسبوع، من بينهم        25 ارات الجوي ام       .  اصيبوا بجروح نتيجة الغ ة ع ذ بداي وات     2010ومن ، قتلت الق

  . آخرين في قطاع غزة47 فلسطينيين وجرحت 10االسرائيلية 

ي  ع نت/ آذار18ف ي تجم ي ف ل أجنب ل عام ارس، ُقت سكاني م ارة ال ا اس رائيل(يف ه وب اس ل ) جن ن قب ق م بواسطة صاروخ ُأطل
ة هجوم اسرائيل العسكري        . الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة     ذ نهاي الرصاص  "وهذه هي أول وفاة نتيجة الطالق الصواريخ من

ة         وفي أعقاب عملية القتل، شن سالح الجو اإلسرائيل         . 2009يناير  / آانون الثاني  18في  " المصبوب ارات الجوي سلة من الغ ي سل
ة                          / آذار 19وفي  . داخل قطاع غزة   ي منطق ين غزة ومصر ف اق تحت الحدود ب ة اإلسرائيلية أنف ارات الجوي ارس، استهدفت الغ م

ى مطار         . رفح، مما ادى الى اصابة اثنين من الفلسطينيين بينما آانا يعمالن داخل األنفاق             ة عل ارات جوي نت غ وفي اليوم نفسه، ُش
ة         / آذار 22وفي  .  مدنيًا فلسطينياً  14دولي، مما أدى إلى إصابة      غزة ال  مارس، استهدفت الغارات الجوية اإلسرائيلية أراض زراعي

رح  . شرقي مدينة غزة، مما أسفر عن تدمير أربعة هياآل زراعية والتدمير الجزئي لعشرة منازل ومدرسة مجاورة على األقل                  وُج
ع شرق   ). 16 و 12ا  عمراهم(ثمانية مدنيين، بينهم طفلين      وفي نفس اليوم أيضًا، فتحت الدبابات االسرائيلية النار باتجاه منطقة تق

سلقا   ة وادي ال زة (قري رائيل    )وسط غ اولون دخول اس انوا يح سطينيين آ دنيين فل ة م ستهدفة ثالث دي   . ، م ل جن ادث، ُقت وخالل الح
  .ة فلسطينيين الذين حاولوا دخول إسرائيلواحتجز الثالث. وُأصيب فلسطيني بجروح" بنيران صديقة"إسرائيلي 

د عسكرية،                     وعلى مدار األسبوع، أطلقت الفصائل الفلسطينية عددًا من الصواريخ البدائية باتجاه جنوب إسرائيل، بما في ذلك قواع
  .وديوقيل ان صاروخين انفجرا قبل األوان داخل قطاع غزة قرب السياج الحد. ولم تسفر عن وقوع أضرار في الممتلكات

ال               سطينيًا   20تواصل القيود اإلسرائيلية المفروضة على حرية الوصول الى األراضي والبحر؛ اعتق  فل
  قرب الحدود

تح                " المنطقة العازلة "واصلت القوات االسرائيلية تقييد حرية وصول الفلسطينيين الى          ع اسرائيل من خالل ف ى طول الحدود م عل
  .ربون من هذه المنطقةالنار على األشخاص الذين يدخلون أو يقت

  
د اجراء          سحبت بع ار داخل قطاع غزة وان ففي خمس حوادث مختلفة، توغلت الدبابات والجرافات االسرائيلية عدة مئات من االمت

ي       . عمليات تجريف لألراضي     ذه الحوادث، ف ة بيت        / آذار22وخالل واحدة من ه ي منطق وات االسرائيلية ف ارس، توغلت الق م
ال؛ أخلت سبيل           20ق نار آثيف، واعتقلت     حانون، يرافقها اطال   ان           18 فلسطينيًا، بينهم ستة أطف ى اثن د االستجواب، وبق نهم بع  م

ع حوادث                         . رهن االعتقال  ي أرب ة الوصول ف ى حري ود المفروضة عل ى القي اًج عل وأيضا خالل األسبوع، ُنظمت مظاهرات احتج
  .ائيلية نيرانًا تحذيرية على المتظاهرين، ولم يبلغ عن وقوع اصاباتفي اثنتين من هذه االحتجاجات، فتحت القوات االسر. منفصلة

  
د أن طبقت                   " العازلة"وآانت المنطقة    سلطات اإلسرائيلية بع ي األصل ال على جانب غزة من الحدود مع اسرائيل قد أعلنت عنها ف
ار  . 2005في العام   " فك االرتباط "إسرائيل  خطة     ي أي ايو  /ف م توسيعها رسمياً   2009م ى   150 من  ، ت ر ال ى   300 مت ر، عل  مت

ي فرض     .  آم من الحدود في بعض األحيان1الرغم من فرض القيود على حرية الوصول حتى     وات االسرائيلية ف آما واصلت الق
  .قيود مماثلة على وصول الفلسطينيين إلى مناطق الصيد ما بعد ثالثة أميال بحرية من الشاطئ
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  مازال النقص في الوقود مستمرًا

  
وتمثل واردات هذا األسبوع . نخفضت واردات الوقود الصناعي الالزم لتشغيل محطة آهرباء غزة لالسبوع السابع على التواليا

 مليون ليتر وهي الكمية الالزمة 3,15 في المئة فقط من االحتياجات األسبوعية المقدرة ِبـ 33 مليون لتر 1,04البالغة حوالي 
) توربين(، استمرت محطة توليد الكهرباء في العمل اعتمادًا على محرك 2010مارس / آذار3 ومنذ. لتشغيل المحطة بشكل آامل

ونتيجة لذلك، تعاني غالبية سكان غزة . ٪ من قدرة محطة آهرباء غزة38 ميغاواط من الكهرباء، أو 30واحد، ولم تنتج سوى 
ل انقطاعات إضافية في التيار الكهربائي بسبب  ساعة في اليوم؛ وتحص12-8من انقطاع الكهرباء لفترات طويلة تصل الى 

وتقدِّر شرآة توزيع آهرباء محافظات غزة أيضا أن ما . الضغط الزائد واسع النطاق على الشبكة الكهربائية المثقلة بالحمل أصًال
ن آهرباء،  من السكان الذين يعيشون في جنوب شرق مدينة غزة وشرق جباليا وغرب بيت الهيا يبقون دو10,000يقرب من 

  ".الرصاص المصبوب"وذلك بسبب عدم القدرة على إعادة تأهيل شبكات الكهرباء التي تضررت خالل هجوم اسرائيل العسكري 
  

 طن في األسبوع 890 طن من غاز الطهي الى قطاع غزة، مقارنة مع 840فقد دخل : آما تواصل النقص في غاز الطبخ
، وفقًا لجمعية اصحاب محطات ) طن1,400(من االحتياجات األسبوعية المقدرة  في المائة 60الماضي؛ وهذا ال يشكل سوى 

وأشارت .  سارية2009نوفمبر /وما زالت خطة تقنين غاز الطهي التي ُأدخلت العمل في تشرين الثاني). GSOA(الوقود 
ز الطهي العادة ملء آالف  طن من غا2000جمعية اصحاب محطات الوقود أيضًا إلى أنه ينبغي القيام بنقل ما ال يقل عن 

  . طن آل يوم دون انقطاع من أجل التغلب على العجز المستمر250-200االسطوانات الفارغة ونقل 
  

  )مارس/ آذار20-14(تواصل الصادرات وواردات الزجاج المحدودة 
  
 

 حمولة شاحنة من البضائع الى غزة، وهي 525هذا األسبوع، دخلت 
توسط األسبوعي الذي دخل خالل  في المئة من الم19تمثل نحو 

، قبل سيطرة حماس على 2007األشهر الخمسة األولى من عام 
آانت عبارة عن )  في المئة87(غالبية السلع المستوردة . القطاع

آما تواصلت واردات الزجاج . مواد غذائية ومستلزمات النظافة
 ، تم استيراد ما2009ديسمبر / آانون األول29خالل األسبوع؛ فمنذ 

.  لوح زجاج90,000 حمولة شاحنة تحمل اآثر من 142مجموعه 
وهذا االسبوع، تم تصدير ثماني حموالت شاحنات من زهور الزينة 

ديسمبر / آانون األول10ومنذ . من غزة عبر معبر آيريم شالوم
 حمولة شاحنة من قطاع غزة، بما في ذلك 104، خرجت 2009

وأيضا خالل ).  طن52( حمولة شاحنة من الفراولة 33و )  مليون زهرة11 ما يزيد على( حمولة شاحنة من الزهور 71
األسبوع، تم اإلعالن أن إسرائيل وافقت على دخول آمية محدودة من مواد اعادة االعمار الستخدامها من أجل االنتهاء من 

  .مشروع سكني ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي تابعين لالمم المتحدة
  
  

  :اإلنجليزية النسخة هي لتقريرل الملزمة النسخة
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المتوسط االسبوعي لحموالت الشاحنات من
  البضائع التي تدخل غزة
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