األمم المتحدة
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
األراضي الفلسطينية المحتلة

حماية المدنيين
 16 – 10آذار  /مارس 2010
أحدث التطورات منذ يوم الثالثاء 16 ،آذار/مارس
 18آذار/مارس :أدى سقوط قذيفة صاروخية أطلقتھا فصائل فلسطينية في غزة الى مقتل عامل أجنبي في
مدينة عسقالن في جنوب إسرائيل.

الضفة الغربية
اشتباكات عنيفة تسفر عن أكثر من  200إصابة بين الفلسطينيين

في واحدة من أعنف األسابيع المس جلة ف ي الض فة الغربي ة ف ي الس نوات القليل ة الماض ية ،أُص يب  221فلس طيني و 17م ن أف راد
قوات األمن اإلسرائيلية بجروح في عدة مظاھرات واشتباكات ،وكانت أغلبيتھ ا العظم ى ق د وقع ت ف ي الق دس الش رقية والمن اطق
المجاورة لھا .وكان عدد اإلصابات بين الفلسطينيين ھذا األسبوع أعلى رقم يُسجل في فترة أس بوع من ذ ب دأ مكت ب تنس يق الش ؤون
اإلنسانية تسجيل عدد اإلصابات في عام  .2005ومع ذلك ،لم تسفر أي من االشتباكات عن سقوط قتلى.
ووقعت المواجھات الرئيسية في  16آذار ،وبدأت في مدينة القدس القديمة وامت دت الحق ا ً إل ى األحي اء القريب ة والمن اطق المحلي ة.
ونتيج ة ل ذلك ،أُص يب م ا مجموع ه  166فلس طيني ،م ن بي نھم  13ام رأة وعش رة أطف ال عل ى األق ل  ،ووفق ا ً لم ا ذكرت ه مص ادر
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ،أصيب  15شرطيا إسرائيليا بجروح .ربع اإلصابات بين الفلسطينيين كانت نتيجة الرص اص المع دني
المغلف بالمطاط الذي أطلقته الشرطة ،ثمانية منھم على األقل أُصيبوا بجروح بالغة ف ي وج وھھم ،وفق د أح د المص ابين عين ه .أم ا
بقية اإلصابات بين الفلسطينيين فكانت إما نتيجة االعت داء الجس دي أو الغ از المس يل لل دموع و اط الق القناب ل الص وتية .وأُص يبت
ست نساء بجروح عندما اقتحمت القوات اإلسرائيلية منازلھن عنوة ف ي البل دة القديم ة .واعتق ل م ا يق رب م ن  60فلس طيني خ الل
المواجھات .باإلضافة إلى ذلك ،في  15و  16آذار/مارس ،أعلنت المؤسسات الفلسطينية إضرابا ً تجاريا ً جزئيا ً في القدس الشرقية
احتجاجا على القيود التي تفرضھا القوات اإلسرائيلية لعدة أيام على دخول الفلسطينيين إلى المدينة القديمة و ال ى المس جد األقص ى
في القدس.
في أجواء متوترة أصالً ،تزامنت المظاھرات واالشتباكات مع افتتاح كنيس يھودي في مستوطة اسرائيلية بالبلدة القديم ة ف ي الي وم
السابق ،والتي أثارت دعوات من بعض الزعماء السياسيين الفلسطينيين لحماية المسجد االقص ى .وت أتي أح داث ھ ذا األس بوع ف ي
أعقاب ازدياد التوتر والمواجھات على مدى األس بوعين الس ابقين )انظ ر ف ي تق ارير حماي ة الم دنيين األس بوعية الس ابقة للحص ول
عل ى تفاص يل( .وق د تع زز الت وتر بس بب الق رارات والتص ريحات األخي رة م ن جان ب الس لطات اإلس رائيلية بش أن ھ دم المن ازل
الفلسطينية ومواصلة توسيع االستيطان اإلسرائيلي بالقدس الشرقية ،بما في ذلك الموافقة عل ى بن اء  1600وح دة اس تيطانية أُعل ن
عنھا خالل األسبوع.
وأيضا ً في  16آذار/مارس ،اشتبك الفلسطينيون مع القوات االسرائيلية في مواقع أخرى من الضفة الغربية والمناطق المحلية ،بم ا
في ذل ك ح اجز عط ارة الجزئ ي ش مال رام ﷲ ،وبل دات وق رى مختلف ة ف ي رام ﷲ والخلي ل وبي ت لح م ،مم ا أدى إل ى إص ابة 23
فلسطيني واثنين من المستوطنون اإلسرائيليين )انظر في قسم المستوطنين أيضا ً( واثنين من الجنود االسرائيليين.
وأصابت القوات اإلسرائيلية أيضا  32فلسطينيا ً آخر بجروح في مواجھات وقع ت خ الل بقي ة أي ام األس بوع ،م ن بي نھم  20خ الل
المظاھرة األسبوعية ضد توسيع مستوطنة حالميش في منطقة رام ﷲ ،وأربع ة خ الل احتجاج ات مناھض ة للج دار ف ي بي ت ج اال
)بيت لحم( وبلعين )رام ﷲ( .وخالل األسبوع ،وزع الجيش اإلسرائيلي أوامر تعلن أن قريتي بلعين ونعلين مناطق عسكرية مغلقة
في أيام الجمعة ،من الساعة  8صباحا ً وحتى الساعة  8مساء ،ولمدة ستة أشھر ،اعتباراً من منتصف شھر شباط وحتى منتصف
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ش ھر آب .وتع رّ ض األوام ر أي م ن غي ر المقيم ين ال ذين ي دخلون إل ى المنطق ة دون الحص ول عل ى إذن م ن القائ د العس كري
اإلسرائيلي لخطر االعتقال.
إجم االً ھ ذا األس بوع ،نف ذت الق وات اإلس رائيلية  90عملي ة بح ث داخ ل الم دن والق رى الفلس طينية ،وھ و أدن ى بقلي ل م ن متوس ط
 2010األسبوعي البالغ 112؛ وكما ھو الحال ف ي األس ابيع الماض ية ،فق د ُنف ذت غالبي ة عملي ات ھ ذا األس بوع ف ي ش مال الض فة
الغربية ).(46

حوادث ذات صلة بالمستوطنين االسرائيليين
ھذا األسبوع كان ھناك ستة حوادث ذات صلة بالمستوطنين أدت إما إلى إصابات أو أضرار في الممتلكات الفلسطينية ،مقارنة مع
متوسط أسبوعي قدره ثالثة حوادث منذ بداية عام  .2010وقد استھدفت خمس حوادث أخرى مستوطنين إسرائيليين.
وتضمنت اإلص ابات ب ين الفلس طينيين إص ابة رج ل بج روح عن دما قام ت مجموع ة م ن المس توطنين بإلق اء الحج ارة عل ى من ازل
وس يارات ف ي ح ي الش يخ ج راح ف ي الق دس الش رقية؛ وأُص يبت عش ر س يارات عل ى األق ل م ن بينھ ا س يارة تابع ة لألم م المتح دة
بأضرار أثناء الحادث .وأثار الحادث اشتباكات بين الفلسطينيين والمستوطنين؛ وحضرت الش رطة اإلس رائيلية إل ى المك ان بع د أن
غادر المستوطنون المنطقة .وفي حادث منفصل ،أصيب فلسطينيان عندما اعتدى مستوطنون جسديا ً عليھما بينما كان ا يعم الن ف ي
أرضيھما بالقرب من قرية جت )قلقيلية(.
وأصيب خمسة مستوطنون بجروح ھذا األسبوع عندما تعرضوا للرشق بالحجارة أو الزجاج ات الحارق ة الت ي ألقاھ ا الفلس طينيون
بينما كان المستوطنون يقودون سيارتھم بالقرب من قرى في الضفة الغربية في من اطق رام ﷲ والق دس وبي ت لح م ون ابلس .وف ي
أعقاب الحادث األخير في نابلس ،فرضت القوات اإلسرائيلية حظراً للتجول لمدة ست س اعات عل ى قري ة ح وارة .وق د ت م اإلب الغ
عن حوادث إضافية شملت رمي الحجارة على كال من سيارات فلسطينية وإسرائيلية على مدار األسبوع ،مما ل م يس فر ع ن وق وع
إصابات.
و أسفرت حوادث أربعة أخرى خالل األسبوع عن إلحاق أضرار بممتلكات زراعية فلسطينية .ف ي واح دة م ن ھ ذه الح وادث ،ق ام
مستوطنون من مستوطنة يتسھار بتخريب بستان تابع لقريتي عوري ف وعينب وس )ن ابلس( ،مم ا أدى ال ى إلح اق أض رار بخمس ين
شجرة لوز وتين؛ وفي حادث منفصل ،أضرم مستوطنون من مستوطنة بات عاين )بيت لح م( الن ار ف ي ع دد م ن أش جار الزيت ون
في وادي أبو الريش القريب ف ي قري ة ص فا؛ وف ي الح ادثين المتبقيت ين ،ووفق ا لمص ادر فلس طينية ،ق ام المس توطنون بتخري ب 17
شجرة زيتون تابعة لقرية قريوت ،بالقرب من مستوطنة عيلي ،وأضرموا النار في حافلة صغيرة تابعة لقرية بورين.

مستجدات عمليات و أوامر الھدم
في  14آذار/مارس ،ھدمت السلطات اإلسرائيلية أربع بسطات لبيع الفواكه والخضروات بالقرب من قرية بردلة في المنطق ة )ج(
من وادي األردن وأتلفت البضائع وذلك بحجة عدم الحصول على تصاريح بناء .وقد تركت عمليات الھدم ھ ذه آث اراً عل ى مص در
كسب الرزق ألربع عائالت .وأيضا ً ھذا األسبوع ،وزعت اإلدارة المدنية اإلسرائيلية أوامر وقف العمل بحق خمس وحدات سكنية
قيد اإلنشاء في منطقة وادي النيص )بيت لح م( ،نظ را لع دم الحص ول عل ى تص اريح .وحت ى اآلن ف ي ع ام  ،2010س جل مكت ب
ان مملوك ة لفلس طينيين ف ي المنطق ة )ج( وثالث ة عملي ات )ھ دم ذاتي ة( ف ي الق دس
تنسيق الشؤون اإلنسانية  57عملية ھدم بحق مب ٍ
الشرقية ،بما في ذلك مساكن وحظائر حيوانات وبسطات الفواكه والخضروات.

التطورات المتعلقة بإمكانية الوصول

فُ رض إغ الق ع ام عل ى الض فة الغربي ة ف ي الفت رة ب ين  12و  16آذار/م ارس م ن قب ل الس لطات اإلس رائيلية ،الت ي ب ررت ذل ك
كإجراء أمني في ضوء االشتباكات التي وقعت في القدس الشرقية األسبوع الماضي .ونتيجة لذلك ،مُنع الفلسطينيون الذين يحملون
تص اريح س ارية المفع ول م ن دخ ول إس رائيل والق دس الش رقية ،باس تثناء الح االت الطبي ة والم وظفين الفلس طينيين الع املين ل دى
وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولي ة غي ر الحكومي ة .باإلض افة إل ى ذل ك ،واص لت الس لطات اإلس رائيلية تقيي د الوص ول إل ى
المسجد األقصى للرجال الذين تقل أعمارھم عن  50عاما ً حتى نھاية الفترة المشمولة بالتقرير ،ومُنعت النس اء م ن دخ ول المجم ع
في بعض الحاالت .وأفادت التق ارير أيض ا تواج د انتش ار كثي ف للق وات اإلس رائيلية والح واجز الطي ارة ف ي المن اطق المؤدي ة إل ى
البلدة القديمة في القدس خالل االشتباكات.
أيضا ًھذا األسبوع ،قضت محكمة العدل العليا اإلسرائيلية أن قرية الشيخ سعد ،التي تقع خارج الحدود اإلسرائيلية المعلنة للقدس،
لكنھا مرتبطة تاريخيا بحي جبل المكبر في القدس الشرقية ،سوف تبقى على الجانب الشرقي )"الضفة الغربية"( من الج دار .وم ع
ذلك ،أمرت المحكمة ب أن تبق ى نقط ة التفت يش الواقع ة عل ى الج دار الفاص ل المج اور للقري ة مفتوح ا ً  24س اعة ف ي الي وم للس ماح
بالوصول إلى القدس الشرقية للفلسطينيين الذين يحملون بطاقات ھوية إسرائيلية أو تصاريح خاصة.
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وفي بوابة الجدار في عتيل  -طولكرم اجبر الجيش اإلسرائيلي  21من المزارعين والعائدين من أراضيھم ف ي منطق ة مغلق ة ب ين
الجدار والخط األخضر على خلع جميع مالبسھم خالل التفتيش .ورفض أحد المزارعين االمتثال ،واتصل بمكتب تنس يق االرتب اط
في المقاطعة ،والذي اتصل بنظيره اإلسرائيلي فتوقف البحث العاري.
أيضا ھذا األسبوع ،أغلقت قوات االحتالل بوابة طري ق تق ع عل ى الش ارع الرئيس ي ال ذي ي ربط مح افظتي ط ولكرم وجن ين ،بينم ا
سار مستوطنون من مستوطنة ھرمش القريبة من نقطة تفتيش ريخ ان )ط ولكرم( ال ى المس توطنة؛ وكان ت البواب ة ق د أُغلق ت لم دة
 11ساعة.

قطاع غزة
ال اصابات بس بب الص راع المباش ر لألس بوع الث اني عل ى الت والي؛ الغ ارات الجوي ة اإلس رائيلية
تدمر مصنع
لألسبوع الثاني على التوالي  ،لم ُتسجل خسائر بشرية بين الفلسطينيين في سياق الصراع الفلسطيني اإلس رائيلي ف ي قط اع غ زة.
ومنذ بداية عام  ،2010قتلت القوات اإلسرائيلية عشرة فلسطينيين وجرحت  19آخرين في قطاع غزة.

وم ع ذل ك ،تواص لت غ ارات اس رائيل الجوي ة عل ى غ زة خ الل ھ ذا األس بوع؛ ف ي  11آذار/م ارس ،الغ ارات الجوي ة اإلس رائيلية
دمرت مصنع بالستيك في منطقة القرارة ش رق خ ان ي ونس ،وأطلق ت المزي د م ن الھجم ات الجوي ة ض د أنف اق تح ت الح دود ب ين
مصر وقطاع غزة .منذ بداية عام  ،2010قتل ثالثة فلسطينيين وأصيب ثالثة آخرون بجروح خ الل عملي ة غ ارة جوي ة تض منت
تفجير أنفاق.
ف ي ح ادثتين مختلفت ين خ الل األس بوع ،توغل ت دباب ات وجراف ات إس رائيلية بض عة مئ ات م ن األمت ار داخ ل م ا يس مى بالمنطق ة
"العازلة" داخل قطاع غزة وانسحبت بعد إج راء عملي ات تجري ف .وف ي واح دة م ن ھ ذه الح وادث ،ف ي  12آذار/م ارس ،توغل ت
الدبابات شرق مخيم البريج لالجئين ،يرافقھا إطالق نار كثيف على منطقة مدني ة مج اورة؛ ول م يس جل وق وع إص ابات أو أض رار
في المنازل .وفي  11آذار/مارس ،عقدت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار اإلسرائيلي مظاھرتھا األسبوعية ضد القيود على إمكاني ة
الوص ول المفروض ة عل ى ي د الق وات اإلس رائيلية ف ي المنطق ة "العازل ة" .وف تح الجن ود اإلس رائيليون نيران ا ً تحذيري ة عل ى
المتظاھرين؛ ولم يتم اإلبالغ عن إصابات .والمنطقة "العازلة" ،التي كانت السلطات اإلسرائيلية قد أعلن ت عنھ ا أص ال ف ي أعق اب
قيام إسرائيل ِبـ "فك االرتباط" في عام  ،2005تم رسميا ً توسعتھا من  150متر الى  300متر في أيار  ،2009على الرغم م ن
أن القيود المفروضة على الوصول ما تزال تطبق ،في بعض األحيان ،حتى ما يصل الى  1كم من الحدود.
وواصلت الفصائل الفلسطينية المسلحة إطالق عدد محدود من الصواريخ البدائية الصنع باتجاه جنوب إسرائيل ،بما في ذلك قواعد
عسكرية ،و لم تسفر عن أي ة إص ابات أو أض رار ف ي الممتلك ات خ الل األس بوع؛ وتناقل ت التق ارير أن ص اروخا ًواح داً س قط ف ي
منطق ة مفتوح ة ف ي جن وب إس رائيل ،ولكن ه ل م يس فر ع ن وق وع إص ابات أو أض رار ف ي الممتلك ات )انظ ر أيض ا ف ي أح دث
التطورات(.

تواصل وقوع حوادث أمنية داخلية؛ مقتل شخص وإصابة ستة آخرين
يستمر تدھور الوضع األمني الداخلي داخ ل قط اع غ زة .فھ ذا األس بوع ،قُت ل فلس طيني واح د وأُص يب خمس ة آخ رين بج روح ف ي
نزاع عائلي شمال شرق مدينة رفح .كما أصيب عض و فص يل فلس طيني ش رق بي ت الھي ا خ الل اش تباكات مس لحة داخلي ة .وف ي
حادث منفصل ،قام مجھولون بتفجير قنبلة قرب مركز للشرطة في مدينة غزة ،و ل م يس فر ع ن أي إص ابات ،لكن ه تس بب بض رر
جزئي لسياج المحطة .أيضا ً خ الل األس بوع ،أف اد المرك ز الفلس طيني لحق وق اإلنس ان أن فلس طينيا ًق د اختط ف وتع رض للتع ذيب
على أيدي مسلحين مجھولين بالقرب من منزله في مدينة غزة.
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فتح معبر رفح بشكل استثنائي :أكثر من  5000يخرجون من غزة
فُتح معبر رفح الحدودي مع مصر استثنائياً ،وھو الذي ظل مغلقا ً رسميا ً من ذ حزي ران  ،2007عل ى م دار خمس ة أي ام متتالي ة ف ي
الفترة بين  1و  5آذار/مارس .وأشارت معلومات أتيح ت ھ ذا األس بوع فق ط إل ى أن ه خ الل فت رة ف تح المعب ر ،غ ادر م ا مجموع ه
 5280فلسطيني من قطاع غزة و سمح ِل  819شخص آخر بالعودة .وقد اقتصرت الدخول عبر المعبر على الحاالت اإلنس انية،
بما في ذلك المرضى ومرافقيھم ،وغيرھم من الفلسطينيين ،بمن فيھم الطالب المسجلين في الجامعات في الخارج ورجال األعمال
وحاملي تأشيرات الدخول إلى بلدان أخرى .وباإلضافة إلى ذلك ،مُن ع  580م ن الفلس طينيين ال ذين ق دمت أس ماءھم إل ى الس لطات
المحلية من الخروج من قبل السلطات المصرية .ويفتح معبر رفح بشكل متقطع؛ وقبل الحص ار ،خ الل األش ھر الس تة األول ى م ن
عام  ،2006عبر ما معدله  650شخصا ً الحدود يوميا ً في االتج اھين .وعل ى ال رغم م ن فتح ه ب ين الح ين واآلخ ر ،يس بب الوق ت
غير المؤكد وغير المتوق ع وط ول فت رات ف تح المعم ر ،إل ى جان ب المع ايير الغامض ة واالكتظ اظ الس كاني ،ص عوبات للمس افرين
الفلسطينيين الذين يمرون عبر معبر رفح.

صادرات محدودة وتواصل واردات الزجاج
ھ ذا األس بوع ،غ ادرت غ زة حمول ة تس ع ش احنات م ن
الزھ ور عب ر معب ر ك رم أب و س الم .فمن ذ  10ك انون األول
 ،2009بعد فترة سبعة أش ھر م ن حظ ر التص دير خرج ت
 96حمولة شاحنة من غزة ،بما في ذلك  63حمولة ش احنة
من الزھور )أكثر من عش رة مالي ين زھ رة( و  33حمول ة
شاحنة من الفراولة ) 52طنا ً( ،والتي توقفت صادراتھا ف ي
 10شباط .وأشارت لجنة اإلغاثة الزراعي ة الفلس طينية إل ى
أنه من المتوقع أن ُتصدّر  30مليون زھرة زينة خ الل ھ ذا
الموسم )المنتھي ف ي  20أي ار .(2010وتواص لت واردات
الزجاج خالل األس بوع؛ من ذ  29ك انون األول  ،2009ت م
اس تيراد م ا مجموع ه  127حمول ة ش احنة تحم ل أكث ر م ن
 80,000لوحا ً من الزجاج.

استمرار النقص في الوقود الصناعي ،مما أدى إلى انقطاعات طويلة للكھرباء
انخفضت الواردات م ن الوق ود الص ناعي ال الزم لتش غيل محط ة كھرب اء غ زة م رة أخ رى لألس بوع الس ادس عل ى الت والي .وھ ذا
األسبوع ،تم نقل ما يقرب من  1.2مليون لتر إلى غزة ،مقارنة مع معدل أسبوعي قدره  1.5مليون لت ر من ذ أواخ ر ك انون األول
 2009و  2.2مليون لتر قبل ذلك .ومثلت واردات ھذا األسبوع من الوقود  39في المائة م ن  3.15ملي ون لت ر الالزم ة لتش غيل
محطة توليد الكھرباء لتعمل بكامل طاقتھا .ونتيجة لذلك ،عانت غالبي ة الس كان ف ي قط اع غ زة م ن انقط اع التي ار الكھرب ائي لم دد
تراوحت من  12-8ساعة يوميا ً.
أيضا ھذا األسبوع ،بلغ العجز في الكھرباء في محافظة خ ان ي ونس  60ف ي المائ ة ،عن دما واج ه اح د الخط وط الكھربائي ة ،ال ذي
تغذيه شركة الكھرباء اإلسرائيلية ،أعطاب فنية .وقد تسبب ھذا العج ز ف ي الطاق ة الكھربائي ة ،وال ذي اس تمر لم دة ثالث ة أي ام )ب ين
 13و  16آذار/مارس( ،في انقطاعات طويلة للتيار الكھربائي وصلت إلى  16-12ساعة يوميا ً داخل المحافظة

تواصل النقص في غاز الطھي
على النقيض من انخفاض واردات الوقود الصناعي ،تستمر واردات غاز الطبخ في االزدياد .ففي ھذا األسبوع ،دخل ما مجموعه
 890طن من غاز الطھي قطاع غزة ،مقارنة مع  843طن في األسبوع الماضي .وال يشكل ھذا القدر ،مع ذلك ،س وى  64ف ي
المائة من االحتياجات األسبوعية من الغاز ،حسب تقديرات جمعية أصحاب محطات الوقود  .ونتيجة لذلك ،ما تزال خطة تقنين
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غاز الطھي التي أدخلت في تشرين الثاني  2009سارية .وأشارت جمعية أصحاب محطات الوق ود أيض ا إل ى أن م ا ال يق ل ع ن
 2000طن من غاز الطھي والنقل غير المنقطع ِل 250-200طن كل يوم يجب أن تتم من أجل التغلب على النقص المستمر.
النسخة الملزمة للتقرير ھي النسخة اإلنجليزية:
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_2010_03_18_english.pdf
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