
72 

112 

356 

2013 

2014 

This week 

75 

98 

96 

2013 

2014 

This week 

الضفة الغربية 

o
Pt حماية المدنيين  

10-4 تشرين الثاني/نوفمبر 2014

WEEKLY REPORT 2-8 JANUARY 2013

القدس  في  االشتباكات  وتيرة  تصاعد 
الشرقية

قتل خالل هذا األسبوع ثالثة إسرائيليين على يد فلسطينيين 
في حوادث منفصلة في أنحاء الضفة الغربية، ومن بين القتلى 
رجل شرطة، وامرأة وطفل وأصيب أيضا 21 إسرائيليا، أصيب 
بعضهم في حوادث تضمنت رشق الفلسطينيين الحجارة باتجاه 
اإلسرائيليين  القتلى  عدد  يصل  وبالتالي  إسرائيلية.  سيارات 
على يد فلسطينيين في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2014 
إلى تسعة. وقتل جندي إسرائيلي أيضا هذا األسبوع على يد 

فلسطيني في اسرائيل.

مخيم  من  فلسطيني  دهس  الثاني/نوفمبر  تشرين   5 في 
بسيارته  حماس  لحركة  ينتمي  أنه  يزعم  لالجئين  شعفاط 
للقطار  محطة  في  والمدنيين  الشرطة  أفراد  من  مجموعة 
الخفيف بالقرب من حدود القدس الشرقية والغربية ومن ثم 
أفراد  من  فرد  مقتل  إلى  أدى  مما  معه  بهراوة  مارين  هاجم 
من  آخرين   12 عن  يقل  ال  ما  وإصابة  الحدود  حرس  شرطة 
بينهم فتى يبلغ من العمر 17 عاما توفي متأثرا بجروحه في 7 
تشرين الثاني/نوفمبر. وأطلقت القوات اإلسرائيلية النار باتجاه 
السائق أثناء الحادث مما أدى إلى مقتله واندالع اشتباكات في 

القدس الشرقية )أنظر أدناه(.

قاد  الثاني/نوفمبر  تشرين   10 في  وقع  مشابه  حادث  وفي 
فلسطيني من الخليل سيارته في محطة للحافالت عند مدخل 
ثم  ومن  لحم.  بيت  محافظة  في  عتصيون  جوش  مستوطنة 
الحقا  توفيت  إسرائيلية  مستوطنة  وطعن  سيارته  من  خرج 
وأطلق  بجراح.  آخرين  مستوطنين  وأصاب  بجراحها  متأثرة 
احتجازه  وتم  الشاب  على  النار  المستوطنة  في  أمن  حارس 

الحقا.

القضايا الرئيسية

فلسطينيون ينفذون هجمات تؤدي إلى مقتل أربعة إسرائيليين في الضفة الغربية وإسرائيل: وإصابة 328 فلسطينيا في   ●
القدس الشرقية

هدم 26 مبنى وتهجير 160 فلسطينيا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية  ●
إصابة ثالثة فلسطينيين في المناطق المقيد الوصول إليها  ●

●  محطة توليد الكهرباء في غزة تستأنف العمل بعد تسلمها وقودا تموله دولة قطر
إسرائيل تسمح بنقل شحنتين من البضائع إلى الضفة الغربية  ●

 القتلى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

 الجرحى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

 عمليات البحث واالعتقال التي
نفذتها القوات اإلسرائيلية

1هذا األسبوع
201446 )لتاريخ اليوم(
20)نفس الفترة(2013

3,736 4,918

هذا األسبوع

هذا األسبوع

المعدل 
األسبوعي

المعدل 
األسبوعي

المجموع في 2013المجموع في 2014
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بالتنسيق ننقذ األرواح

وفي حادث آخر وقع في اليوم ذاته ُطعن جندي إسرائيلي في 
تل أبيب وتوفي الحقا متأثرا بجراحه وأصيب مدني إسرائيلي 
آخر. وأصيب منفذ الهجوم وهو شاب فلسطيني يبلغ من العمر 
18 عاما من مخيم عسكر لالجئين في نابلس كان قد دخل إلى 
ومن  إيقافه  أثناء محاولة  أصيب  بدون تصريح حيث  إسرائيل 

ثم نقل إلى المستشفى لتلقي العالج.
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*ب الحوادث التي أدت إلى وقوع إصابات أو أضرار بممتلكات الفلسطينيين

المباني التي هدمت

الفلسطينيون الذي هُجروا

الحوادث التي أدت إلى وقوع إصابات أو أضرار بممتلكات المستوطنين

399 282

50 184

الحوادث المتصلة بالمستوطنين*

القدس الشرقية

القدس الشرقية

المنطقة ج

المنطقة ج
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المجموع في 2013 المجموع في 2014
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المجموع في 2013 المجموع في 2014

المجموع في 2013 المجموع في 2014

بأنّه  إسرائيلية  إعالمية  مصادر  حسب  االسبوع  هذا  وأيضا 
وقع ما ال يقل عن سبعة حوادث تضمنت رشق فلسطينيين 
للحجارة باتجاه سيارات وحافالت إسرائيلية في الضفة الغربية 
بما في ذلك القدس الشرقية. وأدت هذه الحوادث إلى إصابة 
ثالثة مستوطنين إسرائيليين من بينهم طفل يبلغ من العمر 
وفي  بالسيارات.  أضرار  إلحاق  إلى  كذلك  وأدت  أعوام  ثالثة 
فلسطينيون  ألقى  الثاني/نوفمبر  تشرين   9 في  وقع  حادث 
إلى  أدى  زجاجة حارقة على منزل مستوطن في حي سلوان 

إلحاق أضرار طفيفة.

في  فلسطينيا   350 عن  يزيد  ما  إصابة 
اشتباكات مع القوات اإلسرائيلية، معظمها 

في القدس الشرقية
الشرقية  القدس  أنحاء  في  واالشتباكات  التوتر  استمرت حدة 
أعلى  وهو  فلسطينيا   328 إصابة  إلى  وأدت  األسبوع  خالل 
عدد من اإلصابات التي تسجل في أسبوع واحد منذ أوائل آب/

يوميا،  اإلسرائيلية  القوات  مع  مواجهات  وسجلت  أغسطس. 
حرم  في  وخصوصا  واحد  آن  وفي  مناطق  عدة  في  وأحيانا 
قلندية،  وحاجز  لالجئين،  شعفاط  ومخيم  األقصى،  المسجد 
وحي شعفاط والطور والعيسوية. وأطلقت القوات اإلسرائيلية 
بصورة  للدموع  المسيل  الغاز  قنابل  األحيان  من  كثير  في 
حادث  وفي  مرتفعة.  سكانية  كثافة  ذات  مناطق  في  كثيفة 
مماثل وقع في حي الطور في 7 تشرين الثاني/نوفمبر أصيب 
بحاالت  وأصيبوا  حفلة  في  مجتمعين  كانوا  فلسطينيا   35
الغاز  قنابل  اإلسرائيلية  القوات  أطلقت  عندما  حادة  اختناق 

التي سقطت في شقة في الطابق الرابع.

الثاني/نوفمبر  تشرين   7 في  الحوادث  وأخطر  أكبر  ووقع 
بالقرب من مخيم شعفاط لالجئين في أعقاب مقتل أحد سكان 
القطار  أعاله في محطة  المذكور  الهجوم  المخيم وهو منفذ 
رشقوا  الفلسطينيين  أن  إسرائيلية  مصادر  وتفيد  الخفيف. 
التي  اإلسرائيلية  القوات  باتجاه  نارية  وألعابا  حارقة  زجاجات 
الغاز  وقنابل  المطاطية  واألعيرة  الحية  األعيرة  بإطالق  ردت 
المسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاه الفلسطينيين. ووقعت 
معظم اإلصابات في صفوف الفلسطينيين )70 إصابة( جراء 
الجسم.  من  مختلفة  أنحاء  في  المطاطية  باألعيرة  اإلصابة 
ويقع مخيم شعفاط لالجئين ضمن الحدود البلدية التي أعلنت 
عنها إسرائيل لمدينة القدس ولكن المخيم معزول عن القدس 
الشرقية إلى جانب تجمعات سكانية فلسطينية أخرى بواسطة 

هذا األسبوع

هذا األسبوع

هذا األسبوع

أطلقت  الثاني/نوفمبر  تشرين   11 في  التطورات:  آخر 
وقتلته  فلسطيني  شاب  باتجاه  النار  اإلسرائيلية  القوات 

خالل اشتباكات في مخيم العروب لالجئين شمال الخليل.
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إلى  الوصول  إعاقة  من  السكان  يعاني  لذلك  ونتيجة  الجدار. 
ونقص  الجدار،  من  القدس«  »جانب  في  تقع  التي  الخدمات 
الخدمات البلدية، وفراغ أمني وارتفاع معدل الجريمة وانعدام 

القانون.

وفي أعقاب هذه الحوادث أغلقت القوات اإلسرائيلية بمكعبات 
الشرقية  القدس  أحياء  تصل  التي  المحاور  بعض  إسمنتية 
الغربية  بالقدس  المكبر  والعيسوية وجبل  )أبو طور(  الثوري 
وما زالت معيقات الحركة هذه موجودة حتى نهاية إعداد هذا 

التقرير وتعيق تنقل السكان.

األسابيع  خالل  الشرقية  القدس  في  التوتر  حدة  وارتفعت 
األخيرة بسبب مخاوف الفلسطينيين من احتمال فرض ترتيبات 
جديدة دائمة في حرم المسجد األقصى. وتتصل هذه المخاوف 
المسلمين  التي فرضت مؤخرا على وصول  بالقيود الصارمة 
إلى الحرم إلى جانب زيادة وتيرة دخول المستوطنين وغيرهم 
إلى  المجموعات اإلسرائيلية ومن بينهم شخصيات عامة  من 
 9 في  اإلسرائيلية  القوات  منعت  األسبوع  هذا  وخالل  الحرم. 
دخول  من  المسلمات  النساء  جميع  الثاني/نوفمبر  تشرين 
مع  هوياتهم  بطاقات  بترك  الرجال  دخول  واشترطت  الحرم 
القوات اإلسرائيلية عند البوابات، في حين اقتصر الدخول إلى 
الحرم في أربعة ايام أخرى على الرجال الذين تبلغ أعمارهم 
فوق 50 عاما وفي يوم آخر على الرجال الذين تزيد أعمارهم 
35 عاما. وشارك هذا األسبوع وزيرا إسرائيليا في زيارة  عن 

للحرم.

المستوطنين  دخول  ضد  تنظم   التي  المظاهرات  أحد  وفي 
وقعت  والتي  الحرم  إلى  األخرى  اإلسرائيلية  والمجموعات 
قبل الهجوم على محطة القطار الخفيف المذكورة أعاله في 
األعيرة  اإلسرائيلية  القوات  أطلقت  الثاني/نوفمبر  تشرين   5
المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاه 
أدى  مما  األقصى  المسجد  وداخل  الحرم  داخل  الفلسطينيين 

إلى إصابة 50 فلسطينيا وإلحاق أضرار داخل المسجد.

خالل  الفلسطينيين  صفوف  في  أخرى  إصابة   11 وسجلت 
ونابلس  اهلل  ورام  لحم  وبيت  الخليل  محافظات  في  األسبوع 
في سياق المظاهرات التي تنظم احتجاجا على حوادث الدخول 
بنى  إقامة  وضد  أعاله  المذكورة  األقصى  المسجد  حرم  إلى 

تحتية متصلة بالجدار وضد توسيع المستوطنات.

وأصيب خالل هذا األسبوع أيضا، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، 
انفجار  أعقاب  في  عاما   14 العمر  من  يبلغ  فلسطيني  طفل 
قنبلة صوت غير منفجرة كان يلعب بها في قرية الجبعة )بيت 
الثالثة من نوعها في هذه المنطقة  لحم( وتعد هذه الحادثة 
خالل أربعة أسابيع حيث تقع اشتباكات في سياق االحتجاجات 

صوريف  قرية  بين  الواصل  الشارع  إغالق  ضد  تنظم  التي 
والجبعة منذ عام 2000.

استمرار انخفاض نطاق عنف المستوطنين
أبلغ هذا األسبوع عن وقوع أربعة حوادث متصلة بالمستوطنين 
مما أوصل عدد هذه الحوادث في عام 2014 إلى 282 مقارنة 

بـ371 حادثا في الفترة المماثلة من عام 2013.

في حادث وقع في 6 تشرين الثاني/نوفمبر هاجم مستوطنون 
أثناء  إلى إصابته  أدى  24 عاما مما  العمر  يبلغ من  فلسطينيا 
إلى  الفلسطيني  ونقل  أدوميم  معليه  مستوطنة  في  عمله 

المستشفى لتلقي العالج.

خاللها  رشق  حوادث،  عدة  وقوع  عن  األسبوع  هذا  وأبلغ 
سيارات  باتجاه  الحارقة  والزجاجات  الحجارة  المستوطنون 
من  بالقرب  فلسطيني  إصابة  إلى  أدى  مما  الفلسطينيين 
األربعة  الحوادث  إحدى  )رام هلل( في  الجلزون لالجئين  مخيم 
و في حادث آخر وقع في 10 تشرين الثاني/نوفمبر أدى رشق 
الحجارة والزجاجات الحارقة إلى إلحاق أضرار بما ال يقل عن 
مستوطنة  من  بالقرب  مفترق  عند  فلسطينية  سيارة   30

يتسهار في قرية حوارة )نابلس(.

في  مختلفة  مناطق  في  الفلسطينيون  المزارعون  واستمر 
داخل  الواقعة  أراضيهم  إلى  الوصول  في  الغربية  الضفة 
المستوطنات اإلسرائيلية أو بجوارها في إطار نظام »التنسيق 
موسم  خالل  اإلسرائيلية  السلطات  تطبقه  الذي  المسبق« 
قطف الزيتون بدون أي معيقات تقريبا. بالرغم من ذلك في 
مزارعون  تعرض  الثاني/نوفمبر  تشرين   8 في  وقع  حادث 
فلسطينيون من قرية بورين كانوا يقطفون الزيتون بالقرب 
لإلزعاج  المسبق  التنسيق  فترة  يتسهار خالل  من مستوطنة 
على يد حراس أمن المستوطنة الذين منعوا مزارعين آخرين 

من الوصول إلى أراضيهم في المنطقة.

بسبب  شخصا   160 من  يقرب  ما  تهجير 
عمليات الهدم والتدريبات العسكرية

هدمت السلطات اإلسرائيلية خالل الفترة التي شملها التقرير 
)ج( في  والمنطقة  الشرقية  القدس  28 مبنى في  أو صادرت 
الضفة الغربية إضافة إلى مبنيين آخرين هدمهما أصحابهما 
ونتيجة  للبناء  إسرائيلية  تراخيص  على  بحجة عدم حصولها 
 60 وتضرر  فلسطينيا   90 عن  يقل  ال  ما  تهجير  تمّ  لذلك 

شخصا آخر.

ومن بين مجمل المباني التي هدمت هذا األسبوع خمسة مبان 
سكنية من بينها واحد قيد اإلنشاء في حي سلوان وحظيرتان 
للماشية في الطور والعيسوية في القدس الشرقية. باإلضافة 
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إحداهما عائلة الجئين  أجبرت عائلتان فلسطينيتان  إلى ذلك 
وإضافة  جاهز  )منزل  سكنيين  مبنيين  هدم  على  مسجلة 
الثاني/نوفمبر من أجل  8 تشرين  لمنزل( في بيت حنينا في 
السلطات  هدمت  ما  إذا  الهدم  تكاليف  غرامات  دفع  تجنب 
هدم  إلى  اضطرت  التي  العائلة  وتفيد  المباني.  اإلسرائيلية 
الخدمات  وإدارة  االجتماعية  الشؤون  وزارة  أن  لمنزلها  إضافة 
احتياجات  لتلبية  إضافية  بتأمين مساحة  االجتماعية نصحتها 
ثالثة من أطفالهم الذين يعانون من إعاقة شديدة نظرا ألن 
اإلضافة  وأّن  الكافية،  المساحة  لهم  يوفر  ال  األصلي  المنزل 
أقيمت من أجل ذلك. وبالتالي يصل عدد المنازل التي هدمت 
القدس  بلدية  رئيس  أمر  منذ   22 إلى  الشرقية  القدس  في 
في 28 تشرين األول/أكتوبر تعزيز إجراءات »فرض القانون« 
هدم  بينها  ومن  الشرقية  القدس  في  الفلسطينيين  ضد 
السكان  الضغط على  بهدف  تراخيص  بدون  المبنية  المباني 

الفلسطينيين كي يواجهوا الشبان المتظاهرين. 

وهدمت السلطات اإلسرائيلية 17 مبنى آخر في غور األردن مما 
أوصل عدد المباني التي هدمت في هذه المنطقة من الضفة 
240 مبنى مقارنة  العام إلى ما يزيد عن  الغربية منذ مطلع 
2013. وكانت  المماثلة من عام  الفترة  316 مبنى في  بهدم 
13 مبنى سكنيًا  الغالبية العظمى من المباني، التي تضمنت 
 40 تهجير  إلى  أدى  مما  بردلة  تجمّع  في  زراعيين  ومبنيين 

شخصا، نصفهم من األطفال. وهدمت السلطات اإلسرائيلية 
للماشية  وحظيرة  سكنية  خيمة  هما  إضافيين  مبنيين  كذلك 

في تجمّع العقبة الواقع في »منطقة إطالق نار«.

وفي غور األردن أيضا تضرر تجمّعان هما خربة الراس األحمر 
وابزيق نتيجة تدريب عسكري أجرته القوات اإلسرائيلية. في 
 51( فلسطينية  عائالت  تسع  إخالء  تمّ  األحمر  الراس  خربة 
ما  مؤقتة  بصورة  منازلها  من  طفال(   20 بينهم  من  شخصا 
بين الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر 
والسادسة صباحا في 10 تشرين الثاني/نوفمبر. وفي ابزيق 
لم يتمكن األطفال من الوصول إلى مدارسهم نتيجة تدريب 
تشرين   4 في  ليال  العاشرة  الساعة  بين  ما  أجري  عسكري 
الثاني/نوفمبر والسادسة صباحا في 6 تشرين الثاني/نوفمبر.

)ج(  المنطقة  في  استهدفت  التي  األخرى  األربعة  المباني  أما 
البدوي  التجمّع  في  ومصادرتها  تفكيكها  فتم  األسبوع  هذا 
22 فردا  أم الخير مما أدى إلى تهجير أربع عائالت تتألف من 
تبرعت  التي  المباني  هذه  وكانت  أطفال.  تسعة  بينهم  من 
في  سابقة  هدم  لعمليات  استجابة  نصبت  مانحة  جهات  بها 
السلطات  أصدرت  ذلك  إلى  إضافة  األول/أكتوبر.  تشرين   28
وتجارية  ومبان سكنية  مياه  آبار  أوامر هدم ضد  اإلسرائيلية 
وقلقيلية  والقدس  لحم  الخليل وبيت  وزراعية في محافظات 

كان بعضها مساعدات إنسانية.

قطاع غزة 
 القتلى الفلسطينيون على يد

القوات اإلسرائيلية

 الجرحى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

0هذا األسبوع
*20142,220 )لتاريخ اليوم(
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83 11,298*

المعدل 
األسبوعي

المجموع في 2013المجموع في 2014

هذا األسبوع

*The figure includes Palestinian fatalities during the recent Israeli 
offensive on Gaza (2,194)

*The figure includes Palestinian injuries during the recent Israeli 
offensive on Gaza (11,100)

المنطقة  في  فلسطينيين  ثالثة  إصابة 
المقيد الوصول إليها 

آب/  26 في  إليه  التوصل  تم  الذي  النار  إطالق  وقف  استمر 
أغسطس بصورة عامة. بالرغم من ذلك أصيب ثالثة مدنيين 
في  اإلسرائيلية  القوات  يد  على  األسبوع  هذا  فلسطينيين 

المناطق المقيد الوصول إليها في البر والبحر.

اإلسرائيلية  القوات  أطلقت  الثاني/نوفمبر  تشرين   7 في 
ومجموعة من  كان هو  جباليا  فلسطينيا شرق  وأصابت  النار 
إسرائيل  مع  الفاصل  السياج  من  يقتربون  الفلسطينيين 
لالحتجاج ضد القيود. وفي عشرة حوادث آخرى أطلقت القوات 
اإلسرائيلية النار باتجاه فلسطينيين كانوا في مناطق قريبة 
من سياج غزة الفاصل وأجبرتهم على مغادرة المنطقة ولم 

يبلغ عن وقوع إصابات.

في ستة حوادث وقعت خالل الفترة التي شملها هذا التقرير، 
النار في المناطق المقيد  أطلقت القوات البحرية اإلسرائيلية 
فلسطينيين.  أسماك  صيادي  باتجاه  البحر  في  إليها  الوصول 
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النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة اإلنجليزية
يرجى المالحظة أن األرقام الواردة في هذا التقرير خاضعة للتغيير بناء على ورود معلومات اضافية.

هذا األسبوع

إلى غزة
من غزة

تنقل االشخاص عبر معبر رفح 
)أسبوعيا(

الثاني/ تشرين   10 في  وقعت  التي  الحوادث  هذه  إحدى  في 
أضرار  وألحقت  األسماك  صيادي  من  اثنان  أصيب  نوفمبر 
جسمية بقاربهما غرب رفح بعد أن أطلقت القوات اإلسرائيلية 
النار باتجاه قوارب صيد فلسطينية بالقرب من الحدود المائية 

بين غزة ومصر.

وما زالت القيود المفروضة على الوصول إلى مناطق الصيد 
التي تتجاوز حدود األميال الستة البحرية والمناطق الزراعية 
قطاع  تقويض  في  متر   300 مسافة  السياج  عن  تبعد  التي 
الرئيسي  المصدر  وهما  غزة  في  والزراعة  األسماك  صيد 

للدخل آلالف المزارعين وصيادي األسماك وأسرهم.

تثير  فتح  حركة  في  قياديين  منازل  من  بالقرب  تفجيرات 
مخاوف من مزيد من انعدام االستقرار في غزة

ناسفة  عبوات  سبع  انفجرت  الثاني/نوفمبر  تشرين   7 في 
دون  غزة  في  فتح  حركة  قيادي  من  عدد  منازل  أمام  زرعت 
اإلبالغ عن وقوع إصابات. وتثير هذه التطورات مخاوف إضافية 
حول انعدام االستقرار في غزة في ضوء تباطؤ جهود اإلنعاش 
ودمج موظفي سلطة  الرواتب  دفع  وتحديات  اإلعمار،  وإعادة 

األمر الواقع السابقة وظروف فصل الشتاء القادم.

تستأنف  غزة  في  الكهرباء  توليد  محطة   
العمل بعد تسلمها وقودا تموله دولة قطر

كهرباء  توليد  محطة  تسلمت  الثاني/نوفمبر  تشرين   11 في 
الوقود الذي مولته الحكومة القطرية  350,000 لتر من  غزة 
مما سمح لها باستئناف عملها وإنتاج ما يقرب من 60 ميغاوط 
أو نصف قدرتها التشغيلية. وفي أعقاب استئناف عمل المحطة 
16 ساعة  18 إلى  انخفض عدد ساعات انقطاع الكهرباء من 
يوميا. بالرغم من ذلك أدى انفجار وقع في الجانب الفلسطيني 
من معبر كرم أبو سالم )كيرم شالوم( إلى إلحاق أضرار بخط 
إلى  وأدى  به  المحيطة  التحتية  والبنية  الوقود  تزويد  أنابيب 
وقف نقل الوقود. ومن غير الواضح ما إذا كان االنفجار نجم 
عن خط أنابيب الوقود أو الخزان الموصول له. ومن المتوقع 
أن تؤثر األضرار على نقل الوقود إلى غزة ألغراض إنسانية 
و تجارية وعلى نحو خاص عمليات وكالة األمم المتحدة لغوث 
توزيع  وعمليات  )األونروا(  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل 

الوقود الطارئ للمنشئات الحيوية التي تشرف عليها األونروا.

وما زالت أزمة الوقود والطاقة تؤثر سلبا على توفير الخدمات 
الصحة،  ذلك  في  بما  غزة  قطاع  في  الروتينية  األساسية 

قطاع  ويعاني  الصلبة.  والنفايات  الصحي  والصرف  والمياه 
تقديم الخدمات األساسية منذ عدة سنوات من تدهور خطير 
جراء تواصل انقطاع الكهرباء لفترات بلغت 18 ساعة يوميا. 
وتفيد مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة أّن المخزون 
ينفذ  المياه  ومنشئات  المستشفيات  في  الحالي  االحتياطي 
األساسية  الخدمات  تقديم  استمرارية  يعرض  مما  بسرعة 

لخطر كبير إذا لم يتم تجديد تأمين الوقود بسرعة.

إسرائيل تسمح بنقل شحنتين من البضائع 
التجارية إلى الضفة الغربية

في 6 تشرين الثاني/نوفمبر سمح بتصدير شاحنة تحمل 10 
السماح  ذلك  وأعقب  الغربية.  الضفة  إلى  الخيار  من  أطنان 
 10 في  األسماك  من  كيلوغرام   600 تحمل  أخرى  بشحنة 
تجارية من  أول شحنات  وتعتبر هذه  الثاني/نوفمبر.  تشرين 
البضائع تصدر من غزة إلى الضفة الغربية منذ فرض الحصار 

في حزيران/يونيو 2007.

الوضوح  انعدام  بسبب  التدابير  هذه  تطبيق  تأجيل  وتمّ 
بعض  أن  وتبين  البضائع.  تغليف  إجراءات  حول  والخالف 
األرباح  زيادة  من  الفلسطينيون  طرحها  التي  التعديالت 
اإلسرائيلية.  السلطات  رفضتها  البضائع  تصدير  عن  الناجمة 
وعبر المنتجون والمصدرون المحليون في غزة عن قلقهم من 
التي تدر هامش ربح بسيط  الزراعية  المحاصيل  أّن تصدير 
بتصدير  سُمح  إذا  إال  اقتصادية  ناحية  من  مجدية  تكون  لن 

كميات أكبر.

وحتى هذا التاريخ من عام 2014 لم يُسمح بتصدير سوى 88 
المختارة خارج غزة، معظمها  الزراعية  المحاصيل  شحنة من 
من  شاحنة  حمولة  بـ5,007  مقارنة  العالمية  األسواق  إلى 
الضفة  إلى  تصديرها  تمّ  التي  البضائع  من  أكبر  مجموعة 
الغربية واألسواق العالمية بما فيها إسرائيل في النصف األول 
من عام 2007 عندما كان تصدير البضائع من غزة مسموحا. 
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