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القوات  يد  على  فلسطينيا   32 إصابة 
فيها  بما  الغربية  الضفة  في  اإلسرائيلية 

القدس الشرقية
من  فلسطينيا،   32 األسبوع  هذا  اإلسرائيلية  القوات  أصابت 
بينهم ثمانية أطفال، خالل اشتباكات متعددة في أنحاء الضفة 
الغربية، أي أقل بكثير من المتوسط األسبوعي المسجل خالل 

عام 2014 والبالغ 113 إصابة.

أثناء  اشتباكات  األسبوع خالل  إصابات هذا  من  تسعة  ووقعت 
)رام  بلعين  الجدار في قرية  بناء  مظاهرتين منفصلتين ضد 
قدوم  كفر  قرية  مداخل  ألحد  المتواصل  اإلغالق  وضد  اهلل( 
)قلقيلية(. إضافة إلى ذلك أطلقت القوات اإلسرائيلية األعيرة 
العمر  من  يبلغ  فتى  وأصابت  بالمطاط  المغلفة  المعدنية 
نظمها  مظاهرة  سياق  في  وقعت  اشتباكات  خالل  أعوام   10
في  الطور  منطقة  في  طيار  حاجز  نصب  ضد  فلسطينيون 

القدس الشرقية.

 128 األسبوع  هذا  خالل  اإلسرائيلية  القوات  نفذت  وإجماال، 
بمتوسط  مقارنة  األسبوع  خالل  واعتقال  تفتيش  عملية 
هذه  من  أربع  وأدت   .2014 عام  في  عملية   75 بلغ  أسبوعي 
العمليات إلى اندالع اشتباكات أسفرت عن وقوع ثمانية إصابات 
من بينهم فتى يبلغ من العمر 16 عاما أصيب بأعيرة حية في 
من  يبلغ  آخر  فتى  وأصيب  )القدس(،  لالجئين  قلندية  مخيم 
في  الطور  منطقة  في  صوت  قنبلة  بشظية  عاما   12 العمر 
القدس الشرقية، إضافة إلى إصابة رجل بعيار معدني مغلف 
منطقة  في  اإلسرائيلية  القوات  أطلقته  وجهه  في  بالمطاط 

الطور أيضا.

واالعتقال  التفتيش  بعمليات  متصلة  اشتباكات  أكبر  ووقعت 
في 21 كانون الثاني/يناير في مخيمي عسكر وبالطة لالجئين 
)نابلس( أسفرا عن إصابة خمسة فلسطينيين من بينهم فتاة 
تبلغ من العمر 11 عاما وامرأة تلقت العالج الطبي بعد اعتداء 
القوات اإلسرائيلية عليها بالضرب. وخالل هذه العملية وعملية 

القضايا الرئيسية

إصابة 32 فلسطينيا على يد القوات اإلسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.  ●
السلطات اإلسرائيلية تهدم 45 مبنى في المنطقة )ج( والقدس الشرقية بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية.  ●

إصابة أربعة مدنيين على يد القوات اإلسرائيلية في المناطق المقيد الوصول إليها في غزة.  ●
أحد المهجرين داخليا في غزة يحاول إشعال النار في نفسه.  ●

فتح معبر رفح بصورة استثنائية في االتجاهين لمدة ثالثة أيام.  ●

 القتلى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

 الجرحى الفلسطينيون على يد
القوات اإلسرائيلية

 عمليات البحث واالعتقال التي
نفذتها القوات اإلسرائيلية
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قرية  في  النهار  ساعات  خالل  نفذت  أخرى  واعتقال  تفتيش 
برقين )سلفيت( أبلغ عن تعرض محتويات منازل ألضرار وأبلغ 

أيضا عن حاالت سرقة أموال ومتعلقات شخصية.

قرية  في  الثاني/يناير  كانون   23 في  وقع  آخر  حادث  وفي 
سوسيا )الخليل( أبلغ أن القوات اإلسرائيلية اعتدت جسديا على 
آخرين  أربعة  واعتقلت  امرأة  بينهم  من  فلسطينيين  خمسة 

خالل تدخلها لتفريق مستوطنين ومزارعين فلسطينيين 
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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
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الحوادث المتصلة بالمستوطنين*
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وناشطين وقعت بينهم مشادات كالمية. ووقع هذا االشتباك 
بعد أن تجمع مستوطنون من مستوطنة سوسيا لمنع مناسبة 
مع  تضامنا  ودوليون  محليون  ناشطون  نظمها  أشجار  زرع 
المزارعين وذك على أرض مملوكة ملكية خاصة بالقرب من 

المستوطنة.

ستة  في  إصابات  ثمانية  وقعت  األخرى  اإلصابات  بين  ومن 
بالحجارة  اإلسرائيلية  القوات  رشق  تضمنت  متفرقة  حوادث 
في بيت أمر )الخليل( وحاجز بيتونيا )رام اهلل(، ومخيم الجلزون 

لالجئين وسلواد )رام اهلل(، وعناتا )القدس(.

القوات  أصدرت  األسبوع  هذا  مختلفة  مناسبات  ثالثة  وفي 
دخول  من  فلسطينيات  نساء  خمس  تمنع  أوامر  اإلسرائيلية 
حرم المسجد األقصى لفترات تتراوح بين 15 إلى 60 يوما بعد 
احتجاج لفظي ضد دخول مستوطنين إسرائيليين إلى الحرم.

بمتوسط  تتواصل  المستوطنين  هجمات 
مجلس  2014؛  عام  لمتوسط  مماثل 
إحدى المستوطنات يصدر أمرا يطلب من 

فلسطيني دفع ضريبة أمالك
مستوطنون  نفذها  هجمات  ثالث  األسبوع  هذا  سجل 
صفوف  في  إصابات  عن  جميعها  أسفرت  إسرائيليون 
األسبوعي  المتوسط  بلغ  التاريخ  هذا  وحتى  الفلسطينيين. 
وهو  هجمات  ست  فلسطينيين  ضد  المستوطنين  لهجمات 

مماثل لمتوسط عام 2014.

في 24 كانون الثاني/يناير أطلق مستوطن إسرائيلي األعيرة 
ألرضه  فالحته  أثناء  فلسطيني  إصابة  إلى  أدى  مما  الحية 
الواقعة بالقرب من قرية خربة النحلة )بيت لحم(، حيث أقام 
المستوطنون بؤرة استيطانية بالقرب من مستوطنة زراعية. 
المنطقة  تربط  طريقا  اإلسرائيليون  المستوطنون  وشق 
بمستوطنة إفراتا في تموز/يوليو 2014 بدون الحصول على 

ترخيص أو تصريح رسمي من السلطات اإلسرائيلية.

الثاني/يناير أصدر مجلس مستوطنة كريات  22 كانون  وفي 
أربع )الخليل( قرارا يطلب من فلسطيني دفع ضريبة ممتلكات 
قد  المستوطنون  وكان  )أرنونا(.  جديد  شيكل   88,200 تبلغ 
ومنذ  األرض.  من  جزء  على  كنيسا   2003 عام  في  أقاموا 
ذلك الحين يطعن الرجل في عملية االستيالء على أرضه في 
القرار  أّن  المستوطنة  مجلس  ويفيد  اإلسرائيلية.  المحاكم 
أصدر ردا على دعوى الرجل في المحكمة أنّه يمتلك األرض. 
وتعتبر مستوطنة كريات أربع واحدة من بين 250 مستوطنة 
وبؤرة استيطانية أقيمت في الضفة الغربية بما يتعارض مع 
البؤر  حالة  في  أيضا  اإلسرائيلي  والقانون  الدولي،  القانون 

االستيطانية.

وفي 24 كانون الثاني/يناير خطف مستوطن إسرائيلي رجال 
بالضرب  عليه  واعتدى  )الخليل(  سعير  قرية  من  فلسطينيا 
60 و35 شمال شرق الخليل. وأبلغ  بالقرب من مفترق شارع 
سيارة  توقفت  عندما   60 شارع  في  ينتظر  كان  الرجل  أن 
وخرج منها مستوطن إسرائيلية ورش مادة كيماوية في وجه 

هذا األسبوع
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http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_settlements_factsheet_december_2012_arabic.pdf
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الرجل الذي أغمي عليه. ومن ثم اختطف الرجل واعتدي عليه 
بالضرب وفق شهود عيان وتركه المستوطنون عند شارع 60 

من حيث نقل إلى المستشفى.

إسرائيليون  مستوطنون  هاجم  الثاني/يناير  كانون   25 وفي 
الظهر )جنين(. وأفاد  بالقرب من قرية سيلة  رجال فلسطينيا 
الرجل أّن المستوطنون حطموا زجاج سيارته الخلفي وحاولوا 
طعنه مما أدى إلى جرح يده ولكنهم الذوا بالفرار عند وصول 

فلسطينيين آخرين.

الحوادث(  عدد  في  مشمول  )غير  وهرب  دهس  حادث  وفي 
دهست سيارة مستوطن فتى يبلغ من العمر خمسة أعوام في 
الشارع الرئيسي بالقرب من قرية شوفا )طولكرم(. ويعد هذا 
أول حادث من نوعه في عام 2015. وخالل عام 2014 أصيب 
17 طفال باإلضافة إلى حالتي قتل  23 فلسطينيا من بينهم 

في حوادث متصلة بحركة المرور.

وأفادت مصادر إعالمية إسرائيلية عن وقوع أربع حوادث رشق 
بالحجارة نفذها فلسطينيون وأدت إلى إلحاق أضرار بسيارات 
مستوطنين إسرائيليين وإصابة ثالثة مستوطنين من بينهم 
بالقرب من   60 امرأة وطفلها أصيبا بشظايا زجاج في شارع 
مستوطن  وأصيب  الثاني/يناير،  كانون   23 في  سنجل  قرية 
 24 في  الشرقية(  )القدس  حنينا  بيت  من  بالقرب  إسرائيلي 

كانون الثاني/يناير .

في  والتهجير  الهدم  عمليات  من  موجة 
الضفة الغربية

هدمت السلطات اإلسرائيلية هذا األسبوع 41 مبنى فلسطينيًا 
في المنطقة )ج( في الضفة الغربية وأربعة مبان في القدس 
الشرقية بحجة عدم حصول المباني على تراخيص إسرائيلية 
ارتفاع  81 فلسطينيا. ويمثل هذا  للبناء، مما أدى إلى تهجير 
هدم  عملية   12 البالغ  األسبوعي  بالمتوسط  مقارنة  حاد 
 .2014 العام  في  أسبوعيا  شخص   23 تهجير  عن  أسفرت 
وقف  أمر   45 اإلسرائيلية  السلطات  أصدرت  ذلك  إلى  إضافة 

بناء وأمري هدم هذا االسبوع.

أربعة  الشرقية  القدس  في  اإلسرائيلية  السلطات  وهدمت 
مبان من بينها ثالثة منازل غير مأهولة أحدها شقة في مبنى 
بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء في حي 
العيسوية وجبل المكبر وشعفاط وراس العمود. وأدت عمليات 

الهدم هذه إلى تضرر 38 فلسطينيا من بينهم 21 الجئ.

مجموعه  ما  األسبوع  خالل  اإلسرائيلية  السلطات  وهدمت 
راس  تجمّع  في  سكنية  مبان  خمسة  بينها  من  مبان  تسعة 

إلى  أدى  مما  )أريحا(،  القلط  ودير  اهلل(  )رام  البدوي  الطين 
و16  الجئا   17 بينهم  من  فلسطينيا،   28 مجموعه  ما  تهجير 
طفال. وكانت جميع المباني التي هدمت في دير القلط تبرعت 

بها جهات مانحة.

19 كانون  أريحا أيضا هدمت السلطات اإلسرائيلية في  وفي 
وثالثة  سكنية  مبان  خمسة  بينها  من  مبنى   19 الثاني/يناير 
تعود  ماشية(  رأس   1,000 )تأوي  للماشية  مبان  و11  مطابخ 
أبو  الجفتلك  تجمّع  في  قرزلية  منطقة  من  لفلسطينيين 
مانحة.  جهات  بها  تبرعت  سبعة  المباني  بين  ومن  العجاج. 
وأدت هذا العملية إلى تهجير 29 شخصا من بينهم 14 طفال. 
من  لعائلة  يعود  متنقل  مسكن  هدم  ذلك  إلى  باإلضافة 

الجفتلك وتمّت مصادرته في 22 كانون الثاني/يناير.

الثاني/ 20 كانون  الخليل في  ونفذت ستة عمليات هدم في 
يناير تضمنت بئر مياه لالستخدام المنزلي والزراعي بالقرب 
من حلحول وأربع مبان من بينها منزالن في الرفاعية )الخليل(.

وفي 22 كانون الثاني/يناير هدمت ستة مبان من بينها ثالث 
مبان سكنية في بيت اكسا )القدس(، مما أدى إلى تهجير ثالث 

عائالت الجئين )14 شخصا من بينهم ثمانية أطفال(.

بناء  وقف  أوامر  األسبوع  هذا  اإلسرائيلية  السلطات  وسلمت 
ضد 45 مبنى في المنطقة )ج(: متنزه تبرعت به جهات مانحة 
شرق يطا )الخليل(؛ 32 مبنى في تجمّع خربة الدير )طوباس(؛ 

و12 منزال في قرية خربة بني حارث )رام اهلل(.

تجمّع  من  كل  األردن  غور  في  األسبوع  هذا  خالل  وتضرر 
نفذته  عسكري  تدريب  نتيجة  وابزيق  العجاج  أبو  الجفتلك 
العجاج  أبو  الجفتلك  تجمّع  في  وتمّ  اإلسرائيلية.  القوات 
تهجير خمس عائالت )29 شخصا( بصورة مؤقتة بين الساعة 
الساعة  وحتى  الثاني/يناير  كانون   26 في  صباحا  السادسة 
الثانية بعد منتصف الليل في 27 كانون الثاني/يناير. أما في 
تجمّع ابزيق فتم طرد 17 عائلة )135 شخصا( بعد تسلمهم 
أمرا شفهيا بين الساعة الثامنة صباحا والواحدة بعد منتصف 
الثاني/يناير.  كانون  و29   26 بين  ما  الفترة  في  يوميا  الليل 
عنها  أعلنت  منطقة  في  الواقع  ابزيق  تجمّع  في  ويعيش 
إسرائيل  منطقة عسكرية مغلفة ألغراض التدريب العسكري 
أو »منطقة إطالق نار«، 30 عائلة فلسطينية )176 فلسطينيا( 
العسكرية  التدريبات  نتيجة  متكررة  تهجير  لعمليات  تعرضت 

التي تنفذ في المنطقة.

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_fact_sheet_5_3_2014_en_.pdfhttp:/www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_fact_sheet_5_3_2014_en_.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_fact_sheet_5_3_2014_en_.pdfhttp:/www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_fact_sheet_5_3_2014_en_.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_firing_zone_factsheet_august_2012_arabic.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_firing_zone_factsheet_august_2012_arabic.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_firing_zone_factsheet_august_2012_arabic.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_firing_zone_factsheet_august_2012_arabic.pdf
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*The figure includes Palestinian injuries during the recent Israeli 
offensive on Gaza (10,500)

إصابة أربعة مدنيين فلسطينيين على يد 
المقيد  المناطق  في  اإلسرائيلية  القوات 

الوصول إليها
اإلسرائيلية  القوات  الفترة حوادث إطالق  استمرت خالل هذه 
النار في المناطق المقيد الوصول إليها في البر والبحر يوميا 
29 حادثا خالل الفترة التي شملها  حيث سجل ما ال يقل عن 
أطلقت  الثاني/يناير  كانون   23 في  وقع  حادث  وفي  التقرير. 
الفاصل  السياج  طول  على  المتمركزة  اإلسرائيلية  القوات 
في غزة شرق جباليا النار باتجاه مجموعة من الفلسطينيين 
الذين رشقوها بالحجارة مما أدى إلى إصابة مدني فلسطيني. 
وفي 13 حادثا على األقل أطلقت القوات البحرية اإلسرائيلية 
حدود  في  مبحرة  كانت  فلسطينية  صيد  قوارب  باتجاه  النار 
العودة  على  وأجبرتها  إسرائيل  تفرضها  التي  الستة  األميال 
و26   21 في  وقعا  األقل  على  حادثين  وفي  الشاطئ.  إلى 
النار  اإلسرائيلية  البحرية  القوات  أطلقت  الثاني/يناير  كانون 
باتجاه قوارب فلسطينية غرب بيت الهيا مما أدى إلى إصابة 
صيادي أسماك بأعيرة حية باإلضافة إلى صياد أسماك أصيب 
ثالثة  اإلسرائيلية  القوات  واعتقلت  قاربه.  من  سقوطه  بعد 
صيادين آخرين وطفلين يبلغان من العمر 13 و16 عاما في 26 
كانون الثاني/يناير بعد أن أطلقت القوات البحرية اإلسرائيلية 
التحذيرية باتجاه قوارب صيد فلسطينية غرب بيت  الطلقات 
الهيا. ويفيد مركز الميزان لحقوق اإلنسان أّن القوات البحرية 
مالبسهم  خلع  على  الخمسة  الصيادين  أجبرت  اإلسرائيلية 
قبل  اإلسرائيلي  الزورق  باتجاه  والسباحة  البحر  في  والقفز 

اعتقالهم. وقد غرق قارب الصيادين.

واعتقلت القوات اإلسرائيلية خالل األسبوع أربعة فلسطينيين 
أثناء محاولتهم التسلل إلى إسرائيل عبر السياج الفاصل. وفي 
حادث وقع في 23 كانون الثاني/يناير أطلقت القوات البحرية 
التسلل  أثناء محاولته  قارب فلسطيني  باتجاه  النار  المصرية 
واعتقال  فلسطيني  إصابة  إلى  أدى  مما  المصرية  المياه  إلى 

آخر. وتمّ مصادرة القارب أيضا.

إلى  الوصول  على  إسرائيل  تفرضها  التي  القيود  زالت  وما 
وعلى  غزة  في  الفاصل  السياج  طول  على  الواقعة  األراضي 
طول شواطئ غزة تقوض أمن ومصادر عيش الفلسطينيين. 
مناطق  إلى  الوصول  من  الفلسطينيين  القيود  هذه  وتحظر 
يعرض  وفرضها  األسماك  صيد  ومناطق  واسعة  زراعية 

المدنيين لمخاطر جسدية خطيرة.

يحاول  غزة  في  داخليا  المهجرين  أحد 
عدم  على  احتجاجا  نفسه  في  النار  إشعال 
ووكالة  منزله:  بناء  إعادة  على  قدرته 

األونروا تحذر أن »التهدئة« في خطر
حاول أحد المهجرين داخليا في غزة والبالغ من العمر 50 عاما 
إشعال النار في نفسه في 25 كانون الثاني/يناير داخل مركز 

)األونروا(  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  غوث  لوكالة  تابع 
وعدم  الصعبة  العيش  ظروف  على  احتجاجا  خانيونس  في 
الحربية  العمليات  خالل  دمّر  الذي  منزله  بناء  على  قدرته 
الدفاع  قوات  وتدخلت   .2014 تموز/يوليو-آب/أغسطس  في 

المدني والشرطة الفلسطينية بنجاح وأفشلت المحاولة.

ويعد الرجل من بين 12,000 مهجرا داخليا يعيشون حالية في 
الالجئين  وتشغيل  غوث  لوكالة  تابعة  جماعية  إسكان  مراكز 
الفلسطينيين )األونروا( في قطاع غزة منذ العمليات الحربية 
في تموز/يوليو-آب/أغسطس 2014 التي دمرت خاللها القوات 

اإلسرائيلية ما يزيد عن 100,000 منزل.

وفي بيان أصدرته وكالة األونروا في 27 كانون الثاني/يناير 
دوالر  مليون   135 على  سوى  تحصل  لم  أنّها  الوكالة  حذرت 
أمريكي من بين 720 مليون دوالر أمريكي مطلوبة من أجل 
عمليات اإلصالح والمساعدة في دفع اإليجار وأن جميع المبالغ 
التي تسلمتها استنفذت. وأضاف مدير األونروا روبيرت تيرنير 
أن عدم القدرة على عدم االستمرار في البرنامج قد يكون له 
»... تبعات خطيرة على التجمّعات المتضررة في غزة. فالناس 
يائسون والمجتمع الدولي ال يمكنه توفير حتى الحد األدنى – 
كإصالح منزل في الشتاء على سبيل المثال – ناهيك عن رفع 
الحصار والوصول إلى األسواق أو حرية التنقل. لقد قلنا سابقا 
أن الهدوء لن يدوم، واآلن حالة الهدوء ذاتها في دائرة الخطر.«

محطة توليد الكهرباء في غزة تضطر إلى 
وقف عمل أحد محركاتها

اضطرت محطة توليد كهرباء غزة في 21 كانون الثاني/يناير 
نقص  بسبب  العاملة  الثالثة  محركاتها  أحد  عمل  وقف  إلى 
ميغاوط.   60 إلى   80 اإلنتاج من  إلى خفض  أدى  مما  الوقود 

http://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/lack-funds-forces-unrwa-suspend-cash-assistance-repairs-damaged-and
http://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/lack-funds-forces-unrwa-suspend-cash-assistance-repairs-damaged-and
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For more information, please contact us at  ochaopt@un.org

النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة اإلنجليزية
يرجى المالحظة أن األرقام الواردة في هذا التقرير خاضعة للتغيير بناء على ورود معلومات اضافية.
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يزيد  ما  إلى  غزة  قطاع  في  الكهرباء  انقطاع  مستوى  وعاد 
عن 18 ساعة يوميا. وما زال انقطاع الكهرباء يؤثر سلبا على 
توفير الخدمات األساسية الروتينية في قطاع غزة التي تضطر 
بالوقود  تشغل  التي  االحتياطية  المولدات  على  االعتماد  إلى 
هي أيضا. وفي الفترة ما بين 19 و26 كانون الثاني/يناير تمّ 
توفير 145,000 لتر من الوقود بصورة طارئة لما يقرب من 

12 مرفقا حيويا من بينها مستشفيات.

إلى  وللعمل بمحركات ثالثة تحتاج محطة توليد كهرباء غزة 
الوقود  نقص  جانب  وإلى  يوميا.  الوقود  من  لتر   450,000
تواجه المحطة تحديات بسبب عدم قدرتها على تخزين الوقود 
وذلك  لتر  مليون   1.5 أقل من  أن تخزن سوى  إذا ال تستطيع 
بعد أن دمرت القوات اإلسرائيلية خزانين للوقود تبلغ سعة كل 
الصراع في تموز/ أثناء  لتر في غارة جوية  10 مليون  منهما 

يوليو-آب/أغسطس.

أمام  استثنائية  بصورة  رفح  معبر  فتح 
الحركة في االتجاهين لمدة ثالثة أيام

استثنائية  بصورة  غزة  وقطاع  مصر  بين  رفح  معبر  فتح 
باالتجاهين في الفترة ما بين 20 إلى 22 كانون الثاني/يناير 
طبية  مواد  تحمل  إنسانية  قافلة  ولمرور  المسافرين  أمام 
وغذائية. وخالل هذه الفترة أفاد مدير سلطات الحدود والمعابر 
في غزة أّن ما يقرب من 1,507 شخص معظمهم من المرضى 
والطالب تمكنوا من مغادرة غزة إضافة إلى 1,265 تمكنوا من 
من  سراحهم  أطلق  فلسطينيا   45 بينهم  من  إليها،  العودة 
السجن بعد احتجازهم بسبب دخلوهم إلى مصر بصورة غير 
قانونية أو الدخول من مصر عبر البحر إلى أوروبا بصورة غير 
إلى  الدخول  من  شخصا   114 منع  ذلك  إلى  إضافة  قانونية. 

مصر ألسباب مجهولة.

وفي 21 كانون الثاني/يناير سمح لقافلة إنسانية تتضمن 13 
شاحنة )175 طنا( من المستلزمات الطبية والغذائية من دولة 

اإلمارات العربية المتحدة الدخول إلى غزة عبر معبر رفح.

األول/ تشرين   24 في  المعبر  المصرية  السلطات  وأغلقت 
أكتوبر 2014 في أعقاب الهجمات التي وقعت في شبه جزيرة 
سيناء وأدت إلى مقتل 30 جنديا مصريا، ومنذ ذلك الوقت لم 
يفتح المعبر سوى بصورة جزئية أمام الداخلين إلى غزة فقط 
في الفترة ما بين 26 تشرين الثاني/نوفمبر و1 كانون األول/

23 كانون  21 و  الفترة ما بين  ديسمبر، وفي االتجاهين في 

الحدود  أفاد مدير سلطات  الفترة  األول/ديسمبر. وخالل هذه 
والمعابر في غزة أّن ما يقرب من 1,516 شخص معظمهم من 
المرضى والطالب تمكنوا من مغادرة غزة إضافة إلى 4,078 
تمكنوا من العودة إليها.  وهناك ما يقرب من 17,000 شخص 
غزة،  من  الخروج  ينتظرون  مرضى  بينهم  من  مسجلين 
باإلضافة إلى 37,000 غيرهم يرغبون بالخروج من غزة من 
بينهم حجاج يرغبون بالسفر إلى المملكة العربية السعودية. 
بالمائة   57 أو  يوما   207 رفح  معبر  أغلق   2014 عام  وخالل 
اإلسرائيلية  القيود  أثر  من  اإلغالق  هذا  ويزيد  العام.  من 
األشخاص عبر معبر  تنقل  منذ زمن طويل على  المفروضة 
إيريز مع إسرائيل. وما تزال الغالبية العظمى من سكان غزة 

غير قادرة على العبور عبر معبر رفح أو معبر إيريز.


