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  غزة حرب على سنة
  
  الفلسطينية اإلصابات

   
 

 بشأن دقة واألكثر الروتينية التقارير أفضل ربما غزة، فرع – اإلنسان حلقوق الفلسطيني املركز يقدم
 املنازل، وتهديم واالعتقاالت، األراضي، جرف عمليات إىل واألضرار، الوفيات من( الفلسطينية اخلسائر

 احتالل عن والناجمة احملتلة، األراضي يف) األضرار حلدوث الصحيح الوقت بتحديد خاص اهتمام مع
 املنظمة هو اإلنسان حلقوق الفلسطيني املركز كان املسبوك، الرصاص عملية فخالل. املستمر إسرائيل
 تغطي وأرقامه الفلسطينية، املدنية اإلصابات عن مفصلة روتينية تقارير تقديم على القادرة الوحيدة

 الذي اجلانب األحادي النار إطالق وقف حتى ،2008 ديسمبر/األول كانون 27 يف احلرب بدء منذ الفترة
 واستكمال ذاك، النار إطالق وقف بين وفيما. 2009 يناير/الثاين كانون 18 يف باكراً إسرائيل فرضته

 نار إطالق يف اثنان( األقل على غزيين 3 جُرح يناير،/الثاين كانون 21 يف اإلسرائيلي اجليش انسحاب
 اإلسرائيلي؛ للجيش متفجرة غير قذيفة جرّاء وواحد إسرائيل، داخل اجلنوبية غزة حدود على جنود من

 اجملاميع يف تُدخل مل األرقام وهذه). املدنيين من – كلهم يكن مل إن – األقل على الثالثة هؤالء من واحد
 عملية بعد ملا إسرائيل استراتيجيا جرّاء إصابات تشكل ألنها اإلنسان حلقوق الفلسطيني للمركز الكلية

: أنظر مباشرة، احلرب انتهاء بعد البيئة بشأن املعلومات من ملزيد( غزة جتاه املسبوك الرصاص
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 للمركز التابعة واخلاصة األسبوعية التقارير خمتلف من اجلدول هذا يف األرقام اختيرت وقد( 319‐286
 وهي www.pchrgaza.org: اإللكتروين املوقع يف اإلنترنت على واملتوفرة اإلنسان، حلقوق الفلسطيني

 هم فقط واألطفال النساء أن اعتبرت والتي( إسرائيل ذكرتها التي تلك من دقة أكثر طبعاً،) األرقام(
 األمم وكاالت قدمتها التي تلك من أيضاً دقة وأكثر ،)مقاتلون جميعهم الراشدين الذكور وأن املدنيون،

 املصابين ثلث نحو أن بتحفظ قدّرت والتي مدنيون، هم جميعاً واألطفال النساء بأن أقرت التي( املتحدة
  %).50 بـ املدنية اإلصابات نسبة تقدير إىل وصوالً احملاربين، من ليس الراشدين الذكور من

 بشكل تختلف ما غالباً واألطفال، بالنساء املتعلقة تلك وخصوصاً األرقام، أن إىل اإلشارة جتدر ذلك، ومع
 ووزارة الفلسطينية املستشفيات تقدمها التي تلك عن) آخر إىل أسبوع من وهبوطاً ارتفاعاً( دراماتيكي

 أرقام إعطاء الصحة، شؤون عن املسؤولين حماولة نتيجة هو األرجح، على وذلك، غزة، يف الصحة
 على) غالباً وربما( أحياناً  واعتماداً احلوادث، عنه تتكشف ما على ارتكازاً يومي، أساس على لإلصابات

 أن احملتمل غير من فإنه ذلك، إىل باإلضافة. واحلصار القصف حتت تقع أماكن من ملصادر تقديرات
. فوراً واإلصابات الوفيات تدفق تسجيل من املكثفة، اإلسرائيلية الهجمات خالل املستشفيات، تتمكن
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 يستطيع التي املسجلة الوفيات تُظهر وهي أسبوعيًا، تصدر اإلنسان حلقوق الفلسطيني املركز وأرقام
 على احلصول وفور التقارير، صدور بعد األرقام يعدّل املركز أن كما مستقل، بشكل توثيقها املركز

 تستشهد ما قليالً اإلعالم وسائل لكن أكثر، بالثقة جديرة تُعتبر أرقامهم فإن ولهذا،. اجلديدة املعلومات
 واجلرحى العسكريين للقتلى هنا املدرجة األسبوعية األرقام إن. التقارير إصدار يف التأخر بسبب بها

 طريق عن إليها التوصل جرى وإنما اإلنسان، حلقوق الفلسطيني املركز عن تصدر مل م،أمره يف املشكوك
  .املسجلة اإلصابات إجمايل من املدنية والشرطة للمدنيين املركز إحصائيات طرح
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  املصادر
 بحسب مقاتلين يُعتبرون ال وبالتايل القتال، يف يشاركوا مل الذين املدنية الشرطة من هؤالء  )1(

  .الدويل القانون
  .ذلك بعد اجلرحى لعدد حتديثاً اإلنسان حلقوق الفلسطيني املركز يجر مل  )2(
 – 15 الفترة خالل األسبوعي تقريره إىل املعلومات هذه اإلنسان حلقوق الفلسطيني املركز أضاف  )3(

. www.pchrgaza.org: اإللكتروين املوقع يف اإلنترنت على متوفرة وهي ،2009 يناير/الثاين كانون 21
 26و 19 يف املركز أصدرها التي واملعدلة، النهائية اإلصابات أرقام لتشمل األرقام هذه حتديث يجر ومل
  ).أعاله اجلداول أنظر( مارس/آذار

 – 15 الفترة خالل األسبوعي تقريره إىل املعلومات هذه اإلنسان حلقوق الفلسطيني املركز أضاف  )4(
. www.pchrgaza.org اإللكتروين املوقع يف اإلنترنت على متوفرة وهي ،2009 يناير/الثاين كانون 21
 26و 19 يف املركز أصدرها التي واملعدّلة النهائية اإلصابات أرقام لتشمل األرقام هذه حتديث يجر ومل
 بين املدنيين عدد حساب اإلنسان حلقوق الفلسطيني املركز يحاول مل: مالحظة). أعاله أنظر( مارس/آذار

 يكوّن) ككل% 60( اجلرحى واألطفال النساء نسبتي دمج فإن السبب، ولهذا جسيمة، مهمة ألنها اجلرحى،
  .اجلرحى بين للمدنيين األدنى املئوية النسبة

 السابق األسبوعي التقرير يف عليه كان عّما حاد بشكل انخفض الرقم هذا أن هو تفسيره، يتعذر ما  )5(
  .يونس خان منطقة يف مصابة امرأة 95 هناك أن فيه جاء والذي اإلنسان، حلقوق الفلسطيني للمركز

 السابق األسبوعي التقرير يف عليه كان عّما حاد بشكل انخفض الرقم هذا أن هو تفسيره، يتعذر ما  )6(
 .يونس خان منطقة يف مصاباً ولداً 171 ثمة أن فيه جاء والذي اإلنسان، حلقوق الفلسطيني للمركز



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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