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  سنة على حرب غزة
 

  
 الدمار الالحق بالفلسطينيين وممتلكاتهم

 خالل عملية الرصاص املسبوك
  

أنظر ( 4336فلسطينياً على األقل، وجُرح  1417خالل عملية الرصاص املسبوك، ُقتل 
والطلعات اإلسرائيلية والصواريخ الفلسطينية املستخدَمة، اإلصابات اليومية : "أعاله

وتقدم القائمة أدناه ). ، ص   "اإلصابات الفلسطينية: "، ص   ؛ وأيضاً"يف إحصاء يومي
  .تفصيالت إضافية بشأن اخلسائر اإلنسانية واملادية جرّاء تلك العملية

 
 )1.(منزل 6400: منازل مهدمة أو متضررة يتعذر إصالحها -
 )2.(منزل 46.000: منازل متضررة نوعاً ما -
 )3.(شخص 100.000: غزيون مشردون -
كانون  20عدد األشخاص الذين كانوا يعيشون يف مالجئ األونروا يف  -

 )4.(شخصاً 18.035: 2009يناير /الثاين
 )5%.(90نحو : نسبة الغزيين املعتمدين كلياً على املساعدات الغذائية -
 )6.(طفل 2200 – 2000: عدد األطفال األيتام -
عدد حاالت البتر احلديثة واملسجلة لدى مركز األطراف االصطناعية والشلل يف  -

 )7.(حالة 100: 2009يناير /مدينة غزة بحلول كانون الثاين
 )8%.(96: نسبة سكان غزة الذين يشكون من الكآبة واليأس -
لغزيين الذين يحتاجون إىل معاجلة نفسية تقدير ملنظمة الصحة العاملية عن ا -

بسبب التأثيرات الطويلة األمد لألضرار واخلسائر التي تكبدوها خالل عملية الرصاص 
 )9.(شخص 50.000 – 25.000: املسبوك

 )10.(مبنى 25: املباين احلكومية املهدمة أو املتضررة بشدة -
 )11.(مركزاً  60: مراكز الشرطة املهدمة أو املتضررة بشدة -
 415: الورش واملنشآت الصناعية واملصانع املهدمة أو املتضررة بشدة -

 )12.(مبنى
 )13.(مبنى 34: املستشفيات والعيادات املهدمة أو املتضررة بشدة -
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 )14.(مدرسة 214: املدارس املهدمة أو املتضررة بشدة -
 )15.(جامعاً وكنيسة 52: اجلوامع والكنائس املهدمة أو املتضررة بشدة -
 )16.(مؤسسة 21: املؤسسات اخلاصة املهدمة أو املتضررة بشدة -
 )17.(جمعيات 10: اجلمعيات اخليرية املهدمة أو املتضررة بشدة -
 )18.(مؤسسات 5: املؤسسات اإلعالمية واملرافق املهدمة أو املتضررة بشدة -
 )19.(موانئ 3: موانئ الصيد املهدمة أو املتضررة بشدة -
 )20.(خزانات 5708: نات املياه على األسطح املدمرة كلياًعدد خزا -
من البنى التحتية % 80: نسبة البنى التحتية الزراعية واحملاصيل املدمرة كلها -

 )21.(الزراعية
 )22.(دونماً 61.930: الدونمات الزراعية التي تم جرفها -
 )23.(حيواناً 35.750: عدد األبقار واألغنام واملاعز التي نفقت -
 )24(ما يزيد على املليون طائر: عدد الدجاج والطيور األُخرى التي نفقت -
عدد العائالت التي تعتمد على الزراعة وصيد السمك، أو تربية املاشية، والتي  -

 )25.(عائلة 13.000: تضرر رزقها بشكل بالغ
 )26.(طن 600.000: أطنان األنقاض التي يجب إزالتها -
بما فيه الضرر الكبير الذي حلق بمياه غزة، (باملمتلكات  جمموع الضرر الالحق -

 )27.(مليار دوالر أميركي 1.9 – 1.6): والكهرباء، والبنى التحتية للطرقات
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 .غزة
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  Mideast مليار دوالر أميركي، بينما ذكر مسؤولون غربيون يف جملة 1.9الرقم بـ 
Mirror    )30مليار دوالر أميركي 1.6أن الرقم هو ) 2009 يناير/كانون الثاين. 


