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  سنة على حرب غزة
  

  مؤشرات إحصائية عشية عملية الرصاص املسبوك
   

، 2008ديسمبر /كانون األول 27عندما شنت إسرائيل عملية الرصاص املسبوك يف 
، 2006فبراير /شباطكان قطاع غزة يعاين جرّاء إغالق احلدود بدرجات متفاوتة منذ 

فاعتباراً من . فوزاً ساحقاً يف االنتخابات التشريعية الفلسطينية" حماس"أي بعد فوز 
ذلك التاريخ، بدأت إسرائيل بحظر الصادرات من غزة، وحدَّدت الواردات لتقتصر على 
احلد األدنى من املعونات اإلنسانية والسلع األساسية، وذلك يف حماولة منها للضغط 

، 2007يونيو /لكن بعد استيالء هذه األخيرة على غزة يف حزيران". حماس"على 
بما يف ذلك تقييد دخول الوقود (أغلقت إسرائيل حدود غزة بشكل كامل تقريباً 

ومل تخفف من شدة القيود إالّ جزئياً بعد ذلك، وهذا على الرغم من ) والتغذية الكهربائية
واألرقام . واستمر ستة أشهر 2008نيو يو/وقف إطالق النار الذي بدأ يف حزيران

اإلحصائية التالية أدناه، تعكس األوضاع التي كانت سائدة يف غزة خالل األسابيع 
  التي سبقت عملية الرصاص املسبوك

.  
  )1%.(79: نسبة الغزيين املصنَّفين فقراء -
  )2%.(35": فقر مدقع"نسبة الغزيين الذين يعيشون يف  -

): أو مالية/غذائية و(تلقون مساعدات من األمم املتحدة نسبة الغزيين الذين ي -
76).%3(  

  )4%.(49: معدل البطالة بين الغزيين الذين ال يزالون يبحثون عن عمل -
  )5%.(68: نسبة عمال القطاع اخلاص يف غزة الذين تم تسريحهم من العمل -
يلية على التصدير عدد املؤسسات الصناعية يف غزة التي أُغلقت جرّاء القيود اإلسرائ -

  )6.(مؤسسة 3877: مؤسسة 3900واالستيراد، من جمموع 
قيمة املشاريع اإلنشائية كلها التابعة لألمم املتحدة والقطاع اخلاص، والتي تم  -

  )7.(مليون دوالر أميركي 370: تعليق تنفيذها جرّاء احلصار اإلسرائيلي
وا كي تستمر يف توزيع املعونات الكمية اليومية حلموالت الشاحنات الالزمة لألونر -

  )8.(شاحنة 80 – 70: الغذائية
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معدل حموالت الشاحنات اليومية من املواد الغذائية، والتابعة لألونروا، يف تشرين  -
  )9.(شاحنات 4.6: 2008نوفمبر /الثاين

حموالت الشاحنات اليومية من املواد الغذائية، والتابعة لألونروا، يف كانون  -
  )10.(شاحنة 15 – 5: 2008ديسمبر /األول

املعدل األسبوعي األدنى للشاحنات الالزمة لتلبية احلاجات اإلنسانية األساسية  -
  )11.(شاحنة 3500: ألهايل غزة

دخل غزة أسبوعيًا خالل كانون معدل شاحنات املعونة اإلنسانية التي كانت ت -
  )12.(شاحنة تقريباً 300: 2008ديسمبر /األول

عدد األدوية املصنفة ضمن األدوية الضرورية التي يجب توفرها يف املستشفيات  -
 95: دواء 473والعيادات، والتي كانت مفقودة يف أنحاء غزة كلها، وذلك من جمموع 

  )13.(دواء
  )14%.(27: على الزراعة بشكل أساسي نسبة الغزيين الذين يعتمدون -
نسبة أراضي غزة الصاحلة للزراعة، واملوجودة ضمن املناطق التي تعتبرها إسرائيل  -
، والتي يتعرَّض فيها الفلسطينيون روتينياً، إلطالق النار إذا ما "حمظوراً دخولها"

  )15%.(43: شوهدوا فيها
  )16%.(70: اء النقص يف املياهنسبة األراضي الزراعية احملرومة من الري جرّ  -
االرتفاع األقصى للمحاصيل التي كانت األوامر العسكرية تسمح للمزارعين بزراعتها  -

  )17.(سم 40: واضحة أمام اجليش اإلسرائيلي" جماالت الرؤية"من أجل إبقاء 
اخلسائر املباشرة التي أصيب بها القطاع الزراعي يف غزة جرّاء إغالق احملطات  -

  )18.(مليون دوالر أميركي 15: 2008النهائية لوسائل النقل يف سنة 
كمية الوقود الصناعي اخملصص حملطة توليد الطاقة الكهربائية يف غزة، والتي  -

  )19.(من احلاجات األساسية% 20: سُمح بدخولها إىل غزة
لالزمة ا(من احلاجات األساسية % 3: كمية وقود الديزل التي سمح بدخولها إىل غزة -

  )20).(لشاحنات وكالة األونروا كي تتمكن من إيصال املعونات الغذائية
من احلاجات % 5: كمية وقود الطهي التي كان يسمح بدخولها إىل غزة -

  )21.(األساسية
عدد األيام التي فرغ فيها املستشفيان األساسيان يف غزة من وقود الطهي قبل شن  -

  )22(.يوماً 34: عملية الرصاص املسبوك
عدد اخملابز يف غزة التي اضطرت إىل إغالق أبوابها جرّاء عدم توفر وقود الطهي  -

  )23.(خمبزاً 47خمبزاً من جمموع  30: والدقيق
من احلاجات % 22: واردات العلف التي وصلت إىل مربّي احليوانات يف غزة -

  )24.(األساسية
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ؤسسات التفريخ يف غزة جرّاء عدد أفراخ الدجاج التي تم قتلها قتالً رحيماً يف م -
 400.000: النقص اخلطر يف العلف ويف وقود الطهي الالزمَيْن حلضن البيض

  )25.(فرخ
  )26%.(70: الدواجن كنسبة مئوية من جمموع مصادر البروتين بالنسبة إىل الغزيين -
  )27%.(60: أيام 7 – 5نسبة الغزيين الذين يحصلون على املاء مرة واحدة فقط كل  -
  )28.(بئراً 80: نسبة آبار غزة التي كانت صاحلة لالستعمال جزئياً -
نسبة املياه الصاحلة للشرب، والتي تطابق معايير منظمة الصحة العاملية، جّراء  -

القيود اإلسرائيلية التي أدت إىل نقص مادتي الكلور والوقود الالزمتين لتشغيل 
  )29%.(20: مصانع املعاجلة

مياه الصرف غير املعاجلة، والتي تم تصريفها يف البحر األبيض عدد اللترات من  -
املتوسط جّراء نقص مادتي الكلور والطاقة الكهربائية الالزمتين لتشغيل مصانع 

  )30.(مليون لتر 40: املعاجلة
ترتيب غزة يف قائمة احلاالت الطارئة التي تتطلب مناشدة إنسانية من جانب األمم  -

  � )31).(د الكونغو والسودانبع(الثالثة : املتحدة
  

  املصادر
دوالر يف اليوم  2.30هو أن يعيش اإلنسان بأقل من " الفقر"تعريف حالة  (1)

ه كافية فقط لتأمين احلد األدنى من حاجات الواحد، أو أن تكون النقود التي يف حيازت
  :انظر. الطعام واملسكن وامللبس والرعاية الصحية والتعليم، وغير ذلك

Palestine Monitor, “Factsheet: Poverty”, 18 December 2008; World Bank 
Group, “Country Brief: Middle East and North Africa Region – West 

Bank and Gaza”, September 2008. 
سنتاً يف اليوم الواحد،  50هو أن يعيش اإلنسان بأقل من " الفقر املدقع"تعريف  (2)

أو أن تكون النقود التي يف حيازته كافية فقط لتأمين احلد األدنى من حاجات /و
الرعاية : الطعام وامللبس واملسكن، ومن دون أن تشمل احلاجات األُخرى، مثالً

. يم، أو وسائل النقل، أو املصروفات الشخصية، أو اللوازم املنزليةالصحية، أو التعل
  .Ibid :انظر
شخص  265.000الجئ، و 750.000عشية عملية الرصاص املسبوك، تلقى  (3)

. من غير الالجئين، معونات من خالل برنامج الغذاء العاملي التابع لألمم املتحدة
  :انظر

ANERA Fact Sheet, “Gaza Statistics before and after the Bombardment”, 
3 February 2009, UN Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs (OCHA), “Protection of Civilians Weekly Report”, 3-16 

December, 2008. 
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(4) Sara Roy, “If Gaza Falls”, London Review of Books, 1 January 
2009. 

(5) International Crisis Group, “Ruling Palestine I: Gaza under 
Hamas”, 19 March 2008. 

(6) ANERA Fact Sheet, op. cit. 
(7) OCHA, “Special Focus: The Closure of the Gaza Strip: The 

Economic and Humanitarian Consequences”, December 2007. 
  .، مل يتم إحياء أي من املشاريع2008ديسمبر /وبدءاً من كانون األول 

(8) Amnesty, CARE International-UK, CAFOD, Christian Aid, 
Medecins du Monde-UK, Oxfam, Save the Children-UK and Trocaire, 

“The Gaza Strip: A Humanitarian Implosion”, 8 February 2008. 
(9) Roy, op. cit. 

(10) OCHA, “Protection of Civilians Weekly Reports”, 25 November - 
2 December 2008 and 3-16 December 2008. 

 ANERA Fact :شاحنة، ومذكور يف 500وضع على أساس رقم يومي هو  (11)
Sheet, op. cit.  

(12) Save the Children Fact Sheet, “Children of the Gaza Crisis”, Save 
the Children Report, 9 February 2009. 

(13) OCHA, “Protection of Civilians Weekly Report”, 17-23 December 
2008. 

(14) CIA World Factbook, 2008; UNRWA and Palestinian Central 
Bureau of Statistics, July 2008. 

(15) Ibid. 
(16) ANERA Fact Sheet, op. cit. 
والبطاطا كانا أكثر احملاصيل شيوعاً من بقية ) الفراولة(الفريز  وبالتايل، فإن (17)

 Heather Sharp, “Guide: Gaza under Blockade”, BBC :انظر. احملاصيل
News, Jerusalem, 11 November 2008; Amnesty, CARE International-
UK, CAFOD, Christian Aid, Medecins du Monde-UK, Oxfam, Save the 

Children-UK and Trocaire, op. cit. 
(18) PALTRADE (Palestinian Trade Center), “Gaza Terminals 

Movement Monitoring Monthly Report”, December 2008. 
(19) Palestinian Center for Human Rights (PCHR), “Weekly Report on 

Israeli Human Rights Violations in the Occupied Palestinian Territory”, 
20-26 November 2008. 

(20) Ibid. 
(21) Ibid. 
(22) Roy, op. cit. 
(23) Ibid. 
(24) OCHA, “Humanitarian Monitor – November 2008”, 16 December 

2008. 
(25) Ibid. 
(26) Roy, op. cit. 
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(27) OCHA, “Protection of Civilians Weekly Report”, 17-23 December 
2008. 

(28) OCHA, “Humanitarian Monitor – November 2008”, op. cit. 
(29) ANERA Fact Sheet, op. cit. 
(30) OCHA, “Humanitarian Monitor – November 2008”, op. cit. 
(31) Amnesty, CARE International-UK, CAFOD, Christian Aid, 

Medecins du Monde-UK, Oxfam, Save the Children-UK and Trocaire, 
op. cit. 
، والتي بلغت قيمتها ضعف تلك 2008إن املناشدة اإلنسانية الصادرة يف سنة  

مليون دوالر  462، طالبت بمساهمات من املانحين بلغت 2006الصادرة يف سنة 
 .أميركي

 



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


