
  
  األمم المتحدة 

  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 
  تقرير عن الوضع في قطاع غزة

   2007 شباط 6
  تصاعد سريع في عد القتلى والجرحى في قطاع غزة

    الداخلي االقتتال
)  شباط3-1( الداخلي االقتتال من أيام خالل ثالثة 242 وجرح أطفال ربعةا من بينهم فلسطيني 33قتل على األقل 

 القوة التنفيذّية من الجهة األخرى، وأعضاءوات األمن الفلسطينّية ومسلحي فتح من جهة ومسلحي حماس بين ق
  . حسب المعلومات التي وردت من وزارة الصحة الفلسطينّية

  . اإلنساننصف الجرحى آانوا من المدنيين عابري السبيل حسب ما ورد من المرآز الفلسطيني لحقوق 
 وأما طفًال 11 من بينهم 86 2007 من القتلى خالل العام الجاري اإلجماليلقتلى يجعل العدد هذا العدد األخير من ا

  . 2005 في العام 11 و 2006 الداخلي في العام االقتتال قتيل نتيجة 146، مقارنًة مع 486 إلىعدد الجرحى فيصل 
  

 لزم غالبّية إذ، إليهانوع الدخول  مناطق ممإلىللمرة الثانّية خالل األسبوعين األخيرين تحولت شوارع غزة 
 بواسطة البلوآات األسمنتّية وحاويات للشوارع إغالق األخيرة االقتتال أعمالوقد شهدت . المواطنون بيوتهم

 بطاقات هوياتهم إبرازن من المواطنين يالنفايات ونصب الحواجز التي سيطر عليها المسلحون المقنعون طالب
 البيوت والعمارات العالّية مما دب الرعب في قلوب مواطني قطاع أسطحناصة على آما تواجد الق. للمرور عبرها

  .  مليون فلسطيني1,4غزة البالغ عددهم 
  

حدث هذا ا.  في مدينة غزةاإلسالميةدًا الجامعة ياستهدفت المجموعات المسلحة المؤسسات التعليمّية وتحد
 نتيجة  مرجع 03,00 من أآثر  ابلغ عن تدميرإذمكتبة  الجامعة من بينها الألقسام ضررًا آبيرًا االستهداف
  . االشتباآات

  .  شباط الجاري3 و 2قام المسلحون بتدمير مكاتب في جامعة القدس المفتوحة في مدينة غزة ورفح يومي 
  

،  مكاتبهم تحت تهديد السالح إخالء صوت العمل الفلسطيني في جباليا على إذاعة شباط، اجبر العاملون في 2يوم 
 الضرر وأحدثواوفي اليوم نفسه اقتحم مسلحون بناية بلدّية غزة . مكاتبدها قام المسلحون بتخريب محتويات الوبع
  .  مرآبة آما قاموا بسرقة المعدات واألجهزة35في 

  
  ة يالحالة اإلنسان

  :  سوءًا في قطاع غزةاإلنساني يزداد الوضع أن العنف هذه من المتوقع أعمالفي حال استمرار 
 بإغالق) األنروا(قامت المدارس التابعة لوآالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين :  التعليمإلىالوصول  •

 أعادتوبينما .  شباط4 شباط الجاري وفي مدينة غزة يوم 3 في شمال قطاع غزة ومدينة غزة يوم أبوابها
غيب الطالب من المدارس لقلق الوالدين  شباط لوحظ ت5 لمتابعة الدوام في مدينة غزة يوم أبوابهاالمدارس فتح 

وحتى اليوم ولألسبوع الثاني على التوالي تبقى المدارس التابعة لوزارة التربّية . من المنازلبإخراج أطفالهم 
 . والتعليم الفلسطينّية مغلقة بسبب العطلة الشتوّية

  



 الطريقين الوحيدين إغالق إلى  المواجهات بين المسلحين الفلسطينيين في وسط القطاعأدت: حرّية التنقل •
 إلى مما منع التنقل من الشمال الشاطئ طريق صالح الدين وطريق –تين تربطان مدينة غزة مع الجنوب لال

 .  والحافالت عن العملاألجرة تسياراتوقفت العديد من . الجنوب وبالعكس
  
يد من المكاتب د العأغلقت دديللعنف الشولم يذهبوا للعمل نتيجة ن منازلهم وم المواطنلز: االقتصاديةاألبعاد  •

 الخدمات األساسّية إلى المحال التجارّية الخاصة مما الحق ضررًا في الوصول إلى باإلضافة أبوابهاومّية كالح
 . وفي المجال التجاري أيضًا

  
 : توفير الخدمات األساسّية •
  

 في حادثتين كمر الفلسطيني وذل تابعة لجمعّية الهالل األحإسعاف تسيارا الداخلي االقتتالاستهدف  -
 بالرصاص آما قام اإلسعاف سيارات أصيبتوفي الحالتين .  شباط3مختلفتين في مدينة غزة يوم 
 ممرض يعمل في وزارة الصحة الفلسطينّية بجراح أصيب شباط، 2يوم . المسلحون بتفتيشها وطواقمها 

 إلىجمعّية الهالل األحمر الفلسطيني  وطواقم تسياراهذا وقد تعرضت .  الرصاصإطالقخطيرة نتيجة 
  .  آانون الثاني 29 و 25خروقات مشابهة في القطاع بين 

 في عمل الجهاز الصحي بالرغم من المواجهات التي حدثت في إعاقاتلم تبلغ وزارة الصحة العالمّية عن  -
 إآمالشفى عمله من اجل ضمان تابع غالبّية طاقم المست. داخل مستشفى الشفاء وحوله في مدينة غزة

 . تقديم الخدمات
بشكل عام توقف جمع النفايات في مدينة غزة بسبب الضرر الذي تعرضت له مرآبات البلدّية والعنف  -

 .  مشاآل في الصحة العامةإلى يؤدي أن تواصل هذا األمر فمن شانه وإذ. المتواصل
  

  
 استهالك عدد آبير من الضمادات ووسائل إلى أدىجرحى العدد المرتفع من ال: النقص في األدوّية األساسّية •

 عبوة لفحص الدم لوزارة الصحة 4,000قدمت مؤسسة ميرلين للمساعدة الطبّية .  األخرى اإلسعاف
 من إضافي آيس دم 3,000 آير  نقل تنوي مؤسسةآما . أسبوعين تكفي مدة أنالفلسطينّية التي من شاتها 

 وزارة الصحة إلى أخرى إسعافالدولّية للصليب األحمر ضمادات ومعدات قدمت اللجنة . الضفة الغربّية
 .  العنف سيرفع من الطلب للحصول على هذه المواد الضرورّيةأعمال أي استمرار في إن. الفلسطينّية

 
 إلطالق العنف في آافة المناطق في القطاع ازداد احتمال التعرض أعمالبسبب انتشار :  األجنبيةالمؤسسات  •

سسات األجنبّية بتخفيض عدد موظفيها  مؤوفي مثل هذه الظروف غير المستقرة قد تقوم ال.  الخطف أوار الن
لم تتمكن مكاتب األمم المتحدة من . اني الذي يزداد سوءًاس الوضع األنإلى االستجابة مما سيحد من نجاعة أآثر

ا بالرصاص نتيجة لالقتتال الذي شهدته  المقر الرئيسي لمكاتب األنرووامتلئ شباط آما 4فتح مكاتبها يوم 
 .  القريبةاإلسالميةامعة جال

  
 قطاع غزة بالذات لعدم تمكن أهالية في صفوف ك شعور متزايد بفقدان األمل والقو هنا:ألثر النفسيا •

 . المواطنين من مغادرة القطاع
  
 آارني -بقي معبر المنطار. د الغذائّيةوارم عن نقص في الاإلبالغلم يتم : النقص في الموارد الغذائّية األساسّية  •

 قامت العديد أخرىومن جهة . واإلنسانيةوارد التجارّية م آانون الثاني الستيراد ال25مفتوحًا بشكل يومي منذ 
 .  خالل المواجهاتأبوابها بإغالقمن المحال التجارية 

  
  

   معبر رفح الحدودي
 رفح أنوبما  . 11:45 في الساعة أخرى مرة أغلقمين ولكنه فتح معبر رفح صباح اليوم لمرور المغادرين والقاد

 مغادرة قطاع آملين مواطن 12,000 -10,000 آانون الثاني الماضي فقد تجمهر بين 8لم يفتح للمغادرين منذ 



 األوروبيبعثة االتحاد  شخص بمهاجمة المعبر مما اجبر 500 حالة الضيق والتوتر قام حوالي ازديادبسبب . غزة
  .  على مغادرة المعبرعدة الحدوديةللمسا

  
   السياق

 أفراد تابعة لحماس مع مسلحينة عوم شباط الجاري بينما هاجمت مج1ديد وسط قطاع غزة يوم ج العنف من ابد
  فيما يتعلقوال زال هناك عدم معرفة. من القوة التنفيذّية مجموعة من الحاويات في طريقها من جنوب القطاع

 احتوت أنها فتح للحرس الرئاسي بينما تقول أسلحة الحاوية احتوت على أن تقول حماس إذ، محتويات الحاوّيةب
 من أربعةقتل . وحتى آتابة هذه السطور لم يتدخل طرف ثالث للكشف عن ما احتوت الحاوّية. المعدات اللوجيستّية

ر سبيل من بينهم سبعة  عاب14 بجراح من بينهم آخرين 34 وأصيب الحرس الرئاسي في هذا الهجوم آما أفراد
 41 العمر بجراحها تبلغ من متأثرة امرأةآما توفيت ) .المرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسانحسب ما ورد من  (أطفال

  .عامًا في اليوم التالي 
  

تتابع القتال بين الطرفين في مناطق شمالي قطاع غزة ومدينة غزة وقد قام المسلحون باستهداف مقرات المخابرات 
وفي إحدى أعمال الهجوم . والحرس الرئاسي واألمن الوقائيّية وقوى األمن الوطني، والمخابرات العامة العسكر

 شباط، قتل ستة متدربين تراوحت 3على مقر تدريب تابع للحرس الرئاسي في الشيخ عجلين جنوبي مدينة غزة في 
  .  عامًا23 و20أعمارهم بين 

  
  
  46-555-81-054،  جولييت توماللمزيد من المعلومات يرجى االتصال مع


