
اتخذت الضفة الغربية التدابري الوقائية األوىل ضد كوفيد19- يف مطلع شهر آذار/مارس بعد ثبوت إصابة سبعة أشخاص يف بيت لحم كانوا عىل صلة مبجموعة سياحية 

يونانية. أعلنت السلطة الفلسطينية حالَة الطوارئ وأغلقت املدينة، ومنعت الدخول إليها والخروج منها، كام فرضت حظر التجوال عىل ساكنيها. وأعلنت كذلك قيوًدا 

يف جميع أنحاء الضفة الغربية، شملت حظر التنقل بني املحافظات، وإغالق األماكن العامة واملرافق التعليمية. ومع التزايد املستمر يف عدد الحاالت، أعلنت السلطة 

الفلسطينية يف 22 آذار/مارس حظر تجول عام.1 

ويف قطاع غزة، حولت حكومة حامس ووكالة األونروا املدارس إىل مراكز حجر صحي وعيادات استعداًدا لتفيش ُمحتمل للوباء. ويف 21 آذار/مارس، ثبتت إصابة مواِطننْي 

من غزة كانا عائدين من باكستان، وأُدِخال املستشفى عىل الفور. وجرى تحديد 29 شخًصا ممن خالطوهام، وأُدِخلوا الحجر الصحي.

ويف وقت كتابة هذه املقالة، كان مجموع الحاالت املؤكدة يف الضفة الغربية 247، ويف غزة 12. وبالرغم من قلة األعداد نسبيًا، إال أن القلق يكمن يف أن ِقلة الفحوص 

املتوفرة تعني أن عدد املصابني أكرث بكثري يف الواقع.

كوفيد19- واالحتالل يجتمعان

تواجه الضفة الغربية وقطاع غزة جائحة كوفيد19- يف ظل االحتالل العسكري اإلرسائييل الذي يُضِعف قدرة السلطات الفلسطينية والشعب الفلسطيني عىل االستجابة 

بفاعلية لهذا الفريوس املميت. وإذا كانت نُظم الرعاية الصحية األفضل تجهيزًا واألكرث استعداًدا حول العامل تُكافح من أجل التعامل مع الجائحة، فان 53 عاما من االحتالل 

الجاثم قد استنفد بشكل جسيم القدرات الطبية يف الضفة الغربية وقطاع غزة. فنظام الرعاية الصحية الفلسطيني املعتِمد عىل املانحني يعاين نقًصا يف املعدات واألدوية 

ه األمم املتحدة غرَي صالح للعيش نتيجًة للحصار  واملوظفني لجملة أسباب منها االعتداءات العسكرية والقيود املفروض عىل االسترياد. ويف قطاع غزة تحديًدا - الذي تعدُّ

املستمر منذ 13 سنة والحروب العديدة التي شهدتها - يُصارُع نظاُم الرعاية الصحية أصاًل للتعامل مع الحاالت الطبية حتى قبل الجائحة. ال يوجد يف غزة ذات املليوين 

نسمة سوى 78 رسيرًا يف أقسام العناية الحثيثة، و63 جهازًا للتنفس االصطناعي.

ويف الوقت نفسه، تستمر تجليات االحتالل اليومية مثل هدم منازل الفلسطينيني واملداهامت العسكرية عىل القرى والبلدات الفلسطينية. تشنُّ إرسائيل كذلك اعتداءات 

رت عيادة كوفيد19- يف غور األردن واعتقلت متطوعني فلسطينيني أثناء توزيعهم املستلزمات عىل  مبارشة عىل مساعي الفلسطينيني ملواجهة الفريوس، حيث دمَّ

املجتمعات الفقرية يف القدس الرشقية. ومل تتخذ سلطات االحتالل اإلرسائييل أية تدابري لوقاية املعتقلني السياسيني الفلسطينيني الذين سجنتهم من دون سنٍد قانوين يف 

نظام السجون العسكري الذي ال يلبي أبسط املعايري من حيث الصحة والنظافة.

التالعبات السياسية

ال يكتفي النظام اإلرسائييل بتوظيف هذه األزمة العاملية لرصف األنظار عن انتهاكاته املستمرة لحقوق اإلنسان، 

وإمنا يستخدمها كأداة سياسية لكسب النفوذ الدبلومايس. فالهيئات الدولية ال تنفك تُشيُد بإرسائيل “لتعاونها” 

مع السلطة الفلسطينية أثناء هذه األزمة، حيث وصف منسق األمم املتحدة الخاص لعملية السالم يف الرشق األوسط، نيكوالي مالدينوف، هذا التعاون بأنه “ممتاز” 

يف كلمٍة ألقاها مؤخرًا. والواقع أن هذا “التعاون” اإلرسائييل ينطوي عىل “سامح” وحدة تنسيق أعامل الحكومة اإلرسائيلية يف املناطق بإدخال الحد األدىن من التربعات 

الدولية من املستلزمات الطبية إىل األرض الفلسطينية املحتلة، كام يف حالة شحنة تحتوي عىل 3,000 فحص و50,000 كاممة قدمتها منظمة الصحة العاملية إىل السلطة 

الفلسطينية. وهذه الكمية أقل بكثري من االحتياجات الفعلية للضفة الغربية.

يستشهد املشيدون بهذا التعاون أيًضا بقضية آالف الفلسطينيني العاملني يف إرسائيل. ففي محاولة ملنع التنقل الجامعي وما ينطوي عليه من تفٍش محتمٍل للوباء، توصلت 

إرسائيل والسلطة الفلسطينية إىل اتفاق يشرتط الستمرار عمل الفلسطينيني يف إرسائيل بقاَءهم فيها لعدة أشهر بداًل من العودة الضفة الغربية، وذلك ابتداًء من 18 آذار/

مارس. غري أن إرسائيل مل توفر للعامل الفلسطينيني معداِت الوقايِة املناسبَة، بل وألقت العامل املشتبه بإصابتهم بالفريوس، بحسب التقارير، عند مداخل نقاط التفتيش 

1. تنرش هذه املذكرة السياساتية بالتعاون مع هايرنيش-بول. اآلراء الواردة يف هذه املذكرة تعرب عن رأي الكاتبة، وال تعرب بالرضورة عن رأي مؤسسة هايرنيش-بول. 

يف فلسطني، كوفيد19- واالحتالل اإلرسائييل يجتمعان
يارا هواري
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مذكرة سياساتية من الشبكة

“ال بد من تسليط الضؤ عىل 
االحتالل اإلرسائييل كأداة تُضاِعف 

الرضر واألذى.”

https://www.un.org/unispal/document/gaza-unliveable-un-special-rapporteur-for-the-situation-of-human-rights-in-the-opt-tells-third-committee-press-release-excerpts/
https://www.independent.co.uk/voices/coronavirus-gaza-weddings-cafes-who-hospitals-a9447936.html
https://www.independent.co.uk/voices/coronavirus-gaza-weddings-cafes-who-hospitals-a9447936.html
https://www.independent.co.uk/independentpremium/long-reads/coronavirus-israel-palestine-police-raid-middle-east-cases-pandemic-a9430216.html
https://mondoweiss.net/2020/04/after-weeks-of-ignoring-its-palestinian-citizens-israel-to-step-up-testing-in-arab-towns/
https://www.btselem.org/arabic/press_release/20200326_israel_confiscates_clinic_tents_during_coronavirus_crisis
https://www.btselem.org/arabic/press_release/20200326_israel_confiscates_clinic_tents_during_coronavirus_crisis
http://www.addameer.org/ar/news/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B9%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://news.un.org/en/story/2020/03/1060572
https://www.jpost.com/middle-east/cogat-delivers-3000-coronavirus-test-kits-50000-masks-to-pa-622371
https://www.972mag.com/checkpoint-palestinian-laborers-coronavirus/
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يارا هواري هي الزميلة السياساتية األقدم للشبكة يف فلسطني. نالت درجة 

الدكتوراه يف سياسة الرشق األوسط من جامعة إكسرت، حيث درَّست مساقات 

مختلفة لطالب مرحلة البكالوريوس، وال تزال زميلة بحثية فخرية يف الجامعة.

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.

املؤدية إىل الضفة الغربية دون إبالغ السلطة الفلسطينية. وعىل إثر ذلك، تراجع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن القرار يف 25 آذار/مارس، وأمر بعودة العامل إىل 

الضفة الغربية. ومن املثري للقلق هو أن السلطة الفلسطينية ال متلك القدرة عىل إجراء الفحوص الالزمة للعامل العائدين، كام أن إرسائيل مل توفر الفحوصات لهم.  

تغيري الرواية

ما يحصل فعليًا هو أن النظام اإلرسائييل، الذي يفرض احتالاًل عسكريًا عنيًفا ويستنزف قدرات نظام الرعاية الصحية الفلسطيني، يلقى اإلشادة لسامحه بإدخال القليل من 

املستلزمات الطبية املقدمة من الفاعلني الدوليني رغم مسؤوليته كقوة احتالل مبوجب القانون الدويل عن توفري هذه املستلزمات بنفسه. وإن من الرضورة مبكان أن يدعم 

الفاعلون الدوليون الجهود اإلنسانية األساسية لتأمني اإلغاثة الطبية العاجلة يف فلسطني، وأن يرُصُّوا عىل مسؤولية إرسائيل عن متويل احتياجات الفلسطينيني الطبية.

ال بد أيًضا من تغيري رواية التعاون، وإبراز االحتالل اإلرسائييل كأداة تُضاِعف الرضر واألذى، أي أن االحتالل ال يُفاقم األوضاع التي تزيد ُعرضة الفلسطينيني لإلصابة 

بفريوس كورونا وحسب، وإمنا يتحمل املسؤولية املبارشة عن إحداث تلك األوضاع. ولهذا فإن القول بأن الوقت اآلن هو وقت التعاون والحوار بني إرسائيل وبني السلطات 

الفلسطينية ملواجهة الجائحة هو قول خادع، ألن الوقت اآلن، وسابًقا، هو وقت املطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة وإنهاء االحتالل العسكري للضفة الغربية.
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