
يساهم الحصار واالحتالل العسكري اإلرسائييل يف األرض الفلسطينية املحتلة يف تدهور النظام الصحي الفلسطيني وتراجع قدرته عىل التخفيف من اآلثار الوخيمة لجائحة 

كوفيد-19. وال تفي إرسائيُل، كقوة احتالل، مبسؤولياتها املقرَّة مبوجب القانون الدويل اإلنساين إزاء الفلسطينيني كتوفري الرعاية الصحية، وإمنا ظلت تساهم يف تخلُّف القطاع 

الصحي الفلسطيني، وتعوق مبادرات الفلسطينيني لالستجابة إىل الجائحة يف األرض الفلسطينية املحتلة.

تندرج تحت القسم الثالث من اتفاقية جنيف الرابعة مواُد عديدٌة تصف مسؤوليات قوة االحتالل تجاه املدنيني يف األرايض املحتلة. وقد أشار املقرر الخاص لألمم املتحدة 

املعني بحقوق اإلنسان يف فلسطني، مايكل لينك، يف وقت سابق إىل أن إرسائيل تنتهك التزاماتها الدولية إزاء حق الفلسطينيني الخاضعني لالحتالل يف الرعاية الصحية ’انتهاكًا 

صارًخا‘.” فقد أدى الحصار اإلرسائييل والهجامت املستمرة عىل قطاع غزة إىل نقص الغذاء والكهرباء واملستلزمات الطبية مبا فيها أجهزة التنفس الصناعي التي ال غنى عنها 

يف إبراء املرىض. أّما يف الضفة الغربية، باتت السلطة الفلسطينية عاجزًة عن متويل قطاعها الصحي املتداعي بسبب فقدان األرض املستمر، وقلة التمويل، والقيود اإلرسائيلية 

الصارمة املفروضة عىل الواردات والصادرات.

سبَق تخلُف القطاع الصحي الفلسطيني وقوَع الجائحة، وأفىض إىل تدهور صحة الفلسطينيني، وجَعلَهم معرضني بوجه خاص لإلصابة باألعراض الحادة املصاحبة لكوفيد-19. 

وباإلضافة إىل ذلك، أخفقت السلطة الفلسطينية إىل حٍد كبري يف االستجابة إىل الجائحة بسبب محدودية استثامرها يف قطاعها الصحي وبسبب البنية التحتية التي شيدتها 

إرسائيل ملامرسة الفصل العنرصي واملتمثلة يف إقامة نقاط التفتيش، واملعابر الحدودية، والجدار الفاصل، ونظام التصاريح الذي وافقت إرسائيل مبوجبه يف 2019 عىل 64% 

فقط من طلبات التصاريح الطبية املقدمة من غزة، و%81 من الطلبات املقدمة من الضفة الغربية. وملَّا أوقفت السلطة الفلسطينية التنسيق املدين مع إرسائيل كرٍد عىل 

خطة الضم يف ربيع 2020، وافقت إرسائيل فقط عىل نصف طلبات التصاريح الطبية العاجلة املقدمة من غزة.

وبخصوص املساعدات اإلرسائيلية املقدمة للفلسطينيني أثناء الجائحة، قال السفري اإلرسائييل إىل األمم املتحدة، داين دانون، إن عىل الفلسطينيني أن يختاروا. فإذا أرادوا 

استمرار املساعدات ملكافحة فريوس كورونا، عليهم التوقف عن التحريض. وبعبارة أخرى يجب عىل الفلسطينيني إثباُت أنهم يستحقون املساعدات، دون انتقاد ترصفات 

الحكومة اإلرسائيلية وإال اتُهموا بالتحريض ومعاداة السامية. وعالوًة عىل ذلك، أشار وزير الدفاع اإلرسائييل، نفتايل بينيت، يف نيسان/أبريل 2020 إىل أن اإلغاثة املقدمة لغزة 

ستكون مرشوطة باستعادة رفات جنديني إرسائيليني فُقدا إبان حرب 2014.

وفضاًل عىل هذه السياسات القاسية، عرقلت إرسائيُل الجهوَد الفلسطينية املبذولة للتصدي للجائحة. فلم تكتف، عىل سبيل املثال، مبداهمة أحد مراكز فحص كوفيد-19 يف 

سلوان، بل اعتقلت القامئني عليه أيًضا ملنع “أي نشاط للسلطة الفلسطينية يف القدس.” وكمثال آخر، ال تخدم السلطات اإلرسائيلية مناطق مثل كفر عقب، التي تقع عمليًا 

ضمن الحدود التي رسمتها إرسائيل ولكن وراء الجدار الفاصل، ويف الوقت نفسه تحظر نشاط السلطة الفلسطينية يف تلك املناطق، ليغدو الفلسطينيون القاطنون هناك بال 

خدمات حكومية. ويف الضفة الغربية، استمرت التوغالت واملداهامت العسكرية اإلرسائيلية باإلضافة إىل هدم املنازل املتكرر، ما أثار مخاوف السكان الفلسطينيني من احتامل 

أن يكون الجنود اإلرسائيليون الذين يدخلون منازلهم أو يعملون يف نقاط التفتيش ُمصابني.

ويف ضوء تدهور القطاع االقتصادي الفلسطيني، وال سيام منذ تفيش الجائحة، سعى فلسطينيون كُرث من الضفة الغربية إىل العمل داخل إرسائيل، أما الفلسطينيون يف غزة فال 

يحصلون عادًة عىل تصاريح عمل. وتبلغ نسبة الفلسطينيني من العاملني يف قطاع اإلنشاءات اإلرسائييل نحو %70. ويتعامل الكثري من هؤالء العامل مع إرسائيليني مصابني، 

ثم يجلبون الفريوس معهم عند عودتهم إىل منازلهم يف األرض الفلسطينية املحتلة. ويف غياب الخدمات الصحية الالزمة لتشخيص اإلصابة بالفريوس وعالجها، تتضاءل حظوظ 

الفلسطينيني يف وقف تفيش الوباء بفاعلية.

تندرج النقاط التالية ضمن املقتضيات الالزمة لالستجابة إىل األزمة الصحية يف فلسطني إبان جائحة كوفيد-19:

يجب عىل القيادة الفلسطينية أن تتبنى “نهج التعاون والتمكني املجتمعي” الذي يُلبي احتياجات الفلسطينيني.	 

َن ظروف احتجاز أولئك الذين يقضون 	  يجب عىل إرسائيل أن تُطلِق رساح األرسى السياسيني الفلسطينيني، وال سيام املسنون واملصابون بأمراض مزمنة، وأن تُحسِّ

عقوبات.

ل/ي الورقة كاملًة اقرأ /ي أو حمِّ
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ملخص تنفيذي من الشبكة

االحتالل يف زمن كوفيد-19: صحة الفلسطينيني مسؤولية إرسائيل
يارا عايص

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25728&LangID=E
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/380
https://time.com/5814944/gaza-covid19-israel-palestinians/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86-%d9%88%d9%83%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%af-19-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3/
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/Dec_2019_Monthly_Updated.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/Dec_2019_Monthly_Updated.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/Dec_2019_Monthly_Updated.pdf?ua=1
https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-only-half-of-requests-to-exit-gaza-for-medical-care-approved-by-israel-1.9051638
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/279149
https://www.middleeastmonitor.com/20200401-israel-links-coronavirus-aid-for-gaza-to-recovering-soldiers/
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-police-raid-palestinian-coronavirus-testing-clinic-in-east-jerusalem-1.8767788
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-police-raid-palestinian-coronavirus-testing-clinic-in-east-jerusalem-1.8767788
https://gulfnews.com/world/mena/covid-19-palestinians-fear-outbreak-in-jerusalems-no-mans-land-1.71355423
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-jerusalem-on-track-to-set-record-for-house-demolitions-1.9093470
https://www.middleeastmonitor.com/20200320-israel-rights-org-abuse-of-palestinians-overrides-fear-of-covid-19/
https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/pa-blames-israel-for-coronavirus-cases-in-west-bank-636009
https://merip.org/2020/05/palestinian-workers-in-israel-caught-between-indispensable-and-disposable/
https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-palestine-west-bank-records-first-death-case
https://al-shabaka.org/commentaries/%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86-%d9%88%d9%83%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%af-19-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3/
https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Coronavirus-Palestinians-call-for-release-of-prisoners-held-by-Israel-621800
https://al-shabaka.org/wp-content/uploads/2020/11/Asi_PolicyBrief_Eng_Nov2020.pdf
https://al-shabaka.org/briefs/occupation-in-the-time-of-covid-19-holding-israel-accountable-for-palestinian-health/
mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
http://www.Al-Shabaka.org
https://al-shabaka.org/ar/author/yara-asi/


ال بد من التوصل إىل حٍل عادل لوضع الالجئني الفلسطينيني يف جميع أنحاء الرشق األوسط، يكون من ضمنه العودة، وال بد أيًضا من إعامل حقوق الالجئني يف الدول 	 

ش املترضر من الجائحة عىل نحو غري متناسب.  املضيفة، من أجل حامية هذا الشعب املهمَّ

يجب عىل إرسائيل أن ترفَع الحصار عن غزة، وأن تسمَح تحديًدا بدخول املستلزمات الطبية واملواد اإلنشائية الالزمة لبناء املرافق الصحية، وأن تسمَح بدخول الطواقم 	 

الطبية لدعم مرافق الرعاية الصحية يف قطاع غزة التي تعاين نقًصا يف عدد العاملني الطبيني. 

يجب عىل املجتمع الدويل أن يضغَط عىل إرسائيل يك تبذل كلَّ ما بوسعها للوفاء بالتزاماتها كقوة احتالل مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة تجاه الشعب الفلسطيني 	 

املحتل.
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https://al-shabaka.org/memos/%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://www.mei.edu/publications/lebanons-invisible-refugees-covid-19-and-beirut-port-explosion
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7194595/
mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
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