
نظرة عامة

ملّا كان العامل منشغاًل يف آذار/مارس ونيسان/أبريل 2020 بالتكيف مع واقع اإلغالقات 

وحظر التجول الجديد، كان الفلسطينيون يشهدون عودَة مظاهر مألوفة، حني أغلقت 

السلطة الفلسطينية محافظَة بيت لحم عند اكتشاف اإلصابات القليلة األوىل يف الضفة 

الغربية بالقرب من املدينة. وقيَّدت الحركَة داخل الضفة الغربية عىل نحو ذكَّرهم 

بأسوأ الفرتات التي مرَّت عليهم تحت االحتالل اإلرسائييل من حيث القيود عىل الحركة 

والتنقل. 

وأغلق األردُن جرَس امللك حسني، املعرَب الحدودي الرئيس الذي يسلكه فلسطينيو 

لت إرسائيُل الفلسطينيني العاملني لديها أو طلبت  الضفة الغربية دخواًل وخروًجا؛ ورحَّ

منهم البقاء يف إرسائيل؛ وفُرض الحجر الصحي عىل الداخلني إىل قطاع غزة عرب معربيه 

الوحيدين، إىل جانب الحصار املُقيِّد أصاًل، والذي ُوِصف يف مستَهل اإلغالقات الناجمة 

عن كوفيد-19 بأنه مفيد ألن تقييد حركة الداخلني والخارجني من القطاع، بحسب 

االعتقاد السائد، كانت ستقلل احتامالت تفيش الوباء. 

يتناول هذا املوجز السياسايت ثالثة أوجه إلخفاق اإلطار القانوين لالحتالل، كام 

عرَّفه القانون الدويل اإلنساين، يف توفري الخدمات الصحية للفلسطينيني أثناء تفيش 

كوفيد-19. أولها الجهود املتعمدة وغري املتعمدة التي استهدفت تخلف النظام 

الصحي الفلسطيني قبل الجائحة. وثانيها تخلُّف إرسائيل عن الوفاء بالتزاماتها 

القانونية تجاه الفلسطينيني فيام يتعلق بكوفيد-19. وآخرها دور االحتالل يف مفاقمة 

الوضع الصحي من خالل عرقلة املبادرات الفلسطينية.

يستخدم هذا املوجز لغَة القانون الدويل اإلنساين ملحاسبة إرسائيل عىل مسؤوليتها 

عن الصحة العامة للفلسطينيني بالرغم من محدودية القانون الدويل اإلنساين يف 

حامية حقوق الشعوب املضطهدة واملقهورة، كام يرى البعض. وبهذا، يُثبت املوجز 

أن إرسائيل ال تفي بالحد األدىن من واجباتها القانونية كقوة احتالل يف هذه األزمة 

الصحية العامة حتى بحسب املعايري القارصة التي اتفق عليها املجتمع الدويل. فهي 

تساهم عن قصد يف تدهور صحة الفلسطينيني بإحجامها عن الوفاء بتلك االلتزامات. 

ويقرتح هذا املوجز توصياٍت سياسيًة ملعالجة األزمة الصحية الفلسطينية إبان الجائحة 

الحالية.

اإلطار القانوين لالحتالل ومحدوديته

احتلت إرسائيل يف حرب األيام الستة يف 1967 شبه جزيرة سيناء، وقطاع غزة، 

والضفة الغربية، والقدس الرشقية، ومرتفعات الجوالن. ومنذئذ، اعرتفت الحكومات 

والهيئات الدولية كلها تقريبًا، مبا فيها مجلس األمن التابع لألمم املتحدة واملحكمة 

الجنائية الدولية والجمعية العامة لألمم املتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر 

بإرسائيل كقوة احتالل يف تلك األرايض. ومع ذلك ال تعرتف إرسائيل بوجودها يف 

األرض الفلسطينية املحتلة كاحتالل، بل وتطعن يف هذا الوصف، إذ تحتُج ومؤيدوها 

بأن مكانتها أو واجباتها كقوة احتالل قد تغريت مبوجب اتفاقات أوسلو، وأن غزَة مل 

تعد محتلة بعد “فك االرتباط” يف 2005. وبالرغم من هذه االدعاءات، ال تزال معظم 

الجهات الدولية تعرتف بتلك املناطق، وقطاع غزة أيًضا، كأراٍض محتلة. ويف املقابل، 

تكافح إرسائيل وحلفاؤها من أجل نزع الرشعية عن األمم املتحدة وتغيري تأطري الرصاع 

عني بأن كلَّ فلسطيني ميثل تهديًدا أمنيًا  من “احتالل” إىل مسألة تعنت فلسطيني، مدَّ

محتماًل إلرسائيل لتربير عقابهم الجامعي. 

يوفر القانون الدويل اإلنساين إطاًرا ُمحَكاًم ينظِّم مسؤوليات أطراف النزاع املسلح 

ومسؤوليات قوة االحتالل تجاه املدنيني الخاضعني لسيطرتها. تعكس الئحة الهاي 

الصادرة يف العام 1907 بشأن الحرب الربية األعراَف السائدَة يف أواخر القرن التاسع 

عرش واملتعلقة باإلعالنات الناظمة ألعامل الحرب، وال تزال حتى هذا اليوم أساسيًة يف 

التحقيقات املستندة إىل القانون الدويل اإلنساين يف انتهاكات حقوق اإلنسان. وبحسب 

املادة 42 من الالئحة، تُصبح األرض محتلة “عندما توضع بالفعل تحت سلطة الجيش 

املعادي،” ومثة مواد أخرى تُسِند إىل املحتل طائفَة من املسؤوليات مثل ضامن السالمة 

العامة ومنع االستيالء عىل املمتلكات الخاصة. وكنتيجة بديهية لالئحة الهاي لعام 

1907، ُدوِّنت اتفاقات جنيف األربعة يف عام 1949، وترسخت بذلك الحقوق وأشكال 

الحامية املمنوحة يف زمن الحرب، وباتت من صميم القانون الدويل اإلنساين. 

اعتُمدت اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة بحامية املدنيني بعد الفظائع التي شهدتها 

الحرب العاملية الثانية. وينص قسمها الثالث عىل مجموعة واسعة من أشكال الحامية 

الواجبة للمدنيني يف املناطق املحتلة. ومثة مواد عديدة تبني واجب إرسائيل القانوين 

إزاء الشعب الفلسطيني، وال سيام أثناء هذه الجائحة، مثل املادة 53 التي تحظر 

تدمري املمتلكات الخاصة والعامة، واملادة 55 التي تنص عىل واجب دولة االحتالل يف 

تزويد السكان باملؤن الغذائية واإلمدادات الطبية، وبخاصٍة “إذا كانت موارد األرايض 

املحتلة غري كافية،” واملادة 56 التي تُوجُب عىل دولة االحتالل أن تضمن الصحة 

والنظافة العامة وتصونها، واملادة 59 التي تُلزم دولة االحتالل بأن تسمح بعمليات 

اإلغاثة اإلنسانية وأن توفر لها التسهيالت. 

واألهم من ذلك أن املادة 60 تنص رصاحًة عىل أن مساعدات اإلغاثة اإلنسانية “ال 

تُخيل بأي حال دولَة االحتالل من املسؤوليات التي تفرضها عليها املواد 55 و56 

و59.” أي أن املساعدات املقدمة من دول ثالثة لتغطية االحتياجات اإلنسانية يف 

األرض الفلسطينية املحتلة ال تُعفي دولة إرسائيل من واجبها يف تلبية تلك االحتياجات 

ح  بأحسن ما تستطيع. أكدت األمم املتحدة هذه املسؤولية يف آذار/مارس عندما رصَّ

مقررها الخاص املعني بحالة حقوق اإلنسان يف فلسطني، مايكل لينك، أن “الواجب 

القانوين املنصوص عليه يف املادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة يُلزِم إرسائيل، كقوة 

احتالل، بضامن استخدام جميع وسائل الوقاية املتاحة لها والالزمة ‘ملكافحة انتشار 

األمراض املعدية واألوبئة.’”
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االحتالل يف زمن كوفيد-19: صحة الفلسطينيني مسؤولية إرسائيل
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أشادت األمم املتحدة يف مستهل الجائحة بالتعاون “املمتاز” بني إرسائيل وبني السلطات 

الفلسطينية يف إدارة الجائحة. غري أن وصف تلك الجهود كتعاون هو وصٌف ُمضلل 

يعمل عىل ترسيخ النظرة إىل شبه الدولة الفلسطينية ودولة إرسائيل ككيانني متناظرين. 

وال بد إذن من وضع هذا التعاون يف سياقه. ويف وقت سابق، أشار لينك إىل أن إرسائيل 

تنتهك التزاماتها الدولية إزاء حق الفلسطينيني الخاضعني لالحتالل يف الرعاية الصحية 

‘انتهاكًا صارًخا’.” وإنه لِمن األرجح أن يكون هذا التعاون املفرتض يف إطار كوفيد-19 

ناجاًم عن فهٍم واقعي لكيفية انتشار املرض املعدي، بالنظر إىل وجود مئات آالف 

املستوطنني يف الضفة الغربية، وتنقل العاملة الفلسطينية املستمر عرب املعابر مع 

إرسائيل وتواجد الجنود اإلرسائيليني يف الضفة الغربية، وال سيام أن كوفيد-19 “ال يُفرق 

بني الناس، وال توقفه حدود.”

تخلف القطاع الصحي الفلسطيني

ال يكتمل تحليل القطاع الصحي الفلسطيني املجزأ إال إذا فهمنا العوامل التي قادته 

لاِم وصل إليه اليوم. فمحددات املستوى الصحي االجتامعية والسياسية متجذرٌة 

يف مظاهر االحتالل وتجلياته يف جوانب حياة الفلسطينيني اليومية كافة. فقد أدى 

الحصار والهجامت املستمرة عىل قطاع غزة إىل نقص الغذاء والكهرباء واملستلزمات 

الطبية وتدمري البنية التحتية. وأخذت مساحة الضفة الغربية تتقلص بسبب خسارة 

األرايض والتجزئة املستمرة، باإلضافة إىل تدين متويل القطاع االجتامعي يف عهد السلطة 

الفلسطينية العاجزة. واملوارد الصحية املتاحة غري كافية، وال سيام لتلبية احتياجات 

الصحة النفسية، والنساء والشباب. وأدت عقود من االعتامد عىل املساعدات إىل تاليش 

التنمية طويلة األجل، وساهمت يف ترسيخ االتكال عىل املعونة.

أثبتت جائحة كوفيد-19، بوجه خاص، التداعيات الكارثية العتامد السلطة الفلسطينية 

عىل املساعدات وعىل االقرتاض، حيث باتت تواجه الوكاالت التمويلية طلبًا عامليًا غري 

مسبوق حدَّ من قدرتها عىل الوفاء بالتزامات املعونة. فضاًل عىل أن إرسائيل تسيطر 

عىل واردات األرض الفلسطينية املحتلة وصادراتها كافة، وتحظر منذ زمن بعيد استرياَد 

املواد “ذات االستخدام املزدوج”، أي تلك التي متثل تهديًدا أمنيًا بحسب االعتقاد 

اإلرسائييل، وتشمل األسمنت املستخدم لبناء مرافق الرعاية الصحية، واملواد الكيميائية 

مبا فيها وقود مولدات الكهرباء املستخدمة يف املستشفيات، واألدوية، ومعظم املعدات 

الطبية. وال يزال هذا يشكل عقبًة كربى أمام نظام الرعاية الصحية الفلسطيني وقدرته 

رت إرسائيل أيًضا أثناء عدوانها عىل غزة سنة 2014  عىل االستجابة لكوفيد-19. دمَّ

آالف املنازل و73 مرفًقا طبيًا يستحيل إعادة بناء معظمها بسبب القيود املفروضة عىل 

االسترياد. وال يفتأ مراقبو األمم املتحدة ينتقدون إرسائيل بسبب منعها املساعدات 

اإلنسانية املُرسلة إىل الفلسطينيني وهدمها املباين واملنشآت املمولة من الجهات املانحة.

لقد أدت هذه الجهود التي تستهدف تخلف االقتصاد والبنية التحتية الفلسطينية 

إىل تدين الوضع الصحي عند الكثري من الفلسطينيني، وزادت بذلك احتاملية إصابتهم 

باألعراض الحادة املصاحبة لكوفيد-19. تشهد األرُض الفلسطينية املحتلة ارتفاَع معدل 

السمنة، وزيادًة غري مستصوبة يف معدالت سوء التغذية وفقر الدم والسكري من النوع 

الثاين. وتعاين منذ سنوات نقًصا يف موظفي الرعاية الصحة. وتتعرض الطواقم الطبية يف 

قطاع غزة تحديًدا للقتل أثناء العمليات العسكرية اإلرسائيلية. فتلك التهديدات، وهذا 

االقتصاد الفقري املتدهور، ونقص املوارد يدفع بعض طالب الطب إىل العمل يف أماكن 

أخرى. 

وبعيًدا عن االحتالل، أخفقت السلطة الفلسطينية إىل حٍد كبري يف االستجابة للجائحة 

استجابًة كافية ومالمئة. وميكن القول إن ذلك كان متوقًعا، حتى قبل تفيش الوباء يف 

مطلع آذار/مارس 2020، حني كان األطباء قُبيل انتشاره ُمرضبني ملدة شهر يف جميع 

أنحاء فلسطني بسبب تأخر مستحقاتهم لفرتة طويلة. تفاقمت اآلثار الوبيلة املرتتبة عىل 

فشل السلطة الفلسطينية يف االستثامر يف القطاع الصحي بسبب البنية التحتية التي 

شيدتها إرسائيل ملامرسة الفصل العنرصي واملتمثلة يف إقامة نقاط التفتيش، واملعابر 

الحدودية، والجدار الفاصل، ونظام التصاريح الذي يُقيد حركة الفلسطينيني ودخول 

املستلزمات الرضورية.

تُضطر الحالُة املزرية التي وصلها النظاُم الصحي الفلسطيني العديَد من الفلسطينيني 

املحتاجني إىل رعايٍة صحية متقدمة إىل استصدار تصاريح طبية من السلطات اإلرسائيلية 

تسمح لهم بدخول املستشفيات يف إرسائيل أو القدس الرشقية. غري أن السلطات 

اإلرسائيلية يف 2019 مل توافق سوى عىل %64 من طلبات التصاريح الطبية املقدمة من 

غزة، و%81 من الطلبات املقدمة من الضفة الغربية. وملّا أوقفت السلطة الفلسطينية 

التنسيق املدين مع إرسائيل كرٍد عىل خطة الضم املعلنة يف 2020، وتعرثت خطة األمم 

املتحدة لتسهيل إصدار التصاريح، وافقت إرسائيل فقط عىل نصف طلبات التصاريح 

الطبية العاجلة املقدمة من غزة يف أواخر فصل الربيع. وهكذا، ُحرِم فلسطينيون كثريون 

ممن أصيبوا بكوفيد-19 وكانوا يعانون أصاًل من أمراض سابقة من الحصول عىل الرعاية 

الطبية املالمئة واستخدام أجهزة التنفس.

تسييس الصحة الفلسطينية أثناء الجائحة

تلقت السلطة الفلسطينية من إرسائيل تدريبًا لطواقمها ومعدات اشتملت عىل فحوص 

تشخيص اإلصابة بكوفيد-19، للحد من انتشار الفريوس، ولكن ياعيل رافيا زادوك، نائب 

املدير العام لقسم الشؤون االقتصادية يف وزارة الخارجية اإلرسائيلية، أوضحت يف بداية 

الجائحة أن “احتياجات الفلسطينيني يف هذا الشأن تفوق قدرة دولة إرسائيل.” ويف 

الوقت نفسه، ردَّ السفري اإلرسائييل إىل األمم املتحدة، داين دانون، عىل انتقادات السلطة 

الفلسطينية لطريقة إرسائيل يف التعامل مع كوفيد-19 يف األرض الفلسطينية املحتلة، 

بقوله:

عاد الفلسطينيون إىل عاداتهم القدمية - معاداة السامية ومعاداة إرسائيل والقذف 

والتشهري دون دليل - وهم يستخدمون الوضع لكسب نقاط سياسية ]...[ رسالتي 

كانت واضحة متاًما: يجب عىل الفلسطينيني أن يختاروا. فإذا أرادوا استمرار 

املساعدات ملكافحة فريوس كورونا، عليهم التوقف عن التحريض.

وهكذا يجب عىل الفلسطينيني إثباُت أنهم يستحقون املساعدات، دون انتقاد ترصفات 

الحكومة اإلرسائيلية وإال اتُهموا بالتحريض ومعاداة السامية. وهذا يعكس الجهود 

املبذولة ملعاقبة الفلسطينيني عىل سعيهم إلقامة دولة من خالل األمم املتحدة سنة 

2012، حني أمسكت الواليات املتحدة عن دفع 147 مليون دوالر من املساعدات، وحني 

وصف رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو يف العام املايض تحقيقات املحكمة 

الجنائية الدولية املحتملة يف جرائم الحرب التي ترتكبها املستوطنات بأنها “مراسيم 

معادية للسامية”.

حشدت منظامت مثل وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني يف الرشق األدىن 

)األونروا( طاقاتها لحامية الالجئني الفلسطينيني يف املخيامت من الوباء منذ كانون الثاين/

يناير 2020. ووضع مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية خطًة لالستجابة 

لكوفيد-19 يف األرض الفلسطينية املحتلة يف أواخر شهر آذار/مارس، بينام دعت لجنة 

االتصال املخصصة املانحني إىل تقديم ماليني الدوالرات كمساعدات. وساهمت دوٌل مثل 

تركيا واململكة العربية السعودية باملال واملستلزمات الطبية. ووافق البنك الدويل عىل 

منحٍة تبلغ 30 مليون دوالر ملساعدة األرُس يف استعادة مداخيلها. حتى الواليات املتحدة،  2
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“يجب عىل الفلسطينيني إثباُت أنهم 
يستحقون املساعدات، دون انتقاد ترصفات 
الحكومة اإلرسائيلية وإال اتُهموا بالتحريض 

ومعاداة السامية.”

https://news.un.org/en/story/2020/03/1060572
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25728&LangID=E
https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2020/Pages/Briefing-for-foreign-ambassadors-on-Coronavirus-management-and-cooperation-with-the-Palestinians-31-March-2020.aspx
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://gh.bmj.com/content/bmjgh/5/9/e003683.full.pdf
https://abcnews.go.com/Business/wireStory/ap-exclusive-aid-top-donors-drops-soars-71913571
https://abcnews.go.com/Business/wireStory/ap-exclusive-aid-top-donors-drops-soars-71913571
https://www.ochaopt.org/content/un-coordinator-aid-palestine-condemns-continued-obstruction-relief-items-palestinian
https://www.jstor.org/stable/2536651?seq=1
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/asia/western-asia/state-palestine/
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/asia/western-asia/state-palestine/
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.middleeastmonitor.com/20200306-palestine-government-union-agree-to-end-medical-strike/
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.timesofisrael.com/un-praises-excellent-israeli-palestinian-cooperation-in-fight-against-pandemic/
https://www.timesofisrael.com/un-praises-excellent-israeli-palestinian-cooperation-in-fight-against-pandemic/
https://www.timesofisrael.com/un-praises-excellent-israeli-palestinian-cooperation-in-fight-against-pandemic/
https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2020/Pages/Briefing-for-foreign-ambassadors-on-Coronavirus-management-and-cooperation-with-the-Palestinians-31-March-2020.aspx
https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2020/Pages/Briefing-for-foreign-ambassadors-on-Coronavirus-management-and-cooperation-with-the-Palestinians-31-March-2020.aspx
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/279149
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/279149
https://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/US-lawmaker-releases-hold-on-aid-to-Palestinians
https://www.reuters.com/article/us-icc-palestinians-israel-idUSKBN1YQ0KC
https://www.ochaopt.org/content/covid-19-response-plan
https://www.ochaopt.org/content/covid-19-response-plan
https://www.ochaopt.org/content/covid-19-response-plan
https://www.un.org/unispal/document/chair-of-ad-hoc-liaison-committee-ahlc-urges-donors-to-increase-support-for-palestine-statement/
https://www.arabnews.com/node/1668381/saudi-arabia
https://www.middleeastmonitor.com/20200425-turkey-sends-aid-to-palestine-to-fight-coronavirus/
https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-world-bank-approves-30-million-for-palestinian-covid-19-response-1.9026615
https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-world-bank-approves-30-million-for-palestinian-covid-19-response-1.9026615


موجز سياساتي

التي كانت قد قطعت معظَم مساعداتها للفلسطينيني مبا فيها مساهمتها يف وكالة 

األونروا ومساعداتها املخصصة ملستشفيات يف القدس الرشقية، أعلنت عن مساهمٍة 

صت إرسائيل أيًضا  متواضعة للفلسطينيني ملساعدتهم يف االستجابة لكوفيد-19. خصَّ

800 مليون شيكل )236 مليون دوالر( ملساعدة الفلسطينيني يف التصدي للوباء يف 

د من عائدات الرضائب الفلسطينية املستقبلية التي  أيار/مايو، ولكن كقرٍض يُسدَّ

تجبيها إرسائيل.

وهكذا ميكن اعتبار بعض ما يُروَّج كتعاون بأنه تخفيف إرسائييل لبعض القيود 

املفروضة عىل الفلسطينيني من خالل السامح لجهات أخرى بتقديم الدعم. ومع 

ذلك، تنطلق إرسائيل من منطق اسرتاتيجي يف مساعداتها املفرتضة للفلسطينيني، 

حيث 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. بل وقارن األزمة اإلنسانية يف غزة باستعادة الرفات، بقوله: “عند 

الحديث عن العمل اإلنساين يف غزة - ال بد من اإلشارة إىل احتياجات إرسائيل 

اإلنسانية أيًضا، وعىل رأسها استعادة َمن سقطوا”. ويف آب/أغسطس، ورداً عىل 

هجامت من غزة بالبالونات الحارقة أسفرت عن عرشات الحرائق، شنت إرسائيل 

غاراٍت جويًة، ومنعت استرياد الوقود، وحظرت الوصول إىل مواقع الصيد، وحالت 

دون وصول 30 مليون دوالر من املساعدات القطرية إىل غزة.

عرقلة جهود الفلسطينيني يف التصدي لكوفيد-19

تواجه السلطة الفلسطينية انتقادات بسبب ضعف أدائها القيادي إبان الجائحة 

باستثناء ردة فعلها األولية الفعالة املتمثلة يف رسعة إعالنها الحظر واإلغالقات، 

ولكن ال بد من االعرتاف بأنها افتقرت إىل املوارد والقوة الكافية لفعل أكرث من 

ذلك. فالفلسطينيون يفتقرون إىل االستقاللية الالزمة لبناء نظاٍم صحي فعال، وإىل 

االستقاللية يف االستجابة لألزمات الصحية عىل الفور. ويف القدس الرشقية، حيث تُقيِّد 

إرسائيل عمل السلطة الفلسطينية بشدة، مل تُنشئ السلطات اإلرسائيلية مرافَق فحص 

كافية ومل توفر بيانات دقيقة، واضطُرت املنظامت غري الحكومية إىل التدخل لضامن 

ثة متوفرة باللغة العربية. أن معلومات كوفيد-19 املحدَّ

دأب الجيش اإلرسائييل، باإلضافة إىل ذلك، عىل إيقاف املبادرات الصحية الفلسطينية. 

فلم تكتف إرسائيل 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. وظل الوضع كذلك حتى رفعت منظمة عدالة الفلسطينية غري 

الحكومية التامًسا للمحكمة العليا اإلرسائيلية دفعت السلطات الصحية اإلرسائيلية 

لاللتزام بفتح عيادات ومراكز فحص يف تلك املناطق. وعالوًة عىل ذلك، رفضت 

إرسائيل الجهوَد الفلسطينية التطوعية لتقييد الحركة أو إغالق املصالح التجارية، مع 

أن بعض الفلسطينيني املقيمني يف تلك املناطق يحملون تصاريح سفر، وزادت بالتايل 

احتامالت انتشار العدوى يف جميع أنحاء إرسائيل والضفة الغربية.

مثة تخوف كبري من انتشار العدوى يف السجون اإلرسائيلية، التي كانت تؤوي، بحلول 

حزيران/يونيو 2020، قرابة 4,000 أسري ومعتقل فلسطيني، واملئات منهم ُمحتَجزون 

رهن االعتقال اإلداري إىل أجل غري مسمى دون محاكمة أو تهمة. وبالرغم من 

دعوة خرباء حقوق اإلنسان التابعني لألمم املتحدة إىل اإلفراج عن األرسى يف بداية 

تفيش الوباء، إال أن إرسائيل التي أطلقت رساح مئات السجناء اإلرسائيليني من 

باب الوقاية مل تتخذ إجراًء مامثاًل إلخالء سبيل الفلسطينيني. وبالرغم من اإلصابات 

العديدة املثبَتة يف صفوف األرسى وحراس السجون اإلرسائيليني، إال أن املحكمة العليا 

اإلرسائيلية نفت يف ُحكمها الصادر يف يوليو/متوز حقَّ األرسى الفلسطينيني يف التباعد 

االجتامعي.

تُكبِّل السياسات اإلرسائيلية قدرَة الفلسطينيني عىل تطوير اقتصادهم، وال سيام 

قطاعهم الزراعي الحيوي، وتُضطَر فلسطينيني كثريين يف الضفة الغربية إىل العمل 

داخل إرسائيل كعامل قلييل املهارات، أما الفلسطينيون يف غزة فال يحصلون عادًة 

عىل تصاريح عمل. وتبلغ نسبة الفلسطينيني من العاملني يف قطاع اإلنشاءات 

اإلرسائييل نحو %70. وال يستطيع هؤالء العمَل من منازلهم، وهم ُمضطرون إىل 

التشبث بعملهم نظرًا الرتفاع معدالت البطالة من حولهم. ومل يتوقف معظم 

العمل يف هذا القطاع، بل إن وزير النقل اإلرسائييل توقع تسارًعا يف وترية إنجاز 

املشاريع أثناء فرتة اإلغالق. وهذا يعزز منو االقتصاد اإلرسائييل، بينام يظل االقتصاد 

الفلسطيني مغلًقا فعليًا، وتظل أجور هؤالء العامل محدودة.

ومع إعادة الكثري من هؤالء العامل إىل الضفة الغربية دون فحصهم للتأكد من 

خلوهم من كوفيد-19، يواجه ُسكان الضفة تهديًدا صحيًا. وقد ارتبطت بعض وفيات 

الكورونا األوىل يف الضفة الغربية بالفلسطينيني العاملني يف إرسائيل. وعالوًة عىل 

عدم فحص العامل الفلسطينيني، تجاهلت الحكومة اإلرسائيلية إىل حٍد كبري ظروَف 

السكن والعمل آلالف العامل الذين بقوا يف إرسائيل طوال فرتة اإلغالق، مبن فيهم 

عامل اضطروا إىل النوم يف َمرفق نفايات يف القدس ال تتوفر فيه أماكن للمبيت.

يتسبب الحصار الذي ترضبه إرسائيل عىل غزة والقيود التي تفرضها عىل الضفة 

الغربية يف نقص املعدات الكبرية، مثل أجهزة التنفس، الالزمة لتقديم الرعاية 

املتقدمة. وبحلول أوائل نيسان/أبريل 2020، كانت نسبة إشغال أجهزة التنفس 

الصناعي البالغ عددها 256 يف الضفة الغربية و87 يف قطاع غزة ترتاوح بني 80 

و%90. ويف حني كانت إرسائيل قلقًة حيال عدم كفاية أجهزة التنفس الصناعي 

املتوفرة عندها مبعدل 40 لكل100,000  نسمة، كان معدلها يف غزة 3 أجهزة 

فقط لكل 100,000 نسمة. وحتى بعد انتشار الوباء، واجه موردو املعدات الطبية 

املتعاملون مبارشًة مع وزارة الصحة الفلسطينية صعوبًة يف الحصول عىل موافقة 

منسق األنشطة الحكومية اإلرسائيلية يف األرايض الفلسطينية من أجل استرياد 

البضائع، حتى إن أحد هؤالء املوردين ظلَّ يحاول توريد معدات طبية إىل غزة طوال 

ثالث سنوات دون جدوى.

ولاللتفاف عىل هذه املشاكل، اكتشف الفلسطينيون طرقًا لصناعة أجهزة التنفس 

باستخدام املواد املتاحة لهم، وبناًء عىل طلٍب من وزير الخارجية الفلسطيني، تربعت 

منظمٌة أسرتالية غري حكومية بأجهزة تنفس ومعدات أخرى للسلطة الفلسطينية. 

ولكن حتى هذا التربع الذي يحتاج الفلسطينيون وصوله عىل وجه الرسعة كان ال بد 

من أن يحصل عىل موافقة الحكومة اإلرسائيلية أواًل ومن ثم يُشَحُن إىل إرسائيل قبل 

توزيعه يف رام الله.
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“وبالرغم من اإلصابات العديدة املثَبتة يف 
صفوف األرسى وحراس السجون اإلرسائيليني، 

إال أن املحكمة العليا اإلرسائيلية نفت يف 
ُحكمها الصادر يف يوليو/متوز حقَّ األرسى 

الفلسطينيني يف التباعد االجتامعي.”
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صادرت السلطات اإلرسائيلية كذلك املواد الالزمة للعيادات امليدانية واملساكن العاجلة 

يف غور األردن، مبا يف ذلك املواد الالزمة لنصب الخيام ومولد كهربايئ. وبعد تعليق 

عمليات الهدم مؤقتًا يف مطلع نيسان/أبريل 2020 بسبب تفيش الوباء، هدمت القوات 

اإلرسائيلية 65 مبنى يف أريحا والخليل بحلول نهاية ذلك الشهر، ُمخلفًة عرشات 

الفلسطينيني بال مأوى، ومن بينهم 25 طفالً عىل األقل.

وعىل الرغم من تزايد اإلصابات يف إرسائيل والضفة الغربية، استمرت عمليات الهدم 

طوال فصيل الربيع والصيف، وشملت مركزًا لتشخيص املصابني بفريوس كورونا يف 

املنطقة )ج( قُرَب الخليل، بؤرة الوباء يف الضفة الغربية. وعالوًة عىل ذلك، تكاد عمليات 

الهدم يف القدس الرشقية تُحطِّم األرقام القياسية املسجلة يف السنوات السابقة، حيث 

دمرت السلطات اإلرسائيلية لغاية أيلول/سبتمرب 2020 قرابة 90 وحدة سكنية.

يتجىل عنف االحتالل الهيكيل واملؤسيس أكرث يف خضم األزمة العاملية الراهنة، ولكن 

ذلك ال يعني أن العنف املبارش قد توقف. فقد كانت غزة منخرطًة يف رصاع نشط 

معظم فصل الصيف، ودكَّت الطائرات واملدفعية اإلرسائيلية مناطق يف القطاع رًدا عىل 

إطالق البالونات الحارقة والصواريخ. ويف الضفة الغربية، استمرت التوغالت واملداهامت 

العسكرية اإلرسائيلية، وأثارت مخاوف السكان الفلسطينيني من احتامل أن يكون الجنود 

اإلرسائيليون الذين يدخلون منازلهم أو يعملون يف نقاط التفتيش ُمصابني.

توصيات

رصَّحت األمم املتحدة يف الذكرى الخمسني لالحتالل اإلرسائييل بأن “االحتالل يَُحول دون 

ترجمة املعونات السابقة إىل مكاسب تنموية ملموسة، حيث يذهب معظم الدعم 

املقدم من املانحني إىل الحّد من األرضار، ومتويل التدخالت اإلنسانية، ودعم امليزانية.” 

إن ُمعظم ما أُنِجَز “ألجل” الفلسطينيني ال يُغري سوى النزر اليسري من واقعهم السقيم، 

سواًء كانت املنجزات عىل صعيد الجدل التجريدي الالمنتهي عن حل الدولة الواحدة أو 

ل القطاع األمني والحوكمة  الدولتني أو عىل صعيد صناعة املساعدات الضخمة التي تُفضِّ

عىل الرعاية الصحية والزراعة. بل إنه يُخفي األزمَة اإلنسانية الحالية التي تفاقمت اآلن 

بسبب األزمة الصحية العاملية التي متتحن الدول كافة حتى أكرثها استقراًرا وثراًء. ولذا 

فإن من االفرتاء أن تُسمى الفرتات التي متر دون حرب مستعرة فرتَة “هدوء” ملّا تندلع 

أزمٌة مثل كوفيد-19 وال نجد جهًة مستعدًة وقادرًة عىل حامية حياة الفلسطينيني. 

تتضمن املقتضيات املُلحة الرضورية لالستجابة إىل األزمة الصحية يف فلسطني أثناء 

جائحة كوفيد-19 النقاط التالية:

يجب عىل القيادة الفلسطينية، التي ظلت حتى اآلن وألسباب عديدة قارصًة عن 	 

تلبية احتياجات الفلسطينيني إبان الجائحة، أن تنظر إىل ما وراء الوضع الراهن 

وأن تتبنى “نهج التعاون والتمكني املجتمعي” الذي يُلبي احتياجات الفلسطينيني.

يجب عىل إرسائيل أن تُطلِق رساح األرسى السياسيني الفلسطينيني، وال سيام 	 

َن ظروف احتجاز أولئك الذين  املسنون واملصابون بأمراض مزمنة، وأن تُحسِّ

يقضون عقوبات.

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  املضيفة، من أجل حامية هذا الشعب املهمَّ

متناسب. ينبغي للمجتمع الدويل، إىل حني إعامل تلك الحقوق، أن يردَّ لألونروا 

قدرتَها عىل توفري الخدمات الصحية والتعليمية ملجتمعات الالجئني الفلسطينيني 

بدال من االضطرار إىل االعتامد عىل النداءات العاجلة وغريها من الجهود غري 

الدامئة لجمع التربعات.

يجب عىل إرسائيل أن ترفع 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 

ُشًحا يف عدد العاملني الطبيني. ويجب عليها أيًضا أن تخفَف القيوَد املفروضة عىل 

االسترياد يف الضفة الغربية ألن من شأن ذلك أن يخفف العبء عن املرافق الطبية.

يجب عىل املجتمع الدويل، مبا فيه االتحاد األورويب وجامعة الدول العربية 	 

ومجلس األمن الدويل التابع لألمم املتحدة، أن يضغَط عىل إرسائيل يك تبذل كلَّ ما 

بوسعها للوفاء بالتزاماتها كقوة احتالل مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة. وينبغي له 

أن يُطالَب إرسائيل بالتوقف عن التوغل يف الضفة الغربية وإيقاف عمليات الهدم 

كافة، وسّن أشكال حامية خاصة للعامل الفلسطينيني يف إرسائيل.
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“ويف حني كانت إرسائيل قلقًة حيال عدم كفاية 
أجهزة التنفس الصناعي املتوفرة عندها مبعدل 
40 لكل 100,000 نسمة، كان معدلها يف غزة 3 

أجهزة فقط لكل 100,000 نسمة.”

https://www.btselem.org/press_release/20200326_israel_confiscates_clinic_tents_during_coronavirus_crisis
https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-israel-demolished-homes-of-65-palestinians-in-biggest-op-during-coronavirus-crisis-1.8896541
https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-israel-demolished-homes-of-65-palestinians-in-biggest-op-during-coronavirus-crisis-1.8896541
https://www.middleeasteye.net/news/israel-demolish-palestinian-coronavirus-test-centre-hebron
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-jerusalem-on-track-to-set-record-for-house-demolitions-1.9093470
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-jerusalem-on-track-to-set-record-for-house-demolitions-1.9093470
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0020731418792825?casa_token=a-lbqHHIWu4AAAAA:Toyg2XNZes1g8wif5blV-zHu89XKTs7emSnDw9zeCuQ1f-QOGstAFZXvRCMu4qGQA-OAAmwrl9l-pg
https://www.reuters.com/article/us-israel-palestinians-gaza-idUSKBN25O0QT
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://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/pa-blames-israel-for-coronavirus-cases-in-west-bank-636009
https://unctad.org/news/fifty-years-occupation-have-driven-palestinian-economy-de-development-and-poverty
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://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/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://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.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7194595/


5

تعمل الدكتورة يارا عايص باحثًة يف مرحلة ما بعد الدكتوراه لدى جامعة 

سنرتال فلوريدا، حيث تُدرِّس يف قسم اإلدارة واملعلوماتية الصحية منذ ما يزيد 

عىل 6 سنوات. وهي حاصلة عىل منحة فولربايت لعام 2021-2020 إلجراء 

بحث يف الضفة الغربية. تركز يف عملها البحثي عىل الصحة العاملية والتنمية يف 

املجتمعات الهشة واملترضرة من النزاع.

»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.

https://al-shabaka.org/ar/author/yara-asi/

