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سلسلة أوراق موقف خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد – كوفيد 91
ورقة موقف( :)4أوضاع قطاع غزة في ظل تفشي جائحة كورونا – الحصار الإسرائيلي يهدد
بكارثة

العضو االستشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة
مقدمة العضو المراقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان التابعة لجامعة الدول العربية
رام اهلل .فلسطين 91 .نيسان 1212
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يصدر مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس" في األراضي الفلسطينية المحتلة هذه الورقة الرابعة
ضمن سلسلة أوراق موقف خاصة أطلقها في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ،والتي يسلط المركز
الضوء فيها على حصار قطاع غزة من حيث السردية التاريخية ويبحث في التكييف القانوني للحصار
اإلسرائيلي استنادا للقانون الدولي كجريمة عقاب جماعي مخالفة للمادة ( )33من اتفاقية جنيف الرابعة،

ومخالفته للقانون الدولي العرفي والمكتوب ،كما تبحث الورقة
في تأثير الحصار واالنقسام والحروب اإلسرائيلية المتتالية على
قطاع غزة واإلنهاك الناجم عن مسيرات العودة الكبرى على
كافة مناحي الحياة وتحديدا على النظام الصحي الهام كخط
تصدي أول في مواجهة تفشي فيروس كورونا .تبحث الورقة
كذلك في مدى جدوى وفاعلية اإلجراءات المتبعة في قطاع غزة
لمواجهة الفيروس ،مستعرضة أوضاع المحجورين في مراكز
الحجر الصحي كنموذج للتفكيك والقياس ،وصوال إلى جملة من
التوصيات التي من شأنها مساعدة األطراف ذات العالقة على
إدارة أكبر احتمالية وقدرة على النجاح لمواجهة أزمة تفشي

فيروس كورونا في قطاع غزة المحاصر .ويرى في األزمة
فرصة جديدة لتجاوز االنقسام الفلسطيني والتوحد في مواجهة
هذا الهم اإلنساني الجمعي والمشترك.
يعيش قطاع غزة المحاصر حالة من االنهيار االقتصادي
وأزمات وجودية ضربت كافة مناحي الحياة ،تتراكم هذه األزمات
وتترسخ وتتسع بعد حوالي  41عام من الحصار اإلسرائيلي
المشدد والمستمر المفروض على القطاع ،أكثر من  2مليون
فلسطيني يعيشون في بؤرة أشبه بكوكب منفصل تبلغ مساحتها

"إن عد د دددم اتخد د دداذ إج د د دراءات عالجيد د ددة فد د ددي الوقد د ددت
الحاضر وتنفيذها سيؤدي إلى تفاقم مشداكل الميداه،

الكهرباء ،التعليم ،والصحة في غزة خدالل السدنوات

القادم ددة .س دديزداد ع دددد س ددكان غد دزة نص ددف ملي ددون
نس ددمة بحل ددول  ،0202وف ددي المقاب ددل س دديظل النم ددو

االقتص ددادي بطيئ ددا .ونتيج ددة ل ددذلك ،س دديواجه س ددكان

غ دزة صددعوبات أكبددر فددي الحصددول علددى حدداجتهم
من المياه الصالحة للشرب والكهربداء ،و كدذلك فدي
إرسد ددال أطفد ددالهم إلد ددى المد دددارس ،ال بد ددد مد ددن القيد ددام

بتحددرك عاجددل اتن حتددى تكددون غ دزة مكانددا مالئمددا

للعدديش بحلددول  ،0202ف ددالعيش فيهددا اتن ص ددعب

بالفعل"

ماكسددويل غدديالرد – منسددق األمددم المتحدددة للشددؤون
اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة السابق

 363كم و تسيطر إسرائيل على حوالي  %21منها كمنطقة
"عازلة" وبهذا يتبقى ألكثر من  2مليون فلسطيني حوالي %07
منهم الجئين يعيشون في قطاع غزة ،مساحة  200كم فقط
للعيش عليها مما يجعل الكثافة السكانية هي األعلى في العالم
حول القطاع إلى قفص كبير مغلق من كل االتجاهات  .إحصائيا واستنادا
بحيث بلغت  60777فرد/كم وهو ما ّ
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للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  ،والجهات الرسمية الفلسطينية ،بلغت نسبة الفقر والبطالة  %03في
معدالت فقر هي األعلى في العالم فيما وصلت معدالت البطالة إلى  %07بين الشباب %07 ،من السكان
في قطاع غزة غير أمنين غذائيا ،وساعات قطع الكهرباء تصل إلى  27ساعة قطع يوميا ،وتعاني المياه من
تلوث خطير وصل إلى خزانات المياه الجوفية ،والمتنفس الوحيد (بحر غزة) تلوث بنسبة  %07بفعل ضخ
البلديات للمياه العادمة على طول الشاطئ دون معالجتها .حوالي  %17من الشباب في قطاع غزة الذين هم
غالبية المجتمع يرغبون في الهجرة وفق أخر اإلحصاءات .في ظل هذا الواقع وبالرغم النداءات المتكررة من

قبل المنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية ،إال أنه لم يجري أي تغيير أو تخفيف يذكر ،بل ازدادت ظروف
العيش في غزة سوءا مع مرور السنين ،وهو ما جعل كافة القطاعات الحياتية غاية في الهشاشة وآيلة
لالنهيار في أي وقت بما في ذلك القطاع الصحي .بتحليل العوامل فقد ساهمت ثالثة مسببات أساسية في
وصول مستوى المعيشة والخدمات إلى هذا المستوى غير المسبوق من التردي:

 .4الحصار اإلسرائيلي المشدد ب ار وبح ار وجوا.

 .2االنقسام الفلسطيني الداخلي والذي جعل المساعدات اإلنسانية للقطاع أو حصصه من الموازنة عرضة
للتجاذبات السياسية ،فضال عن اإلجراءات العقابيةد ،واسهامه في قيام العديد من الدول بتقليص دعمها
للقطاع.
 .3الكثافة السكانية :والتي تعتبر األعلى في العالم بنسبة تبلغ  60777فرد/كم مربع ،مع تناقص دائم في الموارد
والمساعدات.
وهي أزمات تتضاعف مع تفشي فيروس كورونا المستجد ،وتسجيل قطاع غزة عدد من اإلصابات بلغ ()43

إصابة حتى تاريخه ( ،)1في ظل هذه الظروف االستثنائية والخطرة،

1

.0202/4/20
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حصار قطاع غزة في القانون الدولي – تهديد الجريمة اإلسرائيلية المستمرة يتزايد مع تفشي كورونا
في حزيران  2770فرضت "إسرائيل" السلطة القائمة باالحتالل حصا ار شامال على قطاع غزة بما في ذلك منع
الدخول والخروج لجميع المواطنين والبضائع بما فيها المستلزمات الصحية والطبية ،بما يعزل  363كم مربع
عن العالم ،وفي أيلول  2770أعلنت إسرائيل قطاع غزة منطقة معادية زاعمة أن الحصار يشكل عمال من
أعمال الدفاع عن النفس ،بالرغم من ذلك لم توضح "إسرائيل" الهدف من فرض الحصار الذي يشمل إغالق

الحواجز العسكرية الخمسة بين قطاع غزة وبينها ،وهي كل من :إيرز – بيت حانون ،وكارني – المنطار،
وصوفا – العودة ،وناحال عوز – الشجاعية ،وكيرم شالوم – كرم أبو سالم .رافق ذلك الحصار البري حصار
بحري قلص كميات الوقود والكهرباء المسموح بدخولها إلى قطاع غزة ،المنع من حرية الحركة والتنقل شمل
كافة المواطنين بما فيهم المرضى ،ما أوصل القطاع إلى نتائج كارثية.

بتكييف هذا التصرف قانونيا وتفكيكه ،يبرز الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" السلطة القائمة باالحتالل على
قطاع غزة على أنه غير قانوني بتاتا نظ ار لتعارضه مع التزامات السلطات المحتلة تجاه السكان المدنيين
الذين يعيشون تحت احتاللها وفقا للقانون الدولي ،في جميع الحاالت التي يجري فيها استخدام سياسات

الحصار في النزاعات المسلحة ،يجب أن يتم االلتزام بالقانون الدولي العرفي بشأن المسألة المستمدة من
المادة ( )31من البروتوكول اإلضافي األول الملحق باتفاقيات جنيف وبالذات االتفاقية الرابعة والذي يحظر

5|Page

تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب ويحظر تدمير و/أو مهاجمة األعيان المدنية والمواد التي ال
غنى عنها لبقاء السكان المدنيين مثل المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية
ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري وغيرها .وهو عكس ما تقوم به "إسرائيل" تماما .وعليه يعتبر

الحصار عقاب جماعي ( )2منتهك لحقوق السكان ويهدف لزيادة معاناتهم .أعاد تقرير اللجنة األممية الخاصة
المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان
العرب في األراضي المحتلة

في  34أكتوبر  ،2746التأكيد على أن حصار قطاع غزة انتهاكا للقانون

اإلنساني الدولي باإلضافة إلى عشرات التقارير الصادرة عن منظمات مختلفة بما فيها منظمة الصليب

األحمر الدولية (.)3

2
3

تحظر المادة ( )33من اتفاقية جنيف الرابعة ممارسة العقاب الجماعي ،التي يشكل الحصار حالة ممارسة واضحة لها.

أكد التقرير على ال شرعية وقانونية الحصار في تقرير اللجنة الثالث واألربعين المقدمة إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة خالل دورتها ( )66التي

افتتحت في نيويورك سبتمبر .0222
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الحروب اإلسرائيلية على قطاع غزة – استهداف القطاع الصحي وارهاقه
شن جيش االحتالل اإلسرائيلي ثالثة حروب كبرى ضد قطاع غزة ،استهدفت هذه الحروب كل القطاعات
والمجاالت على تنوعها ،بما في ذلك القطاع الصحي الفلسطيني في قطاع غزة ،سواء عبر االستهداف

المباشر للمباني والطواقم الطبية واإلسعافية ،أو قطع اإلمدادات وشح المعدات واألدوات واألدوية الطبية نتيجة
اإلغالقات والحصار ،أو ما خلفته الحروب من إرهاق تراكمي أصاب القطاع الصحي نتيجة العدد الهائل في
الضحايا الذين يفوقون قدرة القطاع الصحي على االستيعاب ،يمكن تكثيف هذه الحروب على النحو التالي:
 الحرب األولى :في  20كانون األول  2772شنت إسرائيل حربها الكبرى األولى على القطاع ،أطلقت عليها
اسم "الرصاص المصبوب" استمرت هذه الحرب  24يوما ،وبدأت بشن  27طائرة حربية إسرائيلية سلسلة
غارات على عشرات المقار األمنية والحكومية الفلسطينية ،ما تسبب في مقتل  277فلسطيني بالهجمة الجوية
األولى غالبيتهم من عناصر الشرطة المدنية ،بعد ثمانية أيام أخذت دولة االحتالل قرار بشن عملية عسكرية
برية واسعة بمشاركة سالح المدفعية والمشاة والدبابات ،مستخدمة أسلحة مجرمة دوليا ضد المدنيين
الفلسطينيين العزل من أبرزها الفسفور األبيض الحارق واليورانيوم المخفف .بلغ عدد الضحايا الفلسطينيين
 4163من بينهم  147طفل و 471نساء ونحو  477مسن ،فما أصيب  3177آخرين بجروح نصفهم من
األطفال ،الكثير منهم بإعاقات دائمة .دمرت إسرائيل  324مؤسسة عامة ،منها  34مقر لمنظمة غير حكومية
و 33مؤسسة تابعة لألمم المتحدة ،و 693منشأة تجارية ،فيما أوقفت حربها  3977منشأة صناعية عن العمل،
مما أفقد  17ألف شخص في القطاع الزراعي و 97ألف في قطاعات أخرى عملهم.
 الحرب الثانية :في  41تشرين الثاني  ،2742شنت إسرائيل حربها الثانية على قطاع غزة ،أطلقت عليها اسم
"عامود السحاب" واستمرت لمدة  2أيام ،بدأت الحرب نتيجة اغتيال دولة االحتالل لقائد عسكري فلسطيني
رفيع ،بعد أن خدعت الفصائل الفلسطينية التي كان سبق لها أن توصلت معها التفاق تهدئة بوساطة
مصرية ،تسببت هذه الحرب في مقتل  401فلسطيني من بينهم  12طفال و 44سيدة ،واصابة نحو 4177
آخرين بجروح ،من بينهم  163طفل و 231سيدة و 94مسن.
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 الحرب الثالثة :في  0تموز  ،2741شنت إسرائيل حربها الثالثة على قطاع غزة ،أطلقت عليها اسم "الجرف
الصامد" واستمرت لمدة  34يوم لتكون بذلك أطول الحروب اإلسرائيلية وأعنفها على القطاع ،طوال كل هذه
المدة دكت إسرائيل ب ار وبح ار وجوا القطاع األعلى كثافة سكانيا في العالم وشنت عليه حوالي  67ألف و661
غارة ،لتقتل بذلك  2322فلسطيني من بينهم  302طفال (أعمارهم من شهر إلى  46عام) و 129امرأة و 472
مسن 46 ،صحفي ،وجرحت  47207فلسطيني .خالل هذه الحرب ارتكبت دولة االحتالل  411مجزرة بحق
 411عائلة ،حيث قتلت من كل عائلة من هذه العائالت ثالثة أفراد على األقل ،هدمت دولة االحتالل 42
ألف وحدة سكنية كليا ،و 467ألف جزئيا ،منها  667وحدة غير صالحة للسكن .واستهدفت المقر الرئيسي
لوكالة األونروا في الشرق األوسط بالقصف مرتين مدمرة مخازن المساعدات الغذائية المخصصة للمشردين
والنازحين نتيجة الحرب ،كما دمرت  62مسجد بالكامل و 479جزئيا ،ودمرت كنيسة جزئيا ،ودمرت  47مقابر
إسالمية ومقبرة مسيحية ،واستهدفت

9محطات لمعالجة المياه 42 ،منشأة كهربائية 49 ،مؤسسة مالية

ومصرفية 302 ،مؤسسة صناعية وتجارية 33 ،قارب صيد 222 ،مدرسة ،منها  414مدرسة حكومية و06
مدرسة تابعة لألونروا و 3مدارس خاصة 6 ،جامعات 12 ،جمعية ،ومحطة توليد كهرباء واحدة .تركت
"إسرائيل" ورائها مخلفات حرب قابلة لالنفجار لتشكل تهديد مستمر للمدنيين ولمحاوالت إعادة االعمار46 ،
شخص لقوا مصرعهم من بينهم  12طفال ،فيما تعرض  90لإلصابة نتيجة حوادث ناجمة عن انفجار مخلفات
الحرب اإلسرائيلية ،فيما يوجد  17منزال مأهوال بالسكان يشتبه بوجود قنابل وصواريخ إسرائيلية غير منفجرة
أسفلهم موزعين على أنحاء قطاع غزة ،وقد بلغت خسائر االقتصاد الوطني في قطاع غزة بكافة قطاعاته
حوالي  3مليار دوالر .ولحق الضرر بأكثر من  377منشأة اقتصادية من المنشآت الكبيرة واإلستراتيجية
والمتوسطة والصغيرة .أما خسائر القطاع الزراعي فبلغت  337مليون دوالر .ودمرت إسرائيل خالل الحرب 61
مسجدا كليا و 467جزئيا ،وعرضت أكثر من  1آالف صياد يعيلون  37ألف نسمة لخسائر تجاوزت  6مليون
دوالر ،ورفعت عدد العاطلين عن العمل نحو  277ألف عاطل عن العمل ،يقوموا بإعالة  977ألف شخص.
 على مستوى القطاع الصحي :استهدفت الطائرات اإلسرائيلية خالل حربها األولى  67مؤسسة صحية بهدف
تدميرها ،طال القصف  43مستشفى وتسبب في تدمير  29سيارة إسعاف ،وقتلت إسرائيل  43من العاملين في
الحقل الطبي وأصابت  22بجروح ،خالل حربها الثانية قتلت إسرائيل  2من الطواقم الطبية وأصابت ،3
وألحقت الضرر بعشرة مراكز صحية منها 1 :مستشفيات ومركز رعاية صحي أولي ،أما خالل الحرب الثالثة
دمرت دولة االحتالل أكثر من  47مستشفى و  49مركز صحي ودمرت  36سيارة إسعاف وقتلت  23من
الطواقم الطبية و 44من العاملين في األونروا وهو ما يتبدى معه على نحو جلي االستهداف الممنهج والمتعمد
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للقطاع الصحي .أرهق النظام الصحي وجرى استنزافه كذلك نتيجة هذه الحروب وغيرها من جوالت التصعيد
اإلسرائيلية العنيفة التي تستمر عادة من أيام ألسبوع ويترافق معها عدد هائل من الضحايا والمصابين .األمر
الذي يضعفه في مواجهة فيروس كورونا ويخلق مهددات جديدة للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة ،ويضيف
المزيد من الهشاشة على بنى القطاع الصحية والمزيد من الشك حول مدى جهوزيتها وقدرتها على مواجهة
الفيروس.
فيروس كورونا يصل قطاع غزة – سيناريو مرعب
فددي ديسددمبر  2749وفددي مدينددة ووهددان وسددط الصددين اكتشددف مددرض كوفيددد  – 49كورونددا المسددتجد ،الفيددروس
شديد العدوى سرعان ما تحول إلى جائحة

()4

حسب ما صدنفته منظمدة الصدحة العالميدة فدي  44مدارس ،2727

فددي  24فب اريددر  2727أعلنددت إس درائيل عددن ظهددور أول حالددة إصددابة فيهددا ،فيمددا أعلنددت فلسددطين مطلددع مددارس
 2727تسددجيل أول  0إصددابات لعدداملين فددي فندددق أنجددل فددي مدينددة بيددت لحددم .بلددغ عدددد المصددابين حددول العددالم
حتى تاريخه ( )5مليون و 277ألف إصابة وأكثر من  479آالف وفاة .فيما بلغت اإلصابات في إسدرائيل 47202
إصابة و 473حاالت وفاة.
أمددا فددي فلسددطين بلغددت حصدديلة اإلصددابات إلددى  262إصددابة وحددالتي وفدداة منهددا  43إصددابة فددي قطدداع غ دزة.
ضددرب هددذا الفيددروس العديددد مددن القطاعددات وأدى إلددى انهيددار الددنظم واألجه دزة الصددحية فددي الكثيددر مددن الدددول
وفقدددانها للسدديطرة ،كمددا انعكددس بشددكل كبيددر علددى النظددام الدددولي ومددا ازلددت تفاعالتدده مسددتمرة ،ليخلددق أزمددات

اقتصددادية واجتماعيددة ونفسددية متشددعبة كتبعيددة لألزمددة الصددحية .فددي ال اربددع مددن مددارس الجدداري أعلددن ال درئيس
الفلسددطيني حالددة الط دوار فددي جميددع األ ارضددي الفلسددطينية لمدددة شددهر ،فددي مسدداعي لمواجهددة جائحددة كورونددا،
وذلك استنادا للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية وللقانون األساسي المعددل لسدنة  2773وتعديالتده ،وال
سيما أحكام الباب السابع منه ،جاء فدي المرسدوم" :تتدولى جهدات االختصداص اتخداذ جميدع اإلجدراءات الالزمدة
لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا وحماية الصحة العامة وتحقيق األمن واالسدتقرار ،و تكدون حالدة

الطدوار هددذه لمدددة  37يومددا ،ويخددول رئدديس الددوزراء بالصددالحيات واالختصاصددات الالزمددة لتحقيددق غايددات هددذا
اإلعالن كافة ".والتي جرى تمديدها الحقا لمدة شهر أخر.

4

تطلق لفظة جائحة على الوباء الذي ينتشر بين البشر في مساحة كبيرة ،عبر قارة أو قارات أو كل العالم ،تاريخيا ظهرت العديد من الجوائح الفتاكة

5

0202/4/20

مثل الجدري والطاعون األسود الذي قتل أكثر من  02مليون شخص حول العالم عام 2332م.
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فددي  22م ددارس  2727أعلنددت و ازرة الص ددحة الفلسددطينية تس ددجيل أول حددالتي إصددابة بددالفيروس ف ددي قطدداع غد دزة
لمواطنين عائدين من باكستان جرى حجرهما على حدود القطاع ،بالنظر إلى ظروف القطداع الصدحية والبيئيدة
واالقتصادية والمعيشية والمائية وغيره ،يبدو هذا الوصول أمر شدديد الخطدورة خاصدة إذا مدا ربطنداه باالكتظداظ
السكاني الذي يعاني منه القطاع واالنهيار الذي يصيب معظم القطاعات وفي المقدمة منها النظام الصحي.
النظام الصحي في قطاع غزة – االنهيار تحت وطأة الحصار والعنف اإلسرائيلي والحاجة لمواجهة كورونا
عل ددى م دددار  41س ددنة م ددن الحص ددار اإلسد درائيلي المش دددد المف ددروض عل ددى
قطدداع غدزة والقيددود علددى حريددة الحركددة والتنقددل لألفدراد والبضددائع بمددا فيهددا
المدوارد الطبيدة ،ومدع مدا خلقده هدذا الحصدار مدن أزمدات متعدددة منهدا فددي
مجد ددال الطاقد ددة والكهربد دداء ،والد ددذي ت د دزامن مد ددع انقسد ددام فلسد ددطيني داخلد ددي
ضدداعف المعاندداة ،والحددروب التددي شددنتها دولددة االحددتالل علددى القطدداع،
عددانى القطدداع الصددحي مددن ضددغوطات وأعبدداء هائلددة أدت إلددى ضددعف
شددديد فددي بنيويددة هددذا القطدداع ،ومعاناتدده مددن نقددص مددزمن فددي المعدددات
والمستلزمات والمضادات الحيوية وأدوية العالج الكيميائي وغيرهدا%16 ،
مد ددن قائمد ددة األدويد ددة األساسد ددية و  %20مد ددن قائمد ددة المسد ددتهلكات الطبيد ددة
األساسددية يقددل فددي المتوسددط عددن اإلمدددادات التددي تغطددي فتدرة شددهر واحددد
خالل العام .2742

()6

"ذهبت إلى مستشفى الرازي قبل أسدابيع وتوجهدت
إل ددى قس ددم الطد دوار  ،انقط ددع التي ددار الكهرب ددائي وأن ددا

هناك وقبل أن يبدأ العمل بالمولدد اضدطر األطبداء
إلد ددى ضد ددخ األكسد ددجين يد دددويا فد ددي رئد ددات األطفد ددال

الموضد ددوعين علد ددى أجه د دزة التد ددنفس الصد ددناعي .ال

يحدث ذلك ليوم واحد ولكنه يتكرر كل يوم".

جيمي ماكغولدريك ،منسق األمم المتحدة للشؤون
اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة03 ،
أكتوبر 0222

تعتمد المستشفيات والعيدادات فدي قطداع غدزة علدى الوقدود لتزويدد مولددات
الطوار بالطاقة ،نتيجدة انقطداع الكهربداء ،مدع ذلدك يعدرض نقدص الوقدود
المرضى للخطر ،إذ تضطر الفرق الطبية لمساعدة األطفال على التدنفس

يدددويا حتددى يددتمكن مهندسددو الصدديانة مددن إصددالح المعدددات .فضددال عددن
تد ددأثير تقلبد ددات الطاقد ددة علد ددى إنقد دداص عمد ددر أجه د دزة المستشد ددفيات الطبيد ددة
الحساسة.

6

منظمة الصحة العالمية ،تقرير من المدير العام ،األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة ،بما فيها القدس الشرقية ،وفي الجوالن السوري

المحتل .لقراءة التقرير كامال .https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_33-ar.pdf
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واحد من التحديات التي أضدافت عدبء علدى القطداع الصدحي العددد الكبيدر لإلصدابات خدالل مسديرات "العدودة
الكبددرى" السددلمية وهددو مددا اسددتنزف القطدداع الصددحي وأرهقدده وأثددر علددى قدرتدده علددى تقددديم الخدددمات األساس دية،
بحيث جرى تعليق التددخالت الجراحيدة االحت ارزيدة ،واعدادة توزيدع أسدرة المستشدفيات لخدمدة مرضدى الج ارحدات،
وتحوي ددل الع دداملين الص ددحيين وس دديارات اإلس ددعاف ،وزاد الض ددغوطات عل ددى الخ دددمات الص ددحية المس دداعدة مث ددل
الغسددل والكددي وتنظيددف المستشددفيات ،كمددا زادت الحاجددة لخدددمات التأهيددل فددي مجددالي الصددحة البدنيددة والنفسددية
نتيج ددة الق ددوة المفرط ددة الت ددي اس ددتخدمتها دول االح ددتالل اإلسد درائيلي تج دداه الم دددنيين/ات الفلس ددطينيين/ات خ ددالل

المسيرات السلمية .فضال عن الهجمات اإلسرائيلية المباشرة على الرعاية الصدحية فدي القطداع )7( .والدرفض أو

التعنت في الموافقة علدى تصداريح العدالج الطبيدة للمرضدى أو المصدابين الدذين بحاجدة إلدى منشدآت أكثدر تقددم

خددارج القطدداع واسددتخدامها فددي حدداالت متعددددة لالبت دزاز .تراجعددت نسددبة الموافقددة علددى التصدداريح التددي يقدددمها
المرضى إلى نسب متدنية.
بتدداريخ  2742 /44/27قصددفت طددائرات إسدرائيلية المستشددفى الميددداني األردنددي فددي حددي تددل الهددوى جنددوب غددرب
مدينة غزة ،في  2741/0/24قصفت "إسدرائيل" مستشدفى "شدهداء األقصدى فدي ديدر الدبلح بنحدو  37قذيفدة ،حيدث
استهدف القصدف الطدابق الثالدث الدذي توجدد فيده غرفدة العمليدات ،مدا تسدبب فدي مقتدل  1أشدخاص واصدابة 07
من بينهم أطباء وممرضون وأوقف غرفة العمليات الرئيسية ومحطة إنتاج األكسجين .في اليوم نفسده تعرضدت

سيارات إسدعاف للقصدف وأصديب اثندين مدن المسدعفين ،فدي العدام نفسده وخدالل الحدرب اإلسدرائيلية علدى قطداع
غ دزة شددنت طددائرات االحددتالل هجومددا بصددارو واحددد علددى األقددل علددى مبنددى العيددادات الخارجيددة داخددل مجمددع
الشفاء الطبي أكبدر مستشدفى فدي مديندة غدزة .وقصدفت المدفعيدة اإلسدرائيلية مستشدفى لرعايدة المسدنين والتأهيدل
الطبي في حي الشدجاعية شدرقي مديندة غدزة بعددة قدذائف .وهدي جدرائم حدرب ضدد القطداع الصدحي علدى سدبيل
المثددال ال الحصددر ،مددا يؤكددد أن إضددعاف القطدداع الصددحي الفلسددطيني فددي قطدداع غدزة ودفعدده إلددى االنهيددار هددو
جددزء مددن سياسددة إس درائيلية طويلددة وممنهجددة .لتددأتي أزمددة تفشددي فيددروس كورونددا وتضدديف أعبدداء إضددافية علددى

لقطاع الطبي المنهك أصال.

7

سجلت منظمة الصحة العالمية  363هجوم على الرعاية الصحية في قطاع غزة عام  :0222حيث جرى قتل ثالثة عاملين صحيين بالذخيرة الحية

واصابة  363آخرون بجروح ،سواء بالذ خيرة الحية أو الشظايا أو حروق ناجمة عن قنابل الغاز أو االختناق نتيجة استنشاقها أو الجروح نتيجة الرصاص
المطاطي ،فيما أصيب  23سيارة إسعاف باألضرار ،و 3وسائل نقل صحي أخرى ،و 3مرافق صحية دائمة ،بالغرم من النقص في اإلبالغ عن الهجمات

التي ال تؤدي إلصابات أو أض ارر .يتعرض العاملين الصحيين للهجمات بينما يحاولون الوصول إلى المصابين أو يعالجونهم ويمنعوا في حاالت أخرى

من الوصول .التقرير كامل .https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_33-ar.pdf
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اليوم وفي ظل تفشي فيروس كورونا ،يبرز القطاع الصحي كخط دفاع ومواجهة أول ،إال أن ( )96جهاز
تنفس منها ( )63في مستشفيات و ازرة الصحة و ( )447سرير منها ( )02سرير في مستشفيات و ازرة الصحة
فقط للعناية المركزة في القطاع لخدمة أكثر من مليوني شخص ،وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية لتوقع
أن القطاع سيكون قاد ار على التعامل مع أول  477مصاب وبعدها سيكون اعتماده كليا على المعونات
الخارجية في حال تسجيل إصابات جديدة .وعليه تحتاج الجهات الصحية في قطاع غزة إلى غرف عناية
مركزة ،وأجهزة تنفس ،وأجهزة وشرائح تشخيص المصابين بفيروس كورونا ،وأدوات وقائية للكوادر الطبية،
وأدوية طبية خاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا.

()8

 8قائمة األدوية المخصصة لمواجهة فيروس كورونا وفقا لما نشره
http://www.moh.gov.ps/file_api/assets/uploads/files/7d526-a.pdf

موقع

و ازرة

الصحة

في

قطاع

غزة

على

الرابط
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إجراءات مواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة – الجدوى والفاعلية
أعلنت لجنة المتابعة الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة إغالق المعابر مع مصر
ودولة االحتالل ،وعن منع التجمعات التي تزيد عن مئة شخص ،واجراء التحاليل على أي مشتبه به ،وتعليق
الدراسة ،وتطبيق الحجر المنزلي على مئات العائدين إلى القطاع لمدة أسبوعين ،كما أعلنت و ازرة الداخلية
واألمن الوطني في  40مارس  2727اإلفراج عن كافة نزالء السجون الذين قضوا ثلثي المدة ومنح اإلجازات
المنزلية للموقوفين والسجناء على خلفية الغرامات المالية والقضايا البسيطة لمدة أسبوع قابلة للتجديد،
واعتمدت المرافق التعليمية على التعليم اإللكتروني عن بعد.

على الرغم من ذلك ،ال تعتبر هذه اإلجراءات كافية في ظل الكثافة السكانية المرتفعة التي تضرب عمق
سياسة التباعد االجتماعي الهادفة للوقاية من الفيروس والتي تفرز
أزمات متفرعة عنها مثل :االكتظاظ في الغرف ،تشارك األسرة،
تشارك الحمامات وأدوات النظافة الشخصية ..إلخ ،وسوء الخدمات

الصحية نتيجة ضعف المرفق الصحي اذلي يعتبر صمام األمان
في مواجهة الفيروس ،كما أن األوضاع االقتصادية المأساوية
للسكان في ظل تفشي الفقر والبطالة تمنعهم من تخزين المواد
الغذائية او الحصول على احتياجاتهم من المعقمات والمنظفات
والمضادات الحيوية ،واألزمات التمويلية المستمرة لوكالة غوث
وتشغيل الالجئين األونروا التي تقدم جزء مهم من الخدمات

الصحية لالجئين الذين تبلغ نسبتهم حوالي  %07من سكان قطاع
غزة وفق اإلحصاء المركزي الفلسطيني (.)9

 9اإلحصاء الفلسطيني يستعرض واقع الالجئين الفلسطينيين
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3485

"و ازرة الصحة أنهت الحجر الصحي اإلجباري

لحدوالي  2422مددن الم دواطنين الددذين كددانوا فددي
الم دددارس والفن ددادق والمش ددافي ،وال ازل ددت تت ددابع
الحال د ددة الص د ددحية ل 630مستض د دداف ف د ددي 21

مركز للحجر الصحي ،المختبر المركزي يفتقر

للم دواد المخبريددة الخاصددة بفحددص كورونددا التددي

نفذت ،والصحة ال زالت تتابع األعداد المت ازيددة
الراغبددة بددالعودة إلددى قطدداع غ دزة مددن مصددر مددا

يتطل ددب مض دداعفة الجه ددود ،س دديجري استض ددافة

العائد دددين  02يومد ددا قابلد ددة للزيد ددادة بسد ددبب عد دددم

تد ددوفر م د دواد الفحد ددص المخبد ددري ونقد ددص الم د دواد

الطبية"

أشرف القدرة – المتحدث باسم و ازرة الصحة

في قطاع غزة0202/4/11 ،

بمناسبة

اليوم

العالمي

لالجئين،

،0222/6/020
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واقع مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة – نموذج التخبط
وفقا للشهادات الواردة من قبل عديد من المواطنين/ات الذين جرى وضعهم في الحجر الصحي اإلجباري في
قطاع غزة والذين تبقى منهم حتى الجمعة  2727/1/47حوالي ( )020مواطن/ة ( )10فأنه يجري نقلهم بحافالت
مكتظة غير معقمة ،ويجري حجرهم في أماكن تفتقر لشروط السالمة العامة ومتطلباتها ،وهي مجموعة من
المدارس ال تحوي غرف فردية أو مؤهلة ،وال يوجد فيها أسرة نوم ،وبعض الغرف يوجد فيها أكثر من 3
فرشات وقد يبيت فيها حوالي  47أشخاص وال يوجد مرافق صحية نظيفة وكافية ،دون مراعاة لخصوصية
المرضى واألطفال والنساء وكبار السن وذوي اإلعاقة ،وهو وضع حال دون إمكانية االستحمام داخل الحجر،
وتعاني المحاجر في قطاع غزة من نقص في األدوات والمعقمات الطبية ،إذ ال يجري توفير مواد سوى
المناديل الورقية والصابون السائل العادي ،وال يجري توفير أدوات تدفئة أو كميات كافية من األطعمة
والشراب ،وهناك خلل في توزيعها وعشوائية ،باإلضافة إلى ذلك ال يتلقى المحجورين المرضى العالج في

الوقت المناسب وبالكميات المطلوبة ،والبعض منهم انتهت فترة حجره دون أن يسمح له بالمغادرة .وهي مراكز
بالمجمل ال يتوفر فيها ظروف مناسبة للحياة اتدمية .وتلقى المحجورين/ات معاملة سيئة من الجهات
الرسمية ورجال األمن الذين استقبلوهم فور وصولهم من المعابر.
على إثر ذلك أعلنت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة ،قبل حوالي أسبوعين بدء العمل على إنشاء
مركزي حجر صحي يضمان ألف غرفة في شمال وجنوب القطاع ،والتي انتهت في  44مارس  ،2727وجرى
تسليمها للجهات الحكومية وفقا لما قالته الحركة .دون أن يتوفر تفاصيل عن مدى جهوزيتها لحظة إعداد هذه
الورقة.
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وفقا لإلحصائية التي قدمها المتحدث باسم و ازرة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة.
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توصيات مركز "شمس"
 .4دعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على دولة االحتالل ،إللزامها باعتبارها السلطة القائمة
باالحتالل والمسؤولة  ،بتوفير اإلمدادات واالحتياجات واألجهزة الطبية بشكل عام ،والالزمة لمواجهة
فيروس كورونا بوجه خاص وبالذات أجهزة التنفس وشرائح الفحص المخبري إلى قطاع غزة ،على
وجه السرعة ،وفقا لما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة .4919
 .2تقديم المجتمع الدولي اإلعانات الطبية والصحية واإلنسانية العاجلة لقطاع غزة بما يمكنه من مواجهة
تفشي فيروس كورونا ،في ظل ما سببه الحصار اإلسرائيلي من انهيار لمعظم القطاعات والكثافة

السكانية الهائلة وانتشار الفيروس في دول جوار قطاع غزة.
 .3الدعوة إلى الموارنة في اإلنفاق على القطاع الصحي من قبل الحكومة الفلسطينية والصناديق
التكافلية وتوزيع المساعدات المالية للمتضررين من أزمة فيروس كورونا بين الضفة الغربية وقطاع
غزة ،بحيث ال ينبغي أن تمتد حالة االنقسام في ظل هذه الجائحة ،بل يجب أن تشكل فرصة لتجاوز

االنقسام ولتوحيد الجهود الفلسطينية.

 .1ضرورة قيام منظمة الصحة العالمية بصفتها وكالة تابعة لألمم المتحدة والسلطة التوجيهية والتنسيقية
ضمن منظومة األمم المتحدة فيما يخص المجال الصحي بالقيام بدور فعال في توفير الرعاية
الصحية لقطاع غزة ،وبمراقبة اإلجراءات اإلسرائيلية التي تنتهك حق سكانه بالصحة وتستهدف دفع
القطاع الصحي لالنهيار.

 .3توفير الحماية واألدوات والتدابير الوقائية الشاملة وعلى وجه السرعة للطواقم الصحية العاملة في
مرافق قطاع غزة ،بما يضمن صحة الطواقم العاملة في المرافق ويحول دون وصول الفيروس إليهم
وبالتالي انهيار النظام الصحي المتداعي كليا في قطاع غزة.
 .6ضرورة قيام الجهات المشرفة على مراكز الحجر ولجنة المتابعة الحكومية في قطاع غزة ،باحترام
حقوق المواطنين/ات المحجورين/ات وفقا لما تفرضه األنظمة والقوانين الوطنية والدولية
والبروتوكوالت الصحية ،خاصة الفئات األكثر ضعفا وهشاشة منهم مثل كبار السن والنساء واألطفال

والمرضى وذوي اإلعاقة ،وذلك برفع كفاءة مراكز الحجر الصحي من حيث السعة واألغذية واألدوية
والمعقمات وعوامل التدفئة والتبريد ومستلزمات النوم وغيره ،وتوزيع نشرات توعوية عليهم حول
حقوقهم وواجباتهم والجهات التي يمكن لهم اللجوء إليها في حال انتهاك حقوقهم من جهة  ،وحول
الفيروس من جهة أخرى .وتوفير أطباء دائمين في المحاجر الصحية .
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 .0المسارعة إلى التحقيق في شكاوى المواطنين/ات في الحجر الصحي عن تعرضهم إلساءة المعاملة
واإلهانة في بعض الحاالت  ،ومساءلة جهات إنفاذ القانون التي قامت بالتجاوزات على ضوء نتائج
التحقيق ،ونشرها للجمهور ضمن حقه في الوصول إلى المعلومات والحصول عليها.
 .2دعوة كل من :المقرر األممي الخاص باألرض الفلسطينية المحتلة ،والمقرر األممي الخاص بحالة
حقوق اإلنسان ،والمقرر األممي الخاص حول التعذيب ومنسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في
األرض الفلسطينية المحتلة بتحمل مسؤولياتهم في إعداد التقارير العاجلة وتسليط الضوء على
انتهاكات االحتالل وممارساتها ضد السكان المدنيين في قطاع غزة والمنظومة الصحية بما يمكن من
مساءلة دولة االحتالل في المحافل الدولية.

 .9دعوة منظمات المجتمع المدني الدولية والوطنية  ،إلى القيام بأدوارها في مجال الرصد والتوثيق
والقيام بجهود الضغط والمناصرة التكاتفية ،واالستفادة من عضوية االئتالفات التي تشارك فيها ،فيما
يتعلق بالوضع الصحي لقطاع غزة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد .والقيام بأدوار رقابية
أكثر فعالية على مراكز الحجر الصحي ،للتدقيق في مدى مراعاتها لشروط الحياة اتدمية الالئقة
والكريمة ،وفي الوقت عينه قيام الجهات الرسمية المختصة وبالذات و ازرة الصحة بذات األدوار

الرقابية.

 .47حث الدبلوماسية الفلسطينية على القيام بدور أكبر في تسليط الضوء على الوضع الصحي واإلنساني
الكارثي لقطاع غزة مع تفشي فيروس كورونا ،ودعوة دول العالم إلى تحمل مسؤولياتها اإلنسانية
واألخالقية والقانونية تجاه القطاع .

