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 واجبات إسرائيل اتجاه قطاع غّزة في ظل الوباء العالمّي وما بعده
 

لحفاظ على لتوفير التطعيم ضّد الكورونا في إسرائيل، الضّفة الغربّية وقطاع غّزة هو جزء من واجب إسرائيل 
، إذ ال ُيمكن فرض نظام التصاريح على سرائيلهذه مصلحة واضحة إل الخاضعين لسيطرتها.صّحة وأمان جميع 

الفلسطينّية والمجتمع الدولّي، إال أن دور هذه الجهات ال ُيعفي  اتاألوبئة. يتطّلب األمر تعاوًنا وطيًدا مع السلط
 إسرائيل من مسؤولّيتها الجوهرّية اتجاه الفلسطينيين تحت االحتالل.

 
 ر واجبات إسرائيل اتجاه الفلسطينيين في غّزةمصد

 
تسيطر إسرائيل على المعابر الحدودّية من وإلى قطاع غّزة، كما تسيطر على مجاله الجوّي والبحرّي والبرّي 
)المعّدات الطبّية، األدوية والمساعدات اإلنسانّية ال تدخل إلى القطاع عبر مصر(. هكذا، وبوسائل أخرى، تسيطر 

عاًما منذ  15 منهاو ،المستمّرة السيطرةل هذه لًيا على جوانب حياتّية أساسّية في القطاع. تحّم إسرائيل فع
مسؤولّيات اتجاه سّكان غّزة انطالًقا من القانون الدولي اإلنسانّي، قوانين إسرائيل  ،تطبيق خّطة فك االرتباط

 الدولّية، والقانون اإلسرائيلّي، كاآلتي:حقوق اإلنسان 
 

  فرض ي 1907من التعليمات الملحقة بمعاهدة الهاي بشأن قوانين الحرب البرّية من العام  43البند
على إسرائيل واجب الحفاظ على سالمة وأمان سّكان قطاع غّزة. يتضّمن هذا الواجب جميع الجوانب 

 الصحّية واالجتماعّية.
  

  تنص على أنه "من واجب دولة االحتالل أن تعمل،  1949معاهدة جينيف الرابعة من العام من  55البند
بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية واإلمدادات الطبية، ومن واجبها 

حتلة على األخص أن تستورد ما يلزم من األغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا كانت موارد األراضي الم
إذن، يفرض هذا البند مسؤولّية على قّوة االحتالل بنقل المعدات الطبّية المطلوبة إلى  .غير كافية"

 المنطقة المحتلة كافية. المنطقة المحتّلة، ومن ضمنها األدوية والتطعيمات، حين ال تكون موارد
 

https://gisha.org/50shades/
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 ورّية لمكافحة تفّشي من معاهدة جينيف الرابعة بشكل واضح لوسائل الوقاية الضر 56تطّرق البند ي
األمراض المعدية واألوبئة: "من واجب دولة االحتالل أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، وبمعاونة 
السلطات الوطنية والمحلية، على صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وكذلك الصحة 

طريق اعتماد وتطبيق التدابير العامة والشروط الصحية في األراضي المحتلة، وذلك بوجه خاص عن 
. تتضمن هذه التدابير، من بين أمور أخرى، الوقائية الالزمة لمكافحة انتشار األمراض المعدية واألوبئة"

توفير األدوية، الفحوصات ومواد التعقيم الطبية، توفير طواقم طبية وإنشاء مراكز طبية 
 ومستشفيات لمساعدة كل من يعاني من مرض معٍد. 

 
 م لزتُ ي تالخاص بالحقوق االقتصادّية واالجتماعّية والثقافّية، وال من اتفاقّية العهد الدوليّ  12 البند

في إسرائيل أيًضا، يفرض عليها اتخاذ خطوات ضرورّية من أجل منع األمراض الوبائّية والمتوطنة )أي 
(. كذلك، عليها التفاقيةل .ج2. 12 رقعة انتشار محدودة( والمهنّية وغيرها، عالجها ومكافحتها )البند

أن تتخذ الخطوات الضرورّية لتهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع 
 .(تفاقيةد لال .2 .12)البند  في حالة المرض

 
  2019نشرت لجنة األمم المّتحدة للحقوق االقتصادّية، االجتماعّية والثقافّية في تشرين ثاني 

إثر فحص وضع جهاز الصّحة الفلسطينّي. وعّبرت اللجنة عن قلقها اتجاه اإلمكانّيات  استنتاجاتها،
 - خاّصةغّزة قطاع في و - وغير الكافية أمام السّكان الفلسطينيين في األراضي المحتّلة ةالمحدود

. خاصًة بسبب التقييدات على إدخال ما تعّرفها إسرائيل طبّيةوالخدمات ال موادلألجهزة الصحّية، ال
في نظام التصاريح. وكذلك بسبب "معّدات مزدوجة االستخدام"، ومن ضمنها معّدات طبّية حيوّية، 

، ومن دون قيود إلى المؤسسات الطبّية والخدمات الوصول ، أوصت اللجنة إسرائيل بتمكينتقريرها
وتمكين حركة أصحاب المهن الطبّية من وإلى قطاع غّزة. هذه  الطارئة، الطبّية ضمنها الخدمات

، وتزداد أهمّيتها في هذه االتفاقيةتنبع من مسؤولّياتها بحسب  - التي تجاهلتها إسرائيل - التوصيات
 الفترة.

 
  أيًضا من قرارات المحكمة العليا التي رأت أن السيطرة إسرائيل ، تنبع واجبات القانون الدوليّ إلى جانب

تحّتم على إسرائيل تأمين ، هذه السيطرةاإلسرائيلّية المتواصلة على المعابر، وتعّلق أهالي القطاع ب
الحاجات اإلنسانّية لسّكان غّزة، والتأّكد من احترام حقوقهم األساسّية وحاجاتهم األولّية )المحكمة 

أطباء لحقوق  09/201ا ، والمحكمة العلي30.1.2008، البسيوني ضد رئيس الحكومة، 07/9132العليا 
(. الوقاية من تفّشي وباء الكورونا وتوفير العالج الطبّي 19.1.2009اإلنسان ضد رئيس الحكومة، 

ُيصاب بالمرض، هي حاجة إنسانّية أساسّية جًدا دون أدنى شك، بالنسبة لسّكان القطاع،  المالئم لمن
 ولذلك من واجب إسرائيل العمل على تأمين هذه الوقاية.
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 سيطرة دون مسؤولّيةقف إسرائيل: وم
 

تتنّصل إسرائيل من مسؤولّيتها اتجاه سّكان القطاع، وذلك رغم سيطرتها المستمّرة والملموسة في جوانب 
كثيرة من الحياة في غّزة. تبّرر إسرائيل تقييدات الحركة الشاملة والصارمة على القطاع بمبّررات أمنّية و/أو 

، وكذلك على صعود حركة 2005أسطورة فك االرتباط من القطاع في العام  سياسّية عادًة، معتمدًة على
حماسة للحكم، ونشاط حماس والفصائل األخرى عسكرًيا في القطاع. في الوقت ذاته، تعتمد إسرائيل تأوياًل 

اسقاطات سيطرتها المتواصلة على حركة الناس  على( يعفيها من المسؤولّية sui generisقضائًيا فريًدا )
 والبضائع بواسطة نظام التصاريح، إلى جانب التقييدات على الحركة بًرا وبحًرا وجًوا.

 
ل قطاع غّزة وإسرائي نذي تفرضه إسرائيل على قطاع غّزة هي أن االنتقال بيالقاعدة التي تمّيز نظام التصاريح ال

بغطاء  غالقصّعدت إسرائيل اإل، 2020طريق معبر إيرز ممنوع، إال بتصريٍح خاص. منذ بداية شهر آذار  عن والضفة
، وتمنع فعلًيا مرور األشخاص، حّتى ممن يستحّقون التصريح بموجب المعايير التخّوف من تفّشي الكورونا

طريق معبر البضائع الرسمي الوحيد كرم أبو عن الضّيقة التي طّبقتها سابًقا. حركة البضائع من وإلى القطاع 
 الذي تديره إسرائيل، ممكنة بعد تنسيق مع الجيش اإلسرائيلي فقط وبموجب شروطه. ،سالم

 
األجهزة  ضربالئق واقتصاد فّعال في القطاع، وبتلعب إسرائيل دوًرا فاعاًل بمنع تطوير جهاز صّحة  هكذا،

الموجودة. تؤّثر الحمالت العسكرّية اإلسرائيلّية المتكرر والمتصاعدة على قطاع غّزة بشكٍل مباشر على الجهاز 
 االنهيار. نتيجة نحو الماضيةحاجات السّكان، وسد القاصرة عن الطبّي، على االقتصاد والبنى التحتّية المدنّية، 

ذلك، فإن التمويل الذي يصل من المتبرعين الدوليين ُيخصص على مدار سنوات للحاجات اإلنسانّية األساسّية 
 .ملئ الحاجةبعيدة عن  المبادراتإال أّن هذه  ،جهاز الصّحة وتطوير البنى التحتّية األساسّيةوصيانة 

 
إلى استعداد إسرائيل لتمكين دخول المساعدات المخصصة لمكافحة  الجهات اإلسرائيلّيةتلّمح تصريحات 
طاع، ومن ضمنها التطعيمات، إنما عدم استعدادها لتزويد التطعيمات بنفسها أو الدفع لقاء الكورونا إلى الق

مسلك" معلومات عن منع ادخال المعّدات واألدوية الضرورّية -يشاةچالتطعيمات من خزينتها. وليس لدى "
تها كقوة احتالل. لمكافحة الوباء. لكّن عدم منع دخول المعدات ليس كافًيا، وال يعفي إسرائيل من مسؤوليّ 

إغالقها ، البضائعكذلك، فإن خطوات إسرائيل األوسع، مثل استمرار التقييدات المشددة على حركة الناس و
داخل القطاع، تدل كلها على  تخريب األراضي الزراعّيةو هجوم على الصيادينبين حين وآخر،  المطلق للمعابر

 يعيشون اآلن نعدم استعداد إسرائيل للتوقف عن تخريب اقتصاد القطاع وأمنه الغذائّي ورفاهّية السّكان، الذي
 صعوبات غير مسبوقة بسبب الوباء.

 
 

https://gisha.org/ar/publication/6752/
https://gisha.org/ar/publication/6752/
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/israel-vaccine-palestinians-coronavirus/2020/12/18/f1d8d572-4083-11eb-b58b-1623f6267960_story.html
https://gisha.org/ar/updates/6393/
https://gisha.org/ar/updates/6653/
https://gisha.org/ar/updates/6653/
https://gisha.org/ar/updates/6409/
https://gisha.org/ar/updates/6382/
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 الجهات الفلسطينّية دور
 

الفلسطينّية في القطاع والضّفة على تحّمل  اتتقييدات الحركة الصارمة، ضرب قدرة السلطو من االحتالل عقود
 مسؤولّية كاملة على المجال الطبّي كما هو معّرف في اتفاقّيات أوسلو.

  
 يذكر اآلتي:  2020تشرين ثاني تقرير منّظمة الصّحة العالمّية من 

مئة من ميزانّية جهاز الصّحة الفلسطينّية تصل من جهاز الضرائب بال 88، فإن منّظمة الصّحة العالمّيةبحسب 
بالمئة فقط من رسوم التأمين. بكلمات أخرى، فإن جهاز الصّحة الفلسطيني مرتبط بأموال  12-المركزّي، و

تصاد. ورغم أن اتفاقّيات أوسلو تضمن رسمًيا نقل صالحيات المجال ق، وبشكٍل أوسع، بسير االةالضرائب العام
عاًما، ال تزال السلطة  25طبّي والمجاالت المدنّية األخرى من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينّية، إال أنه وبعد ال

الفلسطينّية غير مسيطرة على معابرها، وال على جهاز الضرائب وال السجل السكانّي الفلسطينّي. للسيطرة 
لى الواقع االقتصادّي في المنطقة خطيرة ع إسقاطاتاإلسرائيلّية المتواصلة على كل هذه األمور 

 الفلسطينّية.
 

إدخال كل غرض إلى قطاع غّزة يتطلب تنسيًقا مع إسرائيل. ُتحدد إسرائيل أي القطاعات االقتصادّية تعمل، من 
خالل إمالء أي المنتجات ُيسمح ببيعها وأين، لمن يحق الخروج من غّزة وكيف، وكم ستعمل البنى التحتّية مثل 

 ال يمكنه الدخول إال إذا مكنت إسرائيل ذلك. الكهرباء والماء واالتصاالت. كل المعّدات، دواء أو تطعيم، 

 

المتواصل اسقاطات عميقة على قدرة السلطات المدنّية توفير الخدمات "لالحتالل 
الطبّية، على مستوى الميزانّيات ومستوى التوّفر. المسؤولّية على تحقيق الحقوق 
الفلسطينّية بمستوى صحّي مرتفع، تنقسم بين إسرائيل كقّوة احتالل، السلطة 

ذات الصلة. تتحّمل السلطة الفلسطينّية، الحكومة الفعلّية في القطاع، والدول 
الفلسطينّية مسؤولّية توفير الخدمات الصحّية للمجتمع الفلسطينّي في الضّفة 
وغّزة منذ إقامتها بحسب اتفاقّيات أوسلو. مع هذا، وفي غياب سيطرة على الموارد 
الطبيعّية )ومن ضمنها الماء(، على المعابر ومصادر الدخل اإلضافّية الممكنة، توّلد 

ق بالمساعدات الدولّية، ما يقّيد قدرة السلطة على أداء مسؤولّيتها كاملة. التعلّ 
تخريب االقتصاد والقاعدة االنتاجّية يعّمق هذا التعّلق، وتأثيره واضح ال سيما في 

 غزة.
 

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_15-en.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WHO_Right_to_health_2018_Web-final.pdf
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هذا الوضع اإلنساني الصعب في غّزة، والذي تدهور إثر هجمات عسكرّية من قبل إسرائيل وتقييدات نتيجة 
متواصل تفرضها على الحركة، وعلى الوصول إلى الموارد الطبيعّية، تتوّجه جهات فلسطينّية إلى المجتمع 

قتصادي وتمكن األشخاص من الدولي طالبًة مساعدات اقتصادّية. المساعدات التي ُتقّدم تهدف لمنع انهيار ا
عد ذاته سمة من سمات االحتالل المستمر وغياب السيادة، وال يالبقاء، إال أن تدّفق جدي ألموال المساعدات 

ال يعفي  أطراف ثالثةاإلنسانّية من قبل مساعدات تشّكل حاًل وال عالًجا للحاجات العميقة. على أي حال فإن ال
 إسرائيل من مسؤوليتها.

 
عدات ير المفالسلطة الفلسطينّية بتنسيق مع منظمة الصّحة العالمّية وشركاء دوليين آخرين من أجل توتعمل 

الالزم لمكافحة الوباء في المجتمع الفلسطينّي، ومن ضمن ذلك معّدات الفحوصات والتطعيمات. ليس من 
ثالثة ال تعفي إسرائيل أطراف ل شأن ذلك إعفاء إسرائيل من مسؤولّيتها، كما أّن المساعدات اإلنسانّية من قب

 من واجباتها اتجاه الفلسطينيين الذين يعيشون تحت االحتالل.
 
 

 تطعيمات في المفاوضات الستعادة رهائن/جثامينالاشتراط المساعدة/
 

مؤخًرا أن جهات إسرائيلّية تشترط نشر التطعيم والمعدات األخرى المطلوبة لمكافحة الوباء، بنتائج  ُنشر
تحتجزهما، وكذلك جثامين جنديين اثنين ُقتال خالل "عملّية  مواطنين إسرائيليينالمفاوضات مع حماس إلعادة 

 .2014، في الجرف الصامد"
 

على حماس أن تطلق سراح المواطنين المحتجزين لديها دون شروط. ومع ذلك، فإن انتهاك القانون الدولي 
تعاقبهم  ، الذيناإلنساني من جانب حماس ال يعفي إسرائيل من التزاماتها اتجاه المدنيين في قطاع غّزة

ر خرق هذه االلتزامات من جهة إسرائيل. ُيحظر على وال يبّر ، إسرائيل على تطّورات سياسّية ال سيطرة لهم عليها
جميع األطراف، إسرائيل وحماس والسلطة لفلسطينّية، استخدام حقوق اإلنسان لغرض التفاوض أو ألهداف 

 سياسّية. ُيمنع اشتراط وصول المعّدات الطبّية، األدوية والتطعيمات بأي ظرف كان.
 

 توصيات
  

إسرائيل بتنفيذ التزاماتها وتطبيق المفروض عليها من أجل مساعدة جهاز مسلك" -يشاةچيطالب مركز "
 الصّحة الفلسطينّي وحماية صّحة وأمن سّكان قطاع غّزة والضّفة الغربّية.

   

https://gisha.org/ar/updates/5794/
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تدخل  مليون إنسان في قطاع غّزة يواجهون في هذه األّيام صعوبات غير مسبوقة ويقفون أمام المجهول. 2
 في الوضع الحالي،العام الجاري أكثر استعداًدا لمواجهة الوباء، ممنوع إبقاء غزة  العديد من دول العالم إلى

أن تتأسس على القانون الدولّي  على سياسات إسرائيلممنوع أن يعود أهالي غّزة إلى واقع ما قبل الوباء. و
 الحرّية واألمل. ذي يقّيدواحترام حقوق اإلنسان. في عالم ما بعد الكورونا، ال مكان لمنع الحركة االعتباطّية ال

 
من واجبات فقط انهاء االحتالل والسيطرة يضمنان حماية كاملة لحقوق االنسان، ولكن، وفي هذه األيام، 

 : إسرائيل
 

  التطعيم ضد الكورونا على وجه السرعة، بما في ذلك المشاركة بدفع تكاليف التطعيم توفير وتوزيع
 .عند الحاجة ومستلزمات توزيعه

 
  االلتزام بتمكين الوصول السريع واآلمن للطواقم الطبّية، الجهات اإلنسانّية، األدوية، المعدات الطبّية

مثل المستشفيات والعيادات في قطاع غّزة  وحاجات أخرى ضرورّية للبنية التحتّية الطبّية المدنّية
 مكين المرضى من التنّقل لتلّقي العالج الطبي.توالضّفة، وكذلك، 

  
  منع اشتراط الحركة، المساعدة وتوزيع التطعيم بأحداث سياسّية. على سلطات حماس أن تحرر

بهم ال يبرر انتهاك القانون اإلسرائيليين والجثامين التي تحتجزها، إال أن انتهاك القانون الدولي من جان
 الدولي من جانب إسرائيل وال يعفيها من مسؤولياتها اتجاه سكان القطاع.

 
  خاصًة في ظل وباء عن قطاع غّزة من أجل تمكين حركة االقتصاد وعمل الجهاز الطبي اإلغالقرفع ،

 جاه المدنيين في قطاع غزة عموًما.تالكورونا، وألجل تنفيذ واجباتها ا
 

  ذات الصلة، من أجل رفاهّية جميع  - الفلسطينّية والدولّية -العمل بتعاون وطيد مع جميع الجهات
  سّكان المنطقة.


