


 

 شعفاط مخيم

 الخدمات، والجائحة الحصار، وترّدي بين

 

 

 بوابة الالجئين الفلسطينيين

 مسلماني مليحة



 يف الفلسطينية السكنية التجمعات بني من كنموذج شعفاط خميم الورقة هذه تتخذ
 املدينة كوروان، وهي جائحة ظل يف فيها احلايل الواقع لقراءة القدس، وذلك مدينة
 التحتية البىن االجتماعية، وسوء االقتصادية و األوضاع ترّدي من ألصلاب تعاين اليت
 جماالت يف اخلدمات مستوى املياه والكهرابء والصرف الصحي، وتدينّ  جماالت يف

 يف التمييز و واحلصار واإلمهال العزل سياسات وغريها، نتيجة والتعليم الصحة
  .الفلسطينيني السكان اهجت االحتالل سلطات تتبعها املقدمة، واليت اخلدمات

 والصحية االقتصادية والنظم التحتية البىن هتدد اليت اجلائحة احلالية، حيث املرحلة يف
 اجملالني يف أنظمتها تعترب اليت الدول أيضًا يف فحسب، بل النامية الدول يف ليس

 بكارثة ينذر شرقي القدس عاّمة  يف الوضع نسبياً، فإن قوية والصحي االقتصادي
 التارخيية. فلسطني يف ابالنتشار استمّر الوابء لو فيما حمّققة

 كوروان بفريوس اإلصاابت تصاعد من التخّوف يف ابلقدس احمليط اخلطر يكمن وال
 أن واجملتمعات الدول على جب و العزل، اليت إجراءات تبعات أيضًا يف فقط، بل
 خمتلف واحلاّد على يبالسل اإلجراءات هذه انتشاره، وأثر من احلد هبدف تتخذها

  .والصحية واالجتماعية والتعليمية اجملاالت، االقتصادية

الفلسطينية،  املخيمات بني من خاصة كحالة شعفاط خميم أوضاع تناول قبل
 مقدمة من البداية بّد يف االحتالل، ال سلطات سيطرة حدود ضمن يقع ابعتباره

 سياسات منها تنطلق ليتا اإليديولوجية االستعمارية األسس موجزة، توضح
 هذه وآاثر ، وأشكالشرقي القدس يف السكنية التجمعات جتاه االحتالل

 السياسات.

 عامة صورة األول احملور حماور، يقدم ثالثة ضمن شعفاط خميم الورقة تتناول مث ومن 
 الثاين احملور عموماً، ويتناول وأبوضاعه به التعريف حيث شعفاط، من خميم حول

 وأدوات لُسُبل الثالث احملور يتعرض اجلائحة، فيما ظل يف احلالية يماملخ أوضاع
 .املمكنة املواجهة



 :مقدمة 

 ضّدين بين القدس

والثقافية، بؤرًة مركزيًة  والدينية التارخيية القدس، نظرًا ألمهيتها مدينة شّكلت
ابلنسبة لكيان االحتالل اإلسرائيلي  اإلسرائيلي، فهي العريب الصراع يف

 اهلوايتية و  العسكرية سيطرته لفرض اصمة املوعودة"، واملنّصُة الرئيسة"الع
 ككل.  الفلسطيين املكان على والثقافية

 عنهما نتج متضاّدْين املدينة، كحّيٍز مكايّن، هنجنْي  مع االحتالل اتبعلذا 
و ابعتبارها "ترااًث يهودايً" القدس :املقدسّي، مها للمكان ضّدْين صورتنْي 

 ذات مكانة للفلسطينيني  ابعتبارها لدولتهم املزعومة، والقدس"عاصمة" 
 السيطرة وإحكام احلصار مقّدساهتم، فتّم فرض التارخيّي ومركز طلبهممو 

 1.والعريب الفلسطيين حميطها عن وعزهلا عليها العسكرية
 وجتاه  ذاته جتاه ولتصّوراته املستعِمر ترمجًة ملخّيلة فلسطني يف املكان يصبح
 ذاهتا وجتاه ذاهتا جتاه إسرائيل"  بتصّورات " األمر يتعلق عَمرين، فحينمااملست
 أشكال اإلسرائيلي، ويف الرمسي اخلطاب املكان، يف اآلخر، يصري أمام

 هتتم ومتطورة حضارية و متقّدمة الواقع، فضاًء لـ "دولة أرض على وجوده
 وحني االحتالل، ابلتكنولوجيا" حبسب تعبري و وابلطبيعة برفاهه و ابإلنسان

سجٍن   إىل املكان الفلسطينيني يتحول جتاه إسرائيل"" بتصّورات األمر يتعلق
 جلداراب متّثالته مرئّي، سجن تتمركز آخراً" معزواًل وغري" كبرٍي حياصر

 والقتل التنكيل جبرائم املكاِن احلافل يف املكّثف العسكري والتواجد واحلواجز
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 اخلدمات يف والتمييز اإلمهال وأشكال اتسياس إىل واالعتقال، ابإلضافة
 الفلسطينية العربية السكنية التجمعات التحتية، جتاه البىن تطوير ويف املقدمة

  21948 عام احملتلة فلسطني ويف القدس يف

 منها الشرقي الشطر احتالل القدس، ومنذ مدينة يف االحتالل بلدية تُعترب
 الفلسطينيني من املدينة انسك مصاحل تسيري عن ، املسؤولة7691  عام
 تتمثل املدينة اترخييًا جتاه املتبعة السياسات هلم، ولكن اخلدمات تقدمي وعن

 العربية هويتها إىل يشري ما كل وطمس لتدمري والواضح املستمر السعي يف
 املتعّمد التحتية، والتقصري البىن يف التطوير عمليات إمهال الفلسطينية، ويف

 الفلسطينية. التجمعات لسكان اخلدمات تقدمي يف

 مدينة يف صورته على املكان جتاه اإلسرائيلية التمييز سياسات انعكست 
 ابملناطق االهتمام يتم فيها، حيث القاطنني الفلسطينيني واقع وعلى القدس
عالية  مبستوايت فيها اخلدمات تقدمي عربابملستوطنني الصهاينة،  املأهولة
 ابلفلسطينيني، ما املأهولة املناطق جتاه املتعّمد اإلمهال سياسة اتباع مقابل

شرقي القدس  املقدسّي بني املكان صورة يف واضحة مفارقات عنه نتج
 وغرهبا.

 هبدف بني شرقي القدس وغرهبا، للمقارنة أُعّدت دراسة ترى
 بتلك تقدميها للمستوطنني مقارنة يتم اليت اخلدمات مستوى على الوقوف
 يتم  املستويني  حيث فارقًا كبرياً وواضحاً بني هناك ، أنللفلسطينيني املقدمة
 غري منها، حبجج اآلخر اجلانب وحرمان املميزة للمستوطنني اخلدمات تقدمي

 املقدسة، بل املدينة يف العيش من املقدسي املواطن تعجيز هو مربّرة، وهدفها
 يتم أن دونامليزانية،  لتعزيز ابهظة مالية غرامات عنها، ويتم فرض وترحيله

                                                           

 .نفسه السابق2  



  العربية البلدات يف احلال هو الواقع، كما أرض على خدمات أي تقدمي
 تعبيد يف التمييز سياسة تواجه اليت، 7691داخل األراضي احملتلة عام 

 .التحتية البنية يف وخاصة مستمر بشكل وصيانتها الشوارع

 لىع الباهظة الضرائب فرض منها خمتلفة أبشكال تستمر التمييز سياسة إن
 القدمية البلدة يف جتارية حمالت ميتلكون على العرب، وخاصة التجار
 التطهري هبدف هذا كل، و التجاري حمله مغادرة على التاجر إرغام هبدف
 "3 .ابلقدس الفلسطيين للوجود العرقي

يف هذا السياق، يُذكر أن بلدية االحتالل تقوم مبوجب القانون اإلسرائيلي 
ألرنوان( من الفلسطينيني، واليت من املفرتض أن جبمع ضريبة املسقفات )ا

على شكل خدمات تقدمها البلدية، اليت جتمع  من سكان تعود إىل ال
من جممل الضرائب، لكنها تصرف على شرقي  %53املقدسيني ما نسبته 

فقط، فاملدارس الرمسية، على سبيل املثال، واليت تشرف عليها  %1القدس 
عارف اإلسرائيلية يف شرقي املدينة املقدسة، ال البلدية وما تسمى وزارة امل

تستوعب أكثر من نصف طلبة املرحلة اإللزامية، وكثري من هذه املدارس 
 4.صف دراسي 7111تعاين من نقص شديد يف الغرف الدراسية يزيد عن 

يبدو واضحًا أن سياسات التمييز واإلمهال اليت يتبعها االحتالل جتاه 
ىل إثقال كاهلهم ابلتعقيدات القانونية والضرائب املقدسيني، ابإلضافة إ

الباهظة، هتدف بشكل رئيس إىل تضييق اخلناق عليهم ودفعهم إىل مغادرة 
                                                           

، 4/2/2102الخدمات"، بانيت،  في كبير تمييز من يعانون المقدسيون :الحموري ربه، "زياد عبد أمير3 

  :الرابط

https://www.panet.co.il/article/2063215 

لبنان،  ــ فتح لحركة الرسمي الموقع :الخدمات"، فلسطيننا بسوء المقدسيين يهّجر عيسى، "االحتالل حنّا4  

  :www.falestinona.com/flst/Art/75906http//:، الرابط22/10/2102

https://www.panet.co.il/article/2063215
https://www.panet.co.il/article/2063215
http://www.falestinona.com/flst/Art/75906


املدينة خارج فلسطني، أو إىل أراضي السلطة الفلسطينية، أو إىل بلدات 
 .5أخرى معزولة عن القدس ابجلدار واحلواجز كبلدة كفر عقب

طة الفلسطينية غري مسموح هلا بتقدمي اخلدمات من انحية اثنية، فإن السل 
للمقدسيني، ما يعين أهنم يواجهون وحدهم هذا الواقع املعيشي الصعب 

 واملعقد.
بعد انتشار فريوس كوروان يف القدس، وجد الفلسطينيون يف املدينة أنفسهم 
مدفوعني إىل مواجهة اجلائحة وحدهم مرة أخرى، وذلك عرب التوعية 

لعمل التطوعي ومجع التربعات. وسرعان ما قام عدد من االجتماعية وا
الناشطني وممثلي املؤسسات يف املدينة بتشكيل "التجّمع املقدسي ملكافحة 

، وذلك يف 6كوروان"، هبدف مواجهة اجلائحة وتبعاهتا على سكان املدينة
، أي بعد أقل من شهر على تسجيل أول إصابة 1111آذار/مارس  71

                                                           

 الفصل جدار عنها يفصلها حدودها، إذ جغرافياً خارج اإلسرائيلية، لكنها القدس بلدية عقب كفر بلدة تتبع5  

ً ديموغرافياً" يمّهد" عقب كفر باتجاه دفعهم يكون أن البلدة في الفلسطينيون ويخشى .قلنديا وحاجز  فّخا
 للحصول صعبة قيود فرض خالل من أهلها، وذلك من القدس مدينة تفريغ بهدف ةالمقدسي هوياتهم لسحب

 الضرائب القدس، وتجبي جزءاً من البلدة تلك إسرائيل تعتبر .باهظة وبتكلفة المدينة في بناء تراخيص على
 من دينةالم داخل تقدمه ما لهم تقدم ال القدس، لكنها مدينة قوانين عليهم تسري الذين سكانها من الباهظة

 للبناء مستحيلة شروطاً شبه إسرائيل وضع مع .الطرق جوانب على القمامة أكوام تنتشر خدمات، حيث
 عقب كفر مثل العنصري الفصل جدار خارج مقدسية بلدات في اإلقامة إلى األهالي القدس، يضطر داخل

 100 بحوالي عقب كفر في شقة شراء يمكن المقدسية، حيث بهويتهم والرام، لالحتفاظ "وعناتا وشعفاط

 وتنتشر .دوالر ألف 800 حوالي كلفتها تبلغ القدس مدينة داخل الشقة هذه مثل أن حين دوالر، في ألف
 ألي تخضع طبقات، وال عشر من أكثر إلى ارتفاعها يصل والتي عقب كفر في الشاهقة المباني مئات

 جدار خارج موسى، بلدات خليل :يُنظر .دماتالخ أدنى إلى افتقارها إلى هندسي، باإلضافة تدقيق أو قوانين

 :، الرابط10/10/2102المقدسية"، إندبندنت،  هويتها تأكيد إلى تسعى الفصل

https://bit.ly/2VhWfdj 

  :، الرابط02/10/2121معاً،  كورونا"، وكالة لمكافحة المقدسي التجمع إطالق6 "

https://www.maannews.net/news/1009847.html 

https://bit.ly/2VhWfdj
https://www.maannews.net/news/1009847.html
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عد أايم قليلة من إعالن حالة الطوارئ يف الضفة الغربية، ، وب7يف "إسرائيل"
. وحيضر خمّيم 8فلسطينيني من مدينة بيت حلم ابلفريوس 1يف أعقاب إصابة 

شعفاط كنموذج حّي على تردي األوضاع يف أحياء وبلدات شرقي القدس 
 عاّمة، وعلى خطورة املرحلة املتّمثلة ابجلائحة على سكان املدينة.

                                                           

 تعلن إسرائيل" :يُنظر  .2020فبراير /شباط  21في إسرائيل في كورونا بفيروس إصابة أول ُسّجلت7 

 :، الرابط20/12/2121المستجد"، الحّرة،  كورونا بفيروس إصابة حالة أول عن

https://arbne.ws/2Ka7G07 
، 10/10/2121، 42والجامعات"، عرب  المدارس إغالق تشمل طوارئ حالة إعالن :بالضفة كورونا8 "

   :https://bit.ly/2KaoVi3الرابط
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 عامة نظرة ــ شعفاط مأوالً: مخي

 إىل كيلومرتات مخسة بعد على الفلسطينيني لالجئني شعفاط خميم يقع
 وهو الشرقي الشمال وعناات، إىل شعفاط قرييت بنيالقدس، مدينة من الشرق
  "9 .القدس" بلدية "يسمى ما حدود ضمن يقع الذي الوحيد املخيم
 غوث وكالة جرهتااسـتأ دومن مائة مساحتها أرض على شعفاط خميم أتسس

 األردنية. احلكومة منالفلسطينيني "أونروا"  الالجئني وتشغيل
 لتصل املخيم مساحة أتسيسه، ازدادت على عقود مخسة حوايل مرور وبعد 

 10 .دومنات  203حوايل إىل
النكبة  عام مرتني، فبعد اللجوء بتجربة شعفاط خميم يف مّر الفلسطينيون

 وايفا والرملة واللد القدس قرى سكان من  3300 حوايل (، جلأ7691)
روا الذين  يف املعسكر خميم القدس، وأسسوا يف القدمية البلدة قسرًا إىل ُهجِّ
 مت املخيم، يف سادت اليت الصحّية غري الشرف، ونظرًا للظروف حارة

ُعِرَف  ما إىل الشرف حارة من 1965 عام الالجئون نُِقل مث إغالقه، ومن
 يف واملسجلني شعفاط خميم يف الالجئني عدد يبلغ11 .شعفاط الحقاً مبخيم

 أن التقديرات الجئ، وترجح ألف 11 حوايل لألونروا الرمسية السجالت
 ، وأخرى12الجئ ألف  18حوايل يبلغ املخيم يف الالجئني عدد جمموع

                                                           

 :، الرابط20/10/2102العزل"، الجزيرة،  إلى التهجير من الجئون ..شعفاط مخيم9  "

https://bit.ly/3bb4vRA 
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األدنى،  الشرق في الفلسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم "، وكالةلالجئين شعفاط مخيم12  "
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 اهلوية بطاقة منهم آالف 8 نسمة، حيمل ألف 20 يبلغ عددهم أن ترّجح
 13 .اإلسرائيلية""

(، وقع املخيم حتت سلطة بلدية االحتالل يف 7691م النكسة )بعد عا
أصبح سكان املخيم يتلّقون بعض اخلدمات  7691القدس، ويف عام 

األساسية اليت تُقدَّم حلاملي بطاقات اهلوية "اإلسرائيلية"، مثل التعليم 
 واخلدمات الّصحية.

ل وكان سكان خميم شعفاط يعتمدون على مدينة القدس كمركز للعم 
والتعليم والتسوق واحلياة االجتماعية واالقتصادية، ولكن مع اندالع 

، بدأت سلطات االحتالل بفرض 7611االنتفاضة الفلسطينية األوىل عام 
 قيود مشددة على حرية حركة الّسكان يف املخيم.

ويقوم اجلدار و حاجز شعفاط اليوم بوظيفة فصل املخيم عن بقية القدس  
ور سكان املخيم ممن حيملون بطاقات اهلوية ويسمح من خالله بعب

 14."اإلسرائيلية" فقط، بينما مُينع البقية
 والجدار والحواجز بالمستوطنات المخيم عزل

 ابحلواجز شعفاط خميم حول احلصار إحكام املاضية السنوات عرب مت لقد
 عناتوت، ويف مستوطنة أقيمت املخيم شرقي واملستوطنات، ففي واجلدار

 و جنوبه يف الفرنسية التلة تقع زئيف، قيما بسجات وطنةمست مشاله
 .منه الغربية اجلهة يف شعفاط" رخيس" مستوطنة

 من ابملخيم حييط الذي العازل ابجلدار وسكانه املخيم االحتالل حاصر
 حاجز فيها أقيم الوحيد، لكن املتنّفس الغربية اجلهة جهات، لتبقى ثالث

                                                           

  .ذكره شعفاط"، سبق مخيم13  "

 .نفسه السابق14  



 بناء اكتمال ، ومع1111ى عام األقص انتفاضة اندالع بعد عسكري
 15.احلاجز توسيع إجراءات القدس بلدية ، ابشرت1111عام  اجلدار

 شعفاط حاجز حتويل يف االحتالل سلطات شرعت 2011 عام هناية يف
 على املقامة احلواجز أكرب واحدًا من  عسكري"، ليصري معرب" إىل القدمي
 عددها قدس، والبالغال مبدينة حييط الذي العنصري الفصل جدار امتداد
 ذات الفلسطينية التجّمعات عزل خطة ضمن ، وذلك16حاجزاً  عشر ثالثة

 الوجود لصاحل الدميغرايف الوضع القدس، لقلب عن العالية السكانية الكثافة
 املدينة. يف اليهودي االستيطاين

 ألف 100 من أكثر العنصري الفصل وجدار شعفاط حاجز ويعزل 
وعناات  شعفاط خميم جتّمعات يف أساسي لبشك القاطنني نسمة، من

 مبخيم احمليطة السالم وضاحية مخيس ورأس شحادة رأس أحياء إىل ابإلضافة
 شعفاط.

 التابعة القدس بلدية نفوذ ضمن عناات، تعترب التجمعات، ابستثناء وهذه 
 حبق اجلرائم من الكثري شعفاط حاجز وشهد17 .االحتالل لسلطات

 اخلانقة األزمات إىل وإذالل، إضافة واعتقال تلق أحداث من الفلسطينيني
 الفلسطينيني. حياة تعرقل واليت يسّببها اليت

                                                           

  .ذكره الجئون.."، سبق ..شعفاط مخيم15  "
 تتخلّلها عسكرية حواجز تُعّد األخرى حين الدولية، في المعابر مواصفات زالحواج هذه بعض يحمل16  

، 02/01/2102القدس"، الجزيرة،  تطّوق االحتالل حواجز" :شديدة؛ يُنظر وتدقيق تفتيش إجراءات

  :https://bit.ly/3ewyTrKالرابط

  :، الرابط04، ص 2102أريج(،  )التطبيقية األبحاث هدمع :شعفاط"، القدس مخيم دليل17  "

http://vprofile.arij.org/jerusalem/ar/pdfs/vprofile/Shu'fat%20Camp

_Ar.pdf 

، 42شعفاط"، عرب  حاجز إغالق تدرس إسرائيل :فلسطيني ألف 100 أيضاً: عزل يُنظر

  :https://bit.ly/3b55WkC، الرابط22/10/2121

https://bit.ly/3ewyTrK
http://vprofile.arij.org/jerusalem/ar/pdfs/vprofile/Shu'fat%20Camp_Ar.pdf
http://vprofile.arij.org/jerusalem/ar/pdfs/vprofile/Shu'fat%20Camp_Ar.pdf
https://bit.ly/3b55WkC


  الرئيسة التحديات

 شعفاط، لكن خميم داخل اخلدمات توفري عن مسؤولة "أونروا" وكالة تعترب
 بسب ابلتدريج تقليصها واملدارس، مت الطبية العيادات مثل اخلدمات هذه

 عن متويلها املتحدة الوالايت قطع بعد وكالة، خاصةال لدى التمويل نقص
االحتالل  بلدية نوااي أن عديدون يرى املقابل يف،  182018عام الوكالة

 اليت املالية املكاسب حتقيق إىل هتدف املخيم ظروف لتحسني ابلتدخل
 الحقاً. ستفرض ضرائب من ستجنيها

 الناس: "الدبس خضر ابملخيم التهويد ملقاومة الوطنية اللجنة منسق يقول 
 األحياء من الضرائب جيين األونروا، فاالحتالل وكالة عمل بقاء على مصرّة

 يريد هنا، هو سيطّبق األمر اخلدمات، وهذا يقدم وال الشرقية القدس يف
 "19ابملال وليس ابخلدمات عنا التخلي

رئيس بلدية االحتالل السابق يف القدس، قد أعلن عن نيته  كان نري بركات،
الفلسطينيني )أونروا( ابلكامل يف  وكالة غوث وتشغيل الالجئني تصفية عمل

 القدس، ويؤكد هذه النوااي القراُر األمريكي بتجميد مصادر متويل الوكالة.
وحول تدخل سلطات االحتالل يف املخيم، يرى احمللل السياسي راسم  

، ويشري إىل عبيدات، أنه ال حيق لالحتالل التصرف مبكان يتبع هليئة دولية
أن هدف االحتالل، الذي أخذ الضوء األخضر من أمريكا، هو تصفية 

 قضية الالجئني وإلغاء صفة "الجئ" يف القدس.
                                                           

 الالجئين شعفاط"، بوابة مخيم حالة :القدس في الفلسطينيين الالجئين ضد االحتالل إجراءات18  "

  :https://bit.ly/2XEpKHyت.، الرابط.الفلسطينيين، د

 :، الرابط24/00/2102الغوث"، الجزيرة،  وكالة صالحيات تقويض يبدأ هنا :شعفاط مخيم19  "

https://bit.ly/3eokdLg 

https://bit.ly/2XEpKHy
https://bit.ly/3eokdLg


ويشري عبيدات إىل غياب الوعي يف املخيم عاّمة، وإىل غياب الدور  
للسلطة الفلسطينية، قائاًل: "على الناس أن تعي أن دور الوكالة  السياسي

مليون  997ظر عن حجمه، الوكالة تعاين من عجز بقيمة ضروري بغض الن
 20.دوالر أمريكي، االحتالل ميارس مساومة خطرة وعلينا أن ال ننجّر خلفه"

 ثالث يف شعفاط خميم يف الرئيسة التحدايت األونروا وكالة تلخص
 و منهكة، حتتية كافية، وبنية غري جماري هي:شبكة كربى مشكالت

 جداً  عايل سكاين اكتظاظ من املخيم سكان يعاين سكاين، حيث اكتظاظ
 يؤدي ، ما21مربع كم/شخص ألف 60- 80السكانية الكثافة تبلغ إذ

 تزايد والنفسية، وإىل والصحية االجتماعية املشاكل من العديد إىل بدوره
 22 .والعنف اجلرمية معدالت

 إىل الوصول يف حقيقية مشاكل حادة، ومن مياه أزمة من السكان ويعاين
 الصرف شبكات يف نقص متكرر، ومن بشكل انقطاعها ياه، ومنامل

 إىل األزقة، إضافة من عدد يف العادمة املياه سيالن يالحظ الّصحي، إذ
 يف صحية غري ختلق بيئة أسباب الشوارع، وكّلها يف النفاايت تراكم مشكلة
 املخيم.

 ابئيالكهر  التيار يف انقطاع آمنة، وحيدث غري الكهرابء شبكة أن كما 
 الروتينية الصيانة أبعمال يقام الشتاء، وقّلما فصل يف خاصة مستمر بشكل

 23 .الشبكة على

                                                           

 .نفسه السابق20  

  :https://bit.ly/3eqGB6Fت، الرابط.شعفاط"، حقكم، د مخيم21  "

  .ذكره االحتالل.."، سبق إجراءات22  "

  11-.12شعفاط"، ص مخيم ذكره؛ "دليل المقدسية، سبق الشعبية شعفاط"، الجذور مخيم23  "

https://bit.ly/3eqGB6F


 الجائحة ظل في شعفاط ثانياً: مخيم

يف ظل انتشار فريوس كوروان يف القدس ويف فلسطني التارخيية، يصبح خميم 
شعفاط، مثل غريه من األحياء واملخيمات الفلسطينية املكتظة، ككفر عقب 

يم قلنداي، يف مواجهة أمام خطر حقيقي فيما لو استمر الفريوس و خم
ابالنتشار، نتيجة االكتظاظ وسوء البنية التحتية والنقص الشديد يف 

 اخلدمات الصحية.
، تشخيص 1111نيسان/إبريل  75وكشفت إذاعة جيش االحتالل، يف 

 إصابة 777، وُسّجلت 24أول حالة إصابة بفريوس كوروان يف خميم شعفاط
، 25إصابة يف حمافظات الضفة الغربية 511ابلفريوس يف شرقي القدس ، و

. 111126نيسان  76إصابة يف إسرائيل، وذلك حىت اتريخ  753591و
يذكر أن سلطات االحتالل تتعمد إخفاء املعلومات حول عدد املصابني 

 27.ابلفريوس يف صفوف املقدسيني، وكذلك ختفي حالتهم الصحية
ن خميم شعفاط املكتّظ ترك يف وحيدًا يف مواجهة كوروان، وتشري تقارير إىل أ

ويذكر مسؤولون فلسطينيون أن سلطات االحتالل متنع تقدمي اخلدمات 
الصحية حلماية املقدسيني من انتشار الفريوس، ومتنع املقدسيني أنفسهم من 
تقدمي أي خدمات للوقاية، وتصادر املواد الغذائية وال تسمح بتعقيم 

عامة، بل وتشري التقارير واملعطيات على األرض أن نتنياهو يتخذ األماكن ال
من وابء كوروان غطاء لالستمرار يف تنفيذ خمططات الضّم ومصادرة املزيد 

 28.من األراضي

                                                           

، 00/14/2121شعفاط"، القدس،  مخيم في كورونا بفيروس إصابة أول تسجيل :عبرية إذاعة24  "

   :/http://www.alquds.com/articles/1586795013876078800الرابط

  :https://bit.ly/2wRdclfبوك فيس على الفلسطينية الصحة لوزارة الرسمية الصفحة25  

https://www.worldometers.info/coronavirus/ 26 

 .ذكره إصابة.."، سبق أول تسجيل :عبرية إذاعة27  "

اإلخبارية،  سوا كورونا"، وكالة مواجهة وحيداً في شعفاط مخيم ترك االحتالل :عريقات28 "

  :https://bit.ly/2VxQUgT، الرابط04/14/2121

http://www.alquds.com/articles/1586795013876078800/
https://bit.ly/2wRdclf
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://bit.ly/2VxQUgT


 محاوالت االحتالل عزل المخيم

 17بعد مرور شهر على بدء انتشار فريوس كوروان يف "إسرائيل" )يف 
ايل ثالث أسابيع من بدء انتشاره يف الضفة (، وبعد حو 1111شباط/فرباير 

الغربية، سارعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، يف أواخر آذار/مارس 
إىل إغالق كافة احلواجز العسكرية اليت تربطها مبناطق الضفة الغربية  1111

الفريوس، و مبوجب قرار  وقطاع غزة، يف إطار اخلطط الرامية حملاصرة انتشار
دم السماح للتجار والعمال وألصحاب التصاريح األخرى اإلغالق، تقرر ع

، حىت إشعار آخر، ويستثىن 7691بدخول األراضي الفلسطينية احملتلة عام 
من هذا القرار، أصحاب تصاريح العمل يف جماالت الصحة والتمريض، 
وبعض العاملني يف املنطقة الصناعية "عطاروت" مبصانع حيوية، وحاالت 

 29.ثنائيةإنسانية وطبية است
يف ذات الوقت، و بذريعة مواجهة انتشار فريوس كوروان، كانت سلطات 
االحتالل تدرس إغالق حاجز شعفاط العسكري، ومنع حركة سكان خميم 

ألف  711شعفاط واألحياء احمليطة، ما يعين حماولة عزل أكثر من 
 فلسطيين، عن مركز املدينة، ليواجهوا خطر انتشار الفريوس وحدهم، يف ظل

سوء األوضاع وعدم جاهزية املراكز الطبية يف املخيم ملواجهة اجلائحة، وذلك 
على الرغم امتالك غالبية السكان بطاقات هوية تصدرها سلطات 

 االحتالل، متّكنهم من الوصول إىل القدس.

ووفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، فإنه سيتوجب على سكان  
أجل مواجهة أزمة كوروان من دون مساعدة خميم شعفاط تنظيم أنفسهم من 

                                                           

كورونا"،  خطر يواجهون سكانه وترك شعفاط مخيم بإغالق وينذر وغزة الضفة معابر يغلق االحتالل29  "

  :https://bit.ly/2RCeebQ، الرابط22/10/2121العربي،  القدس

https://bit.ly/2RCeebQ


، امللزم بتقدمي اخلدمات هلم وبتويّل مسؤولياته يف هذا 30كيان االحتالل
 الوضع الطارئ.

 إلغالق خطة وضع قد اإلسرائيلي" القومي األمن جملس كان ما يسمى "
 بلدية رئيس اإلخبارية، فإن التقارير تشري شعفاط، لكن، وكما حاجز

 بشدة. ذلك يئون، عارضل القدس، موشيه
 يسكنون الدولة، الذين سكان تنقل ملنع اخلطة" أن حقوقية منظمات وترى 

 عميق بشكل الغريب، متس جانبه الفاصل، إىل اجلدار من الشرقي اجلانب يف
 الذين الدولة لسكان كثرية أساسية حبقوق تناسيب وغري معقول وغري

 بكرامة، واحلق ، والعيشالتنقل حبرية واحلقء، األحيا تلك يف يسكنون
 كهذه خطة أن كما .املتضررة احلقوق من فقط جزء هي واملساواة ابلصحة
 من أهم أساسي املّس حبق خطر على تنطوي أهنا وخطرية، لدرجة مرفوضة

 31.ابحلياة" احلق آخر، وهو شيء أي

 

 
 

 

 
                                                           

 .نفسه السابق30  

 .ذكره "، سبقفلسطيني.. ألف  100عزل31  "



 الداخلية األوضاع

 شعفاط، جهاد خميم يف النسوي للمركز اإلدارية اهليئة ورئيس الناشطة تشّبه
 فّوهة على وكأهنا احلالية الظروف ظل يف املخيم يف زنيد، األوضاع أبو

 خميم نسمة، يف ألف 150 – 110 بني ما يسكن هنا" :بركان، وتقول
  وضاحية األوقاف ومنطقة شحادة ورأس مخيس ورأس شعفاط

 ابحلاجز احلصار واحلركة، بسبب للمرور وحيد شارع السالم، وهناك
 ابلبيوت االكتظاظ مشكلة إىل خانقة، إضافة أزمات يسّبب دار، ماواجل

 الناس كوروان، شعر فريوس انتشار بداية يف املتالصقة،  التجارية واحملالت
 هو شعفاط خميم إن والعزل، الوقاية إبجراءات كبري، والتزموا برعب هنا

 هاتتبع عنصري متييز سياسات القدس، وهناك منطقة يف الوحيد املخيم
 فيما مبسؤولياهتا تقوم ال كوروان، فهي ظل يف خاصة املخيم جتاه إسرائيل
 جلأان وقد والصحية، البيئية اخلدمات جمال ويف النفاايت مبوضوع يتعلق

  -اجلهات اإلسرائيلية ذات العالقة- عليهم احملكمة، وفرضنا إىل كمؤسسات
 الطبية املراكز يف املخيم، وذلك سكان بني كوروان فحوصات إبجراء القيام 

 املخيم سكان يضطر ال املخيم، حىت يف واملوجودة حوليم( كوابت) لـ التابعة
 "32  .الفحوصات هذه لعمل القدس إىل اخلروج إىل

كان مركز "عدالة"، وابلتنسيق مع االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق 
ساً ، التما1111الفلسطينيني يف القدس، قدم يف الثامن من نيسان/إبريل 

عاجاًل ملا تسمى احملكمة اإلسرائيلية العليا، طالب فيه بتوفري مراكز 

                                                           

 أجرتها هاتفية شعفاط(، محادثة مخيم في النسوي للمركز اإلدارية الهيئة ورئيس ناشطة )زنيد أبو جهاد32  
 . 02/14/2121الباحثة، 



فحوصات كوروان لسكان خميم شعفاط وكفر عقب، وذلك كخطوة أوىل 
  .للحد من انتشار الوابء

وجاء يف االلتماس أن "السلطات اإلسرائيلية هتّمش كل السكان 
الرغم من  الفلسطينيني القاطنني خلف جدار الفصل العنصري، على

مسؤولياهتا جتاههم كوهنم يتبعون إدارايً ملدينة القدس، وتتجاهل خطر انتشار 
  .33ألف فلسطيين يسكن هذه األحياء." 731فريوس كوروان بني حنو 

وطالب االلتماس احملكمة إبجبار ما تسمى وزارة الصحة على توفري مراكز 
ى يف أحياء خميم فحص اثبتة و/أو متنقلة، وأتهيل عيادات صناديق املرض

شعفاط اخلمسة )خميم شعفاط، رأس مخيس، عناات اجلديدة، ضاحية السالم 
ورأس شحادة(، حمذرًا من كارثة صحية وإنسانية قد حتدث يف حال انتشر 

 .34فريوس كوروان يف هذه األحياء اليت تتميز ابكتظاظ سكاين كبري
املنتشرة يف وشدد االلتماس على عدم منالّية مراكز فحوصات الكوروان 

القدس لسكان خميم شعفاط وكفر عقب، حيث يضطر السكان لعبور 
حواجز عسكرية للوصول إىل القدس، وهو أمر صعب للغاية يف ظل 

 تقييدات احلركة املفروضة يف ظل اجلائحة. 

وقد يستغرق عبور احلاجز حوايل ساعة ونصف الساعة، ما جيعل الوصول 
كن، وتشّكل هذه الظروف عائقًا جدايً ملراكز الفحوصات يف القدس غري مم

                                                           

، 42شعفاط"، عرب  ومخيم عقب كفر لسكان كورونا فحوصات إلتاحة التماس :عدالة33  "

  :https://bit.ly/2RAaB6A، الرابط12/14/2121

 الطبية والخدمات كورونا فحوصات إلتاحة العليا للمحكمة يلتمسان األهلى االئتالف مع بالتنسيق عدالة34  "

 :، الرابط12/14/2121شعفاط"، عدالة،  ومخيم عقب كفر لسكان

.adalah.org/ar/content/view/9974https://www 
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أمام النساء خاصة، والكهول، وذوي االحتياجات اخلاصة، واألطفال، إذ 
 35.إن إمكانياهتم للتنقل املستقل يف هذه الفرتة أكثر صعوبة وحمدودية

التماس  يف رّدها علىسلطات االحتالل،  نيسان/إبريل، التزمت 75ويف 
"مركز عدالة" للمحكمة العليا، بتأهيل العيادات التابعة لصندوق املرضى 
"كالليت" كمركز لفحص كوروان يف كل من خميم شعفاط وكفر عقب، 

 . 1111نيسان/ إبريل  79وذلك ابتداء من يوم الثالاثء 

واعترب املركز أن: "أتهيل عيادة صندوق املرضى )كالليت( يف كل من خميم 
كفر عقب هي خطوة مهمة ولكنها غري كافية، خاصة على ضوء شعفاط و 

الفرتة الطويلة اليت استغرقها أتهيل العيادات وإاتحة الفحوصات للسكان يف 
 .36 األحياء."

أّن عدد فحوصات الكوروان اليت مت القيام هبا سلطات االحتالل وجاء يف رد 
أّن عيادة فحصًا يف كفر عقب. واتضح  16فحصاً، و 77يف خميم شعفاط 

فحص  311فحصًا من بني الـ  99كالليت يف شعفاط مل تقم إال بـ 
املتوفر لديها، ومل توضح إن كانت أي من هذه الفحوصات متت لسكان 

  .خميم شعفاط أو كفر عقب

ويرى حمامو "مركز عدالة" أّن هذة املعطيات تثبت بشكل واضح صحة 
الفحوصات لسكان خميم االدعاء املذكور يف االلتماس حول عدم منالية 

  من غري املعقول أّن عدد الفحوصاتشعفاط وكفر عقب، حيث أنه 
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شخص مل تتعدى عشرات الفحوصات: "نقص الفحوصات  7313111لـ 
ال يضر فقط ابملرضى و إبمكانية توفري العالج هلم، ولكنه أيضًا يعرقل 

 قلة الفحوصات، ال  جهود التصدي النتشار الفريوس. حيث أنه بسبب
توجد لدينا أدىن فكرة عن مدى انتشار الفريوس وعن اخلطوات املطلوبة 
للحد من انتشاره، لذلك هنالك حاجة ماسة ألخذ خطوات إضافية  
كفحوصات لعّينة عشوائية من السكان واليت من شأهنا إعطاء مؤشر أدق 

 37.ابلنسبة للوضع القائم."
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 ثالثاً: سبل المواجهة

خبار حول إغالق حاجز شعفاط، بدأ متطوعون مع بدء انتشار األ
ومؤسسات أهلية يف املخيم ابختاذ إجراءات ملواجهة احتمال عزهلم عن 
القدس، خاصة وأهنم معزولون عن مناطق السلطة الفلسطينية أيضاً، فقاموا 
بتأهيل قاعة رايضية لسكان املخيم الذين احتكوا مبرضى كوروان أو ممن 

 حجر صحي، وذلك هبدف منع انتشار الفريوس يتعنّي عليهم الدخول إىل
  .األمر الذي سيكون خطرياً يف ظروف االكتظاظ الشديد يف املخيم

كما جّهز األهايل سيارة جتارية لنقل مرضى أو أشخاص إىل احلجر 
الصحي، وتربع سكان املخيم ابملال من أجل شراء أدوات ومواد طبية، من 

لوانت أوكسجني، غري أن املتطوعني بني ذلك بدالت وقائية وكّمامات واب
 38 .أوضحوا أنه ليس مبقدورهم شراء أسرّة بسبب تكلفتها

وأقامت جمموعة املتطوعني كذلك خط هاتف لسكان املخيم، واشرتت 
أجهزة اتصال السلكي، وأعّدت جمموعات تسري كدورايت يف شوارع املخيم 

 يف حال اإلعالن عن إغالق. 
احلاجز سيؤدي إىل ارتفاع منسوب العنف ويرى املتطوعون أن إغالق 

 سكان أمن حفظ بدور تقوم جهة يوجد ال أنه خاصة واجلرمية يف املخيم،
  .املخيم
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ألف نسمة، وال يوجد هنا  711وقال سكان يف املخيم إنه "يوجد هنا 
عيادة رمسية، مستشفى، وإمنا عيادات صغرية فقط، ال توجد أجهزة، وال 

ة إسعاف أو حمطة إنقاذ. ومت اإللقاء بنا هنا خلف مساعدة، وال توجد سيار 
وبسبب  ، اجلدار، مثلما يلقون أانسًا يف الصحراء من دون ماء وغذاء

 غياب وجود أي جهة تقوم مبهام اإلشراف على تطبيق التعليمات الوقائية
وإجراءات احلظر املتعلقة مبواجهة انتشار كوروان، فإن املتاجر مفتوحة  

 .39كاملعتاد"

دور وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )أونروا( يف ظل  وعن
اجلائحة، فقد اقتصر دورها على تعقيم الشوارع، وعلى تقدمي بعض الطرود 
الغذائية واملعّقمات واملساعدات املالية لعدد حمدود جدًا من العائالت 

الكبري احملتاجة يف املخيم، ما يعترب ضئياًل جدًا نسبة إىل حجم االحتياجات 
 . 40يف املخيم

خّيمات الفلسطينّية عامة 
ُ
وظهرت حالة من التذّمر يف صفوف الالجئني ابمل

خّيمات كما هو متوّقع، 
ُ
بسبب أّن وكالة "أونروا" ال تقوم بواجبها جتاه امل

خّيمات يف منّظمة التحرير أمحد حّنون، أشار إىل أّن 
ُ
لكن مدير عام امل

خّيمات من "دائرة شؤون الالجئني صرفت خمصّ 
ُ
صات للجان الشعبّية يف امل

أجل عمل الالزم يف ظل هذه األزمة"، وأوضح أّن "وكالة الغوث حاضرة يف 
جلان الطوارئ يف كل حمافظة، لكن األمر حباجة إىل تدخٍل أوسع، وأسفرت 
اتصاالتنا مع وكالة الغوث الدولّية إىل تعجيل إصدار املناشدة الدولّية اليت 
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مليون دوالر من أجل احلصول على متويل  79بقيمة  أطلقتها الوكالة
خّيمات وفحوصات الالجئني"

ُ
 41.ملواجهة كوروان يف امل

آذار/ مارس، نداًء عاجاًل قالت فيه إهّنا  71وأطلقت وكالة "أونروا"، يف 
مليون دوالر من أجل االستعداد واالستجابة لتفّشي وابء  79"حباجة إىل 

مدهتا ثالثة شهور"، لكن الناطق ابسم الوكالة  " ولفرتة ابتدائية76-"كوفيد
سامي مشعشع قال: إّن "هناك نوعًا من الغضب ألننا فقط استطعنا توفري 

لتعزيز استجابتنا للحد من انتشار فريوس كوروان  79مليون دوالر من أصل 
 42.شهور فقط" 5لفرتة 

كان سامي مشعشع قد صرّح أبن سلطات االحتالل تصّعب عمل الطواقم 
العاملة التابعة لألونروا، واليت ختدم خميمات القدس احملتلة من أجل مكافحة 
تفشي فريوس كوروان: "هذا التضييق هو امتداد لكل التضييقات اليت 
تفرضها سلطات االحتالل اإلسرائيلي منذ سنتني على األونروا، بعد قرار 

بدأت محلة اإلدارة األمريكية نقل سفارهتا لدى االحتال إىل القدس، حيث 
من قبل سلطات االحتالل داخل البلدة القدمية واألحياء املتواجدة يف 
القدس وخميماهتا مبنع وصول كافة خدمات األونروا ووزارة الصحة 

 . ."الفلسطينية إىل املنتفعني

ويضيف مشعشع أنه، ويف ظل مواجهة كوروان، هناك صعوبة يف الدخول 
اط، وهذا يؤثر على األوضاع واخلروج من املخيمات، خاصة خميم شعف

االقتصادية لسكان القدس، وممن ال يستفيدون استفادة كاملة من خدمات 
الوكالة، جراء اإلجراءات اليت تقوم هبا بلدية االحتالل يف القدس، ابإلضافة 

                                                           

 الالجئين شعفاط"، بوابة مخيم االحتالل بها سيخنق التي الحجة ..كورونا مكافحة :حسين، "تقرير أحمد41  

  :https://bit.ly/3am5I7mبط، الرا24/10/2121الفلسطينيين، 
 نفسه السابق42  

https://bit.ly/3am5I7m


إىل إجراءات االحتالل املستمرة من اعتقاالت واقتحامات وتقييدات 
 43.للحركة

يس اللجنة الشعبّية خلدمات الالجئني يف خُمّيم يؤكد حممود الشيخ علي، رئ
شعفاط، أنّه "جرى التواصل منذ بداية األزمة مع وكالة الغوث، ووزارة 
الصحة الفلسطينّية، و"اإلسرائيلّية" أيضاً، وحىت اآلن مل يصلنا منهم أي 
خّيم شعفاط، بل ابدران حنن يف 

ُ
شيء سواء مساعدات أو حىت وعودات مل

خّيم عن اللجنة الشعبيّ 
ُ
ة بتعقيم كافة املقرّات والشوارع واملؤّسسات يف امل

خّيم إىل 
ُ
 شعبة".  73طريق تقسيم امل

خّيم يعملون يف مناطق حيويّة داخل إسرائيل، ويف  
ُ
ويضيف: "ثلثا سّكان امل

كل يوم تصلنا أخبار متنّوعة، وقلنا لوزارة الصحة اإلسرائيلّية إذا مل تتعاملوا 
إسرائيل حبكم أننا حنمل اهلويّة الزرقاء فسنرفض معنا كأي شخص داخل 

ذلك متامًا وسُنرسل املرضى إىل احلواجز اإلسرائيلّية وليحدث ما حيدث 
حينها"، وهو يؤكد أّن "مجيع خُمّيمات الالجئني يف الضفة الغربّية يف 

 44.خطر"
 شعفاط، وعدم خميم يف مسؤولياهتا من االحتالل سلطات متّلص ظل يف

 لسكان مباشر بشكل اخلدمات تقدمي على الفلسطينية طةالسل مقدرة
 للسلطة اتبعة عديدة، وأخرى حكومية غري مؤسسات املخيم، قامت

للسكان،  واملعّقمات الغذائية الطرود بعض فتح، بتقدمي وحركة الفلسطينية
 الكبري االحتياجات حجم إىل جداً نسبة قليل املساعدات هذه حجم لكن

 املخيم. يف
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 املؤسسات ممثّلي مشرتكة، من جلنة الطارئة، ُشكِّلت األوضاع هذه ظل ويف 
 اجلائحة، مواجهة املخيم، هبدف يف والعشائر الطبية املراكز وممثّلي األهلية
 والبيوت الشوارع يف الصقات خالهلا ُوّزعت توعية حبمالت اللجنة وقامت
 ةوحد ُشكلت كما معه، التعامل كيفية وعن املرض عن للسكان تشرح
 للمساعدة، ومت اجتماعيني ابحثني تطوّع إىل النفسي، ابإلضافة للدعم

 يف الستخدامها شخصاً  خلمسني تتسع صالة ساخن، وجتهيز خط ختصيص
 من مساندة جلنة تشكيل إىل ابالضافة الصحي، االحتياج للحجر حال

املسّنات،  النساء أوضاع على لإلشراف احلارات يف منتشرة وجلان النساء
 قاعدة كذلك اخلاصة، وُشكِّلت االحتياجات ذوي ملتابعة أخرى وجلان

 45 .احملتاجة للعائالت بياانت

 ممثلي أن اجلائحة، إال ملواجهة ومؤسساته املخيم أهايل حترك من الرغم على
 مقلق اآلن الوضع"خطريًا للغاية:  يزال ال الوضع أن يعتربون املؤسسات

 التزام هناك يعد املقاهي، مل ذلكوك أبواهبا لفتح عادت جداً، فاحملالت
  مصدر وبال عمل بال البقاء يستطيعون ال هنا ابلعزل، فالناس

 هو ما أو ابلفريوس مصابني هناك كان إن نعرف ال أننا كما دخل، 
 اإلصاابت الكتشاف الكافية الفحوصات إجراء يتم ال عددهم، إذ

 رثياً، فاملراكزكا سيكون الوضع فإن الفريوس انتشر حال ويف وأعدادها،
الصعبة،  احلاالت لعالج وال الصحي للحجر جمّهزة غري هنا الطبية

ممكن،  غري البيوت يف احلجر ومتواضعة، وحىت وإمكانياهتا صغرية ومساحاهتا
 أصاًل للعيش تصلح جداً، وال صغرية ومساحاهتا متالصقة املخيم فبيوت
 ".46  .الصحي للحجر ستصلح فكيف
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 خاتمة

أن الوضع يف خميم شعفاط، يف ظل جائحة كوروان، خطٌر  يبدو جلّياً 
وكارثّي، وذلك ألسباب عديدة أمهها: الظروف البيئية والصحية الصعبة 
  ابألصل، وسوء أوضاع البنية التحتية، وحمدودية اخلدمات يف اجملال الصحي

 وعدم جاهزيتها يف حال تفشَّى الوابء.
تمييزية والقمعية من انحية، كل هذا أييت يف ظل سياسات االحتالل ال 

وتقصري من قبل وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )أونروا( 
ال سيما يف جمال التواصل الدويل  –والسلطة الفلسطينية من انحية اثنية 

 -للضغط على االحتالل من أجل تركها متارس مهامها الطبية واإلغاثية 
وضاع سكان املخيم، الصحية وهي اجلهات املسؤولة، بشكل مباشر، عن أ

 واالقتصادية واالجتماعية، يف مواجهة اجلائحة. 
إن جمتمع خميم شعفاط، مثل غريه من اجملتمعات، ال ميكن تركه بال جهة 
تقوم ابملتابعة واإلشراف على تطبيق إجراءات الوقاية الالزمة يف مواجهة 

شرطة عادة يف انتشار فريوس كوروان، وهي املهمة اليت تقوم هبا قوات ال
اجملمعات املختلفة، إذ تشرف على عمليات إغالق األماكن العامة وتعقيمها 

 والتزام املواطنني بتعليمات الوقاية. 

لكن وضعًا كهذا يف القدس عامة، ويف خميم شعفاط خاصة، يصبح أكثر 
تعقيدًا وخطورة، فشرطة االحتالل اإلسرائيلية، تتبع ابلضرورة لكيان 

ح واضحًا أنه يستغل اجلائحة لفرض املزيد من السيطرة استعماري، يصب
وتطبيق سياساته يف احلصار وإغالق احلواجز وضّم األراضي، وهو يف املقابل 



يتنّصل من مسؤولياته جتاه الفلسطينيني يف جماالت الصحة والوقاية وما ميكن 
 تسميته بـ "األمن الصحي"، األمر الذي يصبح ملّحاً يف هذه املرحلة. 

ن وجود الشرطة لتقوم مبهامها هو أمر طبيعي يف أي جمتمع، ولكن الواقع إ
يف القدس وبلداهتا وخميماهتا استثنائيٌّ وشائك، فالشرطة هنا ليست شأانً 
خدماتيًا خالصًا يعمل على رعاية مصاحل املواطنني واإلشراف على أمنهم، 

س، ميارس العام والصحي، بل هي متثيٌل سلطويٌّ استعماريٌّ بشكل رئي
التنكيل ويتّخذ إجراءات عنصرية وقمعية حبق املقدسيني، بذريعة قانونية 

 وبغريها.  
إن اإلشراف على عملية تطبيق التعليمات واإلجراءات الوقائية َمهّمة ميكن 
أن تقوم هبا جلان شعبية خيتارها األهايل وممثلو املؤسسات وأبناء الفصائل يف 

ألمن الصحي واليت تصبح ملّحة يف ظل املخيم، وذلك لتحقيق مسألة ا
 اجلائحة. 

إن أهم ما حيتاجه خميم شعفاط يف هذا املرحلة هو االلتزام إبجراءات الوقاية 
ما أمكن هبدف عدم تفّشي الوابء، ومن أهم هذه اإلجراءات: االلتزام 
ابلتباعد االجتماعي، ومنع التجّمعات للمناسبات املختلفة، وإغالق املقاهي 

م وغريها من األماكن العامة، كما أن من اإلجراءات الضرورية: واملطاع
التعقيم املستمر لألماكن العامة، وجتهيز أماكن للحجر الصحي، وإغاثة 
العّمال واألسر اليت تضّررت اقتصاداًي جراء اجلائحة، وتوفري الدعم النفسي، 

توّقع  وتعزيز صمود أهايل املخيم عاّمة يف هذه املرحلة، واليت من الصعب
مدة استمرارها ومدى أتثريها على خمتلف اجملاالت، السياسية واالقتصادية 

 والصحية واالجتماعية. 



هذه املهام هي مسؤولية كل من مؤسسات السلطة الفلسطينية، ومنظمة 
التحرير الفلسطينية، ووكالة الغوث )أونروا(، واملؤسسات غري احلكومية، 

 ، يف املخيم ويف القدس.وتلك التابعة للفصائل الفلسطينية

وتبقى السلطات اإلسرائيلية مسؤولة بال شك عن الوضع الصحي يف خميم  
شعفاط، وغريه من التجّمعات السكنية يف شرقي القدس، ابعتبارها تقع 

 ضمن حدود سيطرهتا.

 


