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 مقدمة

، كان قطاع غزة احملاصر ٠٢٠٢يف األسبوع األخري من آب/ أغسطس 
لسلطات الصحية فيه عن تفشي غري معروف على موعد مع إعالن ا
 .٩١املصدر إلصاابت بكوفيد

هذا االنتشار املفاجئ للعدوى اليت جتنبها قطاع غزة طيلة شهور من  
 .انتشارها عاملياً، دفع الختاذ إجراءات متسارعة من قبل السلطات

ومنعاً  -احملاصر-وقد مشلت اإلجراءات احلكومية املتخذة إغالقًا للقطاع 
جول على فرتات، وفصل املناطق عن بعضها البعض، جبانب اإلجراءات للت

التقليدية يف تتبع احلاالت املرضية وحجرها و حماولة الوصول ملصادر 
 .العدوى

وإذا كانت هذه اإلجراءات قد أسعفت القطاع يف بداايت انتشار الوابء  
ح يف ظل تعدد عامليًا خالل الربيع املنصرم، فإهنا مل حتظى ابلكثري من النجا 

بؤر التفشي داخل قطاع غزة، وهو ما قاد تدرجييًا إىل إعالن السلطات عن 



توجهها حنو سياسات لتخفيف القيود والتعايش مع املرض، حتت ضغط 
 .الظروف االقتصادية واالحتياجات املعيشية للسكان

تتناول هذه الورقة انعكاسات انتشار العدوى يف قطاع غزة، وعوامل 
 انتشاره داخل هذه البيةة اليت تعا ي من ظروف غاية يف الصعوبة اخلطورة يف

عامًا من احلصار املشدد، وترعى الورقة  ٩١على كافة املستوايت بعد 
مالحظة التأثري املتزايد للمنحى السليب الذي تتخذه سياسات وكالة غوث 
 وتشغيل الالجةني الفلسطينيني "أونروا" يف قطاع غزة ودور هذه السياسات

 .( أو "كوروان" وما يرتبط هبا91يف معادلة مواجهة أزمة )كوفيد 



 

 البيئة السكانية يف قطاع غزة: خميم الالجئني الكبري -املبحث األول

تشكل قطاع غزة و اكتسب مالحمه على وقع النكبة الفلسطينية عام 
اليت حولته ملا يشبه خميم الجةني كبري، ضم جبانب سكانه األصليني  ٩١٩١

 .فراراً من جمازر العصاابت الصهيونية ٩١٩١التجةوا اليه يف العام  من

من جمموع  %1.59فقد تركز  ٩١٩١وحبسب تقديرات تعود لعام 
كيلومرتاً، ويف   463الالجةني الفلسطينيني يف قطاع غزة الذي تبلغ مساحته 

من جمموع  %٠٠بلغت نسبة الالجةني يف قطاع غزة حوايل   ٠٢٩٩عام 
  .لفلسطينينيالالجةني ا

وحبسب جهاز اإلحصاء املركزي الفلسطيين، فقد بلغت نسبة السكان 
من جممل السكان  % 39الالجةني يف الضفة الغربية وقطاع غزة حوايل 

، وبلغت نسبة 1192الفلسطينيني املقيمني يف كال املنطقتني هناية العام 
اصر، مبا من إمجايل عدد سكان القطاع احمل %63الالجةني يف قطاع غزة 

يعنيه ذلك من تشكيل الالجةني ألغلبية من سكان القطاع، وما يضيفه 
ذلك من كثافة سكانية استثنائية هلذه البقعة الضيقة، واذا كان متوسط 



فرد/كم، فإن قطاع غزة يبلغ ١٠٨الكثافة السكانية يف فلسطني هو    
ب تقرير نسمة حس ١٩١٥معدل الكثافة السكانية للكيلومرت املربع الواحد 
، وهي كثافة تفوق  ٠٢٩١اجلهاز املركزي الفلسطيين لإلحصاء يف العام 

الكثري من املخيمات وإحياء الفقر حول العامل من حيث درجة االكتظاظ 
والضغط على البىن التحتية، ما له من انعكاسات مؤكدة على التعامل مع 

وس كوفيد األمراض ذات الطبيعة الوابئية مثل ذلك الناتج عن تفشي فري 
٩١. 

و كنتيجة للعدوان العسكري املستمر من قبل قوات االحتالل الصهيو ي، 
واحلصار اخلانق على قطاع غزة، يعا ي القطاع من أوضاع اقتصادية غاية يف 
السوء، واهنيار يف معظم البىن التحتية املسؤولة عن توفري اخلدمات األكثر 

كان لالعتماد على من الس %١٢حيوية للسكان، هذه الظروف أوصلت 
من سكان القطاع من  %٠٢املساعدات املقدمة دولياً، يف ظل معاانة 

من جمموع  %٠١فقدان األمن الغذائي، وبلوغ نسبة الفقر والبطالة 
 .السكان

  



 

 مسار انتشار العدوى -املبحث الثاين

ويف ظل إجراءات احرتازية مكثفة  ،1111هناية تشرين األول/ أكتوبر 
زة،  بلغ عدد احلاالت النشطة املصابة بفريوس  اختذهتا السلطات يف قطاع غ

وحىت ذلك احلني بلغ عدد الوفيات منذ مارس  حالة 1121كوروان 
 .  حالة وفاة 49 ٠٢٠٢

حيز من إن إمكانيات تطبيق إجراءات العزل ومنع خمالطة املصابني ، يف 
االكتظاظ السكا ي الشديد، يبدو يف حكم االستحالة، انهيك عن صعوبة 
اإلحصاء الدقيق للحاالت يف ظل ندرة توفر أجهزة الفحص وأدواته، هذه 
املعطيات حول وضع القطاع هي ما قادت السلطات يف القطاع إىل اللجوء 

رغم خلو إلجراءات احرتازية مبكرة، منذ بداية انتشار الفريوس عامليًا 
القطاع من اإلصاابت آنذاك، ومع ظهور بؤر التفشي  داخل اجملتمع )من 

، ذهبت هذه ٠٢٠٢أغسطس  ٠٩غري العائدين من اخلارج( هناية 
السلطات حنو فرض إجراءات احلجر الشامل ومنع التجول وفصل املناطق 
عن بعضها، كما أعلنت تعطيل املدارس وإغالق دور العبادة ومنع 



لكن هذه اإلجراءات مل تصمد طوياًل، فخالل أقل من التجمعات، 
أسبوعني من إعالن اإلجراءات بدأت السلطات يف ختفيفها تدرجييًا معلنة 
نيتها يف الذهاب حنو سياسة للتعايش مع االنتشار الوابئي آملة يف احلد من 
آاثره، ذلك رغم غياب وجود مسوغات توحي إبمكانية جناح هذه السياسة 

اآلاثر الصحية النتشار الفريوس خصوصًا يف ظل ظروف قطاع يف احتواء 
 .غزة

 التصاعد املطرد يف أعداد اإلصاابت والوفيات ، يؤكد صعوبة حتمل املنظومة 

الصحية املتهالكة يف القطاع لنتائج سياسة االحتواء على مستوى عدد 
 5.اإلصاابت



 

 الوابئيالقطاع الطيب وانعكاسات التفشي  -املبحث الثالث

يفيد التقرير الصادر عن وزارة الصحة يف غزة حول أداء القطاع الصحي 
مستشفى، منها  ٥٩، أبن عدد املستشفيات يف قطاع غزة هو ٠٢٩١للعام
منها تشغلها مؤسسات أهلية،  ٩٠مستشفى مملوكة لوزارة الصحة و ٩٥

 ٥٢٩١تتبع القطاع اخلاص، حتتوى على  ٠تتبع وزارة الداخلية، و ٠و
رير، وتبلغ نسبة إشغال األسرة يف املستشفيات التابعة لوزارة الصحة س

 %٩٩١٩سرير، ويف تلك املستشفيات األهلية  ٠٥٩٥من أصل  %١١
سرير، مبا يعين أن نسبة اإلشغال لألسرة يف األوضاع  ١٩٠من أصل 

التقليدية تقرتب ابلفعل من الطاقة االستيعابية القصوى جملموع 
 .املستشفيات

سريراً  ٠٨٢ذات التقرير يبلغ عدد وحدات وأسرة العناية الفائقة وحبسب 
فقط خمصصًا للبالغني، فيما تعترب أغلبيتها خاصة ابألطفال  ١٠منها 

سرير يستطيع استيعاب احلاالت  ٥٢٢حديثي الوالدة، يضاف هلا حوايل 
املنومة دون أجهزة للتنفس الصناعي، ما يعين فعليًا أن اقصى طاقة 



قد تصل هلا املستشفيات يف التعامل مع مضاعفات حرجة  استيعابية
  .سرير يف أقصى التقديرات ٩٢٢لإلصابة ابلفريوس ال يتجاوز 

ويعا ي القطاع الطيب لتقدمي خدمات طبية ضرورية وحساسة ألكثر من 
ألف مريض من ذوي احلاالت اخلطرة واخلطرة نسبياً، موزعني ما بني   ٩١٢

املزمنة وأمراض اجلهاز التنفسي وأمراض كبار للسن، وذوي األمراض 
األورام، والذين حيتاجون أي تداعيات صحية يف حاالهتم لشغل أسرة 

 . هتديداً مضاعفاً على أرواحهم ٩١العناية املكثفة، ويشكل فريوس كوفيد

وحسبما أفادت وزارة  الصحة يف قطاع غزة على لسان الناطق ابمسها 
، فإهنا تعا ي  ١/٠٢٠٢/ ٩٠ته يف أشرف القدرة، يف مؤمتر صحفي نظم

  .من أزمة دوائية "صعبة وخطرية" تؤثر على جهودها مبواجهة فريوس كوروان

من جانبه، أوضح منري الربرْش، مدير عام الصيدلة ابلوزارة، أن نسبة العجز  
ابملةة، فيما بلغت نسبة العجز يف  34يف األرصدة الدوائية بلغت 

ائة، مؤكدًا أن األكثر ثأثرا هي اخلدمات يف امل 44املستهلكات الطبية 
الصحية التخصصية مثل السرطان وأمراض الدم، حيث بلغت نسبة العجز 

 .ابملةة 64



يف املائة،  66كما بلغت نسبة العجز ابلنسبة خلدمات الرعاية الصحية 
يف املائة  19يف املائة، وخدمة الطوارئ والعمليات  6.وصحة األم والطفل 

 .يف املائة، حبسب الربش 39وغسيل الكلى  وخدمات الكلى

ولفت إىل أن "الواقع الدوائي ومستلزمات الوقاية املرتبط ابخلدمات اليت 
، ال يكفي سوى شهر واحد على أبعد تقدير"، 91تقدم ملرضى كوفيد 

وأوضح أن ارتفاع عدد حاالت اإلصابة بكوروان يستنزف الكمية املتبقية إىل 
 .ر(أقل من تلك الفرتة )شه

من جانبه، قال عميد مشتهى، مدير دائرة املختربات ابلوزارة:  إن "نسبة 
ابملائة، وهو مؤشر  .6العجز يف أرصدة مواد الفحص املخربي بلغت 

 ."خطري ابلنظر إىل تطورات احلالة الصحية يف غزة

وأضاف" يعا ي املخترب املركزي بوزارة الصحة من نقص حاد وخطري يف 
املخربية اخلاصة بفحص كوروان، وأن األرصدة املتبقية املسحات واالدوات 

 . "تكفي ألايم معدودة فقط



وحذر مشتهى من "شح كبري" يف بعض املواد التشغيلية الطبية "األمر الذي 
يعيق عمل الطواقم الصحية اليت تعمل بكميات حمدودة ال تكفي إال ألايم 

 ."معدودة ما يعرض صحة املرضى للخطر

خترب املركزي بوزارة الصحة" حباجة ماسة إىل تدعيمه وشدد على أن امل
أبجهزة إضافية لضمان رفع القدرة على إجراء الفحوصات اخلاصة مبرض  

"، وأشار مشتهى يف ذات املؤمتر إىل أن "خمتربات املستشفيات 91كوفيد 
تعا ي من هتالك أجهزة الفحص املخربي واليت حباجة اىل تدعيم وبشكل 

 ."عاجل

الناصر صبح مدير مكتب منظمة الصحة العاملية يف قطاع غزة  وحبسب عبد
فإن جائحة فريوس كوروان زادت العبء على القطاع الصحي يف قطاع غزة 
ابإلضافة إىل التحدايت اليت كان يواجهها من نقص لألجهزة الطبية 

، وأشار صبح إىل %1.واألدوية واملستهلكات الطبية اليت تصل إىل نسبة 
ستطاعت احلصول فقط على ثلث املوازنة اليت طلبتها لتمويل أن املنظمة ا

 .مليون دوالر أمريكي 43نشاطات متعلقة مبجاهبة جائحة كوروان وقدرها 

 



أشار ذات املصدر إىل أن قدرة القطاع تكفي   1111وخالل آذار/مارس
  . إصابة بفريوس كوروان فقط 9.1-911للتعامل مع 



 

 صادي الكارثي حتت أتثري اجلائحةالوضع االقت -املبحث الرابع

لى "أونروا" يف املساعدات عازداد عدد الالجةني الفلسطينيني املعتمدين 
إىل ما يقارب املليون عام  1111يف عام  210111الغذائية من أقل من 

٠٢٩١. 

من السكان يف القطاع ليس بوسعهم  %١١يف غضون ذلك، نسبة 
عدل انقطاع الكهرابء عن معظم احلصول على املياه النظيفة، ويتجاوز م

ساعة يومياً، وحبسب "أونروا"  فقد أثر نقص الطاقة/الكهرابء  ٩٠السكان 
املستمر ثأثريًا شديدًا على توفر اخلدمات األساسية، ال سيما خدمات 
الصحة واملياه والصرف الصحي، وال يزال يتسبب يف تقويض اقتصاد غزة 

 .ةاهلش، خصوصاً قطاعي الصناعة والزراع

، أغلقت  ٩١ويف ظل اإلجراءات االحرتازية اخلاصة مبواجهة جائحة كوفيد 
منشأة صناعية أبواهبا عن العمل، هذا جبانب توقف عمل  ٠٢٢٢حوايل 

  .آالف املنشآت التجارية األخرى يف قطاع غزة



وقال رئيس االحتاد العام لنقاابت العمال يف القطاع سامي العمصي، يف 
بعة آالف عامل يف غزة سرحوا من أعماهلم بشكل تصريح صحايف: إن أر 

 1.، مشريًا يف الوقت ذاته إىل أن ”كوروان“هنائي منذ بدء أزمة فريوس 
مصنعًا أغلق هنائيًا منذ بدء األزمة، و أن إمجايل عدد العمال يف القطاع 

ألفاً، حيث يبلغ إمجايل املتعطلني منهم  4.1ألف إىل  411يرتاوح ما بني 
ألف  941ألف إىل  911ألفا، فيما يعمل منهم ما بني  1.1عن العمل 

 .شخص يف خمتلف القطاعات العمالية

جبانب العمال العاطلني عن العمل وأولةك الذين انضموا هلم بفعل جائحة  
 1.ألف خريج جامعي آخرين عاطلني عن العمل، و 9.1كوروان، هناك 

 .ألف شخص من ذوي االحتياجات اخلاصة

وأشار البيان الصادر عن االحتاد العام لنقاابت العمال إىل أن إمجايل 
ألف متضرر،  931بلغت ” كوروان“األيدي اليت تضررت بفعل جائحة 

ألفا منهم تضرروا بصورة مباشرة، موضحًا أن من بني العمال املتضررين  31
 1211البالغ عدد املوظفني فيه ” قطاع رايض األطفال“من يعملون يف 

مل وعاملة، وأشار إىل تضرر مخسة آالف عامل يعملون يف قطاع عا



ألفًا من  .9ألفًا إىل  91السياحة والفنادق واملطاعم، إضافة إىل تضرر 
 .السائقني بفعل تعطل املدارس واجلامعات خالل األزمة

، قال رئيس االحتاد سامي العمصي:  إن ”وقفة عز“وحول صندوق 
اعتبارات تنظيمية ومل يستفد منه يف قطاع وفق “الصندوق وزع املساعدات 

 . ”غزة سوى مخسة آالف عامل

ورغم زايرة وفد وزاري من حكومة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، إال أن 
حتوالت تذكر، مل ترلمس، على مستوى دعم السلطة لقدرات قطاع غزة يف 

 .مواجهة اجلائحة، وهو ما كان موضع انتقاد من بعض القوى الفلسطينية



 

 أونروا وتداعيات اجلائحة  -املبحث اخلامس

، أطلقت "أونروا" نداء عاجاًل تناشد فيه 1111أيلول / سبتمرب  3بتاريخ 
مليون دوالر  ١٩١٨الدول املاحنة واملتربعني الدوليني بتقدمي تربعات بقيمة 

( على 91لتلبية احتياجاهتا الطارئة ملواجهة تداعيات جائحة )كوفيد 
لفلسطينيني، وهبذا اخلصوص قال فيليب الزاريين املفوض العام الالجةني ا

-لألونروا: إن "الوكالة ستواصل اختاذ التدابري الصارمة  نتيجة جلائحة كوفيد
حىت هناية كانون األول على أقل تقدير، إن هذه املناشدة العاجلة  91

وازاة اجلديدة ستعمل على استدامة خدماتنا الصحية والرتبوية والطارئة5 ومب
ذلك، فإننا سنعمل على رفع سوية تداخالتنا اإلغاثية من أجل االستجابة 

 . "للفقر واليأس املتزايدين يف أوساط الجةي فلسطني

لكن جمرايت احلال يف أداء إدارة عمليات "أونروا" يف قطاع غزة كانت 
موضع انتقادات واحتجاجات واسعة من قبل الالجةني والقوى الفلسطينية، 

” أونروا”عت اللجنة املشرتكة لالجةني يف قطاع غزة املفوض العام لـحيث د



فيليب الزاريين لزايرة القطاع من أجل االطالع عن كثب على أداء إدارة 
 .منظمته وحالة الرتدد واالرتباك اليت تعيشها اإلدارة

ودعت إىل متابعة ما ” األونروا“وتوعدت اللجنة بتصعيد احتجاجاهتا ضد 
ع غزة من إمهال وال مباالة، متسائلة عن عدم توزيع السلة جيري يف قطا 

يومًا من دخول جائحة كوروان، كما حذرت  ٩٠الغذائية ملستحقيها بعد 
من استغالل ظرف اجلائحة لتقليص عدد املوظفني واستمرار املساس بذوي 
العقود املؤقتة5 وطالبت اللجنة بسرعة تغيري آلية توزيع احلصص الغذائية نظراً 

 . بطء اآللية املتبعة وعدم مراعاهتا ملتطلبات الوقاية الصحية للمستفيدينل

” األونروا” مدير عمليات وكالة غوث و تشغيل الالجةني الفلسطينيني  
بقطاع غزة ماتياس مشايل، أقر بوجود تراجع يف تقدمي اخلدمات من قبل 

ول / وكالة الغوث بعد انتشار العدوى يف قطاع غزة، حيث أشار يف أيل
إىل أن استةناف "أونروا" خلدماهتا يف قطاع غزة ، ليس  1111سبتمرب 

بنفس وترية ما قبل تفشي كوروان، وعلل هذا اخللل قائاًل:  "منذ تفشي 
موظفًا لألونروا أصيبوا بكوروان، منهم اثنان توفوا  11الوابء حىت اآلن، 



نريد انتشار لألسف، ومل نقم ابفتتاح مقرات توزيع املساعدات ألننا ال 
 "املرض بني املوظفني واملستفيدين، وهذا هو سبب بطئ خدمتنا

يلعب هؤالء  -مشايل اعترب أيضا أن إمكانية عودة موظفي العقود املؤقتة 
 .منوطة بتوفري احلماية والدعم هلم -دور حيوي يف منظومة توزيع املساعدات

أهنا ستكون قادرة وأكد مشايل أن منظمته تتعرض ألزمة مالية كبرية، وأوضح 
ماليني دوالر  91على دفع رواتب شهرأيلول/ سبتمرب بعد استالمها لـ

خبصوص األشهر املقبلة “أمريكي من األمم املتحدة يف نيويورك، وقال: 
 .”خصوًصا أكتوبر، ونوفمرب، ال تتوافر األموال الالزمة لدفع الرواتب

حنصل على أية أموال،  أسوأ سيناريو ابلنسبة لنا هو أننا لن“وقال مشايل: 
 41وابلتايل فإننا لن نستطيع دفع أي رواتب يف خمتلف مناطق العمليات لـ

السيناريو اآلخر هو إمكانية ثأمني القليل من “، وأضاف: ”ألف موظف
األموال ووقتها علينا التفكري يف إمكانية دفع نصف الراتب مبا هو متوفر 

ألموال الالزمة، وحنن ابنتظار وثأجيل دفع النصف اآلخر إىل حني ثأمني ا
 . ”هناية تشرين األول / أكتوبر الختاذ القرار املناسب



ومن أكثر القرارات اليت تنوي "أونروا" اختاذها خالل أزمة انتشار الوابء إاثرة 
  "للجدل هو قرار "توحيد الكوبونة الغذائية

طينيني حيث أعلن املستشار اإلعالمي لوكالة غوث وتشغيل الالجةني الفلس
أكتوبر/ تشرين  99"أونروا" يف قطاع غزّة عدانن أبو حسنة، صباح األحد 

الكابونة  دياألول، أّن "لدى وكالة الغوث دراسة وتوّجه من أجل توح
 "العامة يف القطاع ةيشيالغذائية ملراعاة احلالة املع

دراسة شاملة  نايإقراره بعد، لكن لد تميوأضاف أّن "هذا القرار مل  
العام  ةيمع بدا ذهيتنف املتوّقع ومن الكابونة توحيد قرار اھعن ضتمخّ يس

الكابونة هو شكل من أشكال  دي"، مرؤكدًا أّن "التوّجه بتوح1119القادم
 عيمإىل الفقر واجل ونھتجيالتضامن االجتماعي، ألن معظم سكان غزة 

أو األشد  ريالفق نيب زييأصبح حباجة هلذه املساعدات، ومن الصعب التم
 ."فقراً 

التصرحيات، دقت انقوس اخلطر يف املخيمات اليت ما زالت تنتفض يف  هذه
اعتصامات وووقفات احتجاجية ملنع إقرار هذا القرار يف ظل االحتياج 
املهول لكل ما يف الكوبونة الغذائية، ال سيما مع تصرحيت تقول أبن هذه 



 نيلفلسطينيوهي سلة مساعدات غذائية توزع على الالجةني ا –الكوبونة 
ستكون مقرتة فقط على من ليس لديه أي مصدر دخل،  –يف القطاع 

حىت وإن كانوا ال يتقاضون رواتبهم أو يتقاضون نصف –مبعىن أن املوظفني 
  .سيحرمون منها -راتب كل شهر



 

  خالصة

مواجهة الظروف االقتصادية وإحلاح االحتياجات املعيشية للسكان  يف
احملاصرين، اجتهت السلطات يف قطاع غزة إىل خيار ختفيف اإلجراءات 
االحرتازية املتخذة للحد من انتشار العدوى، دون االستناد لبديل حقيقي 

 وريعن هذه اإلجراءات، ما قد يعين فعليًا سري القطاع تدرجييا حنو السينا
 .األسوء وهو اهنيار القطاع الطيب وعجزه عن القيام مبهماته

يف ظل واقع تبدو فيه احلكومة الفلسطينية يف رام هللا، والسلطات يف  ذلك
قطاع غزة، عاجزة عن تقدمي أي عون اقتصادي حقيقي للسكان يف القطاع 
الذين يتشكل أغلبهم من الالجةني الفلسطينيني، كما تعجز هذه اجلهات 

توفري بدائل قد تتكفل بتدارك اخللل يف وضع اجلهاز الصحي يف عن 
 .ومتكينه من الوقوف ولو جزئيا أمام حتدايت انتشار الوابء لقطاع،ا

يضاف له تباطؤ وارتباك اتسم به أداء إدارة عمليات "أونروا" يف قطاع  عجز
 .غزة، فاقم من الضغوطات الواقعة على سكان القطاع والالجةني فيه



لوابء العاملي حبصاد مضاعف يف غزة يطال اجلوانب الصحية ا يقوم
عامًا على احلصار عليه من قبل الكيان  ٩١واالقتصادية، بعد أكثر من 

الصهيو ي، تواىل فيها تعرض القطاع للعدوان العسكري، وال تبدو 
املناشدات املوجهة للجهات الدولية املعنية، أو االحتجاجات اليت قام هبا 

روفهم حمل انتباه حقيقي من هذه اجلهات، مبا يعين فعليا أن ضد ظ نالسكا
احتماالت درء اخلطر املاثل على الغزيني تبدو حمدودة ابلفعل، بل إن 
احتماالت تقليص هذا اخلطر ترتبط ابحتماالت احنسار الفريوس ألسباب 

   .طبيعية

 


