
 

مخاوف قطاع غزة الجديدة من 

 فايروس كورونا
 78الّشرق االوسط رقم إحاطة حول 

 نللززيةترجمة من اإل .0202 سبتمبر/أيلول 9بروكسل، /القدس/مدينة غزة

باستخدام إجراءات حجر صحي صارمة،  99-كوفزدبعد أشهر أوقفت السلطات خاللها انتشار  ما الجديد؟

 يبدو أن الفزروس قد تجذَّر في قطاع غزة، حزث يتم تشخزص عشرات الحاالت الجديدة كل يوم.

للجائحة في قطاع غزة كارثزا ؛ إذ إن سنوات من الصراع  واسعا   زا  تفشيلون من المرجح  ما أهمية ذلك؟

الصحزة في القطاع في وضع خطر. كما أن فرض الحجر الصحي والحصار اإلسرائزلي تركا مرافق الرعاية 

 والتباعد االجتماعي أمر صعب في جزب ملتظ بالسلان. 

ينبغي أن تتخذ إسرائزل إجراءات عاجلة تسمح لقطاع غزة بالحصول على المواد الطبزة  ما الذي ينبغي فعله؟
االت الخطرة بالسفر إلى الخارج بحثا  والسماح لمرضى القطاع ذوي الح 99-التي يحتاجها للتصدي للوفزد

عن العالج. كما ينبغي على البلدان المانحة أن تستجزب لدعوات المنظمات المحلزة والدولزة التي تطلب 

 المساعدات المالزة والطبزة.

I. عامة لمحة 

ت اللقد وصل الوضع اإلنساني في قطاع غزة إلى نقطة األزمة بعد أن أبلغت السلطات الصحزة عن أربع حا

آب/أغسطس. وتتنامى المخاوف من أن سزاسة  02إصابة بفزروس كورونا المنتشر في المجتمع المحلي في 
احتواء الفزروس المعمول بها منذ بداية الجائحة قد أخفقت. لطالما حذرت المنظمات الصحزة من أن تفشي 

ي من أجهزة التنفس االصطناعفي قطاع غزة سزلون كارثزا ؛ فالقطاع ببساطة ال يمتلك ما يلفي  99-كوفزد

أو األدوات الضرورية إلنقاذ الحزاة إذا انتقلت عدوى المرض إلى عدد كبزر من السلان. من الضروري أن 
تسمح الحلومة اإلسرائزلزة لقطاع غزة باستزراد األدوية والمعدات الطبزة الضرورية، بما في ذلك أجهزة 

قود والسلع األخرى الضرورية لتخفزف المعاناة اإلنسانزة، عن منع دخول الو توقفالتنفس االصطناعي، وال

وتزسزر خروج المرضى الذين يتطلبون مساعدة طبزة إلى خارج القطاع. كما ينبغي على البلدان المانحة أن 

تستجزب لدعوة المنظمات المحلزة والدولزة، بما في ذلك وكالة الغوث والتشغزل التابعة لألمم المتحدة، والتي 

 لتوفزر الخدمات الطبزة والخدمات األخرى للمجتمعات الهشة في سائر أنحاء القطاع.تصارع 

II. الفيروس يظهر بجدية 

في مخزم  99-آب/أغسطس، أظهرت االختبارات التي أجريت ألربعة أشخاص أنهم مصابون بلوفزد 02في 

مرافق الحجر الصحي وهي الحاالت األولى للعدوى المسجلة خارج  –المغازي لالجئزن وسط قطاع غزة 

التي بنتها حلومة حماس في شباط/فبراير للمسافرين الداخلزن إلى القطاع.
9
وكان األربعة أفراد في العائلة  

 
 

ذكرت المنشآت الطبزة في سائر أنحاء غزة وجود حاالت غزر مترابطة مباشرة بعد هذا االكتشاف األولي. دفعت هذه  9

الستنتاج بأن الفزروس كان في حالة انتشار دون أن يلحظه أحد على مدى عدة إلى االحاالت مختصي الرعاية الصحزة 

. للمزيد، 0202أيلول/سبتمبر  2أسابزع. مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع عامل في الرعاية الصحزة، مدينة غزة، 
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نفسها؛ وخضعوا لالختبار بعد أن ظهرت نتائج إيجابزة لقريبة متوسطة العمر كانت قد غادرت القطاع لمرافقة 

ة قبل خمسة أيام، عند وصولها إلى هناك.ابنتها إلى مستشفى المقاصد في القدس الشرقز
0
يبقى من غزر  

الواضح متى وكزف انتقلت إلزها عدوى الفزروس، ولمن في غزة قد تلون نقلته قبل مغادرتها إضافة إلى 

 أقاربها المباشرين.

ستلون له  99-منذ آذار/مارس، كانت السلطات في قطاع غزة قد عبرت عن مخاوفها من أن تفشي كوفزد

، %02فقر أكثر من الت مدمرة. بالنظر إلى أن اللثافة السلانزة هي بزن األعلى في العالم ومعدالت تداعزا

فإن تدابزر التباعد االجتماعي وإجراءات الحجر يصعب تنفزذها. في الماضي، وقبل فزروس كورونا، كان 
حة صقوض النظافة والشح المزاه، وانقطاع اللهرباء ومحطات معالجة مزاه الصرف الصحي غزر المتطورة ت

تسهل سفي مدن القطاع ومخزمات الالجئزن الملتظة فزه. وكانت السلطات تعتقد أنه خالل الجائحة،  العامة

 الظروف انتشار الفزروس. هذه

ما يفاقم هذه المشاكل هو قطاع الرعاية الصحزة المتداعي الذي صارع تحت عبء الحصار الذي تفرضه 

حماس إلى السلطة. وعلى مدى األربعة عشر حركة ا أوصلت االنتخابات ، عندم0222إسرائزل منذ عام 
عاما  الماضزة، تسبب الحصار في حاالت نقص حرجة في اإلمدادات في المستشفزات والمستوصفات، حزث 

من السلع العادية ذات  ا  بند 0202تقزد إسرائزل إدخال المواد الالزمة للعالج الطبي طبقا  لقائمة تتلون من 

تخدام المزدوج التي تزعم أنها يملن أن تستخدم ألغراض عسلرية أيضا .االس
3
لقد استهدفت إسرائزل مرافق  

الرعاية الصحزة والعاملزن فزها خالل فترات المواجهة العسلرية، بما في ذلك باستخدام الرصاص الحي ضد 
. إطالق النزران اإلسرائزلزة 0290اللوادر الطبزة التي شاركت في مسزرة العودة اللبرى التي بدأت في عام 

ب آالف الجرحى معالجة عاجلة أو ضعف أصال ، حزث تطل  على المتظاهرين أثقل القطاع الصحي الذي أ  

رعاية طويلة األمد.
2
  

عندما ظهر فزروس كورونا أوال  في إسرائزل والضفة الغربزة التي تحتلها في شباط/فبراير، تبنت الحلومة 

بزر الطوارئ، فأغلقت المساجد والمدارس وشرعت في تدابزر الحجر. بنت السلطات في قطاع غزة فورا  تدا

 
 

 9، سوأ: االستعداد لأل91-قطاع غزة وكوفيد، 50انظر إحاطة مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم 

 .0202 أبريلنزسان/
كان قد س مح للمرأة المعنزة بمرافقة ابنتها القاصر لتلقي العالج في القدس على أساس إنساني. للن حتى مع حصولها  0

على إذن طبي، فإن خروجها لم يلن سهال ؛ فقد م نعت من العبور في الزوم السابق وأجبرت على العودة إلى منزلها، قبل 

مغادرة القطاع ألغراض العالج الطبي، يتوجب على المرضى في  أن تحاول مرة أخرى في الزوم التالي. ومن أجل

يرز. ويملن القزام بهذا فقط بعد أن توافق السلطة إقطاع غزة التقدم بطلب للحصول على إذن بالمرور عبر معبر 

 222,0الفلسطزنزة في الضفة الغربزة على اإلحالة. وتقدر منظمة الصحة العالمزة أن سلان غزة يتقدمون بأكثر من 
 In“ترفض. انظر  %92منها ال تتلقى ردا  أو تتلقاه بعد فوات األوان، و % 32بشلل وسطي، نحو هريا  ش يومزا  طلب 

2018, 31% of applications filed by Gaza patients to travel via Erez Crossing for medical treatment 

were answered too late, or not at all”, Gisha: Legal Center for Freedom of Movement, 11 February 

 Israel“لفلسطزنززن في قطاع غزة. لالطبزة التي تمنحها  تصاريح، وإسرائزل تخفض عدد ال0290. منذ عام .2019

cuts medical permits for Gazans to halt migration to West Bank — report”, Times of Israel, 13 

September 2019. ومنذ أعلنت السلطة الفلسطزنزة تعلزق التنسزق األمني مع إسرائزل في أيار/مايو، قبل الضم .

أكثر أيضا ، حزث لم يتملن اآلالف من مرضى  تصاريحاإلسرائزلي المزمع ألجزاء من الضفة الغربزة، انخفض عدد ال

 Patients in the Gaza Strip unable“السرطان وغزرهم ممن يتطلبون عملزات جراحزة متخصصة من السفر. انظر 

to obtain Israeli-issued permits to access the healthcare”, ReliefWeb, 20 June 2020. منذ وقت طويل .

ومنظمات حقوق اإلنسان المحلزة والدولزة تحتج على القزود الشاملة التي تفرضها إسرائزل على الحركة، بما في ذلك 

ألغراض صحزة، والتي نجم عنها وفاة المرضى نتزجة عدم تملنهم من الوصول إلى العالج المنقذ للحزاة خارج قطاع 

 .Israel: Record-Low in Gaza Medical Permits”, Human Rights Watch, 13 February 2018“غزة. 
3 [the Coordinator of Government COGAT  ,dvocacyAattle and Begal LFollowing Gisha’s “

Activities in the Territories] Has Published the ‘List of Dual-Use Items’”, Gisha, 2 April 2017. .

 Contrary to reports about ‘easing’ of restrictions, Israel has not removed any items“انظر أيضا  

from its list of ‘dual-use’ materials requiring special permission to enter Gaza”, Gisha, 3 

November 2019. 
2 Najar in the Gaza -c Rozan a“Israeli Soldiers Deliberately and Fatally Shot Palestinian Paramedi

Strip”, B’tselem, 17 July 2018; “Gaza Health Sector Still Struggling to Cope with ‘Great March of 

Return’ Injuries”, UN Office for the Coordinator of Humanitarian Affairs, May 2019; and 

“Emergency Trauma Response to the Gaza Mass Demonstrations, 2018-2019”, World Health 

Organization, May 2019. 
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للحجر الصحي لتضع فزها مئات الفلسطزنززن العائدين من الخارج. مرافق ا  مرفق عشر  ستة
0
نجحت هذه  

 929آب/أغسطس، كانت وزارة الصحة قد سجلت ما مجمله  02اإلجراءات في احتواء الفزروس. وبحلول 

منهم كانوا قد تعافوا، وشخص واحد  59عدوى، جمزعها اكتشفت بزن أولئك العائدين إلى قطاع غزة،  حاالت

يوما . 09عائدا  محتجزين في الحجر الصحي لمدة  005,0كان قد توفي. وفي ذلك التاريخ، كان ما يزال 
2
 

 وبفرض كل هذه اإلجراءات، بدا أن قطاع غزة نجا من اللارثة.

ت المخاوف أشعل –التي يبدو أن ال عالقة لها بالفلسطزنززن العائدين من الخارج  –الحاالت األربع وهلذا، فإن 

آب/أغسطس، سجل  02بأن القطاع كان يشهد انتشارا  بزن السلان وأن الفزروس قد حل بزنهم بشلل جدي. في 

رى.حالة جديدة بدا أنها غزر مرتبطة بالحاالت األربع األخ ةالمسؤولون إحدى عشر
5
 00وبحلول  

، في حزن تم 0,332آب/أغسطس، كان عدد أولئك الموضوعزن في مرافق الحجر الصحي قد ارتفع إلى 

في منازلهم. 002عزل 
0
أيلول/سبتمبر،  5حالة إضافزة. في  32وفي الزوم التالي، أعلنت وزارة الصحة عن  

ساعة السابقة، ما والعشرين األربع  حالة خالل 900حالة، حزث س جلت  9,202كان العدد اإلجمالي قد بلغ 

يشزر إلى زيادة سريعة.
9
بعض حاالت العدوى انتقلت في المستشفزات، حزث كان مرضى السرطان يتلقون  

العالج، ما يشزر إلى أن الفزروس كان قد انتشر وأن قطاع الرعاية الصحزة نفسه لم يلن مجهزا  الحتواء 

الفزروس في أجنحته.
92
حالة  002أنه إذا وصل عدد حاالت العدوى في قطاع غزة إلى  لقد قدر المسؤولون 

جديدة يومزا ، فإن عدد األشخاص الذين يتطلبون العالج سزفوق قدرة المستشفزات المحلزة.
99
تبلغ القدرة  

سريرا . 302، 99-ة في قطاع غزة لمعالجة كوفزداالستزعابزة من األسر  
90
  

آب/أغسطس، فرضت وزارتا الصحة  02ى االحتواء. ففي استجابت السلطات فورا  بإعادة التركزز عل

 92,222ساعة ونشرت السلطات أكثر من  20غزة لمدة قطاع  والداخلزة حظرا  للتجول في سائر أنحاء
شرطي في الشوارع لفرض الحظر. الحظ محلل لمجموعة األزمات على األرض أنه في حزن أن السلان 

ي المناطق الملتظة مثل المغازي. االلتزام أكثر نفاذا  في مدينة كانوا يلتزمون بالحظر، فإن فرضه صعب ف

غزة، حزث بات النشاط المجتمعي المتمثل في تحزة العاملزن في قطاع الرعاية الصحزة كل مساء تقلزدا  

راسخا .
93
وهلذا، فقد عزلت السلطات مخزم الالجئزن بشلل كامل عن محزطه، ولم تسمح ألحد بالدخول إلزه  

ج منه.أو الخرو
92
وكان هذا اإلغالق اللامل األول من نوعه منذ فرض الجزش اإلسرائزلي حظر التجول عام  

، عندما انسحب من معظم مناطق قطاع غزة )وترك حامزات عسلرية في المستوطنات الزهودية، التي 9992

رات، حزث (. كما توسعت السلطات الصحزة في قطاع غزة بإجراء االختبا0220ظلت في القطاع حتى عام 

آب/أغسطس. 02اختبار في الزومزن التالززن لتشخزص الحاالت األربع في  022,0أجرت نحو 
90
  

ن الذي –وعززت األونروا، المنظمة غزر الحلومزة الرئزسزة التي تقدم الخدمات لالجئزن في قطاع غزة 

ن خالل استجابتها الجهود الصحزة العامة م –من سلانه البالغ عددهم ملزوني نسمة  %52يشللون نحو 
لحاالت الطوارئ، فحولت خدماتها الصحزة التي تعتمد على مقابلة األشخاص وجها  لوجه إلى تقديمها عبر 

لت التعلزم في المدارس إلى التعل   ن ب عد وإيصال م عاالتصاالت لتخفزف الضغط على المستشفزات العامة، وحوَّ

لتوزيع. ونسقت مع وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمزة الطعام إلى المنازل لتجنب االزدحام على مراكز ا
وغزرها من الجهات الفاعلة إليصال األدوية والخدمات األخرى إلى المنازل عند الحاجة في سائر أنحاء 

القطاع. وفي حزن سمحت إسرائزل بنقل المساعدات اإلنسانزة إلى القطاع، فإن األونروا الحظت أن التحدي 

قلة المعدات الطبزة مثل أجهزة التنفس االصطناعي والوضع السيء لقطاع الرعاية الصحزة  الحقزقي يتمثل في

 
 

0 19 Virus”, Ministry of Health, 25 August 2020.-“Daily Report for COVID  
2 19 Virus”, Ministry of Health, 20 August 2020.-“Daily Report for COVID 
Daily Report for COVID“- 19حالة.  900إلى  992كمي من آب/أغسطس، ارتفع العديد الترا 02و  00بزن  5

Virus”, Ministry of Health, 26 August 2020. 
0 19 Virus”, Ministry of Health, 28 August 2020.-“Daily Report for COVID 
9 19 Virus”, Ministry of Health, 7 September 2020.-“Daily Report for COVID 
 .0202أيلول/سبتمبر  2أجرتها مجموعة األزمات مع أحد العاملزن في الرعاية الصحزة، مدينة غزة، مقابلة  92
 .0202آب/أغسطس  02مؤتمر صحفي لمعاون وزير الصحة يوسف أبو الريش، حضرته مجموعة األزمات،  99
 ة محاولة لتوفزر المزيدسرير في المستشفى المزداني في رفح. وثم 922سريرا  في المستشفى التركي و  002هناك  90

 .Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) WHO Update 41”, UN, 27 August 2020“من األسرة. انظر
 .0202ل/سبتمبر أيلو 0مالحظات لمجموعة األزمات، مدينة غزة،  93
آب/أغسطس. مالحظات لمجموعة األزمات، مدينة  02أعلن حظر التجول من قبل المتحدث باسم وزارة الداخلزة في  92

 غزة.
90 19 Virus”, Ministry of Health, 24 August 2020.-“Daily Report for COVID 

https://www.un.org/unispal/document/coronavirus-disease-2019-covid-19-who-update-41/


 : االستعداد لألسوأ91-قطاع غزة وكوفيد

  4 الصفحة 0202نيسان/أبريل  1 ،57 رقم األوسط الشرق حول حاطةإ

 

 

 

 

في  99-ملزون دوالر للمساعدة في تغطزة كوفزد 90أيلول/سبتمبر، أطلقت مناشدة لجمع  2في غزة. في 

الجئزن الفلسطزنززن في المنطقة حتى كانون األول/ديسمبر.أوساط ال
92
 

III.  "بدالً من "الهدوء مقابل الوصول""الهدوء مقابل الهدوء 

آخر بزن الفصائل المسلحة في غزة وإسرائزل  ا  عسلري ا  تصعزدأن بدأت الجائحة في وقت حساس، حزث بدا 

الوضع االقتصادي السيء في قطاع غزة،  99-مرجحا  على نحو متزايد. وقد فاقمت أزمة كوفزدقد بات 
لتقززدية أبعد من السزاسات اإلى بشلل يمضي ووالبضائع  خصوصا  بسبب القزود المتزايدة على حركة الناس

الشهرية من قطر. كما أن اإلجراءات بعزدة المدى لتخفزف القزود المالزة للحصار، والتأخزرات في نقل المنح 

ريا  التي كانت ظاهوالتي يفرضها الحصار وتقديم حل أكثر استدامة للوضع االقتصادي السيء في غزة، 

، قد تعثرت.0290النار غزر المباشر الذي تم التفاوض علزه في تشرين الثاني/نوفمبر  شروط وقف إطالق
95
 

ون في أن الحلومة اإلسرائزلزة، الغارقة في شلل سزاسي، مهتمة ، كان الناس في غزة يشل  0299طوال عام 

ي ضربتها هذا ة التباللارثة اإلنسانزة واالقتصادية التي تتلشف في القطاع؛ كما أن انشغال إسرائزل بالجائح

العام أيضا  فاقم من هذه المخاوف.
90
 

الزومزة ضد إسرائزل،  عملزاتفي مطلع آب/أغسطس، استأنفت حماس والفصائل األخرى في قطاع غزة ال

بشلل رئزسي عبر الطائرات الورقزة والبالونات المشتعلة التي تسببت في عشرات الحرائق على األراضي 
زة في جنوب إسرائزل. وطالبت إسرائزل بتنفزذ بنود اتفاق وقف إطالق النار لعام الزراعزة المحزطة بقطاع غ

، بما في ذلك زيادة عدد الفلسطزنززن من قطاع غزة الذين يسمح لهم بدخول إسرائزل للعمل، وتوسزع 0290

وحزدة لنطاق ما تسمح إسرائزل لقطاع غزة بتصديره، وزيادة كمزات الوقود المخصصة لمحطة تولزد الطاقة ا

مشاريع البنزة التحتزة الرئزسزة، بما في ذلك منشآت الرعاية الصحزة  تحقزق التقدم في تنفزذفي القطاع و

ومحطات معالجة المزاه.
99
  

دون االعتراف علنا  بشروط اتفاق وقف إطالق النار، فإن إسرائزل اتخذت بعض اإلجراءات في هذا االتجاه 
درت كزة، وأصزرفى مزداني بتمويل من مجموعة مسزحزة إنجزلزة أم. فقد سمحت ببناء مستش0290منذ عام 

الشهرية  ةالمالز عمل للعمال الفلسطزنززن، ووافقت على تمرير الوقود القطري والدفعات تصريح 022نحو 

القطرية.
02
في شباط/فبراير، زار ضباط مخابرات إسرائزلزون قطر لضمان استمرار الدوحة في إرسال  

إلى قطاع غزة، سعزا  لتثبزت إجراءات اقتصادية من شأنها أن تضمن استمرار الهدوء على دفعاتها الشهرية 

جبهة الجزب الساحلي.
09
ترتب على هذه الخطوات تلالزف سزاسزة في إسرائزل، حزث اتهم المتصارعون على  

على السلطة المسؤولزن الحلومززن بتقديم تنازالت سزاسزة في وجه الضغط العسلري من قطاع غزة.
00
وفي  

الوقت نفسه، فإن هذه اإلجراءات تبقى أقل من الخطوات الالزمة لتخفزف األثر اإلنساني واالقتصادي 

للحصار، ولذلك فإنها نجحت كما هو معتاد في وقف التهديد المباشر بالتصعزد بدال  من تأمزن وقف إطالق 

نار دائم.
03
  

 
 

92 25 Middle East Monitor, , “UNRWA calls for unimpeded passage into Gaza for vital goods”

August 2020; and “UNRWA delivers medicines, other services to homes of Palestinians in Gaza”, 

Middle East Monitor, 27 August 2020. .أيلول/سبتمبر  2لمجموعة األزمات مع المتحدث باسم األونروا،  اتصال

0202. 
تشرين  92، إعادة بناء وقف إطالق النار في قطاع غزة، 999تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم  95

 Stopping an Unwanted War in Gaza”, 26 March 2019“؛ وتعلزق مجموعة األزمات، 0290الثاني/نوفمبر 
 .2020آب/أغسطس  95مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع عضو في حركة حماس،  90
 .0202آب/أغسطس  95مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول حلومي،  99
02  25 MarchJerusalem Post, “Field hospitals ‘only option’ to treat Gazans sick with coronavirus”, 

2020. 
09 Times , “Liberman: Netanyahu sent Mossad head, general to Qatar, ‘begged’ it to pay Hamas”

of Israel, 22 February 2020. للمزيد حول اإلجراءات اإلسرائزلزة لتحقزق االستقرار في قطاع غزة، انظر .“UAE 

deal shows Arab-Israel conflict starting to come apart before our eyes”, Times of Israel, 4 September 

2020. 
otential truce deal with Hamas as ‘reward for terrorists’”, “Bennett rejects pعلى سبزل المثال:  00

Times of Israel, 14 August 2018. 
 ، مرجع سابق.إعادة بناء وقف إطالق النار في قطاع غزةتقرير مجموعة األزمات،  03
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تي تبنتها ستراتزجزة إسرائزل الاائل لتعطزل ولذلك فإن التصعزد في آب/أغسطس كان متوقعا ، مع سعي الفص

منذ عقد من الزمن، "الهدوء مقابل الهدوء"، والتي تحجم بموجبها عن مهاجمة قطاع غزة طالما ال تتعرض 
للهجوم من القطاع، مع استمرار الحصار الذي يجعل الحزاة صعبة على الملزوني فلسطزني الذين يعزشون في 

هجمات انتقامزة في محاولة إلعادة فرض صزغة "الهدوء مقابل الهدوء".قطاع غزة. وقد أطلق الجزش 
02
بعد  

 –وهو تلتزك ردعي إسرائزلي معتاد  –الغارات الجوية على ما يشتبه بأنها مواقع عسلرية لحركة حماس 

زة تأصدر الجزش اإلسرائزلي بزانا  يقول: "تشلل هذه الهجمات ضد المواقع اإلرهابزة ضربة مهمة للبنزة التح
اإلرهابزة لحماس وقدرات تولزد القوة فزها. ]الجزش[ مستعد للعمل كما يقتضي الحال من أجل الدفاع عن 

مواطنزنا اإلسرائزلززن الذين يعزشون في محزط قطاع غزة وفي جنوب إسرائزل".
00
الفصائل، من جهتها،  

، وعرضت وقف 0290مبر طالبت بـ "الهدوء مقابل الوصول"، حسب تفسزرها التفاق تشرين الثاني/نوف

نف الذي يجادلون بأنه فعل العالحصار ، حقزقيالمقذوفات التي تطلقها إذا رفعت إسرائزل الحصار بشلل 

الرئزسي.
02
  

كان رد إسرائزل أكثر شدة مما توقعته حماس. فإضافة إلى الغارات الجوية وإغالق معبر كرم أبو سالم من 
 93سرائزلزة حظرا  شامال  على دخول الوقود إلى القطاع في إسرائزل إلى قطاع غزة، فرضت الحلومة اإل

آب/أغسطس، وبعد ثالثة أيام أغلقت منطقة صزد األسماك على ساحل غزة في محاولة واضحة إلقناع 

الفصائل المسلحة في القطاع بالتراجع.
05
آب/أغسطس، بدأت الفصائل بإطالق الصواريخ على  92في  

المدنززن. وخالل يومزن انخفضت ساعات توفزر اللهرباء في قطاع غزة  إسرائزل، ما تسبب بإصابات بزن

إلى أقل من أربع ساعات يومزا ، ما أثر على السلان في جمزع أوجه حزاتهم، وأكثرها خطورة في قطاع 

الرعاية الصحزة.
00
محلمة العدل العلزا احتجاجا  إلى تقدمت منظمات حقوق اإلنسان اإلسرائزلزة بعرائض  

اب الجماعي الذي تنطوي علزه هذه السزاسات: "رغم التردي الواضح للوضع، اختار وزير الدفاع على العق

ومنسق أنشطة الحلومة في المناطق اتخاذ خطوات إضافزة تهدف إلى إلحاق الضرر المباشر بالسلان 

على سلان قطاع غزة". افزه تماما  أثر قراراتهم رفانالمدنززن، في الوقت الذي يع
09
  

ذه الفترة قام الوسطاء القطريون، والمصريون واألممزون بزيارات ملوكزة بزن إسرائزل وقطاع غزة خالل ه

آب/أغسطس وسط هذه  02في محاولة لمنع المزيد من التصعزد. وحدث تفشي فزروس كورونا في 
ن عدة االضطرابات وبدا أنه يجعل من دعوة حماس إلى تخفزف الحصار أكثر إلحاحا . ومنذ آذار/مارس، كا

ماس.حتقدمها تنازالت ومسؤولزن إسرائزلززن قد دعوا إلى الربط بزن إدخال الدعم الطبي إلى قطاع غزة 
32
 

وحثت حلومة حماس األمم المتحدة والهزئات الدولزة األخرى على الضغط على إسرائزل للسماح بتمرير كل 

بشلل فعال للفزروس.المواد والمعدات الطبزة التي ستحتاجها السلطات الصحزة لالستجابة 
39
توسعت جهود  

آب/أغسطس، دخل المبعوث القطري إلى  00في فالوساطة مع تنامي المخاوف من تفٍش أوسع للفزروس. 
قطاع غزة، محمد العمادي، إلى القطاع في زيارة مخطط لها سابقا  لتسلزم األموال الشهرية التي لم تلن الدوحة 

ملزون دوالر، أعلن أن قطر ستزيد  32جائحة. ولدى تسلزمه أكثر من قادرة على تحويلها لمدة شهرين بسبب ال

.99-ملزون دوالر لتشمل أمواال  مخصصة لالستجابة للوفزد 22ملزون إلى  00منحتها الشهرية من 
30
  

آب/أغسطس، سمحت إسرائزل بدخول المساعدات اإلنسانزة والبضائع عبر  05تت الوساطة ثمارها؛ ففي آ

آب/أغسطس، أعلن الوسطاء األممزون أن إسرائزل وحماس كانتا قد توصلتا  39، وفي معبر كرم أبو سالم

وقف إطالق النار.لإلى اتفاق آخر غزر مباشر 
33
بعد الحصول على اإلغاثة الفورية، الحظ مسؤولو حماس  

في مجالسهم الخاصة أن هذا لم يلن الوقت المناسب للتصعزد، رغم استعدادهم لفعل ذلك، بالنظر إلى تفشي 

 
 

02 August 2020.9 , 24 News-“Report: Gaza militant factions looking to end ceasefire with Israel”, I 
00 1 September 2020.Jerusalem Post, “Hamas announces ceasefire understandings with Israel”,  
 .0202أيلول/سبتمبر  0مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول رفزع في حماس،  02
05 , Times of IsraelTuesday”, “As Israeli restrictions tighten, Gaza’s sole power plant to shut down on 

16 August 2020. 
00 26 August 2020., “Gaza fears the worst as Israel ratchets up its siege”, Al Jazeera 
09  “Gaza struggles to bring coronavirus infection under control amid warning of community

spread”, Haaretz, 31 August 2020. 
32 1 April 2020., Reuterssrael links coronavirus aid for Gaza to recovering soldiers”, “I 
 .0202أيلول/سبتمبر  0مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول رفزع في حماس،  39
30 Middle East Emadi”, -“Qatar paid $34m to prevent humanitarian crisis in Gaza, says Al

Monitor, 3 September 2020. 
 انظر بزان المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملزة السالم في الشرق األوسط نزلوالي مالدينوف. 33
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الجائحة.
32
الجزش اإلسرائزلي، في رده على بزان حماس حول وقف إطالق النار، قال: "في المحصلة، فإن  

قوبات، وكورونا، واألموال هي ما دفعت ]حماس[ إلى إصدار بزانها".الضربات الجوية والع
30
  

لم يحقق وقف إطالق النار اختراقا  رئزسزا ، بالطبع، بل إنه أعاد الطرفزن إلى الموقع الذي كانا فزه في بداية 

آب/أغسطس. رفعت إسرائزل القزود عن دخول الوقود وسمحت بإدخال المساعدات والسلع اإلنسانزة 

رورية للسلطات في غزة لتلبزة المطالب الملحة التي فرضتها الجائحة. كما يذكر أن إسرائزل وافقت على الض

.222,5التي تمنحها للعمال الفلسطزنززن من غزة إلى  تصاريحزيادة عدد ال
32
بالمقابل، توقفت حماس عن  

استخدام صواريخها وبالوناتها وطائراتها الورقزة المشتعلة في مظاهراتها.
35
نها تعطي إمصادر حماس تقول  

.حقزقيإسرائزل شهرين لترفع الحصار بشلل 
30
وعلى نحو مماثل، فإن الوحدة العسلرية المسؤولة عن  

أن "القرار سزخضع لالختبار  االشؤون المدنزة في قطاع غزة، ومنسق أنشطة الحلومة في المناطق الحظ

ال التي تحدث في قطاع غزة، بالتزاماتها، حماس، المسؤولة عن جمزع األفع على األرض: إذا لم تف  

ستتصرف إسرائزل طبقا  لذلك".
39
 

IV. الخالصة 

مع تفادي التهديد بحدوث تصعزد حتى اآلن، فإن قطاع غزة يستعد اآلن للنتائج التي قد تلون كارثزة للمزيد 

 آب/أغسطس، عزلت حلومة حماس مخزم الشاطئ لالجئزن بعد أن أشارت 32. في 99-من تفشي كوفزد

االختبارات إلى احتمال حدوث انتشار آخر في وجه عدم التزام السلان اللامل بحظر التجول.
22
حتى اآلن،  

فإن معظم الحاالت تظهر في المناطق الشمالزة من مدينة غزة، التي ما تزال تخضع لحجر صحي صارم.
29
 

را  بشلل قاصفي غزة يبقى  قطاع الرعاية الصحزةاستعداد حتى مع دخول السلع والمساعدات اإلنسانزة، فإن 

ربما و –لعدوى. إذا كانت إسرائزل ترغب بتفادي حدوث كارثة إنسانزة االنتشار السريع لمعالجة حاد عن 

ينبغي أن تسمح بدخول المعدات والمواد الالزمة إلى قطاع غزة، بما في ذلك  –تصعزد عنزف في أعقابها 
اعدات اإلنسانزة أو الوقود من الدخول إلى القطاع؛ وأن أجهزة التنفس االصطناعي، وأن تحجم عن منع المس

 تسمح للمرضى الذين يتطلبون رعاية طبزة بالسفر إلى الخارج لتلقي العالج عبر المعابر التي تسزطر علزها.

 0202أيلول/سبتمبر  1مدينة غزة/بروكسل، 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 .0202أيلول/سبتمبر  0مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول رفزع في حماس،  32
30 September 2020.1 Jerusalem Post, “Hamas announces ceasefire understandings with Israel”,  
32 Middle East Emadi”, -“Qatar paid $34m to prevent humanitarian crisis in Gaza, says Al

Monitor, 3 September 2020. 
35 31 August , “Hamas says deal reached to end escalation of violence with Israel”, Al Jazeera

2020. 
 . 0202أيلول/سبتمبر  9، الملتب السزاسي، ةب السزاسي لحماس خلزل الحزمقابلة مع نائب رئزس الملت 30
39 31 August 2020.New York Times, The “Israel and Hamas agree to cool hostilities, for now”,  
رض آب/أغسطس. محلل لمجموعة األزمات على األ 32المتحدث باسم وزارة الداخلزة إياد البزم أعلن اإلغالق في  22

أيلول/سبتمبر، الذي كان يوما  حارا  بشلل  2الحظ أن عشرات الناس كانوا قد ذهبوا إلى البحر من مخزم الشاطئ في 

 .0202أيلول/سبتمبر  2خاص. مالحظات لمجموعة األزمات، الشاطئ، 
 .0202أيلول/سبتمبر  2مالحظات لمجموعة األزمات، مدينة غزة،  29
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