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 ملخص البحث 

و أروس كورونا ن احتواء فيععجز العالم ظهرت التقارير   أو ، لفيروس كورونا الخطير  اانتشار   الماضية القليلة شهر  خالل األشهد العالم   
تعان ة منها ،جزاء كبير ألى إانتقل ثم   ،وهان في الصين أ ةالفيروس في منطق ظهور   أحيث بد،  19 كوفيد ي حينما كانت الصين  

ولكن كما  أٌن صينيشانتشاره ، واعتبروا خطر هذا الفيروس  أمريكا وأوروبا لم تنتبه إلى في القرار   صحاب  أ وتحاول الخروج من االزمة  
المتقدمة  لدولا كبر  أصاب   أحيث  ، العالم إليانتقال الفيروس أ ومن هنا بدقال الرئيس األمريكي ترامب" فيروس كورونا الصيني" 

ومنها الكيان ، معينه  الدول بنسب باقيبما فيها   وإسبانيايطاليا إواليابان و  األمريكيةمثل الواليات المتحدة  ، وتجاريا   وصناعيا   تكنلوجيا  
العالمية لصحة   ا الواردة من منظمة   رت التقارير  ظهأقد ل ،  الغربيةفي الضفة  الفلسطينيةوالسلطة  العربيةوجمهورية مصر  "اإلسرائيلي"
مركز .  قال لورنس جوستين ، مدير ال ها الخطط  واالستعدادات الالزمة ولم يضع لمواجهتة وبئلمثل هذه األ الم يكن مستعد   العالم  ن   أ

المتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشأن قانون الصحة الوطني والعالمي في جامعة جورج تاون: "ألنه لم يكن لدينا اختبار في وقت 
 . (Paquette( . ،2020)) الفيروس القاتل" فعلنا بشكل  مبكر ، فقد أخطأ رد   

" إلى 2017" ذ  من  "االسرائيليالكيان   "محاصر منالفى فلسطين غزة   كان قطاع    ، الحد من فيروس كورونا جل  أمن  العالم   بينما يكافح  
وجود إصابات بفيروس كورونا فيخطر من الدول المحيطة  ى وجود  إله تنب قد اآلن،  ضفة والومصر  "سرائيلالكيان اإل"  ، حيث  

 .  في قطاع غزة   السلطات التى قامت بهاواإلجراءات  الوقايةفيروس كورونا وطرق  نع من خالل هذا البحث    سنتكلمالغربية ، 

 

 المقدمة

االزمات التي عاشاااااااااااااها المواطن،  منها األزمات االقتصاااااااااااااادية الخانقة  غزة   الكثير  من   " اإلسااااااااااااارائيلي" على قطاع   لقد خلق الحصاااااااااااااار 
الكهر  القدرة  على وأزمة   ال تمل    غزة   المساااااااتشااااااا يات  في قطاع   باء والسااااااافر واإلمكانيات الطبية ،  وهنا  أزمة  العالج في الخارج ل ألن  

غزة في ظل  المرضاااااااااى بتنوع تخصاااااااااصااااااااااتها،  فكي  إما انتشااااااااار وباٌء خطيٌر بين المواطنين في قطاع   تقديم العالج والعمليات لجميع  
صاااااار الخانق ،حيث ال يوجد اإلمكانيات الالزمة لتفادش انتشاااااار هذا الفيروس أو مقاومته وحتى الكشااااا  الظروف البيئية الصاااااابة والح

عنه ، لذل  كان الواجب على السااالطة الحاكمة  في قطاع غزة أن تساااتعد  وتواجه الوباء القاتل بسااارعه فائقة للوقاية قبل العالج ،  وبذل  
لتكات  مع المواطنين لتفادش انتشااااااار هذا الفيروس الخطير ، وخاصااااااة بعد اإلعالن عن اهتمت الساااااالطة الحاكمة  من العمل السااااااريع وا

 وجود إصابتين من الوافدين من الخارج .

وقال يوساااااااا  أبو الريز وكيل وزارة الصااااااااحة الفلسااااااااطينية في غزة أن مواطنين أصاااااااايبا بفيروس كورونا كانا عائدين من باكسااااااااتان يو  
 ( (2020مارس  22) )سكاش نيوز عربي الخميس الماضي."
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من طرح سؤاٍل أساسي وهومشكلة الدراسة:  الدراسة ال بد    : لالطالع على مشكلة  

المحاصر أزمة فيروس كورونا ؟ السؤال الرئيس :  كي  يدير  قطاع  غزة  

 االسئلة الفرعية 

 ماهو فيروس "كورونا "؟

 كي  يتم مواجهة فيروس "كورونا "؟

 األبعاد الحقوقية في االستجابة لفيروس "كورونا" ؟ما هي 

 ما هو أثر الحصار واالنقسا  على قطاع غزة في حال انتشار فيروس "كورونا  "؟

 ما هي اإلجراءات التي قامت بها ادارة قطاع غزة  للحد أو منع انتشار فيروس "كورونا "؟

 فرضيات الدراسة

 ايشها قطاع غزة في ظل الحصار اإلسرائيلي وفيروس كورونا. األزمات الكبيرة التي ي الفرضية االولى :

فيروس كورونا ،  وطلب  المساعدة الدولية العاجلة . : الفرضية الثانية لمواجهة   غزة    اإلمكانيات المحدودة في قطاع  

 أهداف الدراسة

من انتشاره .  التعرف على فيروس كورونا لمواجهت ه والحد  

 واالستعدادات العالمية لمواجهة فيروس كورونا .التعرف على اإلجراءات 

 التعرف على األبعاد الحقوقية والقانونية لإلجراءات الوقائية من فيروس كورونا .

 العمل على إظهار أثر الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة  واألزمات التي يايشها . 

 التعرف على اإلجراءات الحكومية في قطاع غزة للحد من انتشار فيروس كورونا. 
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 أهمية الدراسة

 األهمية العلمية : 

فيه للوصول إلي أسبابه   من البحث   المكتبات  العلمية بتل  األبحاث ،  حيث إن فيروس كورونا الجديد هو وباء خطير، والبد   دعم  
 العلمية . وآثاره والوقاية منه لالستفادة

 فتح  مجالٍ للباحثين من االستفادة من البحث  خالل  قيامهم بأبحاث مشابهه عن فيروس كورونا في جميع المجاالت .

 األهمية العملية :

تسعى هذه الدراسة  للوصول إلى مقترحاٍت عمليه ألصحاب القرار،  للقيا  بواجبهم نحو سالمة المواطن ، و يأمل الباحث  أن 
النت والتوصيات ألصحاب القرار لالطالع والبحث فيها ، وتحقيق المنفعة منها .تصل    ائج  

 حدود الدراسة

المكانية : قطاع غزة    فلسطين . –الحدود  

 إلى اليو  . – 2019ديسمبر/كانون األول  من الحدود الزمانية :

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها

  Epidemiologyعلم األوبئة 

 تعني العلم االوبئة . logosوتعني وباء ، و   Epidemicتنقسم إلى  

هو علم  يدرس  الصحة  والمرض داخل المجتمعات السكانية.»وإيجاز ا يمكن القول أن    األوبئة    (14( صفحة 2015)ساراتشي، )« علم  

 قطاع غزة 

نحو"  %1.33قطاعٌ فلسطينٌي على شكل شريط ضيق، يشغل المنطقة الجنوبية من الساحل الفلسطيني على البحر المتوسط، ، ويشكل  
"من مساحة فلسطين التاريخية،  يقع قطاع غزة جنوب غرب فلسطين ، لقد أكتسب اسمه من أكبر مدنه مدينة غزة، وهي ثاني أكبر 

كلم، وتحده  12و 6كلم، ويتراوح عرضه بين  41، ويبلغ طوله 2كلم 360القطاع على مساحة  مدينة فلسطينية بعد القدس. يمتد  
إسرائيل شماال  وشرقا ، والبحر األبيض المتوسط غرب ا، بينما تحده مصر من الجنوب الغربي. و بناء على التقديرات التي أعدها الجهاز 

،"  2007باالعتماد على نتائج التعداد العا  للسكان والمساكن والمنشآت ""و التي بنيت  2014المركزش لإلحصاء الفلسطيني لسنة "
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مليون نسمة.  1.76مليون نسمة منهم فى قطاع غزة  4.55" في فلسطين حوالي 2014فقد بلغ عدد السكان المقدر منتص  عا  "
 (.2018-8-29)الجاهااز الاماركازش لإلحصاء الافلسطيني)

 حصار غزة

تسعينيات القرن الماضي. واشتدت القيود  في "حزيران/يونيو  تفرض  " إسرائيل  " ا على التنقل في قطاع غزة منذ أوائل   "،   2007قيود 
سيطرة حماس على مل  الجزء من األرض الفلسطينية المحتلة، حين فرضت " إسرائيل " حصار ا بري ا، وبحري ا وجويا  على غزة،   عقب  

أمنية. وبالر  مليون فلسطيني في  1,8غم من تخ ي  بعض القيود المتعلقة بالحصار في السنوات األخيرة، ال يزال مشيرة   إلى مخاوف  
غزة "محتجزين" وممنوعين من حرية الوصول إلى ما تبقى من األرض المحتلة والعالم الخارجي،  وقوض الحصار الظروف المايشية 

تي نسيجها اإلقتصادش اإلجتماعي،  لقد تفاقمت عزلة غزة بسبب القيود الفي الجيب الساحلي ، وجزأ األرض الفلسطينية المحتلة وفتت 
 (.2020تفرضها السلطات المصرية على معبر رفح، معبرها الوحيد المخصص للمسافرين. )مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا، 

 ( N -covid -19فيروس كورونا الجديد) 

سات التي قد تسبب المرض للحيوان واإلنسان،  ومن المعروف أن  عددا  من فيروسات فيروسات كورونا هي فصيلةٌ كبيرةٌ من الفيرو 
كورونا سبب لدى البشر حاالت عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد و خامة ، مثل 

س مة )السارس(،  ويسبب فيروس كورونا الم كتش  مؤخرا  مرض فيرو متالزمة الشرق األوسط التنفسية والمتالزمة التنفسية الحادة الوخي
 (.2020مارس/آمار  11. )منظمة الصحة العالمية ، 19-كورونا كوفيد

 (:PCRالمقصود بتحليل البي سي آر )

البي سي آر   PCR –   Polymerase –تحليل تفاعل البلمرة التسلسلي  –تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل  –التحليل: تحليل  
chain reaction  تقنية تستخد  لتضخيم كميات ضئيلة من الحمض النووش– DNA  وفي بعض الحاالت، الحمض النووش(

 Ghannam ( الموجود في أو على أش سائل أو سطح تقريب ا ، حيث توجد خيوط الحمض النووش. ) RNA-الريبوزومي 
M.Varacallo,M ( December 10, 2018 .) 
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 منهجية الدراسة 

 األحداث : تحليل    منهج  

 .Event Data Analysisاألحداث  تحليل   منهج   

الخارجية المقارنة بتطوير منهجي جوهرش في حقل قا  باحثو السياسة   أحيث ، هذا المنهج باألستام األمريكي إدوارد عازار  يرتبط   
للحصول   Eventsاألحداث  تحليل  على منهجية    اآلن يعتمد   أصبح    Dataفالحقل الذش  كان يفتقر للمعطيات  السياسة الخارجيةل 

العزاوش، )علمية )متغيرات مستقلة، وسيطة ،تابعة(، أكثر   مصطلحات ٍ  يستخد    أصبح   دقيقٍ  وغير   الذش كان واسعا  عليها ،والحقل   
2018). 

 الوصفي التحليلي :المنهج   

البحوث  الوص ية إلى وص  ظواهر أو أحداث أو أشياء معينة،  وجمع الحقائق والمعلومات والمالحظات عنها ،ووص  تهدف    
بدوش، ) الظروف الخاصة بها وتقرير حالتها كما توجد عليه في الواقع.، وهذا المنهج يوص  الظاهرة بكل جوانبها وأبعادها المختلفة .

 (116صفحة  1977

 اإلطار النظري 

 المبحث االول 

 .ماهية فيروس كورونا  -1

 .الكش  المبكر عن فيروس كورونا  -2

 .العالم  فيجراءات واالستعدادات لمواجهة فيروس كورونا اإل -3

 القائمة للحد من انتشار كورونا . واإلجراءاتحقوق المواطن  -4

 المبحث الثاني 

 سرائيلي .والحصار اإل قطاع غزة .1
 . كورونا فيروس انتشار من للحد  الحكومية الوقائية اإلجراءات .2
 غزة. قطاع في كورونا فيروس انتشار من الغربية الضفة في الفلسطينية السلطة موق  .3
 . غزة قطاع في كورونا فيروس انتشار من اإلسرائيلي الموق  .4
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 طار النظري اإل

 ولالمبحث األ 

 كوروناماهية فيروس 

 البشرية حياةال توق  إلى أدى ، مما الدول من كثير في كورونا فيروس انتشار هو األيا  هذه العالم في األكبر الحدث   يع تبر  مقدمة : 
 حقيقة كش  ، و أدى إلى التجوال حظر وفرض  الابادة ودور والمتاجر المصانع إغالق استطاع ، حيث البالد من كثير في

 ،  القاتل فيروسال هذا أما  الوقوف تستطيع ال الصناعية الدول أكبر  نجد اليو ,  العالم تباهى بها  التي  الهشة العالمية التكنولوجيا
 لميع تحدش هو الفيروس هذا ، وكأن المادية اإلمكانيات وفرة مع بواجبها القيا  من اآلن إلى  المتقدمة الطبية المختبرات وعجزت
ذ ا"  كورونا فيروس مواجهه في الدولية المنظومة ضع  ظهر ، لقد المخلوقات أضع  على القضاء يستطيع   ال بأنه للعالم ْلق   ه َٰ  ّللَا   خ 
ون ي ام ا ف أ ر  ل ق   م  ين   خ  ون ه   م ن اَلذ  لٍ  ف ي الَظال م ون   ب ل    د  ال   .( 11اية  لقمان) سورة  مُّب ينٍ  ض 

  كورونا؟ بفيروسات المقصود ما

 أمراض بتسب حيث  سواء، حد على والبشر الحيوانات ت صيب   أن يمكن التي الفيروسات من كبيرة مجموعة هي كورونا فيروسات
 الحيوانية روناكو  فيروسات تصيب ما الرئوش، ونادر ا االلتهاب مثل شديدة أو البرد نزالت مثل خ يفة أكانت  سواء التنفسي، الجهاز
،  "2003-2002 بين" الفترة في انتشر الذش( الوخيمة الحادة التنفسية المتالزمة) سارس مرض تتذكر بينهم،  قد و تنتشر البشر
 " ساللة 2012" عا  في األوسط الشرق  في ظهرت البشر، لقد إلى الحيوانات من انتقل الذش كورونا فيروس على مثاال   كان والذش
 نم البداية في انتقلت أنها العلماء ويقول ،(التنفسية األوسط الشرق  متالزمة) MERS تسمى كورونا فيروس من أحدث بارزة أخرى 
 (.Children's Hospital Los Angeles, March 25, 2020. )إنسان إلى جمل

تدل  التقارير  الواردة من منظمة الصحة العالمية  وبعض التقارير الخاصة بفيروس كورونا أن  هذا الفيروس ليس وليد اللحظة ، ولم 
المرة األولى التي ينتشر فيها هذا الفيروس ، أو ربما ليس نفس الفيروس ولكنه  متطورٌ عنه بسبب البيئة المرضية او التغيرات تكن 

"  مع مل    2012" وظهر فى كوريا  في"  2015_ 2014المناخية ، حيث  ظهر الفيروس الشبيه في المملكة العربية السعودية في "
 ة هذا الفيروس  .لم ينتبه العالم اإى خطور 

 في كورونا فيروس ظهور الوثيقة هذه بينت " حيث   2015 يونيو 30 في" أصدرت العالمية الصحة منظمة من جدا   مهمة وثيقة هنا 
حااالت  ادرص بشاأن   العالمياة الصاحة منظماة توصايات الوثيقة هذه تلخٌص  باإلبل،  الناس اختالط إثر  السعودية العربية المملكة
/ حزياران ٣٠ " فاي"٢٠١٢" عااا  فااي األولااى للماارة التااي نشاارت  التنفسااية، األوسااط الشاارق  لمتالزمااة المساابب كورونااا بفيااروس العاادوى 
ظهرت  ايالت سايةالتنف األوساط الشارق  لمتالزماة المسابب كوروناا بفياروس مختبريا ا المؤكادة العادوى  حااالت عادد "، بلاغ ٢٠١٥ يونياو

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر تاسعالعدد ال

 م 2020 – أيار – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

74 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 لمملكاةا وبلغات العربيااة، الجزيارة شابه أنحااء جمياع فاي واساعٍ  نطااق يسارش علاى الفياروس أن حالاة، ويبادو ١٣٥٠ من أكثر بوجود 
 عادد فاي حاادة زياادة "، حادثت ٢٠١٤ أبريال/ بااالفيروس، وفااي" نيسااان اإلصااابة حاااالت ماان عاادد أكباار عاان السااعودية العربيااة
 رتبطاةالم الفاشايات المتحاادة، عازش إلاى العربيااة واإلمااارات السااعودية العربيااة المملكااة جانااب ماان المبلغ عنها ،  والساايما الحااالت
 بالرعاية مرتبطة كبيرة فاشيةعان  نتجات الحااالت عادد فاي أخرى  حادة زيادة "، سجلت ٢٠١٥ مايو/ وفاي "أيار. الصاحية بالرعاياة
 .(2015 يونيو/ حزيران 30)منظمة الصحة العالمية ،  .الصحية

في مدينة وهان  الصينية ، قبل انتشاره على مستوش كبير في الصين  "الماضي األول كانون /"ديسمبر الجديد في كورونا فيروس ظهر
 المرض بأعراض يكون  لألغلبية وبالنسبة .له التصدش العالم يحاول   عالميا  وباءا   ليصبح   الفيروس تفشى مل  من الرغم على ولكن ،

يتوفون،  وهذا يعتمد على قوة المناعة في الجسم أو الشيخوخة أو بعض األمراض التي تقلل من  البعض ولكن ط يفة أو غير ظاهرة ،
 المناعة , 

 هذه في األشخاص على يجب لذا أكثر، أو عام ا 60 العمر من غيبل شخص أش أنهم على" السن كبار" المعدية األمراض خبراء يعر ف
 .الحذر توخي العمرية الفئة

 الممكن من نهإ تورونتو، في الجاماية الصحة وشبكة الصحي سيناء نظا  في الشيخوخة أمراض قسم مدير سينها، سمير الدكتور وقال
 يرغب وقد.العمر تقد  مع يضع  المناعة جهاز ألن السن كبار لدى خطورة أكثر أنه إال أصغر، سن في بالفيروس اإلصابة

 فحص والذش" JAMA" الطبية المجلة في ن شر تقرير ووجد. الحذر من المزيد توخي في عام ا 80الا عن أعمارهم تزيد الذين األشخاص
 عاما ، 80الا فوق  البالغين لدى ولكن. ٪2.3 كان اإلجمالي الوفيات معدل أن بالفيروس، أصيبوا صيني مريض 72000 من أكثر
 (2020 آمار/  مارس 22 العربي ، ) CNN) .٪15 إلى الوفيات معدل ارتفع

 الحضانة. فترة

عليها،  االستيالء مث الجسم منها يتكون  التي الخاليا بدخول الفيروسات الجسم ، تعمل في وجوده فيها الفيروس يوطد التي الفترة هذه
 يسعل عندما) التنفسي جهاز  داخل إلى عند االستنشاق   الجسم غزو ،2-كوف-سارس باسم علمي ا كورونا المعروف لفيروس ويمكن
 حلق،لل المبطنة الخاليا أوال الفيروس مل  ي صيب   ، إثر  وجه  تلمس ثم ملوث  لسطحٍ  مالمست  أو عند( من  بالقرب شخص
 من المزيد يبتص التي األخرى  الفيروسات من ضخمة كميات تنتج" كورونا لفيروس مصانع" لا يحولها ثم  والرئة، الهوائية والقصبة

 الفترة الحضانة وهي فترة اإلطالق، تختل  على أعراض بأش البعض يصاب ال وقد الشخص يمرض األولى لن المراحل الخاليا، وفي
 األعراض.  وظهور بالفيروس العدوى  بين

 صحية حالة في يبدوان كانا الطبية، ال نسيت دورية في ورد حسبما الصين، في وهان في جنيينتان مستشفى توفيا في مريضان أول
 والستين حيث كان الواحدة في األول رئتيهما، وكان ضع  إلى أدى مما  طويل، أمد منذ مدخنان كانا أنهما من الرغم على جيدة،
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 جهاز خدا است من الرغم الحادة على التنفسية الضائقة بمتالزمة مصابا   المستشفى، وكان وصوله لدى حاد رئوش  بالتهاب مصاب ا
 شفى،  أما المريضالمست دخوله أحد عشر يوم ا من بعد النبض، وتوفي عن وتوق  قلبه بالفشل رئتاه أصيبت الصناعي إال أن التنفس

 الحاد الرئوش  هاببااللت إلصابته نتيجة الحادة ، وتوفي التنفسية الضائقة بمتالزمة مصابا   والستين وكان التاسعة في  الثاني فكان
 .(2020)غالغر،  .الد  وتسمم

 كورونا فيروس عن المبكر الكشف -2

فاعل البلمرة تحليل ت –تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل  –للكش  المبكر عن فيروس كورونا البد  من إجراء تحليل البي سي آر
ومتابعة األعراض التي يصاب بها المريض مثل ارتفاع درجة الحرارة   PCR – Polymerase chain reaction –التسلسلي 

 ,  PCR،الرشح ،السعال ،االختناق  وغيرها من االعراض ، ولكن األهم من كل هذا هو كما أسلفنا  تحليل 

تبرات السريرية المدربين الذين تم مخصص لالستخدا  من قبل أفراد المخ COVID-19 RT-PCRاالختبار باستخدا  اختبار 
 COVID-19في الوقت الحقيقي وإجراءات التشخيص في المختبر، ال يستخد   PCRإرشادهم وتدريبهم بشكل خاص على تقنيات 

RT-PCR ( إال  بموجب ترخيص استخدا  الطوارئ من قبل إدارة الغذاء والدواءLan Lan, Dan Xu, Guangming Ye, al 
(2020 Feb 27). 

كان السبق لبعض الدول في اكتشاف الفيروس والعمل على إجراءات الوقاية ،  لذل  بدأت عملية الكش  عن الفيروس من خالل عمل 
على شريحة كبيرة من المواطنين العائدين إلى البالد،   ومن هذه الدول كانت سنغافورا وتايلند وكوريا الجنوبية وهي من  PCR تحليل

الصحي واإلعال  بشكٍل صحيح في أهم الدول التي استطا عت أن تحاصر الفيروس وتمنع انتشاره بشكل كبير،   لقد استخدموا  الوعي  
 مواجهة الفيروس مثال مل  : 

ساعتان، هذا هو الوقت الذش يتم فيه إعطاء الفرق الطبية في سنغافورة للكش  عن التفاصيل األولى عن كي ية إصابة  –سنغافورة 
 التاجية واألشخاص الذين قد يصابون بهم.المرضى بفيروسات 

فكان عندهم بعض االستفسارات منها : هل سافروا إلى الخارج؟ هل لديهم صلة بإحدى مجموعات العدوى الخمس المحددة عبر 
 المدينة؟ هل اختلطوا مع اش شخص في الشارع؟ من هم أصدقاؤهم وعائالتهم ورفاقهم في الشرب والشركاء في الصالة؟-الدولة

 في الوقت الذش تساهلت فيه الدول الغربية وأمريكا خبر انتشار فيروس كورونا ، فإن استراتيجية سنغافورة وتايلند وكوريا الجنوبيه كانت
ا إلبعاد الوباء ، حتى لو لم تستطع القضاء تمام ا على العدوى .  التحر  بسرعة لتعقب الحاالت المشتبه فيها واختبارها ، توفر نمومج 

يرنون لي  مدير قسم األمراض المعدية في وزارة الصحة بسنغافورة: "نريد أن نبقى بخطوة أو خطوتين قبل الفيروس". "إما قال ف 
طاردت الفيروس ، فستكون دائم ا خل  المنحنى." التدخل المبكر هو المفتاح وكذل  األمر بالنسبة للتتبع المضني ، والحجر الصحي 
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الدقيق ، كل مل  بتنسيق من قيادة راغبة في التصرف بسرعة وتكون شفافة.هذا المثال االول للتعامل  المفروض ، والتشتيت االجتماعي
 مع البوباء .

والمثال الثاني فى امريكا حيث صرح لورنس جوستين ، مدير المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشأن قانون الصحة الوطني 
 March.20.2020) لم يكن لدينا اختبار في وقت مبكر ، فقد أخطأ رد فعلنا بشكل قاتل". والعالمي في جامعة جورج تاون: "ألنه

,Paquette ,D   )) 

وبالمثالين نستدل أن  بعض  الدول واكبت التقد  في انتشار الفيروس وكانت مستعدة وواجهت الحقيقة بأن  الفيروس خطير،  وقامت 
نيها في مل  ، ولكن بعض الدول الصناعية الكبرى لم تكن على قدر المسئولية  بإجراءات صارمة وعلمية وساعدها شعبها ومواط

وتهاونت باألمر ،  هذا مما  أدى إلى كارثه بيئية ،  وعدد وفيات كبيرة جدا  وإصابات وصلت إلى اآلالف في بعض الدول ، من  
ذ يكية وايطاليا وأسبانيا وايران  , بسبب اإلهمال في أخالدول التي لم تستطع السيطرة على فيروس كورونا ،  الواليات المتحدة االمر 

هذه الدول يعتمدون على الصناعات والتجمعات الصناعية والرياضية ، وكان  دواعي الحذر وضع  االجراءات الوقائية ، وألن  
 االقتصاد هو األهم بالنسبة ألصحاب القرار . 

خ الدول وأيضا من تجربة الصين وسنغافورا في هذه األزمة واستطاعت وضع حد ولربما السلطة القائمة في قطاع غزة استفادت من تاري
فيهم من األصحاب واألهل ،  وتم فحص جميع  الصحي لجميع المسافرين وحجر  من اختلط   النتشار الفيروس من خالل  الحجر  

 المكانيات المتوفرة والحصار .  القادمين إلى قطاع غزة من الجانب اإلسرائيلي أو الحدود المصرية وهذا كله مع قلة ا

 .  العالم في كورونا فيروس لمواجهة واالستعدادات اإلجراءات -3

 المرض سببب والمتوفية المصابة الحاالت ارتفاع بعد  عالمي ا، وباء   المستجد، كورونا فيروس تصني     العالمية الصحة منظمة   أعلنت
 ".انتشاره بؤرة" الصين خارج

 العالمية، قال فيه: الصحة منظمة مدير  ،" أدهانو  تدورس"  عقده الذش الصحفي المؤتمر في مل  جاء

 19-كوفيد نأ مفاده تقييم إلى وصلنا لذل  الالزمة، اإلجراءات اتخام عد  مستويات ومن الفيروس، انتشار مستويات من للغاية قلقون  "
ا نا،كورو  فيروس بسبب جائحة انتشار السابق في مطلق ا العالم يشهد لم : "المنظمة مدير وأكد  وباء". بأنه تصنيفه يمكن  ما: "متابع 
 كريم،" )لذل  استجابة شعوبها وحشد وتتبع وعزل وعالج وفحص بكش  قامت إما الوباء، هذا مسار تغيير الدول كل بإمكان زال

2020) 

 الخاصة دابيروالت االستعدادات كافة والحكومات الصحية والهيئات الدول تتخذ   أن عالمي ا يعني وباء   كورونا اعتبار أن   أدهانو  وأوضح.
 المضادة ويةاألد وتوفير اإلصابة، حاالت الستقبال المستش يات بتجهيز الخاصة الصحية التدابير منها المرض، تفشي بمواجهة

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر تاسعالعدد ال

 م 2020 – أيار – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

77 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 عن أما .إلصابةا من لحمايتهم الوقائية اإلجراءات اتباع بضرورة األفراد وتوعية المرض، أعراض تخ ي  على تساعد والتي للفيروسات
 تجنبو  المرض، بأعراض اإلصابة عند المنزل في البقاء ضرورة على المنظمة مدير شدد الجمهور، يتبعها أن يجب التي التدابير

 .كورونا بفيروس إصابتهم فرص من تزيد التي سلوكياتهم تغيير على الناس وتشجيع التجمعات،

 تفشي ناطقم وإلى من السفر على قيود فرض هو المقبلة، الفترة الحكومات تتبعها أن يجب التي التدابير بين من أن إلى أشار كما
 لقيحوالت فردش، أو عا  صحي لحجر الخضوع الكمامات، لبس مثل معتادة، غير وقائية تدابير اتخام على العامة وإلزا  الفيروس،
 (2020)كريم،  .الفيروسية األمراض ضد اإلجبارش 

 . كورونا انتشار من للحد القائمة واإلجراءات المواطن حقوق  -4

 تدابير خامبات الدول وي لز   بلوغه، يمكن الصحة من مستوى  أعلى في الحق شخص لكل اإلنسان لحقوق  الدولي القانون  من هنا يكفل
ا اإلنسان حقوق  قانون  يحتاجها، قر   لمن الطبية الرعاية وتقديم العامة، الصحة تهديد لمنع  بعض على ت فر ض التي القيود بأن   أيض 

د التي العامة الطوارئ  وحاالت العامة للصحة الخطيرة التهديدات سياق الحقوق في  لها كون ي عندما تبريرها ي مك ن األمة، حياة تهد 
 كرامة وتحتر  حددة،م زمنية ولفترة تمييزيا، وال تعس يا   تطبيقها يكون  وال علمية، أدلة على بناء   للغاية  ضرورية وتكون  قانوني، أساس

 .المنشود الهدف تحقيق أجل من ومتناسبة للمراجعة قابلة وتكون  اإلنسان،

 لا العامة والتعليقات ،1984 عا  المتحدة لألمم التابع" واالجتماعي االقتصادش المجلس" اعتمدها التي ،"سيراكوزا مبادئ" من كل تقد  
 حقوق  ي دتق التي الحكومة ردود حول ملزم ا توجيها   التنقل، وحرية الطوارئ  حاالت بشأن" المتحدة لألمم التابعة اإلنسان حقوق  لجنة"

 أن يجب وحرياتهم حقوقهم تقي د والتي الناس لحماية ت تخذ التي التدابير الوطنية، كل الطوارئ  أو العامة بالصحة تتعلق ألسباب اإلنسان
 يرغ األثر يراعي أن يجب للحقوق  تقييد وكل زمنيا ، محددة الطوارئ  حاالت تكون  أن قانونية وضرورية ومتناسبة، يجب تكون 

 والحقوق  حرياتال بعض تقييد يمكن أن ه اإلنسان لحقوق  الدولي القانون  يرى  .بعينها مهمشة فئات أو سكانية مجموعات على المتناسب
  القومي، األمن على الحفاظ بدعاوى 

 مبادئ ةعامة وثيق بصفة اإلنسان وحقوق  القومي األمن مقتضيات بين العالقة لتنظيم وضعها تم التي الدولية المعايير تل  ومن
وحق حرية   وميالق عالقة األمن على بالتركيز قامت والتي وغيرها، جوهانسبرج ومبادئ تشواني، مبادئ وثيقة إلي باإلضافة سيراكوزا،

 .(2016)األسود،  .الفرد

 :القومي األمن شأن في سيراكوزا مبادئ وثيقة في جاء وقد

 أراضيها سالمة أو الدولة وجود لحماية اتخامها يتم عندما فقط معينة حقوق  من الحد تدابير لتبرير القومي باألمن التذرع يجوز. .1
 .بالقوة التهديد أو القوة ضد السياسي واستقاللها
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 . والنظا  للقانون  نسبيا منعزلة أو محلية تهديدات مجرد لمنع قيود لفرض كسبب القومي باألمن التذرع يمكن ال .2
 افيةك ضمانات وجود عند فقط ي ستخد  أن ويمكن تعس ية، أو غامضة قيود لفرض كذريعة القومي األمن ي ستخد  أن يمكن ال .3

 .المعاملة سوء ضد للتظلم فعالة وسبل
 .للخطر الدوليين والسلم األمن يعرض أن ، ويمكن القومي األمن حقيقة يقوض اإلنسان لحقوق  المنهجي االنتها  إن   .4
 ضد هذا ثلم معارضة على القضاء إلى الرامية التدابير لتبرير القومي باألمن التحجج يمكنها ال االنتها  عن هذا المسؤولة الدولة .5

 http://bit.ly/1SNYFo9 (1SN): الرابط هذا عبر االنجليزية باللغة سيراكوزا مبادشء وثيقة على االطالع سكانها، يمكن

من ا ، ولكن في حال وجود خطر على الدولة أو  مبادئ وثيقة إن  عرض جزء   سيراكوزا توضح أن  الحريات الشخصية مهمة جد 
على المواطن فمن حق الدولة فرض إجراءات متناقضة مع القانون الدولي وقانون وثيقة سيراكوزا ،   ومن هنا نفهم أن  خطر 

حرية المواطن تنتهي عندما يكون العالم فيروس كورونا وانتشاره عالمي ا  من أعظم ما أصاب العالم  من مصاب   لذل  نجد أن  
 .(2016 األسود،) بخطر 

 االجراءات الحقوقية للتعامل مع فيروس كورونا.

 الحقوقية. للمعايير السفر وحظر واإلغالق  الصحي، الحجر إخضاع ضمان 
 فقط  .ورةالضر  عند زمنيا المحددين والعزل الصحي الحجر إلى واللجوء الصحية، الرعاية على والحصول الصحي الصرف تحسين         
 الصحة. في الحق من الصحة كجزء قطاع في العاملين حماية ضمان 
 المرض حالة في للجميع الطبية والعناية الطبية الخدمات تأمين" شأنها من ظروف تهيئة الحكومات واجب."  
 ماو  الصحية المعلومات على العمال حصول ضمان مل  في بما المهنية، واألمراض الحوادث خطر من بالتقليل م لز مة الحكومات 

 وروناك لفيروس التصدش في المشاركين من وغيرهم الصحة قطاع عمال تزويد يعني الواقية، هذا والمعدات المالبس من يكفي
 .المناسبة الواقية والمعدات العدوى  مكافحة على المناسب بالتدريب

 النظافة و  الصحي، الصرف وخدمات  المياه، من يكفي ما الصحية المرافق لدى يكون  أن كورونا فيروس انتشار مكافحة تتطلب
 .والتنظي  الطبية  النفايات وإدارة

 إلى أدى ام كورونا، فيروس تفشي منذ المدارس البلدان من العديد مؤقتا  أغلقت مغلقة المدارس كانت إما ، حتى التعليم في الحق 
  األزمات، أوقات الطالب، في ماليين مئات تعليم انقطاع

 إلعال ا وسائط عبر العامة الصحة عن ودقيقة واضحة معلومات لتوفير عند إغالق المدارس التدخل  الحكومية للوكاالت ينبغي 
 (2020 آمار/مارس 11 ، العالمية الصحة منظمة) مناسب، بشكل التعليمية األنظمة استجابة المناسبة لضمان
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 الثاني المبحث

 . االسرائيلي والحصار غزة قطاع •

 على سطينيالفل الساحل من الجنوبية المنطقة يشغل ضيق، شريط شكل على فلسطيني لقد تم تعري  قطاع غزة من قبل وهو قطاع
 .التاريخية فلسطين مساحة من %1.33 نحو ويشكل المتوسط، البحر

 المتوسط، بحرال على التاريخية فلسطين ساحل من الجنوبية المنطقة في ضيق شريط شكل على فلسطين، غرب جنوب غزة قطاع يقع
 ويبلغ ،2كلم 360 مساحة على القطاع ويمتد .القدس بعد فلسطينية مدينة أكبر ثاني وهي غزة، مدينة مدنه أكبر من اسمه واكتسب
 من رمص تحده بينما غرب ا، المتوسط األبيض والبحر وشرق ا، شماال   إسرائيل وتحده كلم، 12و 6 بين عرضه ويتراوح كلم، 41 طوله

 .الغربي الجنوب

 ما الذكور ويشكل فلسطين، دولة سكان مجمل من %39.7 نسبته ما تشكل نسمة، 1.899.291 غزة قطاع في السكان عدد بلغ فقد
-8-29)الافلسطيني لإلحصاء الاماركازش  الجاهااز) .%49.3 االناث نسبة بلغت فيما القطاع، سكان مجمل من %50.7 نسبته
2018.) 

" بعد 2006بعد مرور أربعة عشر سنة من الحصار " اإلسرائيلي "على قطاع غزة  بر ا وبحر ا وجو ا حيث بدأ الحصار من قبل" 
ا أمني ا وهو أسر الجندش شليط  , شددت "  االنتخابات الفلسطينية األخيرة ، والتي فازت بها حركة حماس  حيث كان هنا  حدث ا كبير  

 اسرائيل " الحصار على قطاع غزة  بعد أن استولت حماس على قطاع غزة . 

عانى السكان والمواطنون خالل الحصار على قطاع غزة  الكثير من االزمات  الخانقة  أهما أزمة الكهرباء والمياه و البطالة وأزمة 
ق أزمات داخليه في قطاع غزة بل قامت  بثالث حروب التنقل والسفر واألزمات التجارية والصناعية ، ولم تكتفى " اسرائيل " بخل

دمرت فيها البنيه التحية لقطاع غزة ،  ومنعت ادخال الكثير من البضائع التي يحتاجها المواطن بذرائع امنية ، وهنا  مشكله وأزمة 
  بحل ة الصحة في قطاع غزة من القياكبيره في وزاره الصحة من قلة االمكانيات واألدوية والمعدات الالزمة للصحة ، ولم تستطيع وزار 

جميع االشكاليات الصحية والطبية  للمرضى مثال مل  التحويالت الخارجية والتي ال تستطيع التعامل معها  في مستش يات القطاع ل 
أو  "بسبب نقص االمكانيات والخبرات،   ولذل  تقو  بتحويل المرضى إلى مستش يات الضفة الغربية ومستش يات " اسرائيل 

مستش يات جمهورية مصر العربية  وهنا تكمن الخطورة ، تتحكم  "اسرائيل " في الدخول والخروج من المعابر حيث هنا  معبر 
للمواطنين يسمي معبر بيت حانون ) ايرز (  ومعبر تجارش يسمي معبر رفح التجارش ) كر  ابو سالم (  و تتحكم في المعبرين تحكم ا 

اش  قرار فيها . وهنا  معبر بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية  وهو المتنفس الوحيد من الجانب العربي  كامال  ال يوجد للسلطة
لقطاع غزة  ، وبعد الثورات العربية والثورة المصرية و محاربة االرهاب في منطقة سيناء  تم وضع العراقيل على معبر رفح بحجج 

 تنسيق بين السلطة في غزة والحكومة في مصر . األمن  وال يمكن السفر إلى مصر إال بعد ال
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 . كورونا فيروس انتشار من للحد في قطاع غزة الحكومية الوقائية اإلجراءات

مع قلة اإلمكانيات المتوفرة في غزة والحصار الخانق  إال أن  غزة كانت ومازالت تق  في وجه انتشار فيروس كورونا ،  وكانت 
الالزمة لسالمة المواطنين ، حيث اتخذت بعض اإلجراءات األولية  قبل أن تكتش  أش حالة تحمل الفيروس السباقة في أخذ التدابير 

 في القطاع ، ولقد تناقلت األخبار حينها أن قطاع غزة هي البقعة الصغيرة من العالم الخالية من فيروس كورونا .

 مدار لىع المحدودة منافذها على اإلغالق وتشديد حاصرها في مرارا   شار  والذش الشاسع العالم دول جانب إلى" الصغيرة البقعة" غزة
 نم لديها واالحتراز الخوف أنعز وحيدا   أمرا   أن إال ،"كورونا" يخترقها بأن احتماال   المناطق أقل زالت وال كانت عاما ، عشر أربعة

 .العالم دول كل في الفايروس تفشي عن اإلعالن بعد القطاع إلى العائدة العمرة رحالت أفواج هي الفايروس، بذات اإلصابة

ا بيد في معابر رفح وبيت حانون الستقبال اأواج المعتمرين القادمين من السعودية مرور ا  عمل طاقم وزارة الصحة مع طواقم الداخلية يد 
 .منهم خوفا من حمل الفيروسبجمهورية مصر العربية،  وكانت هنا  التوصيات الصارمة لهم بالحجر المنزلي وعمل تحليل لكل 

 قطاع في" كورونا" با والمعروف 19 كوفيد فيروس عن للكش  المخبرية الفحوصات دائرة توسيع عن الفلسطينية الصحة أعلنت وزارة
 العالم، كما مستوى  على دولة 100 من أكثر في ينتشر الذش الوباء مع والتعامل للوقاية االحترازية اإلجراءات ضمن ، ومل  غزة

 حيث للمجتمع، العامة والصحة المواطنين سالمة على حرصا   ومل  كورونا، فيروس لمواجهة الوقاية إجراءات من سلسلة اتخذت
 جانب إلى غزة، قطاع اإى العائدين بين صحية تطورات أش عن واإلبالغ لالستفسار(  103)  المباشر المجاني الرقم الوزارة خصصت
 مع )مقابلة .الصحي بالحجر الملتزمين لغير اإلجبارش  والحجر وصولهم، تاريخ من يوما   14 لمدة المنزلي الصحي الحجر إجراءات
 (( 1/4/2020 غزة قطاع في الصحة وزارة باسم الرسمي لمتحدث القدرة اشرف

 قائيةالو  اإلجراءات من رزمة جرت القطاع، في مساكنهم إلى المجاورة الدول من والوافدين العمرة رحالت من العائدين أفواج إثر وعلى
 والجزء س،للفايرو  حمله عد  من والتأكد فحصه وبعد صاحبه بتعهد منزليا كان الحجر بعض الخارج، من وافد لكل صحي حجر بعمل
 نشرت يةتوعو  حملة بمحتواها حملت قليلة كلمات" نسلم معا   نحتاط معا  " .بالقطاع الفنادق أحد داخل صحيا   حجرهم جرى  منهم األكبر
 من ينالوافد تجاه الالزمة الخطوات بعض بتتبع العامة، اإلعالنات ومواقع ميديا السوشيال مواقع عبر الوقاية إمكانية حول الوعي
 (2020 مارس/آمار 18)الشبكة الفلسطينيه لالعال ،  .الخارج

وكان لوزارة التربية والتعليم الدور الفعال في األزمة حيث أغلقت المدارس ، وطلبت من المدرسين  بالعمل في البيت عن طريق الميديا 
إليصال المعلومات والدروس إلى الطالب مطالبين من أولياء األمور  االهتما  بأوالدهم ومتابعتهم ومنعهم من الخروج للشارع ،  

 لتعليم لهم المنصات اإللكترونية من خالل االتفاق مع شركة االتصاالت الفلسطينيه . ووفرت التربية وا
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 كما كورونا، مثل حدثل تجنبا   والعليا، األساسية للمراحل الدراسية المسيرة بتعطيل مسبقة خطوات أجرت قد والتعليم التربية وزارة وكانت
 فيما ية،األساس للمراحل العنكبوتية الشبكة عبر االلكتروني التعليم لمواصلة ومتوالية جادة ومحاوالت إجراءات مل  إثر على تتم

 .رسميا   بعد عن التعلم نظا  الجامعات بعض اعتمدت

-كوفيد)الجديد كورونا فيروس لمواجهة القطاع في اتخذتها التي اإلجراءات سلسلة ولقد نشرت وزارة الصحة على االعال  والمواقع  
 وزارة اتخذت الصين جمهورية في( 19-كوفيد) الجديد كورونا مرض اكتشاف عن رسميا   اإلعالن منذ فإنه الوزارة، وحسب(.19

 بإصابتها تبهيش حاالت تسجيل تسبق والتي الوباء لتفشي االولى المرحلة متطلبات مع المتوافقة الوقائية االجراءات من جملة الصحة
 :التالي النحو على بالمرض

 لتعليما-الداخلية) التالية الوزارات من ، مكونة الفيروس لمواجهة الصحة وزارة برئاسة القطاعات متعددة حكومية لجنة تشكيل-
 ( الحكومي واالعال  المالية-األوقاف-المحلي الحكم

 الصحية والتوالبرتوك والسياسات واإلجراءات التدابير ل التخام غزة قطاع في كورونا فيروس لمواجهة مركزية صحية لجنة تشكيل. 
 (.الفنية المشورة لتقديم) واألونروا العالمية الصحة ومنظمة الجامعات وأساتذة الخبراء من استشارش  فريق تشكيل 
 أولية رعاية ومركز مستشفى كل في فرعية لجان تشكيل. 
 بالفيروس بإصابتها المشتبه الحاالت عن ل للكش  رفح معبر عبر الوصول صالة مدخل في حرارش  رصد جهاز وضع. 
 الفندقية التجهيزات بكامل غرفة 52 على يحتوش  رفح معبر في الصحي للحجر مركز تجهيز. 
 رفح معبر في الصحي الحجر مركز في موبوءة بأنها المصنفة الدول من العائدين جميع حجر. 
 والتوعية يوما   14 لمدة الموبوءة الدول غير من رفح معبر عبر العائدين لكافة المنزلي بالحجر الشخصي التعهد اقرار تنفيذ 

 .واالفراد المجتمع صحة على للمحافظة والوقاية السالمة بإجراءات
 اقامتهم مقر في العائدين من صحية تغيرات عليهم تظهر من لمتابعة ميدانية طبية فرق  توفير. 
   شتبهي حاالت أش مع التعامل   وكذل ،  الصحي الحجر   مركز في المستضافين مع المهني   للتعامل الصحية   الطواقم تدريب 

 .السليم والتعقيم اآلمن النقل ، وطرق  بالمرض بإصابتها
 واالحياء عاتوالتجم والجامعات والمدارس المساجد في المختلفة المجتمع لفئات والتوعوية التثقي ية اللقاءات من   سلسلة تنفيذ 

 .توعوية ورقية يافطة 2000 و مطوية ال  22 ، وتوزيع التجارية واالسواق السكنية
 ومجهز لالتساع وقابل حالة،  38 ل يتسع رفح معبر على بالفيروس بإصابتها المشتبه الحاالت لعزل ميداني مستشفى اقامة 

 .واشعة ومختبر مركزة وعناية مبيت بأقسا 
 غزة بقطاع المركزش  المختبر في للفيروس المخبرش  بالفحص الخاصة المستلزمات توفير. 
 حيةص تطورات أش   عن واالبالغ للجمهور الطبية واالستشارات   لالستفسارات الساعة مدار   على( 103) المجاني الرقم تخصيص 

 .المنزلي الحجر فترة خالل العائدين على تطرأ
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 على ةالمستمر  والمتابعة محليا   لمواجهته الصحية ، واالجراءات عالميا   المرض وتطورات رصد حول   للجمهور المعلومات تدفق 
 .الساعة مدار

 والبرتوكوالت السياسات على الصحية   الكوادر   تدريب. 
 وزارة صدرهات   التي الرسمية للمعلومات استنادا   للجمهور،  المتوازنة االعالمية الرسالة تقديم   في الصحفيين الزمالء   دور تعزيز 

 .المختصة والجهات الصحة
   التي االجراءات ودعم واالرشادات التعليمات باتباع والوطنية واالخالقية الدينية بالمسؤولية بالتحلي المواطنين كافة على التأكيد 

 غزة طاعق في الصحة وزارة باسم الرسمي لمتحدثا ) مقابلة مع اشرف القدرة..المجتمع لحماية بها وااللتزا  الصحة وزارة تتخذها
1/4/2020) 

 ،  آخر عارٍ اش حتى المسافرين حركة أما  االتجاهين كال في غزة قطاع معابر   إغالق   االجتماع، ختا  في لهم بيانٍ  في المجتمعون  قرر
 . الحياة وانقام الطارئة الحاالت مل  من يستثنى و

 شهر نهاية إلى المختلفة التعليمية بالمؤسسات االطفال رياض و الجامعات و المدارس طالب التحاق تعليق استمرار على وأكدوا
 واتخام ةالعالق مات التعليمات باتباع  منازلهم في المحجورين  إللزا  ضابطة إجراءات باتخام الداخلية وزارة  تكلي  وقرروامارس، 
 العا  ائبالن إلى اإلحالة و رفح معبر في الصحي الحجر إلى التحويل و التوقي  مل  بين ، ومن المخالفين بحق الالز  المقتضى
 . المجتمع بأمن المساس بتهمة

 نالمشاركي عدد يزيد التي  الجامعة الفعاليات و األنشطة إقامة من الحكومية غير و الحكومية المؤسسات منع ضرورة على وشددوا
 . شخص 100 عن فيها

 لمزمنةا األمراض وأصحاب السن كبار تجنب على التأكيد ، مع عا  بشكل المزدحمة األماكن في التواجد تجنب على تأكيدهم وجددوا
 ، الوطن دنيا) • . المساجد في الصلوات اأاء مل  في ، بما المزدحمة األمكان في التواجد من االنفلونزا أعراض من يعانون  ومن
/2020/03) 

 المجمع يالشرع غزة بالقرار قطاع في والمواطنين والخطباء األئمة جميع التزا  وجوب   بغزة الدينية والشؤون  األوقاف وزارة   كما أكدت
 .والجماعة للجمعة المؤقت باإليقاف والخارج الداخل في العلم أهل بين عليه

 نه  أ القطاع، في المواطنين وعمو  والخطباء لألئمة األغا الهادش عبد. د األوقاف وزارة وكيل وجهها مهمة رسالة في الوزارة وشددت
 .القرار هذا بمخالفة النص خارج االجتهاد ي منع
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 في قامتهاإ ي منع المساجد، في الجمعة إقامة و ي منع العلماء، السادة بذل  أفتى كما ظهر ا، البيوت في ت صلى فالجمعة  ": األغا   وقال
ا الشرعي المحذور لبقاء ومل  الصاالت، أو الدواوين، أو الساحات، ا ،"قائم   ئوليةالمس طائلة تحت يقع القرار هذا يخال  من" مضيف 
 المؤمنة لنفوسل وصيانة   المفسدة درء أجل من يأتي الشرعي القرار بهذا االلتزا  على التأكيد أن   الوزارة وكيل   وأوضح.  واإلدارية" الدينية
ا الدنيا، ونصلح الدين، ن قيم بها التي  الضرورة كنهال وجماعات نا، مساجدنا، عن والتخل  منابرنا، تر  علينا صعب   أنه   أعلم  : "متابع 

 "الشرعية

 ،  لهممناز  في المحجورين  إللزا  ضابطة إجراءات باتخام الداخلية ومن خالل االجتماعات الحكومية والفصائلية تم تكلي  وزارة .
 في صحيال الحجر اإى التحويل و التوقي  مل  بين ومن المخالفين،  بحق الالز  المقتضى واتخام العالقة مات التعليمات باتباع
 طواتخ عن القطاع في الداخلية وزارة مل  أعلنت غضون  ، في المجتمع بأمن المساس بتهمة العا  النائب إلى اإلحالة و رفح معبر
 تقدمت لمبادرة ااستجابته ضمن الحبس، فترة من محسوبة وغير للتجديد، قابل أسبوع لمدة مالية ممم قضايا على المعتقلين عن لإلفراج

 (2020)هنية،  .القطاع في العشائر هيئة بها

 الدور  االعالمي في مواجهة فيروس كورونا

 الفلسطينية، الساحة على الفاعلين والنشطاء وباإلعالميين الفلسطينية اإلعالمية المؤسسات بدور الفلسطيني اإلعالمي التجمع   أشاد  
 من قةالحقي إلى المستندة والتوعوية اإلعالمية والرسائل األخبار نشر خالل من المجتمع خدمة في رسالتهم تأدية يواصلون  الذين

 .الصحيحة مصادرها

 التي لةالمضل الشائعات نشر خالل من المجتمعي السلم تهديد يحاول من كل   مالحقة إلى المعنية الجهات له، بيان في التجمع   ودعا
 .الفلسطيني المجتمع صفوف في والمخاوف الرعب إثارة على تعمل

 في تسرعال وعد  الخاصة، الحكومية مصادرها من" كورونا" فيروس بانتشار الخاصة والمعلومات األخبار كل استقاء ضرورة   على وأكد  
 .وتوثيقها مصداقيتها من التحقق دون  معلومة أش   نشر  

 وعد  منهم، المزمنة األمراض أصحاب ومراعاة فيها، للعاملين والوقاية السالمة وسائل توفير ضرورة إلى اإلعالمية المؤسسات ودعا
  ( 3/4/2020)مقابلة مع مؤمن عبد الواحد وزارة االعال  .حياتهم على خطرا   تشكل قد التي   األماكن إلى إرسالهم

الرأي الحكومية التابعة للمكتب االعالمي الحكومي في غزة آخر اإلجراءات الوقائية  حسب الوزارات العاملة في قطاع  نقلت جريدة  
 غزة :

 800 من رأكث  - الصيدليات على رقابية جوالت - برفح ميداني مستشفى تجهيز - كافة الطبية الطواقم استنفار :الصحة وزارة
 تلحاال الكوادر تدريب  - الصحية الخدمات مقدمي مع التشبي   -العدوى  مكافحة لمعايير إسعافات توفير  - مخبرش  فحص
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  - جديد كادر 600 من أكثر استيعاب  -احتياطا  يوم ا 21 لا الحجر تمديد  - لالزدحا  تجنب ا الرعاية خدمات تقليص  - الطوارئ 
 الدوائية الخدمات آالف تقديم

 تسريح  -اإلشاعات  مروجي ردع  -بالمنازل  المحجورين متابعة  -صحي  حجر مركز 35 تأمين :الوطني واألمن الداخلية وزارة
 صرف متنظي  -األسبوعية  الشعبية األسواق إغالق  -والتجمعات  الحفالت ومنع الصاالت إغالق  -بيوتهم  على ونزالء موقوفين
 المدني. الدفاع خالل من والمناطق األحياء عشرات تعقيم  -القطرية  والمنحة الرواتب

 دولي استغاثة نداء إطالق  -يومي ا  غذائية وجبة 6000 تقديم  -صحيا   للمحجورين ومستلز  بند 43 تقديم :االجتماعية التنمية وزارة
 الحجر. داخل المتواجدين أهالي على عينية مساعدات  -الصحي  الحجر لمراكز إغاثية مكوكية جوالت  -غزة  إلسناد

 الضرائب رفع  -تجارية  لمحالت ضبط محضر 300  - .والمستغلين المحتكرين ومالحقة األسعار   ضبط  : :الوطني االقتصاد وزارة
 سعارأ تحديد  -األسعار  لضبط الخضروات تصدير وق   -والمعقمات  المطهرة المواد إنتاج زيادة تشجع  -األساسية  السلع عن

 األسواق. في الخضروات

 اإلماعية الحلقات آالف تسجيل  -تعليمي  فيديو 2000 من أكثر تسجيل  -اإللكتروني  للتعليم التوجيه :والتعليم التربية وزارة
 المدارس. في صحي ا المحجورين مئات استضافة  -التعليمية 

 بفايروس خاصة إعالمية طوارئ  خطة تفعيل    - الرسمية األخبار نشر عملية ضبط   :الحكومي اإلعالمي المكتب – اإلعالم وزارة
 من أكثر إصدار    - وتوعوية إرشادية مادة 70 من أكثر وبث إصدار    - عالقة مات صح ية مادة 450 من أكثر إصدار    - كورونا
  - ةالخاص اإلعالمية والمؤتمرات اللقاء  -اإلماعي  البرامج عشرات  - اليومية اإلخبارية النشرات عشرات  - عالقة مش فيديو 50

 االجتماعي. التواصل وسائل على النشر متابعة

 نظيم - واكهوالف الخضروات أسعار ضبط    - والتصدير االستيراد عملية   ضبط    -والحيواني النباتي اإلنتاج توفير   :الزراعة وزارة
 التفتيشية الحمالت عشرات

 -والجماعة  الجمعة صلوات تعليق -وتوعية  ودعاء تضرع حمالت    -المساجد  تعقيم   حمالت   :الدينية والشئون  األوقاف وزارة
 العزاء. بيوت إيقاف  

 برع والواردات الصادرات ضبط   -مختلفة  ومخصصات القطرية المنحة   صرف    -الموظفين  آالف رواتب صرف   :المالية وزارة
 المعابر.

 توعية مالتح -السياقة  معاهد وتوجيه ضبط -  المهنية بالكليات االستكمالية والدورات المحاضرات تجميدوالمواصالت:  النقل وزارة
 كورونا. من للوقاية
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 .المواطنين سالمة لضمان تفتيشية زياراتٌ  :العمل وزارة

 الحصار. برفع للعالم مطالبات للطوارئ  وفقا    -العدل  كتبة عمل ساعات تنظيم    :العدل وزارة

 خلي " حملة إطالق  -المختلفة  الرياضية األنشطة كورونا _ إيقاف مواجهة في الشبابية المراكز دور تعزيز    :والرياضة الشباب وزارة
 ."بالبيت

 السفر نم العائدين الموظفين دعوة   –الحكومة  موظفي ت قل التي الحافالت وق  -للموظفين طوارئ  دوا  خطة :العام الموظفين ديوان
 الصحي. بالحجر إلالتزا 

 للمستفيدين. الشهرية األقساط تسديد   تأجيل   :االستثمار تشجيع هيئة

 إلى ياهالم وصول ، ضمان والمرافق العامة األماكن ، وتعقيم آمن بشكلٍ  النفايات من أطنانٍ  ترحيل   : والبلديات المحلي الحكم وزارة
 المواطنين.

 ."كورونا" فايروس من األسرى  إلنقام حملة إطالق :والمحررين األسرى  وزارة

 متوازنة. بآلية الكهرباء وصول ضمان :الطبيعية والموارد الطاقة سلطة

 التجارش. والغز االحتكار جرائم من التحذير  -اإلشاعات  لمروجي القانونية اإلجراءات تحري : العامة النيابة

 هذا ومن (2020)المكتب االعالمي الحكومي ،  كورونا وباء من احترازا   النظامية المحاكم عمل   نظيم  ت :للقضاء األعلى المجلس
ا كبيرٌ  مجهودٌ  هو كورونا فيروس انتشار من للحد   المبذولة الجهود   أن لنا يتبن التقرير  الصابة ةالمادي االمكانيات مقارنة  مع جد 

 لىع والمحافظة الفيروس انتشار كبح في جادة غزة قطاع في الحكومية   الدوائر   أن الواضح ، ومن غزة قطاع على المشدد والحصار
 . آمنه وسالمة  المواطن سالمة

 غزة. قطاع في كورونا فيروس انتشار من الغربية الضفة في الفلسطينية السلطة موقف.3

لقد استطاع فيروس كورونا من العمل على تقارب األخوين المتخالفين  للحفاظ على حياة المواطن الفلسطيني،  ومن خالل خطابات 
بين أن  تالرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد شتيه بخصوص اإلجراءات الوقائية من فيروس كورونا في المجتمع الفلسطيني ، 

را ٌ  للتقارب بين غزة والضفة الغربية ، والذش مضى عليه  عامل بعد استيالء حركة حماس على الحكم في غزة وبدء  14هنا  ح 
جهود في جمع االشقاء في حكومةٍ واحدة وهذا أثر سلبا  على معطيات الحياة في قطاع 2007االنقسا  الفلسطيني فى"  "، ولم تنجح أش  

العالم والمؤسسات ال تعترف ال بشرعية السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية غزة  وجعل منها  .بقعة صغيره منفصلة عن العالم ل ألن  
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ي الواقع «كورونا» فيروس أزمة أعادت  التي العقوبات ، بوق  القطاع في الفصائل مطالب إحياء غزة إلى قطاع في السي ئ الصح 
 إلى القطاع في الفيروس انتشار يؤدش أن الفلسطينيون  يخشى إم 2017" عا  منتص  منذ عالقطا على الفلسطينية السلطة فرضتها
ي القطاع كامل انهيار  ضاعاألو  مأساوية في الذش فاقم اإلسرائيلي الحصار ل بسبب االقتصادش االنهيار حالة مع تزامنا   الصح 

 .السلطة فرضتها التي بالعقوبات

 رئيس غلاست فيما العقوبات، لوق  بالسلطة اتصاالت ،«حماس» حركة فيها بما الفلسطينية، الفصائل من عدد أجرى  أسبوع، منذ
 عبد طيبال الرئاسة عا  أمين بوفاة للتعزية عباس، محمود السلطة برئيس اتصاله مشعل، خالد للحركة السابق السياسي المكتب
 .غزة قطاع إلى «كورونا» فيروس وصول منع في والمساهمة العقوبات بوق  للمطالبة الرحيم،

 فيها القيادية سانل على ،«فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة» دعت إم ،«كورونا» وباء مواجهة لتعزيز العقوبات برفع الفصائل وطالبت
صة بالمنح غزة قطاع شمل السلطة رئيس خضر، سهير  (2020 آمار A F P 24)وكالة فرنس برس  .الفيروس لمواجهة المخص 

 15 تلقيها لنتأع مثال   الوباء، السلطة أزمة إلدارة وغزة هللا را  بين التواصل في فجوٍة عميقة المعطيات  إلى تشير اإليجابي، الجو رغم
 يصلها لم هإن «الحكومة في غزة» تقول فيما الماضي، الشهر مطلع الضفة في المرض تفشي بداية مع والكويت قطر من دوالر مليون 
 يف متابعة جهات ووفق. «العالمية الصحة منظمة» عبر شرائح  الفحص بعض باستثناء شيء، الطبية أو المالية المنح هذه من

رف ما فإن  قيمة  القطاع،  أما. أهلية وجهات السابقة الحكومة موازنة من ، دفعت دوالر أل  300 يتجاوز لم األزمة لمواجهة ص 
 150 أنها أعلنو  واالحتالل، الفصائل بين للتفاهمات استكماال   بل ،«كورونا»لا أساسا   تخصص لم أن ها في شاع الجديدة، القطرية المنحة
 .مليون  25 ال شهريا   مليونا   30 كان عليه المتفق ألن   منقوصة، المنحة قيمة إن   هنا  متابعون يقولون  أشهر، لستة دوالر مليون 
 .( 2020) ر,  رشيد.   ,  )الحلبي

ة، جهات من دوالر مليون  150 من أكثر السلطة عليها حصلت التي المساعدات قيمة وبلغت ة منظ مة» أبرزها  عد   ،«العالمية الصح 
 على «حماس» فيه تضغط وقت في القطاع على العقوبات بوق  المطالبات دوالر، وجاءت مليون  120با تبر عت التي قطر ودولة
 حال في للتصعيد العودة إلى التهديدات معه وصلت حد إلى  غزة، لقطاع القطرية والمساعدات المنحة قيمة لزيادة الوسطاء عبر العدو

ي للقطاع يمكن وال. «كورونا» فيروس أزمة ظل في عليه هو ما على اإلنساني الوضع استمرار  رانتشا مواجهة غزة في الصح 
ة منظ مة» مكتب مدير قال إم  الفيروس،  64 ددهاع يبلغ القطاع في التنف س أجهزة إن   صبح، الناصر عبد غزة في «العالمية الصح 
 ر,  رشيد.   ,  الحلبي. )إضافي جهاز 100 قرابة إلى األقل على تحتاج غزة مدينة أن   حين في فقط، جهازا   15 منها يعمل جهازا ،

(2020 .) 
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للسلطة برفع الحصار . التنظيمية    المناشدات  

 غزة، قطاع عن اتالعقوب برفع هللا، را  قيادة فلسطينية وفصائل جهات طالبت  غزة، تجاه مسؤولياتها من فتح سلطة تنصل ظل   وفي
 عضو خضر سهير دعت جانبها، من "كورنا" فيروس مواجهة الفلسطيني للشعب تمنح التي الدولية، اإلنسانية المساعدات في وإشمالها
 وروناك لمواجهة المخصصة بالمنح واشماله ودعمه، غزة قطاع عباس لمؤازرة محمود السلطة الشعبية رئيس للجبهة المركزية اللجنة
 ؤازرةم أن الرسالة"با خاص تصريح في خضر ، وأوضحت "كورونا وباء من المحدق الخطر لمواجهة فيه الصحي للقطاع ليتسنى
 حتاج،ي بما وماليا   لوجستي ا ودعمها العقوبات ، رفع مقدمتها في ومسؤولة جادة وخطوات إجراءات عدة تشمل أن يجب لغزة السلطة
 لم إنف الرئيس، وقوف يتطلب االستثنائي الظرف :"هذا وقالت ".والجرحى واألسرى  والشهداء الموظفين ومخصصات رواتب وإعادة
 في ضرخ وشددت ".األولى الدرجة في عباس عاتق على تقع المسؤولية هذه" أن مؤكدة ،"سيفعل؟ فمتى اآلن ويسانده القطاع يؤازر
 وليس املةك الفلسطيني للشعب مقدمة منح فهذه" غزة، قطاع كورونا مواجهة بشأن الواردة المنح تشمل أن ضرورة على حديثها نهاية
 هذه يف عاتقها على يقع هللا را  سلطة أن االسالمي، الجهاد حركة في القيادش المدلل أحمد أكدَ  السياق، مات وفي ".فقط منه لجزء
 مع ديثح في المدلل الراهن ، وطالب   االستثنائي اإلنساني للظرف نظرا   غزة قطاع في مسؤولياتها تحمل تجاه كبير دور األثناء

 وإمداده  ين،المواطن تجاه كاملة لمسؤولياتها السلطة وتحمل سنوات منذ القطاع على المفروضة العقابية االجراءات كامل برفع" الرسالة"
ا المطلوبة بالميزانيات  في شائرالع لشؤون  العليا الهيئة دعت الخارج، كما من الفلسطيني للشعب مساعدات من يأتي بما خصوص 
 الظرف ظل في  ،غزة قطاع تجاه ومسؤولياتهم بدورهم للقيا  اشتيه، محمد برئاسة وحكومتها الفلسطينية الجنوبية السلطة المحافظات
 كما لفايروس،ا لمواجهة الدوائية حصته القطاع إعطاء ضرورة على وشدد  كورونا  وباء بفعل به يمر   الذش الخطير االستثنائي اإلنساني

صدرها، ت التي القرارات ناحية من فقط وليس المادية الناحية   من القطاع الطوارئ  خطة تشمل أن على العمل السلطة لقيادة دعوته جدد  
 أساسي جزءك غزة قطاع هللا را  سلطة معاملة ضرورةفتح  حركة في والقيادش التشريعي، المجلس في خضر النائب حسا  بدوره شدد

 .(2020)شاهين،  كورونا لمواجهة المساعدات من غزة تحر  الوطن ، حيث أن  السلطة من

م ، ورغم الفجوة كبيره بينهمع كل التفاؤل الموجود من التقارب  بين غزة والضفة الغربية أثناء أزمة فيروس كورونا ، إال  أننا نجد 
التوجهات السياسية والحزبية تخيم على العالقة ، ومن خالل ما ورد  المصاب  كبيٌر والخطر  ال يميز بين أحد من الفصائل ، إال أن   أن  

اإى حلول وسطية  بين الجهتين، وعلى الرئيس محمود عباس  الجهود  التنظيمية  كبيرة  للوصول   رئيس الوزراء شتيه و بالمقاالت تبين أن  
مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ، وأن  فيروس كورونا اما انتشر في غزة سيكون الوضع أصعب بكثير من أش منطقة في  أن يدركا أن  

مع  قطف العالم ل لكثافة السكان ل وألن غزة تقع في سجن كبير،  وعلى حركة حماس المسيطرة على غزة أن تعلم أن  العالم  يتعامل
إلى غزة إال عبر  الحكومة  الشرعية في  سلطةٍ  النقدية واإلنسانية ال تصل   الفلسطينية فى را  هللا ، وأن المساعدات   واحدةٍ وهي السلطة  

ا عن المواق  التنظيمية  المتشددة .  را  هللا ، و البد   أن تعي التنظيمات مل   للوصول إلى اتفاقات تخد  الشعب بعيد 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر تاسعالعدد ال

 م 2020 – أيار – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

88 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 . غزة قطاع في كورونا فيروس انتشار من اإلسرائيلي الموقف

التوتر  على القرارات االسرائيلية والتي تخص الوضع الصحي في غزة ، ولقد بدأ التوتر  من المؤسسة العسكرية  اإلسرائيلية   لقد ظهر  
قاية من   بها غزة  للو على بعض الوزراء واالعالمين في اسرائيل، حيث نقلت المحطات الفضائية اإلسرائيلية اإلجراءات التي تقو 

فيروس كورونا وأثنت عليها، كما كانت هنا  جلسات مطولة للمؤسسة العسكرية  للخروج من ماأق انتشار الفيروس على حدود اسرائيل 
 الجنوبية  يعني قطاع غزة. 

وس كورونا للخروج من أزمة فير وطالب الكثيرين من الصحفيين ورجال العلم والسياسة اإلسرائيليين بمساعدة قطاع غزة والوقوف معها 
أو مساعدتها عبر المنظمات الدولية ، ولكن المؤسسة العسكرية وبعض الوزراء رفض الفكرة وقالوا كل شيء بمقابل ،  وإن احتاجت  

إسرائيل لها مطالب اإسانية ،  وتعني بذل  األسرى اإلسرائيليين عند المقاومة في غزة .   غزة إلى مساعدات انسانيهة فإن  

ومن خالل توقعات مراكز الدراسات العسكرية في إسرائيل في حال انتشار فيروس كورونا في فلسطين، أش الضفة الغربية وقطاع غزة 
 سيكون هنا  توجه من المواطنين نحو السياج الحدودش واقتحا  إسرائيل .

ناريوهات ، واستجابة تكتيكية لمجموعة متنوعة من السيأعدت القيادة العسكرية المركزية للجيز اإلسرائيلي سيناريوهات وخططا تنفيذية
في الضفة الغربية وقطاع غزة، واالحتجاجات التي قد تنفجر في ظل تفشي فيروس كورونا، وخروج األحداث التي قد تواجه السلطة 

هائلة من في إشارة لألعداد ال-وتتضمن الخطط آليات للتعامل مع ما وصفها االحتالل با"القنابل الموقوتة"  الفلسطينية عن السيطرة.
لخطط صياغة كما تتضمن ا وحماية الجنود من كورونا خالل المواجهات والعمليات العسكرية. -الفلسطينيين الذين قد يصابوا بالفيروس

اج األمني للسيرد على االحتجاجات الواسعة والمقاومة الشعبية العارمة في الضفة الغربية أو المواجهات والتسلل واالختراق الجماعي 
تد، ترجمة ) و  مع غزة، وهي األحداث التي من شأنها أن تتوسع وتمتد على طول حدود الرابع من يونيو/حزيران، وتنتقل إلى إسرائيل.

 (2020من عاموس هرئيل صحيفة "هآرتس 

لل يعتقد المح دود كما يلي :وكان هنا  مشاورات وتساؤالت  حول إما ما تحولت غزة إلى منطقة موبوءة بفيروس كورونا وكانت الر 
أن إسرائيل ال يمكنها أن تعفي نفسها من المسؤولية إما تفشى فيروس كورونا في قطاع  "هآرتس" عاموس هرئيلالعسكرش في صحيفة 

ا لم تعد تتحمل أش  مسؤولية عن القطاع منذ االنسحاب أحادش الجا ب عا " نغزة، فالمجتمع الدولي لن يقبل المزاعم اإلسرائيلية بأنه 
"، وأوضح هرئيل أن  الكثير من اإلسرائيليين يرددون هذه األيا  سؤال: كي  ستتصرف مؤسسات الدولة إما دخل عشرات اآلالف 2005

 من الفلسطينيين عبر السياج مطالبين إسرائيل بالمساعدة على مواجهة الكارثة اإلنسانية في قطاع غزة؟".

ونا أسئلة ، التي قالت "يطرح فيروس كور الدكتورة دانا وولفمركز متعدد التخصصات في هرتسليا يذ كر ان  خبيرة القانون الدولي من ال
ا لم تحل فيما يتعلق بعالقات إسرائيل مع قطاع غزة، والتي لم نتخذ قرار ا بشأنها منذ سنوات وتد،  )ويضع قضايا على األجندة مجدد 

 .ترجمة من عاموس هرئيل صحيفة "هآرتس( 2020
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أن الجيز  اإلسرائيلي يتحضر لسيناريوهات شديدة الخطورة، في ظل احتمال تدهور  أمير بوحبوطلمحلل  العسكرش لموقع "والال" يعتقد  ا
 الوضع الطبي وأزمة اقتصادية حادة في مناطق السلطة الفلسطينية، مما سيؤدش إلى زيادة المقاومة الشعبية ضد إسرائيل.

لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة ، وقد  مساعدات خارجية لبلد أجنبي ، "أتحدث عن نمومج  بوسيلة أخرى  الدكتور روكابواستشهد 
مثل هذا حيث أرسلت الصين فرقها الطبية إلى إيطاليا للمساعدة في وق  الطاعون وعالج المرضى،  يمكن تحقيق مثل هذا السيناريو 

معه على مثل هذه التفاهمات. "نظر ا لتعقيد الواقع في كل نقطة في العالم  في قطاع غزة ، ولكن ال يوجد حالي ا بلدا  محدد تم االتفاق
 تقريب ا ، أقر بأن هذا البرنامج لن يتم تنفيذه بالضرورة ، ألن  معظم الدول مشغولة اآلن بكبح الفيروس في أراضيها وقد ال تكون كذل .

 ة "هآرتس(.ترجمة من عاموس هرئيل صحيف 2020لديهم فائض من الخبراء. ) وتد، 

ومع كل هذه النداءات االنسانية إال أن   للمؤسسة العسكرية نظرة مغايره تتنافى مع الوضع  االنساني في قطاع غزة حيث بدأت 
المؤسسة العسكرية أخذ اإلجراءات المشددة على قطاع غزة ، ونذكر منها ما نشر في الصح  اإلسرائيلية من تاريخ ظهور فيروس 

 كورونا .

قيادة العسكرية المركزية للجيز اإلسرائيلي سيناريوهات وخططا تنفيذية، واستجابة تكتيكية لمجموعة متنوعة من السيناريوهات أعدت ال 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، واالحتجاجات التي قد تنفجر في ظل تفشي فيروس كورونا، وخروج األحداث التي قد تواجه السلطة 

 الفلسطينية عن السيطرة.

في إشارة لألعداد الهائلة من الفلسطينيين الذين قد -من الخطط آليات للتعامل مع ما وصفها االحتالل با"القنابل الموقوتة" وتتض
 وحماية الجنود من كورونا خالل المواجهات والعمليات العسكرية. -يصابون بالفيروس

اني وأجرت قوات الجيز تمرينا هو الث األمني مع القطاع. نشر الجيز اإلسرائيلي أمس الخميس قوات لواء المظليين على طول السياج
واء وتدربت قوات ل خالل أقل من أسبوع في قاعدة قيادة المنطقة الجنوبية لمواجهة السيناريوهات المختلفة في منطقة قطاع غزة.

 الحدود مع القطاع، كما تدربت"جفعاتي" على سيناريوهات على جبهة غزة، ومن ضمنها مناورة تخص العائق األمني الذش يقا  على 
 على فحص الجاهزية القتالية للقوات في ظل انتشار فيروس كورونا، ومل  وفق تعليمات وزارة الصحة اإلسرائيلية.

ربطت إسرائيل اليو  األربعاء أش  مساعدة قد تقدمها لدعم جهود قطاع غزة في مكافحة فيروس كورونا بمدى التقد  الذش تحرزه في 
"على القطاع، وقال وزير الدفاع نفتالي بينيت للصحفيين :إنه عندما  2014استعادة جنديين إسرائيليين فقدا أثناء حرب عا  "محاولتها 

ا احتياجات إنسانية، مشير ا إلى ضابط مشاة ومجند تقول  يكون هنا  نقاش حول المجال اإلنساني في غزة، فإن  إسرائيل لها أيض 
" وإن حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( تحتفظ برفاتهما، بدورها  قالت حركة حماس إن   2014عا " إسرائيل إنهما قتال في حرب 

وأشارت إلى أن   عاما. 14إسرائيل تتحمل المسؤولية عن أش تداعيات تترتب على تفشي الوباء في غزة ل ألن ها تحاصر القطاع منذ 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر تاسعالعدد ال

 م 2020 – أيار – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

90 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

عبرا الحدود إلى القطاع، سوف يتطلب التفاوض على صفقة لتبادل األسرى ولن  إعادة الضابط والجندش، إضافة إلى مدنيين إسرائيليين
 ( 1/4/2020)الجزيرة ،  يتم مقابل مساعدات إنسانية.

 الخالصة :

حياة كاملة في الكثير من دول العالم ، وخاصة المتقدمة منها  وأن   فيروس كورونا هو وباءٌ خطير حيث إنه  شل   ومن الواضح أن  
اآلن ينتظر قدر هللا ،  هذا على لسان رؤساء كبار الدول التي أصيبت بالفيروس وهم ينتظرون ايجاد عقاقير  وأمصال  لمقاومة العالم   

فالبد   لوجي واالقتصادش والقوة العسكرية ال تكفي للايز بسال  ،و هذا الوباء ، لكن هذا الوباء كان بمثابة درس للعالم ، بأن  التقد  التكن
  الدولي لرفع الظلم العالمي عن المظلومين،  والتكات  لوضع حد للفقر والمرض والحروب،  وبدل من االنفاق على القوة من التكات

العسكرية والقوة النووية والتي تعتبر عنصر من عناصر الشر والحروب والقتل،  كان األولى أن يبحث قادة العالم في إنفاق هذه 
ن العالم م صعب في بقعة صغيرة منسيةللايز بسال  وامان وصحة وخلق تنميه مستديمة ، الحال أاألموال في إعطاء المواطن حقوقه 

 "تحاصر من سنوات وتخترق فيها كل القوانين والمواثيق الدولية وفيها سقطت الديمقراطية و دمرت الشرائع الدولية باستمرار الحصار
غزة بحجج سياسية أو مكافحة اإلرهاب أو مصالح حزبية ، مما أدى  إلى على قرابة مليوني مواطن فلسطيني في قطاع  "االسرائيلي

سهال  من طرف  السلطة الفلسطينية الممثل الشرعي والدولي  صعوبة الايز في قطاع غزة،  ومن الواقع يتبين أن  ف  الحصار لن يكون  
ا الجانب  انجازاتها خالل عشرين عام ا ،وهي التي فازت طالما حماس تسيطر  على قطاع غزة ولن تتخلى عن  "االسرائيلي" وأيض 

"، واستطاعت أن تبني قوة عسكرية لم تستطع إسرائيل بقوتها السيطرة عليها وهنا  2006باالنتخابات الديمقراطية في فلسطين في" 
السياسات  ة الفلسطينية ل ع غزة  والحزبيضد  قطا "اإلسرائيلية"تكمن الخطورة  . أم ا المواطن الفلسطيني في قطاع غزة فإنه  يقع ضحية  

لكنه في  الوقت  نفسه  م صٌر على الحياة و الوقوف فى وجه فيروس كورونا مع الحكومة في غزة وااللتزا  بما يصدر عنها للحفاظ  
ه من بوالصبر على كل ما يصاب  والتشرد على حياته من خطر الوباء . أو ربما تع ود  المواطن الفلسطيني على الكوارث والحروب

ا من االبتالءات التي تقع على المواطن الفلسطيني في غزة  .   المصائب وجاء فيروس كورونا ليكون جزء 
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  النتائج

الوصول المعلومات معرفة في المواطن حق   تحتر  لم العالم دول   من الكثير   إن   .1  يهالإ الصحية عن فيروس كورونا وسهولة  
 الحقائق عن المواطن في بداية أزمة كورونا ألسباب اقتصادية .  إخفاء حيث تم

   إتضح من خالل اإلحصائيات أن فيروس كورونا أكثر ما يصيب كبار السن ل ضع  مناعتهم . .2
 مما ألمرا في تهاونت الدول بعض ى البالد، ولكنوإل من المواطنين وسفر تنقل على زاميةإل قيود لفرض قوش  مبرر هنا  .3

 . للمعابر مشدد اغالق من غزة قطاع في الحكومة به قامت ما كورونا، هذا فيروس انتشار سرعة ىإل أدى 
 ادشاالقتص الوضع على حفاظ ا كورونا فيروس انتشار بداية في الصحي في بعض الدول الحجر فى نظا  تهاون  هنا  .4

 . دول العالم من الكثير في كورونا فيروس انتشار من زاد ، هذا مما واالجتماعي
 لبيئةا ترهل على يدل وهذا كورونا فيروس انتشار أما  الوقوف عن عاجزة العالم في الدول من الكثير أن   الواضح من كان .5

 . وبئةاأل هذه لمثل خطط وجود وعد  الصحية اإلمكانيات وضع  الدول لهذه السليمة  الصحية
 والجامعات المدارس وإغالق  العلمية المسيرة توقي  في الطوارئ  بنظا  العمل سرعة   الحكومات على الواضح   من كان .6

 . بعد عن بالتعلم واستبدالها ،  والمعاهد
 في كبير وصحية كبيرة ،وشح آثار ا بيئية خل    غزة قطاع على المفروض االسرائيلي الحصار   أن   لنا يتضح البحث خالل من .7

 . سليمة بطريقة للايز والصحية الطبية الموارد
وهذا ما ، أمانب للايز وحقوقهم المواطنين حياة على جدا خطيرٌ  تأثير له الفلسطيني االنقسا  أن   لنا يتضحمن خالل البحث  .8

 االنسان . لحقوق  الدولية تنص عليه المنظمات
 تأخرت مخصصة إلى قطاع غزة ل ولكن ها وعربية دولية منظمات من انسانية مساعدات هنا  أن   لنا يتضح البحث خالل من .9

 .  اإلسرائيلية العراقيل بسبب ل  بالوصول
من خالل البحث يتضح لنا أن  السلطة في قطاع غزة نجحت في السيطرة  وعد  انتشار فيروس كورونا بين المواطنين من  .10

 خالل تكات  جميع الوزارات والمنظمات األهلية والدولية المقيمة في قطاع غزة . 
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  التوصيات 

 تفادشل   الصحيحة الحكومية الجهات من يهاإل الوصول وسهولة   الصحيحة المعلومات معرفة في المواطن حق   احترا  يجب   .1
 . منها الوقاية علي والعمل األخطار

يتعين على الحكومة الحفاظ على كبار السن وأن تقد  لهم الخدمات الصحية الكبيرة بسبب ضع  المناعة عندهم وخاصة  .2
 في دور المسنين .

 إلزامية يودق وفرض المعابر إغالق عملية في عا اإلسر  كورونا فيروس مثل وباء انتشار ظروف مثل في الحكومات على يتعين .3
 مشددة. إجراءات و  بشروط إال والسفر للتنقل

 . به العمل وسرعة  الوباء انتشار من كبيرة  للحد أهمية الصحي للحجر   أن   مسبقا   تعي أن الحكومات على .4
 التواجد روطبش البسيطة الجنح أو البسيطة المحكومات عن واالفراج  السجون  في  النزالء عدد تقليص الحكومات على يتعين .5

 . السفر وعد  البيت في
 من لحجرا أماكن   في العاملين وخاصة والصحي الطبي المجال في للعاملين الالزمة التدابير جميع اتخام للحكومات ينبغي .6

 . العاملين حياة على للحفاظ وجاهزة معقمة تكون  للراحة ، وأماكن  مناسبين وشراب وطعا  واقية ومالبس معدات
 المدارس اغالق حال في للطوارئ  العنكبوتية الشبكة على م عدة ومناهج للطوارئ  خاص نظا  تجهيز والتعليم التربية وزارة على .7

 .  والجامعات
 . سال و   بأمان الايز  غزة في المواطن ليستطيع ل  اإلنقسا  حالة إلنهاء فلسطين في  جميع األطراف على الضغط يجب .8
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  Abstract 

During the past few months, the world has witnessed the spread of the dangerous Corona virus, and reports have shown the 

world's inability to contain the Corona virus or Covid 19, where the virus began to appear in the Ohan region in China and 

then moved to large parts of it. At the time, China was suffering and trying to get out of the crisis, but the decision-makers 

in America and Europe did not pay attention to the danger of this virus and considered its spread as a Chinese matter, as 

US President Trump said, "The Chinese Corona Virus". Such as the United States of America, Japan, Italy and Spain, 

including the rest of the countries in certain proportions, including the Israeli entity, the Arab Republic of Egypt and the 

Palestinian Authority in the West Bank. Reports from the World Health Organization showed that the world was not ready 

for such His epidemics were not developed to face the necessary plans and preparations. "Because we did not have an early 

test, we reacted incorrectly to the killer virus" (Paquette, (3/2020)), said Lawrence Justin, director of the WHO 

Collaborating Center on National and Global Health Law at Georgetown University. 

While the world is struggling to reduce the Corona virus, the Gaza Strip in besieged Palestine from the Israeli entity since 

2017 until now has been alerted to the existence of a threat from surrounding countries where there are infections with the 

Corona virus in the entity Israel, Egypt and the West Bank. Through this research we will talk about the Corona virus 

Prevention methods and measures taken by the authorities in the Gaza Strip. 
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