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املقدمة
يتضــح مــن مراجعــة بعــض املؤشــرات واإلحصائيــات حــول جائحــة كورونــا يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ومقارنتهــا بعــدد 
مــن الــدول األخــرى، أن نســبة الوفيــات مــن املرضــى املَُشــخصني هــي أعلــى مــن تلــك الــي لــدى دولــة االحتــال ولبنــان ولكنها 
أقــل مــن األردن والواليــات املتحــدة األمريكيــة. إال أن هــذه النســبة قــد ال تعكــس حقيقــة الوضــع، حيــث أن نســبة الفحوصــات 
إىل عــدد الســكان لــدى الفلســطينيني هــي األقــل مقارنــة مــع هــذه البلــدان. إال أن املثــر للقلــق أن نســبة اإلصابــات لعــدد 

الفحوصــات هــي مــن األعلــى، إذ تزيــد علــى %18 يف األســبوع األخــر املنتهــي يــوم 17 مــن كانــون الثــاين 2021.

الشكل رقم )1(

نسبة الوفيات الدولة
من املصابني

عدد 
الفحوصات 
لكل ألف نسمة

نسبة اإلجيايب 
من الفحوصات

مؤشر 
الفحوصات

عدد اإلصابات 
املؤكدة من 

السكان

6314,514%164.6%1.32األردن

الواليات املتحدة 
723,556,676%4111.5%1.67األمريكية

7529,939%886.5%0.74إسرائيل

الضفة الغربية وقطاع 
5171,215%5.718.6%1.1غزة )تشمل القدس(

6252,812%2321.3%0.75لبنان

املصدر: منظمة الصحة العاملية
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لقــد طغــت مثــل هــذه األخبــار واإلحصائيــات الوبائيــة الــي ســببها فــروس كورونــا املســتجد علــى كل مــا عداهــا مــن اخبــار 
وقضايــا خــال العــام املاضــي، فاســتأثر الفــروس علــى اجلــزء األكــر مــن اهتمــام البشــرية علــى كافــة األصعــدة واملســتويات 
الشــعبية والرمسيــة وأصبــح شــغلهم الشــاغل. باإلضافــة لتتبــع أعــداد اإلصابــات والوفيــات وخارطــة االنتشــار حمليــا وعامليــا 
الــي قامــت هبــا دوهلــم ملحاصــرة  بتقييــم اإلجــراءات  واملؤسســايت  الشــعيب  املســتوى  واســع علــى  انشــغل قطــاع  ...إخل، 
الفــروس مــن حيــث توقيتهــا، جنعتهــا، مــدى مشوليتهــا وعدالتهــا. يف هــذا الســياق، ســتحاول هــذه الورقــة تقييــم دور وأداء 
احلكومــة يف ظــل جائحــة كورونــا مــن منظــور احلــق يف الصحــة مــن خــال رصدهــا لسياســات وإجــراءات وقــرارات احلكومــة 

الفلســطينية يف مواجهــة اجلائحــة. 

اجلائحة يف ظل االحتالل
بدايــة، ال بــد مــن التذكــر بــأن الســلطة الفلســطينية حتتمــي عــادة خلــف ثنائيــة )الدولــة – والا-دولــة(. فهــي حتتمــي 
خلــف خطــاب الدولــة ذات الســيادة أثنــاء قيامهــا بالــدور املنــاط هبــا يف إدارة الشــأن اليومــي ابتــداء مــن تنظيــم حركــة الســر 
وصــوال إىل جبايــة الضرائــب. لكنهــا ال تتــواىن عــن االحتمــاء خلــف خطــاب الا-دولــة )الدولــة املحتلــة( لتريــر تقصرهــا 
وعجزهــا عــن القيــام بدورهــا يف محايــة شــعبها اقتصاديــا وسياســيا ابتــداء مــن عــدم قدرهتــا علــى دفــع رواتــب موظفيهــا 
وصــوال إىل عــدم قدرهتــا علــى محايــة األراضــي مــن املصــادرة. هــذه الورقــة تــرى أن الســلطة الفلســطينية ليســت دولــة 
مســتقلة وأو دولــة ذات ســيادة، لــذا قبــل احلديــث عــن أداء الســلطة الفلســطينية والــدور الــذي لعبتــه سياســاهتا وإجراءاهتــا 
يف انكشــاف بعــض الشــرائح االجتماعيــة، ال بــد مــن التطــرق لسياســات وممارســات ودور االحتــال يف حماصرتنــا وانكشــافنا 

كشــعب ُمحتــل يف ظــل اجلائحــة.

اســتمر االحتــال اإلســرائيلي خــال األزمــة بالتعامــل مــع الفلســطينيني وفــق منظومــة اهليمنــة الــي تعتــر الفلســطيين 
خطــرا أمنيــا ميكــن تصفيتــه أو اعتقالــه وعنصــرا فائضــا ميكــن تقريبــه، أو إقصــاءه حســب مــا تقتضيــه حاجــة االحتــال 
امنيا سياســيا واقتصاديا.  يتضح هذا يف جممل السياســات الي مارســها االحتال حبق الفلســطينيني منذ بدء اجلائحة، 

هــذه بعضهــا:

سياســة العقــاب اجلماعــي: فقــد مت فــرض اإلغــاق علــى الضفــة الغربيــة ومنــع حركــة العمــال إىل ســوق العمــل اإلســرائيلية، دون . 1
حتمــل املشــغل اإلســرائيلي أي مســؤولية اجتــاه العمــال الفلســطينيني الذيــن خســروا مصــادر رزقهــم. 

التعامــل الاإنســاين مــع املصابــني بالفــروس: مت توثيــق عــدة حــاالت لعمــال فلســطينيني ظهــرت عليهــم أعــراض اإلصابــة . 2
بالفــروس فتــم إلقائهــم علــى احلواجــز مــن دون تقــدمي أي معونــة أو رعايــة طبيــة.

معاقبــة األســرى: ممــا ال شــك فيــه أن ســلطات االحتــال اســتخدمت االحتياجــات اإلنســانية واليوميــة لألســرى كوســيلة للضغــط . 	
والعقــاب وهــو مــا اســتمر خــال اجلائحــة مــن خــال العديــد مــن السياســات واملمارســات. مثــا منــذ األيــام األوىل للجائحــة ُحــرم 
األســرى مــن التمتــع باحلــد األدىن مــن إجــراءات ولــوازم احلجــر الصحــي، كمــا قــرر مــا يســمى بوزيــر األمــن الداخلــي يف حكومــة 
االحتــال حرمــان األســرى مــن احلصــول علــى تطعيــم كورونــا مبــا يتنــاىف مــع حقــوق اإلنســان والتزامــات االحتــال وفــق القانــون 

الــدويل ومعاهــدات جنيــف.

اســتغال اجلائحــة كوســيلة للضغــط واملســاومة السياســية: علــى الرغــم مــن أن االحتــال اإلســرائيلي هــو املســؤول قانونيــا حســب . 	
اتفاقيــات األمــم املتحــدة ومعاهــدات جنيــف عــن الوضــع الصحــي يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، إال أنــه تنصــل مــن مســؤولياته. 
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فقــام بتوفــر لقــاح كورونــا للمســتوطنني اإلســرائيليني وحرمــان الفلســطينيني منهــا. لكنــه مل يكتــف بذلــك فقــد اختــذ مــن 
اجلائحــة وســيلة للضغــط علــى الفلســطينيني ومســاومتهم علــى احتياجاهتــم اإلنســانية والصحيــة مقابــل تنــازالت أو تفامهــات 
سياســية. مثــا، صــدر عــن حكومــة االحتــال عــدد مــن التصرحيــات اإلعاميــة الــي ربطــت إرســال األجهــزة الطبيــة واملعــدات 

الصحيــة لقطــاع غــزة بترتيبــات سياســية مــع حركــة محــاس.

احلق يف الصحة
كفلــت املــادة 25 مــن اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان حــق كل فــرد مــن أفــراد املجتمــع يف احلصــول علــى الرعايــة الصحيــة 
واخلدمــات االجتماعيــة الضروريــة. إال إن السياســات والرامــج االقتصاديــة واالجتماعيــة للنيوليراليــة اجلديــدة أتــت علــى 
معظــم مكتســبات الرفــاه االقتصــادي واالجتماعــي الــي انتزعتهــا الشــرائح الدنيــا يف اهلــرم االجتماعــي مــن خــال نضاالهتــا 
علــى امتــداد القرنــني املاضيــني. علــى الرغــم مــن أن جائحــة كورونــا هــي جائحــة كونيــة ال تفــرق بــني األفــراد والــدول علــى 
أســاس اللــون أو العــرق أو الديــن، لكــن أثارهــا وأعبائهــا ســواء علــى املســتوى الصحــي أو االقتصــادي أو االجتماعــي، مل تتــوزع 
علــى مجيــع الفئــات والطبقــات االجتماعيــة بالتســاوي. ففــي ظــل اجلائحــة الكونيــة، كانــت الــدول الضعيــف والفقــرة هــي 
األكثــر تضــررا مــن هــذه اجلائحــة وتبعاهتــا نظــرا لسياســات إعــادة اهليكلــة وتقليــص إنفــاق القطــاع العــام علــى اخلدمــات 
االجتماعيــة حســب األجنــدة النيوليراليــة الــي فرضتهــا توصيــات واشــتراطات البنــك الــدويل وصنــدوق النقــد الــدويل . 
ظهــر هــذا التبايــن علــى مســتوى البلــد الواحــد، فقــد انعكســت التبعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة للجائحــة بشــكل متفــاوت 
علــى الشــرائح االجتماعيــة املختلفــة حبيــث  عانــت الفئــات املهمشــة واألكثــر فقــرا مــن هــذه التبعــات بشــكل مضاعــف بســبب 
تقلــص )أو انقطــاع( مصــادر دخلهــا وغيــاب الــدور االجتماعــي للدولــة النيوليبراليــة لتعويضهــم مبــا يضمــن اســتمرار 
متتعهــم حبقهــم يف الصحــة وحقهــم يف حيــاة كرميــة. تســعى هــذه الورقــة إىل تبيــان كيفيــة أداء احلكومــة الفلســطينية 
خــال جائحــة كورونــا مــن منظــور مســؤولياهتا يف احلمايــة االجتماعيــة وخصوصــا مــدى التزامهــا بتوفــر احلــق بالصحــة 

للمواطنــني.

السياسات التنموية واالجتماعية للسلطة الفلسطينية
يف احلالــة الفلســطينية – كالعــادة – تبــدو األمــور أكثــر تعقيــدا، نظــرا لتعــدد مســتويات العنــف. فباإلضافــة إىل عنــف 
االحتــال ، عانــت املناطــق املحتلــة عــام 67 مــن عنــف النهــب النيوليبــرايل علــى مــدى العقــود الثاثــة املاضيــة. فالســلطة 
الفلســطينية هــي أيضــا وليــدة املجتمــع الــدويل وخاضعــة لشــروطه وإمــاءات أذرعــه املاليــة1. لــذا، فقــد انتهجــت احلكومــات 
الفلســطينية املتعاقبــة سياســات اقتصاديــة اجتماعيــة نيولبراليــة منحــازة لألغنيــاء علــى حســاب الفقــراء وخاضعــة لوصفــات 
وامــاءات مؤسســات التمويــل الدوليــة. فكانــت النتيجــة تفكيــك شــبكة األمــان واحلمايــة االجتماعيــة علــى املســتوى الشــعيب، 
انســحاب احلكومــة مــن املجــال االقتصــادي واالجتماعــي وبالتــايل غيــاب الشــبكات الرمسيــة يف جمــال احلمايــة والضمــان 

االجتماعــي. 

أمــا فيمــا يتعلــق بالنظــام الصحــي بالــذات، فقــد أدى انســحاب الســلطة مــن جمــال اخلدمــات االجتماعيــة – ناهيــك عــن 
الفســاد وســوء اإلدارة  املــايل واإلداري2 – إىل بنــاء نظــام صحــي غــر كفــؤ وغــر عــادل، تغيــب فيــه التغطيــة الصحيــة 
Khalidi Raja, Samour Sobhi; Neoliberalism as Liberation: The Statehood Program and the Remaking of the Palestinian Nation-  1
.al Movement; Journal of Palestine Studies; Vol 	0 No.2 2010/2011

2  االئتــاف مــن أجــل الزناهــة واملســاءلة أمــان، 2017، جســر الفجــوات: العاقــة بــني الفســاد وحقــوق اإلنســان يف الواقــع الفلســطيين )حالــة احلــق يف الصحــة 
منوذجــا( رام اهلل- فلســطني
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الشــاملة	، ويغيــب فيــه التأمــني الصحــي اإللزامــي للمواطنــني ، األمــر الــذي جعــل املجتمــع أســرا لإلمكانــات الضعيفــة 
للحكومــة ولــوزارة الصحــة، ورهنــا للقطــاع الصحــي اخلــاص وتكاليفــه املرتفعــة. هلــذه األســباب جمتمعــة فقــد جلــأت 
احلكومــة لتعويــض فشــلها يف تقــدمي اخلدمــات الصحيــة إىل اختــاذ إجــراءات إداريــة حــى وإن كان ال مفــر منهــا، إال أهنــا 
مل توفــر احلــد األدىن مــن اجلاهزيــة ملواجهــة الكــوارث واألوبئــة. وتظهــر جتــارب الــدول العديــدة أن غيــاب البنيــة الصحيــة 

املؤهلــة يشــكل عائقــا أساســيا أمــام مواجهــة الكــوارث واألوبئــة.

انعكــس هــذا النهــج النيوليبــرايل علــى أوجــه صــرف املوازنــة العامــة للســلطة وأولويــة توزيعهــا بــني القطاعــات االجتماعيــة 
والتنمويــة املختلقــة. فخــال العقــود املاضيــة مل تقــم الســلطة الفلســطينية باالســتثمار اجلــدي يف البنيــة التحتيــة لقطــاع 
اخلدمــات العامــة	، بــل اعتمــدت بشــكل أساســي علــى املاحنــني الدوليــني ومؤسســات األمــم املتحــدة والقطــاع األهلــي يف تنفيــذ 
االســتثمارات التنمويــة األساســية يف القطاعــات احليويــة ومنهــا القطــاع الصحــي. ويظهــر اجلــدول أدنــاه االســتثمار التنمــوي 

للســلطة منــذ عــام 1995 وحــى عــام 2018.

الشكل رقم )2(

املصدر: سلطة النقد الفلسطينية 

	   مركز بيسان للبحوث واإلمناء، احلق بالصحة، 2018
	   دفعــت الســلطة مئــات مايــني الشــواقل )ورمبــا مليــارات( مثنــا للتحويــات الطبيــة الــي تلقــت عاجهــا يف مستشــفيات االحتــال، بينمــا كان األجــدر هبــا أن تســتثمر 

هــذه املايــني يف قطــاع صحــي حكومــي يســاهم يف خدمــة األجيــال القادمــة ويوقــف هــذا الــزنف للمــوارد املاليــة لصــاحل القطــاع الصحــي يف دولــة االحتــال.
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يتضــح مــن الشــكل أعــاه أن املخصــص للموازنــة التطويريــة مييــل لاخنفــاض والتقليــص مبقابــل ارتفــاع مســامهة الســلطة 
املباشــرة يف املوازنــة التطويريــة إال أهنــا تبقــى دون املســتوى املطلــوب، حبيــث بلغــت املوازنــة التطويريــة املخصصــة مــن قبــل 
الســلطة لذروهتــا يف العــام 2010 حبــوايل 200 مليــون دوالر، إال أهنــا اخنفضــت بعــد ذلــك لتشــهد تذبذبــا بــل وحــى قيمــا 
ســالبة يف العــام 	201 وذلــك نتيجــة إســتعمال الســلطة األمــوال املخصصــة للموازنــة التطويريــة لتغطيــة النفقــات اجلاريــة. 
وتراوحــت قيمــة اإلنفــاق اإلمجــايل علــى املوازنــات التطويريــة للخمســة عشــر عامــا األخــرة مــا بــني 200 إىل 00	 مليــون 
دوالر ســنويا، وهــو بالطبــع مبلــغ ال يلــيب احتياجــات القطاعــات املختلفــة. مثــا حســب تقديــرات وزارة الصحــة الفلســطينية 
تــراوح االحتيــاج الســنوي للنفقــات الرأمساليــة مــا بــني 77 – 	17 مليــون دوالر ســنويا لألعــوام 2017 - 52020 )هــذا فقــط 
لشــراء املعــدات واألصــول دون احتســاب باقــي النفقــات التطويريــة مــن تدريــب وتطويــر للكــوادر وغرهــا(، هــذا مــع األخــذ 
بعــني االعتبــار أن وزارة الصحــة حســب التقديــرات عانــت مــن فجــوات متويليــة للنفقــات الرأمساليــة والتشــغيلية مبــا يتــراواح 

مــا بــني 7		 – 77	 مليــون دوالر لألعــوام نفســها6.

الشكل رقم )	(7

5   االئتــاف مــن أجــل الزناهــة واملســائلة أمــان، 2019، واقــع النفقــات التطويريــة يف املوازنــة العامــة يف ظــل تراجــع املنــح واملســاعدات اخلارجيــة وتأثرهــا علــى تقــدمي 
اخلدمــات العامــة للتعليــم والصحــة والتنميــة االجتماعيــة، رام اهلل- فلســطني

6   نفس املصدر السابق.
7  مسر عبد اهلل )2018(، نقص وفجوة املهارات يف القطاع الصحي يف األرض الفلسطينية املحتلة، معهد أحباث السياسات االقتصادية، رام اهلل – فلسطني. 
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سياسات وإجراءات احلكومة يف التعامل مع اجلائحة وتداعياهتا

يف الشأن االقتصادي واالجتماعي بشكل عام 
ســارعت الســلطة لتفعيــل قانــون الطــوارئ وفــرض إجــراءات احلجــر العــام منــذ منتصــف شــهر مــارس وهــو مــا ســاعد يف 
احتــواء األزمــة بشــكل ملحــوظ، حيــث مل يتجــاوز عــدد اإلصابــات بضعــة مئــات يف الشــهور الثاثــة األوىل مــن اجلائحــة 
)حــى منتصــف حزيــران( فيمــا مل يتجــاوز عــدد حــاالت الوفــاة مخــس حــاالت. كمــا ســارعت الســلطة منــذ األســابيع األوىل 
النتشــار الفــروس لوضــع خطــة محايــة اجتماعيــة للحــد مــن اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة الصعبــة الــي فرضتهــا 

اجلائحــة. وقــد جتســدت هــذه اخلطــة يف ثاثــة حمــاور رئيســية:

أوال: أبرمــت احلكومــة ممثلــة بــوزارة العمــل اتفاقــًا يف شــهر آذار/مــارس مــع ممثلــن عــن القطــاع اخلــاص 
والنقابــات العماليــة مبــا »يكفــل صــرف األجــور عــن شــهري آذار/ مــارس و نيســان/أبريل للعاملــن يف القطــاع 

اخلــاص احمللــي«8. وقــد نصــت بنــود االتفاقيــة علــى التالــي: - 

يلتزم القطاع اخلاص بقرار وزير العمل بشأن دوام األمهات العامات.	 

يدفــع القطــاع اخلــاص األجــور عــن شــهري آذار/مــارس ونيســان/إبريل بنســبة %50 مــن األجــر ومبــا ال يقــل عــن 1,000 شــيكل 	 
)270 دوالرا(، علــى أن يدفــع املبلــغ املتبقــي بعــد انتهــاء األزمــة.

تســري املــادة الثانيــة أعــاه فقــط علــى القطاعــات الــي تضــررت مــن األزمــة أو أوقفــت أو قلصــت عملهــا. أمــا القطاعــات الــي مل 	 
تتأثــر فســتواصل دفــع األجــور كاملعتــاد.

يتــم تشــكيل جلنــة ثاثيــة األطــراف ملتابعــة وعــاج كافــة القضايــا املتعلقــة باآلثــار الناجتــة عــن حالــة الطــوارئ املرتبطــة بأزمــة 	 
فــروس كوفيــد- 19. 

أي اتفــاق ثنائــي بــني أصحــاب العمــل والعاملــني خــارج هــذا االتفــاق، ومبــا ال يتعــارض مــع القانــون، ســيتم احترامــه مــن قبــل 	 
كافــة األطــراف.

يتــم العمــل علــى إنشــاء صنــدوق طــوارئ ملعاجلــة اآلثــار الناجتــة عــن حالــة الطــوارئ، مبــا يشــمل تعويــض أصحــاب العمــل والعمــال 	 
يف املنشــآت الــي اهنــار مركزهــا املــايل كامــا.

لكــن هــذا االتفــاق أجحــف حبــق العاملــني بأجــر، حيــث خالــف االتفــاق قانــون العمــل الــذي يضمــن للعاملــني حقهــم يف أخــذ 
أجــر كامــل عــن عملهــم الكامــل، كمــا أن احلــد األدىن للرواتــب حســب خطــة الطــوارئ )1000 شــيقل( هــو  أقــل مــن احلــد 

األدىن لألجــور )50	1 شــيقل( وأقــل مــن خــط الفقــر املدقــع )مــا يقــارب 2000 شــيقل(. 

مــع العلــم أن هــذه اخلطــة العاجلــة لتفعيــل احلمايــة االجتماعيــة يف ظــل اجلائحــة افتقــرت للرؤيــة الشــاملة الــي تراعــي 
مجيــع القطاعــات االقتصاديــة ومجيــع الفئــات االجتماعيــة، لــذا شــاهبا بعــض النواقــص والثغــرات. مثــا كان مــن الافــت 
عــدم تطــرق االتفــاق املــرم بــني احلكومــة والقطــاع اخلــاص للعاملــني حلســاهبم اخلــاص )يقــدر عددهــم ب 50 ألــف عامــل(9 
والعاملــني يف القطــاع غــر املنظــم أو غــر الرمســي )يقــدر عددهــم ب 270 ألــف عامــل يف الضفــة وغــزة(10. كمــا مل تفــرق 

8  وزارة العمل )2020(، خطة احلد من تأثرات جائحة فروس كوفيد – 19 على العاملني
9  وزارة العمل )2020(، مصدر سبق ذكره.

10  مكتب منظمة العمل الدولية )2019(، مراجعة تقنية للحد األدىن من األجور يف األرض الفلسطينية املحتلة.
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بنــود االتفــاق بــني املنشــآت الصغــرة الــي ال تتجــاوز ارباحهــا بضعــة آالف الــدوالرات واملنشــآت االقتصاديــة الــي تصــل 
أرباحهــا الســنوية ملئــات مايــني الــدوالرات. إن مثــل هــذه السياســة املوحــدة فيهــا إجحــاف حبــق املنشــآت الصغــرة وإعفــاء 
للرأمســال الوطــين مــن حتمــل جــزء أكــر مــن املســؤولية االجتماعيــة يف ظــل اجلائحــة، بالــذات يف ظــل اخلطــاب املتكــرر عــن 

الشــراكة بــني القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص.

ثانيــا: إنشــاء صنــدوق »وقفــة عــز« بقــرار مــن رئيــس الــوزراء د. محمــد اشــتية بهــدف »مواجهــة تداعيــات أزمــة 
انتشــار فيــروس كورونــا يف فلســطن وأبعادهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والصحيــة ... وتعزيــز التضامــن 

والتكافــل بــن مختلــف أبنــاء الشــعب الفلســطيني«11.

بالرغــم مــن أمهيــة هــذه املبــادرة احلكوميــة – بالــذات للفئــات والقطاعــات الــي مل يشــملها الشــق األول مــن خطــة احلمايــة 
االجتماعيــة – ملواجهــة تبعــات اجلائحــة بالتكافــل املجتمعــي، إال أهنــا مل تنجــح يف مجــع املبلــغ الــذي حــدده الصنــدوق 
لنفســه – وهــو 20 مليــون دينــار أردين أو مــا يعــادل تقريبــا 100 مليــون شــيكل. إذ يشــر املوقــع اإللكتــروين للصنــدوق أن 
الترعــات بلغــت 12.5 مليــون دينــار أردين وتعــادل 61 مليــون شــيكل.12 وقــد دفــع هــذا املبلــغ ملســتحقيه علــى ثــاث مراحــل 
ومت توزيعــه كالتــايل: 28 مليــون شــيكل وزعــت علــى 0	 ألــف للعمــال العاطلــني عــن العمــل بواقــع 700 لــكل عامــل؛ 15 
مليــون شــيكل وزعــت علــى 0	 ألــف أســرة متضــررة بواقــع 500 شــيكل لــكل أســرة؛ 2 مليــون شــيكل وزعــت يف القــدس املحتلــة 
للعمــال العاطلــني ولألســر املنكشــفة؛ 6 مليــون شــيكل وزعــت علــى اجلمعيــات اخلريــة يف فلســطني واملخيمــات يف فلســطني 

وســوريا ولبنــان؛ فيمــا صــرف املبلــغ املتبقــي )حــوايل 10 مليــون شــيكل( لدعــم القطــاع الصحــي	1. 

إن أقــل مــا ميكــن قولــه عــن املبالــغ الــي مت توزيعهــا مــن خــال احلكومــة والصنــدوق بأهنــا متواضعــة جــدا وأقــل بكثــر 
مــن أن تشــكل شــبكة محايــة اجتماعيــة، بالــذات إذا مــا قورنــت خبســائر االقتصــاد الفلســطيين الــي قــد تصــل إىل 2.5 مليــار 
دوالر يف هنايــة العــام 2020 حســب توقعــات اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيين	1. يف حــني تشــر بعــض الدراســات أن 
العامليــني يف الداخــل املحتــل خيســرون يوميــا 		 مليــون شــيكل، فيمــا خيســر العاملــون يف القطــاع غــر املنظــم 27 مليــون 
شــيكل يف اليــوم15. لــذا ميكــن القــول بــأن املســاعدات النقديــة وصلــت إىل نســبة قليلــة جــدا مــن العاطلــني واألســر الفقــرة، 
حيــث وصــل عــدد العاطلــني عــن العمــل مؤقتــا بســبب اجلائحــة 867 ألــف، هــذا باإلضافــة لعــدد العاطلــني عــن العمــل قبــل 
اجلائحــة وهــو 257 ألــف، فيمــا يتوقــع أن تــزداد نســبة األســر الفقــرة إىل %0	 يف الضفــة و %	6 يف غــزة16. مــع العلــم أن 
نســبة احلقيقيــة للعائــات الفقــرة رمبــا تكــون أكثــر مــن ذلــك إذا مــا أخذنــا يف عــني االعتبــار أن الســلطة منــذ شــهر نيســان 
2020 وحــى تشــرين الثــاين مل تنتظــم بدفــع رواتــب موظفيهــا بشــكل كامــل بســبب أزمــة املقاصــة، وتزامــن ذلــك مــع انقطــاع 

العمــال عــن العمــل بالســوق اإلســرائيلي لفتــرات متباينــة، وقــد أبلغــت املنشــآت اإلقتصاديــة أن %71 منهــا قــد أغلقــت أبواهبــا 
لفتــرات متباينــة17، كمــا أبلغــت %	1 مــن املنشــآت أهنــا اضطــرت إىل تســريح جــزء مــن العاملــني لديهــا18، بينمــا قامــت 9% 

https://www.waqfetizz.ps  11/ صندوق وقفة عز.
12  نفس املصدر.

https://www.youtube.com/watch?v=56rx6lgkHdU 1   أنظر الدقيقة 9:20 من املؤمتر الصحفي	
	799   1	http://pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID= مقابلــة مــع د. عــا عــوض، رئيســة اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيين بتاريــخ 6 أيلــول 

2020
15  أشرف مسارة )2020(، اخلسائر واخلاسرون جراء أزمة كورونا يف األراضي الفلسطينية، مرصد السياسات االجتماعية واالقتصادية، رام اهلل.

16  املرجع السابق.
17   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين ووزارة اإلقتصاد الفلسطينية، بيان بتاريخ 16\11\2020

18   املصدر السابق
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مــن املؤسســات بتخفيــض أجــور ورواتــب العاملــني لديهــا19، و%11 مــن املؤسســات قامــت بإعطــاء العاملــني لديهــا إجــازات 
من دون راتب20. وهنا ال بد من اإلشــارة إىل أن االســتجابة احلكومية هلذه التحديات بقيت حمدودوة ومل تتجاوز حســب 
املصــادر الــي مت حصرهــا تعويــض 70 شــركة مببلــغ إمجــايل 800 ألــف دوالر أي مبعــدل دون 12 ألــف دوالر للشــركة فيمــا 
بلــغ عــدد املنشــآت الــي تأثــرت باإلغاقــات مــا يزيــد علــى 100 ألــف منشــأة يف الضفــة والقطــاع. وحســب تقديــرات اجلهــاز 

املركــزي لإلحصــاء فقــد مــا يزيــد علــى 66 ألــف عامــل عملهــم بشــكل كامــل خــال عــام 2020.

ال بــد أيضــا مــن اإلشــارة إىل وجــود بعــض شــبهات الفســاد واملحســوبية يف توزيــع دفعــات الصنــدوق  املذكــورة أعــاه، فقــد 
أعلــن أحــد أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة للصنــدوق عــن نيتهــم تشــكيل جلنــة حتقيــق يف هــذه الشــبهات21، إال أن نتائــج هــذا 

التحقيــق مل تنشــر بعــد.

ثالثــًا: التوجــه نحــو تشــكيل جلــان طــوارئ محليــة ذات طابــع تطوعــي يف القــرى والبلــدات واملخيمــات، 
إجــراءات  تنفيــذ  الرســمية يف ضمــان  واجلهــات  األمــن  أجهــزة  اللجــان مبســاعدة  هــذه  اضطلعــت  حيــث 
احلجــر والتباعــد االجتماعــي، نشــر التوعيــة حــول الفيــروس، جمــع التبرعــات املاديــة والعينيــة، ومســاعدة 
األســر احملتاجــة. ممــا ال شــك فيــه ان هــذا اجلهــد التطوعــي والتكاتــف االجتماعــي ليــس جديــدًا علــى 
املجتمــع الفلســطيني، فقــد ســاهمت هــذه اجلهــود التطوعيــة تاريخيــًا باســتدامة املجتمــع ومتاســكه خــال 
االنتفاضــات واألزمــات املتتاليــة. وبالفعــل قامــت هــذه اللجــان بــدور مهــم »يف تطبيــق اإلجــراءات والتدابيــر 
الوقائيــة، ال ســيما يف املناطــق التــي ال تخضــع للســيطرة الكاملــة لألجهــزة الرســمية الفلســطينية بفعــل 
القيــود التــي تفرضهــا ســلطات االحتــال اإلســرائيلي، كمــا قامــت بجهــود عاليــة ومهمــة يف مجــال تقــدمي 

املســاعدات االجتماعيــة للفئــات املتأثــرة مــن األزمــة«.22

لكنهــا أيضــا القــت العديــد مــن االنتقــادات علــى املســتوى الشــعيب واملؤسســايت خلصهــا ديــوان املظــامل الفلســطيين علــى النحــو 
التايل: -	2

إطارهــا القانــوين الناظــم: مل يســتند تشــكيل جلــان الطــوارئ إىل قانــون الدفــاع املــدين واألنظمــة الصــادرة مبوجبــه ممــا أدى 	 
لغيــاب آليــة واضحــة وموحــدة يف تشــكيل اللجــان وحتديــد مرجعيتهــا القانونيــة وتبعيتهــا اإلداريــة. وقــد أدى عــدم وضــوح مرجعيــة 
وصاحيــة جلــان الطــوارئ ملقتــل املواطــن عمــاد الديــن دويــكات يف باطــة البلــد نابلــس – وهــو أمــني ســر حركــة فتــح يف املحافظــة 
ومســؤول يف جلنــة الطــوارئ – علــى يــد أحــد عناصــر األجهــزة األمنيــة.	2 ففــي الوقــت الــذي أصــر أفــراد العناصــر األمنيــة تطبيــق 
احلجــر وإغــاق بعــض املحــات املفتوحــة أصــر دويــكات علــى ان لديــه تصريــح مــن املحافــظ وهــو مــا قــاد ملشــادة كاميــة انتهــت 

مبقتــل دويــكات وإصابــة أحــد أقاربــه.

احترامهــا حلقــوق املواطنــني: حــذر ديــوان املظــامل بنــاء علــى جمموعــة مــن الشــكاوى الــي وصلتــه إىل أن ســلوك وتصرفــات 	 
أعضــاء جلــان الطــوارئ شــكل تقييــدا حلقــوق وحريــات املواطنــني يف احلركــة واخلصوصيــة. وقــد شــكلت هــذه الســلوكيات خرقــا 

19   املصدر السابق
20   املصدر السابق

21  مقال نشر يف موقع رام اهلل اإلخباري بتاريخ 20\05\2020
22  اهليئــة املســتقل حلقــوق االنســان )2020(، ورقــة عمــل رقــم 2، حــول جلــان الطــوارئ املحليــة املشــكلة يف ســياق مواجهــة جائحــة فــروس كورونــا املســتجد يف الضفــة 

الغربية.
	2  املرجع السابق، بتصرف ص2 – 	. 

	6  2	https://ichr.ps/ar/1/26/29 انظر القصة كاملة على موقع اهليئة املستقلة حلقوق االنسان على الرابط 
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للحقــوق واحلريــات الــي يكفلهــا القانــون األساســي وقانــون حقــوق اإلنســان بالــذات ألهنــا مورســت مــن قبــل اشــخاص ال يتمتعــون 
بالصفــة الرمسيــة. 

شــفافيتها ونزاهتهــا يف التعامــل املواطنــني: وصلــت ديــوان املظــامل العديــد مــن الشــكاوى حــول عــدم العدالــة يف توزيــع املســاعدات 	 
ويف عــدم املســاواة يف التعامــل مــع مجيــع املواطنــني حســب معايــر موحــدة.

تركيبتهــا احلزبيــة: إذ تبــني أن الطابــع احلــزيب هــو الطابــع الغالــب يف تشــكيل جلــان الطــوارئ مــن خــال ســيطرة تنظيــم فتــح 	 
بدعــم مــن األجهــزة األمنيــة وحمافظــي املحافظــات علــى تشــكيل وإدارة هــذه اللجــان. مــع العلــم أن هــذا الطابــع احلــزيب الغالــب 
رفــض وأعــاق مشــاركة املبــادرات الفرديــة يف تشــكيل اللجــان ويف قبــول أطيــاف حزبيــة أخــرى داخلهــا. يف هــذه النقطــة األخــرة 
جيــدر اإلشــارة أن األجهــزة األمنيــة قــد اعتقلــت بعــض النشــطاء ممــن بــادروا جلمــع الترعــات وتوزيعهــا خــارج إطــار جلــان 

الطــوارئ25.

يف النهايــة ميكــن القــول إن فــرض إجــراءات احلجــر الصحــي ومــا مثلــه مــن شــلل للحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة مترافقــا 
مــع عــدم قــدرة الســلطة باالضطــاع بدورهــا االجتماعــي يف ســد احتياجــات النــاس خلــق حالــة مــن عــدم الثقــة باحلكومــة 
وسياســاهتا وخطاباهتــا قــادت حلالــة متلمــل علــى املســتوى الشــعيب رأينهــا يف اجلماهــر الغفــرة الــي طالبــت بــأداء صــاة 
عيــد الفطــر يف اجلوامــع واســتئناف احليــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة. مــع العلــم أن احلكومــة انصاعــت هلــذا التملمــل 
الشــعيب بعــد إصابــة مواطنــني يف خميــم الدهيشــة علــى يــد األجهــزة األمنيــة26 تبعتهــا مواجهــات واطــاق نــار علــى املواطنــني 
يف طوبــاس ومظاهــرات ليليــة حاشــدة يف اخلليــل وجنــني وســلفيت27، إال ان إجــراءات احلجــر العــام بعــد العيــد كانــت مــا زالــت 

تفــرض وترفــع حســب احلاجــة وحســب تقديــرات احلكومــة. 

يف اجلانــب اآلخــر مــن املشــهد، كان هنــاك متلمــل مــن قبــل رأس املــال وأصحــاب املصــاحل االقتصاديــة الكــرى منــذ األســبوع 
األول للحجــر العــام، وقــد متثــل بتوجيــه كتــاب لرئيــس الــوزراء بتاريــخ األول مــن نيســان صــادر عــن املجلــس التنســيقي 
ملؤسســات القطــاع اخلــاص للمطالبــة بـــ »إعــادة جزئيــة لألعمــال االقتصاديــة« كمــا يشــر عنــوان الكتــاب28. وصــل هــذا 
التملمــل ذروتــه يف 12 متــوز اثــر متديــد إجــراءات احلجــر العــام ملــدة 	 أيــام يف أربعــة حمافظــات )رام اهلل والبــرة، اخلليــل، 
نابلــس، وبيــت حلــم(، فقــد أدت ضغوطــات الغــرف التجاريــة إىل إعانــات متضاربــة مــن كل حمافــظ وبشــكل منفــرد باســتثناء 
مدينتــه مــن إجــراءات احلجــر وهــو مــا ســبب الكثــر مــن التخبــط يف تصرحيــات املســؤولني املختلفــني يف احلكومــة فبــدت 
احلكومــة منقســمة علــى ذاهتــا يف اختــاذ قــرار موحــد بشــأن احلجــر. إال ان رئيــس الــوزراء أعلــن يف صبــاح اليــوم التــايل 
اســتمرار اإلغــاق حلــني االجتمــاع مــع الغــرف التجاريــة لرفــع توصيــات جديــدة29، فــكان القــرار النهائــي هــو إلغــاء متديــد 
احلجــر يف حينــه. مــع العلــم أنــه مل يصــدر أي قــرار باســتئناف احلجــر العــام منــذ هــذه احلادثــة، حــى يف اليــوم الــذي شــهد 
	1 حالــة وفــاة بالفــروس يف أواخــر شــهر أيلــول، حــى إصــدار احلكومــة قرارهــا باإلغــاق أيــام اجلمــع والســبت ويوميــا مــن 

الســاعة الســابعة مســاء، دون دراســة وتوضيــح حــول أثــر هــذه اإلغاقــات اجلزئيــة علــى منحنيــات اإلصابــة والوفــاة.

 www.ICHR.ps \2020، مت احلصول عليها من املوقع اإللكتروين	25 ورقة موقف صادرة عن اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان بتاريخ 15\
 26	https://ichr.ps/ar/1/26/287 اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان 

http://shahed.cc/news/2	68   27
http://www.banksnews.ps/news/5e9c6b	bef8aed61c011f	7f   28

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1	06d528y		599210	Y1	06d528   29
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يف الشأن الصحي بشكل خاص 
يعتــر احلــق يف الصحــة حقــا أساســيا مثــل باقــي احلقــوق الــي كفلهــا اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان وباقــي االتفاقيــات 
واملعاهــدات الدوليــة، حيــث حيــق لــكل إنســان التمتــع بأعلــى مســتوى صحــي ميكــن بلوغــه مبــا يضمــن لــه العيــش بكرامــة.0	 
إال أنــه ويف العقــود األخــرة تراجــع أو تــآكل هــذا احلــق الــذي كفلتــه املواثيــق واملعاهــدات الدوليــة يف كثــر مــن دول العــامل 
بفعــل ضغــط سياســات ووصفــات املؤسســات املاليــة الدوليــة )البنــك الــدويل وصنــدوق النقــد الــدويل( حنــو حتريــر االقتصــاد 
وخصخصــة اخلدمــات العامــة. كانــت أوىل النتائــج املباشــرة ملثــل هــذه السياســات هــي ختفيــض اإلنفــاق احلكومــي علــى 
تقــدمي اخلدمــات العامــة – مبــا فيهــا اخلدمــات الصحيــة – وزيــادة اســتثمارات الشــركات اخلاصــة اهلادفــة للربــح ممــا حــول 
اخلدمــات الصحيــة إىل ســلعة خاضعــة لقانــون العــرض والطلــب ومبــدأ الربــح. بكلمــات أخــرى، أصبــح الوصــول إىل الرعايــة 
الصحيــة - إىل حــد بعيــد جــدا - مرهونــا بالقــدرة املاليــة لألفــراد بــدال مــن كونــه حــق أساســي كفلتــه املواثيــق الدوليــة، 

فســاءت األحــوال الصحيــة للشــرائح الفقــرة واملهمشــة ممــن ال ميلكــون دفــع مثــن الطبابــة.

إن هــذا الســيناريو الــذي تكــرر يف الكثــر مــن دول العــامل ينطبــق علــى الســلطة الفلســطينية الــي اعتمــدت اقتصــاد الســوق 
احلــر منــذ تأسيســها ورضخــت لسياســات اخلصخصــة الــي متليهــا املؤسســات الدوليــة. بالتــايل ميكــن القــول أن النظــام 
الصحــي والبنيــة التحتيــة للصحــة العامــة هــي ليســت أولويــة لــدى احلكومــات الفلســطينية املتعاقبــة بعــد أن انســحبت 
تدرجييــا مــن جمــال اخلدمــات االجتماعيــة، حيــث تنفــق احلكومــة %		 مــن إمجــايل اإلنفــاق علــى الصحــة فيمــا تتحمــل 
اأُلســر )املرضــى( مــا نســبته %5.5	.1	 كمــا يظهــر هــذا االنســحاب مــن جمــال اخلدمــات العامــة جليــا مــن خــال الفروقــات 
الشاســعة يف توزيــع املوازنــة العامــة الــي يذهــب معظمهــا للشــأن األمــين فيمــا تعــاين باقــي الــوزارات اخلدميــة شــحا يف 
املصــادر وبالتــايل عــدم جاهزيتهــا خلدمــة املواطنــني. تعتــر هــذه الفروقــات يف توزيــع املوازنــة بــني القطاعــات املختلفــة خلــا 
هيكليــا مــا زالــت تعــاين منــه املوازنــة العامــة.2	 وينعكــس هــذا اخللــل بشــكل أساســي مــن خــال تــدين حصــة قطــاع اخلدمــات 
مــن املوازنــة العامــة، حيــث بلغــت موازنــة أربعــة وزارات جمتمعــة )الصحــة والتعليــم والتنميــة االجتماعيــة والزراعــة( 0%	 

فقــط مــن موازنــة العــام 2017 بينمــا حظــي قطــاع األمــن منفــردا علــى 26%.		

فيمــا يتعلــق بالقطــاع الصحــي، ينعكــس هــذا اإلمهــال علــى شــكل نقــص يف التجهيــزات الطبيــة والــكادر البشــري يف القطــاع 
الصحــي احلكومــي، هــذا باإلضافــة لنقــص يف العديــد مــن التخصصــات الطبيــة يف جمــال األورام، والطــب النفســي وأمــراض 
الــدم وجراحــة األوعيــة والعنايــة واملركــزة واألمــراض العصبيــة وحديثــي الــوالدة.		 كمــا ينعكــس هــذا اإلمهــال مــن خــال 

العديــد مــن املؤشــرات الصحيــة املتدنيــة باملقارنــة مــع املقاييــس العامليــة نذكــر منهــا: -

نســبة عــدد األطبــاء إىل إمجــايل عــدد الســكان: هنــاك  1.1 طبيــب عامــل يف القطــاع احلكومــي لــكل 1000 مواطــن، جتــدر اإلشــارة 	 
هنــا أنــه لدينــا أيضــا 1 رجــل أمــن لــكل 80 مواطــن.5	

0	  مــادة 12 مــن العهــد الــدويل للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة للعــام 1966 كمــا ورد يف دراســة جلــان العمــل الصحــي )2019(، اخلصخصــة يف القطــاع 
الصحــي وتأثراهتــا علــى الوصــول العــادل للصحــة 

1	  املرجع السابق
2	  ماس )2019(، ورقة خلفية: جلسة طاولة مستديرة )5(: أداء املوازنة العامة يف 2018 باملقارنة مع 2017 وأزمة إيرادات املقاصة 2019.

		  ماس )2019(، مصدر سابق؛ أنظر أيضا ورقة الفريق األهلي لدعم شفافية املوازنة العامة، التقرير السنوي ملوازنة 2017، صدر يف شباط 2018
		 جلان العمل الصحي )2019(، مرجع سابق 

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/12/1	/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D    	5
9%8	%D8%B	%D9%8	%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%8	%D9%81%D9%8	%D8%B	%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%8	%D8%A	%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%8	%D8%B5%D8%AD%D8%A9
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نســبة عــدد االســرة الطبيــة املتوفــرة إىل عــدد الســكان: هنــاك 	.162 ســرير لــكل 100,000 مواطــن )أي ســرير واحــد لــكل 	 
	616.1 مواطــن(. وهــي متثــل ثلــث النســبة يف دول منظمــة التعــاون االقتصــادي ونصــف املقيــاس العاملــي.6	

التصنيــف مــن حيــث تقــدمي اخلدمــات الصحيــة: صنفــت فلســطني يف املرتبــة 	11 حســب تقريــر التنميــة البشــرية الصــادر عــن 	 
هيئــة األمــم املتحــدة.7	

رغــم كل املحــاوالت واجلهــود املبذولــة مــن قبــل احلكومــة ووزارة الصحــة فيهــا، إال أن خدمــات الرعايــة الصحيــة ظلــت خــال 	 
اجلائحــة – كمــا قبلهــا – حمكومــة باإلطــار النيوليــرايل الــذي انتهجتــه الســلطة منــذ تأسيســها وبواقــع النظــام الصحــي 

الفلســطيين قليــل التجهيــز مــن حيــث املعــدات والــكادر البشــري، ناهيــك عــن قلــة اخلــرة يف التعامــل مــع األوبئــة.

امــا عــن السياســات الصحيــة املباشــرة يف إدارة األزمــة، فقــد أشــادت منظمــة الصحــة العامليــة يف بدايــة األزمــة باإلجــراءات 
واخلطــوات املتقدمــة الــي قامــت هبــا احلكومــة8	، وقــد احتفــت احلكومــة كثــرا مبثــل هــذه اإلشــادة الــي تعــزز صــورة 
احلكومــة والســلطة كدولــة مســتقلة ذات ســيادة. بينمــا كان األجــدر باحلكومــة االبتعــاد عــن مثــل هــذه الصــورة املتخيلــة 
والتركيــز علــى كوهنــا ســلطة حتــت االحتــال وعلــى أن املســؤولية الصحيــة تقــع علــى عاتــق ســلطات االحتــال حســب 
القوانــني واملعاهــدات الدوليــة. مــن جهــة أخــرى، فقــد فرضــت هــذه اإلجــراءات واخلطــوات املتقدمــة مبعــزل عــن توفــر نظــام 
محايــة اجتماعيــة واقتصاديــة يلــيب االحتياجــات األساســية واليوميــة لعشــرات آالف العمــال واملوظفــني الذيــن تراجعــت أو 

انقطعــت مصــادر دخلهــم.

مــن خــال حتليــل بســيط لإلحصائيــات الــي توفرهــا منظمــة الصحــة العامليــة، ميكــن االســتنتاج أن الســلطة الفلســطينية 
فشــلت بالقيــام بعــدد كايف مــن الفحوصــات، حيــث أن معــدل الفحوصــات الــي قامــت هبــا وزارة الصحــة الفلســطينية مل 
تتجــاوز 5.7 فحــص لــكل ألــف مواطــن، وهــي نســبة متدنيــة باملقاييــس العامليــة )انظــر الشــكل رقــم 1(. كمــا أن الســلطة 

الفلســطينية فشــلت حــى اللحظــة مــن تأمــني أحــد اللقاحــات الــي مت تطويرهــا ملكافحــة الفــروس.  

يف ظــل هــذا الواقــع كان هنــاك العديــد مــن االنتقــادات واملاحظــات علــى سياســات وإجــراءات احلكومــة يف التعامــل مــع 
اجلائحــة أمههــا: - 

أن أحــد أهــم اســتراتيجيات تســويق النمــوذج النيوليبــرايل هــي أن القطــاع اخلــاص أكثــر كفــاءة وفاعليــة ومهنيــة يف تقــدمي 	 
اخلدمــات االجتماعيــة علــى العكــس مــن البنيــة البروقراطيــة احلكوميــة الفاســدة وغــر الكفــؤة. وبالتــايل مت تصديــع رأس 
اجلمهــور علــى امتــداد العقــد املاضــي باملقــاالت املكتوبــة والرامــج اإلذاعيــة والتلفزيونيــة الــي تنظــر وجتمــل الشــراكة بــني القطــاع 
اخلــاص واحلكومــي )عــادة يضــاف هلمــا القطــاع األهلــي(. ففــي ظــل اجلائحــة ظلــت هــذه االســتراتيجية جمــرد لغــط إذاعــي 
ومهــين وأكادميــي بعيــد كل البعــد عــن أرض الواقــع، فلــم تكشــف لنــا اجلائحــة عــن أي مظاهــر ملموســة حلالــة التكامــل أو شــراكة 
بــني القطــاع الصحــي اخلــاص والعــام. مثــا، مل تتضمــن قوانــني وتعليمــات الطــوارئ الصــادرة أي إلــزام أو طلــب مــن املستشــفيات 
اخلاصــة لتقــدمي حــد معــني مــن املــوارد البشــرية واملاديــة ملواجهــة اجلائحــة. مــع العلــم أن الســماح لبعــض املختــرات اخلاصــة 
بتقــدمي خدمــة إجــراء الفحــص )مدفوعــة األجــر( لصــاحل الشــركات واملؤسســات الراغبــة »باالطمئنــان« علــى ســامة موظفيهــا 
هــو مســألة تــدور حوهلــا الكثــر مــن عامــات االســتفهام وشــبهات اســتغال اجلائحــة لتحقيــق الربــح، بالــذات يف الوقــت الــذي 
عانــت منــه احلكومــة – كمــا هــي حــال معظــم دول العــامل – مــن شــح مســحات الفحــص، ناهيــك عــن شــبهة الفســاد حــول الســماح 

6	  معهد أحباث السياسات االقتصادية الفلسطيين – ماس )2020(، تقييم القطاع الصحي الفلسطيين: دراسة حتليلية على املستوى الكلي
/https://www.al-bayader.org/2020/06/	82572  	7

 /http://www.moh.ps/mohsite/index/ArticleView/ArticleId/	851/Language انظر موقع وزارة الصحة الفلسطينية   	8
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لبعــض املختــرات دون غرهــا. 

أدى النقــص احلــاد يف الــكادر الطــيب إىل مضاعفــة ســاعات عملهــم وإىل مراكمــة الكثــر مــن الضغــط اجلســدي والنفســي عليهــم. 	 
مثــا، يف األســابيع األوىل مــن وصــول اجلائحــة كان هنــاك فقــط 11 عامــل وعاملــة يقومــون بفحــص مجيــع العينــات املســحوبة 
يف الضفــة، وقــد توزعــوا علــى خمتريــن حكوميــني يف رام اهلل وبيــت حلــم )مت مضاعفــة مراكــز الفحــص لتشــمل نابلــس واخلليــل 
ومــدن أخــرى(. تعــرض هــؤالء لضغــوط جســدية ونفســية عاليــة بســبب طــول ســاعات العمــل الــي وصلــت يف بعــض األحيــان لـــ 
16 ســاعة عمــل متواصلــة وبســبب انقطاعهــم عــن أســرهم لفتــرات طويلــة باإلضافــة لضغــط التعامــل مــع فايــروس خطــر وغــر 

معروف9	.

إن إمهــال احلكومــات الفلســطينية املتعاقبــة للقطــاع الصحــي وعــدم ختصيــص املــوارد املاليــة الازمــة مــن خــال املوازنــة العامــة 	 
انعكــس اثنــاء اجلائحــة مــن خــال النقــص الواضــح يف التجهيــزات الصحيــة والطبيــة يف املستشــفيات املراكــز الطبيــة احلكوميــة. 
وقــد حــد ذلــك مــن القــدرة االســتيعابية للمؤسســات للمرضــى وإىل اعتمــاد احلكومــة علــى وعــي املصابــني يف االنضبــاط وحجــر 
أنفســهم بأنفســهم. يف املجمــل، حرمــت اســتراتيجية احلجــر املــزنيل الشــخصي الكثــر مــن املصابــني احلصــول علــى حقهــم يف 
خدمــات الرعايــة الصحيــة الازمــة والواجــب علــى احلكومــة والــوزارة تقدميهــا، ناهيــك عــن أن مثــل هــذه االســتراتيجية ترتكــز 
علــى مســتوى الوعــي الشــخصي للمصــاب ممــا يعــرض املحيطــني بــه لإلصابــة يف حــال غيــاب الوعــي الــازم. مــع العلــم أن 
احلكومــة جنحــت يف بدايــة اجلائحــة وبســبب العــدد القليــل جــدا للمصابــني مــن توفــر مراكــز حجــر مائمــة، إال أنــه مــع ازديــاد 
أعــداد املصابــني بــدأت معايــر مراكــز احلجــر تنحــدر شــيئا فشــيئا. مثــا، كان هنــاك الكثــر مــن التذمــر حــول مســتوى جاهزيــة 
مركــز احلجــر يف أرحيــا واملخصــص الســتقبال املواطنــني العائديــن مــن اخلــارج، ويف هنايــة االمــر مل يوافــق العائــدون علــى دخــول 

احلجــر ومســح هلــم حجــر أنفســهم يف منازهلــم.

كان مــن املســتغرب حتميــل احلكومــة الفلســطينية – كمــا هــو احلــال يف العديــد مــن دول املنطقــة والعــامل – كامــل تكلفــة فحــص 	 
الكورونــا للمواطــن. رمبــا كان مــن املقبــول واملنطقــي فــرض رســوم رمزيــة، إال أنــه ال يوجــد مــا يــرر إلقــاء التكلفــة كاملــة علــى 
كاهــل املواطــن إال مــن املنظــور النيوليبــرايل الــذي ال يــرى أن تقــدمي الرعايــة الصحيــة األساســية واملجانيــة هــو واجــب احلكومــة 
– بالــذات بســبب الظــروف االقتصاديــة الصعبــة الــي خلقتهــا اجلائحــة. ومــع ذلــك، مــا زال هنــاك الكثــر مــن عــدم الوضــوح 
يف آليــات إجــراء الفحــص ســواء مــن حيــث اخيــار العينــات العشــوائية أو تكلفــة إجــراء الفحــص. بشــكل عــام، ال يعفــى مــن دفــع 
الرســوم إال مــن ثبــت أنــه خمالــط مــن الدرجــة األوىل، لكــن االشــتباه باإلصابــة ال يعفــي مــن دفــع التكلفــة وقيمتهــا 0	150 شــيكل 
)مــا يعــادل $		(. كمــا فرضــت احلكومــة رســوم مماثلــة علــى اصــدار شــهادة خلــو مــن الفــروس. مــا يؤكــد هــذا التوجــه الرحبــي 
يف التعامــل مــع اجلائحــة إن احلكومــة مسحــت ألحــد اجلامعــات اخلاصــة يف أحــد الضواحــي »الراقيــة« يف مدينــة رام اهلل بإجــراء 

الفحــص، إال أن التكلفــة يف هــذه احلالــة تصــل اىل 250 شــيكل أي بنســبة %160 عمــا هــي عليــه لــدى اجلهــات احلكوميــة. 

أن مســألة الفســاد اإلداري واملــايل للســلطة الفلســطينية هــي دائمــا أحــد أهــم اجلوانــب الــي يتــم التطــرق هلــا عنــد تقييــم أدائهــا. 	 
يف بياهنــا الصحفــي يــوم 25 شــباط 2020 أعلنــت وزارة الصحــة أهنــا عممــت علــى مجيــع املختــرات الطبيــة االمتنــاع عــن إجــراء 
فحــص كورونــا لضمــان ســامة املواطنــني وإجــراء املتابعــة الصحيــة الازمــة مــع التشــديد علــى أنــه ســيتم ماحقــة املخالفــني 
قانونيــا1	. لــذا، ال بــد مــن التســاؤل حــول اآلليــة واملعايــر الــي مت مــن خاهلــا الســماح لبعــض خمتــرات القطــاع اخلــاص دون 
غرهــا بإجــراء الفحوصــات، بالــذات يف الوقــت الــذي أظهــرت فيــه هــذه املختــرات عــدم كفــاءة بعــد صــدور نتائــج خاطئــة عــن أحــد 

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1	bd9c0ey		119		58Y1	bd9c0e   	9
0	  مت ختفيض املبلغ اىل 120 شيكل

   https//:wafa.ps/ar_page.aspx?id6=EW	7Ja870975819	8	a6EW	7J   	1   
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هــذه املختــرات ممــا اضطــره لاعتــذار علــى وســائل التواصــل االجتماعــي كمــا اضطــرت الــوزارة لســحب ترخيــص إجــراء البحــث 
مــن مجيــع املختــرات اخلاصــة، لتعــود وتعطيهــا لعــدد مــن املختــرات فيمــا بعــد إلجــراء الفحــص الســريع.

مل تصــدر احلكومــة أيــة قوانــني أو تعليمــات تلــزم شــركات التأمــني إلدراج فحــص كورونــا ضمــن خدماهتــا. مــع العلــم ان إلــزام 	 
قطــاع التأمــني بتحمــل تكلفــة الفحــص أو حــى جــزء منــه هــو نــوع مــن التكافــل املجتمعــي واملســؤولية املجتمعيــة الواجبــة علــى 

الشــركات الكــرى، وتطبيــٌق عملــي خلطــاب الشــراكة بــني القطــاع العــام واخلــاص.

كانــت هــذه بعــض املاحظــات واالنتقــادات حــول إجــراءات وقــرارات احلكومــة يف التعامــل مــع اجلائحــة الصحيــة. مــع التذكــر 
أن إمهــال القطــاع الصحــي مــن قبــل احلكومــات املتعاقبــة أدى إىل تقصــر احلكومــة يف توفــر حــق مجيــع مواطنيهــا 
خبدمــات صحيــة مائمــة وفيهــا صــون للكرامــة. وهــي انتقــادات مل تســتطع احلكومــة معاجلتهــا بعــد بالسياســات وباخلطــاب 
الشــعارايت وال حــى باحللــول األمنيــة الحتــواء الفــروس. وهــو مــا خلــق حالــة مــن عــدم الثقــة باحلكومــة وسياســاهتا 
وخطاباهتــا وقــد كان لعــدم الثقــة دورا مهمــا يف جتــاوز النــاس لكثــر مــن القــرارات احلكوميــة فخرجــت العديــد مــن األصــوات 
املعــارض - علــى املســتوى الشــعيب أو علــى مســتوى املصــاحل رأس املــال - للسياســات واإلجــراءات احلكوميــة املتبعــة كانــت 

الغلبــة فيهــا للقــوى االقتصاديــة علــى حســاب احلــق يف الصحــة.

خامتة
حاولــت هــذه الورقــة تقييــم دور وأداء احلكومــة يف ظــل جائحــة كورونــا مــن منظــور احلــق يف الصحــة مــن خــال رصدهــا 
لسياســات وإجــراءات وقــرارات احلكومــة الفلســطينية يف مواجهــة اجلائحــة. حيــث خلصــت إىل أن أداء احلكومــة شــابه الكثــر 
مــن الثغــرات تعــود يف جــزء منهــا ألســباب تقنيــة )مثــل عــدم الكفــاءة والفســاد املــايل واإلداري( إال أن اجلــزء األكــر مــن هــذه 
الثغــرات يعــود ألســباب بنيويــة تتعلــق بتبــين احلكومــة هنجــا نيوليبراليــا قادهــا للتخلــي عــن الــدور االجتماعــي املنــاط هبــا 
ومهــد لتســليع اخلدمــات الصحيــة )واخلدمــات االجتماعيــة عمومــا(، وهــو مــا أدى إىل انكشــاف شــرائح واســعة مــن الطبقــات 

الفقــرة واملهمشــة وانتهــاك حقهــم يف احلصــول علــى خدمــات صحيــة تضمــن هلــم عيشــا كرميــا. 
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التوصيات:
ضــرورة إعــادة النظــر يف جممــل السياســات الصحيــة والتنمويــة للســلطة الفلســطينية، وخصوصــا مــن ناحيــة توزيــع املوازنــة . 1

وإعــادة اإلعتبــار للموازنــة التطويريــة يف القطــاع الصحــي، فمــن غــر املعقــول بقــاء هــذا اإلنفــاق املســتعر علــى التحويــات الطبيــة 
مبقابــل عــدم اإلســتثمار يف توطــني اخلدمــة الطبيــة يف املستشــفيات املحليــة وخصوصــا احلكوميــة.

ضــرورة وجــود قانــون ملــزم ينظــم التأمــني الصحــي العــادل والشــامل واإللزامــي لكافــة املواطنــني، حيــث يســعى هــذا التأمــني خللــق . 2
التضامــن االجتماعــي عــن طريــق فــرض ضريبــة ونســبة مشــاركة علــى الدخــل، يضــاف هلــا مســامهات احلكومــة املباشــرة، وقــد 

يكــون تشــكيل مؤسســة خمتصــة بالتأمــني الصحــي )وقــد يضــاف هلــا فيمــا بعــد أنــواع أخــرى مــن التأمينــات(.

ضــرورة أن تضــع احلكومــة الفلســطينية االحتــال اإلســرائيلي أمــام مســؤولياته بتوفــر الرعايــة الطبيــة مبــا فيهــا اللقاحــات كــون . 	
االحتــال ال يــزال ميــارس ســيطرته علــى األرض ويفــرض نظامــا ممنهجــا للتمييــز العرقــي ضــد الفلســطينيني.

ضــرورة وجــود منظومــة للحمايــة االجتماعيــة تقــوم بالعنايــة باملواطنــني الفلســطينيني وتوفــر اخلدمــات األساســية هلــم، وفــق . 	
منطــق التضامــن االجتماعــي، حبيــث يتــم توفــر ضمــان الدخــل لألســر املحتاجــة خصوصــا يف أوقــات األزمــات.

ضــرورة تفعيــل التشــريعات العماليــة املختلفــة وخصوصــا قانــون العمــل الفلســطيين ورفــع احلــد األدىن لألجــور وتطبيقــه، مبــا . 5
يوفــر نوعــا مــن االســتقرار االقتصــادي للعاملــني الفلســطينيني.

ضــرورة إعــادة التفكــر يف السياســات التنمويــة وخصوصــا تلــك املتعلقــة بالقطــاع الزراعــي، حبيــث يتــم تفعيــل اإلنتــاج األســري . 6
الصغــر واملتوســط مبــا يكفــل توفــر حاجــة الســوق املحلــي مــن جمموعــة مــن املــواد األساســية الغذائيــة خصوصــا ومحايــة 
وتشــجيع هــذا اإلنتــاج خصوصــا عــر الزراعــة البيئيــة وتطبيــق مفهــوم الســيادة علــى الغــذاء، وقــد ظهــرت هــذه احلاجــة مــع تعطــل 

ساســل إنتــاج وجتــارة الغــذاء العامليــة خصوصــا يف الفتــرات األوىل لإلغــاق.
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ملحق بياين رقم )1( يوضح استراتيجيات الفحص لدى السلطة الفلسطينية باملقارنة مع 	 دول 
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ملحق بياين رقم )2(: يوضح الفجوة يف املعدات واللوازم الطبية للقطاع الصحي الفلسطيين اثناء جائحة كورونا
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