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مقدمة

A health worker collects a nasal swab sample for a COVID-19 test in Gaza City. Credit: Habboub/ABACAPRESS.COM.

فرضــت جائحــة كورونــا علــى أنظمــة الرعايــة الصحيــة حــول العالــم
مواجهــة تحديــات غيــر مســبوقة ،واجتــازت هــذه التحديــات فــي بعــض
ً
ـوراّ .
تحمــل فــي ظــل هــذه
األحيــان قــدرة حتــى بعــض األنظمــة األكثــر تطـ
التحديــات العاملــون فــي مجــال الصحــة مســتويات مرتفعــة مــن الضغــط
والقلــق فــي بيئــة عملهــم حيــث كانــوا قائميــن علــى تشــخيص ومعالجــة
مصابــي فيــروس كورونــا وتقديــم خدماتهــم فــي مجــاالت أخــرى عانــت مــن
تحويــل وتقليــص مواردهــا وخاضــت تحديــات جديــدة ملواصلــة عملهــا.
يشـ ّـكل ّ
عمــال الصحــة فئــة معروفــة بمعاناتهــا مــن مســتويات مرتفعــة مــن

ضعــف نتائجهــم الصحيــة بمــا يشــمل اإلرهــاق والقلــق واإلكتئــاب واملعانــاة
املعنويــة واضط ـراب مــا بعــد الصدمــة ،وهــي النتائــج التــي تفاقمــت خــال
الجائحــة .تشــير إحــدى األبحــاث الحديثــة واملنشــورة فــي مجلــة النســيت
إلــى التالــي:

«فاقمــت جائحــة كورونــا مــن عوامــل الخطــورة التنظيميــة
الخارجية—بمــا يشــمل ازديــاد العبــئ الوظيفــي وانحســار القــدرة
علــى التحكــم ببيئــة العمل—كمــا فاقمــت مــن الصدمــة املتعاقبــة
ً
علــى رعايــة املصابيــن شــديدي املــرض .يمثــل هــذا التفاقــم مؤش ـرا
مهمـ ًـا علــى ضعــف الصحــة النفســية التــي يتمتــع بهــا ّ
1
عمــال الصحــة».
فــي األرض الفلســطينية املحتلــة يعانــي النظــام الصحــي ،حتــى قبــل جائحــة
كورونــا ،مــن الهشاشــة والتجزئــة بســبب اإلحتــال العســكري املســتمر
لنصــف قــرن وبســبب الحصــار غيــر القانونــي املفــروض علــى قطــاع
غــزة ،حيــث قـ ّـوض مــن جــودة اإلســتجابة للجائحــة ٌّ
كل مــن العجــز املالــي
والقصــور فــي البنيــة التحتيــة واملــوارد الذيــن تعانــي منــه بشــكل مزمــن وزارة

الصحــة الفلســطينية واملستشــفيات فــي القــدس الشــرقية.2
شــكلت الطواقــم الطبيــة مــن مختلــف التخصصات—بمــن فيهــم
الصيادلــة واملمرضــون واألطبــاء والعاملــون اإلجتماعيــون واملســعفون
وســائقو ســيارات اإلســعاف—خطوط الدفــاع األولــى فــي وجــه جائحــة
كورونــا وذلــك بالتزامــن مــع قيامهــم بمهامهــم األخــرى غيــر املتعلقــة برعايــة
حــاالت اإلصابــة بالفيــروس ،وقــد واجهــت هــذه الطواقــم صعوبــات ّ
جمــة
ً
فــي تشــخيص وعــاج ورعايــة املر�ضــى ،حيــث شــملت هــذه الصعوبــات نقصــا
فــي املــوارد الصحيــة األساســية والكــوادر البشــرية املتخصصــة واألدويــة
واملعــدات الرئيســية باإلضافــة إلــى القيــود املفروضــة علــى حركتهــم وعلــى
حركــة املر�ضــى والهجمــات املتكــررة التــي شــنتها الســلطات اإلسـرائيلية علــى
3
املنشــئات الصحيــة الفلســطينية خــال الجائحــة.
وتفاقمــت هــذه الصعوبــات بســبب إنعــدام املســاواة فــي الوصــول إلــى
لقاحــات فيــروس كورونــا واملســتلزمات الطبيــة األخــرى مثــل معــدات
الوقايــة الشــخصية ،حيــث تلقــى  %60مــن املواطنيــن اإلسـرائيليين اللقــاح
حتــى يونيــو 2021م مقارنــة بنســبة بلغــت  %9فقــط مــن الفلســطينيين
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي ذات الفتــرة ،4وذلــك بالرغــم مــن
الواجــب القانونــي الــذي يقت�ضــي علــى إس ـرائيل ،كقــوة محتلــة ،ضمــان
الوصــول الســريع والشــامل والعــادل للقاحــات لكافــة الســكان الخاضعيــن
.5
لســلطلتها—بمن فيهــم ســكان األرض التــي تحتلهــا
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تقييــم تجــارب العاملين الفلســطينيين في مجال
الصحة خــال جائحة كورونا
تســتند هــذه اإلحاطــة إلــى معلومــات تـ ّـم جمعهــا عبــر مقابــات مــع ّ
عمــال الصحــة فــي األرض الفلســطينية املحتلــة بهــدف التعــرف علــى أثــر الجائحــة علــى
ً
ً
صحتهــم وســامتهم النفســية ،حيــث أجــرت جمعيــة العــون الطبــي للفلســطينيين مقابــات مــع  17عامــا صحيــا  -بواقــع ســبعة مــن الضفــة الغربيــة
وســتة مــن قطــاع غــزة وثالثــة مــن القــدس الشــرقية  -وكان مــن بينهــم أطبــاء وممرضــون وفنيــو مختبــرات ومســعفون تــم اختيارهــم عبــر تواصــل
الجمعيــة مــع كل مــن وزارة الصحــة الفلســطينية وشــركاء الجمعيــة فــي األرض الفلســطينية املحتلــة ،وشــارك هــؤالء ّ
العمــال خــال املقابــات تجاربهــم
ٍ
ل
وأفكارهــم حــو مصــادر الضغــط التــي تعرضــوا لهــا خــال الجائحــة ،وأعبــاء عملهــم ،واللحظــات التــي انطــوت علــى صعوبــات معينــة ،ومصــادر الدعــم
التــي توفــرت لهــم ،واآلليــات التــي اتبعوهــا فــي التعامــل مــع كل ذلــك .وقــد تــم تســجيل املقابــات وتدويــن محتواهــا والتعــرف علــى املواضيــع والقضايــا
التــي كــرر املشــاركون ذكرهــا.
عمــال الصحــة الفلســطينيين للضغــط النف�ســي بعوامــل إجتماعيــة وإقتصاديــة وسياســية ،حيــث ّ
يبيــن بحثنــا الطريقــة التــي ارتبــط بهــا تعــرض ّ
عبــر

املشــاركون فــي املقابــات عــن شــعورهم بالحيــرة وعــدم الجاهزيــة خــال الجائحــة باإلضافــة إلــى تعرضهــم للخــوف والقلــق حيــال ســامتهم وســامة أســرهم،
وهــي التجــارب التــي انتشــرت فــي األرض الفلســطينية املحتلــة بالرغــم مــن أن االختــاف فــي ظــروف وأماكــن العمــل واألدوار الوظيفيــة أدى إلــى بــروز
ً
تحديــات معينــة بشــكل خــاص ،عــاوة علــى أن ظــروف اإلهانــة واإلعتــداء التــي تنطــوي عليهــا الحيــاة تحــت احتــال عســكري فاقمــت مــن حــدة تلــك
التجــارب وحــدة اآلثــار التــي تســببت بهــا الجائحــة.

تــم عقــد هــذه املقابــات قبــل الحــرب اإلس ـرائيلية األخيــرة علــى قطــاع غــزة فــي مايــو 2021م وقبــل املظاه ـرات فــي الضفــة الغربيــة ،بمــا فيهــا القــدس
الشــرقية—والتي قوبلــت بإســتخدام القــوة املفرطــة علــى نطــاق واســع—مما أدى فــي مجملــه إلــى مضاعفــة عجــز املستشــفيات والعيــادات وزيــادة كــم
وشــدة الضغوطــات التــي ّ
عبــر عنهــا املشــاركون فــي املقابــات.6

Palestinian healthcare workers walk as they arrive to collect swab samples from people to be tested for COVID-19 in southern Gaza, 14 January
2021. Credit: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa.

3

مواضيع رئيسية :تنوع أشكال اإلعتداء
عــدم الجاهزيــة ونقــص المــوارد ومشــاهدة
معانــاة المرضــى

يوضــح اإلنتشــار الســريع لفيــروس كورونــا والعــدد الكبيــر مــن ضحايــاه،
ً
ً
حتــى فــي الــدول ذات األنظمــة الصحيــة الجيــدة ،أن عــددا كبيــرا مــن
الــدول عانــت مــن مســتوى جاهزيــة أقــل ممــا تتطلبــه حالــة طــوارئ
صحيــة عامليــة مثــل جائحــة كورونــا .أمــا فــي األرض الفلســطينية املحتلــة
فــإن الجائحــة تزامنــت مــع إســتمرارية تراجــع التنميــة فــي القطــاع
الصحــي ومــا ينطــوي علــى ذلــك مــن نقــص فــي املــوارد البشــرية واملاليــة
َّ
واملاديــة كنتيجــة لالحتــال والحصــار والتقســيم ،وحتمــت هــذه البيئــة
محــدودة املــوارد علــى ّ
عمــال الصحــة الفلســطينيين مواجهــة تحديــات
جديــدة تســببت فــي التأثيــر علــى أداءهــم الوظيفــي وصحتهــم النفســية.
أشــار املشــاركون فــي املقابــات إلــى أن نقــص معــدات الوقايــة الشــخصية
ّ
واملهــارات املهنيــة الخاصــة بالتعامــل مــع مصابــي فيــروس كورونــا شــكل
ً
ً
ً
تحديــا أساســيا لعملهــم ،حيــث ذكــرت طبيبــة مــن الضفــة الغربيــة موقفــا
ُ
طلــب منهــا فيــه إجـراء زيــارة منزليــة ألحــد أوائــل مصابــي الفيــروس فــي مدينــة
ً
ً
نابلــس دون أن تتلقــى تلــك الطبيبــة تدريبــا مخصصــا أو معــدات وقايــة
شــخصية كافيــة لحمايتهــا مــن العــدوى ،ووصفــت الطبيبــة ذلــك املوقــف
ً
علــى أنــه «أحــد أكثــر محطــات حياتهــا املهنيــة إرهاقــا» ،وأضافــت:

«كنــت خائفــة ألنــي لــم أمتلــك املعرفــة الكافيــة بمــا يتعلــق بالفيــروس
أو بعــاج أو بتشــخيص مصابيــه .توســلت ملشــرفي أال أقــوم باملهمــة
ً
ً
ولكــن كانــت هــذه التعليمــات ،وكنــت ســأتلقى تحذي ـرا رســميا لــو لــم
أذهــب .بكيــت عندمــا وصلــت إلــى بيــت مري�ضــي األول؛ تذكــرت بناتــي
ومألنــي الذعــر حيــال إمكانيــة إصابتــي ونقــل العــدوى لهــن».
عــدة مــن ّ
عمــال الصحــة شــاركوا إفــادات مشــابهة وذكــروا أنهــم قامــوا

بش ـراء معــدات الوقايــة الشــخصية علــى نفقتهــم الخاصــة ،حيــث أخبــر
مســعف مــن غــزة الجمعيــة بمــا يلــي:

«أنــا فــي خــط املواجهــة ويتطلــب منــي عملــي التواصــل مــع مصابــي
فيــروس كورونــا ونقلهــم إلــى مراكــز الحجــر أو املستشــفيات.
ً ً
لقــد اضطــررت لش ـراء أقنعتــي وقفازاتــي .كنــت قلقــا جــدا بشــأن
إصابتــي ونقــل العــدوى ألســرتي حيــث أعيــش مــع زوجتــي ووالـ ّ
ـدي.
ً
كنــت قلقــا بشــأن نقــل العــدوى لزوجتــي الحامــل وألبــي الــذي يعانــي
مــن مــرض تنف�ســي».

ً
ّ
شــكل نقــص املــوارد مصــدر ضغــط وقلــق أشــار لــه  12مــن بيــن  17مشــاركا
ـادة فــي عــبء العمــل والحــاالت
فــي املقابــات فقــد تســببت الجائحــة فــي زيـ ٍ
ّ
ّ
لــم يمكــن تفاديهــا ،وتســببت هــذه الزيــادة فــي الحـ ِـد مــن قــدرة عمــال
الصحــة علــى تقديــم الرعايــة التــي احتاجهــا املر�ضــى واملصابــون .يعلــق
أحــد املشــاركين علــى ذلــك بذكــره عملــه فــي وحــدة عنايــة مركــزة فــي القــدس
الشــرقية حيــث أدلــى بمــا يلــي فــي وصــف الضغــط الــذي تعــرض لــه:

ً ً
«لقــد كانــت مشــاهدة معانــاة املصابيــن صعبــة جــدا فأغلبهــم كانــوا
يعانــون مــن الســرطان أو مــن أم ـراض تتطلــب غســيل الكلــى وقــد
تدهــورت حالتهــم الطبيــة جـ ّـراء إصابتهــم بفيــروس كورونــا .لقــد
ً
شــاهدنا مــوت بعضهــم أيضــا».
أفــاد مشــارك آخــر ،وهــو طبيــب مــن القــدس الشــرقية يحمــل رتبــة متقدمــة
فــي مجــال طــب الطــوارئ ووحــدات العنايــة املركــزة ،بالتالــي:

«لقــد شــاهدنا معانــاة مرضانــا وفــي بعــض األحيــان مــوت بعضهــم،
ً
وكان ذلــك مؤملــا لنــا كطواقــم طبيــة .شــعرنا فــي بعــض األحيــان
بالعجــز علــى الرغــم مــن جهودنــا الكبيــرة لتقديــم الرعايــة لهــم،
واألهــم مــن ذلــك أن معظــم مرضانــا كانــوا مــن قطــاع غــزة أو الضفــة
الغربيــة وبعضهــم لــم يصطحبهــم أحــد .لقــد شــعرنا بالحــزن ألنهــم
كانــوا معزوليــن عــن ذويهــم».
وتصــف ُّ
فنيــة تخديــر فــي إحــدى مستشــفيات الخليــل أثــر هــذا املوقــف
عليهــا ّ
كخريجــة حديثــة بقولهــا:
«التحــدي الرئي�ســي كان التعامــل مــع املــوت .مــات معظــم املر�ضــى
ممــن تلقــوا تنفســا اصطناعيــا .كنــا قــد بذلنــا قصــارى جهدنــا إلنقــاذ
حياتهــم ولكنهــم فقدوهــا ...لقــد واجهــت الكثيــر مــن حــاالت املــوت فــي
ســنة عملــي األولــى .ال أحــد يدربــك أو ّ
يجهــزك لهــذا؛ يتوجــب عليــك
خــوض التجربــة والتعامــل معهــا بنفســك».
وتضيــف التالــي فــي وصــف شــعورها بـ»اإلجهــاد العقلــي»:

«حتــى عينــي لــم تتلــق الراحــة فــي منواباتــي الليليــة .كنــت خائفــة مــن
موت أحد مرضاي خالل مناوبتي .في املجمل ،عانيت من اضطرابات
ً
فــي نومــي خاصــة فــي الفتــرة مــا بيــن ســبتمبر وديســمبر ».2020
لــم يقتصــر الشــعور بهــذا األثــر النف�ســي علــى القائميــن علــى عــاج مصابــي
فيــروس كورونــا بــل واجهــه العاملــون فــي الخدمــات األخــرى التــي عانــت مــن
نقــص املــوارد .يقــول ممــرض ذو رتبــة متقدمــة مــن غــزة:

«كانــت هنــاك مشــاعر مــن العجــز .بعــض العالجــات الالزمــة
ملر�ضــى الســرطان غيــر موجــودة فــي غــزة ،وهنــاك عجــز فــي األدويــة
الخاصــة بــاألورام ،وقــد تزايــد عــدد املر�ضــى بســبب الخــوف مــن
الســفر خــارج غــزة وبســبب تقليــص عــدد التحويــات الطبيــة.
فــي ظــل الجائحــة وفــي ظــل مواردنــا املحــدودة ،تحولنــا ملرشــدين
نفســيين ملرضانــا .كان بوســعنا فقــط أن نشــجعهم ونطمئنهــم
ونقــدم لهــم مســكنات األلــم».
ويضيــف املمــرض أن هــذا املوقــف جعلــه يشــعر بـ»اإلرهــاق» وأن «الحــاالت
كانــت مشــابهة لتلــك األوقــات التــي تعرضــت فيهــا غــزة لحــرب».
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الخوف مــن نقل العدوى

فــي ظــل مخالطــة عمــال الصحــة بشــكل مســتمر للمصابيــن تزيــد
مــن خطــر إصابتهــم بالعــدوى و مــن ثــم نقــل الفيــروس ،وهــو األمــر
الــذي جعــل ثالثــة أربــاع املشــاركين فــي املقابــات ،أي  13مــن أصــل
ّ ،17
يعبــروا عــن خوفهــم مــن نقلهــم العــدوى لآلخريــن وخاصــة
أفــراد أســرهم وزمالءهــم واملر�ضــى ذوي الحــاالت الحرجــة .يشــير
طبيــب أورام مــن غــزة إلــى ذلــك بقولــه:

«كنــت شــديد القلــق حــول نقلــي الفيــروس ألســرتي وخاصــة
َّ
لطفلتــي املصابــة ّ
بالتوحــد ذات األعــوام الســت .لقــد علمـ ُـت
أطفالــي الخمســة أن يأخــذوا كافــة إج ـراءات الوقايــة ولكنــي
أيقنــت أن إحتمــال نقلــي للفيــروس إلــى البيــت ومــن ثــم العــدوى
ً
ألطفالــي كان كبي ـرا .يــا لــه مــن ذنــب ال ُيحتمــل».
ازدادت حــدة هــذا الشــعور عندمــا ارتفــع عــدد حــاالت اإلصابــة
واملــوت ،عندمــا كان هنالــك شـ ٌـح فــي معــدات الوقايــة الشــخصية،
وعنــد العمــل فــي أماكــن كان مــن الصعــب ممارســة التباعــد اإلجتماعــي
فيهــا .تشــارك طبيبــة تعمــل فــي األحيــاء الجنوبيــة للخليــل فــي الضفــة
ً
ً
الغربيــة مثــاال علــى ذلــك بتعبيرهــا عــن مخاوفهــا أن تصبــح مصــدرا
للعــدوى ألســرتها:

«أعــي ،كطبيبــة فــي العيــادة املتنقلــة ،أن إحتمــال إصابتــي
كبيــر فنحــن دائمــوا التواصــل مــع مر�ضــى وأطفــال مختلفيــن
فــي املناطــق املتعــددة التــي تزورهــا العيــادة املتنقلــة؛ لــم يكــن
دومـ ًـا ممكنـ ًـا أن نمــارس التباعــد اإلجتماعــي أو أن ّ
نعقــم
األســطح .ألننــي أدركــت ذلــك كنــت قلقـ ًـة بشــأن نقــل العــدوى
ً
ألســرتي وخاصــة أبــي الــذي يعانــي مــن ارتفــاع فــي ضغــط الــدم
ومــن مــرض فــي القلــب واألوعيــة الدمويــة ،ولذلــك امتنعــت عــن
االقت ـراب منــه لثالثــة أشــهر».
ً
كان الخــوف مــن نقــل العــدوى متكــررا بشــكل خــاص بيــن املشــاركين فــي
املقابــات الذيــن كان أحــد أف ـراد أســرهم يعانــي مــن أم ـراض أخــرى،
حيــث يشــير طبيــب مــن نابلــس إلــى التالــي:
ً
«بالرغــم مــن كونــي حــذرا إال أنــي كنــت شــديد القلــق حيــال نقلــي
الفيــروس إلــى عائلتــي وخاصــة إلــى ابنتــي الكبــرى املصابــة بالربــو
ً
وإلــى أبــي الــذي يعانــي مــن مــرض تنف�ســي .الزلــت قلقــا بشــأن
كونــي مصــدر العــدوى ألســرتي التــي أحــب».
يشــعر املشــاركون بمســؤوليتهم تجــاه أســرهم ومجتمعهــم وزمالئهــم
ومرضاهــم ،وهــي املســؤولية التــي يتعاقــب عليهــا شــعورهم بالذنــب
والقلــق بشــأن كونهــم مصــدر العــدوى.
تشــير التقدي ـرات إلــى أن  5,000عامــل صحــي فلســطيني قــد أصيــب
بفيــروس كورونــا ،7وتصــف ممرضــة أصيبــت بالفيــروس فــي ســبتمبر
2020م إســتمرارية أثــر اإلصابــة عليهــا بقولهــا التالــي:

«انتقلــت إلــى املستشــفى حيــن تبينــت إصابتــي بالفيــروس
ً
واعتمــدت علــى جهــاز تنفــس صناعــي ...لــم أختبــر شــيئا كهــذا

A Palestinian healthcare worker sanitises the hands of a woman at a mobile
clinic in Gaza, 23 September 2020. Credit: REUTERS/Suhaib Salem.

ً
ً
ً
قــط فــي حياتــي .كنــت مريضــة جســديا ونفســيا ،وأحــاول حتــى هــذا
ً
اليــوم تخطــي آثــار مر�ضــي .الزلــت أعانــي مــن مضاعفــات جســديا
ً
وأخ�شــى ،نفســيا ،اختبــار �شــيء مماثــل».
يصعــب فــي بعــض املستشــفيات والعيــادات فــرض التباعــد اإلجتماعــي
ً
وخاصــة فــي قطــاع غــزة حيــث تعكــس أماكــن العمــل ارتفــاع الكثافــة
الســكانية هنــاك ،حيــث يؤكــد ممــرض أورام ذو رتبــة متقدمــة فــي غــزة أن
القيــود املفروضــة علــى حريــة حركــة املر�ضــى ممــن يحتاجــون مغــادرة غــزة
لتلقــي العــاج اضطــرت دائرتــه للتعامــل مــع عــدد مــن الحــاالت فــاق املعتــاد
خــال الجائحــة ،وهــو األمــر الــذي حـ َّـد مــن القــدرة علــى فــرض اإلج ـراءات
الالزمــة عــدى عــن إرتــداء الكمامــات وتحديــد عــدد الــزوار:

« لــم تكــن بنيــة دائــرة األورام علــى فــرض إج ـراءات التباعــد
اإلجتماعــي ،وقــد أجهدتنــا الزيــادة فــي عــدد املر�ضــى ممــن لــم نملــك
لهــم الســعة الكافيــة أو األدويــة الالزمــة».
باإلضافــة إلــى كل ذلــك ،لــم يتمكــن بعــض املشــاركين فــي املقابــات
مــن ممارســة التباعــد اإلجتماعــي فــي بيوتهــم ومــع أســرهم .علــى
ســبيل املثــال ،قــام أحــد املســعفين فــي غــزة بوصــف حياتــه فــي بيتــه
مــع زوجتــه وطفلتــه وعائلتــه املمتــدة (والديــه وإخوتــه) بمــا ال يســمح
لــه بعــزل نفســه أو التباعــد عــن ذويــه ،وهــو املثــال الــذي يوضــح
املشــكلة األكبــر التــي تتســبب بهــا الكثافــة الســكانية املرتفعــة فــي
قطــاع غــزة حيــث يشــير مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون
اإلنســانية أن  %50مــن األســر التــي اضطــرت ملمارســة الحجــر
املنزلــي ،بســبب إصابــة أحــد أفرادهــا بالفيــروس ،ال تملــك غرفــة أو
دورة ميــاه يمكــن تخصيصهــا للشــخص املصــاب ،كمــا يشــير املكتــب
ً
ً
إلــى أن فــردا واحــدا علــى األقــل مــن  %60مــن تلــك األســر عانــى مــن
8
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الوحدة والعزلة

Palestinian health workers wave to a recovered patient outside a makeshift hospital for serious cases of COVID-19, in the West Bank city of
Bethlehem. Credit: Luay Sababa/Xinhua/Alamy Live News.

أشــار العديــد مــن ّ
عمــال الصحــة إلــى عزلهــم عــن أســرهم خــال الجائحــة
وإلــى مــا تســبب فيــه ذلــك العــزل مــن مشــاعر بالوحــدة ،حيــث دفــع
خــوف نقــل العــدوى البعــض إلــى إتخــاذ قــرار بعــدم االقتــراب مــن أعضــاء
أســرهم رغــم كونهــم مصــدر دعــم لهــم ،وتوضــح إحــدى املشـ ِـاركات ،وهــي
طبيبــة أســرة ،ذلــك بذكرهــا إمتناعهــا ألشــهر عــن رؤيــة والديهــا أو إرســال
بناتهــا لرؤيتهمــا:

«كان الذهــاب إلــى العمــل مســألة مســتحيلة فــي ذاك الوقــت .قدمــت
املستشــفى خيــا ًا بديـ ًـا بإســتئجار فنــادق لنــا ... .شـ ُ
ـعرت بالعزلــة
ر
واإلنفصــال عــن أســرتي .أراحنــي أننــي لــن أنقــل العــدوى لهــم ولــن
أضطــر لعبــور عــدة نقــاط تفتيــش فــي طريقــي للعمــل ،ولكننــي
شــعرت بالعزلــة والوحــدة .بقيـ ُـت فــي القــدس لثالثــة أشــهر دون أن
أزور أســرتي».

«لقــد شــعرت بالعزلــة والوحــدة ولــم أســتطع زيــارة أســرتي أو إرســال
بناتــي لزيــارة جدهــن وجدتهــن .لقــد تغيــر روتيننــا اليومــي فقــد اعتدنــا
تنــاول الغــداء فــي بيــت والـ ّ
ـدي قبــل أن تعتــاد بناتــي ســؤالي :متــى
ســنذهب لرؤيــة جدنــا وجدتنــا؟»
ُ
أمــا بعــض ّ
عمــال الصحــة اآلخريــن فــي الضفــة الغربيــة فقــد أجبــروا علــى

أمــا فــي قطــاع غــزة فــإن الشــعور بالعزلــة منتشــر علــى نطــاق واســع حتــى قبــل
حلــول الجائحــة بســبب الحصــار غيــر القانونــي الــذي تفرضــه إس ـرائيل
ً
لــ 14عامــا علــى القطــاع وبســبب مــا يصاحــب ذلــك الحصــار مــن قيــود علــى
حريــة الوصــول لباقــي األرض الفلســطينية املحتلــة وللعالــم الخارجــي ،حيــث
تقــوم الســلطات اإلسـرائيلة بشــكل متكــرر برفــض أو تأخيــر الطلبــات التــي
يتقــدم بهــا املر�ضــى للخــروج مــن غــزة لتلقــي العــاج أو تلــك التــي يتقــدم بهــا
عمــال الصحــة لاللتحــاق بفــرص التدريــب والتنميــة املهنيــة .10أخبــر عمــال
الصحــة فــي غــزة جمعيــة العــون الطبــي أن الجائحــة فاقمــت مــن العزلــة
التــي يشــعرون بهــا وتســببت فــي فصلهــم بشــكل غيــر مســبوق عــن زمالئهــم
مــن عمــال الصحــة فــي فلســطين والخــارج.

اإلنفصــال عــن أســرهم بســبب اإلغالقــات داخــل وبيــن املــدن ،حيــث
فاقمــت هــذه اإلغالقــات مــن القيــود القائمــة واملفروضــة علــى الحركــة بيــن
املناطــق املختلفــة ومــن واقــع التقســيم الجغرافــي الــذي تفرضــه سياســات
اإلحتــال اإلس ـرائيلي.

تعــرض عمــال الصحــة فــي القــدس الشــرقية ممــن تعيــش أســرهم فــي
الضفــة الغربيــة للمزيــد مــن التحديــات؛ ففــي بدايــة الجائحــة حيــن
ً
ً
واجهــت إسـرائيل معــدال مرتفعــا مــن اإلصابــات الحــظ مــدراء املستشــفيات
الفلســطينية فــي القــدس الشــرقية املحتلــة أن املوظفيــن مــن الضفــة
الغربيــة يعانــون مــن قيــود علــى حركتهــم للوصــول للعمــل بســبب إقامــة
الســلطة الفلســطينية لنقــاط تفتيــش تحــد مــن الحركــة إلــى ومــن املدينــة
بهــدف الحــد مــن انتشــار الفيــروس ،وهــو األمــر الــذي فاقــم مــن العوائــق
املاديــة والبيروقراطيــة التــي تفرضهــا الســلطات اإلس ـرائيلية علــى حريــة
الوصــول للمدينــة 9وهــو مــا اضطــر مــدراء املستشــفيات لتوفيــر مســكن
داخــل القــدس للموظفيــن املتأثريــن بتلــك القيــود.
ق�ضــى بعــض األطبــاء عــدة أشــهر فــي مســاكن وفرتهــا لهــم املستشــفيات التــي
يعملــون بهــا ،وكان مــن بيــن أولئــك األطبــاء أحــد املشــاركين فــي املقابــات حيــث
يعمــل فــي طــب الطــوارئ ووحــدات العنايــة املركــزة فــي مستشــفى فــي القــدس
الشــرقية ،حيــث ّ
عبــر خــال مشــاركته عــن شــعوره بالعزلــة والعجــز:

أفــاد أحــد املشــاركين فــي املقابــات ،وهــو ممــرض ذو رتبــة متقدمــة فــي
إحــدى مستشــفيات غــزة ،أن جميــع طلباتــه التــي تقــدم بهــا للســلطات
اإلس ـرائيلية—قبل الجائحة—ملغــادرة غــزة قوبلــت بالرفــض بمــا تســبب
فــي منعــه مــن اإللتحــاق ببرامــج تدريبيــة طبيــة كانــت ســتطور مــن معارفــه
ومهاراتــه ،وأشــار إلــى «الكارثــة» املتوقــع حلولهــا بســبب هشاشــة النظــام
الصحــي فــي غــزة:
ً
«أوضحــت الجائحــة آثــار  14عامــا مــن حرمــان القطــاع الطبــي مــن
التنميــة .اضطررنــا لتعلــم كيفيــة إحتــواء مــرض معـ ِـد فــي مدينــة
َ
محاصــرة مــع مــا كان لدينــا مــن مــوارد محــدودة».
لقــد تســبب اإلنفصــال عــن الزمــاء واألســر خــال الجائحــة فــي إيجــاد كادر
صحــي يشــعر بالعزلــة والضغــط واإلنقطــاع عــن مصــادر دعـ ٍـم هامــة فــي
وقــت األزمــة ذاك.
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الوصمة اإلجتماعية
ونقص التقدير
أشــار عمــال الصحــة إلــى شــعورهم بالوصمــة اإلجتماعيــة خــال
الجائحــة كنتيجــة ملــا تعتقــده مجتمعاتهــم عنهــم كناقليــن للفيــروس
بســبب عرضتهــم املســتمرة لــه ،وقــد ســاد هــذا اإلعتقــاد بغــض النظــر
ّ
عمــا إذا كان عامــل الصحــة يتعامــل بشــكل مباشــر أم ال مــع مصابــي
الفيــروس ،حيــث يفيــد طبيــب مــن غــزة باآلتــي:

«شــكلت الوصمــة االجتماعيــة تجاهــي وتجــاه الطواقــم الطبيــة
ً
ً
التــي تتعامــل مــع مصابــي الفيــروس مصــدرا آخ ـرا للضغــط
واإلحبــاط ،حيــث كانــوا ينادوننــا بـ»كورونــا» ،وكان النــاس
يبتعــدون عنــي بينمــا كان آخــرون ينظــرون إلــي بشــكل مختلــف.
مــن املحبــط أن تحــاط بالوصمــة بعــد مخاطرتــك بحياتــك
وعملــك فــي خطــوط املواجهــة مــن أجــل حمايــة حيــاة اآلخريــن».
أفــاد املشــاركون فــي املقابــات أن الوصمــة تســببت بضغــط لهــم وأثــرت
عليهــم وعلــى أســرهم حيــث يشــير فنـ ُّـي مختبـرات مــن الخليــل إلــى التالــي:

«أخبرنــي ابنــي أن أحــد الطــاب رفــض الجلــوس بجانبــه فــي
ًّ
مدعيــا أنــه ]ابنــي[ ســينقل العــدوى لــه بســبب
الفصــل الدرا�ســي
عمــل أبيــه فــي املختب ـرات».
أفــاد عامــا صحــة أنهمــا تعرضــا فــي املراحــل املبكــرة مــن الجائحــة
لضغــط مــن أســرهم للتوقــف عــن عملهــم بســبب الخــوف مــن العــدوى
َّ
والقلــق مــن الضــرر الــذي قــد يلحــق بســمعة أســرهم ،حيــث تشــكل هــذا
الضغــط بســبب ردود الفعــل التــي أبداهــا املجتمــع بمــا فيــه أعضــاء
أســرهم املمتــدة وجيرانهــم والذيــن أوقفــوا أي إتصــال أو تواصــل
إجتماعــي مــع عمــال الصحــة وذويهــم ،وتســبب هــذا فــي قلــق وضيــق فــي
املواقــف التــي تقابــل فيهــا عمــال الصحــة مــع جيرانهــم فــي أماكــن مغلقــة
كاملصاعــد أو الســالم ،كمــا وقــام عمــال الصحــة بتغييــر عاداتهــم
وممارســاتهم فــي األماكــن العامــة لتجنــب أي وصــم أو إح ـراج.
قــال أحــد املشــاركين فــي مقابــات الجمعيــة ،وهــو مســعف وســائق
ســيارة إســعاف فــي غــزة:
«تفاديــت إرتــداء ّزيــي فــي األماكــن العامــة ألن بعــض النــاس كانــوا
ّ
يحدقــون فـ ّـي وينادوننــي بـ»كورونــا» بينمــا كان آخــرون يســرعون
ً
للهــرب منــي .اســتطعت أن أشــعر كــم كان وجــودي مقلقــا».
وأفــاد عامــل صحــي آخــر أنــه امتنــع عــن التســوق مــن أمكانــه املعتــادة
ـرب مــن النــاس ،وأضــاف
لتجنــب أي نظ ـر ِ
ات خــوف أو محــاوالت هـ ٍ
ممــرض مــن الضفــة الغربيــة:
«لــم يخبرنــي أحــد أننــي غيــر َّ
مرحــب بــي هنــا ولكــن تصرفاتهــم لــم
ّ
تكــن ّ
مرحبــة بــي ولــم تشــجعني علــى العــودة إلــى البقالــة .خــال
ِ
املوجــة األولــى مــن الجائحــة قــام صاحــب بقالــة فــي حارتنــا بتعقيــم
املــال وكل زاويــة مــن البقالــة لــدى دخولــي».
ً
ً
تركــت الوصمــة اإلجتماعيــة أث ـرا ســلبيا علــى ســامة املشــاركين فــي
املقابــات والذيــن ّ
عبــروا عــن شــعورهم بالعزلــة والرفــض اإلجتماعــي
واعتبــروا أن ردود الفعــل والســلوكيات التــي أبداهــا املجتمــع ّنمــت عــن

A healthcare worker prepares to collect swab samples to be tested for
COVID-19, 28 March 2021. Credit: SOPA Images Limited/Alamy Live News.

نقــص فــي احترامهــم وتقديرهــم لجهــود وتضحيــات عمــال الصحــة خــال
الجائحــة ،حيــث شــارك مســعف مــن غــزة قولــه التالــي:

«توقعنــا مــن مجتمعنــا اإلق ـرار باملخاطــرة والضغــط الكبيريــن
َ
الذيــن تعرضنــا لهمــا وإعتبــار الظــروف التــي عملنــا فــي ظلهــا .تعامــل
معنــا النــاس علــى أننــا مســؤولون عــن نقــل العــدوى للمجتمــع؛ لقــد
ً
كنــا مذنبيــن عوضــا عــن رؤيتنــا كأبطــال».
بلغــت الوصمــة أشــدها خــال املراحــل األولــى مــن الجائحــة وأخــذت
باإلنحســار خــال املوجــة الثانيــة بســبب ارتفــاع مســتوى الوعــي العــام
بالفيــروس.
ّ
ّ
عبــر العديــد مــن عمــال الصحــة عــن شــعورهم بــأن مشــغليهم ومجتمعاتهــم
وأســرهم لــم ّ
يقدروهــم ولــم يقـ ّـدروا جهودهــم وتضحياتهــم ،وأفــادوا أنهــم
ّ
لــم يحصلــوا علــى راحــة حتــى فــي األوقــات التــي تخللــت فتـرات الــذروة فــي عــدد
الحــاالت كتقديـ ٍـر لجهدهــم املضــاف فــي تلــك الفت ـرات ،حيــث يقــول طبيــب
مــن نابلــس:

«لــم نحصــل خــال هــذه األوقــات العصيبــة علــى أي مكافئــة أو
تقديــر لنــا كآبــاء وأمهــات عامليــن ،واعتدنــا العمــل مــع أكثــر مــن
 100مريــض فــي اليــوم الواحــد بالرغــم مــن محدوديــة ملــواد التعقيــم
ومعــدات الوقايــة الشــخصية .شــعرت أننــا نعــرض حياتنــا للخطــر».
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فيمــا أشــار طبيــب آخــر مــن غــزة إلــى التالــي:

ً
“اســتمرت الحــرب فــي غــزة فــي  2009-2008لــ 25يومــا وفــي 2014
ً
لــ 51يومــا أمــا اليــوم فنحــن لســنا متأكديــن متــى ســينتهي كل هــذا؛ ال
يمكننــا رؤيــة أي بصيــص أمــل .متــى ســتنتهي هــذه الحــرب؟  ...تعمــل
الكــوادر الطبيــة بشــكل مســتمر ّ
وتكيــف نفســها مــع أي خطــط،
ولكــن لــم يحصــل أي أحــد علــى يــوم عطلــة أو عــاوة أو تقديــر .نحــن
ً
ً
منهكــون جســديا وعقليــا”.

وتؤكــد ثــاث أمهــات عامــات علــى حاجتهــن لخدمــات رعايــة ألطفالهــن،
حيــث أدلــت إحــدى املشــاركات فــي مقابــات الجمعيــة ،وهــي طبيبــة أســرة
مــن طولكــرم ،بالتالــي:

«لــم يســمح لنــا بإســتخدام أيــام اإلجــازة الخاصــة بنــا بعــد اإلعــان
عــن حالــة الطــوارئ .أتمنــى لــو أنهــم أخــذوا فــي عيــن اإلعتبــار ظروفنــا
ومــا كنــا نمــر بــه كأمهــات عامــات .كنــت أتمنــى لــو انهــم ابقــوا إحــدى
املــدارس ودور الحضانــة مفتوحــة ألطفــال ّ
عمــال الصحــة».

وأضافــت ُّ
فنيــة مختبـرات مــن الضفــة الغربيــة:

«تمتلــئ حياتنــا بالضغــوط النفســية .أذكــر أننــا قضينــا وقتنــا
إمــا فــي العمــل أو فــي الطرقــات نقطــع الحواجــز فقــط لنحضــر أو
نرســل أطفالنــا لبيــوت أجدادهــم .لــن أســمح ألطفالــي باإللتحــاق
ً
ً
باملجــال الطبــي ألنــه األكثــر تطلبــا واألقــل تقديـرا ... .معظــم األمهــات
ً
العامــات َ
تلقيــن تخفيضــا فــي عــدد ســاعات العمــل بلغــت نســبته
 %30عــدا األمهــات العامــات فــي املجــال الطبــي .لــم يكــن لدينــا أي
حافــز للعمــل بعــد أن قامــوا بزيــادة عــدد ســاعات عملنــا».
وأضــاف املشــاركون أمثلــة أخــرى َّ
تمنــوا لــو تــم منحهــم إياهــا كوســيلة

للتعبيــر عــن تقديــر عملهــم ،ومــن تلــك األمثلــة :زيــادة األجــور ،وتحســين
ظــروف العمــل عبــر تقديــم مــا يكفــي مــن معــدات الوقايــة الشــخصية،
وعــدم حرمــان العامليــن مــن أيــام إجازتهــم.

Palestinian healthcare worker, from Infection Control Committee, takes swab samples for COVID-19 testing from family members who had contact
with people infected with COVID-19 in the city of Beit Hanun, Gaza, 23 September 2020. Credit: ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo.
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خالصة
لقــد واجــه عمــال الصحــة حــول العالــم صعوبــات ّ
جمــة خــال جائحــة
كورونــا وأثــرت هــذه الصعوبــات علــى صحتهــم وســامتهم النفســية،11
وكذلــك اضطــر عمــال الصحــة فــي األرض الفلســطينية املحتلــة ملواجهــة
مســتويات مرتفعــة مــن الشــعور بالقلــق والضغــط والوحــدة فــي وجــه
التحديــات التــي تمثلــت فــي ارتفــاع عــدد الحــاالت واالنفصــال عــن
ذويهــم واملشــاهد املتكــررة ملــوت مرضاهــم ونقــص وصولهــم للمــوارد
األساســية كمعــدات الوقايــة الشــخصية ،وفــي ظــل هــذه التحديــات
كــرر املشــاركون فــي املقابــات التــي عقدناهــا وصفهــم لحالــة اإلرهــاق
الجســدي والعقلــي التــي تســببت بهــا لهــم جائحــة كورونــا ،كمــا ّبينــت
هــذه املقابــات أن الصعوبــات املنتشــرة حــول العالــم تأخــذ منـ ًـح أكثــر
حـ ّـدة فــي األرض الفلســطينية املحتلــة بســبب الظــروف االجتماعيــة
واالقتصاديــة والسياســية الســابقة للجائحــة واملســتمرة فــي ســياق
االحتــال والحصــار.
لــم يعـ ِـان املشــاركون فــي مقابالتنــا مــن عمــال الصحــة الفلســطينيين مــن
اإلنفصــال عــن أســرهم وأصدقائهــم وشــبكات دعمهــم بســبب عملهــم
ً
فقــط ،بــل أيضــا بســبب تقســيم األرض الفلســطينية وبســبب القيــود
املاديــة والبيروقراطيــة التــي تفرضهــا إس ـرائيل علــى حركــة الفلســطينيين،
ولــم تنحســر قــدرة هــؤالء العمــال علــى إنقــاذ األرواح فقــط بســبب التدفــق
ً
الســريع فــي عــدد مصابــي الفيــروس ،بــل أيضــا بســبب الهشاشــة املســبقة
ً
والعجــز املزمــن الــذي يعتــري نظــام الصحــة الفلســطيني ويجعلــه مفتقــدا
للمــوارد املاليــة والطبيــة األساســية ،وفــي قطــاع غــزة بشــكل خــاص فــإن
إســتحالة ممارســة التباعــد اإلجتماعــي بســبب الكثافــة الســكانية املرتفعــة
فاقمــت مــن الخــوف مــن عــدوى اآلخريــن .وعــاوة علــى ذلــك فــإن عمــال
الصحــة عانــوا مــن شــعور بالرفــض االجتماعــي وانعــدام التقديــر بســبب
مــا اختبــروه مــن وصــم إجتماعــي وشــعور بعــدم التقديــر أو الدعــم أو
املشــاركة فــي صنــع الق ـرارات الخاصــة بظــروف عملهــم.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن الجائحــة لــم تنتــه بعــد ،وأن  %9فقــط مــن
الفلســطينيين قــد تلقــوا اللقــاح فــي فتــرة كتابــة هــذا التقريــر؛ ولذلــك فــإن
عمــال الصحــة فــي فلســطين بحاجــة ماســة إلــى الدعــم ،ويمكــن للجهــات
املســؤولة ومؤسســات املجتمــع املدني—فــي ظــل املعقيــات التــي يفرضهــا
اإلحتالل—القيــام بإج ـراءات تســاهم فــي رفــع مســتوى التقديــر والدعــم
العملــي لعمــال الصحــة وفــي مكافحــة الوصــم اإلجتماعــي لهــم ،وقــد أشــار
املشــاركون فــي مقابالتنــا إلــى عــدد مــن الطــرق التــي يمكــن عبرهــا تقديــم
الدعــم لضمــان صحتهــم وســامتهم النفســية ،بمــا فيهــا:
•تقديــم تدريبــات حــول التعامــل مــع القلــق والضغــط والوحــدة
•تنفيــذ مبــادرات صغيــرة لإلعتــراف بجهودهــم ومكافأتهــم عليهــا
•إتاحــة املزيــد مــن الوقــت لهــم لقضائــه مــع أســرهم وأطفالهــم
ولتوفيــر دعــم أفضــل ألطفالهــم
•بــذل املزيــد مــن اإلســتثمار فــي املــوارد البشــرية واملســتلزمات
األساســية كمعــدات الوقايــة الشــخصية

إن التعافــي الســريع مــن آثــار الجائحــة والتحــرر مــن الضغــوط اآلنيــة
ً
القاســية الو اقعــة علــى ّ
عمــال الصحــة الفلســطينيين يتطلبــان جهــدا
ً
ً
دوليــا منســقا فــي ذات الوقــت الــذي يجــب فيــه علــى املجتمــع الدولــي
التعامــل مــع العوامــل املفا ِقمــة لهــذه اآلثــار والضغــوط والتــي تتمثــل فــي
األســباب الجذريــة لهشاشــة وتقســيم وانعــدام تنميــة النظــام الصحــي
الفلســطيني .يجــب علــى الــدول الثالثــة أن:
1 .تعمــل بشــكل عاجــل ألخــذ كافــة اإلج ـراءات التــي تضمــن امتثــال
إس ـرائيل ،كالقــوة القائمــة باالحتــال ،لواجباتهــا تجــاه صحــة
وســامة الفلســطينيين ،بمــا فــي ذلــك:
•ضمــان الوصــول الســريع والشــامل والعــادل للمــواد الصحيــة
الالزمــة لرعايــة مصابــي فيــروس كورونــا بمــا فيهــا اللقاحــات
ومعــدات الوقايــة الشــخصية واملــوارد املاليــة أو غيرهــا مــن
املــوارد التــي تحتاجهــا الســلطة الفلســطينية لتحقيــق مخــزون
كاف وذي جــودة مناســبة.
ٍ
ّ
•التوقــف الفــوري عــن انتهــاكات القانــون الدولــي والتــي تقــوض

مــن قــدرة نظــام الصحــة الفلســطيني علــى اإلســتجابة لجائحــة
كورونــا ،بمــا فــي ذلــك رفــع الحصــار غيــر القانونــي عــن غــزة ورفــع
القيــود املفروضــة علــى حريــة حركــة املر�ضــى وعمــال الصحــة.

2 .املراقبــة العلنيــة المتثــال إس ـرائيل لواجباتهــا املفروضــة بنــص
القانــون الدولــي اإلنســاني وقانــون حقــوق اإلنســان الدولــي ،وتقديــم
الدعــم للمبــادرات الدوليــة لتعزيــز املســاءلة حـ َ
ـال اإلخــال بهــذه
الواجبــات.
3 .تقديــم الدعــم التقنــي واإلقتصــادي واإلنســاني لــوزارة الصحــة
ّ
يمكنهمــا مــن التعامــل
الفلســطينية ونظــام الصحــة الفلســطيني بمــا ِ
مــع التحديــات التــي تؤثــر علــى الصحــة والســامة النفســية لعمــال
الصحــة ،وذلــك عبــر:
 .أضمــان الوصــول للمــوارد املاليــة واملاديــة الالزمــة للتعامــل مــع
احتياجــات الرعايــة الصحيــة املتعاقبــة علــى جائحــة كورونــا،
وتمكيــن التنميــة طويلــة األمــد واملســتدامة لقطــاع الصحــة
ا لفلســطيني .
 .باملســاعدة فــي تنفيــذ برنامــج شــامل لدعــم الصحــة والســامة
النفســية لعمــال الصحــة الفلســطينيين وتقديــم خدمــات
الدعــم النف�ســي ورعايــة األطفــال.
ّ
 .تتنفيــذ حمــات لرفــع مســتوى الوعــي العــام بمــا يحــد مــن وصــم
عمــال الصحــة املشــاركين فــي االســتجابة للجائحــة وبمــا يعــزز
مــن تقديــر جهودهــم.
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