عام على «مسيرة العودة الكبرى»
في غزة

أثرها على الجئي فلسطين
وعلى خدمات األونروا

عام على «مسيرة العودة الكبرى»
في غزة
أثرها على الجئي فلسطين وعلى خدمات األونروا

ت

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى

©  2017األونروا
مت تنسيق و تطوير هذا التقرير من قبل قسم احلماية  ،األونروا.
عن األونروا
األونروا هي وكالة تابعة لألمم املتحدة تأسست من قبل اجلمعية العامة في سنة  1949وتوكل إليها مهمة تقدمي املساعدة واحلماية
حلوالي  5.4ماليني الجئ من فلسطني مسجلني لديها .وتقتضي رسالتها مساعدة الجئي فلسطني في األردن ولبنان وسوريا والضفة
الغربية وقطاع غزة على حتقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية اإلنسانية إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم حملنتهم.
تشمل خدمات األونروا التعليم ،والرعاية الصحية ،واإلغاثة واخلدمات االجتماعية ،والبنية التحتية وحتسني اخمليمات ،واحلماية ،والتمويل
الصغير.
الرئاسة – عمان
عمان ،األردن
هاتف+962 )6( 580 2512 :
www.unrwa.org

صورة الغالف :املتظاهرون الفلسطينيون يتجمعون في خزاعة على جانب السياج احملاذي من جهة غزة بني إسرائيل وبني قطاع غزة خالل مسيرة العودة الكبرى يوم  6نيسان
 .2018الصورة من عام  2018بإذن من محمود بسام

عام على “مسيرة العودة الكبرى” في غزة

ث

ج

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى

مقدمة
بدأت ما يطلق عليها «مسيرة العودة الكبرى» في الثالثني
من آذار  ،2018والذي يصادف ذكرى «يوم األرض الفلسطينية»،
وذلك عندما قام حوالي  50,000 – 40,000رجل وامرأة وطفل
فلسطينيني ،غالبيتهم كانوا متظاهرين سلميني ،باالنطالق
نحو السياج الذي يفصل غزة عن إسرائيل في تظاهرات شعبية
للمطالبة بإنهاء احلصار اإلسرائيلي وبحق عودة الالجئني.
واستمرت املظاهرات األسبوعية ملدة عام كامل واستقطبت
حشودا كبيرة ومتنوعة ،مبن في ذلك النساء واألطفال وكبار
السن واجملتمع املدني والنشطاء السياسيني والشخصيات
العامة .وفي بداية األمر ،جتمع املتظاهرون كل يوم جمعة بعد
الصالة في خمسة مواقع على طول السياج ،وعلى أية حال فقد
تطورت نشاطات مسيرة العودة الكبرى خالل األشهر اإلثنتي
عشرة واشتملت على إرباكات ليلية على طول السياج إلى
جانب املظاهرات على طول اخلط الساحلي في غزة .
وفي الوقت الذي حافظت فيه املظاهرات على طابعها السلمي
وبشكل كبير وأن الغالبية العظمى من املشاركني فيها كانوا
غير مسلحني ،إال أن التقارير غالبا ما كانت تفيد بوقوع حوادث
من رمي احلجارة وحرق اإلطارات ومحاوالت لتدمير السياج ،ومنذ
نيسان قام بعض املتظاهرون بإطالق طائرات ورقية أو بالونات
حتمل معها قماشا محترقا باجتاه إسرائيل أدت إلى إحداث الضرر
باملمتلكات اإلسرائيلية مبا في ذلك األراضي الزراعية .واستجابت
القوات اإلسرائيلية على مدار األشهر اإلثنتي عشرة املاضية
لتلك املظاهرات املدنية مستخدمة الغاز املسيل للدموع
والرصاصات املطاطية والذخيرة احلية .ووفقا لألرقام الصادرة عن
مكتب تنسيق املساعدات اإلنسانية ،فإنه وحتى  22آذار 2019
قامت القوات اإلسرائيلية بقتل  195فلسطيني (مبا في ذلك 41
طفال) وأصابت حوالي  29,000شخص بجراح (مبا في ذلك أكثر
من  7000إصابة بالذخيرة احلية) .

هذا ويشكل الجئو فلسطني أكثر من ثلثي إجمالي عدد
السكان في غزة والبالغ عددهم حوالي مليوني شخص .ويعيش
معظم الالجئون في بلدات ومدن غزة إال أن جزءا كبيرا (أكثر من
 500,000شخص) يعيشون في ثمانية مخيمات مكتظة وفقيرة
لالجئني .وتوفر األونروا خدمات تتراوح بني التعليم والصحة
واإلغاثة واخلدمات االجتماعية لالجئي فلسطني أولئك الذين
أنيطت بالوكالة مهام االعتناء بهم من قبل اجلمعية العامة
لألمم املتحدة.
وقامت األونروا مبراقبة آثار مسيرة العودة الكبرى على الجئي
فلسطني وقامت بإشعار األطراف األخرى في األمم املتحدة
من خالل إبداء القلق حيال االستخدام املفرط للقوة من قبل
القوات اإلسرائيلية ومساندة الدعوات إلجراء التحقيقات من
أجل ضمان إيقاع املساءلة بحق أية انتهاكات للقانون الدولي
 .كما دأبت الوكالة أيضا على تقدمي املساعدة لألفراد ولعائالت
املتضررين جراء مسيرة العودة الكبرى وبشكل رئيس من خالل
مرافق الرعاية الصحية األولية التابعة لها والبالغ عددها 22
مركزا إلى جانب مستشاريها النفسيني االجتماعيني الذين
يعملون في مراكزها الصحية ومدارسها .إن العنف الدائر قد
شكل عبئا شديدا على كامل النظام الصحي في غزة مبا في
ذلك اخلدمات املقدمة من قبل األونروا.
يقدم هذا التقرير نظرة عامة عن املعلومات التي قامت األونروا
بجمعها من خالل عملياتها ،باإلضافة إلى شهادات املوظفني
واملنتفعني ،والتي تبني أثر مسيرة العودة الكبرى على الجئي
فلسطني وعلى خدمات الوكالة .
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األثر على الجئي فلسطين
«لقد متت االستهانة بهذا الوضع كليا من قبل العالم .لقد أصيب في خالل عشرة أيام
من مظاهرات كانت سلمية في غالبها أشخاص أكثر مما أصيب خالل خمسني يوما من
احلرب الشاملة في عام  .4102لقد كان ينبغي لذلك أن يتسبب بحدوث ردود فعل أكثر
قوة».

املفوض العام لألونروا بيير كرينبول 27 ،حزيران 2018

تسببت استجابة القوات اإلسرائيلية ملسيرة العودة الكبرى
بوقوع أكبر عدد من اإلصابات في صفوف األفراد منذ األعمال
العدائية في غزة صيف عام  2014وأدت إلى قرب انهيار النظام
الصحي .وفي حني أن األونروا لم تكن قادرة على تسجيل عدد
الجئي فلسطني الذين قتلوا وأصيبوا بجراح خالل املظاهرات ،إال
أنها قامت بتوثيق مقتل  13طالبا من مدارس األونروا ومعاجلة
 2729مريضا من إصابات مرتبطة مبسيرة العودة الكبرى في
مرافق األونروا للرعاية الصحية األولية البالغ عددها  22مرفقا.
إن استخدام الذخيرة احلية ضد املتظاهرين قد تسبب بوقوع
إصابات خطيرة ،بعضها له عواقب من شأنها أن تغير احلياة
بأكملها ،ليس فقط للمصابني بل وللعائلة بأكملها  .وسيشعر
الجئو فلسطني وغيرهم في غزة بآثار مسيرة العودة الكبرى
لسنوات قادمة.
في شهري تشرين األول وتشرين الثاني  ،2018قام موظفو
األونروا بإجراء سلسلة من املقابالت مع شباب صغار أصيبوا
بجراح خطيرة تسببت بإعاقات دائمة .ووجدوا أن إعاقاتهم
اجلسدية كانت مترافقة مع صعوبات نفسية اجتماعية كبيرة.
إن العديدين من أولئك الذين متت مقابلتهم أفادوا بأنه مع
خسارتهم لوظائفهم اجلسدية فإنهم شعروا بأنهم انتقلوا
بأنفسهم من كونهم رصيدا لعائالتهم وأشخاصا ميكن أن
يساعدوا في إعالة اآلخرين ليصبحوا عبئا .إن إصاباتهم غالبا
ما متنعهم من العودة إلى أعمالهم السابقة أو من البدء
بفرص إدرار دخل جديدة .وأعرب غير املتزوجني منهم عن فقدان
أملهم حيال آفاق زواجهم في املستقبل .وكان جميع من متت
مقابلتهم محبطني للغاية ويشعرون بإحساس من اليأس حيال
مستقبلهم.

وجهة نظر أم  -حياة تغيرت
في لحظة
أنا أم لستة أطفال .إبني األصغر أحمد أصيب بطلق
ناري في الرأس خالل مسيرة العودة الكبرى .كان في
السابعة عشرة من العمر حينها .واآلن لم يعد كل
شيء كما كان سابقا ،ليس هنالك سعادة في منزلنا
بعد اآلن .كانت إصابته بالغة لدرجة أن دماغه كان خارج
اجلمجمة .حلسن احلظ ،متكن األطباء من إنقاذ حياته.
لقد أمضى  02يوما في وحدة الرعاية احلثيثة ثم شهرين
في عيادة تأهيل خاصة .أمضيت كل ساعة كنت
أمتكن من اقتناصها في البقاء معه في املستشفى.
لم يعد أحمد نفس الشخص الذي كان عليه من قبل .لقد
تراجع من الناحية العقلية ولديه اآلن قدرة إدراك طفل
صغير .إنه يعتمد بالكامل علي وعلى والده في ارتداء
ثيابه وتناول طعامه ونظافته الشخصية واحتياجاته
اليومية األخرى .ال أجرؤ على تركه لوحده ألنني أخاف
من أن يقوم بإيذاء نفسه .وعلى الرغم من معاناته ،إال
أنه ال يزال سعيدا .إنه يحب أن يستعمل هاتفه وأن
يشاهد التلفاز واللعب في الشارع بالقرب من املنزل.
بالنسبة لي ،كل شيء تغير .لم أعد أقوم بالزيارات
العائلية ،وعائلتي ال تزورني أيضا .ال أستطيع
اصطحاب أحمد معي أينما ذهبت ألنه يخاف من
حشود الناس .إنني مرهقة ومتوترة .أشعر أنني
هرمت عشرين عاما في غضون بضعة أشهر فقط.
لم أعد أستطيع النوم؛ وعندما أستلقي أشعر
بثقل كبير يجثم فوق صدري ومينعني من التنفس.
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األثر على األطفال

محمد أبو حسني ( 15سنة) يدرس في املنزل في مخيم جباليا لالجئني .لقد أصيب بينما كان يشارك في مسيرة العودة الكبرى .وقد تعرضت ساقه
للبتر بسبب شدة إصابته .ويتلقى محمد العالج لدى عيادة تابعة لألونروا في مخيم جباليا .احلقوق محفوظة لألونروا .2019 ،تصوير حسني جابر

لقد كان ملسيرة العودة أثرا خاصا على األطفال .إن 533( %20
شخص) من األشخاص الذين متت معاجلتهم من إصابات مرتبطة
مبسيرة العودة في عيادات األونروا الصحية كانوا أطفاال دون سن
الثامنة عشرة من العمر ،وغالبيتهم من الصبيان ( .)%95كما أن
 %10من احلاالت التي تخص األطفال قد مت تصنيفها على أنها
«شديدة» وتتطلب إدخال إلى املستشفيات .عالوة على ذلك،
فإن  %80من كافة األطفال الذين مت عالجهم من قبل األونروا قد
أصيبوا بجراح نتيجة إطالق الرصاص؛ وهذه النسبة هي نفسها
بالنسبة للبالغني الذين أصيبوا جراء إطالق الرصاص ،وهو ما
يؤكد على أن األطفال لم يكونوا بأي حال مستثنيني من أشد
أشكال العنف خطرا وإيذاء في املظاهرات.
إن إحصائيات األونروا (واملستندة على بيانات طبية مأخوذة من
االستشارات التي متت في مرافقها للرعاية الصحية األولية)
متسقة مع االجتاه العام فيما يتعلق باألطفال الذين قتلوا
وأصيبوا بجراح .وقدمت جلنة التحقيق التي كلفها مجلس
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة بتقدمي تفاصيل تقشعر لها
األبدان حول السياقات التي مت فيها قتل وجرح األطفال .أولئك
األطفال كانوا يلعبون ويرقصون ويشاهدون احلشود ويلوحون
باألعالم ويقدمون الشطائر ويساعدون أولئك املتضررين جراء
الغاز املدمع وكانوا يرددون الشعارات ،والبعض كانوا يرمون

احلجارة والقليلون أحرقوا اإلطارات ،والبعض منهم مت إطالق النار
عليهم من اخللف وهم يركضون مبتعدين عن السياج .وخلصت
اللجنة إلى أن القوة املميتة قد مت استخدامها من قبل القوات
اإلسرائيلية ضد األطفال الذين لم يكونوا يشكلون أي خطر
وشيك على اجلنود وأنه وفي حاالت عديدة كانت هنالك أسباب
معقولة لالعتقاد بأن القناصني اإلسرائيليني كانوا يطلقون النار
على األطفال بشكل متعمد .
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طارق 31 ،سنة ،طالب في األونروا أطلق الرصاص عليه وأصيب في
مسيرة العودة الكبرى
أصبت في اليوم األول من املظاهرات .لم أخبر والداي بأنني ذاهب؛ لقد قفزت داخل سيارة جيب متجهة نحو موقع
املظاهرة بدافع من الفضول .كنت واقفا على بعد نحو  001متر من السياج ،كنت واقفا بدون أن أفعل شيئا ،خالي
اليدين وأراقب فحسب عندما أصبت في ساقي .مت اصطحابي للمستشفى وانتظرت عدة ساعات قبل أن يتمكن
أحدهم من االتصال بوالدي .مكثت في املستشفى ثالثة عشر يوما وانقطعت عن املدرسة ثالثة شهور حتى تعافيت.
وبعد خمس عمليات جراحية وثمانية شهور من العالج الطبيعي ،استطاع طارق أن ميشي بدون عكازات برغم أنه يعرج
وغير قادر على الركض أو لعب كرة القدم كاملعتاد .وهو يعاني من كوابيس متكررة ،ويكافح في سبيل التركيز في
املدرسة وأصبح هادئا ومنطويا .وحتاول األونروا مساعدته في التأقلم مع إعاقته وفي حتقيق االستقرار له في املدرسة.

األطفال الذين تم عالجهم
في مراكز األونروا الصحية

95%

5%

منهم من
الصبيان

منهم من
الفتيات

0-9
سنوات

23

طفال
جريحا

10-14
سنة

150

533

طفال
أصيبوا بجراح

15-17
سنة

360
طفال
جريحا

طفال
جريحا

* يوضح هذا الشكل عدد األطفال الذين تلقوا العالج في عيادات األونروا من اإلصابات التي تعرضوا لها جراء مسيرة العودة الكبرى بني الفترة  30آذار
 2018وحتى  15آذار .2019
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األثر النفسي االجتماعي
وعالوة على األثر اجلسدي ،فإن العنف املرتبط مبسيرة العودة
الكبرى قد كان له أيضا أثر كبير على الرفاه النفسي االجتماعي
وعلى الصحة العقلية لالجئي فلسطني في غزة ،وخصوصا
أولئك الذين شاهدوا العنف والعائالت التي عاشت اإلصابات
نتيجة للمسيرة .إن كافة أولئك الذين يبحثون عن الرعاية
الصحية في عيادات الوكالة نتيجة مسيرة العودة الكبرى
وأفراد عائالتهم أو أصدقائهم املرافقون لهم قد تلقوا إسعافات
أولية نفسية اجتماعية من موظفني مدربني .ومت تقييم 1263
شخص من أولئك األشخاص على أنهم بحاجة إلى جلسات
إسناد نفسي اجتماعي فردي ومت بالفعل حصولهم عليها .ومت

تشخيص  73مريضا يعانون من أوضاع خطيرة على صعيد
الصحة النفسية فيما مت عالج مريضني حاوال االنتحار بعد
إصابتهم في مسيرة العودة الكبرى .كما عملت األونروا أيضا
على مضاعفة مجموعات اإلسناد لألشخاص املصابني وعائالتهم
نتيجة مسيرة العودة الكبرى .وباإلضافة إلى املستشارين في
عيادات الوكالة ،واجه املستشارون املدرسيون في الوكالة البالغ
عددهم  276مستشارا أثرا نفسيا اجتماعيا للعنف املصاحب
ملسيرة العودة الكبرى على أطفال املدرسة وقدموا استشارات
فردية وجماعية لهم.

انطباع مستشار مدرسي حول
مسيرة العودة الكبرى
أعمل مستشارا نفسيا اجتماعيا منذ ما يقارب عشر
سنوات .وأنا أعمل في مدرسة بنني تابعة لألونروا ،وكان
ملسيرة العودة الكبرى أثر هائل على طلبتنا الذين شارك
العديدون منهم فيها .أعتقد أنه ينبغي علينا التشديد
على األمر الذي يجعل طلبتنا يشاركون في املسيرة؛
أال وهو احلصار .إن هؤالء األطفال ليس لديهم أمل ،وال
يتمتعون بالكرامة ،وغير قادرين على مغادرة غزة؛ كما
أنه ليس أمامهم أية فرص توظيفية ،وليس هنالك
كهرباء ،وهم يفتقرون للنقود  ...إن الفقر والضغط
االقتصادي شديدين .إن الطلبة هنا يعيشون حياة صعبة.

دائمة والذين ال يستطيعون املشاركة في الرياضة
وغير قادرين على أن ميارسوا حياة عادية .لقد أصبحوا
منعزلني اجتماعيا .إنني أشاهد األثر النفسي ،لقد
أصبح أولئك األطفال انطوائيني وغير قادرين على التركيز
في الصف ،كما تراودهم الكوابيس بشأن ما حدث.

وأيضا هنالك أطفال فقدوا فردا من أفراد عائلتهم .أحد
الطالب فقد والده الذي أصيب في الرأس خالل املسيرة.
وآخرون تعرض آباؤهم أو إخوانهم لإلصابة ،وهنالك حالتان
تعرض فيها األب لبتر أحد أطرافه .إن األطفال متأثرون
للغاية جراء هذا؛ لقد تغير سلوكهم بالكامل وأصبحوا
هنالك حوالي  02طالبا في مدرستي أصيبوا في مسيرة يعانون من مشاكل مع املعلمني ومع الطالب اآلخرين.
العودة الكبرى ،غالبيتهم أعمارهم  51-41سنة .لقد
أصيبوا بطرق عدة :الذخيرة احلية ،الشظايا ،عبوات الغاز
املدمع والرصاصات املطاطية .كانت بعض احلاالت خطيرة
وكان يتوجب إرسالها خارج غزة للعالج .إن لإلصابات
أثر هائل – وخصوصا على أولئك الذين أصيبوا بإعاقات

عام على “مسيرة العودة الكبرى” في غزة
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األثر على التعليم

محمد مطر ،املعلم في مدرسة ذكور غزة اإلعدادية التابعة لألونروا ،يقوم بإعطاء طالبه حصة في مادة الغة العربية.
احلقوق محفوظة لألونروا .2019 ،تصوير محمد حناوي.

تقوم األونروا بإدارة وتشغيل  274مدرسة في غزة يدرس فيها
 278,938طالبا وطالبة ( 143,973طالب باإلضافة إلى 134,965
طالبة) .وقد سجل ناظروا مدارس األونروا وفيات  13طالبا تتراوح
أعمارهم بني  16-11سنة وذلك منذ بدء فعاليات مسيرة العودة
الكبرى .كما مت أيضا تسجيل ما مجموعه  227طالبا من قبل
مدرستهم على أنهم مصابون (معظمهم تتراوح أعمارهم بني
 15-13سنة ،ولكن بعضهم أصغر ويصل عمرهم إلى  7سنوات).
وقد خسر معظم الطلبة ما ال يقل عن أسبوعني من املدرسة وخالل عملية تقييم االحتياجات التربوية التي متت في حزيران
نتيجة إصاباتهم ،وبعض الطلبة كانوا يحتاجون فترات غياب  ،2018أعرب كل من املوظفني التربويني والطلبة وآبائهم عن
احلاجة إلى إسناد نفسي اجتماعي أكثر وموارد أكبر من أجل
أطول (وصوال إلى  65يوما في إحدى احلاالت).
مساعدة الطلبة على التعامل مع أثر األزمة والنزاع بشكل
أفضل في املدرسة وخارجها.
وقد أعرب معلموا األونروا عن قلقهم حيال مقدرتهم على
مساعدة الطلبة املصابني في اللحاق بدروسهم خالل فترة
غيابهم وعلى مساعدتهم في العودة إلى املدرسة بعد أن
يتعافوا .ويخشى بعض املوظفني من أن فترات الغياب الطويلة
عن املدرسة واملترافقة مع الضغوطات اإلضافية والتغيرات
احلياتية الناجتة عن إصابة مسيرة العودة الكبرى قد تكون
محفزا للتسرب من املدرسة .واستجابة لذلك ،عملت األونروا
على رفع سوية برنامجها التعليمي التفاعلي احملوسب (املوقع
االلكتروني) وقناة األونروا التلفزيونية على اليوتيوب وذلك من
أجل توفير إسناد تعلمي إضافي للطلبة املتضررين جراء النزاع.
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معلم رياضيات في األونروا
في أحد األيام سمعت أن أحد طالبي ،واسمه يوسف ،قد لقد كان أمرا صادما أن يقرر طفل الذهاب إلى مسيرة
أصيب في مسيرة العودة الكبرى .انقطع عن املدرسة العودة الكبرى بنفسه ،إال أن ذلك أصبح مكانا عاما.
طوال شهرين كاملني؛ وعندما عاد كان محطما عقليا
وجسديا ،وهو اآلن يبلو بالء حسنا .ال يزال بحاجة إلى يذهب يوسف إلى املدرسة ثالث مرات أسبوعيا ،وفي
عكازات من أجل املشي .كان الطالب اآلخرون لطيفني األيام الثالث األخرى للمدرسة يكون بحاجة لتلقي
معه ،إال أنهم لم يصدموا أو يخافوا عندما كانوا يرون العالج الطبيعي .ونتيجة لذلك ،فإن عالماته أصبحت
صديقا لهم مصابا بجراح .إن إصابات كهذه قد أصبحت تعاني إال أن يوسف سعيد بالعودة إلى املدرسة .لقد قام
أمرا عاديا اآلن؛ وكل األطفال شاهدوها من قبل ،فهي املستشار املدرسي إلى جانب معلميه وناظر املدرسة
موجودة حولهم في كل مكان .سألت يوسف ملاذا بإعداد برنامج لتسهيل إعادة اندماجه في غرفة الصف.
شارك في مسيرة العودة الكبرى فأجابني بأن حياته
مليئة باملشاكل وأنه كان فضوليا ملشاهدة املظاهرات.

عام على “مسيرة العودة الكبرى” في غزة
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األثر النفسي االجتماعي
باإلضافة إلى األثر املدمر على الجئي فلسطني في غزة ،كان مقدرة الوكالة على االستجابة لعواقب العنف.
ملسيرة العودة الكبرى أثر أيضا على خدمات األونروا وعلى

الخدمات الصحية مضغوطة إلى حد االنهيار
«إن العواقب املباشرة لعدد املصابني ولطبيعة اإلصابات قد جلبت نظام الرعاية
الصحية في غزة نحو حافة االنهيار»

املفوض العام لألونروا بيير كرينبول 31 ،اذار 2018

لقد كان النظام الصحي في غزة يرزح أصال حتت ضغط هائل الغالب ميثلون حاالت معقدة حتتاج إلى رعاية طبية ونفسية
نتيجة سنوات من احلصار اإلسرائيلي .وأضافت مسيرة العودة اجتماعية مكثفة.
الكبرى املزيد من الضغوطات ودفعت باخلدمات الصحية نحو
حافة االنهيار .وتقدم األونروا بالفعل ما يقارب من أربعة ماليني
استشارة طبية سنويا ملا مجموعه  1,405,486الجئ من إن معاجلة املرضى املصابني في مسيرة العودة الكبرى تتطلب
فلسطني مسجلني لديها في غزة .واستجابت األونروا للعنف زيارات أطول وأكثر تكرارا ،األمر الذي يؤثر على عملية تقدمي
الناجت عن مسيرة العودة الكبرى كجزء من تقدميها خلدمات اخلدمة في العيادات الصحية التي تعاني أصال من االنشغال.
الرعاية الصحية األولية من خالل  22عيادة صحية تابعة لها إن الزيارات املرتبطة مبسيرة العودة الكبرى تكون في الغالب
في غزة .وفي حني أنها ليست مجهزة للتعامل مع حاالت حاالت طارئة وهي تتركز بشكل كبير في عيادات معينة مبا في
الطوارئ واإلجراءات اجلراحية لإلصابات الناجتة عن استخدام ذلك في البريج وخانيونس .إن املراكز الصحية تستوعب أولئك
الذخيرة احلية ،وفي ضوء الطلب الشديد ونقص القدرات لدى املرضى باإلضافة إلى أولئك الذين تتم معاجلتهم من خالل نظام
وزارة الصحة ،استقبلت عيادات األونروا الصحية وقدمت العالج املواعيد االعتيادي ،األمر الذي يضيف ضغطا إضافيا على تلك
لبعض املرضى الذين كان يجدر بهم في العادة تلقي العالج في اخلدمات .كما شهدت عيادات األونروا أيضا نقصا في اإلمدادات
املستشفيات .إن  %64من كافة اإلصابات التي متت معاجلتها في الطبية مثل مواد تضميد اجلروح؛ إن  %40من حاالت مسيرة
عيادات األونروا الصحية قد مت تصنيفها على أنها «متوسطة إلى العودة الكبرى احتاجت إلى تغيير على الضمادة في حني أن
شديدة» ،والعديد منها كان سيتم حتويلها إلى املستشفيات  %32منها تطلبت املعاجلة والتضميد .وتفيد ممرضات األونروا عن
اضطرارهن الستخدام مواد أقل مما هو مطلوب من أجل معاجلة
في الظروف االعتيادية.
اجلرح بطريقة مالئمة ،وفي أوقات أخرى جلأت تلك املمرضات
إلى التضميد باستخدام ألواح من البالستيك عندما كانت
ال يتوفر في عيادات األونروا غرف جراحية ،ولم يتم إعدادها لتقدمي املستلزمات تصل إلى مستوى ضئيل وحرج للغاية.
خدمات االستجابة الطارئة من الدرجة األولى وليست قادرة
على توفير مسكنات ألم قوية يحتاج إليها املرضى املصابون
بجروح خطيرة .وعلى أية حال ،وفي بعض احلاالت ،كان يتعني وهنالك أثر ثانوي آخر ملسيرة العودة الكبرى يتمثل في قيام وزارة
على موظفي األونروا الصحيني استخراج الرصاص والشظايا الصحة بتعليق القيام بجراحات مختارة في مستشفيات غزة
املعدنية من املرضى الذين زاروا عيادة األونروا الصحية والذين جراء مواعيد املستشفيات املنشغلة جدا ملرضى املسيرة .إن
لم يكونوا قادرين على معاجلة إصابتهم في أماكن أخرى .العديد من حاالت اجلراحة تلك التي مت تعليقها سيقومون بزيارة
وباملعدل ،فإن  20-10مريضا جريحا جراء مسيرة العودة عيادات األونروا من أجل الرعاية املؤقتة في الوقت الذي ينتظرون
الكبرى يزورون عيادات األونروا كل يوم .إن هؤالء املرضى في فيه دخولهم للمستشفى.
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إصابات مسيرة العودة الكبرى التي تم عالجها في

مراكز األونروا الصحية

2,729

2,284

مريض
مصاب
36%
إصابات
خفيفة
10%
إصابات
شديدة

إصابة
بالرصاص

22

عيادة تابعة
لألونروا

54%
إصابة
متوسطة

يوضح هذا الشكل عدد اإلصابات املرتبطة مبسيرة العودة الكبرى والتي متت معاجلتها في عيادات األونروا الصحية في الفترة بني  30آذار  2018وحتى 15
آذار 2019

موظف عيادة صحية تابعة
لألونروا  -صعوبة الخروج المبكر
من مستشفيات غزة
في أحد األيام وخالل مسيرة العودة الكبرى ،مت تغيير
ضمادة جرح أحد املرضى الذين تلقوا إصابة شديدة
بالرصاص في ساقه من قبل موظفي عيادة البريج .وبعد
بضعة ساعات فقط عاد املريض إلى العيادة يشكو آالما
مبرحة .وشرح له موظفو العيادة أنه ليس مبقدورهم
صرف دواء األلم الذي يحتاج إليه أو مساعدته أكثر
فيما يخص جرحه وقاموا بإحالته إلى أقرب مستشفى.
رفض املريض املغادرة .لقد مت رفضه من قبل املستشفى

ألن حالته لم تكن مستعجلة مبا فيه الكفاية وطلب
منه العودة إلى عيادة األونروا .حاول املوظفون تهدئته بال
جدوى في الوقت الذي كان فيه واقفا في املمر يصرخ من
األلم مطالبا برؤية الطبيب .وفي نهاية األمر انهار املريض
خارج مكتب املدير ،وتسبب ذلك بفتح اجلرح وأصبح
يفقد الدماء بشكل سريع .هرع موظفو العيادة عندها
باملريض إلى املستشفى حيث مت إدخاله في نهاية األمر.

عام على “مسيرة العودة الكبرى” في غزة
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الصحة النفسية والخدمات النفسية
االجتماعية تحت الضغط
لقد حمل سكان غزة عبئا ثقيال من املشاكل النفسية
االجتماعية ومشاكل الصحة النفسية وذلك قبل وقت طويل
من مسيرة العودة الكبرى ،وذلك نتيجة لسنوات احلصار والنزاع.
إن القيود املفروضة على حركة األشخاص والبضائع قد أدت
إلى نشوء وضع اجتماعي اقتصادي صعب كان له تداعيات
خطيرة على الرفاه النفسي االجتماعي لالجئي فلسطني .
وفي عام ( 2017قبل مسيرة العودة الكبرى) ،وجد فريق األونروا
للصحة العقلية اجملتمعية أن أكثر من  5,000الجئ من البالغني
واألطفال قد عانوا من مستويات عالية جدا من التوتر النفسي
االجتماعي – وكان تقريبا نصف البالغني الذين متت دراستهم
قد عانوا من رفاه ضعيف ( %63منهم تستحق حالتهم املزيد
من الفحوصات لبيان إن كانوا يعانون من الكآبة) وأن  %30تقريبا
من األطفال يعانون من صعوبات حادة على الصعيد النفسي
االجتماعي أو على صعيد الصحة العقلية.
إن اجملموعة اإلضافية من املرضى املرتبطني مبسيرة العودة
الكبرى قد طغت على اخلدمات .وعلى غرار الوضع في القطاع
الصحي ،فإن حاالت غير الالجئني قد حصلت على خدمات
متأخرة أو أقل .ووجد املستشارون أنفسهم غير قادرين على
تقدمي املتابعة الفردية والعائلية الالزمة جلميع احلاالت .فعلى
سبيل املثال ،وفي تشرين األول  2018لوحده ،قدم املستشارون
في عيادات األونروا ملا مجموعه  228مريض من مرضى مسيرة
العودة الكبرى إسعافات أولية نفسية اجتماعية ووجدوا أن %43

بحاجة إلى إسناد نفسي اجتماعي فردي وبحاجة إلى املتابعة.
وقد تأثر برنامج األونروا للصحة العقلية اجملتمعية بشكل كبير
جراء أزمة األونروا التمويلية لعام  ،2018والتي أثرت بشكل
سلبي على قدرة الوكالة على االستجابة .إن الفشل في معاجلة
االحتياجات النفسية االجتماعية ميكن أن يكون له أثر انعكاسي
على اجملتمع وميكن أن يساهم في التسرب من املدرسة وفقدان
العمل واالرتفاع في التوترات العائلية وزيادة معدالت العنف
املبني على النوع االجتماعي في املنزل.

قدرت مراجعة االحتياجات اإلنسانية في عام  2019أن
حوالي  890,25شخصا في غزة ،مبن فيهم  940,62طفل،
كانوا بحاجة إلى استجابة خدمات الصحة العقلية
وخدمات نفسية اجتماعية بسبب مسيرة العودة
الكبرى؛ وهذا إضافة إلى ما يقدر بحوالي 000,012
شخص معرض للمخاطر بشكل حاد كانوا يعانون
من اضطرابات صحة عقلية شديدة أو متوسطة.
مراجعة االحتياجات اإلنسانية لفلسطني الصادر
عن مكتب تنسيق املساعدات اإلنسانية2019،
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تقدم األونروا خدمات إعادة تأهيل جسدي في  15مركز للرعاية
الصحية األولية من أصل  22مركز تابع لها .إن ارتفاع معدل
إصابات الطرف السفلي بني مرضى مسيرة العودة الكبرى قد
شهد طلبا مرتفعا على خدمات العالج الطبيعي .إن العديد
من حاالت مسيرة العودة الكبرى معقدة وحتتاج إلى إعادة تأهيل

مكثفة تصل إلى ثالث جلسات في األسبوع مدة كل جلسة
أكثر من ساعة ،فيما بعض املرضى يكونون بحاجة أشهر عديدة
من العالج .ويفيد املعاجلون الطبيعيون في األونروا عن تضاعف
عدد حاالتهم نتيجة مسيرة العودة الكبرى (من  12مريض في
اليوم إلى  24مريض).

عام على “مسيرة العودة الكبرى” في غزة
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الخاتمة
في األشهر اإلثنتي عشرة ملظاهرات مسيرة العودة الكبرى،
أصيب من الفلسطينيني أكثر مما أصيبوا به خالل النزاع في غزة
عام  ،2014وقتل عدد من الفلسطينيني أكثر من العدد الذي
قتل خالل نزاع عام  2012في غزة ،وعملت االستجابة للعنف
على وضع النظام الصحي املضغوط أصال في منطقة قريبة من
حافة االنهيار .وعاينت األونروا مباشرة األثر العميق على حياة
الجئي فلسطني (مبن في ذلك األطفال) الذين يشكلون غالبية إن مسيرة العودة الكبرى هي من أعراض املستويات املتزايدة من
الفلسطينيني في غزة ،عالوة على معاينة الضغط الهائل الذي اإلحباط واليأس في أوساط الفلسطينيني الذين يعيشون في
قطاع غزة والذين عانوا من  12سنة من احلصار وأكثر من  50عاما
وضعه هذا األمر على خدمات الوكالة .
من االحتالل ،وبالنسبة لالجئي فلسطني  70سنة من غياب حل
عادل ودائم حملنتهم .وليس هنالك من أحد في غزة لم تصبه
لقد متت إثارة مخاوف خطيرة حيال االستخدام املفرط للقوة هذه اآلثار التي عملت على تقييد حركة األشخاص والبضائع
التي مت نشرها من قبل القوات اإلسرائيلية في ظروف يكون وعملت على تدمير اقتصاد غزة وتسببت برقم قياسي للبطالة
فيها األفراد غير مسلحني وال يشكلون خطرا حقيقيا أو وارتفاع معدل االعتماد على املعونة الغذائية .إن االستجابة
وشيكا  .لقد متت مشاهدة العواقب في العدد الهائل واملروع العنيفة ملظاهرات مسيرة العودة الكبرى في األشهر اإلثنتي
منن اإلصابات وفي الروايات الشخصية للغاية للحيوات التي عشرة املاضية والعواقب اجلسدية والنفسية الناجمة عنها قد
تغيرت إلى األبد .وتنبغي اإلشارة إلى أن استخدام الذخيرة فاقمت الوضع املتردي أصال ألولئك الذين يعيشون في غزة.
احلية يسبق مسيرة العودة الكبرى في غزة ويؤثر أيضا على
الضفة الغربية حيث قامت القوات اإلسرائيلية بشكل متزايد
باستخدام الذخيرة احلية ضد الفلسطينيني في السنوات وفي حني أن األونروا ستستمر بتقدمي اخلدمات في غزة استنادا
األخيرة ردا على االحتجاجات واملظاهرات وخالل العمليات مبا ملهام واليتها ،فإنه من الواضح أن الوضع ليس مستداما .إن
في ذلك داخل اخمليمات وحولها  .وتؤكد األونروا دعوتها القائمة هنالك حاجة ماسة للحلول السياسية ،مبا في ذلك احلل العادل
بإيقاع املساءلة حيال انتهاكات القانون الدولي ،مبا في ذلك فيما والدائم حملنة الجئي فلسطني.
يتعلق باالستخدام املفرط للقوة .إن اإلخفاق في إيقاع مثل هذه
املساءلة يهدد بخطر الوقوع في دورة من اإلفالت من العقاب
التي من شأنها تعريض املزيد من األرواح للخطر في سائر أرجاء
األراضي الفلسطينية احملتلة.
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الهوامش
.1

 1إن القيود التي فرضتها إسرائيل ترقى إلى مستوى احلصار .أنظر ،من جملة أمور أخرى ،قرار اجلمعية العامة رقم  99/73الصادر عام  ،2018بخصوص املمارسات اإلسرائيلية التي تؤثر على
حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني في األراضي الفلسطينية احملتلة ،مبا في ذلك القدس الشرقية ،وأيضا قرار اجلمعية العامة رقم  19/73الصادر في  2018حول التسوية السلمية للمسألة
الفلسطينية.

.2

 2مبوجب القانون الدولي ،فإن للفلسطينيني احلق في حرية التعبير والتجمع السلمي .وينبغي على القوات اإلسرائيلية التوقف عن استخدام القوة القاتلة إال إن كان استخدامها يعد املالذ األخير
وفقط عندما يكون استخدامها استجابة لتهديد وشيك على احلياة .إن سلطة األمر الواقع في غزة لديها أيضا واجب بضمان بقاء املظاهرات سلمية ومبنع العنف مبا في ذلك على سبيل املثال
استخدام الطائرات الورقية احلارقة والبالونات ضد إسرائيل.

.3

 3عالوة على ذلك ،وفي نفس الفترة ولكن خارج سياق مسيرة العودة الكبرى ،سجل مكتب تنسيق املساعدات اإلنسانية مقتل  76فلسطيني آخر (مبن في ذلك  15طفال) في غزة على أيدي
القوات اإلسرائيلية في حوادث شملت الغارات اجلوية وقصف الدبابات وحوادث مرتبطة بسبل الوصول .وأيضا وفي نفس الفترة وخارج سياق مسيرة العودة الكبرى ،تعرض جندي إسرائيلي للقتل
وأصيب  50إسرائيليا آخر (مبن في ذلك  47مدنيا) بجراح من قبل جماعات فلسطينية مسلحة في حوادث منفصلة اشتملت على صواريخ مت إطالقها باجتاه جنوب إسرائيل.
https://www.ochaopt.org/content/approaching-first-anniversary-great-march-return-protests-gazaمبوجب

.4

 4أنظر على سبيل املثال بيانات املفوض السامي لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان مبا في ذلك «وفيات غزة :على إسرائيل أن تستجيب لالستخدام املفرط للقوة» الصادر بتاريخ  27نيسان  2018على
الرابط:

LangID=E&22995=https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID
.5

 5أنظر على سبيل املثال «األونروا مستاءة من اخلسائر في األورواح واإلصابات في غزة» والصادر بتاريخ  14أيار  2018على الرابط:

https://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/unrwa-dismayed-loss-life-and-injuries-gaza
.6

 6مت تغيير أسماء األشخاص الذين متت مقابلتهم من أجل حماية هويتهم .إن انطباعات الشخص األول املتضمنة في هذا التقرير قد مت جمعها من خالل مقابالت وجاهية قام بها موظفوا
األونروا في غزة.

.7

 7على سبيل املثال ،أفادت منظمة الصحة العاملية بإجراء  124عملية بتر أطراف بسبب مسيرة العودة الكبرى (ويشمل ذلك  21طفال) .منظمة الصحة العاملية ،تقرير الوضع ،األراضي
الفلسطينية احملتلة 28-1 ،شباط .2019

1=pdf?ua.2019_Feb_28-1_-http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO-Health-Cluster-Special-Situation_Report
.8

 8في قراره رقم س ،1/28-قام مجلس حقوق اإلنسان بتشكيل جلنة دولية مستقلة للتحقيق من أجل التحقيق في املظاهرات التي حدثت في غزة بني  30آذار وحتى  31كانون األول  2018وفي
استجابة القوات اإلسرائيلية للمظاهرات وأثر تلك االستجابة على املدنيني في غزة وفي إسرائيل.

CRP2.18March.pdf_74_40_Documents/A_HRC/https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40
.9

 9أنظر تقرير النتائج املفصلة للجنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن املظاهرات في األراضي الفلسطينية احملتلة ( ،)2.CRP/40/A/HRCالفقرة 713

CRP2.18March.pdf_74_40_Documents/A_HRC/https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40
« 1010غزة بعد عشر سنوات» ،الفريق القطري لألمم املتحدة في األراضي الفلسطينية احملتلة ،متوز 2017
pdf.2017_july_11_-_years_later_10_https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/gaza1111
 1212في عام  ،2018عانت األونروا أيضا من أزمة متويلية غير مسبوقة في أعقاب سحب متويل احلكومة األمريكية والذي أدى إلى عجز بقيمة  446مليون دوالر .لقد تسبب هذا في حدوث انقطاعات
في اخلدمة إضافة إلى ارتباك شديد في العمليات ،وحتديدا في غزة.
 1313وجدت جلنة التحقيق أنه وباستثناء حادثتني فإن هنالك أسبابا وجيهة لالعتقاد أنه وفي كافة احلاالت األخرى التي قامت بفحصها فإن استخدام الذخيرة احلية من قبل القوات اإلسرائيلية
كان غير شرعي ،أنظر تقرير اللجنة الدولية املستقلة للتحقيق بشأن املظاهرات في األراضي الفلسطينية احملتلة ( ،)74/40/A/HRCالفقرة  .884ووجدت أن هنالك «أسبابا وجيهة لالعتقاد بأن
القوات اإلسرائيلية قد قامت بقتل وجرح املتظاهرين الفلسطينيني الذين لم يكونوا يشكلون أي خطر داهم باملوت أو التسبب بإصابات خطرة لآلخرين عندما مت إطالق النار عليهم ،وحيثما كان
هنالك إطالق للنار فإن ذلك لم يحبط أي تهديد من هذا القبيل .وكانت البدائل األقل فتكا ال تزال متاحة وكان هنالك دفاعات كبيرة قائمة ،األمر الذي يجعل من استخدام القوة املميتة غير
ضروري وال متناسب» .الفقرة .885
CRP2.18March.pdf_74_40_Documents/A_HRC/https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40
 1414في عام  2018لوحده ،قامت القوات اإلسرائيلية بحوالي  7,000عملية أمنية في الضفة الغربية ،في حني قامت األونروا بتسجيل  695عملية إسرائيلية في مخيمات الجئي فلسطني وحولها.
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وقد مت إطالق الذخيرة احلية في سياق العديد من تلك العمليات ،متسببة في بعض األحيان بحدوث وفيات ،ولكن غالبا وقوع إصابات وأضرار في املمتلكات وآثار نفسية اجتماعية.
وسجل مكتب تنسيق املساعدات اإلنسانية  3,690إصابة بالذخيرة احلية في الضفة الغربية في السنوات اخلمس األخيرة ( ،)2018-2014أي بزيادة مقدارها  %700مقارنة بالسنوات
اخلمس السابقة ( 449إصابة بني  2009وحتى .)2013
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