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ت

شكر وتقدير
إبرهيم ،)7 :من بعد الشكر واالمتنان هلل سبحانه
يقول سبحانه وتعالى" :ولئن شكرتم ألزيدنكم"( ا
وتعالى على ما أنعمه علي في كل خطوة أخطيها في حياتي ،وما منه عليه من صبر وقدرة من جزيل
فضله وكرمه فمكنني من إنجاز دراستي هذه ،أتقدم بعظيم الشكر والتقدير من جامعتي جامعة "األزهر"،
وعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي ،وكلية "االقتصاد والعلوم االدارية" ،وبرنامج ماجستير "العلوم
السياسية"؛ لما بذلوه ويبذلونه على مدار الوقت من عطاء دائم؛ لخدمة العلم والبحث العلمي وطالبه.
كما أتقدم بعظيم الشكر والعرفان ،من الدكتور الفاضل رياض العيلة ،لقبوله اإلشراف على رسالتي
عتبر إياه وساما على صدري ما حييت .وأتقدم أيضا بالشكر واالمتنان واالحترام من
حافظا له عطاءه م ا
األستاذين الكريمين المناقشين :الدكتور /رياض األسطل ،والدكتور /خالد شعبان ؛ لقبولهم مناقشة هذه
الرسالة للوصول بها إلى وجه حسن يرتقي بالعلم وبالبحث العلمي.
كما أتقدم بعظيم الشكر والتقدير ،من أساتذتي في قسم العلوم السياسية على ما بذلوه ويبذلونه في
سبيل العلم ،األستاذ الدكتور إبراهيم أبراش واألستاذ الدكتور كمال األسطل والدكتور أيمن شاهين والدكتور
مخيمر أبو سعدة والدكتور حمد الف ار.
كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر من كل من مد لي يد العون والمساعدة والدعم خالل مسيرتي
العلمية .وال يفوتني أيضا أن أشكر زمالئي وزميالتي وجميع أصدقائي الذين منحوني الرعاية واالهتمام
والدعم الكبير؛ إلنجاز هذه الدراسة ،السيما زمالئي في و ازرة الصحة ،معالي وزير الصحة وعطوفة وكيل
الو ازرة والمدراء واألطباء والممرضين ،كما أتقدم بالشكر من األستاذ إبراهيم جنيد على جهده في تدقيق
الرسالة لغويا

ث

الملخص
أظهرت الدراسة تأثير السياسات اإلسرائيلية التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي على القطاع الصحي
في األراضي الفلسطينية وذلك خالل الفترة الممتدة بين عامي  ،2014-1994تجاه الفلسطينيين سواء
ضد السلطة الفلسطينية وخاصة و ازرة الصحة ،أو المواطنين ،التي تساهم في إعاقة حياتهم في كل
المجاالت وخاصة في المجال الصحي ،حيث يعد االحتالل اإلسرائيلي المسؤول الرئيس عن تدهور القطاع
الصحي في غزة عبر الحصار المفروض عليه ،و الحواجز العسكرية اإلسرائيلية المنتشرة في جميع أجزاء
الضفة الغربية ،إضافة

إلى جدار الفصل العنصري ،وانعكاسه على الوضع الصحي للفلسطينيين،

واالنتهاكات اإلسرائيلية بحق الطواقم الطبية واصابة عدد كبير من المتطوعين والمسعفين بجراح وبإعاقات
دائمة ،أضف إلى ذلك تضرر سيارات اإلسعاف وخروجها من الخدمة في أحيان كثيرة ،ومنع ضباط
وسائقي اإلسعاف من قبل قوات االحتالل من الوصول إلى الهدف سواء أكان الهدف مصاب أو مريض،
كل هذه السياسات تتسبب بأضرار كبيرة للقطاع الصحي وللمرضى الفلسطينيين.
وتكمن أهمية الدراسة ،بأنها قدمت بحثا علميا متمي از بالتحليل والتفسير ،وتناولها فترة زمنية ارتبطت
بمرحلة انتقالية ،بين السلطة الفلسطينية واسرائيل ،كما تكمن أهمية هذه الدراسة كونها من الدراسات النادرة
والقليلة التي ربطت علم السياسة بالصحة ،هذه الدراسة استخدمت المنهج الوصفي التحليلي.
أجابت الدراسة على السؤال رئيس هو :ما السياسات اإلسرائيلية تجاه القطاع الصحي في األراضي
الفلسطينية؟ ثم خلصت إلى مجموعة من النتائج أهمها :انتهاك إسرائيل للقوانين الدولية الخاصة بحق
المواطن الفلسطيني في الصحة ،إضافة إلى مسؤوليتها المباشرة عن حرمان المواطن الفلسطيني من
حصوله على حقه في الصحة ،واستهدف المنشآت الصحية والعاملين فيها ،وتدمير البنية التحتية
واستخدامها لسياسات متعددة بهدف إجهاض محاوالت البناء والنهوض من أجل بناء الدولة المستقلة.
وخرجت الدراسة بمجموعة التوصيات أهمها حث السلطة الفلسطينية ،بمتابعة االنتهاكات اإلسرائيلية
تجاه القطاع الصحي الفلسطيني ،ونشرها أمام الرأي العام الدولي ،لفضح السياسة اإلسرائيلية ،وكف يدها
عن مواصلة سياستها العدوانية تجاه األسرى والمعتقلين.
ج

Abstract
The study highlighted the impact of Israeli policies on the health sector in the
Palestinian territories during the period between 1994 and 2014. These policies
targeted Palestinians either represented by the Palestinian Authority (PA) and the
Ministry of health, or the private and public, whose life was hindered in all areas,
particularly in the health field.
The Israeli occupation is mainly responsible for the deterioration of the health
sector in Gaza because of the siege, Israeli military roadblocks throughout the
West Bank and the apartheid wall with its impact on the health status of the
Palestinians. Furthermore, there are Israeli violations against medical staff ,
volunteers and paramedics who were wounded and permanently disabled. Also,
ambulances were damaged and out of service very often while officers and
ambulance drivers were prevented by occupation forces from reaching the target,
whether the target is injured or sick. All these policies cause great harm to the
health sector and Palestinian patients.
The significance of this study lies in the fact it offers a scientific research
characterized by analysis and interpretation. It also deals with a period associated
with the transition between the Palestinian Authority and Israel, and the
significance of this study lies also in being rare as one of a few studies that have
linked health to politics. This study used the descriptive analytical approach.
The study tackles the following key question: what are Israeli policies towards
the health sector in the Palestinian territories?
A set of conclusions presented in the study:
Israel's violation international laws pertaining to the Palestinian citizen's right of
health, in addition to direct responsibility for depriving the Palestinian people of
their right to health, targeting health facilities and personnel, destruction of
infrastructure and the use of multiple policies to foil attempts of construction and
advancement to build an independent State.

The study made a set of recommendations like urging the Palestinian Authority
to pursue the Israeli violations against the Palestinian health sector and publish
them before international public opinion to expose Israeli policy.
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 .1.1مقدمة
يمارس االحتالل اإلسرائيلي أسوأ السياسات تجاه الفلسطينيين سواء ضد السلطة الفلسطينية أو
المواطنين؛ إلعاقة حياتهم في كل المجاالت .فالسياسات اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين تشمل إجراءاتها
وممارساتها غير العادلة ضد السلطة ومؤسساتها وخاصة و ازرة الصحة ،كما تشمل المواطنين سواء اآلمنين
في بيوتهم أو التجار والمسافرين أو المرضى ،الذين يعانون يوميا من آثار االحتالل ،بسبب الحصار
والحروب العدوانية المستمرة ،ومن خالل الحواجز والجدار ،وسياسات القتل والتدمير واالعتقال.
ويعد االحتالل اإلسرائيلي المسؤول الرئيس عن تدهور القطاع الصحي في األراضي الفلسطينية،
نتيجة السياسة والممارسات التي اتبعها خالل سنوات االحتالل وفي ظل اتفاق أوسلو؛ ألن تنفيذها لخطة
االنسحاب من غزة واخالء المستوطنات ،ال يعفيها من هذه المسؤولية التي تسببت فيها طيلة تلك السنوات،
كما أن وجود السلطة الفلسطينية واهتمام المجتمع الدولي ،ال يعفي إسرائيل من مسؤوليتها تجاه هذا
القطاع ،نظ ار الحتاللها قطاع غزة والضفة الفلسطينية ،وعدم قيامها بتطوير هذا القطاع ،أو االهتمام به،
مما أدخله في حالة انهيار ،مع استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة ،ما أدى إلى ترك أثر بالغ
على الصحة في األراضي الفلسطينية ،والى ارتفاع عدد الوفيات من المرضى لعدم السماح لهم بمغادرة
قطاع عزة ،وخصوصا فئة األطفال والنساء ،كما أن الحواجز العسكرية اإلسرائيلية الدائمة والطيارة المنتشرة
في جميع أجزاء الضفة الغربية تتسبب بأضرار كبيرة للقطاع الصحي وللمرضى الفلسطينيين ،وتزيد من
معاناتهم بمنعهم من السفر للعالج في الخارج.
فقد عمل جدار الفصل العنصري على تقطيع أوصال المجتمع الفلسطيني إلى معازل وكانتونات،
مما انعكاس على أوضاعهم الصحية ،وتسبب في عدم وصولهم إلى المستشفيات الفلسطينية في القدس
مثل مستشفى المقاصد ،ومستشفى المطلع وهو مستشفى يعنى بشؤون الالجئين ويكاد يكون الوحيد ،والى
غيرهما من المستشفيات المتخصصة في شؤون محددة ،مما زاد من معاناة الفلسطينيين.
إضافة إلى االنتهاكات اإلسرائيلية المتكررة ضد الطواقم الطبية ،والتي أدت إلى إصابة عدد كبير
منهم بجراح وبإعاقات دائمة ،باإلضافة إلى تضرر سيارات اإلسعاف وخروجها من الخدمة في أحيان
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كثيرة ،ومنع ضباط وسائقي اإلسعاف من الوصول إلى إنقاذ حياة مصاب أو مريض كان من الممكن
نجاته من الموت بسبب النزف لساعات طويلة.

 .2.1مشكلة الدراسة
لقد كفل القانون الدولي العام والقانون الدولي اإلنساني حقوق الشعوب الواقعة تحت االحتالل وهو
األمر الذي كان من المفترض أن يشكل حماية للفلسطينيين في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة .ومع ذلك
ظل القطاع الصحي الفلسطيني يعاني من جراء السياسة اإلسرائيلية حالة تدهور ،انعكست سلبا وبشكل
كبير على الخدمات الصحية المقدمة للمواطن ،فالخدمات الصحية تأثرت سلبا بشكل كبير في عدة
مجاالت ،منها الحروب على قطاع غزة ،والحصار اإلسرائيلي ،والحواجز وجدار الفصل العنصري في
الضفة الغربية ،لذلك ينبغي دراسة تأثير تلك السياسات على القطاع الصحي.
ويمكن صياغة المشكلة في التساؤل الرئيس كاآلتي:
إلى أي مدى ساهمت السياسات اإلسرائيلية في تدهور األوضاع الصحية في أراضي السلطة
الفلسطينية خالل الفترة ()2014-1994؟
ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1ما السياسة الصحية اإلسرائيلية تجاه األراضي الفلسطينية المحتلة؟
 .2ما طبيعة مكونات القطاع الصحي الفلسطيني؟
 .3ما القوانين التي تكفل حماية القطاع الصحي الفلسطيني؟
 .4كيف تأثر القطاع الصحي جراء الحروب والحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة؟
 .5إلى أي مدى أثرت الحواجز اإلسرائيلية وجدار الفصل العنصري على الصحة في األراضي
الفلسطينية المحتلة؟
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 .3.1أهداف الدراسة:
 .1التعرف على السياسة اإلسرائيلية تجاه األراضي المحتلة.
 .2التعرف على هياكل ومنظومة القطاع الصحي الفلسطيني.
 .3إبراز دور االحتالل في معاناة القطاع الصحي والمرضى الفلسطينيين.
 .4التعرف على اآلثار الكارثية للحروب العدوانية اإلسرائيلية والحصار على الصحة في األراضي
الفلسطينية.
 .5تسليط الضوء على اآلثار الصحية للجدار والحواجز العسكرية على المنشآت الصحية والمرضى.

 4.1أهمية الدراسة:
أوال :تنبع أهمية الدراسة من كونها أول دراسة علمية حسب علم الباحث تتناول تأثير الممارسات
والسياسات اإلسرائيلية على القطاع الصحي من ناحية سياسية ،كون غالبية الدراسات المختصة
بالموضوع تعالج الموضوع ،إما من ناحية إنسانية ،أو من ناحية توثيقية واحصائية ،أو تعالج
الموضوع ببعض التقارير المحددة ،فإن هذه الدراسة تتناول كل السياسات اإلسرائيلية وتداعياتها
على القطاع الصحي ،وكون ال يوجد دراسات سابقة في صلب هذا الموضوع فإن ذلك يعطي
دراستنا أهمية كبيرة.
ثانيا :إنها تقوم بدراسة انعكاسات السياسة على الصحة ،حيث إن غالبية الدراسات السياسية ال تتناول
موضوعات تتعلق بالصحة ،وذلك نظ ار لصعوبة الموضوع ،وصعوبة الجمع بين االثنين ،فإن هذه
الدراسة السياسية تسلط الضوء على القطاع الصحي من ناحية سياسية وهذا الدمج األول من نوعه
في جامعة األزهر والجامعات الفلسطينية يعطي الموضوع أهمية كبيرة.
ثالثا :إن الموضوع يعالج مشكلة ال زال يعاني منها الشعب الفلسطيني ،لعدم استجابة األطراف الدولية
لتخفيف هذه المعاناة ،فما يزال المريض الفلسطيني يفقد حياته بسبب السياسات اإلسرائيلية التي
تحول دون عالجه.
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رابعا :الدراسة تعتبر أضافة نوعية للمكتبة السياسية وللمكتبة الصحية في األراضي الفلسطينية والوطن
العربي.

 5.1منهج الدراسة:
اعتمد الباحث في سبيل وصوله إلى تحقيق أهداف بحثه عدة مناهج علمية ،ومنها:
المنهج الوصفي التحليلي:
يستخدم هذا المنهج لجمع المعلومات والبيانات لتكوين فكرة واضحة وصورة متكاملة عن مشكلة
الدراسة من خالل الوصف الدقيق لها ،للوصول إلى معارف ومفاهيم موضوعية من الناحية العلمية
وتفصيلية والحصول على استنتاجات ،ولفهم أعمق وأدق للمشكلة حيث إن هذا المنهج يبحث العالقة بين
األشياء المختلفة والعمل على تحليل العالقة ،ويقوم هذا المنهج على وصف ظاهرة من الظواهر للوصول
إلى أسباب هذه الظاهرة والعوامل التي تتحكم فيها ،واستخالص النتائج لتعميمها ،في هذه الدراسة نستعين
بالمنهج الوصفي التحليلي كمنهج أساسي ،وذلك ألنه مناسب جدا لطبيعة الدراسة.
منهج تحليل المضمون:
ويستخدم منهج تحليل المضمون من خالل تحليل اإلحصائيات والتقارير التي تتحدث عن
االنتهاكات اإلسرائيلية في ملف الصحة ،وتحليل األحداث والسياسات التي تقوم بها إسرائيل من خالل
البيانات والتصريحات ونداءات االستغاثة التي يقوم بها السياسيون والمسؤولون واألطباء بخصوص
الموضوع ،فإن هذا المنهج سوف يساعد على وصف السياسات اإلسرائيلية وتداعياتها على القطاع
الصحي تحليال حقيقيا ،ومحاولة فهمها وتوضيحها ،واثبات فرضيات الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها.
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 . 6.1حدود الدراسة:
الحدود الزمانية :تمتد منذ  1994تاريخ قدوم السلطة الفلسطينية وحتى عام 2014الحرب التي شنتها
إسرائيل على قطاع غزة.
الحدود المكانية :أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية – قطاع غزة – القدس الشرقية).
الحدود الموضوعية :يتناول السياسات اإلسرائيلية التي تتعلق بالقطاع الصحي ،والصحة في األراضي
الفلسطينية المحتلة.

 .7.1أسباب اختيار الدراسة:
انطالقا من اطالع الباحث على حجم اإلشكاليات التي تواجه القطاع الصحي ،وانطالقا من عمله
كطبيب جراح واستشعاره بحجم المشكلة التي يسببها االحتالل للقطاع الصحي ،جعلت الباحث كونه يدرس
العلوم السياسية يصر على اختيار الموضوع لعدة نقاط:
 .1الحجم الكبير من اإلصابات الناتجة عن الحروب اإلسرائيلية والتي يواجهها الجراحون كون الباحث
طبيب جراح.
 .2اإلشكاليات الكبيرة واآلثار المدمرة نتيجة سياسة إسرائيل تجاه ملف العالج بالخارج.
 .3النقص الشديد في األدوية والمستلزمات الصحية بسبب السياسات والحصار اإلسرائيلي.
 .4ضعف مستوى التدريب والتطوير للكادر الصحي بسبب القيود التي يفرضها االحتالل على
األطباء في الخروج أو الدخول إلى األراضي الفلسطينية.

6

 .8.1الدراسات السابقة:
 .1.8.1ماضي ،سهيل ،2014 ،السياسة اإلسرائيلية تجاه السلطة الفلسطينية خالل فترة (-2000
 ،)2012رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األ زهر بغزة ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية.
تناولت الدراسة بالتحليل المعمق أبرز السياسات التي انتهجتها الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة
تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية خالل الحقب الثالثة المتتالية منذ عام  2012– 2000الذي تم فيه قبول
عضوية فلسطين لألمم المتحدة كدولة مراقب غير عضو -باإلضافة

إلى رصد موضوعي لمسار

األحداث في سياقها الزمني والذي بدأ منذ مؤتمر مدريد عام 1991وصوال إلى اتفاق أوسلو ،ومحددات
ومراكز صنع القرار في إسرائيل .كما تناولت بالبحث المعمق السياسة اإلسرائيلية القائمة على أساس
ممارسة العقوبات الجماعية والممنهجة في مواجهة الشعب والسلطة الفلسطينية ،في محاولة منه لتقويض
عملية السالم المنشودة ،كما ناقشت الدراسة العدوان على قطاع غزة في حزيران /يونيو  ،2006ومن ثم
مؤتمر أنابولس وما تبعه من مفاوضات فلسطينية إسرائيلية ،والعدوان على قطاع غزة -2008
.2009وتطرقت الدراسة إلى الجمود السياسي والتنامي في االستيطان بشكل كبير ،وسياسة تشديد
الحصار ،واغالق المعابر ،وحجز أموال الضرائب الفلسطينية ،وشن حرب محدودة على قطاع غزة في
تشرين الثاني /نوفمبر  ،2012وخلصت الدراسة إلى أن الحكومات اإلسرائيلية ،منذ اندالع انتفاضة
األقصى تبنت سياسات عدوانية وعقابية ضد السلطة الفلسطينية تهدف إلى إضعافها وتقويض مؤسساتها،
إلى جانب تنامي الكتل االستيطانية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشرقية.
 .2.8.1عمارة ،موسي ،2014 ،دور الدبلوماسية الفلسطينية في إدارة األزمة الصحية أثناء الحصار
على محافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،جامعة
األقصى.
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الدبلوماسية الفلسطينية في إدارة األزمة الصحية أثناء
الحصار على قطاع غزة ،من خالل التعرف على طبيعة األزمة ،وعلى واقع الدبلوماسية الفلسطينية،
واألزمات الصحية التي واجهت القطاع الصحي خالل الحصار على القطاع ،وركزت الدراسة على دور
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الحكومة في غزة في إدارة األزمة ،وفعالية الدبلوماسية الشعبية كبديل لدور الدبلوماسية الرسمية ،وتوصلت
الدراسة إلى أن قرار إطالق تحرك سياسي ودبلوماسي فلسطيني جديد موحد لإلجابة عن استحقاقات
وتساؤالت المرحلة ،وأن هناك توجيه للجهود الفلسطينية نحو الجبهة الخارجية ،عبر القيام بالجوالت
الدبلوماسية الواسعة ،متعددة االتجاهات ،مع الدول كافة.
 .3.8.1حمد ،منيرة ،2012 ،أثر تكلفة العالج بالخارج على تمويل موازنة وزارة الصحة الفلسطينية،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر غزة ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية.
يعد القطاع الصحي في األراضي الفلسطينية من القطاعات الخدمية النشطة والحيوية ،وخاصة لما
يمر به شعبنا من ظروف قاهرة و طارئة بسبب ما يعانيه من االحتالل ،وهناك أربع جهات تقوم بتزويد
الخدمات الصحية بفلسطين وعلى رأسها و ازرة الصحة الفلسطينية التي تحتل النصيب األكبر من تقديم
اإلشرف ومساندة المؤسسات والقطاعات األخرى مثل (المؤسسات غير الحكومية ،وكالة
الخدمات و ا
الغوث ،والقطاع الخاص) تخصص السلطة الفلسطينية جزءا كبي ار من مواردها لقطاع الصحة ،واجه قطاع
الخدمات الصحية تحديات وصعوبات كثيرة خالل العقود الثالثة الماضية ،إذ توقف تطور هذا القطاع
الورء خالل سنوات االحتالل منذ عام  1967م ،القطاع الصحي كان من أكثر القطاعات تأث ار
وعاد إلى ا
بالحصار اإلسرائيلي المحكم في قطاع غزة ،حيث عانى هذا القطاع من نقص في المعدات الطبية
واألدوية والمستلزمات األساسية ،كما توقفت مشاريع بناء وتوسيع ماركز الرعاية الصحية لعدم توفر معدات
البناء الالزمة ،ومن الجدير بالذكر أن من أكثر إدارات و ازرة الصحة تأث ار بالحصار هي إدارة العالج في
الخارج.
 .4.8.1عيتاني ،فاطمة؛ دغلس ،عاطف ،2011 ،معاناة المريض الفلسطيني تحت االحتالل
اإلسرائيلي ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،ط  ،1بيروت – لبنان.
يتناول هذا الكتاب معاناة المريض الفلسطيني تحت االحتالل اإلسرائيلي ،ويستعرض أبرز
االنتهاكات التي يرتكبها هذا االحتالل بحقة ،بدءا من الفجوات الصحية بين اليهود والعرب والتجارب التي
تقام على المرضى ،مرو ار بأثر الحصار والمعابر على مرضى قطاع غزة وابتزازهم ،وتبعات الحواجز
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اإلسرائيلية وجدار الفصل العنصري ،وصوال إلى معاناة األسرى المرضى داخل السجون اإلسرائيلية،
واالستهداف المتعمد للطواقم الطبية ،والمريض الفلسطيني يعيش بين معاناته من األمة ومعاناته من
ممارسات االحتالل العنصرية ،التي تقطع عنه دواءه ،وتمنعه في الوقت ذاته من الوصول إلى أماكن تلقي
الرعاية الصحية الالزمة ،وفي معايير االحتالل اإلسرائيلي ،ال فرق بين امرأة ورجل وشيخ وطفل ،وال
استثناءات لحاالت حرجة أو خطيرة ،وهذا ما يتعارض مع الحق األساسي للمريض تحت االحتالل في
تلقي الرعاية الصحية ،فالكتاب ينقل األوضاع الصحية في اطار علمي ومنهجي موثق ،مستعينا ببعض
القصص والصور لتقرب إلى القارئ بشكل أوضح ما يعانيه الشعب الفلسطيني تحت االحتالل اإلسرائيلي.
 .5.8.1الصوراني ،غازي ،2011 ،األوضاع الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،بحث منشور في
الحوار المتمدن العدد .3250
إن الصحة العامة كحق أساسي ،هي عملية شمولية ترتبط بصورة عضوية بعملية النهوض
السياسي االجتماعي االقتصادي والتنمية المجتمعية في إطار ت اربط الحلقات واألهداف والعالقات الداخلية،
وفي إطار نظام سياسي ديمقراطي محكوم بسيادة القانون والعدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص ،ذلك هو
المناخ الذي يوفر شروط تحقق تطبيقات الصحة العامة كعملية شمولية مترابطة الحلقات ،بما يحقق القدر
الكافي من الخدمات الصحية للمواطنين عموما ،وللشرائح الفقيرة خصوصا ،وفي هذا السياق نشير إلى
نصوص المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الرعاية الصحية  ،والتي أكدت على أن حق الصحة للمواطن هو
حق أساسي من حقوق اإلنسان ،وفي هذه الدراسة يتناول الكاتب تعرض األوضاع الصحية في القطاع إلى
المزيد من التردي والمعاناة للمرضى بسبب الحصار الصهيوني على قطاع غزة الذي أدى إلى وفاة المئات
من المرضى بسبب النقص في األدوية أو المعدات أو منعهم من السفر للعالج في الخارج.
 .6.8.1المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،2007 ،الطواقم الطبية الفلسطينية بين نيران قوات
االحتالل اإلسرائيلي ومهمة نقل واسعاف القتلى والجرحى والمرضى ،المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.
توصلت الدراسة إلى أن قوات االحتالل ما زالت تصعد من هجماتها ضد أفراد المهمات الطبية ،وطواقم
المسعفين وسيارات اإلسعاف الفلسطينية ،كما أن الحكومة اإلسرائيلية لم تتخذ أي تحقيق جدي في ظروف
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ومالبسات االنتهاكات الجسمية التي ينفذها ،ضد العديد من األطباء والممرضين والمسعفين ،وهذا يعني
أن تعليمات عليا تصدر بتنفيذ االنتهاكات ،ربما من قيادة هذه القوات ،أو من الحكومة اإلسرائيلية،
بالتعرض للعاملين في المجال الطبي ،لترهيبهم ومنعهم من أداء مهامهم اإلنسانية تجاه الجرحى والمرضى
الفلسطينيين ،إ ن ارتفاع عدد الضحايا من الشهداء والجرحى في صفوف الفرق الطبية العاملة في مواقع
الموجهات ،واالعتداءات المتكررة على المنشآت الطبية ،تدل بشكل جلى على عدم امتثال دولة االحتالل
لقواعد القانون الدولي اإلنساني.
 .7.8.1منظمة الصحة العالمية ،2010 ،األوضاع الصحية للسكان العرب في األراضي العربية
المحتلة ،2010 ،منظمة الصحة العالمية.
توصلت الدراسة إلى أن السلطة الفلسطينية تسعى وتؤكد أن السالم هو الخيار االستراتيجي للشعبين
الفلسطيني واإلسرائيلي ،وأنه بالسالم فقط سيتم إنهاء االحتالل اإلسرائيلي واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها
القدس ،وأكدت الدراسة على ضرورة العمل الفوري على إنهاء الحصار على قطاع غزة وازالة الحواجز
وجدران الجدار حتى يتمتع الشعب الفلسطيني بحقه في الصحة والوصول اآلمن للخدمات الصحية الجيدة
واآلمنة.
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 .8.8.1تعقيب على الدراسات
تناولت الدراسات السابقة السياسة اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين وتجاه السلطة الفلسطينية بشكل
عام ،بينما تناولت بعض الدراسات السابقة أجزاء معينة تخص الدراسة الحالية ،حيث إن الدراسة الحالية
تختلف عنها في الحدود الزمانية؛ ألن الدراسات السابقة ال تشمل الفترة الزمنية التي تشملها هذه الدراسة
والتي تمتد منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام  1994وحتى عام  ،2014كما ان الدراسة الحالية تختلف
في أنها تختص في دراسة السياسات اإلسرائيلية تجاه القطاع الصحي ،فهناك دراسات تتناول األوضاع
الصحية واالنتهاكات اإلسرائيلية لملف الصحة وأثر السياسة اإلسرائيلية على الصحة ،كما تختلف الدراسة
الحالية عنها في شمولية الموضوع .وكذلك تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها أول دراسة
سياسية تناولت تداعيات السياسات اإلسرائيلية تجاه القطاع الصحي ،فالدراسات السابقة التي اهتمت
بالملف الصحي دراسات غير سياسية وانما دراسات سعت لتوضيح الجرائم اإلسرائيلية بحق القطاع
الصحي من ناحية توثيقية أو من ناحية إنسانية.
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الفصل الثاني
السياسات اإلسرائيلية تجاه األراضي الفلسطينية

المبحث األول :السياسة اإلسرائيلية تجاه األراضي الفلسطينية ()2002-1994
المبحث الثاني :السياسة اإلسرائيلية تجاه األراضي الفلسطينية ()2008-2003
المبحث الثالث :السياسة اإلسرائيلية تجاه األراضي الفلسطينية ()2014-2009
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مقدمة
يتناول هذا الفصل السياسة اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين بشكل عام ،كي يتسنى لنا فهم ومعرفة
السياسة اإلسرائيلية تجاه القطاع الصحي؛ ألنها تأتي ضمن السياسة العامة لالحتالل ،فمن أجل فهم أوسع
وأشمل لحقيقة السياسة التي يتبعها االحتالل تجاه القطاع الصحي ينبغي علينا دراسة السياسة اإلسرائيلية
تجاه األراضي الفلسطينية بشكل عام ،مع اإلشارة إلى القطاع الصحي.
شكلت المفاوضات غير المباشرة بين الجانب الفلسطيني واإلسرائيلي فيصل الحسيني* وحنان
عشراوي**؛ البدايات األولى الممهدة التفاقية أوسلو في شهر أكتوبر ،1992وأول من ساعد في هذه حيث
***

أبلغوا أحمد قريع

بأن اثنين من األكاديميين اإلسرائيليين ينتميان إلى معسكر السالم ،وهما يائير

هيرشفيلد ومساعده رون بوندك يرغبان في لقائه ،وكانت بداية قنوات االتصال بين الجانبين الفلسطيني
واإلسرائيلي (قريع ،2006 ،ص .)47وحصل هذا اللقاء على هامش االجتماع الذي عقد يوم 3ديسمبر1992
في لندن للجنة القيادة الخاصة بالمفاوضات المتعددة األطراف ،وحضر اللقاء أحمد قريع والسيد عفيف
صافية ممثل منظمه التحرير في لندن .وانصب الحديث بشكل مباشر على القضايا السياسية الخاصة
بمفاوضات واشنطن ،وكان اقتراح من الطرف اإلسرائيلي أن تكون المفاوضات بعيدة عن عيون الصحافة
ووسائل اإلعالم ،على أن تكون إما في النرويج أو السويد أو الدنمارك (عباس ،1994 ،ص.)180 -178
بدأ لقاء أوسلو في صيف  1992تحت مظلة منظمة "الفافو" ،وانعقدت تحت عنوان ندوة عن
الموارد البشرية تنظمها الفافو ،في أوسلو ،وجدول المفاوضات خيار غزة أوال ،وكانت عبارة عن خطة
مساعدات دولية للضفة وغزة ،وتعاون اقتصادي متين بين إسرائيل وسلطة الحكم الذاتي(حواتمة،1998 ،

 ،)86 :85وتم االتفاق على أغلب القضايا ،بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي ،وأعقب ذلك البدء في

* .فيصل الحسيني :هو رئيس بيت الشرق للدراسات في القدس ،قائد وسياسي فلسطيني ،عين مسؤوال عن ملف القدس وعضو

لجنة تنفيذية في منظمة التحرير ،توفي في الكويت عام .2001

** .حنان عشراوي ،أستاذة في جامعة بيرزيت عضو في الوفد الفلسطيني في مدريد.
*** .أحمد قريع ،رئيس الوزراء السابق ،وعضو اللجنة التنفيذية ل ـ م .ت .ف.
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مناقشة مسألة االعتراف المتبادل وترتيبات التوقيع باألحرف األولى على االتفاق ،وبعد نقاش اتفقوا على
االنتهاء أوال من توقيع إعالن المبادئ باألحرف األولى وفى 20أغسطس 1993وقع المعنيون من الطرفين
االتفاق ،بحضور الوفدين ومعهم هولست وزير الخارجية النرويجية( ،نوفل ،1995 ،ص .)127
وبعد توقيع االتفاق باألحرف األولى تم تبادل رسائل االعتراف بين منظمة التحرير الفلسطينية
باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني واسرائيل ،وحضر التوقيع أعضاء الوفد النرويجي،
وأعضاء الوفد المفاوض في أوسلو (نوفل ،1995 ،ص  .)203 :204ففي هذا الفصل نتناول السياسة
اإلسرائيلية تجاه األراضي الفلسطينية المحتلة من خالل ثالثة مباحث.
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المبحث األول
السياسة اإلسرائيلية تجاه األرضي الفلسطينية ()2007-1994
يتناول هذا المبحث السياسة اإلسرائيلية تجاه األراضي الفلسطينية منذ توقيع اتفاقية أوسلو 1994
حتى توقيع اتفاق واي ريفر  ،2003وتم وصف وتحليل السياسة اإلسرائيلية تجاه األراضي الفلسطينية
والتي تمثلت في التفاوض مع السلطة الفلسطينية.

 .1.1.1السياسة اإلسرائيلية تجاه األراضي الفلسطينية()2001-1994
تم توقيع اتفاقية أوسلو في واشنطن بتاريخ  13سبتمبر  ، 1993ممثل عن منظمة التحرير محمود
عباس (أبو مازن) وممثل عن دولة إسرائيل شمعون بيريس وزير الخارجية ثم أضاف الرئيس األمريكي بيل
كلينتون توقيعه على االتفاقية بصفته شاهد عليها(قريع ،2006 ،ص.)288
بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو حدث تغيير وتحسن في العالقات بين الجابين ،وحصل لقاء بين
الرئيس ياسر عرفات ورئيس الحكومة اإلسرائيلية إسحاق رابين ،في السادس أكتوبر 1993في أول لقاء
عمل بينهما في القاهرة ،وتمثل اإلنجاز الرئيس لهذا اللقاء في خلق إطار إلجراء المفاوضات حول اآللية
الدقيقة للحكم الذاتي في غزة وأريحا( سبير ،1998 ،ص 119

).

على الرغم من توقيع اتفاق أوسلو وحتى نهاية فبراير  1994فإن سلطات االحتالل اإلسرائيلية
قامت بتكثيف عمليات مصادرة األراضي في جميع المناطق المحتلة بما فيها غزة وأريحا ( عبد الكريم

وآخرون ،1998 ،ص  .)15مما أدى إلى تعثر المحادثات التي بدأت في طابا والقاهرة لمتابعة القضايا
المختلف عليها ،وهى المعابر ،وأمن مستوطنات غزة ،ومساحة أريحا ومشكلة تأمين الطرق العرضية بين
المستعمرات .وفي يوم  9فبراير  1994تم االتفاق التوقيع على النصوص والخرائط في القاهرة ،حيث
وقعها عن الجانب الفلسطيني أحمد قريع وعن الجانب اإلسرائيلي أورى سافير ،وقاما الرئيس ياسر عرفات
ووزير الخارجية اإلسرائيلي بيريز بالتوقيع عليها كشاهدين (هيكل ،1996 ،ص.)367 -364
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وفي الرابع من مايو  1994قام الرئيس عرفات ورابين في القاهرة بالتوقيع على اتفاقية الحكم الذاتي
غزة أريحا"( سبير ،1998 ،ص  .)171الذي تم بموجبها إعادة انتشار للجيش اإلسرائيليفي قطاع غزة وأريحا
تمهيدا إلنشاء السلطة الفلسطينية ،ودخول القيادة الفلسطينية قطاع غزة في األول من يوليو( 1994قريع،
 ،2006ص.)318

بعد عناء شديد وطويل شهدت العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية تقدما ،حيث تم التوقيع على اتفاقية
أوسلو " "2الخاصة بالتسوية المرحلية ،التي نصت على انسحاب الجيش اإلسرائيلي من ست مدن في
الضفة الغربية هي جنين وطولكرم وقلقيلية ونابلس ورام اهلل وبيت لحم باستثناء الخليل ،وفى السابع عشر
من أكتوبر  1995انسحب الجيش اإلسرائيلي منها ،وتولى السلطة الفلسطينية على عاتقها األمن
والمسئولية المدنية على %3من مساحه الضفة الغربية ،وتتحمل إسرائيل المسئولية المدنية واألمنية على
 %73من مساحة الضفة الغربية وتتحمل إسرائيل جميع المسؤوليات األمنية لتنقل األشخاص والبضائع
إلى الضفة الغربية وقطاع غزة(سبير ،1998 ،ص.)300-288
تغيرت سياسة الحكومة اإلسرائيلية منذ فوز نتنياهو في االنتخابات في تاريخ  28مايو ،1996حيث

تم عقد أول لقاء بين الرئيس الفلسطيني أبو عمار ورئيس الحكومة اإلسرائيلية نتنياهو في معبر إيرز
بتاريخ  23يوليو 1996دون تقدم ،واستمرت إسرائيل في التوسعات االستيطانية في القدس حيث قامت
بفتح نفق تحت أساسات المسجد األقصى بتاريخ 24سبتمبر ،1996والتي هيأت األجواء لحدوث أول
مواجهة مباشرة مع السلطة الفلسطينية في سبتمبر  1996عرفت هبة النفق ونتج عنها خسائر من كال
الجانبين ،األمر الذي حث الواليات المتحدة لعقد قمة عاجلة في البيت األبيض(قمة واي بالنتيشن) ،دعت
إليها الرئيس عرفات ورئيس الحكومة اإلسرائيلية نتنياهو والملك حسين والرئيس حسنى مبارك ،وتم توقيع
بروتوكول الخليل بتاريخ 15يناير 1997والذي بموجبه انسحبت إسرائيل من حوالي  %80من مدينة
الخليل (قريع ،2007 ،ص .)54 :48حيث أدى ذلك إلى "انتعاش في حجم التأييد لعملية السالم مع
الفلسطينيين ،وتعود هذه االنتعاشية في تأييد العملية السلمية إلى انضمام شرائح من اليمين اإلسرائيلي
لتأييد االتفاق الذي وقع عليه زعيمهم نتنياهو ،باإلضافة إلى حجم التأييد الثابت للخطوات السلمية من
جانب معسكر اليسار"( المسلمى ،2001 ،ص .)36 :35
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وبتاريخ  8مارس 1997تبنت حكومة نتنياهو رسميا قرار بناء  6500وحدة سكنية في جبل أبو
غنيم لعزل القدس عن بيت لحم ،وعلى أثر ذلك قامت السلطة الفلسطينية باإلعالن عن تجميد اتصاالتها
بالحكومة اإلسرائيلية على أعلى المستويات (قريع ،2007 ،ص.)104 :103

وبتاريخ 23أكتوبر  1998توصل الطرفان الفلسطيني واإلسرائيلي إلى اتفاق في واي ريفر الذي
حمل رزمة انسحابات من الضفة الغربية بما نسبته  ،%13وبعدها تعقدت األمور حيث إن هذه الفترة من
ديسمبر  1998حتى يوليو  1999ودخلت العملية السلمية في سبات عميق نتيجة رفض نتنياهو تنفيذ
اتفاق واي ريفر (المسلمى ،2001 ،ص .)37وبتاريخ  4سبتمبر 1999وقع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات،
ورئيس الوزراء أيهود باراك ،على اتفاقية شرم الشيخ ،ومن أهم نقاطها تنفيذ االنسحاب على ثالث مراحل
الذي سبق ونص عليها اتفاق واي ريفر ،وفى األسبوع التالي للتوقيع بدأت المفاوضات الحثيثة حول
التسوية الدائمة ،والتزام الطرفان االمتناع عن القيام بنشاطات أحادية الجانب ،وتقوم إسرائيل عن اإلفراج
ر  ،ويقوم الجانب الفلسطيني بتنفيذ االلتزامات األمنية حتى  15أكتوبر ( شعبان،2011 ،
عن  350أسي ا
ص.)32

تمثلت سلسلة الخطوات السياسية التي أعقبت اتفاق شرم الشيخ ،في تنفيذ بعض االنسحابات في
الضفة الغربية واإلفراج عن عدد من األسرى الفلسطينيين ،باإلضافة إلى توقيع بروتوكول الممر األمن،
هذا االتفاق أوجد أرضية خصبة عند اإلسرائيليين لدعم اتفاق نهائي إلى مصالحة مع الفلسطينيين(المسلمى
 ،2001 ،ص .)39 :38

وبتاريخ  11يوليو 2000تم عقد قمة في كامب ديفيد والتي جمعت الرئيس األمريكي بيل كلينتون
ورئيس السلطة الفلسطينية ورئيس وزراء إسرائيل أيهود باراك ،التي استمرت حتى 25يوليو ،2000وكان
مصيرها الفشل والوصول إلى طريق مسدود ،بسبب المراوغة وعدم استجابة الطرف اإلسرائيلي للمطالب
الفلسطينية بالسيطرة الفلسطينية على القدس الشرقية والمسجد األقصى ،والطلب من الطرف الفلسطيني
تقديم مزيد من التنازالت في المواضيع المصيرية مثل الحدود والالجئين والمياه واألمن (قريع ،2007 ،ص

 .)325 -319والتي رفضها رفضا قاطعا الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وعلى أثر ذلك اندلعت
انتفاضة األقصى في  29سبتمبر  ،2000على أثر زيارة زعيم المعارضة أريئيل شارون إلى الحرم القدسي
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الشريف فتفجرت األوضاع وبدأت االنتفاضة ،هذه الزيارة الذي اتهم الرئيس عرفات أيهود باراك ورئيس
األركان شاؤول موفاز بالترتيب لها مسبقا للقضاء على السلطة الفلسطينية (المدينى ،2008 ،ص .)163

حيث قامت قوات االحتالل بارتكاب مجزرة بحق المصلين مما أسفر ذلك عن استشهاد  13فلسطينيا
واصابة نحو  475فلسطينيا منهم في المسجد األقصى ،وقد كانت هذه المجزرة الشعلة التي أطلقت
االنتفاضة الثانية والتي عرفت بانتفاضة األقصى (علي  ، 2009 ،ص .)71

كبير لقطاع الصحة في األراضي الفلسطينية ،حيث إنه خالل هذه
ا
كانت انتفاضة األقصى تحديا
االنتفاضة كان هناك عدد كبير من اإلصابات والمرضى ،وكان االحتالل يعرقل عمل الطواقم الطبية وبدأ
منذ انتفاضة األقصى بسياسة الحصار ،سواء على الرئيس عرفات أم على مستوى التسهيالت على
المعابر والحواجز ،فكانت انتفاضة األقصى تحدي كبير لقطاع الصحة في األراضي الفلسطينية.
إن تراكم األحداث واقتحام أرئيل شارون للحرم القدسي ،ومماطلة الحكومات اإلسرائيلية في تنفيذ ما
تم االتفاق عليه من وعود ،واإلفراط في استخدام القوة العسكرية ضد الفلسطينيين ،وتصرف القادة
اإلسرائيليين سواء عسكريين أو سياسيين وصوال إلى األفراد العاديين هي تصرفات اإلنسان المجرم،
وتجاهل إسرائيل للطرف الفلسطيني باعتباره الطرف األضعف ،واندالع انتفاضة األقصى واستمرار
االستيطان اإلسرائيلي ،كل هذه األحداث السابقة هي أسباب أدت إلى توقف مفاوضات أوسلو (شعبان،
 ،2011ص.)38

تدهور األوضاع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وزيادة المواجهات وادخال سالح الجو اإلسرائيلي
لقصف بعض المناطق ومقار الشرطة الفلسطينية ،أدى إلى تدخل وزيادة وتيرة االتصاالت الدبلوماسية
الرامية الحتواء الموقف ،وخصوصا من جانب الرئيس بيل كلينتون ،والرئيس حسنى مبارك ،وفي
16أكتوبر 2000تم عقد قمة ضمت كل من الرئيس بيل كلينتون والرئيس مبارك والملك عبد الثاني وكوفى
أنان وخافيير سوالنا كرئيس لوفد االتحاد األوربي ،فضال عن الرئيس ياسر عرفات ورئيس الحكومة
اإلسرائيلية إيهود باراك ،وانتهت القمة ببيان مشترك نص على وقف أعمال العنف ،واستئناف التنسيق
األمني ،وفتح المعابر الدولية ،وسحب القوات اإلسرائيلية إلى المواقع التي كانت تتمركز بها قبل
28سبتمبر ،2000وسحب األسلحة غير الشرعية غير أن التفاهمات التي أوعدت الواليات المتحدة لضمان
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تنفيذها انتهت إلى ال شيء تقريبا ،بعد أن واصلت إسرائيل سياسة القتل والحصار على نطاق واسع( قريع ،
 ،2007ص .)361

استمرت إسرائيل باستخدام الوسائل الحربية والقوة المفرطة من وجهة نظر القانون الدولي ضد
االنتفاضة ولجأت إلى استخدام االغتياالت كأسلوب جديد في قمع االنتفاضة ،حيث قامت بتاريخ
9نوفمبر 2000بأول عملية اغتيال ضد الشهيد حسين عبيات ،من بلدة بيت ساحور (الطنانى،2001 ،

ص .)81مما أدى إلى توقف العملية السياسية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين أدى إلى توقف العملية السلمية
بين الفلسطينيين واإلسرائيليين والعودة مجددا لمواجهة للعنف ولمواجهة العسكرية وذلك بسبب استمرار
السياسية اإلسرائيلية القائمة على االستيطان والسيطرة على األرض الفلسطينية ،وانتهاك المقدسات
االسالمية.

 .2.1.1السياسة اإلسرائيلية تجاه األراضي الفلسطينية ()2003-2001
*

جرى انتخاب أرئيل شارون رئيسا للوزراء بشكل مباشر في  6فبراير( 2001شعبان ،2011 ،ص

 ،)39 :38والذي يعد من أكثر القادة اإلسرائيليين وضوحا في التعبير عن أفكاره وآرائه السياسية وعن
السياسة التي ينبغي على إسرائيل إتباعها لتحقيق أهدافها (محارب  ،2005 ،ص  ،)38فهو ال يعترف بأي
حقوق سياسية للفلسطينيين ،ويعتبر أن الدولة اليهودية يجب أن تقام على كامل أرض فلسطين االنتداب
(سويد ،2002 ،ص.)33 :32

منذ تسلم أرئيل شارون رئاسة الحكومة اإلسرائيلية في فبراير " 2001وحلم القضاء" على السلطة
الوطنية الفلسطينية وعلى اتفاق أوسلو يراوده ،وبتاريخ 1يونيو 2001وبعد اجتماع المجلس الوزاري

*كان أحد جنراالت االحتالل اإلسرائيلي ،ووزي ار للدفاع ،ومن ثم انتقل إلى الحياة السياسية وأصبح أحد قيادات حزب الليكود،
ومن ثم مؤسس حزب كاديما ورئيس الوزراء اإلسرائيلي من عام  2001إلى عام .2006
ويعد شارون في خ ارطة النخب اإلسرائيلية هو شخصية مركبة فهو عسكري وسياسي ،ومشروعه السياسي والعسكري إقامة
وطن بديل للفلسطينيين ،وخطط في الماضي إلقامة هذا الوطن في األردن ،وكسياسي براغماتي يبحث عن بديل ،وهو إقامة

الدولة الفلسطينية منزوعة السالح على مساحة  %42من الضفة الغربية وقطاع غزة بال حدود ومجتزأة.
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المصغر تم إعطاء الضوء األخضر لقوات األمن اإلسرائيلية والشاباك بالعمل ضد أهداف فلسطينية داخل
المنطقة "أ" وصادق على وقف جميع العمال الفلسطينيين في إسرائيل واغالق جميع المعابر( الطنانى،

 ،2001ص .)111كما شرعت حكومة االحتالل في استخدامسياسة االغتياالت أي إعدام شخص بدون
التحقيق معه ودون تقديمه للمحاكمة وسماع أقواله ،فالحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة ومن قبلها الحركة
الصهيونية ومنذ السنوات األولى للصراع العربي – اإلسرائيلي ،تبنت هذه السياسة واستخدمتها أثناء
انتفاضة األقصى ،فقد أقدمت على اغتيال األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو على مصطفى
يوم اإلثنين  17أغسطس ( 2001محارب ،2005 ،ص  .)67كما وظفت إسرائيل اعتداءات الحادي عشر
من سبتمبر ب إسقاطها على القضية الفلسطينية من خالل ربطها بين العمليات العسكرية التي تنفذها
المقاومة الفلسطينية واإلرهاب في ظل انتفاضة األقصى التي بدأت في أيلول  (2000الوادية  ،2009 ،ص
.)32

كما ونجحت إسرائيل في إدخال المقاومة الفلسطينية في جوهر الحملة الدولية لمكافحة "اإلرهاب"
فقد وجدت إسرائيل في تصاعد المقاومة ،والعمليات العسكرية في دفع اإلدارة األمريكية التي تبنى الرؤية
اإلسرائيلية فيما يخص منظمات المقاومة الفلسطينية باعتبارها وجها فلسطينيا لظاهرة اإلرهاب الدولي
(قصي ،2009 ،ص  .) 58مما ساعدها في قمع االنتفاضة ،ومحاربة المقاومين بكل الوسائل المحرمة دوليا.
وبتاريخ  3ديسمبر 2001اجتمع بالمجلس الوزاري ،حيث اتخذ عدة ق اررات من بينها المس برموز
السلطة الفلسطينية ،وضرب منشأتها وتدمير مقراتها ،وتم التطبيق الفوري لتلك الق اررات باإلغارة بواسطة
الطائرات والزوارق الحربية على مدينة غزة ،مستهدفة مهبط طائرات الرئيس ( شعبان ،2011 ،ص،)138

وبتاريخ  4ديسمبر 2001تم اعتبار السلطة الفلسطينية كيان داعم "لإلرهاب" ،وركز اإلعالم اإلسرائيلي
حول مسؤولية الرئيس عرفات عن "اإلرهاب" المنطلق من المناطق الواقعة تحت سيطرته (مجلة الدراسات

الفلسطينية ،2002 ،ص  .)201واقتصر جدول أعمال أرئيل شارون أثناء فترة حكمه في أي لقاءات فلسطينية
إسرائيلية على القضايا األمنية من دون إعطاء هذه العملية أي أفق سياسي ،وهو ما جعلها تدور في حلقة
مفرغة ،وقد رسخ تصرف شارون هذه القناعة لدى الجانب الفلسطيني بأن الرجل ال يمتلك أي برنامج
سياسي يساهم في انطالق العملية السلمية ( قريع ،2011 ،ص .)305
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كما لوحظ أيضا أن مسلك حكومة شارون اتجاه عملية التسوية كانت تنبع من سياسة "تمييع"
القضايا وتسويفها بمعنى :أنها تقبل ولكنها في ذات الوقت ال تطبق وال تنفذ إال بعد فترة زمنية طويلة،
األمر الذي أفقد بعض االتفاقيات قيمتها وأدى إلى تعزيز عدم الثقة بين الطرفين ،والعودة إلى عدم
االستقرار(شعبان ،2011 ،ص .)64

شهدت العالقات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين تطو ار متسارعا نتيجة لتعنت الطرف اإلسرائيلي
وعدم اعترافه بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ،مما أدى إلى تفاقم األوضاع ،فحاولت
إسرائيل إخماد االنتفاضة بأساليب متعددة ومتنوعة ،عوضا عن السير قدما في مفاوضات تؤدى إلى تنفيذ
ق اررات األمم المتحدة للوصول إلى تسوية متوازنة فى الشرق األوسط .
عرف عن شارون بأنه رمز للقوة المفرطة ضد العرب ،وكانت سياسته في الجانب السياسي أكثر
خطورة من الجانب العسكري ،كونه لم يعترف بالحقوق الفلسطينية ،وكان يتبع سياسة تجاهل حقوق
الفلسطينيين ،وارتكاب الجرائم ضد السلطة والمقاومة معا.
بتاريخ  5مارس  2002اجتمعت الحكومة اإلسرائيلية ،وقررت االستمرار في تكثيف عملياتها ضد
الفلسطينيين ،وقد قصف الطيران الحربي مقر الرئيس ياسر عرفات في رام اهلل في  6مارس  2002أثناء
اجتماعه مع المبعوث األوربي لعملية السالم ميغل موراتينوس ( شعبان ،2011 ،ص  .)140وأخذ التحريض
والحصار ضد الرئيس عرفات في تزايد مستمر ،حيث اعتبر شارون الرئيس عرفات عقبة كبيرة للسالم
واالستقرار في منطقة الشرق األوسط ،وفي 29مارس 2002تم فرض العزلة على الرئيس عرفات بعد قرار
الحكومة اإلسرائيلية (شعبان ،2003 ،ص )16ووصفه أنه عدو العالم الحر ،وخطر على السالم في المنطقة
( هرئيل؛ ساخروف ،2005 ،ص .)250 :249

هكذا واصلت الحكومة اإلسرائيلية سياستها االنتقامية ،بل وممارسة العقوبات الجماعية ضد
السلطة الفلسطينية ،نسف كل ما يتعلق باالتفاقيات مع الفلسطينيين وفرض حلول نهائية ،استنادا لتفسيرها
وتأويلها لهذه االتفاقات ،وليس لق اررات الشرعية الدولية ،كل هذا التعنت وهذه الوحشية التي استخدمها
شارون ضد الفلسطينيين أثرت بشكل كبير على القطاع الصحي ،حيث إن سياسة شارون كانت سيئة في
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كل المجاالت بما فيها القطاع الصحي ،حيث قام بحرمان المرضى من السفر ومنع المعدات الطبية
وغيرها من سياسة الحصار واإلغالق على الفلسطينيين.
و"دخلت المواجهة الفلسطينية اإلسرائيلية مرحلة جديدة تميزها عما سبقها منذ اندالع االنتفاضة من
مواجهات ،انتقلت بها من أسلوب المعارك واالعتداءات التي تتخللها فترات توقف إلى أسلوب الحرب التي
تدار منهجيا على مختلف المحاور حتى بلوغ أهدافها المعلنة" ،التي يمكن اختزالها في إعادة االحتالل
بأشكاله المباشرة ،وسياسة تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية ،وبالذات السيطرة الفلسطينية على المدن
وتدمير بنى السلطة الوطنية الفلسطينية (عبد الكريم وآخرون ،2003 ،ص  ،)11وقد صوتت الحكومة
اإلسرائيلية باإلجماع على قرار يسمح للجيش اجتياح الضفة الغربية عبر حملة " السور الواقي " العدوانية (


يعلون ،2007 ،ص .)114 :113

هدفت حملة السور الواقي إلى تغيير المعادلة السياسية التي قام عليها أتفاق أوسلو ،وايجاد واقع
سياسي جديد في األراضي المحتلة ،وخفض سقف التطلعات الوطنية الفلسطينية عبر هدم كل مقومات
الصمود الفلسطيني ،وأيضا ما كانت تحاول تحقيقه على األرض عبر اخضاع السلطة الوطنية من
مؤسسات ،للسيطرة العسكرية المباشرة ،و االستمرار في الحملة لضمان المشروع االستيطاني اإلسرائيلي
فيها ،وتوسعه ولرسم خريطة جديدة تحول المناطق الفلسطينية إلى كانتونات منعزلة ال يوجد بينها اتصال
جغرافي ،وبالتالي إزالة إمكان قيام كيان فلسطيني حقيقي(صرار ،2002 ،ص  .)79 :78إلى جانب حملة
السور الواقي قد حققت انجا از استخباريا كما يقول موشى يعلون" ،فمنذ تسلم السلطة الفلسطينية المسئولية
عن مدن الضفة الغربية عام  1995فقدت إسرائيل قسم من قدرتها االستخباراتية في المناطق السكنية ،فإن
األساس االستخباراتي كان التعاون المشترك مع الفلسطينيين بدال من الطرق السابقة لحفظ أمننا ،ولكن



السور الواقي :هذه هي التسمية التي أطلقتها إسرائيل على عملية االجتياح الواسع والمدمر للمدن والقرى الفلسطينية ،سور

ال يعرف له مكان وال بداية أو نهاية ،وال حدود جغرافية على حد تعبير رئيس الحكومة اإلسرائيلية أرئيل شارون ،ووزير

دفاعه بن أليعازر في بيانهما صباح يوم الجمعة .2002/3/29
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أجهزة االستخبارات الفلسطينية عملوا على محاوالت للوصول إلى مصادر المعلومات وخصوصا المصادر
البشرية (العمالء) أكثر من إحباطهم لإلرهاب" ( يعلون ،2007 ،ص .)120 :119
ومن جهة أخرى قررت الحكومة اإلسرائيلية في 14أبريل  2002إنشاء جدار دائم (عكاشة،2003 ،

ص  ،)212 :211وتعود فكرة بناء جدار فاصل بين الضفة الغربية وبين إسرائيل إلى سنين عديدة مضت،
إال إن التفكير بشكل عملي لبناء جدار فاصل بدأ في والية حكومة رابين ،إذ طلب من حكومته إعداد
خطة مفصلة لبناء سور فاصل بين الضفة الغربية واسرائيل بهدف رسم حدود سياسية ،وأبدى وزير األمن
في تلك الحكومة اسحق مردخاى معارضة شديدة لتلك الخطة ما أدى إلى تجميدها وحذفها من جدول
أعمال الحكومة ( محارب ،2005 ،ص  ،)55وفي مارس عام  1996قررت الحكومة اإلس ارئيلية إقامة نقاط
تفتيش على طول خط التماس للتحكم بمرور الفلسطينيين ،وبعد اندالع انتفاضة األقصى اتخذت الحكومة
جملة من السياسات والق اررات أدت في نهاية المطاف إلى دخول خطة إقامة جدار فاصل حيز التنفيذ
(عكاشة ،2003 ،ص  .)212 :211بطول  680كيلو مت ار ،ويكون نسبة  %80من الجدار داخل األراضي
الفلسطينية المحتلة ويبنى  %20فقط على حدود عام  ،1967أو بالقرب منها ،واألراضي التي ستضم
واقعيا إلى إسرائيل بسبب المستوطنات والجدار هي  %46من الضفة الغربية المحتلة يتضمن هذا الرقم
 %9.5لنظام الجدار و %36.5ما يسمى أصابع استيطانية ووادي األردن للكتل االستيطانية االستعمارية
على الجانب الفلسطيني من الجدار ،وبخصوص عدد الفلسطينيين الذين سيتم عزلهم بسبب الجدار عن
أراضيهم حوالي  280ألف فلسطيني أي حوالي  %12من سكان الضفة الغربية الفلسطينيين( دائرة شئون

المفاوضات ،2005 ،ص .)13
وبعد فترة طويلة من النقاش والمداوالت بدأت المالمح النهائية لجدار الفصل تأخذ واقعها على
الخرائط اإلسرائيلية ،حيث يقول الجنرال احتياط "عاموس يارون" المشرف األساسي على إقامة الجدار أن
المبدأ األساسي الذي اعتمده اإلسرائيليون في الجدار ،هو ضم أكبر عدد من اإلسرائيليين وأقل عدد من
الفلسطينيين في الجانب اإلسرائيلي ،وبصفة عامة يمكن تقسيم الجدار إلى جزأين رئيسين :األول ما يسمى
بغالف القدس ،والثاني هو الجدار الرئيس الذي يمتد على طول الضفة الغربية شمالها وغربها
وجنوبها(البابا ،2003 ،ص .)75إذ إن مساره هذا يحرم الضفة الغربية نحو  %80من مصادر مياهها
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الجوفية ،فضال عن عزل القدس عن محيطها واالستيالء على مئات اآلالف من الدونمات الزراعية،
وعملية رسم الحدود وضم الكتل االستيطانية المقامة على األرض الفلسطينية" ( قريع ،2011 ،ص:381

 ،)382وترتب على بناء الجدار العديد من اآلثار الجيوسياسية الخطيرة التي تؤثر على الشعب الفلسطيني
وقضيته الوطنية ( البابا ،2003 ،ص  .)80واستمرار نهب األراضي الفلسطينية ،ولتقويض إمكان إقامة دولة
فلسطينية قابلة للحياة.
إن بناء الجدار ترك أث ار كبي ار على أكثر من صعيد من الناحية السياسية واالقتصادية واالجتماعية
مع المواطن الفلسطيني ،فأثاره عكست نفسها مباشرة في تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية ،ويرسخ عدم
التواصل الجغرافي بين المدن الفلسطينية باإلضافة إلى دوره كعامل هدم في تشييد الدولة الفلسطينية،
وهذا االنفصال الجغرافي يؤثر سلبا على القطاع الصحي وعلى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين ،ويصعب
وصول المواطنين إلى المستشفيات والعيادات فكل إجراء عدواني من االحتالل فإنه يؤثر بشكل ما على
القطاع الصحي.
قام الجيش اإلسرائيلي بعملية الطريق الحازم بهدف التمركز طويل األمد في الضفة الغربية ،والتي
بدأت من مدينة قلقيلية التي قامت قوات االحتالل بإعادة اجتياحها بتاريخ  2يوليو 2002والتمركز على
مداخلها الرئيسة ،حيث واصلت هذه القوات حصارها لمقر الرئيس ياسر عرفات .وتدل تلك الممارسات
اإلسرائيلية أن هذه الخطة معدة سلفا الحتالل المدن في الضفة الغربية ،واعادة فرض الحكم العسكري
اإلسرائيلي على الضفة الغربية ،وهذا ما كشف عنه منسق النشاطات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية
الجنرال عاموس جلعاد ( الطنانى ،2002 ،ص .)81 :80

يتضح مما سبق أن االهداف العسكرية المعينة في أية حرب -كما شخصها يعلون -ال تلغى
األهداف السياسية لها ،فالحرب وسيلة وأداة لتحقيق أهداف سياسية محددة ،وعليه فالهدف األساسي يظل
كما تم إيضاحه في رؤية شارون وخطته السياسية .ومنذ تولي شارون الحكم تغيرت السياسة اإلسرائيلية
بشكل جذري ،بحيث تحولت لسياسة قتالية تدميرية تجاه األراضي الفلسطينية ،وتدمير البنية التحتية للشعب
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الفلسطيني ،والتي تمثلت بقصف المؤسسات الحكومية العسكرية والمدنية بما فيها المؤسسات الخدماتية
كقطاع الصحة الفلسطيني ،وذلك من أجل إنهاء أي محاولة لبناء الدولة الفلسطينية.

 .3.1.1السياسة اإلسرائيلية تجاه األرضي الفلسطينية ()2007 -2003
اتسمت السياسة اإلسرائيلية اتجاه األرضي الفلسطينية ما بين عامي  2003وحتى 2008
باالزدواجية ،تارة تعلن إسرائيل رغبتها في مفاوضات مع الفلسطينيين وتارة أخرى تقوم بالحروب ضد
الفلسطينيين في غزة واالستيطان في القدس والضفة الغربية ،ومن هذه السياسة غير المستقرة والعدوانية
واستخدام كل الوسائل التي من شأنها اضطهاد المجتمع الفلسطيني ،فإن هذه السياسة بالتأكيد سوف
تنعكس سلبا على القطاع الصحي في األراضي الفلسطينية ،وجراء هذه السياسة العدوانية فإنها ستؤثر سلبا
على إمكانية تقديم الخدمات الصحية وعلى إمكانية تطويرها وتنميتها.

 .4.1.1السياسة اإلسرائيلية تجاه األرضي الفلسطينية ()2007-2003
شكلت خارطة الطريق إطا ار عاما لتسوية الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ،وقد تم اإلعالن عنها عبر
إصدار تصريح لإلدارة األمريكية مساء يوم األربعاء 30أبريل2003؛ وذلك قبل تسليمها من قبل مندوب
اللجنة الرباعية (الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوربي وروسيا وهيئة األمم المتحدة) إلى السلطة
الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية (ملندى ،2009 ،ص.)392

فوفق خارطة الطريق يلتزم الفلسطينيون واإلسرائيليون على الفور بوقف (العنف) ،ويستأنف
الفلسطينيون واإلسرائيليون تعاونهم األمني بناء على (خطة تِينِيت )لوقف العنف والتحريض ،ويتم إعادة

 خطة تنيت :هي الخطة األمنية التي تقدم بها جورج تينيت ( مدير وكالة االستخبارات األمريكية) للجانبين الفلسطيني
واإلسرائيلي بتاريخ  13حزيران /يونيو  ،2001ووقع عليها الجانبان الفلسطيني واإلسرائيلي ،وتضمن تأكيد األجهزة األمنية
لحكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية التزامها باالتفاقات األمنية التي وضعت في شرم الشيخ في تشرين األول  ،2000وفى

القاهرة في كانون الثاني  ،2001والفرضية األساسية الميدانية لخطة جورج تنيت هي أن الطرفين ملتزمان بوقف إطالق
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هيكلة األجهزة األمنية ،ويبدأ الفلسطينيون بإجراء إصالحات سياسية ،وتتخذ إسرائيل جميع الخطوات
الالزمة للمساعدة في إعادة تطبيع الحياة الفلسطينية ،وتنسحب إسرائيل من مناطق فلسطينية احتلتها في
تاريخ 28سبتمبر  2000وعودة األوضاع إلى ما كانت عليه قبل اندالع انتفاضة األقصى ،وتجميد
إسرائيل ألي نشاط استيطاني تماشيا مع تقرير ميتشل (موقع و ازرة الخارجية اإلسرائيلية.)2003 ،


وبموجب خارطة الطريق تبدأ المفوضات بين الطرفين من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة ،حيث
يتم االتفاق على هذه الدولة عبر تفاوض إسرائيلي -فلسطيني واطالق مؤتمر تعقده اللجنة الرباعية بهدف
إحالل سالم شامل في الشرق األوسط ( منصور ،2013 ،ص  ،)135كما وتقوم الرباعية بالدعوة في مطلع
سنة  2004إلى مؤتمر دولي جديد يصادق على االتفاق رسميا من خالل مفاوضات تؤدى إلى حل دائم
لقضايا الوضع النهائي في سنه  ،2005بما في ذلك الحدود والقدس والالجئين والمستوطنات( قريع،2011 ،
ص .)204

اتخذت الحكومة اإلسرائيلية بتاريخ 25مايو 2003ق ار ار بالمصادقة على خارطة الطريق ،بعد أن
تعهدت اإلدارة األمريكية يوم 23مايو 2003بالتعهد بأخذ المالحظات اإلسرائيلية على خارطة الطريق
(البابا ،2003 ،ص  ،) 50هذا القرار الذي يعنى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل ،حيث قال أرئيل
شارون" :بالنسبة إلى هذا يوم صعب فالدولة الفلسطينية ليست حلم حياتي ،ولكن في النظر إلى األمام
ليس عادال وال صحيحا مواصلة التحكم ب 5 ،3مليون فلسطيني" ( شعبان؛ المسلمى ،2003 ،ص .)39 : 38

وأن يتم تطبيق المرحلة األولى من خارطة الطريق بمساعدة االتحاد األوروبي واألمريكان وهى األهم
بالنسبة لإلسرائيليين ،وهى عبارة عن وقف العنف واعادة التنسيق األمني ( بروم.)2005 ،

النار المتبادل والكامل  ،وتتفق األجهزة األمنية للطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي على اتخاذ الخطوات إلعادة التنسيق األمني
والوضع على األرض( الوادية ،2013،ص .)141


تقرير ميتشل :هو التقرير الذي صدر عن لجنه ميتشل لتقصى الحقائق والتي تشكلت في مؤتمر سالم الشرق األوسط

الذي انعقد في شرم الشيخ بمصر في تشرين أول  /أكتوبر  ،2000لبحث اندالع انتفاضة األقصى في فلسطين أواخر شهر

أيلول/سبتمبر  (2000الوادية ،2013 ،ص .)136
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استنادا لما سبق ترى الدراسة أن الحكومة اإلسرائيلية لم تملك أي أفق سياسي لتنفيذ ما تم االتفاق
علية بل تميزت سياستها بالمراوغة وعدم تنفيذ االتفاقات ،وكانت األولوية في سياستها وحسب االهتمام
بموضوع األمن لمواطنيها ،وأن المالحظات اإلسرائيلية في خارطة الطريق تركزت حول النواحي األمنية
وضرورة أن تكون االلتزامات الفلسطينية أكثر صرامة وااللتزام الواضح بوقف إطالق النار ،ومكافحة ما
تسميه "باإلرهاب" ،دون منح الفلسطينيين حقوقهم.
لقد كان عام 2004مهما ومفصليا في جملة المسائل الخاصة بالقضية الفلسطينية ،ففي هذا العام
استشهد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ،وفى هذا العام بلور رئيس الوزراء اإلسرائيلي أرئيل شارون خطة
فك االرتباط من جانب واحد ( محارب ،2005 ،ص " .)37وبعد ثالث سنوات من وجوده في رئاسة الوزراء
(نوفل  ،2005 ،ص  .)7اختار شارون أن يطرح أفكار خطة فك االرتباط من منصة مؤتمر هرتسليا بتاريخ
 18ديسمبر  ( 2003محارب ،2005 ،ص .)40 :41

يعد إسحاق رابين ،رئيس الوزراء السابق ،األب الروحي لفكرة االنفصال فقد ضمن الفوز في
االنتخابات عام  1992بعد ردة فعله على قتل فتاة إسرائيلية على يد فلسطيني في القدس ،حيث أعلن
بشكل محدد" يجب على إسرائيل أن تخرج غزة إلى خارج تل أبيب" بما يعنى أن عليها أن تخلق كيانين
منفصلين كي يتجنب الشعبان االحتكاك العدائي فيما بينهما( ديفيد ماكوفسكي ،2006 ،ص .)34 :33

وجه رابين خطابا مهما إلى الجمهور اإلسرائيل في مطلع عام  1995تحدث فيه أول مرة عن
الفصل بين الشعبين وقال" لن نخضع لإلرهاب ونعمل بجد من أجل االنفصال عن الشعب األخر،
وسنصل إلى هذه الغاية ،وفى فبراير  1995أصدر ق ار ار بتشكيل لجنة لدراسة الفصل بين الشعبين ،وعين
وزير األمن الداخلي في عهد موشيه شاحال رئيسا للجنة ،وضمت مندوبا عن هيئة األركان العامة للجيش،
وكلف وزير المالية أبراهام شوحاط إجراء دراسة شاملة النعكاسات خطة الفصل ماليا واقتصاديا على
إسرائيل ،وطلب رابين من هيئة األركان العامة دراسة النتائج المحتملة لالنفصال على األوضاع
األمنية(نوفل ،2005 ،ص .)22
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وبعد اغتيال رابين في  5نوفمبر 1995على يد متطرف يهودي ،وتولى شمعون بيرس دفة الحكم
وزعامة حزب العمل تراجع الحديث في إسرائيل عن الفصل بين الشعبين ،وظل شمعون بيرس يفضل
الفصل بين الطرفين باتفاق مع القيادة الفلسطينية ،ونظر إليه من زاوية حلمه بشرق أوسط جديد ،وبعد
سقوط بيرس وفوز حزب الليكود باالنتخابات عام  1996واصلت إسرائيل سياسة اإلغالق والطوق األمني
الشامل ،ولم تقم حكومة نتنياهو بإحياء خطة الفصل التي تبلورت في عهد رابين لسبب بسيط هو معارضة
حزب الليكود فكرة الفصل من أساسها ،وايمان نتنياهو الراسخ بأن يهودا والسامرة جزء من "أرض الميعاد"
التي منحها الرب لبنى إسرائيل ال يجوز التخلي عنها ( نوفل ،2005 ،ص .)23

ورغم أن فكرة الفصل نشأت وتبلورت في األساس من حزب العمل لكنها لم تطبق في عهده ،ويمكن
القول :بأن أيدولوجية حزب الليكود وأركانه لم تكن تتسع لهذه الموضوعة ،إال إن شخصية وكاريزما شارون
مكنه من إقناع الليكود وحكومته؛ لتنفيذ هذه الخطة وتطبيقها في فترة حكمه إبان الوالية الثانية له في عام
. 2004
صادقت الحكومة اإلسرائيلية على خطة شارون للفصل في  6يونيو ( 2004أمارة ،2005 ،ص

 ،)105وقد اتخذت خطة فك االرتباط بعدها التشريعي بعدما أقرها الكنيست يوم  27أكتوبر ،2004بأغلبية
(عبد الكريم وآخرون ،2005 ،ص  ،)147كم صادقت الحكومة اإلسرائيلية يوم  20فبراير 2005على سحب
قوات الجيش اإلسرائيلي ،وانهاء االستيطان في قطاع غزة ،واخالء أربع مستوطنات في شمال الضفة
ر من  20يوليو ( 2005نوفل،2005 ،
الغربية ،وأكدت أوامر رئيس الوزراء شارون على بدء العملية إعتبا ا
ص .)8

على أثر ما ذكر سابقا من المصادقة على خطة فك االرتباط أحادية الجانب من طرف الكنيست
والحكومة ،تمت عملية إخالء المستوطنين وقوات الجيش اإلسرائيلي من قطاع غزة والمستوطنات األربعة
في شمال الضفة الغربية بتاريخ  20يوليو  ،2005حيث أنهى خروج آخر جندي إسرائيلي فجر اإلثنين
 12سبتمبر 2005من قطاع غزة ،واستمر فرض الحصار على الحدود البرية والبحرية والجوية على قطاع
غزة ،بحيث يمكن إسرائيل من سيطرتها األمنية والجيوسياسية على القطاع ،واألهم أن هذا الفصل األحادي
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الجانب دون أيه اتفاقات والتزامات مع السلطة الفلسطينية سيفجر التناقضات بين السلطة الفلسطينية
القائمة وحركة حماس الطامحة للسلطة.
سعت إسرائيل منذ اإلعالن عن خطة إخالء مستوطنات غزة وشمال الضفة الغربية لترويجها
سياسيا واعالميا بوصفها فك االرتباط أحادي الجانب ينهى اإلدعاء بأن قطاع غزة أرض محتلة ،ويأتي
ذلك في سياق زعم إسرائيل بأن طبيعة وجودها القانوني في القطاع والضفة الغربية ليس احتالال ،وانما
تواجدا إداريا مشروعا أملته الظروف واالعتبارات التي نشأت في األراضي الفلسطينية في أعقاب حرب
 1967وذلك للتهرب من أية استحقاقات الحقة باعتبارها سلطة احتالل ،وأن قطاع غزة هو أرض محتلة
يمثل وحدة جغرافية واحدة مع الضفة الغربية (الغول ،وآخرون ،2006 ،ص .)10 :9

في مايو  2006وصل أيهود اولمرت إلى سدة الحكم في إسرائيل ،حيث قال في خطابه في
الكنيست :إ ن استمرار االستيطان المبعثر في كل أنحاء يهودا والسامرة يخلق اختالطا سكانيا غير قابل
للفصل من شأنه أن يشكل خط ار على دولة إسرائيل كدولة يهودية ،كما خاطب السلطة الفلسطينية قائال:
إن حكومة إسرائيل برئاستي تفضل إجراء مفاوضات مع سلطة فلسطينية ملتزمة بمبادئ خارطة الطريق،
تحارب "اإلرهاب" (.مدار ،2006 ،ص.)8 :7

قامت قوات االحتالل بشن عدوان على قطاع غزة في أواخر يونيو 2006بعلمية أسمتها "أمطار
الصيف" واستمرت لغاية البدء بالحرب على لبنان في يوليو ( ،2006على  ،2009 ،ص  ،)85هذه العملية
العدوانية التي قامت بها قوات االحتالل جاءت نتيجة قيام المقاومة الفلسطينية بعملية سمتها "عملية الوهم
المتبدد" والتي أدت إلى أسر الجندي جلعاد شاليط (صالح ،2010 ،ص .)132كما استأنفت القوات اإلسرائيلية
مرة أخرى عدوانها على قطاع غزة بتاريخ  31أكتوبر 2006بعملية سميت "غيوم الخريف" والتي انتهت
في 7نوفمبر 2006وكانت نتيجة هذه العمليات من توغالت برية في داخل القطاع وقصف جوى (صالح، ،
 ،2009ص .)132
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المبحث الثاني
السياسة اإلسرائيلية تجاه األراضي الفلسطينية 2014-2008

 .1.1.1السياسة اإلسرائيلية اتجاه األرضي الفلسطينية (:)2008
وجه الرئيس األمريكي جورج بوش االبن في  20نوفمبر 2007الدعوات للمشاركين في مؤتمر
أنابولس الدولي للسالم وعلى رأسهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ،ورئيس الوزراء اإلسرائيلي
أيهود أولمرت ،وافتتح بوش المؤتمر في 27نوفمبر 2007في مدينة أنابولس وفى االفتتاح أعلن بوش
التوصل إلى وثيقة تفاهمات مشتركة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ،ولكن الجانب الفلسطيني أبدى تشاؤما
إزاء فرص نجاح الوثيقة بعدما رفض الجانب اإلسرائيلي تضمينها جملة تفيد بأن المفاوضات تهدف إلى
إنهاء االحتالل لألراضي المحتلة عام  ،1967ورفضه تحديد سقف زمني للمفاوضات (صالح وآخرون،
 ،2008ص .)10 :9

انتهى المؤتمر بإصدار بيان مشترك من قبل رئيس الوزراء اإلسرائيلي "أيهود أولمرت" والرئيس
الفلسطيني محمود عباس يقضى ببدء مفاوضات الحل النهائي ،وصرحت وزيرة الخارجية األمريكية كوندلي از
رايس عقب المؤتمر بأن الطرفين وافقا على العمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة نهاية العام 2008
(الوادية ،2011 ،ص .)141

تمكنت إسرائيل في أنابولس من جعل خطة خريطة الطريق المرجعية الرئيسة للمفاوضات التي
ستجرى مع الفلسطينيين ،وهو ما ساعد إسرائيل على تحقيق مجموعة مكاسب تتوافق ورؤيتها الذاتية وهذه
المكاسب هي( :جاد ،2008 ،ص.)106
 -1تم تجاهل بنود المبادرة العربية.
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 -2تفكيك المنظمات "اإلرهابية" وجمع السالح ،األمر الذي يعنى حالة من المواجهة بين الفصائل
الفلسطينية وربما يعنى صراع داخليا مسلحا.

 -3إغالق الباب أمام عودة الالجئين إلى ديارهم التي هجروا منها ،وتبنى بوش الموقف اإلسرائيلي
من ما يسمى يهودية الدولة ،كما دعا إلى عودة الالجئين إلى الدولة الفلسطينية ،وليس إلى الديار
التي هجروا منها( أبو دياك ،2008 ،ص .)8

وقد وافقت الحكومة اإلسرائيلية على تجميد االستيطان واإلفراج عن  450أسي ار فلسطينيا كبادرة
حسن نية قبل بدء المفاوضات ،وعقب انتهاء أعمال أنابولس بدأ رئيس الوزراء اإلسرائيلي في إطالق
تصريحات تتضمن الءات قديمة مثل ال إلعادة تقسيم القدس ،ال لعودة الالجئين ،ال للعودة إلى حدود ما
قبل الخامس من يونيو  ،1967مشددا على استحالة التوصل إلى تسوية في غضون عام (2008جاد،
 ،2008ص .)105 :106

وبذلك تعتبر سياسة أولمرت امتدادا لسياسة إسرائيل السابقة اتجاه السلطة الفلسطينية ،من خالل
المراوغة وعدم إعطاء الفلسطينيين حقوقهم التاريخية والمشروعة غير القابلة للتصرف والمنصوص عليها
ررات الدولية.
في الق ا

بعد انعقاد مؤتمر أنابولس بدأت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي على قضايا الحل
النهائي ،ولكن ما قامت بها حكومة أولمرت هو أتباع سياسة التسويف والتصلب والمماطلة في قضية
الالجئين والقدس ،وفى أول جلسة للحكومة اإلسرائيلية نقض أولمرت ما تم التوصل إليه في مؤتمر
أنابولس باإلعالن بأن التواريخ ليست مقدسة كما أحبطت إسرائيل تحرك واشنطن العتماد ما تم التوصل
إلية في المؤتمر من خالل األمم المتحدة (أبو دياك ،2008 ،ص ،)8

اتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود أولمرت على بدء مفاوضات
التسوية الدائمة بشكل فعلى في ست لجان عمل فرعية كل منها متخصص في موضوع محدد وهى
القدس ،الالجئين ،والحدود واألمن والمياه واالستيطان وذلك ابتداء من مطلع  2008لتنتهي في نهاية
السنة ،وبالرغم من ذلك أعلنت إسرائيل في ديسمبر 2007طرح مناقصة لبناء  307وحدة سكنية
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استيطانية جديدة في مستوطنة "هار حوما" المقامة على جبل أبو غنيم في القدس المحتلة ( ،صالح وآخرون،
 ،2008ص .)13 :14

إن المفاوضات التي أطلقها مؤتمر أنابولس دارت في حلقة مفرغة بسبب استغالل إسرائيل لحالة
االنقسام وما ولده من ضعف في موازين القوى ،التي حكمت العملية التفاوضية من أجل التنصل من
التزاماتها ومواصلة تصعيد سياسة األمر الواقع على األرض ،وتكريسه كمرجعية للعملية التفاوضية ،بديال
لق اررات الشرعية الدولية ،كما أن الفترة التي أعقبت مؤتمر أنابولس شهدت تصعيدا محموما للنشاط
االستيطاني التوسعي تفوق أضعافا مضاعفة معدالته في الفترة التي سبقت مؤتمر أنابولس ،وتعمدت
إسرائيل تصعيد وتيرة االجتياحات وحمالت االعتقاالت ،ما أدى إلى تقويض مكانة السلطة الفلسطينية
ومصادرة صالحياتها ،كما أصرت إسرائيل على تعطيل العمل باآللية الثالثة الفلسطينية اإلسرائيلية
األمريكية التي أنشأها المؤتمر لمراقبة تنفيذ االلتزامات ،وأيضا أصرت تل أبيب على تأجيل بحث وضع
القدس ( عبد الكريم وآخرون ،2012 ،ص .)32 :31

هذا اإلصرار بخصوص موضوع القدس نتج عن استباق إسرائيل بتمرير مشروع قانون جديد في
الكنيست يرفع النسبة المطلوبة؛ إلجراء أي تغيير على وضع القدس من األغلبية البسيطة إلى أغلبية
الثلثين ،وجاء التعديل الجديد ليصعب من إجراء أي تعديل في وضع القدس حيث أغلبية الثلثين يندر أن
تتوفر التجاه سياسي في إسرائيل (جاد ،2008 ،ص  .)105 :104وذلك إلحباط أي تحرك مستقبلي يعطى
للفلسطينيين سيادة في المدينة أو السيطرة على األحياء العربية فيها( أبو دياك ،2007 ،ص .)24

تعتمد إسرائيل سياسة ترحيل القضايا التفاوضية ،والعمل قدر اإلمكان على إشغال الجانب
الفلسطيني بقضايا جزئية يعمل اإلسرائيليون على إيجادها كسبا للوقت ،كقضية احتالل مناطق في الضفة
الغربية خالل عملية السور الواقي ،حيث دخلت قضية تراجع الجيش اإلسرائيلي إلى مواقعهما قبل
24سبتمبر 2000قبل هذه العملية في صلب جلسات التفاوض ،وتتبع إسرائيل سياسة تشتيت الصراع في
عدة نواحي مكانية وزمانية ،فمرة تستخدم العمليات العسكرية في غزة ،ومرة تشغل الفلسطينيين في
االستيطان ،ومرة تشغلهم في قضية القدس ،ومرة في قضية األسرى ،بحيث تنتقل من قضية إلى أخرى
دون حل أي منها ،وادخال حالة من اليأس لدى الفلسطينيين بعدم إمكانية إنهاء الصراع مع االحتالل.
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قامت إسرائيل بعملية عسكرية ضد قطاع غزة سميت هذه العملية "الشتاء الساخن" بتاريخ
27فبراير 2008وعلى أثر هذه العملية قررت السلطة الفلسطينية تجميد المفاوضات مع الحكومة
اإلسرائيلية وردت ليفنى على ذلك بقولها تجميد الفلسطينيين الحوار لن يؤثر بأي شكل على العمليات التي
تنفذها إسرائيل في قطاع غزة لحماية مواطنيها (صالح وآخرون ،2008 ،ص .)16

اتخذت السلطة الفلسطينية موقفا من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة وقامت بتجميد
المفاوضات ،هذا العدوان الذي أثر على كيان السلطة الفلسطينية ،حيث اقتحمت قوات االحتالل مناطق
تقع ضمن السيطرة الفلسطينية الكاملة ،كما قامت قوات االحتالل باستهداف المؤسسات الصحية
الفلسطينية.
بعد انتهاء العملية العسكرية عن قطاع غزة أعلن الرئيس محمود عباس بتاريخ  5مارس2008
موافقته العودة إلى المفاوضات ،وفى 17مارس 2008استؤنفت المفاوضات عبر لقاء بين أحمد قريع
وتسيفى وفى  6أبريل 2008حصل اجتماع بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء أيهود أولمرت ( صالح

وآخرون ،2008 ،ص .)17 :16
عرض أولمرت على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باالنسحاب من  %90من أراضي
الضفة الغربية ،واقامة نفق يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة ،وأن يشمل االتفاق مبادلة أراضي
المستوطنات المقامة على أرض الضفة الغربية بأراض أخرى ،وربط عضوي بين غزة والضفة ،واعالن
القدس الشرقية تحت مسئولية الفلسطينيين ،وأن يطرح أولمرت االتفاقيات على الكنيست ليصادق عليها،
وتأجيل مواضيع مثل القدس والالجئين والحدود إلى المستقبل ،وحسب اقتراح أولمرت فإنه سيكون ال مجال
اآلن الحديث في تفاصيل االتفاق المقترح؛ ألنه سيكون من الصعب جدا تحديد الحدود النهائية أو القدس
أو الالجئين وهى قضايا يجب إبقائها للمرحلة النهائية ( إبراهيم ،2007 ،ص .)27



بخصوص هذه النسبة المذكورة يوجد تصريحات أخرى بأن ما عرض على الرئيس الفلسطيني  ،%93وتصريحات أخرى

بان ما عرض .%95
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هذا العرض الذي قدم في أغسطس من عام  2008من قبل أولمرت ،إضافة إلى ما ذكر من
االنسحاب الذي سوف يتم في الضفة الغربية بنسبة  ،%93.2تم االقتراح أن يتم أيضا تبادل  %5.3من
األراضي الواقعة داخل الخط األخضر (.) 2013: 78،Even

يتضح لنا من ما تم عرضه وما تم انجازه من تفاهمات في الفترة السابقة عام  ،2008أن
المفاوضات كانت على وشك االنتهاء باتفاق بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي ،ولكن كما هو معروف
عن السياسة اإلسرائيلية فكلما تقترب المفاوضات باتجاه يقترب من النهاية ،تقوم إسرائيل بممارسة سياساتها
بتغيير المعادلة ،أما بحرب ضد الشعب الفلسطيني ،أو بتصريحات بأن الطرف الفلسطيني لم يقم بواجباته
وغير شريك في السالم ،وفي هذه المرة تم هدم ما تم انجازه في الفترة السابقة على أثر اتخاذ إسرائيل ق ار ار
بالقيام بالحرب على قطاع غزة في نهاية عام  2008وبمسمى عملية "الرصاص المصبوب".
بعد التوقيع على اتفاق تهدئة في منتصف عام  2008برعاية مصرية مع حماس وفصائل المقاومة
في قطاع غزة لوقف الهجمات الصاروخية على المستوطنات المحيطة بقطاع غزة ،وأن توقف إسرائيل
هجماتها على قطاع غزة ،وترفع الحصار مقابل وقف إطالق الصواريخ والعمليات الفدائية ،إال أنه وعقب
انتهاء فترة التهدئة شهدت الساحة السياسية اإلسرائيلية إجماعا على ضرورة شن هجوما واسع على قطاع
غزة ،بدعوة وقف إطالق الصواريخ الفلسطينية باتجاه البلدات والمدن اإلسرائيلية حول القطاع( الكي إلى ،
 ،2009ص .)14 :13

بتاريخ  27ديسمبر 2008بدأت قوات االحتالل عملية عدوانية ضد قطاع غزة سميت من قبل
إسرائيل بعملية "الرصاص المصبوب" وهي كانت األشد ضراوة ووحشية من سابقاتها ،وكان قطاع غزة
بأكمله في هذه العملية عرضة لقصف إسرائيلي متواصل ليال ونها ار جوا وبح ار ،ومن ثم بدأ التوغل البرى
بتاريخ  3يناير( 2009علي ،2009 ،ص .)90 :89

من المنظور اإلسرائيلي تعتبر الحرب حققت بعض النجاحات المهمة ،وفى مقابلة لرئيس الوزراء
أولمرت أجريت معه بعد الحرب قال فيها :لقد أصبحت قوة الردع اإلسرائيلية أشد من أي وقت مضى ليس
مقارنة بما كانت علية خالل العقد الماضي (شالوم ،2009 ،ص .)77 :76
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تأثرت العملية السياسية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ،وهدم الكثير مما تم التوصل إليه من
المفاوضات التي كانت على وشك االنتهاء بتقدم في العملية السلمية بين الطرفين ،ويتضح لنا بأن أحد
تداعيات الحرب كان توقف المفاوضات التي كانت على وشك االنتهاء في نهاية عهد أولمرت ،ونتج عنها
توقف العملية السياسية وعدم وجود لقاءات مع الطرف اإلسرائيلي ،وانهاء أيه بوادر إلتمام ما وصلت إليه
المفاوضات ،ومن تأثيرات الحرب استمرار إسرائيل في سياستها التدميرية تجاه مرافق ومؤسسات السلطة
الفلسطينية وخاصة المؤسسات الصحية .

 .2.1.1السياسة اإلسرائيلية تجاه األراضي الفلسطينية ()2014-2009
تتسم السياسة اإلسرائيل ية تجاه األراضي الفلسطينية في هذا المبحث بالفكر السياسي لنتنياهو القائم
على تدمير البنية التحتية في األراضي الفلسطينية واالستيطان والحروب وضم القدس إلسرائيل وعدم تقديم
أي تنازالت سياسية.

 .3.1.1السياسة اإلسرائيلية تجاه األراضي الفلسطينية ()2012-2009
قام بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومته في نهاية مارس ( 2009دوعر ،2010 ،ص  ،)327ومنذ
تشكيلها نظرت حكومة نتنياهو إلى قضايا الحل الدائم من منظور رديك إلى متشدد تغلب عليه سمة فرض
األمر الواقع ،فقد اعتبرت قضايا القدس ،والالجئين واالستيطان والحدود خطوط حمراء غير مسموح التنازل
عن جزء منها ،إضافة إلى ضرورة الضغط على الفلسطينيين لالعتراف بيهودية الدولة( جابر ،2011 ،ص
.)87 :86

قامت حكومة نتنياهو منذ وصولها إلى السلطة ،بمزيد من النشاطات االستيطانية ،واإلجراءات
العدوانية تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية ،والقدس واتباعها سياسة الحصار ،والتجويع ضد قطاع غزة،
ومن هنا قرر الرئيس عباس عدم مواصلة المفاوضات في ظل االستيطان( أبو سعدة ،2012 ،ص .)199
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ألقى نتنياهو خطابه الشهير من على منبر جامعة بار أيالن ،وفيه وضع األسس المهمة لسياسة
حكومته ( و ازرة الخارجية اإلسرائيلية )2009/6/14 ،ودعا الدول العربية تعالوا للحوار والتفاوض وصنع السالم(
ديوان رئاسة الوزراء اإلسرائيلي.)2009/6/14 ،

وفيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية فقد أسس نتنياهو مفاهيمه للسالم على أساس مبدأين األول
االعتراف ،بمعنى أن يتحتم على الفلسطينيين االعتراف بإسرائيل اعترافا حقيقيا بصفتها دولة الشعب
اليهودي ،أما المبدأ الثاني فهو نزع السالح على أن تكون األرض التابعة للفلسطينيين تحت طائلة أي
تسوية سلمية منزوعة السالح ،وخاضعة لتدابير أمنية راسخة بنظر إسرائيل ،وحسب قوله :بأن غياب أحد
الشرطين يولد الخوف الحقيقي من قيام دولة فلسطينية مسلحة إلى جانب إسرائيل ( و ازرة الخارجية اإلسرائيلية،
.)2009/6/14

وأضاف أيضا في خطابه ضرورة اإلعالن باالعتراف بيهودية الدولة ،ولكي يكون لهذا اإلعالن
معنى عملي فقد ضمن مطالبة موافقة واضحة أيضا على إيجاد حل لقضية الالجئين الفلسطينيين خارج
حدود دولة إسرائيل ،إذ إ نه واضح للجميع أن مطلب إسكان الالجئين الفلسطينيين داخل إسرائيل يتناقض
مع استمرار وجود إسرائيل كدولة الشعب اليهودي ( مدار.)2013/11/21 ،

وحاول نتنياهو بطلب االعتراف بيهودية الدولة تحويل قضية الصراع من قضية احتالل إلى قضية
اعتراف ،ونجح عمليا في تحويل هذا المطلب من مجرد مطلب كباقي المطالب اإلسرائيلية كما فعل
أولمرت وليفنى إلى مطلب إسرائيلي أساسي( أبو سيف؛ شحادة ،2013 ،ص )29؛ كما أكد على موقفه
المعروف أن إسرائيل تحتاج إلى حدود قابلة للحماية ،وأن القدس عاصمة إسرائيل ستبقى موحدة مع
استمرار صيانة حرية العبادة لجميع األديان( مركز األسرى للدراسات.)2009/6/16 ،

وللتوضيح فإن نتنياهو من خالل خطابه المذكور سابقا يكون أول رئيس حكومة إلسرائيل يطالب
السلطة الفلسطينية باالعتراف بيهودية دولة إسرائيل كشرط أساسي للسالم ،ومن هذه المنطلقات بنيت
سياسته مع الفلسطينيين بمطالبته بشروط تعجيزية تمس بالثوابت الفلسطينية ذات الصلة بالقدس والالجئين
والحدود ويهودية الدولة ،ومنذ صعود بنيامين نتنياهو إلى سدة الحكم بتاريخ 31مارس  2009في إسرائيل
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في واليته الثانية ،وهو يتبع سياسة تتأسس على االعتبارات األمنية المطلقة إلسرائيل وتكثيف االستيطان
وخاصة في مدينة القدس المحتلة.
يعد االستيطان في الضفة الغربية سياسة كولونيالية مركزية ثابتة ومتعددة الوظائف ،تسعى إسرائيل
من خاللها إلى تحقيق ما لم يتم تحقيقه في نكبة  1948من االستيالء على أكبر قدر من األرض مع
أقل عدد من السكان العرب ،ومنذ تسلم بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة اإلسرائيلية في عام  2009والتي
ضمت أحزابا من أقصى اليمين اإلسرائيلي المتطرف مما جعلها حكومة مستوطنين بكل ما تعنيه التسمية
من معنى؛ فقد ازدادت وتيرة االستيطان على نحو غير مسبوق إلى حد أصبح باإلمكان وصف األمر بأنه
استفراد بالشعب الفلسطيني وأراضيه(منظمة التحرير الفلسطينية دائرة شؤون القدس ،د ت).

وفى تصريح لنتنياهو بعد فوزه في االنتخابات المذكورة سابقا بأنه "لن يوقف االستيطان في الضفة
الغربية ،واذا حدث ومنع اإلسرائيليون من بناء بيوتهم ،فسوف يمنع الفلسطينيون أيضا"؛ ألن نتنياهو يمنح
االستيطان مكانة مهمة في مفهومه الشامل للمشروع الصهيوني كونه يجسد في نظره الوجود واالستمرار
واألمن واالستقرار( دوعر ،2010 ،ص .)338

بلغ عدد المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة  144مستوطنة ،منها ست عشرة في مدينة
القدس ،إضافة إلى أكثر من مئة بؤرة استيطانية غير رسمية منتشرة في مختلف أنحاء الضفة الغربية وفى
قلب األحياء العربية في القدس ،وبلغ عدد المستوطنين في منتصف عام  2012أكثر من  550ألف
نسمة منهم  200ألف نسمة في القدس الشرقية ،التي ضمتها إسرائيل في عام  (1967المركز العربي
لألبحاث ودراسة السياسات ،2012 ،ص )1

وفي تصريح له في منتصف مارس أعلن بأنه مستعد الستئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني
وعلى كل المسارات ما عدا القدس ،وال شك في أن هذا األمر حمل داللة عالية ورسالة واضحة لكل
الفلسطينيين والعرب والمسلمين معا معتدلين كانوا أم غير معتدلين مفادها أن القدس خط أحمر إسرائيلي ال
يمكن التفريط أو التفاوض عليه بأي شكل كان ومع أية جهة كانت ،وقد يأتي هذا التصريح أيضا في
إطار السياسة اإلسرائيلية الهادفة إلى تصعيد الموقف واستغالل الحالة الفلسطينية المنقسمة والعاجزة بفعل
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االنقسام ،وغياب الرؤية واالتفاق وبالتالي اقتناع اإلسرائيليين بأن هذا هو الوقت المناسب لتمرير السياسات
اإلسرائيلية( أبو ركبة ،2010 ،ص .)90

وفي تاريخ  25نوفمبر  2009تم تجميد عمليات البناء الجديدة في الضفة الغربية لمدة عشرة
شهور .وأوضح نتنياهو بأن التجميد لن يشمل عمليات البناء التي تم البدء بها الحاالت التي تم فيها وضع
أساسات األبنية ،ولن يشمل 2900وحدة سكنية حصلت على تصاريح ،وال المباني العامة الحيوية ،أو
البناء داخل حدود مدينة القدس ،كما ال يتم تطبيق التجميد على المباني مثل المدارس والكنس والعيادات
والمباني الحيوية الحتياجات التكاثر الطبيعي في مختلف المستوطنات( بن مئير ،2011 ،ص .)37 -33

اتخذت حكومة االحتالل ق اررات متسارعة لالستيطان في القدس ،وقد بلغ إجمالي ما نفذ من وحدات
سكنية في القدس خالل فتره "التجميد" والتي استمرت عشرة شهور  700وحدة استيطانية ،بينما أحيلت
عقود  392وحدة للتنفيذ ،وأقرت خطط بناء  3010وحدات في المدينة ومع اقتراب نهاية فتره التجميد
االستيطاني في  27سبتمبر 2010أعلنت عن مجموعة ضخمة من التوسعات االستيطانية تصل إلى
 37.684وحدة سكنية بينها نحو  12.050وحدة في مدينة القدس(صالح  ،2012 ،ص .)25

في أوائل سبتمبر  2010انطلقت مفاوضات الوضع النهائي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين،
لكنها تعثرت وتوقفت بسبب موقف نتنياهو وحكومته الرافض لوقف االستيطان؛ بل ذهب نتنياهو إلى حد
مطالبة الفلسطينيين باالعتراف بإسرائيل دولة يهودية للشعب اليهودي مقابل تجميد االستيطان بضعة أشهر
( غانم ،2011 ،ص .)18

يتبين من ما ذكر سابقا بأن إسرائيل مصممة على مواصلة االستيطان ومصادرة األراضي
الفلسطينية ،مع احتفاظها على عالقة وطيدة مع الواليات المتحدة الحليف القوي لها ،هكذا فقد قامت
بإرضاء اإلدارة األمريكية بإعالن قرارها بتجميد االستيطان بالشروط واالستثناءات المرفقة سابقا لمدة عشرة
شهور ،وفي اللغة السياسية فإن هذا القرار يقع في خانة أساليب المراوغة التي تستخدمها حكومة نتنياهو.
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تدل الم ؤشرات أن النشاط االستيطاني في القدس كثيف ويزيد عن االستيطان في الضفة الغربية،
والتوجه وراء ذلك واضح مفاده إنهاء ملف القدس وبسط السيطرة اإلسرائيلية االستيطانية على المدينة كما
قامت الحكومة ببناء وحدات سكنية داخل األحياء الفلسطينية ( أبو سيف؛ مصطفى ،2012 ،ص .)54

وتعد قضية القدس من القضايا الشديدة التعقيد في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،فاإلسرائيليون
ينظرون إليها باعتبارها عاصمة أبدية وموحدة لدولة إسرائيل ،وتنفيذا لذلك عملت الحكومات اإلسرائيلية
المتعاقبة على وضع االستراتيجيات الخاصة التي ترمي إلى تهويد مدينة القدس على أرض الواقع ،وذلك
عن طريق زيادة أعداد السكان اإلسرائيليين فيها من خالل إقامة المستوطنات حول المدينة واحاطتها
بالجدران العازلة ،إضافة إلى ممارسة سياسة الضم والقضم لألراضي العربية المجاورة واتباع مختلف
الوسائل للتضييق على السكان الفلسطينيين لدفعه إلى ترك المدينة والهجرة عنها ( جابر ،2011 ،ص.)90

لم تتردد الحكومة اإلسرائيلية في الموافقة على أي اقتراحات أو مخططات تقدم لها من أجل البناء
في القدس الشرقية بهدف زيادة التهويد فيها وتهجير سكانها األصليين من أجل تغيير معالمها األصلية
واالستيالء عليها لما لها من أهمية .
وخالل عام  2011صادقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي وأذرعها المدنية كبلدية االحتالل في
القدس وو ازرتي اإلسكان والداخلية ومجلس التنظيم األعلى عن طرح عطاءات لبناء ما يزيد عن ()16167
وحدة سكنية جديدة في المستوطنات المقامة في مدينة القدس وضواحيها ،كما طرحت مخططات لبناء
( )11142وحدة أخرى (المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان  ،2011 ،ص .) 55

إن سياسات إسرائيل االستيطانية في القدس والضفة الغربية وما ينجم عنها من ضم والحاق،
والعقوبات االقتصادية اتجاه السلطة والشعب الفلسطيني تعد مخالفة صريحة التفاقية جنيف الرابعة لعام
 1949ولميثاق األمم المتحدة وق ارراتها كمنظمة مسئولة عن األمن والسالم الدوليين .فمن المعروف أنه ال
يجوز في القانون الدولي االستيالء أو ضم أراضي الغير بالقوة ،كما أن الشرعية الدولية ال تجيز أن تقوم
قوة االحتالل بضم أو إلحاق أراضي دولة أخرى أو تغير طابعها الديمغرافي ،أو الثقافي أو الحضاري ،كما
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ال يجيز القانون الدولي اإلنساني استخدام القوة المفرطة ضد السكان الواقعين تحت االحتالل ،أو فرض
حصار اقتصادي وعقوبات جماعية عليهم أو اإلجحاف بحقوقهم في الحياة الكريمة.
واصلت الحكومة اإلسرائيلية سياساتها العدوانية والعقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني حيث
إنها أتبعت سياسة إغالق المعابر الخاصة باألفراد والمعابر التجارية؛ فقامت بمنع العمال والتجار من
الخروج من قطاع غزة والضفة الغربية للذهاب إلى عملهم في إسرائيل ،كم استخدمت إسرائيل سياسة تشديد
الحصار الشامل على قطاع غزة  ،بحجه تولى حماس الحكم في غزة ،وأحكمت قيودها التي هدفت إلى
تعزيز إجراءات عزل السكان المدنيين الفلسطينيين ،كما واصلت السلطات المحتلة حظر غالبية دخول
السلع والبضائع األساسية الضرورية للسكان ،وبخاصة مواد البناء والمواد الخام الالزمة لإلنتاج ،كما
تواصل سلطات االحتالل فرض قيودا داخلية إضافية على حركة وتنقل السكان المدنيين الفلسطينيين بين
مدن وقرى الضفة الغربية ،بما فيها مدينة القدس المحتلة ،وشكلت الحواجز ،والنقاط العسكرية على مداخل
الشوارع الرئيسة والفرعية في محافظات الضفة الغربية (المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،2011 ،ص :37
.)38

يتبين مما سبق أعاله أن الحكومة اإلسرائيلية عمدت على تشديد الحصار الشامل على المناطق
الفلسطينية واتبعت سياسية اإلغالق المفرط للغاية على الفلسطينيين ،وما قامت به إسرائيل من حواجز في
الضفة الغربية ،واغالقات وحصار جماعي في قطاع غزة؛ أدى إلى عزل السكان فيما يشبه كانتونات
متفرقة ومعزولة عن بعضها البعض يشكل عائقا حقيقيا للسلطة الفلسطينية من أجل إيفائها بالتزاماتها
اتجاه الشعب الفلسطيني ،وخاصة في المجال الصحي موضوع الدراسة ،فإن هذه السياسة اإلسرائيلية كما
كبير لتقديم الخدمات على الشكل المطلوب.
ذكرنا تعد عائقا ا
ترفض إسرائيل اللجوء إلى األمم المتحدة لحل الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي ،حيث سيتمكن
الفلسطينيون أن يسجلوا تقدما دوليا بعد االعتراف بالدولة الفلسطينية ،بالرغم من أن تلك الخطوة لن تغير
شيء على األرض (بروم ،عيران ،)2011 ،وإلدراكها أن مشاركة األمم المتحدة ستستدعى القانون الدولي
وق اررات األمم المتحدة وتضع ثقلها في خدمة القضية الفلسطينية .األمر الذي من شأنه تحصين الموقف
الفلسطيني ،وتسهيل الطرق؛ لتحقيق مطلبهم ،حيث يصبح التفاوض على أساس مرجعية دولية ملزمة
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لتطبيقها وليس التفاوض حولها ،واتبعت الحكومات اإلسرائيلية سياسات أدت إلى تآكل القوة التفاوضية
الفلسطينية القائمة على إعالن االستقالل والبرنامج الوطني ،ولقد فضلت إسرائيل دائما المفاوضات الثنائية
بعيدا عن القانون الدولي وق اررات األمم المتحدة وعن مشاركة أي طرف حتى الواليات المتحدة؛ ألنها تريد
ز أمام االحتالل (مركز الزيتونة
أن تستفرد بالفلسطينيين ليجد المفاوض الفلسطيني نفسه ضعيفا عاج ا
)2011/12/22

وفى سياق ردود الفعل اإلسرائيلية بخصوص طلب العضوية في األمم المتحدة طالب نفتالي بانت



باستغالل ذلك وضم مناطق " "cواعطاء المواطنة اإلسرائيلية ل 55ألف فلسطيني يسكنوها ،كما ظهر هذا
الطلب في وثيقة خاصة أعدها مجلس المستوطنات كرد على التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة ،وتجدر
اإلشارة إلى أن وزراء في الحكومة يؤيدون هذا التوجه مثل "كاتس"" ،ادلشتين" وغيرهم (أبو سيف ومصطفى،
 ،2012ص.)35

يعتقد الباحث أن صانع القرار السياسي الفلسطيني توجه للجمعية العامة لألمم المتحدة بعد أن تيقن
أن بناء مؤسسات الدولة في ظل االحتالل أقرب إلى الوهم منه إلى الحقيقة ،خاصة بعد أن تبين للمفاوض
الفلسطيني أن حكومة نتنياهو غير قادرة على وباألحرى ال تملك الجاهزية لالنتقال من مرحلة إدارة الصراع
إلى حلة حال متوازنا ،وفقا لق اررات الشرعية الدولية.

 .4.1.1السياسة اإلسرائيلية تجاه األراضي الفلسطينية ()2014-2012
تشير الوقائع الميدانية خالل عام  2012إلى عدم مصداقية الرواية اإلسرائيلية بشأن التخفيف
المزعوم ،والتسهيالت التي أعلنتها السلطات اإلسرائيلية المحتلة م ار ار حول تخفيف الحصار عن قطاع غزة
وتقليص القيود المفروضة على دخول السلع المختلفة إلى القطاع  ،حيث تؤكد الوقائع أن هذه التسهيالت
غير حقيقية وهى في معظمها تسهيالت لمرة واحدة ،وهي تستمر في فرض حظر شبه تام على صادرات

نفتالي بانت :مدير عام مجلس المستوطنات السابق ،وهو أحد قيادات اليمين االستيطاني ،وكان مقربا من بنيامين نتنياهو
في السابق ،ومدير حملته االنتخابية(أبو سيف ومصطفى ،2012،ص .)35وحاليا يرأس حزب البيت اليهودي.
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القطاع ،وما تعلنه إسرائيل من تسهيالت على المعابر ما هو إال محاوالت إليهام المجتمع الدولي ( المركز
الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،2012 ،ص)47

يتبين مما سبق أعاله أن الحكومة اإلسرائيلية عمدت على تشديد الحصار الشامل على المناطق
الفلسطينية واتبعت سياسية اإلغالق المفرط للغاية على الفلسطينيين ،للنيل من الفلسطينيين ،وما قامت به
إسرائيل من حواجز في الضفة الغربية ،واغالقات وحصار جماعي في قطاع غزة؛ أدى إلى عزل السكان
فيما يشبه كانتونات متفرقة ومعزولة عن بعضها البعض يشكل عائقا حقيقيا للسلطة الفلسطينية من أجل
إيفائها بالتزاماتها اتجاه الشعب الفلسطيني ،كما منعت السياسات اإلسرائيلية الفلسطينيين من حرية التنقل
والوصول الي المراكز الصحية لتلقي العالج و السفر الي الخارج لتالقي العالج بسبب العجز اللوجستي
في المؤسسات الصحية الفلسطينية.
استمرت الحكومة اإلسرائيلية عام  2012في سياستها الهادفة إلى إدارة الصراع ،وليس حله كما تم
توضيح ذلك ،فيما كانت السمة األهم التي هيمنت على الخطاب السياسي هو التحول من خطاب الال
شريك إلى خطاب الال حل ،حيث أسهمت مجموعة من العوامل في هذه التحول من بينها( :غانم،2013 ،
ص .)18

 -1حاله الجمود التي تسيطر على العملية السياسية.
 -2هيمنة الفكر اليميني على المجتمع اإلسرائيلي.
 -3التحوالت البنيوية التي تشهدها النخب التي تتحول إلى نخب ذات توجه صهيوني محافظ-متجدد
 -4البيئة الدولية التي عززت من إمكانية استمرار إسرائيل في سياسات إدارة الصراع وتكريس الوقائع على
األرض.
وبخصوص سياسية حكومة نتنياهو الداعمة لالستيطان صادقت حكومته في اجتماعها المنعقد
يوم  17يونيو  2012على اقتراح تقدم به نتنياهو ،وينص على تشكيل لجنة و ازرية لشئون االستيطان في
المناطق المحتلة ،ومنحت هذه اللجنة صالحية اتخاذ ق اررات تتعلق بقضايا مبدئية يتم رفعها إلى الهيئات
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القضائية ،وستحظى ق اررات هذه اللجنة بنفس المكانة التي تحظى بها ق اررات حكومية وال يستطيع الوزراء
أن يقدموا أي استئناف عليها( شلحت ،2013 ،ص .)92 :91

وأوصت هذه اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة القاضي المتقاعد إدموند ليفى ،بأن االستيطان في
الضفة الغربية ال يخالف القانون الدولي ،وقالت :إن االدعاء أن إسرائيل هي قوة محتلة في الضفة الغربية
هو ادعاء باطل( أبوسيف؛ شحادة ،2013 ،ص  ،)38وتعد توصيات هذه اللجنة اإلسرائيلية مجحفة بحق
الشعب الفلسطيني ،وال تنظر إلى حقوقه المشروعة في األرض التي يتم احتاللها واستيطانها ،ويضاف
لذلك فإن توصياتها تعتبر مخالفة لقاعدة نظام عام دولي ،وعليه ومن وجه نظر القانون الدولي فهي باطلة
وال أساس قانوني لها.
وأوصت اللجنة أيضا بتغيير النظام القانوني المعمول به في المناطق المحتلة ،والغاء سلسلة
طويلة من القوانين والق اررات عن محكمة العدل العليا والنيابة العامة؛ وذلك بهدف إتاحة المجال أمام إمكان
تطبيق حق اليهود في االستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية( شلحت ،2013 ،ص .)92
لذلك شهد هذا عام  2012ازديادا كبي ار في بناء المشاريع االستيطانية تقدر بأربعة أضعاف ما
كانت عليه في عام  ،2011أما في قطاع غزة فقد استطاعت أن تتوصل بعد الحرب على غزة عام
 2012إلى هدنة مع فصائل المقاومة حولتها إلى مسئولة عن ضمان الهدوء على الجبهة الجنوبية حسب
تعبيرهم (غانم ،2013 ،ص .)12

ويرى الباحث أن ما تقوم به إسرائيل من سياسات استيطان ،وتهويد وسلب مزيد من األراضي
الفلسطينية ،وتغريب الفلسطينيين في وطنهم وعدم التقدم في العملية السلمية يضع عالمات استفهام كبرى
على حل الدولتين ،وعدم االستقرار في المنطقة ،وتثبيتا على أن هذه الحكومة ليس في برنامجها أي أفق
سياسي أو سلمى تجاه السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
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هاجمت إسرائيل يوم  14نوفمبر  2012الحرب على قطاع غزة بحجة تعرض إس ارئيل لهجمات
صاروخية من قطاع غزة خالل عام  2011التي كانت تطلق عليها كرد فعل على االحتالل وتصرفاته
اتجاه الفلسطينيين(نحاس ،2013 ،ص .)135وأطلقت عليه اسم "عامود السحاب" (هالل ،2013 ،ص .)12
عدد وزير الدفاع اإلسرائيلي أيهود باراك ثالثة أهداف للعدوان على قطاع غزة وهى( :المركز العربي
لألبحاث ودراسة السياسات)2012 ،

 -1ترميم قوة الردع اإلسرائيلية
 -2ضرب القدرة العسكرية للتنظيمات الفلسطينية
 -3ضمان تهدئة طويلة يتوقف خاللها إطالق الصواريخ على إسرائيل
وتركت الحكومة اإلسرائيلية أهداف العدوان الرسمية عامة دون أن تحددها ،حتى تقرر القيادة
اإلسرائيل ية بكل حرية تحديدها وفقا لما حققه العدوان من أهداف فعلية بعد انتهائه ،وادعاء أن هذه كانت
أهداف العملية العسكرية ،ال سيما وأن هذه المسألة تحظى بأهمية كبيرة عشية انتخابات الكنيست وتوثر
في نمط تصويت الناخب اإلسرائيلي في االنتخابات المقبلة.
بعد وصول عملية السالم إلى طريق مسدود في مواجهة السياسات اإلسرائيلية كان الخيار أمام
القيادة الفلسطينية اإلصرار على إعالن الدولة الفلسطينية وقبولها عضوا في المجموعة الدولية ،وكان قرار
الجمعية العمومية يوم  29نوفمبر 2012هو أهم إنجاز سياسي للشعب الفلسطيني خالل مسيرته
النضالية ،فقد أعاد األمور إلى نصابها الطبيعي ،وتم تصويب المسار لعملية السالم وبدأت الخطوات أكثر
تحديدا نحو إنجاز المشروع الوطني" (مهنا ،2013 ،ص.)6

وبناء على ذلك التوجه صوتت الجمعية العامة التابعة لألمم المتحدة في  29نوفمبر 2012لصالح
منح السلطة الفلسطينية صفة دولة مراقب غير عضو ،وتضمن القرار الذي أقرته الجمعية العامة نصا
يعرب عن األمل بأن ينظر مجلس األمن إيجابا في قبول طلب الدولة كاملة العضوية في األمم المتحدة
الذي قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أيلول ( 2011الهندي.)2013/3/4 ،
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وعلى أثر االعتراف بفلسطين دولة مراقب غير عضو ازدادت حدت ردود الفعل اإلسرائيلي ،فمن
جهة فإن االستيطان اإلسرائيلي توسع بشكل غير مسبق ،وتم تقطيع أوصال الضفة الغربية بحيث بات
مستحيال قيام دولة متصلة األجزاء ،ليس فقط بين الضفة وغزة ،بل بين المدن والقرى الفلسطينية نفسها
داخل الضفة ،باإلضافة لذلك فمن المعروف أن الق اررات الدولية ال تنفذ من تلقاء ذاتها ،وخصوصا أن
كانت ق اررات صادرة عن الجمعية العامة ،وبالتالي فإن صدور قرار باالعتراف بفلسطين دولة مراقب ال
يعنى أن الدولة الفلسطينية باتت قريبة المنال ،فقد يحتاج األمر ليس لجهود دبلوماسية شاقة ،بل ربما
لحروب حتى تصبح الدولة واقعا على األرض (أبراش ،2013 ،ص .)20

لقد صدرت الكثير من الق اررات الدولية التي تثبت للفلسطينيين حقوقهم فعشية اإلعالن عن قيام
دولة إسرائيل قررت األمم المتحدة تقسيم فلسطين وبعد ذلك قررت حق العودة لالجئين الفلسطينيين ولم
تلتزم إسرائيل بذلك ،وعدم شرعية االستيطان ،فهناك الكثير من الق اررات الدولية لم تلتزم بها إسرائيل وجاء
أخرها وهو عدم التزام إسرائيل بقرار الجمعية العامة الذي يمنح فلسطين دولة على حدود عام ،1967
ومحاولة عرقلة إنشاء الدولة بكل الطرق سواء باالستيطان ،والحصار وغيره من السياسات اإلسرائيلية.
تميزت استراتيجية الحكومة اإلسرائيلية خالل عام 2013م بالكثير من الحديث عن السالم دون
التقدم خطوة واحدة لألمام .وقبلت الحكومة اإلسرائيلية بالمفاوضات بسبب التوجه الفلسطيني للمنظمات
الدولية من أجل اكتساب العضوية في المؤسسات الدولية ،ومن أجل ارضاء حزب "يوجد مستقبل" وحزب
"الحركة" برئاسة تسيبي ليفني ومشاركتهما في االئتالف الحكومي تحت شعار "العودة إلى المفاوضات"
تشكل عامل ضغط داخليا على نتنياهو لقبول العودة إلى مسار المفاوضات دون االلتزام بإحراز تقدم
فيها؛ بغية إرضاء شركائه في الحكومة والحفاظ على االئتالف الحكومي(مدار.)2013 ،
اندلعت الحرب على قطاع غزة عام  ،2014ومن أسباب الحرب فشل المفاوضات والواقع السياسي
المتأزم في إسرائيل فقد انتهت جولة المفاوضات األخيرة بين السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل دون
التوصل إلى أي تفاهمات بسبب التعنت والرفض اإلسرائيلي في كافة الملفات ،والوصول إلى طريق مسدود
بعد أن رفضت إسرائيل اطالق الدفعة الرابعة من األسرى ،واستمرار الحكومة اإلسرائيلية في االستيطان في
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المناطق الفلسطينية المحتلة ،وتضييق الخناق على السلطة الفلسطينية  ،واستمرار الغارات اإلسرائيلية ضد
قطاع غزة وكذلك عمليات العنف من جانب القوات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
والقدس ،واستمرار الحصار ،واغالق المعابر(القدرة.)2014 ،

شهد عام  2014تشكيل لجنة فرعية في الكنيست للنظر في فحص التزام الشرطة بتطبيق ق اررات
حكومات االحتالل بشأن الساعات المخصصة القتحامات المستوطنين ،وفي فبراير  2014تم تقديم اقتراح
يتعلق بوضع المسجد تحت السيادة اإلسرائيلية الكاملة؛ ألن ذلك "جزء من السيادة على القدس ،وحرص
االحتالل خالل عام  2014على إغالق عددا من المؤسسات العاملة ألجل األقصى بحجة ارتباطها
بالحركة اإلسالمية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام (1948درزي؛ ابراهيم ،2014 ،ص.)9 :21
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الخالصة
تناول الفصل بالتحليل مجمل السياسات اإلسرائيلية تجاه األراضي الفلسطينية خالل المرحلة من
 ،2014-1994وتم عرض وتحليل اإلجراءات التي قام بها االحتالل ضد األراضي الفلسطينية ،والتي
أتسمت بالعنف والسياسة االقصائية وتقويض السلطة ،حيث غلب عليها الطابع الدموي في التعامل مع
الشعب الفلسطيني ،واجتياح الضفة الغربية بقوة السالح ،وببناء جدار الفصل العنصري ،ومحاصرة الرئيس
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات واستشهاده ،واالنسحاب األحادي الجانب من مستوطنات قطاع غزة وشمال
الضفة الغربية بدون تنسيق مع السلطة الفلسطينية .بينما شهدت فترة حكم نتنياهو الثانية جمودا تاما في
العملية السياسية ،واتجه نحو سياسة إدارة الصراع وليس حله ،وتنامي وتكاثر االستيطان وتشديد الحصار
على الضفة الغربية وقطاع غزة ،ومواصلة سياسة إغالق المعابر والعقاب الجماعي على الفلسطينيين ،ولم
يتم تحقيق أي انجاز للسلطة الفلسطينية في فترة نتنياهو بل أن األمور زادت تعقيدا بقيام نتنياهو.
يبدو أن السياسة اإلسرائيلية اتخذت استراتيجية ثابتة تجاه األراضي الفلسطينية منذ عام 2000
وحتى عام  ،2014تقوم على التدمير الشامل والكامل لمؤسسات السلطة الفلسطينية من أجل منع الشعب
الفلسطيني من بناء دولته ،كما استهدفت السياسة اإلسرائيلية القطاع الصحي الفلسطيني بهدف منع بناء
قطاع صحي فلسطيني يساهم في بناء دولة مستقلة ،ويخفف من معاناة الشعب الفلسطيني كما أن إسرائيل
لم تحترم المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق االنسان ومنها حق الرعاية الصحية ،وفي الفصل الثالث
سوف نتناول القطاع الصحي الفلسطيني.
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الفصل الثالث
القطاع الصحي الفلسطيني 2014-1994
المبحث األول :الصحة في القانونين :الفلسطيني والدولي
المبحث الثاني :نشأة وتطور القطاع الصحي الفلسطيني
المبحث الثالث :الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي الفلسطيني
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مقدمة:
تناول في الفصل السابق السياسة اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين بشكل عام ،مع بعض اإلشارة إلى
الجانب الذي يخص القطاع الصحي ،ولكن في هذا الفصل سنقوم بدراسة القطاع الصحي الفلسطيني مع
بعض اإلشارة إلى السياسة اإلسرائيلية التي تخص هذا القطاع ،وسيتم تناول الصحة وفق القوانين الدولية
ووفق القوانين المحلية ،ودراسة كافة المؤسسات الصحية في األراضي الفلسطينية.
تعتبر االنتهاكات اإلسرائيلية في قطاع الصحة الفلسطينية جريمة تخالف القانون الدولي ولذلك سيتم
تناول الصحة وفق القوانين الدولية ،باإلضافة إلى دراستها وفق القانون الفلسطيني ،وسوف يتم تناول
المؤسسات الصحية لنتعرف على القطاع الصحي بشكل أكبر ومعرفة طبيعة الخدمات التي يقدمها والتي
يعترضها االحتالل اإلسرائيلي.
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المبحث األول
الصحة في القانونين :الفلسطيني والدولي
.1.1.1الصحة في التشريعات الوطنية الفلسطينية:
سيتم التطرق إلى القوانين التي تتعلق بالقطاع الصحي لتتضح الرؤية أكثر حول القطاع الصحي
الفلسطيني ،ولمعرفة طبيعة المؤسسات الصحية الفلسطينية ووظائفها وما هو المطلوب منها حسب
القانون ،وفي أي جانب يتم التقصير وفي أي جانب يتم التطوير.
لم يتناول القانون األساسي الفلسطيني الحق في الصحة بشكل مباشر ،أو ضمن مادة مستقلة ،وانما
من خالل الحقوق األخرى ،مثل الحق في العمل ،وجانب رعاية األمومة والطفولة ،والتجارب العلمية ،فقد
نص القانون األساسي الفلسطيني على خدمات التأمين االجتماعي والصحي ،التي تكفلها السلطة الوطنية
ألسر الشهداء واألسرى والجرحى والمتضررين والمعاقين(القانون األساسي الفلسطيني المعدل.)2003 ،

وهنا تكمن المشكلة وهي في عدم وجود مادة تتناول القطاع الصحي في القانون األساسي تكون
إلزامية واجبارية ،بحيث يعرف كل طرف حقوقه وواجباته ،وبحيث يمكننا محاسبة المقصرين في تعطيل
وعدم تطوير المجال الصحي في األراضي الفلسطينية ،فال يوجد من يتحمل مسؤولية هذا التراجع الكبير
على مستوى الصحة.
أوال :الصحة في القانون األساسي الفلسطيني المعدل عام 2003
 -1المادة ( :)16ال يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاء قانوني مسبق ،كما
ال يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعالج أو لعملية جراحية إال بموجب قانون ،وينظم
القانون أحكام نقل األعضاء وغيرها من مستجدات التقدم العلمي لألغراض اإلنسانية المشروعة.
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 -2المادة ( :)22ينظم القانون خدمات التأمين االجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة،
ورعاية أسر الشهداء واألسرى ورعاية الجرحى والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه ،وتكفل
السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي واالجتماعي.
 -3المادة ( :)25العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل
قادر عليه ،تنظم عالقات العمل بما يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الرعاية واألمن والرعاية
الصحية واالجتماعية.
 -4المادة ( :)29رعاية األمومة والطفولة واجب وطني ،ولألطفال الحق في الحماية والرعاية الشاملة.
ثانيا :الصحة في قانون الصحة العامة عام 2004
ورد في قانون الصحة العامة عدة مواد تضمن الحقوق الصحية للمواطن الفلسطيني وأهم ما جاء
في هذا القانون :هو إعطاء األولوية لرعاية صحة المرأة والطفل وتوفير الخدمات الوقائية والتشخيصية
والعالجية والتأهيلية ومكافحة األمراض ،واإلرشاد والتثقيف الصحي (قانون الصحة العامة:)2004 ،

تناول قانون الطفل الفلسطيني حق الطفل في الحصول على الرعاية الصحية وفق مواد متعددة
أهمها يجب األخذ في االعتبار حاجات الطفل العقلية والنفسية والبدنية واألدبية بما يتفق مع سنه وصحته
وغير ذلك ،تعمل الدولة على تهيئة الظروف المناسبة كافة والتي تكفل لألطفال حقهم في الصحة ،للطفل
الحق في الحصول على أفضل مستوى ممكن من الخدمات الصحية المجانية ،وقاية األطفال من مخاطر
التلوث البيئي والعمل على مكافحتها (قانون الطفل الفلسطيني:)2004 ،

إن وجود االحتالل اإلسرائيلي يعرقل نفاذ وتطبيق التشريعات المتعلقة بالقطاع الصحي ،فاالحتالل
يسعى إلى تدمير القطاع الصحي الفلسطيني ،وان ممارسات االحتالل العدوانية والتي تعرقل عمل
كبير ،بحيث يكمن الخطر في جانبين الجانب األول هو
ا
خطر
ا
المؤسسات الفلسطينية بشكل عام تعتبر
ممارسات االحتالل العرقلة التي يقوم بها االحتالل ،أما الجانب الثاني فهو تقاعس وكسل المؤسسات
الفلسطينية من تنفيذ ما هو مطلوب منها بحجة االحتالل وبحجة المعيقات التي يقوم بها االحتالل ،لذلك
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يجب االهتمام بممارسات االحتالل وتوضيحها ،ويجب تعريف واجبات كل جهة وتحديد من هو المتقاعس
عن عمله ليأخذ عقابه ،وهذا هو جوهر هذه الرسالة.
ينظم قانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم ( )1لسنة 2006م القطاع الصحي الفلسطيني ومن أهم
المواد الواردة فيه( :المجلس الطبي الفلسطيني:)2006 ،

 -1المادة ( )2تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هيئة طبية علمية مستقلة تسمى المجلس الطبي
الفلسطيني يتمتع بالشخصية االعتبارية وله ذمة مالية مستقلة وله حق التقاضي كمدعى عليه.
 -2المادة ( )4يهدف المجلس إلى رفع المستوى العلمي والعملي لألطباء العاملين في مختلف الفروع
الطبية وذلك بالتعاون مع المؤسسات التعليمية المختلفة وبجميع الوسائل.
كما تناولت العديد من التشريعات الفلسطينية الحق في توفير مستوى صحي الئق للمواطن ،منها
قانون مكافحة التدخين لعام  ،2005وقانون المياه لعام  ،2002وقانون العمل لعام  ،2002وقانون حقوق
المعاقين لعام  ،1999وقانون البيئة لعام  ،1999وقانون التأمين لعام .2005
منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية إلى األراضي الفلسطينية المحتلة عام  ،1994وهي تعمل
على بناء وترسيخ مؤسسات دولة فلسطينية من أجل الحصول على االستقالل وشملت عملية بناء
مؤسسات الدولة الفلسطينية القطاع الصحي الفلسطيني ،وذلك من خالل إصدار قوانين وتشريعات تتفق
مع القوانين الصحية الدولية والتي تعمل من أجل بناء وتطوير القطاع الصحي الفلسطيني ،لكن عملية
بناء واجهت محاوالت إسرائيلية بعرقلة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

 .2.1.1الصحة في المواثيق واالتفاقيات الدولية:
كفلت المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان والتشريعات الفلسطينية "الحق في الصحة" ،واعتبرته من
الحقوق األساسية التي يجب أن يتمتع بها اإلنسان ،ويعتبر الحق في الصحة من األمور األساسية التي
يجب على كافة الدول العمل على ضمان توافرها لمواطنيها ،وهذا يتطلب من الدولة اتخاذ كافة اإلجراءات
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والتدابير بتبني التشريعات القانونية الالزمة لضمان حصول مواطنيها على حقوقهم الصحية الكاملة
(عالونه ،2009 ،ص.)11

كفلت العديد من اتفاقيات حقوق اإلنسان األساسية حق اإلنسان بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة
يمكن بلوغه ويفضي إلى العيش بكرامة ،لذلك يعتبر قطاع الصحة من القطاعات الحيوية في المجتمعات
والدول المتقدمة ،فهو يعكس حالة االقتصاد وقوته ومدى الرفاهية والعناية في المجتمع ،كما أن الحق في
الصحة أحد أهم حقوق اإلنسان األساسية (و ازرة الصحة ،2005 ،ص.)15
كثير ما ورد في المواثيق والمعاهدات الدولية التي تختص بالصحة من مواد ،يقوم االحتالل
بمخالفتها بشكل واضح ،وهذا يعتبر مخالفة صريحة وعدم احترام للمواثيق الدولية ،ويمكن معاقبة دولة
االحتالل دوليا من خالل المحاكم الدولية ،وفيما يلي سنورد أهم المواثيق التي تخص الصحة والتي يخالفها
االحتالل.
وقد ورد في اتفاقية جنيف الرابعة عدة مواد تنص على الحماية الصحية للجرحى والمرضى
والمؤسسات الصحية ،ومن أهم ما جاء في االتفاقية حماية الجرحى والمرضى ،وحرية نقل الجرحى
والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية من المناطق المحاصرة ،حماية وسائل النقل البرية
والبحرية والجوية المخصصة للجرحى والمرضي ،حرية مرور جميع رساالت األدوية والمهمات الطبية ،من
واجب دولة االحتالل تزويد السكان بالمؤن الغذائية واإلمدادات الطبية ،وتستورد ما يلزم ،وصيانة المنشآت
والخدمات الطبية والمستشفيات(اتفاقية جنيف الرابعة)1949 ،

ويقوم االحتالل اإلسرائيلي بانتهاك المواد التي تنص عليها اتفاقية جنيف الرابعة ،حيث ال يوجد
حماية للجرحى فكثير من المرضى تم اعتقالهم وهم ذاهبون للعالج ،وال يوجد حرية لتنقل الجرحى ،فكثير
من المرضى يموتون قبل أن يصدر لهم تصريح للسفر للعالج ،وكثير من المرضي يتم منعهم من السفر،
وال يوجد أي حماية لوسائل نقل الجرحى وأفراد الخدمات الصحية اإلسعافات التي تم قصفها كثيرة
والمسعفين الذين استشهدوا أثناء عملهم ،وأصيبوا كثيرين ،واالحتالل ال يقوم بواجبة بتزويد السكان
باإلمدادات الطبية وصيانة المنشآت والخدمات الطبية ،نستنتج من ذلك أن غالبية المواد التي تنص عليها
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اتفاقية جينيف يقوم االحتالل اإلسرائيلي بانتهاكها ،وهنا يجب العمل كفلسطينيين لفضح هذه االنتهاكات
على المستوى الدولي.
ونص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام  1948على حق الصحة فينص على :لكل شخص
الحق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له وألسرته ،وخاصة على صعيد المأكل والملبس
والمسكن والعناية الطبية (األمم المتحدة.)2006 ،
وورد الحق في الصحة في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية والثقافية عام  ،1966وأهم ما
جاء في هذا العهد المادة  :12تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى
من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه ،وعلى الدول اتخاذ كافة التدابير لتأمين ممارسة هذا ،ومن هذه
التدابير ،تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية ،وتهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية
والعناية الطبية للجميع (األمم المتحدة.)2006 ،

ولتوضيح وتفعيل أحكام المادة ( )12تبنت لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية لتعليق العام ( )14الذي يقر بأهمية المقومات األساسية للصحة من خالل اإلشارة
إلى أن الحق في الصحة يعتمد على ،ويساهم في إحقاق العديد من حقوق اإلنسان األخرى ،مثل الحق في
الطعام ،بل بموجب التعليق العام ( )14فإن الحق في الصحة يتضمن حريات واستحقاقات في آن واحد،
بحيث تشمل الحريات الحق في أن يصبح الفرد ح ار من المعالجات الطبية دون رضاه ،والحق في تحكم
المرء بجسده ،والحق في نظام الحماية الصحية ،والحق في الوقاية والعالج ،والحق في بيئة صحية
طبيعية ،والحق في مرافق وسلع وخدمات صحية ،والحق في مشاركة صنع الق اررات المتعلقة بالصحة،
والحق في المساواة للجميع بالحصول على الرعاية الصحية (أندري؛ فير غيوسن ،2010 ،ص.)9
وفي االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري عام  1965تنص المادة ()5
(ه) الفقرة الرابعة ،على حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية ،أما الحق في الصحة وفق
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة عام  1979فتنص المادة ( )11الفقرة األولى (و)
الحق في الوقاية الصحية .والمادة ( )12الفقرة األولي تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء
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على التميز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن له ،على أساس المساواة بين الرجل
والمرأة ،الحصول على خدمات الرعاية لصحية (األمم المتحدة.)2006 ،

عرضت اتفاقية حقوق الطفل عام  1989للحق في الصحة ،حيث تنص المادة ( )24على :تعترف
الدول األطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق عالج األمراض
واعادة التأهيل الصحي ،وتبذل الدول قصارى جهدها لتضمن أال يحرم أي طفل من حقه في الحصول
على خدمات الرعاية الصحية (األمم المتحدة.)2006 ،

وكثير من الحقوق واالتفاقيات األخرى تتطرق بشكل أو بأخر للحقوق الصحية التي يجب على
الدول أن تراعيها ،وهذا دليل على أن القطاع الصحي ال يسمح بأي اتفاق انتهاكه ،وغالبية االتفاقيات تؤكد
على ذلك ،فالصحة من األشياء البديهية التي ال تحتاج إلى نصوص كي تضمنها فإنها أمر متعلق
باألخالق العامة للدولة ،فإ ن قبل وجود االتفاقيات الدولية كان الجرحى يتم عالجهم والعناية بهم ،ولكن
االحتالل اإلسرائيلي ال يوجد لديه أي أخالق في الصراع أو الحرب ،فكل الوسائل القبيحة يستخدمها في
إدارة الصراع ،وأول ما يتم انتهاكه هي الحقوق الصحية للفلسطينيين.
وحسب اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام  2006تعترف الدول األطراف بأن لألشخاص
ذوي اإلعاقة الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تميز على أساس اإلعاقة ،وتتخذ الدول
األطراف كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول األشخاص ذوي اإلعاقة على خدمات صحية تراعي الفروق
بين الجنسين ،بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي(األمم المتحدة.)2006 ،

 .3.1.1منظمة الصحة العالمية:
من أهم المؤسسات الدولية التي تعمل في مجال الصحية هي منظمة الصحة العالمية ،وهي منظمة
حكومية تابعة لألمم المتحدة ،حيث تأسست منظمة الصحة العالمية بموجب ميثاق األمم المتحدة ،حيث
ورد في المادة( )57إن الوكاالت المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتي تضطلع بمقتضى
نظمها األساسية بتبعات دولية واسعة في االقتصاد واالجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بذلك
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من الشؤون يوصل بينها وبين "األمم المتحدة" ،وتسمى هذه الوكاالت التي يوصل بينها وبين "األمم
المتحدة" فيما يلي من األحكام بالوكاالت المتخصصة( ميثاق األمم المتحدة)2016 ،؛ كما نص دستور منظمة
الصحة العالمية في المادة ( )69على أن العالقة بين المنظمة واألمم المتحدة بوصف المنظمة إحدى
الوكاالت المتخصصة المشار إليها في المادة ( )57من ميثاق األمم المتحدة ،ويجب أن توافق جمعية
الصحة بأغلبية ثلثي األصوات على االتفاق أو االتفاقات التى تقام بمقتضاها العالقة بين المنظمة واألمم
المتحدة(دستور منظمة الصحة العالمية ،2005 ،ص.)15

أنشئت منظمة الصحة العالمية بهدف أن تبلغ جميع الشعوب أرفع مستوى صحي ممكن ،وتمارس
منظمة الصحة العالمية عدة وظائف من أجل تحقيق هدفها ،وكانت وظائف المنظمة على النحو اآلتي:
(منظمة الصحة العالمية ،2014 ،ص:)2 :3

 -1العمل كسلطة التوجيه والتنسيق في ميدان العمل الصحي الدولي.
 -2إقامة تعاون فعال مع األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة واإلدارات الصحية الحكومية.
 -3مساعدة الحكومات بناء على طلبها ،في تعزيز الخدمات الصحية.
 -4تقديم المساعدة الفنية المناسبة ،وفي حاالت الطوارئ ،تقديم العون الالزم بناء على طلب
الحكومات.
 -5إنشاء ما قد يلزم من الخدمات اإلدارية والفنية ،بما في ذلك الخدمات الوبائية واإلحصائية،
والحفاظ عليها.
 -6تشجيع التعاون بين الجماعات العلمية والفنية التي تسهم في النهوض بالصحة.
 -7تشجيع وتوجيه البحوث في مجال الصحة.
 -8العمل على تحسين مستويات التعليم والتدريب في المهن الصحية والطبية.
 -9تقديم المعلومات والمشورة في حقل الصحة.
 -10اقتراح االتفاقيات واالتفاقات واألنظمة ووضع التوصيات حول الشؤون الصحية الدولية.
كل هذه الوظائف التي تقع على عاتق منظمة الصحة العالمية ،تهدف إلى تطوير وتنمية القطاع
الصحي في أي بلد يحتاج ذلك ،واذا طبقت هذه الوظائف في بلد معين فإنه سيشهد نقله نوعية في القطاع
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كثير من قلة التطوير في القطاع الصحي ،وما
ا
الصحي ،ورغم ذلك ما زالت األراضي الفلسطينية تعاني
زالت الكثير من األمراض يتم تحويلها للخارج بسبب العجز في عالجها ،لماذا ال يتم استغالل منظمة
الصحة العالمية ،ومطالبتها بأداء وظائفها المطلوبة منها في األراضي الفلسطينية ،مما قد يساهم في تقدم
وتطور القطاع الصحي.
مبادئ منظمة الصحة العالمية (منظمة الصحة العالمية ،2014 ،ص: )1

 -1الصحة هي حالة من اكتمال السالمة بدنيا وعقليا واجتماعيا ،ال مجرد انعدام المرض أو العجز.
 -2التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق األساسية لكل إنسان ،دون تمييز
بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة االقتصادية أو االجتماعية.
 -3صحة جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم واألمن ،وهي تعتمد على التعاون األكمل لألفراد
والدول.
 -4ما تحققه أية دولة في مجال تحسين الصحة وحمايتها أمر له أهميته للجميع.
 -5تفاوت البلدان المختلفة في تحسين الصحة ومكافحة األمراض ،وال سيما األمراض السارية ،خطر
على الجميع.
 -6النشأة الصحية للطفل أمر بالغ األهمية ،والقدرة على العيش بانسجام في بيئة كلية متغيرة أمر
جوهري لهذه النشأة.
 -7إتاحة فوائد العلوم الطبية والنفسية وما يتصل بها من معارف لجميع الشعوب أمر جوهري لبلوغ
أعلى مستويات الصحية.
 -8الرأي العام المستنير ،والتعاون اإليجابي من الجمهور ،لهما أهمية قصوى في تحسين صحة
البشر.
 -9الحكومات مسؤولة عن صحة شعوبها ،وال يمكن الوفاء بهذه المسؤولية إال باتخاذ تدابير صحية
واجتماعية كافية.
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أكدت المواثيق واالتفاقيات الدولية على حق اإلنسان في الرعاية الصحية ،وتوفير الحماية للمؤسسات
الصحية والعاملين في المؤسسات الصحية ،ورغم ذلك فإن السياسة اإلسرائيلية تجاه األراضي الفلسطيني
انتهكت كافة المواثيق الدولية بما فيها المواثيق الدولية الخاصة بالصحة والقطاع الصحي ،وسوف نتناول
االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي وخاصة القوانين المتعلقة بالصحة في الفصل الرابع.
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المبحث الثاني
نشأة وتطور القطاع الصحي الفلسطيني
في هذا المبحث سوف نتناول القطاع الصحي الفلسطيني وتعريفه وما هي المؤسسات الصحية
الفاعلة في األراضي الفلسطينية .وما هو طبيعة عمل هذه المؤسسات ،وسوف نتناول تنمية القطاع
الصحي ،ودراسة التأمين الصحي الفلسطيني.
الصحة هي اكتمال السالمة بدنيا وعقليا واجتماعيا ال مجرد انعدام المرض أو العجز والوضع
االجتماع ي واالقتصادي لشعب ما ذو صلة وثيقة بحالته الصحية التي ال تعتمد على التنمية االجتماعية
االقتصادية فحسب ،بل تسهم مساهمة عظيمة فيها (الكردي ،2004 ،ص)132؛ فتعمل كل دول العالم على
تحسين األوضاع الصحية للمواطنين من أجل بلوغ هدف الصحة للجميع ،والحق في الصحة يشير أيضا
إلى درجة التعاضد والتكامل داخل أي مجتمع ،وبالتالي من المقاييس المهمة للتطور الحضاري
للمجتمع(مجلة صامد االقتصادي ،ص.)8

 .1.1.2مفهوم القطاع الصحي الفلسطيني:
يعد القطاع الصحي الفلسطيني من القطاعات الخدماتية .وهو من أهم القطاعات التي تمس حياة
المواطن بشكل مباشر ،والزال القطاع الصحي يواجه العديد من التحديات لم تستطع الجهات المشرفة عليه
من تجاوزها ،رغم الزيادة الملحوظة في عدد المستشفيات ومراكز الرعاية األولية والكفاءات الطبية ،وان
أحد األسباب الرئيس ة لهذا العجز الذي يواجه القطاع الصحي هو االحتالل اإلسرائيلي وما يقوم به من
ممارسات من شأنها عرقلة العمل الصحي في األراضي الفلسطينية.
إن و ازرة الصحة الفلسطينية كإحدى مؤسسات دولة فلسطين المستقلة ملتزمة بمبدأ العمل المشترك
مع جميع الشركاء لتطوير األداء في القطاع الصحي واالرتقاء به وذلك لضمان إدارة القطاع الصحي
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بشكل مهني سليم وخلق قيادة قادرة على وضع السياسات وتنظيم العمل وضمان توفير خدمات نوعية في
كل القطاع الصحي العام والخاص (االدارة العامة للتخطيط والسياسات الصحية ،2014 ،ص.)10

أدركت و ازرة الصحة الفلسطينية أهمية تطوير وتعزيز خدماتها الصحية ،وقد تبين ذلك جليا حين
احتل هدف تطوير الخدمات الصحية المرتبة الثالثة في مجموعة األهداف االستراتيجية الوطنية الثمانية
التي وضعتها و ازرة الصحة لنفسها ضمن خطتها الخماسية ،فإنشات وحدة تعنى بجودة الخدمات الصحية
في العام  ،1994وكان ذلك في سياق إنشاء مجموعة من الوحدات تعنى بوضع الخطط وتطويرها من
أجل النهوض بالقطاع (الخطة االستراتيجية الوطنية لو ازرة لصحة الفلسطينية ،2012 ،ص.)2

يعد التخطيط الصحي جزءا ال يتج أز من أي خطة تنمية عامة ،وان الطبيعة المزدوجة للصحة
بوصفها وسيلة وغاية للتنمية االقتصادية في آن واحد ،تؤكد ضرورة توفر االعتمادات المالية الكافية،
بحيث تكون قادرة على معالجة أية مشكالت صحية جديدة قد تظهر في المستقبل القريب ،وهذه نقطة
هامة ينبغي على الحكومة أن تضعها في اعتبارها عند وضع خطط للتنمية ،وعند تحديد الميزانية العادية
واالستثمارية (حتاتة ،1996 ،ص.)11

تعتمد السلطة الوطنية الفلسطينية رؤية محددة للقطاع الصحي الفلسطيني ،وتستند هذه الرؤية على
نظام صحي شامل ومتكامل يساهم في تحسين وتعزيز مستدام للوضع الصحي بما فيه المحددات الرئيسة
في األراضي الفلسطينية (و ازرة الصحة  ،2014ص.)1
ويجب التنويه إلى أ نه عندما يتم وضع خطة للتنمية الصحية يجب األخذ بعين االعتبار ممارسات
االحتالل وكيفية مواجهة هذه الممارسات والتغلب عليها ،أو كيفية تقليل الخطر الناجم عن هذه
الممارسات ،فإن هذا البند نجده غائب عن خطط التنمية الصحية الفلسطينية مع أنه مهم جدا ويجب األخذ
به في أي خطة قادمة للسلطة الفلسطينية أو لو ازرة الصحة.
المبادئ العامة لوزارة الصحة الفلسطينية (االدارة العامة للتخطيط والسياسات الصحية ،2014 ،ص:)10

 -1الحق في الصحة لجميع أبناء الشعب الفلسطيني ذكو ار واناثا.
60

 -2الحصول على خدمات صحة عامة ورعاية صحية ذات جودة عالية للجميع بمساواة وعدالة.
 -3االهتمام بالشرائح المهمشة وعلى األخص تلك المعزولة في األغوار والقدس الشرقية وتلك
المتضررة من جدار الفصل العنصري وسكان قطاع غزة الذي يواجه حصا ار خانقا منذ عدة سنوات
 -4الشراكة والتنسيق بين مختلف مقدمي الخدمات الصحية ،والشركات والمؤسسات ذات العالقة
بالقطاع الصحي الفلسطيني.
 -5الحكم الرشيد للقطاع الصحي الفلسطيني.
 -6الرعاية الصحية االولية تشكل العمود الفقري للنظام الصحي الفلسطيني.
أهداف وزارة الصحة الفلسطينية (و ازرة الصحة الفلسطينية ،2012 ،ص:)2

 -1تعزيز اإلدارة والقيادة.
 -2تعزيز التخطيط واإلدارة والتمويل المستدام لالستخدام األمثل لإلمكانيات المتاحة.
 -3تعزيز أنماط الحياة الصحية وتحسين إدارة األمراض المزمنة.
 -4ضمان الحصول على خدمات صحية ذات نوعية جيدة من قبل الجميع وخاصة الفقراء والفئات
الضعيفة.
 -5تعزيز التمويل واإلدارة المالية من أجل االستدامة والشفافية.
 -6تعزيز فعالية المعونات في دعم االستراتيجية الوطنية للصحة.
 -7تعزيز الشراكة والتكامل بين القطاعيين العام والخاص.
 -8تعزيز وتطوير التعاون بين القطاعات ومن ضمنها الجانب الصحي الذي ورد في الخطة الوطنية
للتعامل مع الكوارث والطوارئ.
إن هذه المبادئ واألهداف التي تتبناها و ازرة الصحة جيدة والشعب الفلسطيني بحاجة ماسة إلى مثل
هذه األهداف ،ولكن بالنسبة للشرائح التي تعاني من تقصير في الخدمات الصحية بسبب االحتالل ،وهي
األغوار والقدس الشرقية والمناطق المتضررة من جدار الفصل العنصري وسكان قطاع غزة الذي يواجه
الحصار ،فال يوجد خطة واضحة لكيفية تقديم الخدمات لهذه الفئات ،وال يوجد خطة شاملة للتغلب على
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ممارسة االحتالل والحيلولة دون وقوعها على هذه المناطق ،وال يوجد خطة لمناهضة الممارسات التي
تنتهك القطاع الصحي ،فإن المسؤولية كبير على عاتق و ازرة الصحة ويجب أن يتشارك معها الكل
الفلسطيني في هذا الهم الوطني الكبير ،وعلى و ازرة الصحة توعية المواطنين والتنظيمات بضرورة إدراج
الهم الصحي إلى همومهم ومطالبهم التي ينادون بها.
وبحسب إحصائية  2013فإن و ازرة الصحة تملك  25مشفى ،بسعة سريرية قدرها (،)071 ،3
يوجد  12مشفى من مستشفيات و ازرة الصحة في الضفة الغربية ،بسعة سريرية قدرها ( )478 ،1سري ار،
و 13مشفى بغزة بسعة سريرية تبلغ ( )593 ،1سري ار (و ازرة الصحة ،2014 ،ص.)83
 .2.1.2تصنيف المستشفيات حسب التخصص (و ازرة الصحة ،2014 ،ص:)82 :83
 .1المستشفيات العامة :وهي مستشفيات تقدم خدمات الرعاية الصحية الثانوية للمنطقة لجغرافية التابعة
لها ،وبعض هذه المستشفيات ذات سعة كافية بحيث تقدم الرعاية الصحية الثانوية وبعض من
الرعاية الصحية الثالثية ،وقد بلغ عدد المستشفيات العامة في األراضي الفلسطينية في العام 2013
( )46مشفى.
 .2المستشفيات الخاصة :وهي مستشفيات تقدم خدمات متخصصة ،متقدمة ،وشاملة في مجال الرعاية
الصحية الثانوية والثالثية وبلغ عددها في األراضي الفلسطينية خالل عام  )14( 2013مشفى.
 .3مستشفيات الوالدة :تقدم هذه المستشفيات الخدمات في مجال أمراض النساء والتوليد ،وبلغ عددها
في األراضي الفلسطينية عام  )16( 2013مشفى.
 .4مراكز التأهيل والعالج الطبيعي :هي مراكز طبية تقدم خدمات التأهيل والعالج الطبيعي ،وقد بلغ
عددها عام  )4( 2013مراكز.
تعتبر المستشفيات العامة لما يتوفر لها من إمكانيات فنية وتكنولوجية وبشرية ضخمة ومتخصصة من
أهم المؤسسات الصحية التي تقدم خدمات الرعاية الطبية ،كما تعتبر األولى من حيث تكلفة اإلنشاء
والتجهيز والتشغيل مما يترتب عليها القيام بدور مهم في مجال تقدم خدمات الرعاية الصحية بمفهومها
الواسع والصحيح(نصيرات ،2011 ،ص.)70
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تعتبر التكلفة العالية إلقامة المستشفى العامل الرئيس في حرمان مدن كاملة من وجود مستشفى،
فمثال مدينة رفح ال يوجد بها مستشفى ويتم عالجهم في المستشفى األوروبي في خانيونس ،ومدينة جباليا
ال يوجد بها مستشفى ويتم عالجهم في مستشفى اإلندونيسي في منطقة الشيخ زايد بيت الهيا ،لذلك فعلى
و ازرة الصحة عبء كبير يتمثل في توفير مستشفيات لمدن كبيرة هي بحاجة ماسة لها ،ويرى الباحث أيضا
أن قلة المستشفيات يرجع أيضا إلى عرقلة االحتالل لبناء وتجهيز المستشفيات.
إن الوضع اإلداري في المستشفيات يأخذ الطابع الروتيني التنفيذي في الق اررات المركزية الصادرة
عن و ازرة الصحة ،حيث إن اإلدارة في المستشفى ال تبدو وكأنها تسير على نحو منظم من حيث اتخاذ
الق اررات وعمليات التطوير الالزمة في المستشفى ،فعندما تحدث مشكلة يتناول المدير حل هذه المشكلة
بالتشاور مع الرئيس اإلداري أو التمريض أو رئيس القسم من األطباء لحل هذه المشكلة ،وقد تكون هذه
الق اررات بمعزل عن الفئات األخرى التي قد تكون لها عالقة بالمشكلة ،كما أنها تستقبل الق اررات الرئيسة
من جهة الو ازرة وال تستطع تغيرها ولو لم تكن تتالءم مع طبيعة األحوال ،بمعنى أن المستشفى تعتبر جهة
التنفيذ للق اررات الو ازرية وتتعامل مع المشاكل اليومية بدون منهجية محددة وال تملك إدارة المستشفى اتخاذ
ررات مهمة مثل الترقيات والعقاب(خزاعلة ،1997 ،ص.)99
الق ا

 .3.1.2التأمين الصحي الفلسطيني:
الصحة حق أساسي من حقوق اإلنسان ،ويحق لكل إنسان أن يتمتع بأعلى مستوى من الصحة
يمكن بلوغه ،وتقوم الدولة بإعمال الحق في الصحة من خالل وضع سياسات صحية ،وبناء مؤسسات
صحية ،وتقديم خدمات صحية بمستوى الئق ،مع ما يتطلبه ذلك من تأهيل العاملين في القطاع الصحي،
و وضع األنظمة الالزمة لالستفادة من الخدمات الصحية كنظام التأمين الصحي ،وأنظمة التحويل خارج
المؤسسات الصحية الرسمية(نصر ،2007 ،ص.)7
وبالنسبة للتأمين الصحي الفلسطيني فإنه يشمل مؤسسات الصحة الحكومية ،ولكن في الغالب كثير
من الناس يضطرون للعالج في المؤسسات الطبية الخاصة ،وعيادات األطباء الخاصة ،إذا فما فائدة
التأمين الصحي ،وهذا دليل على أن مؤسسات الصحة الحكومية ليست على قدر المسؤولية التي وقعت
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على عاتقها ،وأن ما يدفعه المواطن بدل التأمين الصحي ال تستحقه الحكومة ،ألن المواطن في النهاية
يضطر للعالج خارج المؤسسات التي يغطيها التأمين الصحي الحكومي.
التأمين الصحي هو وسيلة لدفع بعض أو كل تكلفة الرعاية الصحية ،فهو يحمي المؤمن عليهم من
دفع التكلفة العالية للعالج في أحوال المرض(خليل)2003 ،؛ ولتأمين الصحي عدة أهداف أهمها(عبيدات،
 ،1998ص:)7 :8

 -1إزالة العائق المالي بين المريض وحصوله على الخدمة الطبية ،وتوفير خدمة طبية متكاملة
للمواطن بكلفة مقبولة ،وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للفرد.
 -2يكفل التأمين الصحي االطمئنان االجتماعي لدى العمال والموظفين ،ويوثق العالقة بين الموظف
وزمالئه ،عندما يشعر كل فرد أن زمالءه ساهموا في تحمل أعباء العالج معه.
 -3المساهمة في توفير موارد مالية لتمويل نفقات القطاع الصحي الباهظة التكاليف ،وبالتالي تخفيف
األعباء عن الميزانية العامة للحكومات.
أنواع التأمين الصحي في األراضي الفلسطينية (حامد؛ البطمة ،1997 ،ص:)32-25

 -1التأمين الصحي الحكومي ،بدأ العمل بالتأمين الصحي الحكومي في األراضي المحتلة منذ عام
 ،1978وكان يشمل موظفي اإلدارة المدنية ،والعاملين في إسرائيل ،والحاالت الصعبة المتبناة من
الشؤون االجتماعية ،وبعض األسر على أساس فردي ،ومنذ قيام السلطة الوطنية ،توسعت الفئة
المشمولة بالتأمين الصحي الحكومي ،لتشمل جميع الدوائر الحكومية التي استحدثت ،كالو ازرات،
واألجهزة األمنية ،والعمال ،وعائالت الشهداء واألطفال دون سن الثالثة من العمر ،ونص القانون
األساسي الفلسطيني في المادة  ،22على وجوب تنظيم خدمات التأمين الصحي بقانون ،وأناط
قانون الصحة العام رقم  20لسنة  ،2004العمل على توفير التأمين الصحي للسكان ضمن
اإلمكانات المتوفرة.
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 -2التأمين الصحي الخاص :يقوم التأمين الخاص على مبدأ المرابحة واالتجار ،ويتميز التأمين
الخاص ،بكونه عالقة تعاقدية ،ينتفع من خاللها المؤمن للفترة المتفق عليها ،إال إنه يتميز بوضع
سقف مالي محدد للتغطية المالية ،على خالف التأمين الحكومي.
 -3التأمين الصحي التعاوني :ويعد من أقدم أنواع التأمين الصحي ،ويتم بموجبه تعاون فئات
اجتماعية معينة في سبيل توفير رعاية صحية لهم بمبالغ مالية منخفضة ،وهذا النوع من التأمين
غير مغطى تشريعيا في السلطة الفلسطينية.
وعملت السلطة الفلسطينية على توفير الحق في الصحة للمواطن الفلسطيني ،وبتكلفة منخفضة بحيث
تسهل للمواطن الحصول على الرعاية الصحية ،وذلك من خالل نظام التأمين الصحي الحكومي ،وهذه
كثير تحد من توفيرها بقدر كبير ،وأهم هذه المعيقات
الخدمات التي تقدمها السلطة الفلسطينية تجد عوائق ا
هو عدم القدرة على تطوير المؤسسات الصحية لتتوافق مع المؤسسات الحديثة بسبب عرقلة االحتالل لهذا
الهدف الذي تسعى إليه و ازرة الصحة والسلطة الفلسطينية.

 .4.1.2التنمية البشرية في القطاع الصحي الفلسطيني:
إن الهدف الذي تسعى إليه الحكومات في أي دولة وفي إطار أي نظام هو إحداث للتنمية الشاملة،
والتنمية الشاملة هي محطة لتكامل واندماج التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وبالتالي فإن اإلنفاق على
القطاعات الخدمية المكونة للتنمية االجتماعية تعد إنفاقا استثماريا وليس استهالكيا ،وتعتمد التنمية
االجتماعية على كفاءة العديد من القطاعات والعناصر التي تشكلها ،ويعد قطاع الخدمات الصحية من
القطاعات الرئيسة المؤثرة في إحداث التنمية االجتماعية وبالتالي التنمية االقتصادية(شقفة ،2007 ،ص.)98

ويعد اإلنفاق على القطاع الصحي جزءا من المنظومة االقتصادية في أي بلد كان ،ويأخذ المؤشر
الصحي في العديد من المقارنات بين الدول كمؤشر على سالمة االقتصاد ،أو كمؤشر على مستوى
الخدمات المقدمة من قبل الهيئات والمؤسسات لمجتمعاتها المحلية ،فهذا المؤشر جزء ال يتج أز من اإلنفاق
الحكومي ،وعلى الصعيد المحلي في االقتصاد في األراضي الفلسطينية ،والذي يشكل جزءا ال يستهان به
من اإلنفاق الحكومي ولديه نصيب كبير من الموازنة العامة (مركز الميزان لحقوق اإلنسان2 ،2002 ،ص.)10
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وفق قانون تنظيم الموازنة العامة رقم( )7لسنة  1998في المادة األولى ،تعرف الموازنة العامة ،بأنها
برنامج مفصل لنفقات السلطة الوطنية وايراداتها لسنة مالية معينة ويشمل التقديرات السنوية إليرادات
السلطة الوطنية والمنح والقروض والمتحصالت األخرى لها والنفقات والمدفوعات المختلفة ،والتي تصدر
سنويا بالقانون(السلطة الوطنية الفلسطينية ،2005 ،ص.)2

إن أعداد القوى العاملة في قطاع غزة وفق أرقام و ازرة الصحة الفلسطينية ،بلغت سنة ،2013
7آالف و  639فردا؛ وكان عدد األطباء البشريين وأطباء األسنان في قطاع غزة ألفين و  39فردا ،بزيادة
مقدارها  %105.3عن الضفة الغربية حيث بلغ عددهم  .993وتشير إحصاءات سنة  2013إلى أن
معدل األطباء في قطاع غزة بلغ نحو  11.8طبيب لكل  10آالف مواطن ،بينما يبلغ المعدل نحو 3.6
أطباء لكل  10آالف مواطن في الضفة الغربية ،وهو ما يعني أن معدل األطباء في قطاع غزة مقارنة
بعدد السكان يزيد عن ثالثة أضعاف معدله في الضفة ،وهذا يعني أيضا أن قطاع غزة يملك موارد بشرية
متميزة على الصعيد الطبي ،مما يجعل قطاعه الصحي قابال للنهوض وتلبية احتياجات النمو والتطور في
القطاع (محسن وآخرون ،2014 ،ص.)32

المؤسسات العاملة في مجال التنمية البشرية

(عيسي ،ص: )5 :6

 -1إدارة تنمية القوي البشرية :تم تأسيس إدارة القوى البشرية ،وأوكلت إلى اإلدارة مهمة التعليم
والتدريب وتنمية لمهارات للكوادر البشرية مركزيا في و ازرة الصحة ،وذلك من خالل مجموعة برامج
تنفذها و ازرة الصحة ،برنامج التعليم المستمر ويتم من خالله تنفيذ البرامج التنموية من دورات،
وورشات عمل ،وأيام علمية لخريجي المهن الطبية ،كما تم تصميم برنامج التدريب
اإلجباري(االمتياز) من أجل رفع مستوى األطباء العلمي من األطباء الجدد ،وبرنامج البعثات
المؤتمرات ،الذي يهدف إلى تطوير قدرات المهنيين الصحيين للحصول على مزيد من التطورات
العلمية والمهنية والدراسات العليا ،باإلضافة للمشاركة في المؤتمرات الدولية.
 -2دائرة البحث الصحي :أنشأت في و ازرة الصحة دائرة تهتم باألبحاث بهدف تقديم مساهمة فعالة
في تطوير البحث العلمي ،وتشجعيه ،ومساعدة الباحثين على إنجاز أبحاثهم.
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 -3المعاهد والكليات التابعة لو ازرة الصحة :عملت و ازرة الصحة على إنشاء كليات علمية تابعة لها،
منها كلية تمريض فلسطين في قطاع غزة ،وكلية ابن سينا في الضفة الغربية ،وتخرج هذه الكليات
كوادر تمريض على مستوى عال.
 -4كلية الصحة العامة :أسست و ازرة الصحة كلية الصحة العامة بالتعاون مع جامعة القدس عام
 ،1998مما شكل مساهمة فعالة في دعم وتخطيط ،وتنفيذ البرامج الصحية وبما يساهم في
تطوير النظام الصحي الفلسطيني ،ومما شكل عامال مساعدا في التعامل مع السياسات الصحية
الحكومية ،وبما يعزز االستجابة الحتياجات المجتمع الفلسطيني الصحي.
كما سبق ذكره فإن هناك أربع دوائر مهمة متخصصة في التطوير الصحي ،إذا ما المشكلة لماذا لم
يتم هذا التطوير الصحي ،وهل نحن على أبواب تطوير صحي مستقبلي ،هذه المؤسسات لو فعلت وأدت
واجباتها على أكمل وجه وأدت ما هو مطلوب منها ،ألصبحنا أمام تطور صحي كبير ،ولم نعد بحاجة
إلى العالج في الخارج ،ولكن الواضح ان هذه المؤسسات هي شكلية ال تقوم بما هو مطلوب منها.
أصبح اإلنفاق على الخدمات الصحية هو بمثابة إنفاق استثماري في اإلنتاج ،حيث إن من األهداف
االقتصادية للعالج هو تحويل المريض غير المنتج إلى موطن سليم منتج يضيف بجهده إلى اإلنتاج
القومي (جلدة ،2007 ،ص.)26
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المبحث الثالث
الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي الفلسطيني
في هذا المبحث تم تناول خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية باإلضافة إلى الرعاية
الصيدالنية التي تقدمها و ازرة الصحة ،وهذا المبحث يعد مبحثا وصفيا وليس تحليليا بهدف االطالع
والمعرفة الجيدة للقطاع الصحي الفلسطيني موضوع الدراسة ،فمن غير الممكن نتجاهل التعريف بالقطاع
الصحي الفلسطيني.

 .1.1.3الجهات المشرفة على القطاع الصحي الفلسطيني:
تتولي أربع جهات اإلشراف على القطاع الصحي في األراضي الفلسطينية وهي :و ازرة الصحة
ووكالة الغوث والخدمات الطبية العسكرية والمؤسسات األهلية العاملة في القطاع الصحي ،باإلضافة إلى
العديد من العيادات المراكز الصحية الخاصة ،وتقدم هذه المؤسسات الحكومية خدماتها من خالل
المستشفيات ومراكز الرعاية األولية ،والبعض منها يعتمد نظام التأمين الصحي ،والبعض األخر
كالمؤسسات األهلية يقوم بالتنسيق مع و ازرة الصحة لتقديم الخدمات ،حيث تحاول هذه الجهات جاهدة
توفير الخدمات الصحية األساسية للمواطن الفلسطيني ،إال أنه ونظ ار للزيادة الكبيرة في عدد السكان في
األراضي الفلسطينية ،باإلضافة إلى العديد من المشكالت المرتبطة بالواقع الفلسطيني ،فإن هذا القطاع
الصحي ما زال غير قادر على توفير الرعاية الصحية بشكل كامل للمواطن الفلسطيني(البريدي،1999 ،

ص.)42
يواجه تمويل الخدمات الصحية في القطاع العام تحديات ،بحيث أصبح القطاع العام أمام مفترق طرق
خطير في األراضي الفلسطينية ،فقد أحدثت األوضاع السياسية اختالالت كبيرة ومتقطعة في تمويل
الخدمات الصحية في القطاع العام ،باإلضافة للسياسات اإلسرائيلية التي تهدف لتدير مؤسسات الدولة بما
فيها المؤسسة الصحية الفلسطينية.
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وتعد و ازرة الصحة الفلسطينية التي باشرت عملها في عام  1994من أهم الو ازرات الفلسطينية التي
تميزت بأداء دور ريادي في تولي العديد من المهام (أبو زينة ،2010 ،ص)81؛ ومن أبرز مهام وزارة
الصحة (أبو عزيز:)89 :90 ،2010 ،

 -1رسم السياسات الصحية واإلشراف عليها بما فيها السياسات ذات العالقة مع القطاعات الصحية
غير الحكومية والقطاعات غير الصحية محليا ودوليا ،ووضع األولويات الصحية على المستوى
الوطني.
 -2تطوير الخطط الصحية الوطنية بشكل دوري ومنتظم ومتابعة تطبيق هذه الخطط.
 -3تخصيص الموارد واعداد مشروعات الموازنة السنوية للخدمات الصحية كجزء من الموازنة العامة
للدولة.
 -4رصد وتقييم فاعلية أنظمة الخدمات الصحية على المستوى الوطني التي تقوم بها اإلدارات التابعة
للو ازرة والقطاعات غير الحكومية ذات العالقة.
 -5إصدار شهادات مزاولة لمهن الصحية ،وشهادات ترخيص لمنشآت الصحية ومصانع األدوية
ومستحضرات التجميل وأي منشأة لها عالقة بالصحة العامة داخل مناطق السلطة الفلسطينية.
 -6اإلشراف على ممارسة المهن الصحية في القطاع الخاص وغير الحكومي بناء على معايير مزاولة
وممارسة المهن الصحية لتي تقرها الو ازرة والقوانين والتشريعات المعمول بها في األراضي
الفلسطينية
 -7تقديم الرعاية األساسية الوقائية والعالجية ذات المستوى األول والثاني والثالث ،بما يكفل حماية
المجتمع من األوبئة واألمراض وفقا للقوانين واألنظمة الخاصة بهذه الغاية ،وبناء على أسس
تحسين البيئة وتعزيز صحة الجمهور.
 -8إصدار النشرات الصحية واإلحصائيات الدورية عن األوضاع الصحية ومؤشراتها والخدمات
المقدمة للجمهور.
 -9تقديم الخدمات الصيدالنية ،وضمان توفير األدوية والمستحضرات الصيدالنية بسعر مناسب
للجمهور ،مع مراقبة األدوية المحلية والمستوردة والتأكد من جودتها وصحة تداولها.

69

 -10االضطالع بمسؤولية نحو القيام بالدراسات واألبحاث وإلحصائيات والتخطيط في مجاالت العلوم
الصحية وخدماتها.
 -11تشجيع ودعم إنشاء مؤسسات التعليم الصحي وسبل تطوير العاملين في المجال الصحي،
وتدريبهم وتنمية قدرتهم ،وضمان توفير الموارد البشرية الصحية الالزمة.
 -12تنظيم الخدمات الصحية في القطاع غير الحكومي والخاص ومراقبتها ،والتعاون معها.
 -13تحديد مواصفات ومراقبة المعدات واللوازم المستخدمة؛ لتقديم خدمات صحية ،بما يضمن سالمة
السكان.
من يق أر هذه المهام يجد نفسه أمام و ازرة مثالية ،لم تترك أي ثغرة إال شملتها هذه المهام ،ولكن رغم
ذلك ما زال هناك عجز كبير في قطاع الصحة الفلسطيني ،ما زالت هناك حاالت مرضية تحول إلى
الخارج إلى مصر واألردن واالحتالل ،ما زالت أجهزة طبية غير متوفرة ،وأدوية كثيرة غير متوفرة ،وهناك
أخطاء طبية قاتلة ،إذا أين المشكلة ،فإذا كانت المهام واضحة والعجز واضح فإن هناك تقصير كبير من
و ازرة الصحة ،وج أز من هذا التقصير يتحمله االحتالل لكن هناك جزء كبير يقع على عاتق و ازرة الصحة.
وتجدر اإلشارة إلى أن و ازرة الصحة تلعب الدور الرئيس في تقديم الخدمات الصحية ألبناء الشعب
الفلسطيني ،إذ تبلغ مشاركتها في األداء ما نسبته ( )%7 ،57في قطاع غزة (زعرب ،2002 ،ص.)166

من أجل بناء الدولة الفلسطينية ،عملت السلطة الوطنية الفلسطينية على بناء المؤسسات الفلسطينية
بما فيها المؤسسات الخدماتية وخاصة قطاع الصحة ،ووضعت عدة أهداف ومبادئ لهذا القطاع ،والتي
هدفت إلى الحفاظ على اإلنسان الفلسطيني وضمان الرعاية الصحية ،إال أن جهود السلطة واجهت
تحديات متعددة وأهما االحتالل اإلسرائيلي وسياساته تجاه األراضي الفلسطينية.
 .2.1.3الوظائف األساسية للمستشفى في السلطة الفلسطينية(نصيرات:)67-56 ،2015 ،
 -1تحقيق مستوى عال من جودة الرعاية الطبية للمريض.
 -2تعليم وتدريب العاملين في المجاالت الطبية.
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 -3تعزيز البحوث في مجاالت العلوم الطبية.
 -4توفير خدمات الرعاية الصحية األولية.

 .3.1.3الرعاية الصحية األولية
الرعاية الصحية األولية هي المحافظة على صحة الناس حتى ال يصابوا بالمرض ،واذا أصيبوا به
تبادر إلى إسعافهم ومعالجتهم قبل أن يستفحل ،هذه الرعاية التي تجمع تحت جناحيها الصحة الوقائية
والصحة العالجية ،لتشكل وحدة ال تنفصل ،واألن التركيز على الوقاية من المرض ال يشكل الحل األمثل
لمعظم المسائل الصحية فحسب ،بل أنه الحل األقل كلفة أيضا ،إن العناية بالصحة ،من أهم عوامل حفظ
صحة الفرد والمجتمع وتحسينها كما تهدف الرعاية الصحية منع المرض وتحسين صحة اإلنسان الجسدية،
ر على التمتع بكامل قدراته الجسدية والعقلية واالجتماعية (مزاهرة ،2000 ،ص.)16 :17
وجعله قاد ا

عرفت منظمة الصحة العالمية الرعاية الصحية األولية بأنها الرعاية الصحية األساسية ،ميسرة
لكافة أفراد المجتمع وأسره ومتعمدة على وسائل وتقنيات صالحة وسليمة علميا ومقبولة اجتماعيا وبمشاركة
تامة من المجتمع وأفراده وبتكاليف يمكن للمجتمع والبلد توفيرها في كل مرحلة من مراحل تطوره وبروح من
االعتماد على النفس ،وهي جزء ال يتج أز من النظام الصحي للبلد(دياب ،2009 ،ص.)57
حددت الرعاية الصحية األولية على أنها وسيلة بلوغ هدف(الصحة للجميع) ،فالرعاية تسعى إلى
الوفاء باالحتياجات الصحية األساسية ألكبر عدد ممكن من الناس ،بأقل تكلفة ممكنة (منظمة الصحة
العالمية ،1989 ،ص ك).

منذ قدوم السلطة الوطنية وتسلم و ازرة الصحة لمسؤوليتها الصحية أولت الو ازرة اهتماما كبي ار لتطبيق
مبادئ الرعاية الصحية األولية وتطويرها وتسهيل وصول مختلف القطاعات الشعبية إليها باإلضافة إلى
عدالة توزيع الخدمات بين مختلف فئات المجتمع وفي مختلف أماكن تواجده ،واتسعت شبكة مراكز الرعاية
المنتشرة في مختلف محافظات الوطن(حمد ،2012 ،ص)36؛ حيث بلغ عدد مراكز الرعاية األولية عام
ز (و ازرة الصحة ،ص.)2014 ،24
 )454( 1994مرك از ليصل عام  )760( 2014مرك ا
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تهدف الرعاية الصحية األولية في األراضي الفلسطينية إلى تقديم الخدمات الطبية والصحية الشاملة
والمتكاملة بمستوى راق سواء من الناحية الوقائية أو العالجية ،هادفة من وراء ذلك إلى رفع المستوى
الصحي بالمجتمع في إطار بيئة صحية يعيش فيها الجميع ،بحيث تكون هذه الخدمات خط الدفاع األول
للمرضى ،كما تعتبر القاعدة العريضة التي تقدم الدعم والمساندة للمستشفيات بالدولة كما تضمن إنشاء
مستشفيات حديثة تخصصية تفي باحتياجات المواطنين  ،وتشمل الرعاية الصحية األولية في األراضي
الفلسطينية على العديد من الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للمواطنين ،وتختلف هذه الخدمات من مركز
آلخر؛ طبقا للمستوى الذي يتبع له مركز الرعاية الصحية األولية(موقع و ازرة الصحة.)2016 ،
تقدم اإلدارة العامة للرعاية الصحية األولية عدة خدمات (و ازرة الصحة ،2014 ،ص : )81-35
 -1خدمات الطب العام وعيادات االختصاص ،تقدم الرعاية الصحية األولية خدمات طبية عامة
وتخصصية متنوعة من خالل عيادات الجلدية ،السكري ،األطفال ،الصدرية ،األمراض الباطنة،
النسائية ،العظام ،أنف أذن حنجرة ،األمراض السارية ،األمراض المزمنة ،الغدد الصماء.
 -2صحة المرأة والطفل ،وتشمل رعاية األم قبل وبعد الوالدة ،وخدمات تنظيم األسرة ،وتشمل صحة
المرأة والطفل رعاية الطفل ،بحيث تقدم الرعاية الصحية األولية الخدمات الصحية المجانية
لألطفال لغاية عمر  5سنوات.
 -3خدمات الصحة المدرسية ،يهدف برنامج الصحة المدرسية إلى تقديم الخدمات الطبية وخاصة
الوقائية منها لجميع فئات الطلبة الفلسطينيين.
 -4الصحة النفسية ،تقديم خدمات الصحة النفسية الشاملة في األراضي الفلسطينية.
 -5صحة الفم واألسنان ،يتم فيها تقديم الخدمات المتعلقة بصحة الفم واألسنان منها الحشوات،
التنظيف ،الخلع ،استخدام مواد ضد التسوس.
 -6صحة البيئة ،والتي تشمل عينات األغذية المفحوصة ،عينات المياه المفحوصة ،الصرف
الصحي والنفايات الصحية ،الكشف البيئي ،الحرف والصناعات ،مكافحة الحشرات والقوارض.
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يعتبر عدد مراكز الصحة األولية غير كاف ،وهذه الزيادة ليس طبيعية بل يوجد بها خلل كبير ،فإن
احتياجات الناس في األراضي الفلسطينية للخدمات الطبية تضاعفت على األقل مرتين منذ  1994إلى
عام  ،2014ورغم ذلك لم تزيد مراكز الرعاية الصحية بالشكل المناسب ،فحسب معرفة الباحث أن هناك
مناطق كثيرة في قطاع غزة تحتاج لمراكز رعاية صحية أولية ،وهناك مناطق لم تشملها هذه الزيادة في
عدد مراكز الرعاية لذلك يحتاج القطاع الصحي الفلسطيني إلى توفير مزيد من مراكز الرعاية الصحية.

 .4.1.3الرعاية الصحية الثانوية (المستشفيات)
تعد و ازرة الصحة الفلسطينية المقدم الرئيس لخدمات الرعاية الثانوية في المستشفيات في األراضي
الفلسطينية ،حيث تقف في خط الدفاع األول للحفاظ على صحة المجتمع والسكان متطلعة إلى تطوير
النظام الصحي الفلسطيني وتقديم خدمات عالجية ووقائية تليق بصحة المواطن ،أخذة على عاتقها كل
المسؤوليات لتحسين وتطوير الخدمات الصحية في األراضي الفلسطينية بالتعاون مع مختلف مقدمي
الخدمات الصحية ،كما تعمل و ازرة الصحة على تخطي أزمة الحصار الذي يتعرض له الشعب
الفلسطيني(حمد ،2012 ،ص.)17
فالحصار يشكل تهديدا حقيقيا للمستشفيات في األراضي الفلسطينية ،ورغم أن و ازرة الصحة تعمل
على تخطي أزمة الحصار ،إال أنه في أغلب األحيان لم تستطع تخطي هذه العقبة الكبيرة في طريق
تطوير وتنمية المستشفيات وزيادة قدرتها على أداء وظائفها األساسية المطلوبة منها.

 .5.1.3خدمات الرعاية الصيدالنية في وزارة الصحة الفلسطينية
تغيرت ممارسة مهنة الصيدلة تغي ار ملحوظا ،من ممارسة أساسها التركيز على الدواء إلى ممارسة
أساسها التركيز على المريض ،وذلك ضمانا لمعالجة دوائية أفضل ،وحرصا على سالمة المريض؛ وقد تم
تعريف الرعاية الصيدالنية ،بأنها التوفير المباشر والمسؤول لكل الرعاية المتعلقة بالدواء للوصول إلى نتائج
محددة لتحسين نوعية حياة المريض(عمارة ،2014 ،ص.)126

73

تلتزم و ازرة الصحة بتوفير األدوية األساسية وهي أدوية مأمونة فعالة وزهيدة الكلفة تلبي الحاجات
الطبية لغالبية الناس أينما وجدوا على أن تتوفر بشكل دائم ،وتوفر و ازرة الصحة قائمة األدوية األساسية
وعددها ( )460صنفا ،إن مهمة ممارسة الصيدلة هي توفير األدوية وأجهزة وخدمات الرعاية الصحية
لمساعدة الناس والمجتمع للحصول على أفضل استخدام لها ،تشمل الخدمة الصيدالنية الشاملة أنشطة
لكال األمرين ،ضمان الصحة الجيدة ،وتجنب الصحة المعتلة في السكان ،وعند عالج الصحة المعتلة من
الضروري أن نضمن الجودة في سياق استخدام األدوية بهدف الوصول إلى النفع العالجي األعلى وتجنب
ما قد يتبع من التأثيرات الجانبية ،وهذا يستلزم قبول الصيادلة للمسؤولية المشتركة مع المهنيين اآلخرين
ومع المرضى لنتاج المعالجة ،وقد أثبت مصطلح الرعاية الصيدالنية نفسه كفلسفة للممارسة ،وذلك مع
المرضى والمجتمع كمستفيدين رئيسين من أعمال الصيدلي(عمارة ،2014 ،ص.)124-122
 .6.1.3دائرة الصيدلة في اإلدارة العامة للمستشفيات
تعتبر صيدلة المستشفيات جزءا من الرعاية الصحية المختصة بتوفير وتخزين وصرف الدواء
والمهمات الطبية الالزمة لكل من المرضى المنومين في األقسام الداخلية بالمستشفى ومراجعي العيادات
الخارجية باإلضافة إلى تقديم النصيحة للفريق الطبي وللمرضى عن استخدام الدواء بطريقة فعالة وآمنة،
ونظ ار لوجود العديد من التحديات ،مثل زيادة متوسط عمر السكان عند الوفاة ،والتغيرات التي طرأت على
نمط المرض وما ترتب عليه من استحداث نماذج جديدة للعالج تبعه تغيرات مستمرة في المستحضرات
الصيدالنية وتعدد في أشكالها ،كل ذلك استدعى تطوير مهنة الصيدلة داخل المستشفيات وتحويلها من
التركيز على إدارة األصناف الدوائية إلى المشاركة الفاعلة في اختيار الدواء المالئم للمريض(أبو عزيز،
.)92 ،2010
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دائرة الرقابة الدوائية ومن

مهامها( :عمارة ،2014 ،ص:)125

 -1متابعة األدوية الواردة للو ازرة الصحة من أي جهة كانت والتدقيق في مواصفاتها وأخذ عينات من
بعض شحنات األدوية ،واإلشراف على إرسالها إلى معامل التحاليل سواء في األراضي الفلسطينية
أو في الخارج للتأكد من مطابقتها للمواصفات الدستورية ،ومن ثم اإلفراج عنها للصرف.
 -2متابعة صيدليات ومستودعات القطاع الخاص والتأكد من سالمتها ومطابقتها لشروط التسجيل
ويشمل ذلك سحب عينات عشوائية من األدوية الموجودة في القطاع الخاص للتأكد من مطابقتها
للمواصفات الدستورية.
 -3متابعة ورصد األضرار الجانبية والتفاعالت غير المرغوب فيها ألصناف األدوية.
 -4المتداولة في القطاع الحكومي والخاص ومتابعة المالحظات التي قد تط أر من استخدام أي عالج
وابداء التوصيات بذلك الخصوص.

 .2.3المؤسسات الصحية غير الحكومية
تشمل المؤسسات الصحية غير الحكومية المراكز الصحية األهلية والخاصة ،بحيث تتشارك هذه
المؤسسات مع و ازرة الصحة الفلسطينية في تقديم الخدمات الصحية بمستوياتها المختلفة ،تساهم
المستشفيات لخاصة ومستشفيات المنظمات غير الحكومية بما فيها مستشفيات شرقي القدس دو ار رئيسا
في القطاع الصحي الفلسطيني ،حيث إنها تعد مقدما رئيسا للخدمات الصحية ،ويساهم أيضا القطاع
كبير في التطور االقتصادي والتشغيل في األراضي الفلسطينية  ،ويتشارك مع
الصحي غير الحكومي دو ار ا
وزارة الصحة في التطوير المؤسساتي والتخطيط والمتابعة والتقييم ،باإلضافة

إلى االلتزام بتطبيق

التوجهات والسياسات الوطنية (و ازرة الصحة ،2014 ،ص.)8

وفقا لعام  ، 2009تمتلك المنظمات األهلية في أراضي السلطة الفلسطينية  30مستشفى بسعة
 1639سري ار ،بينما يمتلك القطاع الخاص  19مستشفى بسعة  439سري ار ،وتقدم المستشفيات األهلية
خدماتها الطبية وتركز على خدمات التأهيل والعالج الطبيعي (حمد.)17 ،2012 ،
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تلعب المنظمات والمؤسسات الدولية دو ار مهما في دعم واستم اررية وتطوير القطاع الصحي
لفلسطيني من خالل العمل المشترك مع الو ازرة في وضع االسس والمعايير الصحية وطرق التطبيق
المتبعة عالميا ،والتزام كافة المانحين للنظام الصحي بتوفير الدعم المالي واللوجستي والفني الالزم لضمان
االستم اررية والتطوير ،والتزام بمعايير فعالية المعونات للقطاع الصحي الفلسطيني المختلفة والتي تم
تحديدها من خالل وثيقة باريس ،ويساهم المجتمع الدولي دو ار مهما في زيادة الوعي والتأييد العالمي حول
الوضع الصحي الفلسطيني (و ازرة الصحة ،2014 ،ص.)8
تمتلك وكالة الغوث وتشغيل الالجئين مستشفى واحد في محافظة قلقيلية بسعة  63سريرا(حمد،
 ،2012ص.)17

كبير عن و ازرة الصحة من خالل
ويجب اإلشارة إلى أن وكالة الغوث لتشغيل الالجئين تحمل عبئا ا
انتشار عيادات صحية على مستوى الوطن ،وخاصة في قطاع غزة ،فهي تخفف بشكل كبير العبء عن
و ازرة الصحة ،وال بد من اإلشارة أنه رغم أن وكالة الغوث مؤسسة أممية إال أن مستشفياتها ومؤسساتها
تتعرض لممارسات االحتالل العنصرية واإلرهابية ،والتي تعرقل عملها ،فهي ليس بمعزل عن سياسة
االحتالل.

.3.3

التحديات التي تواجه القطاع الصحي في أراضي السلطة الفلسطينية( :حمد)46 :47 ،2012 ،

 -1ضعف األداء وعدم القدرة على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في حدوده الدنيا ،التي حددتها
المعايير الدولية لحقوق اإلنسان كأساس لتمتع اإلنسان بالحق في الصحة.
 -2ضعف الموارد المالية المخصصة لموازنة و ازرة الصحة التي وقفت عائقا أمام فرص تطوير قطاع
الصحة.
 -3ممارسات االحتالل اإلسرائيل ي التي تنتهك قواعد حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ال سيما
الحصار المشهود ،وتدميره للبنية التحتية والصحية ومنعه لدخول الوفود الطبية واألدوية واستهدافه
للمنشآت الصحية وسيارات اإلسعاف والطواقم الطبية.
 -4فقدان الثقة بين المواطن الفلسطيني واألطباء الفلسطينيين.
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 -5نوعية اإلصابات الخطيرة التي يصاب بها الفلسطينيين من قبل االحتالل اإلسرائيلي ،حيث
اإلصابات الخطيرة التي شاهدها األطباء لم يروها ولم يسمع عنها من قبل.
 -6ضعف مصادر التمويل مما أدي إلى عدم استقرار الوضع الصحي للمجتمع الفلسطيني.
 -7محاوالت االحتالل اإلسرائيلي ربط المستشفيات الفلسطينية بالمستشفيات اإلسرائيلية عن قصد
متعمد لمنع تطوير المستشفيات الفلسطينية.
 -8االعتداءات اإلسرائيلية واالحتالل اإلسرائيلي لألرضي الفلسطينية ،وبناء جدار الفصل ،واقامة
العديد من الحواجز العسكرية ،وعزل الفلسطينيين عن العالم من خالل السيطرة على المعابر
والحدود.
أما التحديات التي تواجه عمل المستشفيات الحكومية في األراضي الفلسطينية فتتمثل في( :عالونه،

:)72-38 ،2009
 -1نقص الكوادر البشرية الطبية المؤهلة.
 -2عدم التأهيل الكافي للمستشفيات الحكومية.
 -3نقص المعدات الطبية في المستشفيات الحكومية.
 -4غياب استراتيجية واضحة تتعلق برسم وتنفيذ السياسة الصحية.
ويرى الباحث أن أهم التحديات التي تواجه عمل المستشفيات ،السياسات اإلسرائيلية تجاه القطاع
الصحي الفلسطيني ،من قصف للمستشفيات ،وحصار ،تقويض سياسة السلطة الفلسطينية تجاه القطاع
الصحي.
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الخالصة
منذ دخول السلطة الفلسطينية عام  1994األراضي الفلسطينية ،وهي تعمل على إدارة المرحلة
االنتقالية وفق اتفاقية أوسلو ،بحيث تنتهي هذه المرحلة بقيام دولة فلسطينية على األراضي الفلسطينية
المحتلة عام  ،1967وقد اتبعت السلطة ما بين عامي ( )2000-1994سياسة البناء والتطوير والنهوض
باألراضي الفلسطينية التي انسحبت منها إسرائيل وفق اتفاقية أوسلو ،وشملت عملية البناء بناء قطاع
صحي فلسطيني قادرة على تلبية احتياجات المواطن الفلسطيني.
عملت السلطة الفلسطينية على تطوير القطاع الصحي وفق القانون األساسي الفلسطيني وقانون
الصحة لعام  ،2004بحيث نظمت القوانين والتشريعات الفلسطينية القطاع الصحي ،كما عملت السلطة
الفلسطينية على وضع خطط است ارتيجية من أجل تطوير القطاع الصحي الفلسطيني ،وقد ساهمت الخطط
االستراتيجية في زيادة عدة مراكز الرعاية األولية والثانوية وزيادة عدد الكوادر البشرية الطبية الفلسطينية
العاملة في القطاع الصحي مقارنة مع القطاع الصحي في الفترة السابقة للسلطة الفلسطينية.
واجهت عملية بناء المؤسسات الفلسطينية سياسة إسرائيلية إرهابية عنصرية تقوم على القتل
اإلنسان وتدمير مقومات الحياة ،وتم ايضاح السياسة اإلسرائيلية بصفة عامة في الفصل األول ،وفي هذا
الفصل تم شرح وتوضيح تطور القطاع الصحي الفلسطيني ،لكن هل هذا القطاع تم استثناه من قبل
السياسة اإلسرائيلية التدميرية ،ومن أجل الوصول إلى إجابة هذا السؤال سوف نتناول في الفصل الرابع
تطبيقات للسياسة اإلسرائيلية تجاه القطاع الصحي الفلسطيني.
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الفصل الرابع
تأثير السياسات اإلسرائيلية على القطاع الصحي الفلسطيني
2014-1994

المبحث األول :سياسة إس ارئيل العامة تجاه القطاع الصحي الفلسطيني
المبحث الثاني :االعتداءات اإلسرائيلية على المنشآت واألفراد والطواقم الطبية
المبحث الثالث :أثر الحصار اإلسرائيلي على القطاع الصحي الفلسطيني:
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مقدمة
كانت سياسة االحتالل غالبا ما تشمل كل المجاالت بما فيها القطاع الصحي ،ومن هنا عانى
القطاع الصحي من عدة أزمات ومعيقات كان االحتالل دائما العقبة الرئيسة فيها ،ومن هنا يتناول هذا
الفصل بالتفصيل السياسات اإلسرائيلية التعسفية تجاه القطاع الصحي الفلسطيني ،وهذا هو جوهر موضوع
الدراسة ،فهذا الفصل هو الفصل األهم وهو زبدة الدراسة ،حيث يتناول غالبية السياسات اإلسرائيلية تجاه
القطاع الصحي في األراضي الفلسطينية.

المبحث األول
سياسة إسرائيل العامة تجاه القطاع الصحي الفلسطيني
وفق المادة  55من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  ،1949من واجب دولة االحتالل أن تعمل بأقصى
ما تسمح به وسائلها ،على تزويد السكان باإلمدادات الطبية ،ومن واجبها أن تستورد ما يلزم من
المستلزمات الطبية ،إذا كانت موارد األراضي المحتلة غير كافية ،وعلى هذا األساس هل وفرت ذلك دولة
االحتالل ،في هذا المبحث سوف نعرف ما إذا التزمت بذلك أم ال من خالل رصد السياسة اإلسرائيلية
تجاه القطاع الصحي بشكل عام.

 .1.4لمحة تاريخية عن سياسة إسرائيل تجاه القطاع الصحي الفلسطيني:
منذ نكبة عام  1948واألوضاع الصحية في األراضي المحتلة في تدهور مستمر ،نتيجة غياب
سلطة وطنية تسعى إلى تحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية للمواطنين ،وبعد وقوع قطاع غزة تحت
االحتالل اإلسرائيلي ،استمر الوضع الصحي في التدهور ،حيث لم تعمل سلطات االحتالل على إيجاد
الظروف المناسبة والمالئمة لتحسينه ،ولم تكتف سلطات االحتالل باالمتناع عن تقديم الخدمات الصحية
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المالئمة لسكان ،وعدم تخصيص مبالغ كافية للنهوض بالقطاع الصحي مما تقتطعه من ضرائب ورسوم
من سكان ،بل عملت على تقيد دور القطاع الصحي الخاص والخيري في تقديم الخدمات الصحية لسكان،
مما أدي إلى تفاقم المشاكل المتعلقة بإجراءات صنع القرار فيما يخص التخطيط والتمويل وادارة نظام
الرعاية الصحية الحكومي (المركز الفلسطيني؛ مؤسسة الحق ،1997 ،ص.)26
كما تميزت إدارة االحتالل المباشر بين عامي ( )1994-1967بإدارة الجهاز الطبي للفلسطينيين
كجهاز منفصل عن ذلك الذي يخدم مواطني إسرائيل ،وكانت المصلحة اإلسرائيلية تتطلب صرف أقل ما
يمكن من األموال على إنشاء بني تحتية ،وعلى التطوير وتحويل مرضى إلى المستشفيات المختلفة في
البالد ،وعانى القطاع الصحي في األراضي المحتلة من صعوبات مالية وغياب سياسات تطويرية ،كما
أ جبر االحتالل المواطنين الذين سجلوا لدراسة الطب خارج البالد لوقف الدراسة واجبارهم على العودة،
تحت التهديد بأنهم سيفقدون حقهم في العودة إلى األراضي المحتلة ،فيما تم منع آخرين من المغادرة
(جبارين ،2011 ،ص.)2 :3

كانت الخدمات الصحية تقدم مجانا قبل عام  ،1967وبعد ذلك فرضت سلطات االحتالل رسوم
باهظة على العالج ،ومع استمرار تردي الوضع االقتصادي للفلسطينيين ،فإن المواطن العادي أصبح
عاج از عن سداد قيمة العالج ،كما خصص االحتالل طبيبا واحدا ألكثر من ألفي شخص في األراضي
الفلسطينية  ،بينما خصص طبيب لكل سبعمائة شخص في إسرائيل ،وهذا يدل على الهوة الشاسعة بين
العناية الصحية في المنطقتين ،إضافة

إلى النقص الهائل في اإلمكانيات واألدوات الطبية (الحوراني،

 ،1987ص.)33
هذا الفرق في العناية الصحية بين المناطق التي يسكنها اليهود وبين المناطق التي يسكنها العرب،
دليل واضح على السياسة العنصرية التي يتبعها االحتالل في المجال الصحي ،ودليل على عدم التزام
االحتالل باالتفاقيات الدولية ،ويجب محاسبته دوليا على هذا التقصير.
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لألرضي الفلسطينية بعد عام  1967آثار تدميرية على جميع أوجه
لقد كان لالحتالل اإلسرائيلي ا
الحياة في األراضي الفلسطينية ،وشهدت األوضاع الصحية تدهو ار مستم ار؛ وذلك ألن سياسة االحتالل
اإلسرائيلي في المجال الصحة تقوم على عدة نقاط أهمها ما يلي (الجديلي  ،2006 ،ص:)84-79
 -1إبقاء المؤسسات والخدمات الصحية على ما كانت عليه قبل االحتالل عام  1967وعدم وضع أية
خطط وبرامج جديدة لتطوير هذه الخدمات ،وعدم توفير المعدات والتجهيزات الطبية للمستشفيات
الفلسطينية في األراضي المحتلة ،وتخفيض الكادر الطبي بالرغم من الحاجة الماسة لألطباء في
المراكز والقطاعات الصحية المختلفة ،وبالرغم من وجود كادر طبي فلسطيني بال عمل.
 -2منع تطوير أو إنشاء مؤسسات صحية أهلية أو خيرية والتي كان من شأنها تعويض العجز في
مجال الرعاية الصحية للمواطنين من قبل المؤسسات الصحية الحكومية.
 -3عملت سلطات االحتالل بشكل مبرمج على ربط المؤسسات الصحية الفلسطينية بالمؤسسات
اإلسرائيلية مستهدفة بذلك إذابة الكيان الفلسطيني ،والحاقه بنظام االحتالل فتنظيم وادارة ومالية
الخدمات الصحية في األراضي المحتلة كانت تقع تحت السيطرة المباشرة للسلطات المحتلة.
 -4حرمان الفلسطينيين من المشاركة وابداء الرأي في مجال تطوير األوضاع الصحية ،والتميز في
التطوير الصحي بين المستشفيات في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  ،1967وبين المستشفيات
اإلسرائيلية ،فما توفره السلطات اإلسرائيلية من االعتماد المالي للمستشفيات في الضفة الغربية
وقطاع غزة ال يعادل عشر ما توفر السلطات اإلسرائيلية لمستشفى إسرائيلي.
 -5فرض سلطات االحتالل ضرائب على المواد الخام المتعلقة بالصناعات الدوائية ،بحيث ترتفع سعر
األدوية المصنعة فلسطينيا ،وتصبح غير قادرة على منافسة الصناعات اإلسرائيلية.
 -6فصل القدس عن باقي الضفة الغربية ،وضمها لدولة إسرائيل ،وتقويض المؤسسات الصحية في
القدس.
 -7منع سكان مدينة القدس من االنضمام إلى مشروع التأمين الصحي في الضفة الغربية.
 -8دمج مستشفيات فلسطينية مع بعضها البعض ،وتخفيض عدد األسرة ،بحيث تصبح غير قادرة
على تلبية احتياجات السكان.
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 -9إغالق بعض المستشفيات الفلسطينية ،مثل مستشفى الهوسبيس ،ومستشفى رام اهلل الميداني
وتحويله مقر للحاكم العسكري ،واغالق مستشفى نابلس الحكومي ،كما أغلقت مستشفى تل الزهور
والحميات وحولتهما إلى إدارات عسكرية ،كما استخدمت سياسة إغالق بعض األقسام الطبية في
مستشفيات الضفة والقدس.
كما عمل االحتالل على سياسة "تهويد" القدس" وذلك بهدف طمس الهوية العربية ،وتقويض كل
المؤسسات الصحية ،ومن أساليب سياسة التهويد اإلسرائيلية تجاه القطاع الصحي الفلسطيني في القدس ما
يلي (الهدمي ،ص:)236 :237
 -1االستيالء على المستشفى الحكومي في حي الشيخ جراح في القدس ،وتحويله إلى مقر و ازرة
الشرطة اإلسرائيلي.
 -2إغالق مستشفى سبافورد لألطفال وقسم الصحة وعيادات أخرى في مدينة القدس.
 -3إغالق مركز مكافحة السل وبنك الدم الوحيد في القدس ومختبر القدس المركزي.
 -4مهاجمة بعض المستشفيات بحجة أسباب أمنية ،كما جرى في  ،1994حيث داهمت القوات
اإلسرائيلية مستشفى المطلع ،وكسرت األبواب ،وأهانت الطاقم الطبي.
 -5إعاقة التنمية والتوسع في مباني المستشفيات في القدس من خالل وضع عقبات في عملية
التخطيط والبناء في الوسط العربي ألسباب سياسية.
 -6فرض شروط ترخيص من قبل و ازرة الصحة اإلسرائيلية على الممرضات واألطباء ،ومن ضمن
شروط الترخيص عبور امتحان في اللغة العبرية.
تعتبر السياسة اإلسرائيلية العنصرية سابقة الذكر عامل رئيس في تدمير القطاع الصحي الفلسطيني،
وهو عامل رئيس في انتشار األمراض التي ال تلقى عالجا ووقاية كافية ،فاالحتالل من خالل هذه السياسة
يسعى إلى التخريب بشكل قبيح وخاصة عندما يتعلق األمر بإغالق مراكز ومستشفيات صحية قائمة وتقدم
خدمات للمواطنين ،فهنا يكمن الخطر الحقيقي لهذه السياسة الهمجية.
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كما فرضت قوات االحتالل ما بين عامي ( )1994-1967رسوم باهظة على العالج ،مما أدى إلى
عجز المواطن العادي عن سداد قيمة العالج ،كما خفضت عدد العاملين في المجال الصحي الفلسطيني
خالل حكمها لألراضي الفلسطينية ،باإلضافة للنقص الهائل في اإلمكانيات واألدوات الطبية ،حيث كان
يلجأ سنويا إلى المستشفيات اإلسرائيلية لتلقي العالج حوالي  3000مريض فلسطيني من قطاع غزة
وحده(أبو عامر ،2004 ،ص.)45
وبعد توقيع اتفاقية أوسلو نقلت إسرائيل رسميا المسؤولية عن القطاع الصحي في األراضي الفلسطينية،
وقد تحسن الوضع الصحي قليال بعد تسلم السلطة ،بفضل التبرعات التي قدمت من دول ومنظمات دولية،
لكن التطوير لم يستكمل بسبب العراقيل التي وضعتها إسرائيل وما زالت تضعها أمام السلطة ،هذه العراقيل
حالت دون تطور القطاع الصحي ليصبح ذا قدرة على القيام بوظيفته بشكل مستقل وبمستوى عال (جبارين،

 ،2011ص .)3في ضوء ذلك فقد عانت مستشفيات قطاع غزة ،ومراكزه الصحية المختلفة ،نقصا خطي ار في
األجهزة والمعدات الطبية الحديثة الالزمة لعالج العديد من األمراض المستعصية ،أو الالزمة للكشف عن
األمراض في حالة مبكرة ،وذلك بسبب سياسة االحتالل للقطاع الصحي في األراضي الفلسطينية منذ عام
 ،1967حيث كرس نموذجا بدائيا للعالج يقوم على توفير الرعاية األولية لهم ،وفي المقابل كان السكان
يضطرون إلى العالج في المستشفيات اإلسرائيلية ،التي تحتوي عالجا متطو ار ووسائل االكتشاف المبكر
لألمراض بكافة أنواعها ،حيث ال تتوفر العديد من اإلمكانيات الطبية للكشف عن العديد األمراض ،خاصة
أمراض الدم والسرطان ،وكذلك وسائل عالجها بغزة(المركز الفلسطيني ،لحقوق اإلنسان ،2007 ،ص.)51
وفي ضوء السياسات التي تمارسها سلطات االحتالل تدهورت األوضاع الصحية في األراضي
الفلسطينية المحتلة منذ احتالل إسرائيل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة عام  ،1967فقد امتنعت قوات
االحتالل عن تقديم الخدمات الصحية المالئمة للفلسطينيين ،ولم تخصص مبالغ مالية كافية للنهوض
بالقطاع الصحي بالرغم من حصولها على ضرائب ورسوم من المواطنين ،وعملت على تقيد دور القطاع
الخاص والخيري الصحي من القيام بواجباتهم اإلنسانية ،وذلك من خالل عرقلة اإلجراءات الخاصة في
تخطيط وتمويل وادارة نظام الرعاية الصحية(أبو عامر ،2004 ،ص.)44
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ويتضح مما سبق أن فترة االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة كان هناك تقصير كبير
تجاه القطاع الصحي ،والواضح أن هذا التقصير كان متعمدا ،ألنه كان في المقابل اهتمام كبير في
الصحة في مناطق اليهود ،وأن دل ذلك فإنما يدل على سياسة ممنهجة عنصرية تجاه الفلسطينيين ،وما
يجب التنويه له أن االحتالل لم يرغب في تطوير البنية التحتية الصحية حتى بعد أن تخلى عن مسؤولية
الصحة في األراضي الفلسطينية فإنه سعى دوما لعدم تطور القطاع الصحي.
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المبحث الثاني
االعتداءات اإلسرائيلية على المنشآت واألفراد والطواقم الطبية
يتناول هذا المبحث جزءا من جوهر الموضوع ،وهو االعتداءات اإلسرائيلية التي تستهدف قطاع
صحة سواء منشآت أو أفراد طواقم طبية ،ففي هذا المبحث سوف نتناول بالتفصيل هذه االعتداءات التي
يقوم بها االحتالل وتوضيح مدى خطورتها وبشاعتها وعنصريتها غير المسبوقة.
يمثل الحق في الحياة والحرية واألمان الشخصي حقا أساسيا من حقوق اإلنسان المثبت في القانون
الدولي لحقوق اإلنسان ،واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،واتفاقية جنيف الرابعة ،لكن قوات االحتالل
خرقت وخالفت جميع قواعد القانون الدولي في اعتداءاتها على الطواقم الطبية في الضفة الغربية وقطاع
غزة (عيتاني؛ دغلس ،2011 ،ص.)52-49

والشاهد على ذلك جرائم الحرب المختلفة التي ارتكبتها قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي ضد
الشعب الفلسطيني ،تمثلت في االعتداء على الطواقم الطبية الفلسطينية والدولية ،وذلك عرقلتها للعديد من
أعضاء الطواقم الطبية العاملة ،وقيامها بتدمير المستشفيات الثابتة والميدانية والمراكز الطبية والعيادات
الصحية وتدمير سيارات الخدمات الطبية واإلسعافات عبر عمليات قصفها بالقذائف واألسلحة الرشاشة
الثقيلة والمتوسطة لعربات اإلسعاف ،وقتل واصابة أعضاء من الطواقم الطبية الفلسطينية ،واالعتداء على
أفرادها ،وتدمير مباني المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية كليا أو جزئيا ،وفي منعها وصول اإلمدادات
الطبية من أدوية وضمادات وأدوات طبية لألراضي الفلسطينية المحتلة ،كما منعت طواقم اإلسعاف من
القيام بمهماتها اإلنسانية ،وقد سجلت مئات الحاالت من االنتهاكات الجسيمة التي أقدمت على ارتكابها
قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي ،أدى إلى مقتل ثمانية من فرق وطواقم المهمات الطبية ،واصابة
العشرات اآلخرين منهم بجراح مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة عام  ،2002وهذا يدلل على جسامة
جرائم الحرب التي ارتكبت والتي ينبغي أن تتوقف فو ار ،وأن يجري التحقيق الفوري بتفاصيلها تمهيدا لتقديم
مرتكبيها إلى محاكم جرائم (المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.)2002 ،
86

.1.2.4االعتداءات اإلسرائيلية على األفراد والطواقم الطبية ()2008-2000
مع بداية هذه المرحلة التاريخية التي سنتناولها اندلعت انتفاضة األقصى ،حيث ازدادت معاناة
القطاع الصحي بسبب االحتالل ،فمن ناحية ازداد عدد المصابين والمرضى بسبب العنف الكبير الذي
كان يمارسه االحتالل ضد الفلسطينيين ومن ناحية أخرى عرقلة االحتالل عمليات إجالء المصابين وعرقلة
حرية التنقل للكوادر الطبية الفلسطينية.
اإلحصائيات التي نوردها كثيرة ،والهدف منها هو تثبيت هذه الجرائم ،مع العلم أنها ليست كل
االنتهاكات التي يقوم بها االحتالل ،فهي ليس إحصائية شاملة لكل انتهاكات االحتالل ،ولكن تجدر
اإلشارة إلى أنها جزء بسيط من االنتهاكات قمنا بسردة لمعرفة طبيعة وطريقة هذه االنتهاكات التي يرتكبها
االحتالل.
لقد تعمدت قوات االحتالل توجيه هجمات مباشرة ضد الوحدات والمباني الطبية خالل انتفاضة
األقصى الثانية ،فقد أطلق الجنود اإلسرائيليون الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز باتجاه أفراد الطواقم
الطبية الفلسطينية ،وسيارات اإلسعاف الفلسطينية ،وبتاريخ 2000\9\30استشهد مسعفين أثناء قيامهما
بإسعاف الجرحى في المواجهات التي وقعت قرب قبر يوسف ،وفي نفس اليوم استشهد ضابط إسعاف في
إطالق نار مباشرة من قبل قوات االحتالل في قطاع غزة أثناء محاولته الوصول إلى الشهيد محمد الدرة
ووالده جمال الدرة إلسعافهما ،وأصيب خالل انتفاضة األقصى حتى تاريخ  2001\7\7أكثر من  100فرد
من أفراد الطواقم الطبية ،كما استهدفت قوات االحتالل اإلسرائيلي حوالي  60سيارة إسعاف ،وقامت قوات
االحتالل بإعاقة  169سيارة إسعاف أثناء أدائها مهامها واستخدم الجيش اإلسرائيلي القذائف المدفعية
لمهاجمة الطواقم الطبية (درعاوي.)84-81 ،2001 ،

كما كثفت قوات االحتالل أثناء انتفاضة األقصى من عمليات استهدافها للفرق والطواقم الطبية
الفلسطينية العاملة في األراضي الفلسطينية المحتلة ،وقامت بانتهاك حقها في القيام بمهامها اإلنسانية،
وتقديم خدمات العالج واالستشفاء واالسعاف للمرضى والجرحى والمصابين ،وقد استشهد بين عامي
( )2004-2002أربعة أعضاء من الطواقم الطبية ،وتعرض أكثر من  200شخص من أفراد الخدمات
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والمهمات الطبية ،إلصابات مختلفة ،وقد تباينت اإلصابات التي تعرض لها األطباء والمسعفين وسائقي
اإلسعاف والممرضين ،جراء إطالق النيران عليهم من العيارات الثقيلة والمتوسطة ،كما أصيب آخرون
منهم بشظايا القذائف المدفعية و الصواريخ ،فيما تعرض آخرون إلى االعتداء عليهم بالضرب على أيدي
جنود قوات االحتالل ،خالل قيامهم بنقل المرضى والجرحى (المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.)2004 ،
شهد القطاع الصحي الفلسطيني عام  2006سلسلة من االعتداءات اإلسرائيلية تمثلت في احتجاز
سيارات اإلسعاف وضرب الطواقم الطبية العاملة فيها واطالق الرصاص عليهم ،واقتحام عدد من
المستشفيات واعتقال الجرحى وقصف محيط المستشفيات ،واستمرت قوات االحتالل في اقتحام المشافي
لمراكز الطبية وحجز الطواقم الطبية واإلنسانية ومنعها من القيام بواجبها اإلنساني تجاه المواطنين
الفلسطينيين من مرضي ومصابين ( الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ،2006 ،ص.)207
يعد اقتحام المستشفيات جريمة إنسانية ،وهي خرق واضح للقوانين والتشريعات الدولية ،واعتقال
الجرحى أيضا جريمة وخرق للقوانين ،فهذا يعتبر عمال غير أخالقي يؤثر على صحة المرضى ويمكن أن
يؤدي إلى وفاتهم ،ومن جانب آخر يعرقل عمل األطباء ويؤثر على المرضى اآلخرين ،غير أن حرمة
المستشفى ال يتم انتهاكها في الحروب بين الدول ،ولكن االحتالل ال يجد رقيب وال حسيب على أفعاله،
لذلك يتمادى في انتهاكاته واعتداءاته.
فقد اقتحمت قوات االحتالل مستشفى رفيديا الحكومي ومستشفى العربي اإلنجيلي واعتقلوا أحد المصابين
بالعناية المكثفة ،واقتحمت أيضا مستشفى نابلس التخصصي ،وأجروا أعمال تفتيش بداخله في نابلس،
واحتلت قوات االحتالل الساحة الخارجية لمقر جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في نابلس ،وحولته لثكنة
عسكرية ،وأعاقت حركة اإلسعافات ،وفي اليوم التالي حول االحتالل مقر و ازرة الصحة في المدينة إلى
مقر لقيادة العملية العسكرية ،وبالخليل اقتحمت قوات االحتالل المستشفى األهلي ،ومستوصف األقصى
قر ار
الطبي ،وأجروا أعمال تفتيش ،وحطموا األجهزة الطبية ،وصادرو وثائق خاصة بالمستوصف ،ووضعوا ا
يفيد بإغالق المستوصف (المركز الفلسطيني ،لحقوق اإلنسان ،2007 ،ص.)42- 36
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ومن االنتهاكات التي قام بها االحتالل استشهاد  10أفراد من الطواقم الطبية ،وأصيب  24آخرين
نتيجة استهداف الجيش اإلسرائيلي الطواقم الطبية أثناء أداء واجبها اإلنساني في األرضي الفلسطينية
المحتلة ،كما أطلقت قوات االحتالل النار على سيارات إسعاف أثناء قيامها بنقل الجرحى والشهداء في
مختلف المدن الفلسطينية ،واعترضت القوات االحتالل سيارات اإلسعاف ومنعتها من أداء مهامها
اإلنسانية ،وفيما يلي أمثلة على ذلك ففي جنين تم تجريد طاقم إسعاف من المالبس واالعتداء عليهم
بالضرب ،وفي نابلس حاولت ناقلة جنود االصطدام بسيارة إسعاف ،لكن السيارة استطاعت الهروب ،وفي
الخليل اعتدى المستوطنون على سيارة تحت حماية القوات اإلسرائيلية ،بل وقامت القوات اإلسرائيلية بنقل
ضابطة اإلسعاف إلى القدس لتحقيق معها داخل مراكز الشرطة اإلسرائيلية (المركز الفلسطيني ،لحقوق

اإلنسان ،2007 ،ص.)20- 12
استمرت اعتداءات قوات االحتالل اإلسرائيلي وجموع المستوطنين عام  2007على الطواقم الطبية
والمتمثلة بإطالق النار المباشر والتعديات الجسدية واللفظية والقاء الحجارة وعرقلة وصولها إلى المصابين
مباشر (إطالق نار واعتداء جسدي) على سيارات اإلسعاف وأطقمها في
ا
والمرضى ،تم تسجيل  36هجوما
القدس ،ورفح وبلعين ،ونابلس ،وجنين ،ورام اهلل ،وبيت لحم وغزة ،ما أدى إلى إصابة  13شخصا من أفراد
طواقم الطبية ،والحاق أضرار مادية بـ  16سيارة إسعاف ،من ضمنها سيارة دمرت بالكامل ،مخالفة بذلك
قواعد القانون الدولي اإلنساني الواجب تطبيقها زمن االحتالل الحربي(اون الين إنسان.)2008 ،
شكلت العمليات الحربية واسعة النطاق واالجتياحات التي نفذتها قوات االحتالل في األراضي
الفلسطينية المحتلة نموذجا صارخا على ممارسة قوات االحتالل عمليات اإلرهاب والتخويف ضد العاملين
في الطواقم الطبية الفلسطينية ورجال المهمات اإلنسانية ،وذلك بهدف منعهم من إجالء الضحايا من
الشهداء واخالء الجرحى والمصابين والمرضى ،الذين يسقطون خالل تنفيذ االجتياحات ،وقد نتج عن هذه
الممارسات تدهور في إمكانية تقديم خدمات التطبيب واالستشفاء لهؤالء األشخاص ،واستشهاد العديد من
الحاالت نتيجة المضاعفات الصحية ،وقد اجتاحت قوات االحتالل معظم المدن والبلدات والقرى
الفلسطينية(المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،2007 ،ص.)42 :43
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بالرغم من وجود قوانين دولية تنص على حماية األفراد واألطقم الطبية ،إال أن هذه القوانين عجزت
عن حماية المنشآت واألفراد واألطقم الطبية ،فمنذ عام  2000وحتى عام  2008واسرائيل تمارس
انتهاكاتها ضد المنشآت واألفراد واألطقم الطبية ،بل تزيد إسرائيل وتنوع في أساليبها اإلرهابية تجاه
المؤسسات الطبية ،فأصبحت المنشآت الطبية هدفا من ضمن أهداف إسرائيل في الحروب تجاه األراضي
المحتلة.

.2.2.4االعتداءات اإلسرائيلية على األفراد والطواقم الطبية (.)2014-2008
في هذه الفترة كانت االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع الصحة أكثر جرأة وشراسة ،وخاصة وأن
هذه الفترة شهدت حروب طاحنة على قطاع غزة ،لم يفرق فيها االحتالل بين مدني وعسكري أو بين
العسكري وبين المسعف ،أو بين المقر العسكري والمستشفى ،فالضربات كانت تشمل كل شيء موجود
تستهدف اإلنسان الفلسطيني أينما وجد وأي كان عمله.
استهدف الجيش اإلسرائيلي العديد من المنشآت الطبية ،وسيارات اإلسعاف ،بمستشفيات قطاع غزة،
ومراكز رعاية صحية أولية ،وسيارات إسعاف ،وقد مثلت تلك االعتداءات تقويضا لعمل رجال الطواقم
الطبية وفرق اإلسعاف ،حيث فارق الحياة العديد من الجرحى الذين تركوا ينزفون في أماكن أصابتهم ،وبلغ
عدد االعتداءات على الطواقم الطبية عام  2009حوالي  455حادثا(عيتاني؛ دغلس ،2011 ،ص.)55-53

إن عمليات قتل واصابة أعضاء الطواقم والفرق الطبية ،التي ارتكبتها قوات االحتالل ،لم تكن فقط
بسبب االستخدام المفرط للقوة العشوائية ،وعدم تفريق الجيش اإلسرائيلي بين العسكريين من ناحية والمدنيين
ورجال المهمات الطبية من ناحية أخرى ،بل كانت عمليات تهدف إلى ترويع وترهيب رجال المهمات
الطبية ،ومنعهم من تقديم أي نوع من الخدمات الصحية والعالجية للجرحى والمرضى ،ففي 2008\1\15
تم استهداف مستشفى القدس التابع للهالل األحمر الفلسطيني ،واندلعت النيران فيه ،فهرع مئات المصابين
والمرضى من المستشفى إلى خارجه (عيتاني؛ دغلس ،2011 ،ص.)56
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خطر على االحتالل فهو يسعى إلى بقاء
ا
من الواضح أن عملية شفاء المواطن الفلسطيني تشكل
المواطن الفلسطيني مريضا أو بقائه مصابا ينزف ،فاالحتالل يعمل جاهدا من أجل عدم عالج
الفلسطينيين ،وهذا كان واضحا من خالل استهدافه للطواقم الطبية وعرقلة عملها ومنع وصولها إلى
المصابين .نستنتج مما سبق إن ممارسات االحتالل اإلسرائيلي ،تعد خرقا واضحا التفاقية جنيف الرابعة
لعام  1949بشأن حماية المدنيين زمن الحرب ،وخرقا للبروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف ،والتي
كفلت حماية الطواقم الطبية.
ومن أبرز التحديات التي واجهت القطاع الصحي أثناء حرب(( )2009-2008ابو عزيز،2010 ،
ص:)96

 .1استهداف الطواقم الطبية ،من المسعفين ،وسيارات اإلسعاف بشكل متعمد.
 .2استهداف المؤسسات الصحية.
 .3صعوبة نقل الجرحى إلى أماكن آمنة أو إخالء الشهداء والجرحى ،أو نقلهم خارج أراضي السلطة
الفلسطينية.
 .4استهداف المؤسسات الصحية الدولية ،مثل الصليب األحمر.
 .5النقص الحاد في األصناف الدوائية والمستلزمات الطبية.
 .6انقطاع التيار الكهربائي فترة الحرب واالعتماد على المولدات الكهربائية.
 .7النقص الحاد في الوقود الالزم للمستشفيات.
بعد االطالع على هذه التحديات التي واجهت القطاع الصحي أثناء حرب  2008فإننا نستنتج أن العمل
الصحي كان يعاني كثي ار من االحتالل ،فحجم هذه التحديات يحول دون تقديم خدمة صحية للمواطنين،
فهي كفيلة بإيقاف العمل الصحي كليا ،وهنا يجب أن نبحث في كيفية تقديم هذه الجرائم إلى العالم كي
يعاقب االحتالل على ما اقترفه بحق الفلسطينيين ،وكي يتم ردعه عن استخدام نفس السياسة فيما بعد.
أشارت البيانات إلى أن  %77.8من األسر عانى أحد أفرادها على األقل من عرض واحد من األعراض
النفسية نتيجة الحرب  ،كنت أعلى نسبة في دير البلح ،وأدنى نسبة في رفح  ،ومن بعض األعراض التي
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عانى منها األسر فردا واحدا منها على األقل ،الخوف والوحدة ،والظالم ،اضطرابات النوم ،عصبية زائدة،
ونكد ،والتبول أثناء النوم ،والتفكير بالموت (الصوراني ،2011 ،ص.)251:250

ساهمت االنتهاكات اإلسرائيلية عام  2011بالتأثير سلبا على كافة مجاالت الحياة للشعب
الفلسطيني ،وعلى القطاعات الحيوية والخدمات المقدمة من قبل السلطة الفلسطينية لمواطنيها ،بسبب
العراقيل التي تضعها دولة االحتالل أمام جهود السلطة للنهوض باألوضاع االقتصادية والمعيشية واألمنية،
األمر الذي يتطلب إنهاء االحتالل وحالة الحصار المفروضة على قطاع غزة ،حيث يحرم الحصار المئات
من مرضى القطاع من تالقي الخدمات الطبية الالزمة في مستشفيات الضفة الغربية بما فيها القدس
المحتلة ،جراء سياسة اإلغالق التي فرضتها السلطات اإلسرائيلية على قطاع غزة ،حيث استشهد في هذا
ر لمنعهم من المرور عبر حاجز إيريز ( الهيئة المستقلة لحقوق
العام ثالثة مرضي من بينهم طفل ،نظ ا
اإلنسان ،2011 ،ص.)36-25

هاجمت إسرائيل عام  2012قطاع غزة بحجة تعرض إسرائيل لهجمات صاروخية من قطاع غزة
خالل عام  2011التي كانت تطلق عليها كرد فعل على االحتالل وتصرفاته اتجاه الفلسطينيين (نحاس،

 ،2013ص .)135وأطلقت عليه اسم "عامود السحاب" (هالل ،2013 ،ص )12؛ وارتكبت إسرائيل خالل هذه
الحرب سلسلة مجازر أودت بحياة عائالت كاملة ،ونفذت أكثر من  1500غارة على قطاع غزة ،حيث
استشهد في هذه الحرب التي استمرت  8أيام أكثر من  162فلسطينيا ،بينما وصل عدد المصابين
 1222مصابا (جريدة الشرق األوسط.)2012/11/23 ،

بدأت تدخل المساعدات الطبية والكوادر البشرية إلى قطاع غزة مع وجود بعض العقبات نتج عنها
فقدان بعض الشهداء ،لعدة أسباب أبرزها شل الحركة على المعابر ونقص األجهزة والدواء والمستهلكات
الطبية ،كما أن المساعدات لم تكن بالحجم المطلوب؛ بسبب المعيقات التي كانت تعترض طريقها،
المتمثلة باستهداف العدو الصهيوني لكل من له عالقة بالقطاع الصحي ،فقد تم قصف  17سيارة إسعاف،
واستشهد أكثر من عشرين موظفا من العاملين في المؤسسات الطبية ،إضافة إلى استهداف مرافق ومراكز
و ازرة الصحة بشكل مباشر ،منها مستشفى الشهيد محمد الدرة ،ومركز بيت الهيا ،وغيرها مما تسبب بوفاة
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بعض المرضى جراء العدوان اإلسرائيلي (وكالة فلسطين االخبارية)2012 ،؛ وبلغ عدد المستشفيات المستهدفة
 4مستشفيات ،وتضرر  6وحدات وعيادات صحية (مؤسسة مهجة القدس.)2016 ،
تعرض قطاع غزة إلى عدوان إسرائيلي واسع في الفترة  2014/8/26–2014/7/7استمر 51
يوما ،ويعد هذا العدوان الذي أطلقت عليه "إسرائيل" عملية "الجرف الصامد" ،هي الحرب الثالثة التي تشنها
"إسرائيل" على القطاع خالل ست سنوات؛ بعد حرب  ،2009-2008وحرب  .2012وكان واضحا أن
الجيش اإلسرائيلي مارس سياسة االنتقام من المدنيين في قطاع غزة بشكل كبير؛ وتمثلت الصورة األبرز
لذلك في عمليات القتل الجماعي للسكان العزل في بيوتهم ،ما يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية
ومواثيق حقوق اإلنسان (صالح وآخرون ،2014 ،ص.)34
وكان قطاع غزة قد خضع قبل الحرب ألوضاع إنسانية قاسية نتيجة تقيد حركة السكان والسلع
ونقص الخدمات األساسية من الغذاء واإلمدادات الطبية (الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ،2014 ،ص.)32

تعرضت المنشآت الطبية الفلسطينية خالل حرب  2014لكارثة صحية ،بسبب نقص مزمن في
األدوية والمستلزمات الطبية الضرورية ،ولم تسلم المرافق الصحية والطبية من القصف اإلسرائيلي على
قطاع غزة ،فقد تضررت  17مستشفى و 50عيادة رعاية صحية أولية ،نتيجة القصف ،وتم إغالق 6
مستشفيات و 28عيادة رعاية صحية أولية ،ودمرت  16سيارة إسعاف ،واستشهد  ،23وأصيب  83من
أفراد الطواقم الطبية (شركاء السالم والتنمية من أجل فلسطين ،2014 ،ص.)5:4

قصفت قوات االحتالل أثناء حربها على قطاع غزة عام  2014مستشفى القدس وعيادة الشهيد
خليل الوزير التابعين للجمعية الهالل األحمر الفلسطيني ،وقد نتج عن القصف أضرار كبيرة أصابت
المباني التابعة للجمعية ،حيث انهارت أجزاء من مبني القدس واشتعلت النيران فيه ،كما دمرت األجهزة
والمعدات الطبية في عيادة الشهيد خليل الوزير ،ويعتبر استهداف المبني جريمة وخرق لجميع أحكام
القانون الدولي اإلنساني والتي تحرم الهجوم على المستشفيات والعيادات واعاقة تقديمها خدمات العالج
والرعاية للجرحى والمرضى ،وتعرضت الطواقم الطبية التابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني أثناء
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الحرب إلى اإلسرائيلية للقصف ،مما أدى إلى استشهاد مسعفين ،واصابة أربعين آخرين ،وتدمير عشرين
سيارة إسعاف تابعة للجمعية (مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،2014 ،ص.)1

وفق المادة الثامنة الفقرة (ب) من ميثاق النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ،1998
فإن تعمد توجيه هجمات ضد المباني ،والوحدات الطبية ،ووسائل النقل ،واألفراد من مستعملي الشعارات
المميزة المبينة في اتفاقيات القانون الدولي ،تعتبر جرائم حرب (درعاوي.)84 ،2001 ،

تأثرت المنشآت الصحية في غزة وتوقف بعض المستشفيات والمراكز الصحية ،وأصبح القطاع على
وشك حدوث كارثة حقيقية تهدد حياة المرضى والجرحى ،نتيجة حرب  2014وقصف محطة توليد
الكهرباء وقطع الكهرباء اكثر من  15يوميا وتوقف دخول الوقود الالزم لمولدات الكهرباء (شركاء السالم
والتنمية من أجل فلسطين ،2014 ،ص.)5

يذكر أن االنتهاكات المباشرة لالحتالل على الطواقم الصحية خالل الحروب هي جزء من
االنتهاكات ،فهناك انتهاكات غير مادية لصحة المواطن الفلسطيني ،فإن شن حرب شرسة على فترة
طويلة ،بالتأكيد يؤثر سلبا على الصحة النفسية للمواطنين ،وهذا يعتبر عقابا نفسيا جماعيا للشعب
الفلسطيني ،حيث يقع تحت النار لمدة  51يوما ،مع عدم الشعور باألمان بسبب استهداف المدنيين ،فهذا
يشكل انتهاكا صارخا للصحة النفسية للمواطنين.
كان عام  2014أسوأ األعوام وأكثرها دموية في تاريخ الشعب الفلسطيني ،وذلك بتواصل قيام دولة
االحتالل اإلسرائيلي وبشكل يومي بشن االعتداءات الممنهجة ضد األرض واإلنسان في األراضي
الفلسطينية المحتلة ،وانتهاك حقوق اإلنسان الفلسطيني وتدمير مكونات الحياة األساسية للشعب الفلسطيني
وممتلكاته ،وبلغت االعتداءات ذروتها مع قيام االحتالل بعدوان عسكري واسع النطاق في قطاع غزة
بتاريخ  ،2014\7\7مما أسفر عن ارتكاب جرائم وصفت بانها جرائم حرب ،والحق دمار في البنية
التحتية لقطاع غزة(الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ،2014 ،ص.)31

تشكل اإلعتداءات اإلسرائيلية على الطواقم والمؤسسات الطبية الفلسطينية انتهاكا واضحا التفاقية جنيف
الرابعة لعام  ،1949فقد أوضحنا في الفصل الثاني مواد وبنود اتفاقية جنيف ،ويهذه االنتهاكات ،يكون
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االحتالل خالف االتفاقيات الدولية المتعلقة بالصحة ،فالمادة ( )20تنص على أنه يتمتع األشخاص الذين
يعملون في المؤسسات الطبية واسعاف الجرحى بالحماية واالحترام ،ووفق المادة ( )12من البروتوكول
جنيف لعام  ،1977يجب حماية الوحدات الطبية ،وأال تكون هدفا ألي هجوم.
يتبين لنا مما سبق أن شن الحروب على قطاع غزة له مؤثرات سلبية عديدة على قطاع الصحة،
وهي كاآلتي :أوال انتهاكا للصحة النفسية للمواطنين ،وثانيا انتهاكا للصحة البيئية من خالل تلوث الجو
وتلوث المزروعات ،وثالثا انتهاكا للطواقم الطبية التي تعمل على إجالء المصابين ،ورابعا انتهاك بقصف
المستشفيات واالعتداء عليها ،وخامسا تضيق الخناق على حركة الكوادر الطبية وعرقلة حركتها ،وسادسا
الحصار المفروض على قطاع الصحة من قبل االحتالل.
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المبحث الثالث
أثر الحصار اإلسرائيلي على القطاع الصحي الفلسطيني
تشكل المعابر البرية في غزة المخرج الوحيد لسكانه ،فهو يرتبط بالعالم الخارجي عن طريق ستة
معابر ،معبر بيت حانون "إيريز" و أغلقت "إسرائيل" المعبر بشكل كامل أمام الفلسطينيين عام ،2007
ومعبر ناحل عوز وهو مخصص لضخ الوقود والغاز إلى قطاع غزة ،ومعبر المنطار "كارني" ،ويعد
المعبر التجاري األساسي للقطاع ،إال أنه إغالق بشكل كامل بوجه عمليات التصدير ،أما فيما يتعلق
بعمليات االستيراد فقد شهد عمليات تشغيل محدودة ،ومعبر صوفا ويعمل كبديل ثانوي لمعبر المنطار،
الستيراد االحتياجات اإلنسانية وبشكل جزئي وغير منتظم ،ومعبر كرم أبو سالم وهو مخصص الستيراد
البضائع من مصر عبر "إسرائيل" ،واعتمده االحتالل الستيراد محدود للبضائع ذات الطابع اإلنساني،
ومعبر رفح ،وهو المعبر الوحيد المخصص لحركة األفراد خارج القطاع ،ومجهز لنقل البضائع ،إال أنه لم
يستخدم لهذه الغاية بسبب الرفض اإلسرائيلي لذلك ،وتسيطر "إسرائيل" على هذه المعابر سيطرة كاملة(مركز
الزيتونة للدراسات واالستشارات ،2008 ،ص.)9 :10

جائر ،فما بالك عندما
ا
حصار
ا
يعتبر منع الخروج أو الدخول عبر المعابر التي يتحكم بها االحتالل
يتعلق الموضوع بالقطاع الصحي ،فإنه يكون جريمة نكراء ،فاالحتالل يمارس حصا ار على القطاع
الصحي من خالل تضيق الخناق على دخول األدوية والمعدات الطبية ومنع السفر للعالج بالخارج ومنع
األطباء من السفر لحضور المؤتمرات ولتطوير قدراتهم الطبية ،كل ذلك يعتبر انتهاكا للقطاع الصحي،
وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث بالتفصيل.

 .1.3.4دور الحصار اإلسرائيلي في نقص األدوية والمعدات الطبية:
يعاني قطاع غزة من نقص في األدوية والمعدات الطبية ،وأن هذا النقص حسب القوانين الدولية
يجب أن تغطيه دولة االحتالل ،ولكن االحتالل يمتنع عن سد هذا النقص ،بل هو من يفرض هذا النقص
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من خالل الحصار ،االحتالل ال يكتفي بتقصيره في المجال الطبي بل يساهم بشكل قبيح في التضيق على
األدوية والمعدات األساسية من أجل صحة سليمة.
حصار على األراضي الفلسطينية ،من أجل تضيق الخناق
ا
منذ اندالع االنتفاضة فرضت إسرائيل
على الشعب الفلسطيني واجباره على االستسالم والقبول بالشروط اإلسرائيلية ،وايقاف االنتفاضة ،ونتيجة
فشل السياسة اإلسرائيلية ،استمرت في تشديد حصارها على األراضي الفلسطينية ،وخاصة قطاع غزة؛ وفي
حصار على قطاع غزة بشكل كامل ،تمثل في إغالق المعابر ،ومنع إدخال
ا
عام  2007فرضت إسرائيل
البضائع (أبو مدللة؛ أبو حطب ،2014 ،ص.)8

أحكمت إسرائيل قيودها على الفلسطينيين التي هدفت إلى تعزيز إجراءات عزل السكان المدنيين
الفلسطينيين ،وبشكل خاص سكان قطاع غزة ،التي تحكم إغالقه وفصله بشكل تام عن امتداده الجغرافي
في الضفة الغربية ،فيما واصلت السلطات المحتلة حظر غالبية دخول السلع والبضائع األساسية الضرورية
للسكان( ،المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،2011 ،ص .)38 :37

استخدمت إسرائيل سياسة الحصار المادي ضد السلطة الفلسطينية ،وأوقف عملية تحويل أموال
الضرائب والمساعدات المالية من قبل إسرائيل والدول المانحة إلى السلطة الفلسطينية ،قد خلق نقصا حادا
في األدوية واألجهزة الطبية داخل المستشفيات في الضفة الغربية وقطاع غزة التي تديرها السلطة ،ونتيجة
لذلك نفدت بعض أصناف األدوية كليا ،بسبب رفض الشركات المنتجة والمصدرة لألدوية تزويد
المستشفيات وذلك بسبب الديون المتراكمة على و ازرة الصحة ،على ضوء هذا الوضع يضطر الكثير من
المرضى الحصول على األدوية المطلوبة من الصيدليات الخاصة ،باإلضافة لذلك يوجد نقص في األجهزة
الطبية ،ومواد عمل فحوصات التحاليل المخبرية ،ومواد التخدير ،وغيرها من المستلزمات الطبية (لجديلي،
 ،2006ص.)90 :91

ويعاني المواطنون من مصاعب في الوصول إلى الرعاية الصحية ،نتيجة إضراب موظفي الرعاية
الصحية ،بسبب األزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية (مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،
 ،2008ص.)14-12
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أدي استمرار الحصار اإلسرائيلي على الفلسطينيين إلى تقويض الظروف المعيشية واإلنسانية
لمواطني القطاع ،وفرضت إسرائيل قيود على حرية الحركة والتنقل للمواطنين من قطاع غزة عبر المعابر
كعقاب جماعي ضدهم ،وساهم الحصار في تدهور حالة حقوق اإلنسان ،وتقليص فرص العمل والوصول
إلى مصادر كسب العيش ،والتمتع بالخدمات الصحية (الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ،2014 ،ص.)37

من المعروف أن الحصار يعد عقابا جماعيا ،وحسب القوانين الدولية فإن العقاب الجماعي محرم،
ولكن االحتالل يستخدم العقاب الجماعي بشكل صارخ ،فهو يفرض حصار على كل شيء حتى القطاع
الصحي ال يسلم من هذا الحصار.
واستمرار التدهور الشديد في كل القطاعات الخدماتية وخصوصا القطاع الصحي ،وقد سجلت
معظم المنظمات والهيئات الدولية ،كمنظمة الصحة العالمية هذا التدهور ،والذي كان ظاه ار في مجال
التغذية ،حيث ارتفعت نسبة حاالت سوء التغذية (اإلدارة العامة للرعاية الصحية األولية ،2009 ،ص)20؛
وتضاعف حاالت سوء التغذية خاصة في قطاع غزة ،مما أدي إلى تزايد حاالت فقر الدم ،وااللتهابات
وأمرض أخرى ،ومن آثار الحصار أيضا تعطيل حمالت التطعيم ضد األمراض المختلفة (الجديلي،2006 ،
ص.)87

يعاني الفلسطينيون من أوضاع صحية صعبة نتيجة الحصار الذي فرض على القطاع ،حيث نتج
عن هذا الحصار تداعيات خطيرة على الوضع الصحي لسكان القطاع ،وتدهورت جودة الرعاية الصحية
في األراضي الفلسطينية المحتلة ،نتيجة القيود التي تفرضها إسرائيل على حرية حركة الفلسطينيين ،ويعاني
المواطنون من مصاعب في الوصول إلى الرعاية الصحية ،بسبب اإلغالق وتدهور الظروف االقتصادية
ونقص اللوازم الطبية وعدم كفاية الصيانة للمعدات الطبية (مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،2008 ،
ص.)14-12

يتصف الحصار بالجائر ،الذي يستهدف جميع مناحي الحياة بما فيها الخدمات الصحية التي
عانت من الحصار على األموال واألدوية والمستهلكات الطبية واألجهزة وقطع الغيار وصيانة البنية التحتية
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لجميع مرافق الصحة وخصوصا المستشفيات ،ونقص الوقود والكهرباء ،ومنع العالج بالخارج (اإلدارة العامة
للمستشفيات ،2009 ،ص.)4

وقد اضطرت و ازرة الصحة في غزة إلى اتخاذ بعض اإلجراءات الطارئة بسبب الحصار ،قلصت
بموجبها الخدمات الصحية العامة ،بما في ذلك العمليات الجراحية في بعض المستشفيات ،ووقف تقديم
بعض الخدمات الصحية األساسية كعيادات األسنان ،العيادات العامة والعيادات الخارجية ،كما أعلنت
و ازرة الصحة عن تقليص العمل في العديد من العيادات ،واألقسام األخرى في مشافي القطاع ،بما في ذلك
العمليات الجراحية ،ووقف جزء كبير من خدمات الفحوص المخبرية والتصوير الطبي وعمليات جراحة
المناظير والمسالك والعظام واألعصاب ،وتقليص الخدمات الصحية في بعض أقسام الرعاية الصحية
األولية والمستشفيات ( الزيناتي ،2013 ،ص.)140

أدى الحصار واغالق المعابر والعراقيل واإلعاقات الطويلة المفروضة على دخول البضائع إلى
نقص حاد في األدوية واألجهزة الطبية ،خاصة في قطاع غزة ،وتسبب ذلك في وفاة بعض المرضى
وخاصة مرضي الفشل الكلوي بسبب عدم الدواء نتيجة الحصار (الجديلي ،2006 ،ص.)91

تفاقم تدهور األوضاع الصحية في قطاع غزة مع تشديد قوات االحتالل حصارها واغالقها الكامل
لقطاع غزة ،ونتج عن تشديد الحصار واغالق المعابر نقص شديد في المستلزمات الطبية ،ونفاذ بعض
أنواعها الضرورية الالزمة للمرضى من ذوي األمراض الخطيرة كالسرطان والصرع ،والفشل الكلوي ،ما
عرض حياة المئات من المرضى للخطر المتزايد ،وصعوبة تحويل الحاالت الحرجة من مرضى قطاع غزة
إلى مستشفيات الضفة الغربية ،والخارج (المركز الفلسطيني ،لحقوق اإلنسان ،2007 ،ص.)48 :49

تعرضت األدوية والمستلزمات الطبية في قطاع غزة للنقص الحاد كما ونوعا ،نتيجة الحصار
واإلغالق الذي تفرضه "إسرائيل على القطاع؛ حيث تعاني مستودعات األدوية من نقص خطير في العديد
من أنواع األدوية قدرت بـ 140نوعا ،في حين أشار مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية إلى أنه
خالل شهر ديسمبر  ،2007لم يتوافر لدى و ازرة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة نحو  %25من األدوية
الضرورية ،ونحو  %34من المستلزمات الطبية الضرورية ،وفي  2007/10/22أغلق غرف العمليات
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في مستشفيات القطاع؛ نظ ار لنفاد غاز النيتروز الالزم لتخدير المرضى .وأكد الناطق باسم الو ازرة ،خالد
راضي ،أن إسرائيل أبلغت الشركة الوسيطة التي تقوم باستيراد الغاز ونقله إلى غزة بقرار منع إدخال الغاز
ألسباب أمنية (مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،2008 ،ص.)12-10

ال يوجد أي مبرر يمكن أن يكون ذريعة لمنع أي نوع دواء ،ولكن االحتالل يقوم بذلك بدون مراعاه
لألخالق العامة وللقوانين الدولية ،األدوية تستخدم ألناس مرضى ،والمريض حالة إنسانية ومن يمنع
عالجه فانه ينتهك القوانين الدولية ،واالحتالل يقوم بمنع عالج المواطنين من خالل فرض حصار على
أنواع عديد لألدوية وللمعدات الطبية.

 .2.3.4الحصار الكهربائي اإلسرائيلي وأثره على القطاع الصحي الفلسطيني:
أعلنت إسرائيل أن قطاع غزة "إقليم معاد" وصرحت أنها ستقلص ،تبعا لذلك ،إمداد غزة بالوقود
والكهرباء ،وأيدت المحكمة العليا اإلسرائيلية خطة الدولة الرامية إلى تقليص إمداد غزة بالوقود .ووفقا
للمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،فقد تقلصت اإلمدادات بالوقود بأكثر من  50في المائة منذ قرار وقف
تزويد غزة بالوقود في أكتوبر ( 2007دوغارد ،2008 ،ص)10؛ وأصبح انقطاع التيار الكهربائي في قطاع
غزة سمة بارزة تكاد تكون ثابتة من مظاهر المعاناة الناجمة عن الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة ،األمر
الذي ترك تأثي ار سلبيا على كافة األنشطة االقتصادية وكافة أوجه الحياة الصحية واالجتماعية والنفسية
(الصوراني ،2011 ،ص.)250 :251

منذ عام  2007والمؤسسات الصحية في قطاع غزة تعاني من انقطاع الكهرباء ألكثر من 12-8
ساعة يوميا ،كما قررت شركة الكهرباء اإلسرائيلية عام  2008وبتعليمات من و ازرة الدفاع اإلسرائيلية
تخفيض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة بنسبة  . ،5ميغاوات أسبوعيا ،مما يؤثر على توفير الرعاية
الصحية للمدنيين في قطاع غزة(منظمة الصحة العالمية ،2010 ،ص.)10

استمرت إسرائيل في استهداف البنية التحتية لكهرباء في األراضي الفلسطينية ،ولم تتوقف إسرائيل
منذ اندالع االنتفاضة عن سياساتها المستمرة تجاه ضرب البنية التحتية لكهرباء ،وتهدف من وراء ذلك
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تضيق الخ ناق وتشديد الحصار على الشعب الفلسطيني والحد من أي محاولة فلسطينية لبناء مؤسسات
الدولة الفلسطينية.
قام الجيش اإلسرائيلي في يوليو  2014بعملية عسكرية على قطاع غزة ،واستمرت مدة  51يوما،
وتكبد أهل القطاع خسائر بشرية ومادية فادحة ،وخالل الحرب استهدف الجيش اإلسرائيلي قطاع الكهرباء،
ملحقا األضرار على مختلف قطاعات الحياة في الواقع الفلسطيني ،فتم استهداف خطوط الكهرباء الرئيسة
وشبكة الكهرباء المحلية ،وقصف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة في  29يوليو وتعطيلها كليا
عن العمل ،مما تسبب في حرمان ما يقارب مليوني فلسطيني من أبسط احتياجاتهم اإلنسانية األساسية،
وهدد بكارثة إنسانية خطيرة ،حيث إن فترات انقطاع الكهرباء تتجاوز  15ساعة يوميا مما سبب أض ار ار
جسيمة وواسعة على مختلف القطاعات ،وخاصة القطاع الصحي(شركاء السالم والتنمية من أجل فلسطين،
 ،2014ص.)3 :4

يعد انقطاع التيار الكهربائي شكال من أشكال العقاب الجماعي الذي يواجه الشعب الفلسطيني،
ووفق صحيفة هآرتس اإلسرائيلية فإن سياسة قطع الكهرباء خطة إسرائيلية لمعاقبة الشعب الفلسطيني،
ويتضرر من هذه السياسة بشكل مباشر القطاع الصحي الفلسطيني ،وخاصة المستشفيات ،بحيث ال
تستطيع القيام بواجبها اإلنساني تجاه الشعب الفلسطيني إجراء عمليات جراحية للمرضى الفلسطينيين
(عمارة ،2014 ،ص.)168

أدي نقص كميات الوقود والكهرباء التي تحصل عليها و ازرة الصحة بسبب الحصار واإلغالق
واإلجراءات اإلسرائيلية إلى ما يلي(وحدة نظم المعلومات الصحية بو ازرة الصحة الفلسطينية ،2009 ،ص:)22 :23

 -1توقف العديد من العمليات الجراحية بالمستشفيات.
 -2توقف محطات توليد األكسجين.
 -3ازدياد معاناة مرضى الفشل الكلوي.
 -4تعطل عمل المكيفات المركزية في المستشفيات.
 -5التأثير على صالحية وحيوية وحدات الدم والبالزما المخزنة فيها.
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 -6تلف التطعيمات الخاصة باألطفال ،مما أدي إلى وجود عجز في بعض التطعيمات.
 -7عدم توفير قطع غيار للصيانة المولدات الكهربائية التابعة لو ازرة الصحة بسبب الحصار.
هذه المعاناة تصنف إلى معاناة إنسانية قاسية تستحق الشفقة ،فأين المجتمع الدولي الذي يدعي
الحقوق والحريات ،أم أن هذا المجتمع ال يعي جيدا حقيقة المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني ،من
المسؤول عن عدم إيصال الحقيقة للمجتمع الدولي ،فمشكلة الكهرباء تمس جميع مناحي الحياة ،لماذا لم
يتم العمل على حلها طوال عشر سنوات من االنقطاع ،فهناك تقصير كبير من المسؤولين الفلسطينيين في
هذا المجال ،فيجب أن يكونوا على قدر المسؤولية ،وأن يقوموا بالتزاماتهم تجاه مشكلة الكهرباء.
يعد مجمع الشفاء الطبي ،أكبر المستشفيات الفلسطينية ،ويقع وسط قطاع غزة ،ويقدم الرعاية
الصحية لمعظم سكان القطاع ،وهو مالذ الحاالت الحرجة والخطيرة ،ويعمل في المجمع  1400موظف
بين طبيب وموظف أداري ،وفيه  600سرير ،وقد تأثر المجمع الطبي بسبب سياسة الحصار ،حيث حال
دون وصول اإلمدادات الطبية ،ونقص الوقود ،الذي يحتاجه المجمع لتشغيل المولدات عند انقطاع التيار
الكهربائي عنه ،وقد بلغ عدد أصناف األدوية غير المتوفرة بسبب الحصار  54نوعا ،و 107أنواع من
األدوات ،واالحتياجات ،واللوازم الطبية والمساندة (المركز الفلسطيني ،لحقوق اإلنسان ،2007 ،ص.)49

اشتكى أفراد الطاقم الطبي والمرضى في القسم من انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ عن المستشفى
طيلة النصف الثاني من عام  ،2006بسبب قصف قوات االحتالل لمحطة توليد الكهرباء فجر
 ،2006\6\28ويؤدى انقطاع التيار الكهربائي أثناء قيام األطباء والممرضين بإجراء عملية غسيل الكلى
للمرضى ،وأثناء جلوسهم على األجهزة الطبية الخاصة بذلك ،إلى حدوث تجلط بالدم لدى المرضى
وينعكس بشكل خطير على حياتهم ،وقد تأثرت أوضاع المرضى الصحية بشكل خطير ،كاد أن يودي
بحياة بعض المرضى ،كما أن مشكلة تجلط الدم لدى المرضى أثناء غسيل الكلى تحدث رغم وجود
مولدات كهرباء احتياطية في المستشفى ،فالمدة الزمنية بين قطع الكهرباء وتشغيل المولدات ،كفيلة بتجلط
دم المرضى(المركز الفلسطيني ،لحقوق اإلنسان ،2007 ،ص.)50
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أصبح الوضع في قطاع غزة يمثل خط ار على صحة وعافية سكان قطاع غزة ،وعلى المرافق
الصحية ،وقد أثر نقص الوقود والكهرباء على القطاع الصحي الفلسطيني ،بحيث توقفت العديد من
العمليات الجراحية ،كما توقفت محطات األكسجين؛ ألنها بحاجة لتيار كهربائي قوي ال توفره المولدات
الكهربائية الصغيرة ،باإلضافة إلى انخفاض عمل أقسام األشعة بنسبة  %50من طاقتها ،وازدياد معاناة
مرضى الفشل الكلوي نتيجة تعطل ووقف عمل وحدات غسيل الكلى بسبب انقطاع الكهرباء ،وتوقف عمل
المكيفات المركزية في المستشفيات مما يؤثر سلبا على العمل خاصة في األماكن المغلقة مثل غرف
العمليات والعناية المركزة ،ويؤدي انقطاع الكهرباء إلى التأثير على صالحية وحيوية وحدات الدم المخزنة
والتي قد تتلف النقطاع الكهرباء أكثر من ساعتين(منظمة الصحة العالمية ،2010 ،ص.)10 :11

إن مشكلة الكهرباء تؤثر سلبا على عمل المستشفيات وهذا االنتهاك واضح من شأنه عرقلة عمل
القطاع الصحي بشكل عام ،وهناك كوارث صحية أخرى ناتجة عن أزمة الكهرباء مثل االختناق بسبب
استخدام الشموع أثناء انقطاع الكهرباء ،أو الموت بسبب استخدام الفحم ،أو الحرائق جراء أزمة الكهرباء
التي راح ضحيتها كثير من المواطنين ،ولكن المشكلة األخطر الناتجة جراء أزمة الكهرباء هي الصحة
النفسية للمواطنين ،فإن انقطاع الكهرباء المتواصل والمستمر لسنوات يسبب ضرر نفسي واكتئاب
للمواطنين ،خاصة في ظل غياب آفاق لحل هذه األزمة الخانقة.

 .3.3.4أثر الحصار اإلسرائيلي على العالج بالخارج:
تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بتوفير الخدمات الطبية للمواطنين ،إال أنه نتيجة عدم توفر كافة
الخدمات الطبية الالزمة للمواطن في هذه المؤسسات أو النخفاض طاقتها االستيعابية ،تلجأ السلطة
الوطنية إلى تحويل المواطنين للعالج في مؤسسات طبية خارج الوطن ، ،بحيث أصبحت تشكل عبئا ماديا
زرة الصحة الفلسطينية(الهيئة المستقلة لحقوق المواطن ،ص.)1
ثقيال على ميزانية و ا

يرى الباحث إن السبب الرئيس لملف العالج بالخارج ،السياسة اإلسرائيلية تجاه القطاع الصحي
الفلسطيني والتي تمثلت بتدمير البنية التحتية لقطاع الصحي الفلسطيني من خالل ضرب المستشفيات
واستهداف الطواقم الطبية ،واغالق القطاع ومحاربة التعليم ووضع العراقيل أمام تطوير التعليم في المجال
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الطبي ،وربط القطاع الصحي الفلسطيني باإلسرائيلي ،ومنع دخول األجهزة الطبية المتطورة والحديثة إلى
األراضي الفلسطينية ،واجبار السلطة بطريقة غير مباشرة على تخصيص جزء كبير من ميزانيتها المالية
لملف العالج بالخارج واستنزافها ماديا ،بحيث تنفق األموال بشكل مستمر ودائم على ملف العالج بالخارج
بدال من تطوير القطاع الصحي الفلسطيني ،واالعتماد على الذات ،وذلك بهدف محاربة بناء مؤسسات
الدولة وحرمان الفلسطيني من حقه في العالج واجباره على تركه وطنه من أجل البحث عن حياة كريمة،
جميعها عوامل ساهمت في بروز ملف العالج بالخارج.
تعصف بغزة أزمة إنسانية وهي كارثة من صنع اإلنسان كليا ويمكن تجنبها ،إذ أدى تشديد الحصار
اإلسرائيلي منذ  2007إلى محاصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ،وال يتوفر لديهم إال القليل من
المواد ،ويعتمد  %80من السكان على المعونات اإلنسانية التي تسمح الحكومة اإلسرائيلية بإدخالها ،وحتى
المرضى الذين هم بمسيس الحاجة للعالج الطبي غير المتوافر في غزة غالبا ما يمنعون من المغادرة حيث
تفتقر المرافق الطبية في غزة إلى الموظفين المتخصصين والمعدات الالزمة لمعالجة مجموعة من الحاالت
المرضية ،مثل مرض السرطان والقلب ،وتواجه المستشفيات نقصا شديدا في المعدات وقطع الغيار نتيجة
الحصار(منظمة العفو الدولية ،2008 ،ص.)1

أدى الحصار واغالق المعابر وصعوبة السفر إلى الضفة الغربية وللدول المجاورة إلى عدم
االطالع وقلة المعرفة لما وصل إليه قطاع الصحة من تطوير في البرامج واألدوات والمعدات الصحية،
في ظل الخسائر الفادحة التي مر بها قطاع الصحة على مدار سنوات طويلة منذ بداية االنتفاضة ،مرو ار
بالحصار والحرب واغالق المعابر(عمارة ،2014 ،ص)171؛ تتمثل آثار الحصار اإلسرائيلي على قطاع
الصحة في تقيد وصول المرضى إلى الخدمات الصحية ،خارج قطاع غزة ،كما يؤثر الركود االقتصادي
الناجم عن الحصار على أداء ومخرجات النظام الصحي (ابو عزيز ،2010 ،ص.)91

ال يمكن معالجة الكثير من المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة في مستشفيات قطاع غزة،
بسبب العجز الشديد في المرافق الصحية ،ونقص التجهيزات والمعدات الطبية ،ونقص الخبرات البشرية،
ويضطر المرضى إلى البحث عن بدائل لتلقي العالج الطبي خارج مشافي القطاع بتغطية مالية من و ازرة
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الصحة الفلسطينية في رام اهلل ،وتمر عملية تحويل المريض بإجراءات معقدة ،تؤدي إلى تأخير سفر وتنقل
المرضى من المستشفيات الفلسطينية ،وخاصة مرضى قطاع غزة ،إلى مستشفيات الخارج ،وقد توفي
العديد من المرضى بسبب رفض السلطات اإلسرائيلية منحهم تصاريح المرور عبر حاجز بيت
حانون(المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،2011 ،ص.)20

تعانى المستشفيات والعيادات واألطقم واإلسعافات في األراضي الفلسطينية من نقص كبير في
التجهيزات الطبية الحديثة ،منها جهاز الرنين المغناطيس (جهاز األشعة) ،كما تعانى المستشفيات
الفلسطينية من نقص في كميات الدواء نتيجة تزايد أعداد الجرحى والمرضى ،حيث كانت السياسة
اإلسرائيلية والحصار السبب الرئيس في حدوث خلل ونقص في المنشآت الصحية الفلسطينية ،واضطرت
بعض المستشفيات إلى تحويل عشرات المرضى من قطاع إلى المستشفيات المصرية لتالقي العالج
الكيماوي ،فيما تم تحويل مرضى الضفة الغربية إلى المستشفيات اإلسرائيلية(عمارة ،2014 ،ص.)167-164

رفضت إسرائيل منح مرضى من غزة تصاريح للخروج من القطاع للعالج ،وحسب البيانات الصادرة
من و ازرة الصحة الفلسطينية ،فقد بلغ عدد الحاالت المرضية التي رفض االحتالل السماح لها بالخروج
للعالج خارج القطاع ،تحت حجج أمنية وأسباب واهية ،أكثر من  900حالة مع نهاية نوفمبر (2007مركز
الزيتونة للدراسات واالستشارات.)2008 ،

وفي بعض الحاالت يمنع المريض من السفر بسبب منع المرافق له مما يجعل عملية تبديل المرافق
قاتلة للمريض ،فاإلجراءات الروتينية تأخذ فترة طويلة ،واالحتالل يتعمد التأخير في ذلك ،وفي حاالت كثيرة
كبير على حياة المريض.
خطر ا
ا
تشكل فترة تبديل المرافق
في ديسمبر  2009تقدم المرضى ب 1103طلب للسلطات اإلسرائيلية من أجل الحصول على
تصريح الجتياز معبر إيرز وتم رفض  %21من الطلبات ،ونتيجة لذلك لم يستطع المرضى من الوصول
إلى المستشفيات لحصول على العالج (منظمة الصحة العالمية ،2010 ،ص.)3
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كما أدى الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة إلى منع المرضى من السفر إلى الخارج وحرمانهم
من تالقى العالج في الخارج ،حيث بلغ عدد الوفيات من المرضى بسبب الحصار  337حالة وفاة حتى
منتصف ( 2009الصوراني ،2011 ،ص.)250 :251

أدى نقص الصيانة والكهرباء واألدوية وتجديد األجهزة الطبية ،وعدم إعادة تأهيل المستشفيات
والمراكز الطبية التي دمرت نتيجة العدوان اإلسرائيلي ،إلى زيادة الطلب على العالج خارج قطاع غزة
وخاصة إلى مصر واسرائيل ومستشفيات القدس الشرقية ،ويشكل الحصول على تصاريح للخروج للعالج
خارج القطاع معاناة كبيرة حيث إن نسبة كبيرة من الحاالت ال تمنح تصاريح من السلطات اإلسرائيلية
ألسباب تعتبرها أمنية ،كما يعاني الكثير من المرضى بسبب تأخر صدور التصاريح ،األمر الذي فاقم من
أحوالهم الصحية ،وأدى إلى العديد من الوفيات ،عالوة على ذلك ارتفاع فاتورة العالج خارج قطاع غزة
يرهق موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ،ويؤثر على قدرتها على تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية
إلى باقي المواطنين ،وتقدر تكلفة التحويالت إلى الخارج عام  2009ب 28مليون دوالر(منظمة الصحة
العالمية ،2010 ،ص.)12

مشكلة العالج بالخارج هي مشكلة من ثالث عناصر ،العنصر األول وهو المعرف للجميع وهو من
المرضى للسفر من أجل العالج تحت ذرائع عديدة ومنع مرافقيهم ،والعنصر الثاني هو منع وصول أطباء
من الخارج من أجل العالج في الداخل ،والعنصر الثالث منع المعدات الصحية التي تساعد في عالج
المرضى دون الحاجة إلى سفرهم للخارج ،وفي هذه العناصر فإن االحتالل هو المسؤول األول واألخير
عن هذه المشكلة التي يعاني منها كثير من المرضى ،وفي حاالت كثيرة أدت إلى وفاة المرضى.

 .4.4أثر الحواجز وجدار الفصل اإلسرائيلي على القطاع الصحي الفلسطيني:
عملت إسرائيل على تقطيع أوصال المجتمع الفلسطيني وتفكيك الترابط الجغرافي في الضفة الغربية،
ومصادر مساحات شاسعة بحجج أمنية ،والحفاظ على أمن إسرائيل ،فقد قامت بنشر الحواجز العسكرية
بين المدن والقرى الفلسطينية ،وعلى المداخل الرئيسة ،كما قامت ببناء جدار الفصل ،بهدف االستحواذ
على األرض الفلسطينية ،واستخدمت إسرائيل الحواجز والجدار لتضيق الخناق على المواطن الفلسطيني،
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كما هدفت من وراء بناء الجدار والحواجز إجهاض محاوالت السلطة الفلسطينية لبناء مؤسسات الدولة
فلسطينية ،بما فيها القطاع الصحي الفلسطيني ،ليس ذلك فقد بل عملت على تقيد وسائل النقل الطبية
ومنعها من ممارسة مهامها ،عزل المؤسسات الطبية الفلسطينية عن المواطن الفلسطيني وحرمانه من
االستفادة منها.

 .1.4.4أثر الحواجز على القطاع الصحي الفلسطيني:
تكرس الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش األمنية التي تقيمها إسرائيل في الضفة الغربية والمتواجدة
على مداخل القرى والمدن الفلسطينية واقعا مأسويا يزيد من معاناة الفلسطينيين ،وهي واحدة من أسوأ
مظاهر انتهاكات حقوق اإلنسان التي يقوم بها االحتالل ،حيث تؤثر على حياة األفراد في جميع جوانبها،
ولقد أوجد االحتالل إحدى أقسي وسائل العقوبات الجماعية ،متمثلة بالحواجز العسكرية التي تتسع رقعة
انتشارها الجغرافي لتشمل كل منفذ ومعبر ،وتتعامل قوات االحتالل مع الفلسطينيين عند الحواجز معاملة
ال إنسانية وتعيق وصول سيارات اإلسعاف إلى المرضى ونقلهم إلى المستشفيات دون مبرر ،ومن أشكال
المعاناة على الحواجز ،االنتظار المرهق ،والسير على األقدام لمسافات طويلة ،واعاقة الطواقم الطبية،
ونقل المرضى من سيارة إسعاف إلى أخرى ،مما يهدد صحة المرضى ،وقد بلغ عدد الحواجز في الضفة
ز (عيتاني؛ دغلس ،2011 ،ص.)69-77
الغربية عام  617 ،2010حاج ا

أعاقت الحواجز اإلسرائيلية المنتشرة على طرقات الضفة الغربية تقديم الخدمات الصحية ألهالي
القرى الفلسطينية الذين يعتمدون في تلقيهم للخدمات الصحية على المستشفيات في مدن الضفة الرئيسة،
باإلضافة إلى صعوبة توصيل األدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات والمراكز الصحية ،والقيام
بأعمال الصيانة لها ،وأدى انتشار الحواجز بالضفة الغربية إلى صعوبة وصول المرضى من قرى الضفة
الغربية إلى مدنها الكبيرة التي يوجد فيها المستشفيات الرئيسة ،وانتظار هؤالء المرضى في سيارات
اإلسعاف لساعات طويلة على الحواجز العسكرية ،فتتدهور أحوالهم الصحية ،جراء انتظارهم بسبب إغالق
المعابر الحدودية ،وانتشار الحواجز بين المدن ،ما أدى إلى وفاة العديد منهم(المركز الفلسطيني ،لحقوق
اإلنسان ،2007 ،ص.)49-47
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قام عدد من أفراد الجيش اإلسرائيلي على حاجز حوارة العسكري ،بإيقاف سيارة إسعاف كانت في
طريقها لنقل مريض من نابلس إلى رام اهلل ،وقام أفراد الحاجز باالعتداء بالضرب والتنكيل بحق الطاقم
الطبي المكون من ثالثة أفراد ،واحتجازهم لمدة ثالث ساعات ،ومصادرة جهاز اإلرسال الخاص
باإلسعاف ،ولم يتم االفراج عنهم إال بتدخل مندوب عن الصليب األحمر (جمعية الهالل األحمر الفلسطيني،

 ،)2001كما توفي المواطن سليم العامودي  2004نتيجة التأخر بنقله إلى مستشفى أريحا بسبب عمليات
اإلعاقة التي تعرضت لها سيارة اإلسعاف التي هرعت لنقله من الجانب األردني للمعبر (وكالة األنباء
والمعلومات الفلسطينية وفا.)2005 ،

هذه األحداث السابقة الذكر هي مجرد مثال على سياسة االحتالل المتعمدة في إيقاف وتأخير
المرضى ،فاالحتالل يعمل جاهدا على تدمير صحة اإلنسان الفلسطيني ،وما سبق ذكرة دليل على أن
الهدف غير أخالقي وهو قتل الفلسطينيين.
شكلت سياسة اإليقاف واالحتجاز واالعتقال ألفراد الطواقم الطبية الفلسطينية أحد أبرز تلك الوسائل
التي استخدمتها القوات اإلسرائيلية لثنيهم ومنعهم من تأدية رسالتهم النبيلة ،وتعرقل الحواجز العسكرية
الواقعة على مداخل المدن الرئيسة في قطاع غزة عمل الفرق والطواقم الطبية ،وتعيق حركة وتنقل األفراد
ووسائط النقل الطبي ،ويشكل حاج از المطاحن وأبو هولي ،الواقعين على مداخل مدينة خانيونس ودير
البلح ،أخطر هذه اإلجراءات التي تقطع التواصل الجغرافي لجنوب القطاع عن وسطه وشماله ،لقد انعكس
إغالق قوات االحتالل للطرق الواصلة بين جنوب قطاع غزة وشماله بشكل سلبي على أداء المستشفيات
والعيادات الصحية في قطاع غزة ،أضف إلى ذلك تتعرقل وصول المستلزمات الطبية واألدوية من
المستشفيات الرئيسية إلى باقي المستشفيات (المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.)2004 ،

ورغم أن واجبات والتزامات قوات االحتالل بموجب القانون الدولي اإلنساني ،يفرض عليها توفير
الحماية لرجال المهمات الطبية خالل تنقلهم وأدائهم لمهامهم اإلنسانية ،ورغم ذلك واصلت قوات االحتالل
اإلسرائيلي اعتداءاتها على رجال الطواقم الطبية الفلسطينية ،وسيارات اإلسعاف أثناء ممارسة عملهم.

108

شهد القطاع الصحي الفلسطيني عام  2006سلسلة من االعتداءات اإلسرائيلية تمثلت في إعاقة
عمل سيارات اإلسعاف عبر الحواجز المحيطة بالقرى والمدن الفلسطينية ،وواصلت قوات االحتالل
استهداف الطواقم الطبية وتوجيه اإلهانات لها عند الحواجز ،ومنع سيارات اإلسعاف من التحرك ومالحقتها
واطالق النار عليها بشكل متعمد ،وقد أدت السياسات اإلسرائيلية إلى مزيد من المعاناة للفلسطينيين ،فمنذ
عام  2000وحتى  2006أرغمت ( )68سيدة على الوالدة عند الحواجز العسكرية اإلسرائيلية دون السماح
لهن بالمرور لتالقي الخدمات الصحية الالزمة ،كما بلغ الشهداء ( )149استشهدوا على الحواجز العسكرية
اإلسرائيلية بسبب حرمانهم من الوصول إلى المستشفيات لتالقي الرعاية الصحية ،باإلضافة إلى ()36
شهيدا من أفرد الطواقم الطبية والدفاع المدني (الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ،2006 ،ص.)207

ما بين عامي  2007وحتى  2014لم تتغير السياسة اإلسرائيلية على الحواجز في الضفة الغربية،
بل استمرت وتضاعفت لتزيد من معاناة الفلسطينيين والمرضى والجرحى ،ومعاناة الطواقم الطبية؛ وبسبب
السياسة اإلسرائيلية على الحواجز المتمثلة في منع دخول سيارات اإلسعاف بين المدن والقرى ،واجبار
المرضى على المشي عند الحواجز ،واعاقة سيارات اإلسعاف لساعات على الحواجز ،فقد بلغ عدد
الشهداء على الحواجز العسكرية اإلسرائيلية منذ االنتفاضة وحتى عام  400 ،2011شهيد (عتيابي؛ دغلس،
 ،2011ص.)82

انتشار الحواجز العسكرية والبوابات على طرق الضفة الغربية ،وبين مدنها ،على كفاءة أداء وعمل
المؤسسات الصحية ،والقطاع الصحي بسبب عدم السماح للطواقم الطبية بحرية الحركة ،وعدم السماح
لسيارات و ازرة الصحة الفلسطينية ،ومنظمات العون الطبي ،التي تحمل األدوية ،واألدوات الطبية المساعدة
من التحرك بين المحافظات الفلسطينية (المركز الفلسطيني ،لحقوق اإلنسان ،2007 ،ص.)48

تعد الحواجز اإلسرائيلية حواجز قاتلة ،كثير من المرضى فارقوا الحياة بسبب هذه الحواجز ،وحتى
الناس األصحاء يتضررون من هذه الحواجز وتؤثر سلبا على صحتهم ،أضف إلى ذلك التأثير الخطير
على الصحة النفسية جراء االنتظار الطويل على الحاجز وجراء الرعب والخوف الذي يصيبهم بسبب
ممارسات االحتالل على الحواجز وقتل كل من يشتبه به ،دون أي تردد ،أضف إلى المشكالت النفسية
التي تكون بسبب ضياع مصالح بعض المواطنين وخسارتهم وفقدانهم لمصالح عديدة بسبب الحواجز.
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 2.4.4أثر جدار الفصل اإلسرائيلي على القطاع الصحي الفلسطيني:
يعد جدار الفصل العنصري من أهم ما يضر حياة الفلسطينيين ويعكر صفوها ،فإنه قسم المجتمع
وشتت العائالت ،ويعتبر معيق كبير للخدمات الصحية ،ففي هذا المطلب سوف نتناول بالتفصيل تأثير
الجدار على القطاع الصحي وعلى الخدمات الصحية للمواطنين في الضفة الغربية.
تذرعت إسرائيل في سياق تبريرها إلقامة جدار الفصل العنصري ،بمنع دخول الفلسطينيين إلى
إسرائيل دون رقابة ،وقد بدأ العمل في الجدار عام  ،2002إذ اشتمل في أقسام منه على جدار إسمنتي،
وسياج الكتروني ،وشيدت على طرفيه طرق معبدة ،إضافة إلى األنفاق والسواتر الترابية والبوابات المنتشرة
على طول مسار الجدار ،ويمر معظم مسار الجدار على أراضي الضفة الغربية وليس على طول الخط
األخضر ،وقد انتهك الجدار حقوق اإلنسان الفلسطيني الساكن بمحاذاته (إسماعيل ،2012 ،ص.)107

يمنع الجدار الفلسطينيين القانطين ما بين الجدار والخط األخضر من الحصول على الخدمات
الطبية والتعليمية الكافية ،ويؤثر على وصول السكان إلى المستشفيات ،وال سيما القدس ،التي تشكل
مستشفياتها الستة غير الحكومية المزود الرئيس للرعاية االعتيادية والعجلة والرعاية الثانوية والرعاية
التخصصية للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة ،وتشكل أوقات فتح الجدار خط ار صحيا على
المواطنين ،فمعظم هذه البوابات ال تفتح سوى فترات قصيرة ،وهذا يعني انتظار المرضى حتى يتم فتح
بوابات الجدار دون أي وصول لإلسعاف األولي ،كما يمنع دخول أفراد الطواقم الطبية أو سيارات
اإلسعاف لمساعدة الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية (األمم المتحدة؛ منظمة الصحة العالمية ،2010 ،ص.)4

تبلغ نسبة القرى التي تعانى من عدم القدرة على الوصول إلى مرافق الخدمات الصحية ما بين خط
الجدار وخط التماس  %80من مجمل القرى في الضفة الغربية ،كما تبلغ نسبة العيادات المعزولة 17
عيادة ،منها  41عيادة تم عزلها نهائيا بالجدار ،باإلضافة إلى تأثر  450ألف فلسطيني به بشكل مباشر،
و 800ألف بشكل عام(منظمة الصحة العالمية ،2010 ،ص)12؛ ويتطلب الخروج من خلف الجدار والوصول
إلى المستشفيات في األراضي الفلسطينية الحصول على تصاريح للذين أعمارهم  16عاما وما فوق،
ويسمح فقط في النهار إثناء فتح البوابات ،وتتطلب الرعاية الطبية في حاالت الطوارئ خالل ساعات
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الليل تنسيق مع السلطات اإلسرائيلية ،مما يؤدي إلي حدوث تأخيرات كبيرة ،بحيث يسبب مضاعفات
للمريض(األمم المتحدة؛ منظمة الصحة العالمية ،2010 ،ص.)8-6

تعد القدس مهمة بالنسبة للنظام الفلسطيني لتقديم الرعاية الصحية ،ومع ذلك يمنع الفلسطينيون من
األراضي الفلسطينية المحتلة وضواحي القدس نفسها من دخول المدينة لتالقي العالج الطبي ،ويخضع
األطباء والعاملين في مستشفيات القدس لقيود شديدة على الحواجز ،بحيث تستغرق عملية دخول العاملين
في المستشفيات المقدسية ساعتين (الهدمي236 ،؛ .)235

يقتطع الجدار الفاصل مباشرة قلب بلدة أبو ديس الفلسطينية ( )000 ،12التي تبعد خمس
كيلومترات عن البلدة القديمة في القدس ،وال يوجد مستشفيات داخل البلدة ،وكان سكان البلدة يستفيدون من
خدمات مستشفيات القدس في فترة زمنية تقدر بعشر دقائق للوصول إليها ،وبعد بناء الجدار ،يستخدم
سكان البلدة حاجز أبو سبيتان العسكري من أجل الوصول إلى القدس إلى مستشفيات القدس وال يسمح
لسيارات اإلسعاف بالمرور عبر الحاجز ،وأصبحت الفترة الزمنية من أجل الوصول إلى مستشفيات القدس
تتطلب أكثر من ساعة ،وتطلب إسرائيل من سكان أبو ديس تصاريح من أجل الوصول إلى مستشفيات
القدس ،ومن ال يستطيع الوصول إلى مستشفيات القدس ،عليه التوجه إلى مستشفيات بيت لحم ،وهذا يعني
عبور حاجز عسكري آخر وهو حاجز وادي النار(األمم المتحدة ،2007 ،ص.)25

إن الوضع في القدس المحتلة مريع ،إذ يسبب الجدار والمستوطنات والحواجز مشاكل صحية
خطيرة ،ويؤدي إلى عزل تجمعات سكانية مقدسية بكاملها ،كقرية عناتا ومخيم شعفاط ،عن أهم المرافق
الصحية التي تخدمهم في القدس ،كمستشفى العيون والمقاصد ،ويهدد الجدار أكثر من  70000فلسطيني
يحملون الهويات المقدسية ،حيث تكون الخطوة التالية لجدار ،سحب الهويات والتأمينات الصحية من
المقدسيين ،باالدعاء أنهم لم يعودوا قاطنين في المدينة(األمم المتحدة؛ منظمة الصحة العالمية ،2010 ،ص.)8

لقد تم تحديد معظم المناطق الواقعة بين الجدار والخط األخضر ،مناطق عسكرية مغلقة ،يقيم فيها
ما يقارب  800 ،7فلسطيني ،وال يتوفر فيها سوى القليل من الخدمات الطبية ،وحالت القيود المفروضة
عليها دون وصول األطباء والفرق الطبية إليها ،فقد كانت األونروا تزورها مرتين أسبوعيا ،ومنذ  2007لم
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تتمكن األونروا من الوصول لها ،وتم تعليق الخدمات الصحية فيها ،ويحتاج المرضى الفلسطينيون بغية
االنتقال إلى مستشفيات القدس إلى تصاريح ،وتنسيق مسبق ،ويسمح لسكان الضفة الغربية استخدام ثالثة
حواجز فقط من الحواجز  14للوصول للقدس ،قلنديا ،جيلو ،الزيتون ،وستغرق فترة العبور أكثر من
ساعتين ،ويمنع دخول سيارات اإلسعاف الفلسطينية ،كما يسمح للعاملين في المؤسسات الطبية في القدس
ر على األقدام (عيتاني؛ دعلس،
من سكان الضفة العبور من خالل ثالثة حواجز فقط ،ويتم العبور سي ا
 ،2011ص.)87 :88

تتمتع مستشفيات الفلسطينية في القدس بمستوي طبي متطور ومتقدم مقارنة مع مستشفيات الضفة
الغربية وقطاع غزة ،وبالمعدل تقوم و ازرة الصحة الفلسطينية بتحويل ما يقارب من  3000مريض سنويا
من كافة األراضي الفلسطينية المحتلة إلى مستشفيات القدس ،ويواجه المرضى ولطواقم الطبية مصاعب
متزايدة للوصول إلى الخدمات الصحية بعد بناء الجدار الفاصل حول القدس(األمم المتحدة ،2007 ،ص.)25

الوصول إلى مستشفيات القدس من أجل العالج يتطلب الحصول على تصاريح من الحكومة
اإلسرائيلية ،يذكر أن القدس بمستشفياتها الستة ،هي المزود الرئيس للرعاية التخصصية للسكان األراضي
الفلسطينية المحتلة ،وتوفر مدى واسع من العالج المتخصص غير المتوفر في أي مكان آخر في الضفة
الغربية وقطاع غزة ،والحصول على تصاريح يحتاج إلجراءات أمنية مشددة وقت طويل ،وقد يرفض دخول
المريض أو المرافق بحجة الضرورة األمنية (األمم المتحدة؛ منظمة الصحة العالمية ،2010 ،ص.)8 :9

من أخطر ما يواجه الفلسطينيين في حياتهم هو جدار الفصل العنصري ،وحسب ما ورد من معاناه
في قطاع الصحة بسبب الجدار ،فإن ذلك يزيد من عدم شرعية هذا الجدار ،فإن المواطنين يعانون بسبب
هذا الجدار على جميع المستويات ،فإن أهم ما يشكله من خطر على الصحة هو صعوبة الحصول على
الخدمات الصحية ،هذا بالنسبة للجدار ولكن االحتالل يزيد من معاناة الفلسطينيين فوق معاناتهم بسبب
الجدار ،بحيث يتم تأخيرهم وعرقلة مرورهم عبر بوابات الجدار ،والمماطلة في إعطائهم التصاريح الالزمة
مما يفاقم المعاناة التي سببها الجدار.
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الخالصة:
شكلت إجراءات االحتالل اإلسرائيلي عائقا أمام تلقي الفلسطينيون الحق في الصحة ،وذلك من خالل
الحصار المفروض على األراضي الفلسطينية وعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض وخاصة في
الضفة الغربية  ،ومنع التواصل الجغرافي مع قطاع غزة إلى جانب اإلجراءات التعسفية اآلتية( :الهيئة
المستقلة للحقوق اإلنسان ،2006 ،ص)155

 .1منع إدخال األدوية والمستلزمات الطبية لو ازرة الصحة الفلسطينية ،حيث عاني المواطنون من
نقص حاد في األدوية ،وترك ذلك تأثي ار واضحا على المرضى من ذوي األمراض المزمنة والخطرة
مثل السرطان ،والصرع ،والفشل الكلوي ،والسكر ،والضغط.
 .2إغالق حدود قطاع غزة الخارجية ،ما أدى إلى زيادة نقص اإلمدادات الدوائية والطبية خاصة في
مستشفيات قطاع غزة ،ونفاذ المخزون من األدوية األساسية ،كما منع وصول مرضى قطاع غزة
إلى مستشفيات الضفة والقدس أو المستشفيات اإلسرائيلية ،باستثناء بعض الحاالت وفق شروط
أمنية مشددة.
 .3عزل التجمعات السكانية في الضفة الغربية عن المدن الفلسطينية الرئيسة بسبب جدار الفصل
العنصري ،والذي يعزل ما يزيد عن مائتي الف مواطن فلسطيني ،ويمنعهم من تلقي الخدمات
الصحية ،مع غياب خدمات الرعاية األولية وخاصة التطعيمات الخاصة باألطفال ،أو وصول
الحاالت الخطرة للمراكز الصحية لتلقي العالج ،يضاف إلى ذلك المعاناة الشديدة نتيجة الحواجز
العسكرية المنتشرة في الضفة الغربية.
 .4تأثر القطاع الصحي الحكومي في قطاع غزة نتيجة قصف قوات االحتالل اإلسرائيلي لمحطة
الكهرباء في  ،2006مما أدى إلى تدمير شبكة الكهرباء بها ما أثر على عمل مستشفيات القطاع،
حيث اضطر بعضها الستخدام مولدات الكهرباء الخاصة لتشغيل المعدات الطبية الالزمة إلنقاذ
حياة المرضى ،ولم تكن مستشفيات قطاع غزة بإمكانياتها المحدودة قادرة على تقديم الخدمات
الصحية ،بسبب االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة والمستجدات اليومية على المواطنين في قطاع
غزة.
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كثفت قوات االحتالل من عمليات استهدافها للفرق والطواقم الطبية الفلسطينية العاملة في األراضي
الفلسطينية المحتلة ،وقامت بانتهاك حقها في القيام بمهامها اإلنسانية ،وتقديم خدمات العالج واالستشفاء
واإلسعاف للمرضى والجرحى والمصابين ،وبسبب الحصار اإلسرائيلي استمر التدهور الشديد في كل
القطاعات الخدماتية وخصوصا القطاع الصحي ،كما أن سياسة قطع الكهرباء خطة إسرائيلية لمعاقبة
الشعب الفلسطيني ،ويتضرر من هذه السياسة بشكل مباشر القطاع الصحي الفلسطيني ،وتتمثل آثار
الحصار اإلسرائيلي على قطاع الصحة في تقيد وصول المرضى إلى الخدمات الصحية ،خارج قطاع غزة،
إضافة إلى المعاناة الكبيرة للمواطنين بسب الحواجز اإلسرائيلية وجدار الفصل العنصري.
على الرغم من أن اتفاقيات جنيف األربع وبرتوكوليها اإلضافيين ،واإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان ،والقانون الدولي اإلنساني ،قد كفال الحماية القانونية ألفراد الخدمات الطبية ،والمنشآت الطبية إال
أنه توجد حاالت من االنتهاك الصارخ لمثل هذه القوانين ،وذلك ما قامت به قوات االحتالل اإلسرائيلي من
استهداف لألطقم الطبية خالل انتفاضة األقصى وكذلك استهداف للمنشآت الصحية ،حيث استشهد عدد
كبير من أفراد الخدمات الطبية وتم تدمير عدد كبير من سيارات اإلسعاف ،ومنعت الطواقم الطبية من
الوصول إلى الجرحى ،ومنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن الرعاية الثانوية
(المستشفيات).
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النتائج والتوصيات
أوالا :نتائج الدراسة:
خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج حول السياسة اإلسرائيلية وتداعياتها على القطاع الصحي
الفلسطيني ،ويمكن اإلشارة إليها على النحو التالي:
 -1لم توقف عملية التسوية السياسة السلمية بين الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني ،السياسات
اإلسرائيلية ،والتي تمثلت في االستيطان ،والحروب والقتل والتدمير ،واقامة الحواجز العسكرية على
مداخل المدن والقرى الفلسطينية ،وبناء جدار الفصل الذي يضم أراضي من األراضي الفلسطينية
المحتلة عام .1967
 -2اتخذت إسرائيل من االنتفاضة الفلسطينية وسيلة لتبرير سياساتها ،للقضاء على مؤسسات الدولة
الفلسطينية التي كانت قيد البناء والتطوير ،وقامت إسرائيل برسم خارطة جديدة تحول الضفة
الغربية إلى كانتونات منعزلة عن بعضها البعض ،تفصلها سلسلة حواجز عسكرية إسرائيلية أقامتها
بحجة دواعي أمنية ،وقد حرمت هذه الحواجز الفلسطينيين من الوصول إلى مراكز الرعاية األولية
والثانوية ،باإلضافة لذلك أصبحت عملية نقل المريض من القرى والمدن إلى المستشفيات الرئيسة
في المدن الفلسطينية الكبرى تستغرق ساعتين على األقل ،مما يسبب حدوث مضاعفات لمريض،
وفي حاالت أخرى توفي المرضى على الحواجز.
 -3بناء جدار الفصل العنصري عام  ،2002ساهم في زيادة معاناة الفلسطينيين في األراضي
المحتلة ،وعزل مستشفيات القدس التي تتمتع بجودة طبية عالية مقارنة بمستشفيات الضفة وقطاع
غزة ،وترتب على هذا العزل حرمان المرضي في الضفة الغربية وقطاع غزة من العالج في
مستشفيات القدس.
 -4تهويد مدينة القدس لتصبح مدينة إسرائيلية ،تمهيدا لربط القطاع الصحي في القدس بالقطاع
الصحي اإلسرائيلي ،بدال من القطاع الصحي الفلسطيني.
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 -5وضعت إسرائيل استراتيجية ثابتة تجاه األراضي الفلسطينية المحتلة ،تقوم على التدمير الشامل
والكامل لمؤسسات السلطة الفلسطينية ،من أجل منع الشعب الفلسطيني من بناء دولته.
 -6بدأت السلطة الفلسطينية منذ دخولها إلى األراضي المحتلة ،ببناء مؤسسات الدولة الفلسطينية بما
فيها ،القطاع الصحي الفلسطيني ،بحيث تم توفير تأمين صحي لمواطنين ،وتطوير وبناء مراكز
رعاية أولية وثانوية.
 -7تعمدت قوات االحتالل اإلسرائيلي استهداف المنشآت الطبية الفلسطينية ،واطالق النيران على أفراد
الطواقم الطبية ،فقد دمرت المستشفيات ،وقتلت العشرات من األطباء وأفراد الطواقم الطبية
الفلسطينية.
 -8انتهاك إسرائيل لكافة القوانين الدولية التي كفلت الحماية الكاملة لمرضي والجرحى والمنشآت
الطبية ووسائل النقل الطبية.
 -9الحصار الشامل الذي فرضته إسرائيل على األراضي الفلسطينية ،أدى إلى نقص األدوية
والمعدات الطبية ،وانقطاع التيار الكهربائي ،بحيث تسبب ذلك في توقف األجهزة الطبية وغرفة
العمليات.
أجبرت السياسة اإلسرائيلية ،والتي تمثلت في قصف المنشآت الطبية ،ونقص األدوية والمعدات الطبية،
وقطع الكهرباء ،السلطة الفلسطينية على تحويل مرضى خارج األراضي المحتلة ،وذلك يكلف السلطة
تكاليف باهظة ،ويحد من قدرة السلطة على تطوير القطاع الصحي ،بحيث تصبح األموال المخصصة
لو ازرة الصحة تنفق على العالج بالخارج ،بدال من نفاقها على تطوير القطاع الصحي الفلسطيني.
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ثانيا :توصيات الدراسة:
توصي الدراسة باألمور اآلتية:
 -1توصي الدراسة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ،بمتابعة االنتهاكات اإلسرائيلية وفضحها ،تجاه
القطاع الصحي الفلسطيني ،ونشرها أمام الرأي العام الدولي.
 -2التوصية بمالحقة قادة االحتالل اإلسرائيلي ،حيث أكد ميثاق محكمة الجنايات الدولية ،أن
االنتهاكات الموجه للحق في الصحة ،جريمة حرب.
 -3توصي الدراسة استكمال عملية البناء والنهوض بالقطاع الصحي الفلسطيني ،وتعزيز صموده في
مواجهة السياسات اإلسرائيلية.
 -4االرتقاء بالكادر الصحي الفلسطيني علميا ومهنيا ،لمواكبة التحديات الصحية ،بحيث يمكننا
االستغناء عن حاجتنا لمستشفيات االحتالل.
 -5زيادة اإلمكانيات في و ازرة الصحة الفلسطينية من معدات وعالجات ،بهدف التغلب على ممارسات
االحتالل ضد القطاع الصحي.
 -6العمل على تفعيل الدائرة القانونية في و ازرة الصحة ،بحيث تعمل على متابعة ممارسات االحتالل
في المحافل الدولية وفق القانون الدولي.
 -7الضغط على االحتالل اإلسرائيلي لتوفير حرية التنقل للمرضى واألطباء ،عبر منظمة الصحة
العالمية والمنظمات الدولية المتخصصة بالمجال الطبي ،وعدد من الوسائل األخرى السياسية
واإلعالمية.
 -8توفير الحماية الدولية للمؤسسات الصحية والعاملين بالقطاع الصحي والمرضى.
وفي الختام ال يسع الباحث إال أن يسير على خطى من سبق ،فهذا ما أمكن من دراسته وجمعه
وكتابته ،فإن أحسن فمن اهلل ،وان كان من قصور فمن نفسي ومن الشيطان...
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المصادر والمراجع
أوال :الوثائق
( .1اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في  12آب\ أغسطس .)1949
 .2األمم المتحدة( :)2006( ،المعاهدات الدولية األساسية لحقوق األنسان) ،مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق
اإلنسان ،جنيف.

ثانيا :الكتب:
 .1البريدي ،عبد اهلل( :) 1999( ،اإلبداع يخنق األزمات ،رؤية جديدة في إدارة األزمات) ،بيت األفكار الدولية للنشر،
الرياض.
 .2البكري ،تامر( :)2005( ،إدارة المستشفيات) ،دار اليازوري العلمية ،عمان.
 .3جلدة ،سليم( :)2007( ،إدارة المستشفيات والمراكز الصحية) ،الجامعة األردنية.
 .4حامد ،قصي( :)2009( ،الواليات المتحدة والتحول الديموقراطي في فلسطين والية الرئيس جورج بوش االبن) مركز
الزيتونة للدراسات واالستشارات ،الطبعة األولى ،بيروت ،لبنان.
 .5حامد؛ سامية ،أسامة؛ البطيمة( :)1997( ،صناديق التقاعد والتأمين الصحي في أماكن العمل في الضفة الغربية
وقطاع غزة) ،معهد أبحاث السياسات االقتصادية (ماس).
 .6حتاتة ،شريف( :)1996( ،الصحة والتنمية) ،دار المعارف ،مصر.
 .7حواتمه ،نايف( :)1998( ،أوسلو والسالم األخر المتوازن) األهالي للطباعة والنشر والتوزيع سورية ،دمشق.
 .8الحوراني ،عبد اهلل( :)1987( ،قطاع غزة ( )19عاما من االحتالل) ،دار الكرمل للنشر والتوزيع ،عمان.
 .9دائرة شؤون المفاوضات ( ( :)2005الجدار) منظمة التحرير الفلسطينية ،وحدة دعم المفاوضات ،فلسطين.
 .10دياب ،صالح( :)2009( ،إدارة المستشفيات والمراكز الصحية الحديثة منظور شامل) ،دار الفكر.
 .11أبو زينة ،محمد( :) 2010( ،تحليل قطاع الصحة الحكومي من منظور اجتماعي دراسة ميدانية من وجه نظر الفئات
المستفيدة) ،غزة.
 .12شعبان ،خالد( :)2011( ،التغيرات الحزبية والسياسية في إسرائيل  )2010-1999ق اررات إستراتيجية ،مركز
التخطيط الفلسطيني ،غزة.
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 .13صالح وآخرون ،محسن ( :)2012( ،االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية  )2011-1993تقرير معلومات ،21
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات بيروت ،لبنان.
 .14صالح ،محسن وآخرون( :)2008( ،المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ما بين أنابولس والقمة العربية في دمشق)
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات بيروت ،لبنان .
 .15صالح ،محسن( :)2012( ،القضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة) مركز الزيتونة للدراسات
واالستشارات ،بيروت ،لبنان.
 .16عباس  ،محمود( :)1994( ،طريق أوسلو) شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ،بيروت ،لبنان.
 .17عبد الكريم ،قيس ،وآخرون (( :)1998سالم أوسلو بين الوهم والحقيقة) شركة التقدم العربي للصحافة والطباعة
والنشر ،بيروت.
 .18عبد الكريم ،وآخرون( :)2013( ،على مرمى حجر) في قضايا الدولة واالستقالل ،شركة التقدم العربي للصحافة
والطباعة والنشر ،بيروت.
 .19عبيدات ،عوني( :)1998( ،شرح قانون الضمان االجتماعي) ،دار وائل للنشر ،عمان.
 .20عيتاني؛ دغلس ،فاطمة ،عاطف( ،2011 ،المريض الفلسطيني تحت االحتالل اإلسرائيلي) ،مركز الزيتونة للدراسات
واالستشارات ،بيروت.
 .21قريع  ،أحمد ( :)2006( ،مفاوضات أوسلو ) مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت ،لبنان.
 .22قريع ،أحمد (( :)2011الطريق إلى خارطة الطريق) مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت ،لبنان.
 .23قريع ،أحمد( :)2007( ،مفاوضات كامب ديفيد) مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت ،لبنان.
 .24الكيالي عبد الحميد ،وآخرون( :)2009( ،دراسات في العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عملية الرصاص المصبوب)
 ،مركز الزيتونة للدراسات ،بيروت ،لبنان.
 .25محسن وآخرون ،صالح( :)2014( ،قطاع غزة التنمية واإلعمار في مواجهـــــــة الحصــــــار والدمـــار) ،مركز الزيتونة
للدراسات واالستشارات ،بيروت.
 .26المدينى ،توفيق( :)2008( ،القضية الفلسطينية أمام خطر التصفية) حاضنة اللغة العربية  ،دار الفكر ،دمشق.
 .27مزاهرة ،أيمن( :)2000( ،الصحة والسالمة العامة) ،جامعة البلقاء التطبيقية ،دار الشروق ،األردن.
 .28نصيرات ،فريد( :)2011( ،إدارة المنظمات الرعاية الصحية) ،دار الميسرة للنشر والتوزيع ،ط ،3عمان.
 .29النصيرات ،فريد( :)2015( ،إدارة المستشفيات والمراكز الصحية).
 .30نوفل ،ممدوح( :)1995( ،قصه اتفاق أوسلو) الرواية الحقيقية الكاملة طبخة أوسلو ،األهلية للنشر والتوزيع المملكة
األردنية الهاشمية ،عمان.
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 .31هالل ،جميل( :)2013( ،الصراع العربي-اإلسرائيلي في ضوء المتغيرات العربية واإلقليمية) مؤسسة الدراسات
الفلسطينية ،بيروت ،لبنان.
 .32هيكل ،محمد حسين( :)1996( ،المفاوضات السرية بين العرب واسرائيل) سالم األوهام  ،أوسلو ما قبلها وما بعدها،
دار الشروق ،القاهرة.

ثالثا :الكتب المترجمة من اللغة العبرية
 .1سبير ،أورى( :)1998( ،المسيرة حكاية أوسلو من األلف إلى الياء) ترجمة بدر عقلي ،دار الجليل للنشر ،
عمان ،األردن.
 .2ماكوفسكى ،ديفيد ( :)2006( ،خطة أولمرت أحادية الجانب) المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية – مدار ،رام
اهلل ،ترجمة ساجى خليل.
 .3هرئيل ،عاموس؛ ساخروف ،آفى ( :)2005( ،الحرب السابعة) كيف انتصرنا ولماذا خسرنا في الحرب مع
الفلسطينيين ،ترجمة ونشر ثابت السباخى ،غزة ،فلسطين .
 .4يعلون ،موشى ( :)2007( ،الطريق الطويلة القصيرة)  ،ترجمة ونشر ثابت السباخى ،غزة ،فلسطين .

رابعا :رسائل الماجستير والدكتو اره
 .1إسماعيل ،هنادي( :)2012( ،الدولة الفلسطينية نموذج بناء المؤسسات في قيام الدولة الفلسطينية) ،رسالة
ماجستير غير منشورة  ،النجاح ،نابلس.
 .2جابر ،حسين ( :)2011( ،أثر نتائج االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة  2009وعلى عملية التسوية السلمية بين الجانبين
الفلسطيني واإلسرائيلي) رسالة ماجستير غير منشورة جامعة النجاح الوطنية ،كلية الدراسات العليا ،فلسطين.
 .3الجديلي ،ربحي( :)2006( ،واقع استخدام أساليب إدارة األزمات في المستشفيات الحكومية الكبرى في قطاع غزة)،
رسالة ماجستير غير منشورة ،االسالمية ،غزة.
 .4حمد ،منيرة( :)2012( ،أثر تكلفة العالج بالخارج على تمويل موازنة و ازرة الصحة الفلسطينية) ،رسالة ماجستير غير
منشورة  ،األزهر ،فلسطين.
 .5حمدان ،امينة( ،حماية المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة -اتفاقية جنيف الرابعة) ،رسالة ماجستير غير منشورة
 ،النجاح ،نابلس.
 .6زعرب ،حمدي( :)2002( ،إطار محاسبي مقترح لقياس التكلفة في المنشآت الصحية) ،دراسة نظرية و علمية
للتطبيق على مستشفيات قطاع غزة ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة النيلين.2002 ،
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 .7الزيناتي ،محمد( :)2013( ،التجربة السياسية لحركة حماس في حكم قطاع غزة  ،)2013-2007رسالة ماجستير
غير منشورة ،األزهر ،غزة.
 .8شقفة ،خليل( :)2007( ،نموذج مقترح لتطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة في مستشفيي غزة األوربي)،
دراسة تطبيقية على قسمي الدم والتخثر والمبكروبيولوجي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،اإلسالمية ،غزة.
 .9أبو عامر ،عدنان( :)2004( ،االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الفلسطينيين المدنية والسياسية في قطاع غزة خالل
االنتفاضة األولي  ،)1993 – 1987رسالة ماجستير غير منشورة ،اإلسالمية ،غزة.
 .10أبو عزيز ،سامي( :)2010( ،معوقات إدارة األزمات في و ازرة الصحة الفلسطينية في ظل الحصار) ،دراسة حالة
قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،اإلسالمية ،غزة.
 .11عمارة ،موسي( :)2014( ،دور الدبلوماسية الفلسطينية في إدارة األزمة الصحية أثناء الحصار على محافظات)
رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا؛ جامعة األقصى ،غزة.
 .12منصور ،عالء ( ( :)2013األمن القومي اإلسرائيلي وانعكاسه على عملية السالم مع الفلسطينيين)-1991
 ،2011رسالة ماجستير غير منشورة ،األزهر ،فلسطين.
 .13الوادية ،أحمد( :)2009( ،السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية) ،2008-2001رسالة ماجستير
غير منشورة  ،األزهر ،فلسطين.

خامسا :الدوريات
 .1أبراش ،إبراهيم ( :)2013( ،مستقبل السلطة الفلسطينية بعد االعتراف بفلسطين دولة مراقب) منتدى غزة للدراسات
السياسية واالستراتيجية السادس ،االستراتيجيات الفلسطينية بعد إعالن الدولة في األمم المتحدة ،مركز التخطيط
الفلسطيني ،فلسطين ،غزة.
 .2إبراهيم ،يوسف( :)2007( ،أمام استحقاق مؤتمر أنابولس) يطرحون تبادل األراضي إلسقاط حق العودة ،العودة ،
العدد الثالث ،كانون أول /ديسمبر  ،2007مجلة شهرية تعنى بقضايا الالجئين الفلسطينيين وحق العودة تصدر عن
دار العودة للدراسات والنشر -لندن.
 .3أبو دياك ،ماجد ( :)2008( ،من مظاهرة دولية إلى مفاوضات بال مستقبل) أنابولس :مكاسب إسرائيلية أمريكية
وخسائر فلسطينية ،العودة ،العدد الرابع ،السنة األولى كانون الثاني/يناير ،2008مجلة شهرية تعنى بقضايا الالجئين
الفلسطينيين وحق العودة تصدر عن دار العودة للدراسات والنشر -لندن
 .4أبو ركبة ،طالل ( :)2010( ،تهويد القدس المحتلة المطلوب والممكن فلسطينيا وعربي ا) مجلة فصلية تصدر عن
معهد السياسات العامة  ،مؤسسة األيام ،رام اهلل -فلسطين.
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 .5أبو سعده ،مخيمر ( :)2012( ،دولة فلسطين المراقب(غير عضو) في األمم المتحدة) التحديات والتوقعات ،منتدى
غزة للدراسات السياسية واإلستراتيجية ،المؤتمر األول مستقبل النظام السياسي الفلسطيني ،المؤتمر الثاني مستقبل
المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية ،مركز التخطيط الفلسطيني ،فلسطين ،غزة.
 .6أبو مدهلل ،أبو حطب؛ سمير ،غسان( :)2014( ،ظاهرة األنفاق في قطاع غزة ،االقتصاد المدمر ،الزواج الكاثوليكي،
والحصاد المر) ،مركز دراسات التنمية  ،جامعة بير زيت ،رام اهلل.
 .7أمارة ،محمد ( :)2005( ،المشهد السياسي والحزبي) المشهد اإلسرائيلي في العام ،2004تقرير مدار االستراتيجي،
مدار ،المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية ،فلسطين ،رام اهلل.
 .8البابا ،جمال ( :)2003( ،خارطة الطريق بين الرؤية األمريكية والتحفظات اإلسرائيلية) مجله مركز التخطيط
الفلسطيني ،السنة الثالثة العدد التاسع والعاشر ،يناير -يونيو.
 .9البابا ،جمال( :)2003( ،الجدار الفاصل) مجله مركز التخطيط الفلسطيني ،السنة الثالثة العدد الحادي عشر والثاني
عشر يوليو ،ديسمبر .2003
 .10البابا ،جمال( :)2001( ،االستيطان في عهد حكومة باراك يونيو -1999مارس  )2001مجلة مركز التخطيط
الفلسطيني ،السنة األولى العدد الثاني.أبريل  ،مايو ،يونيو.
 .11البابا ،جمال( :)2001( ،قراءة في تقرير لجنة شرم الشيخ ) تقرير ميتشل ،مجلة مركز التخطيط الفلسطيني ،السنة
األولى العدد الثاني.أبريل  ،مايو ،يونيو.
 .12جاد ،عماد( :)2008( ،إسرائيل ولقاء أنا بولس ) العودة إلى خريطة الطريق ،مجلة السياسة الدولية ،العدد ،171
يناير  ،2008المجلد.43
 .13خزاعلة ،عبد العزيز( :)1997( ،الرضا الوظيفي للمرضين والممرضات العاملين في وزارة الصحة باألردن) ،مجلة
مركز دراسات المستقبل ،جامعة اسيوط.
 .14سويد ،محمود( :)2002( ،خطة شارون إللغاء فلسطين) جريمة بال عقاب ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،خريف
 ،2002العدد.52
 .15شعبان ،المسلمى( :)2003( ،شارون وخارطة الطريق) مجله مركز التخطيط الفلسطيني ،السنة الثالثة العدد التاسع
والعاشر ،يناير -يونيو.
 .16شعبان ،خالد ( :)2011( ،التغيرات الحزبية والسياسية في إسرائيل  .)2010-1999منظمة التحرير الفلسطينية
مركز التخطيط الفلسطيني ،العدد العاشر ،نوفمبر.2011 ،
 .17شعبان ،خالد( :)2011( ،السياسة اإلسرائيلية تجاه الرئيس ياسر عرفات  )2004-2000أعمال مؤتمر الشهيد
الرئيس ياسر عرفات بتاريخ  17 -15نوفمبر الجزء األول ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.
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 .18صرار ،سمير ( :)2002( ،التقويم اإلسرائيلي لنتائج السور الواقي) االجتياح اإلسرائيلي ،مجلة الدراسات الفلسطينية
العدد  ، 51صيف.
 .19الطنانى ،معين ( :)2001( ،محاوالت إعادة احتالل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية) مجله مركز التخطيط
الفلسطيني ،السنة األولى العدد الثاني.أبريل  ،مايو ،يونيو.
 .20الطنانى ،معين( :)2001( ،االغتياالت -حرب إسرائيل الجديدة) مجله مركز التخطيط الفلسطيني  ،فصلية دراسية
متخصصة بالشؤون الفلسطينية ،السنة األولى العدد األول يناير ،فبراير ،مارس.
 .21الكردي ،عماد( :)2004( ،األوضاع الصحية في قطع غزة) ،مجلة صامد االقتصادي ،دار الكرمل للنشر والتوزيع،
العدد (.)3412
 .22مجلة الدراسات الفلسطينية( ( :)2002قرار للحكومة اإلسرائيلية يعتبر السلطة الفلسطينية كيانا لإلرهاب) المجلد ،13
العدد  ،50ربيع.
 .23مجلة صامد االقتصادي( ،األحوال الصحية للعرب والفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة) ،دار الكرمل للنشر
والتوزيع ،عمان ،العدد .4360.
 .24محارب ،محمود( :)2005( ،القضية الفلسطينية والعالقات الخارجية) تقرير مدار االستراتيجي ،مدار ،المركز
الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية.
 .25مدار( :)2006( ،الحكومة اإلسرائيلية الحادية والثالثون) البرنامج ،التركيبة ،واألعضاء ،المركز الفلسطيني للدراسات
اإلسرائيلية  ،رام اهلل ،فلسطين.
 .26ملندى ،ماهر( :)2009( ،خارطة الطريق -بين النص والتطبيق) مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،
المجلد  -25العدد الثاني.
 .27مهنا ،مجد ( :)2013( ،السلطة الفلسطينية-دولة فلسطين ،منظمة التحرير الفلسطينية ،العالقات السياسية
والقانونية بعد إعالن الدولة) قراءات إستراتيجية ،السنة الخامسة والسادسة العدد الحادي عشر -نيسان ،مركز
التخطيط الفلسطيني ،فلسطين ،غزة.
 .28نوفل ،ممدوح( :)2005( ،خطة فك االرتباط اإلسرائيلية) أجندة شارون والخيارات الفلسطينية ،المركز الفلسطيني
للدراسات اإلسرائيلية ،مدار ،فلسطين رام اهلل.

سادسا :الدراسات المترجمة:
 .1أندري؛ فير غيوسن ،بينلوبي؛ كلير( :)2010( ،حقوق اإلنسان والصحة واستراتيجيات الحد من الفقر) ،منظمة
األمم المتحدة  ،المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان.
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 .2بن مئير ،يهودا( :)2011( ،الصراع على تجميد البناء في المستوطنات) التقرير االستراتيجي السنوي ،2010
صادر عن معهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي ،ترجمة مركز قدس نت للدراسات واإلعالم والنشر االلكتروني،
إصدار مركز باحث للدراسات الفلسطينية واإلستراتيجية ،بيروت ،لبنان.
 .3شالوم ،زاكى ( :)2009( ،الحرب اإلسرائيلية على غزة) هل الحسم ممكن مع منظمات اإلرهابية الرصاص
المسبوك مثال ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،مجلة الدراسات الفلسطينية المجلد  ،20العدد  ، ،77بيرون لبنان.
 .4عكاشة ،زهير ( :)2003( ،خلف الجدار الفاصل) تقرير صادر عن منظمة بتسيلم اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان،
مجله مركز التخطيط الفلسطيني ،السنة الثالثة ،العدد الحادي عشر والثاني عشر الثاني  ،قام بترجمة التقرير زهير
عكاشة.

سابعا :التقارير
 .1أبو سيف؛ مصطفى ،مهند ( ( :)2012إسرائيل ومفاوضات السالم)  ،تقرير مدار المركز الفلسطيني للدراسات
اإلسرائيلية عمارة ابن خلدون ،فلسطين اإلخراج والطباعة مؤسسة األيام ،رام اهلل ،فلسطين.
 .2أبو سيف ،عاطف ،وشحادة مصطفى( :)2013( ،مشهد العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية) الجمود وتغيير الواقع،
تقرير مدار االستراتيجي لعام  ،2012رام اهلل ،فلسطين.
 .3أبو سيف ،عاطف ،وشحادة مصطفى( :)2013( ،مشهد العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية الجمود وتغيير الواقع) ،
تقرير مدار المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية عمارة ابن خلدون ،فلسطين اإلخراج والطباعة مؤسسة األيام ،رام
اهلل ،فلسطين.
 .4اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام.2006 ،
 .5االدارة العامة للتخطيط والسياسات الصحية( :)2014( ،االستراتيجية الصحية الوطنية  ،)2016 – 2014و ازرة
الصحة دولة فلسطين.
 .6اإلدارة العامة للرعاية الصحية األولية( :)2009( ،أنشطت الرعاية األولية أثناء الحصار والحرب).
 .7اإلدارة العامة للمستشفيات :)2009( ،التقرير السنوي .2009 -2008
 .8األمم المتحدة( :)2007( ،الجدار الفاصل في الضفة الغربية وآثاره اإلنسانية على التجمعات السكانية الفلسطينية -
القدس الشرقية) ،تقرير رقم .7
 .9األمم المتحدة :)2010( ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية األراضي الفلسطينية المحتلة؛ منظمة الصحة العالمية مكتب
الضفة الغربية وقطاع غزة األراضي الفلسطينية المحتلة( ،أثر الجدار على الصحة) تقرير خاص.
 .10بيان صادر عن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني.2001\5\16 ،

124

 .11جبارين ،سميح( :)2011( ، ،إعالن أيلول والصحة) ،أطباء لحقوق اإلنسان.
 .12جمعية الهالل األحمر الفلسطيني( :)2014( ،التقرير السنوي لالنتهاكات بحق الطواقم الطبية والخدمات االنسانية
للجمعية الهالل االحمر الفلسطيني).
 .13خليل ،محمد( :)2003( ،رؤى مختلفة لفلسفة التأمين الصحي في زمن العولمة) ، ،ورقة عمل مقدمة للمؤتمر
العام الرابع المعنون باتجاه التأمين الصحي االجتماعي الشامل  ،جامعة عين شمس  ،القاهرة.
 .14درعاوي ،داود :)2001( ،الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان( ،تقرير حول جرائم الحرب والجرائم ضد االنسانية ،
مسؤولية إسرائيل الدولية عن جرائم خالل انتفاضة األقصى) ،سلسلة التقارير القانونية ،رام اهلل.
 .15دوعر ،غسان( :)2010( ،توجهات الحكومة اإلسرائيلية الجديدة وأثرها على قضايا الصراع) التقرير اإلستراتيجي
السابع الصادر عن مجلة البيان بالسعودية ،والمركز العربي للدراسات اإلنسانية بالقاهرة .
 .16دوغارد ،جون( :)2008( ،حالة حقوق اإلنسان في فلسطين وفي األراضي العربية المحتلة األخرى تقرير المقرر
الخاص المعني بحالة حقوق اإل نسان في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام  ،)1967األمم المتحدة لجنة حقوق
اإلنسان.
 .17شركة شركاء السالم والتنمية من أجل فلسطين ( - :)2014أميال من االبتسامات( ،غزة بين الحصار وآثار الدمار
يوليو  2014أكتوبر).
 .18شلحت ،أنطوان ( :)2013( ،المشهد السياسي-الحزبي الداخلي) مدار المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية رام
اهلل ،عمارة ابن خلدون ،فلسطين اإلخراج والطباعة مؤسسة األيام ،مدار ،فلسطين.
 .19صحيفة فلسطين صحيفة يومية ،غزة العدد .1002
 .20عالونة ،ياسر( :)2009( ،واقع المستشفيات الحكومية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية) ،الهيئة المستقلة لحقوق
اإلنسان.
 .21عيسي ،وائل( ،التنمية البشرية في قطاع الخدمات الصحية في فلسطين )2005-1994
 .22غانم ،هنيدة ( :)2011( ،المشهد اإلسرائيلي لعام  )2010ملخص تنفيذي ،تقرير مدار المركز الفلسطيني للدراسات
اإلسرائيلية اإلخراج والطباعة مؤسسة األيام ،عمارة ابن خلدون ،رام اهلل ،فلسطين .
 .23غانم ،هنيدة ( :)2013( ،العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية) ملخص تنفيذي ،مدار

المركز الفلسطيني للدراسات

اإلسرائيلية رام اهلل ،عمارة ابن خلدون ،فلسطين اإلخراج والطباعة مؤسسة األيام ،فلسطين
 .24الغول ،أحمد وآخرون( :)2006( ،اآلثار القانونية الناتجة عن اإلخالء اإلسرائيلي لقطاع غزة )الهيئة الفلسطينية
المستقلة لحقوق اإلنسان ،رام اهلل ،أيلول.
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 .25مدار ( :)2013( ،شارون تجاوز جميع األنظمة التي يخضع لها رئيس حكومة إسرائيل وأصدر أوامر لضباط
الجيش من خالل اجتماعات ميدانية معهم) تسجيالت البرنامج التلفزيوني شارون واالنتفاضة الثانية فكرة اقتحام الحرم
وتأجيج االنتفاضة ولدت خالل الحملة االنتخابية ،تقـرير خــاص ،شوهد بتاريخ .2015/11/27
 .26مدار((2013/11/21 :)2013األهداف الكامنة وراء مطلب االعتراف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي) المركز
الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية ، ،اإلخراج والطباعة مؤسسة األيام ،مدار ،عمارة ابن خلدون ،رام اهلل  ،فلسطين.
لمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،التقرير السنوى( ،2011استمرار جرائم االستيطان واعتداءات المستوطنين) ،غزة
شارع عمر المختار بجوار فندق األمل ،فلسطين.
 .27مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات( :)2008( ،معاناة قطاع غزة تحت الحصار اإلسرائيلي) ،تقرير معلومات،
بيروت.
 .28المرك ــز الفلسطــيني لحق ــوق اإلنســان( :)2002( ،الطواقم الطبية الفلسطينية بين نيران قوات االحتالل اإلسرائيلي
ومهمة نقل واسعاف القتلى والجرحى والمرضى) ،التقرير الثاني حول االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الطواقم الطبية
الفلسطينية.
 .29المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان( :)2004( ،الطواقم الطبية الفلسطينية بين نيران قوات االحتالل اإلسرائيلي ومهمة
نقل واسعاف القتلى والجرحى والمرضى) ،التقرير الثالث حول االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الطواقم الطبية الفلسطيني.
 .30المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان( :)2007( ،الطواقم الطبية الفلسطينية بين نيران قوات االحتالل اإلسرائيلي ومهمة
نقل واسعاف القتلى والجرحى والمرضى).
 .31المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان( :)2009( ،الطواقم الطبية الفلسطينية بين نيران االحتالل اإلسرائيلي ومهمة نقل
واسعاف القتلى والجرحى والمرضى).
 .32المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان( :)2011( ،قطاع غزة حصار لم يتوقف واعمار لم يبدأ ،تقرير حول أثر سياسة
الحصار اإلسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة بعد ثالثة أعوام من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة) ،يونيو
 ،2010نوفمبر .2011
 .33المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،التقرير السنوى ( :)2011استمرار الحصار وانتهاك الحق في حرية التنقل
والحركة) ،غزة شارع عمر المختار بجوار فندق األمل ،فلسطين.
 .34المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،التقرير السنوى ( :)2012استمرار الحصار وانتهاك الحق في حرية التنقل
والحركة) ،غزة شارع عمر المختار بجوار فندق األمل ،فلسطين.
 .35المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان؛ مؤسسة الحق( :)1997( ،السكن في قطاع غزة) ،غزة.
 .36مركز الميزان لحقوق اإلنسان( ،دليل الموازنة العامة) ،سلسلة الدليل .2003-2002
 .37مركز الميزان لحقوق اإلنسان( :)2007( ،وضع حقوق اإلنسان في مناطق السلطة الفلسطينية).
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 .38مركز غزة للحقوق والقانون( ،التقرير السنوي لعام .)2004
 .39منظمة الصحة العالمية التثقيف من أجل الصحة( :)1989( ،دليل التثقيف الصحي في مجال الرعاية الصحية
األولية) ،جنيف.
 .40منظمة الصحة العالمية( :)2010( ،األوضاع الصحية للسكان العرب في األراضي العربية المحتلة).
 .41منظمة الصحة العالمية( :)2010( ،حقائق وأرقام من واقع الصحة في غزة).
 .42منظمة الصحة العالمية( :)2014( ،دستور منظمة الصحة العالمية) ،الوثائق األساسية ،ط  ،48ايطاليا .
 .43منظمة العفو الدولية( :)2008( ،حصار غزة عقاب جماعي).
 .44مؤتمر الصحة الدولي نيويورك ( :)2005( ،1946دستور منظمة الصحة العالمية) ،تعديالت ،1984 ،1977
.1994
 .45مؤسسة الدراسات الفلسطينية( :)2014( ،بيان صادر عن الهالل األحمر يستنكر فيه استهداف مبني مستشفى
القدس وعيادة خليل الوزير التابعين له في مدينة غزة) ،البيرة.
 .46نحاس ،فادى ( :)2013( ،العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة) مدار المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية رام اهلل،
عمارة ابن خلدون ،فلسطين اإلخراج والطباعة مؤسسة األيام ،مدار ،فلسطين.
 .47نصر ،خديجة( :)2007( ،نظام التأمين الصحي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية) ،رام اهلل.
 .48الهدمي ،عرفات( ،الوضع الصحي في القدس).
 .49الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان( :)2002( ،حالة حقوق المواطن الفلسطيني) ،التقرير السنوي الثامن.
 .50الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان( :)2006( ،وضع حقوق المواطن الفلسطيني) ،التقرير السنوي الثاني عشر.
 .51الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان( :)2011( ،وضع حقوق اإلنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية) ،التقرير
السنوي السابع عشر.
 .52الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان( :)2014( ،وضع حقوق اإلنسان في فلسطين) ،التقرير السنوي العشرون.
 .53وحدة نظم المعلومات الصحية و ازرة الصحة الفلسطينية( :)2009( ،أثار الحصار والمجزرة الصهيونية على الوضع
الصحي).
 .54و ازرة الصحة دولة فلسطين( :)2014( ،اإلدارة العامة للتخطيط والسياسات الصحية ،االستراتيجية الصحية الوطنية
.)2016-2014
 .55و ازرة الصحة( ،الخدمات الصحية في فلسطين) ،الهيئة المستقلة لحقوق المواطن.
 .56و ازرة الصحة( :)2005( ،دليل الموازنة العامة) ،السلطة الوطنية الفلسطينية.
 .57و ازرة الصحة( :)2010( ،مركز المعلومات الصحية الفلسطيني) ،السلطة الوطنية الفلسطينية.
 .58و ازرة الصحة( :)2013( ،الخطة االستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة الفلسطينية).
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ثامنا :مواقع االنترنت
 .1أبراش ،إبراهيم (2013/12/22 ،مستقبل السلطة الوطنية بعد االعتراف بفلسطين دولة عضو)ملتقى الثقافة والهوية
الوطنية الفلسطينية ،شوهد بتاريخ .http: //www.palnation.org/vb/showthread.php?t=730 .2016/2/2
 .2أكثر من  300جهاز طبي متعطل في المرافق الصحية بغزة ،2015 ،وكالة سما الصحة ،شوهد بتاريخ
samanews.com/ar/index.php?act=post&id=256198// : ،2016/2/17
 .3األمم المتحدة ،ميثاق األمم المتحدة ،شوهد بتاريخhttp: //www.un.org/ar/sections/un- ،2016/2/17
./charter/chapter-x
 .4أون الين إنسان 520( ،اعتداء على الهالل األحمر الفلسطيني في ،)2008 – 2007

http:

//insanonline.net/news_details.php?id=2396&PageNo=905
 .5ديوان رئاسة الوزراء(2009/6/14 ،نص الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فى مركز بيغن –
السادات

للدراسات

لجامعة

التابعة

أيالن)

بار

شوهد

2014/1/25

بتاريخ

http:

//www.pmo.gov.il/Arab/MediaCenter/Speeches/Pages/
 .6المرصد األورومتوسطي( ،حصيلة شاملة لنتائج الهجوم اإلسرائيلي على غزة).2014/8/28 ،
 .7مركز األسرى للدراسات(2009/6/16 ،نص خطاب بنيامين نتنياهو في جامعة بار أيالن ( شوهد بتاريخ
http: //www.alasra.ps/news.php?maa=View&id=78942014/1/25
 .8المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات (2012/11/22العدوان اإلسرائيلي على غزة يفشل في تحقيق أهدافه)،
شوهد بتاريخ http: //www.dohainstitute.org/policyanalysis.2014/2/1
 .9المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات (2012 ،الموجة االستيطانية الجديدة في الضفة الغربية حكومة
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