
نظرة عامة

يُقّر اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الذي صدر عام 1948 بالحق يف الصحة والرفاهة 

مبا يف ذلك الحصول عىل الرعاية الصحية والتمتع بظروف معيشية صحية وحق األفراد 

يف اتخاذ القرارت الخاصة برعايتهم الصحية. غري أن هنالك حواجز سياسية ظلت 

لعقوٍد تعوُق النظام الصحي الفلسطيني، وتحول دون إعامل تلك الحقوق والضامنات.

لقد برزت مؤخرًا عالمات تُنذر مبشكلة أكرب مثل إصابة ما يزيد عىل 745عامل طبي 

أثناء مسرية العودة الكربى يف غزة واستشهاد املسعفة رزان النجار برصاصة قناص 

إرسائييل يف متوز/يونيو 2018، وكذلك وقف  الدعم األمرييك املقدم للمؤسسات 

واملنظامت التي توفر أو تدعم خدمات الرعاية الصحية للفلسطينيني مبا فيها 

مستشفيات يف القدس الرشقية ووكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني 

الفلسطينيني يف الرشق األدىن )األونروا(. إن املقاربتني اإلرسائيلية والدولية يف التعامل 

مع حقوق اإلنسان الفلسطيني، مثل الحق يف الرعاية الصحية، تجعالن منها حقوقًا 

مرشوطة ألنها ل مُتَنح للفلسطينيني إل إذا أذعنوا لاِم تعتربه إرسائيل حاًل مقبوًل لاِم 

متارسه عليهم من احتالل وقمع منذ ما يزيد عىل 70 سنة. ويف حني أن هذه املشكلة 

تطال الوجود الفلسطيني بصوره وجوانبه كافة، إل أن لها تداعيات مبارشة عىل صحة 

الفلسطينيني من حيث نوعية الحياة ومعدل الوفيات.

تتناول هذه الورقة السياساتية الحتالل اإلرسائييل وكيف تسبَّب يف تراجع قدرة 

الفلسطينيني عىل توفري الرعاية الصحية والحصول عليها. إن ضعف الحكم الفلسطيني 

وتراجع التنمية املستمر يف املؤسسات الفلسطينية يف حقبة ما بعد أوسلو أدى إىل 

قصوٍر مفتعل يف نوعية الرعاية الصحية والتأمني الصحي ومدى الستفادة منهام. وقد 

نجم هذا القصور من القيود اإلرسائيلية املفروضة عىل الحركة وإمكانية الوصول إىل 

الخدمات، كالحصار املفروض عىل قطاع غزة منذ عقٍد ونيف. تختتم هذه الورقة 

السياساتية بطرح توصيات سياساتية بوسعها أن تدعم حق الفلسطينيني يف الحصول 

عىل الرعاية الصحية يف ظل الظروف املقيِّدة الحالية.

الصحة والرعاية الصحية يف األرض الفلسطينية املحتلة

أُنشئ النظام الصحي النافذ حاليًا يف األرض الفلسطينية املحتلة يف 1994 كجزء من 

اتفاقات أوسلو، وهو قطاع مشتت يضم وزارة الصحة الفلسطينية ومنظامت غري 

حكومية ووكالة األونروا ومنشآت ومرافق خاصة. تتباين نوعية الخدمات الصحية 

بحسب قدرة املرفق الصحي عىل الحصول عىل املوارد واستدامة إمداداته من املاء 

والكهرباء. وقد ظل نظام الرعاية الصحية الفلسطيني يتسم منذ عقود بانعدام 

املساواة يف الحصول عىل الخدمات الصحية، وهي مشكلة تفاقمها معوقات مالية 

وأخرى تُحول دون حصول الفلسطينيني عىل الرعاية الصحية ومنها التغطية التأمينية 

غري املتساوية والفصل الجغرايف.

وبالرغم من محدودية النظام الصحي الفلسطيني، يُحرز الفلسطينيون نتائج أفضل يف 

مؤرشات العمر املتوقع ووفيات األمهات والرضع واألطفال مقارنة بدول عربية أخرى. 

ومن األرجح أن هذه النتائج تُعزى إىل ارتفاع معدلت التعليم يف األرض الفلسطينية 

املحتلة والجهود التي تبذلها وزارة الصحة الفلسطينية، برغم العراقيل التي تواجهها، 

يف سبيل توفري الرعاية الصحية األساسية مثل املطاعيم واللقاحات، وتُعزى يف الوقت 

نفسه إىل الفساد املسترشي يف قطاع العمل الجتامعي وتردِّي خدمات الرعاية الصحية 

املقدمة يف بلدان الرشق األوسط. ويف الوقت نفسه، تقل أعامر الفلسطينيني عن 

اإلرسائيليني مبعدل 10 سنوات، مبن فيهم املستوطنون الذين يقطنون الرقعة الجغرافية 

ذاتها. وتفوق معدلت وفيات األمهات والرضع لدى الفلسطينيني معدلت اإلرسائيليني 

بأربعة إىل خمسة أضعاف، فضاًل عىل أن اإلرسائيليني يحصلون عىل مطاعيم ل يحصل 

عليها الفلسطينيون يف العادة، مثل مطعوم جدري املاء واللتهاب الرئوي. وحتى 

الفلسطينيون املواطنون يف إرسائيل يواجهون عموًما وضًعا أسوأ مقارنًة باملواطنني 

اليهود، حيث ترتفع لديهم معدلت األمراض املزمنة.

أدى الحصار املفروض عىل غزة إىل تدين املخرجات الصحية مقارنًة بالضفة الغربية 

وإىل انخفاض نسب أرَِسِّة املستشفيات واملمرضني واألطباء. إن الفتقار إىل املوارد 

ليس سببًا رئيسيًا يف الكثري من حالت النقص التي يعانيها القطاع الطبي يف غزة، بل 

هو نتيجة مبارشة لعوامل سياسية. فال تسمح إرسائيل للقطاع باسترياد سوى كميات 

محدودة من الغذاء والرضوريات اإلنسانية األخرى، وعىل سبيل املثال ل تسمح عموًما 

باسترياد الخرسانة أو املواد األخرى املطلوبة يف إعادة بناء البنية التحتية املدمرة يف 

املرافق واملنشآت الصحية املترضرة بسبب الهجامت اإلرسائيلية. حتى إن استرياد 

املعدات الرضورية يشكل تحديًا، ول سيام تلك التي تعتقد إرسائيل إنها ستشكل 

تهديًدا محتماًل يف يد حامس مثل معدات التصوير باألشعة السينية والبطاريات 

املستخدمة يف إسناد مولدات املستشفيات يف حال انقطاع التيار الكهربايئ.

إن الفتقار إىل البطاريات وقلة مخزون الوقود والقيود املفروضة عىل واردات الوقود 

يحتم عىل العاملني يف املستشفيات ترشيد استخدام الطاقة. ويف أيلول/سبتمرب 2018، 

ر املدير العام ملجمع الشفاء الطبي يف مدينة غزة من أن انقطاعات الكهرباء  حذَّ

كانت تستنزف احتياطيات الوقود التي يستخدمها املستشفى لتشغيل مولدات الطاقة 

لخدمة مرىض غسيل الكىل واملرىض املحتاجني للجراحة والخاضعني لعالجات مكثفة. 

ومن املألوف أن يرى الزائر لوحدة العناية املركزة لحديثي الولدة يف مستشفى الشفاء 

ًعا مجتمعني يف حاضنة واحدة مخصصة لرضيع واحد. بل إن أطباء غزة  أطفاًل رُضَّ

يَعجزون يف بعض األحيان عن غسل أيديهم بسبب انقطاع املاء أو الكهرباء. 

ويف 2018، اضطر مستشفى الدرة يف مدينة غزة إىل إغالق وحدة العناية املركزة ودمج 

األقسام لتحقيق الستفادة القصوى من الكهرباء، التي مل تكن تصل يف بعض األحيان 

إل ألربع ساعات يوميًا فقط. واضطرت 19 منشأة صحية أخرى يف غزة إىل إغالق 

أبوابها بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الوقود للمولدات.
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الحق املرشوط يف الرعاية الصحية يف فلسطني
كتبته يارا عايص
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تفتقر املنشآت الصحية يف غزة إىل املستلزمات واألدوية األساسية املطلوب توفرها يف أي 

مرفق صحي، ول سيام مع تزايد أعداد املرىض املصابني أثناء مسرية العودة الكربى. ويحذر 

األطباء يف األرض الفلسطينية املحتلة من وقوع آثار كارثية بسبب نقص األدوية، مثل 

تفيش “امليكروبات الفائقة” املقاومة للمضادات الحيوية، ول سيام مع نقص القفازات 

مة. وقد تويف ستة مواليد يف غزة يف الشهرين األولني من  واألردية وأقراص الكلور املعقِّ

2018 بسبب عدم توفر األدوية التنفسية.

وحتى عندما يتوفر التمويل ألحد املرافق الصحية املتطورة، فإن العراقيل السياسية تظل 

قامئة. فقد جمع املانحون مؤخرًا ماليني الدولرات ملستشفى جامعة النجاح الوطنية يف 

نابلس، وهو املستشفى الجامعي األول والوحيد يف األرض الفلسطينية املحتلة، وتتوفر 

فيه بعض أكرث املعدات الطبية تقدًما. غري أن إرسائيل حظرت استرياد املاسح الضويئ 

PET/CT املستخدم يف تشخيص الرسطان، متذرعًة مبخاوفها من أن يقوم الفلسطينيون 

“بإساءة استعامله.” وباإلضافة إىل ذلك، فإن السلطة الفلسطينية التي كان من املقرر أن 

تدفع التكاليف التشغيلية للمستشفى أضحت َمدينة للمرشوع بسبب نقص التمويل 

الوارد لها. وكان من املقرر إنشاء مستشفى الصداقة ضمن الجامعة اإلسالمية يف غزة 

وبدعم تريك، ولكن البناء تأجل لسنوات بسبب الحصار اإلرسائييل.

بالرغم من قدرة املرافق الخاصة املتخصصة يف معظم األحيان عىل استرياد معدات 

التشخيص املتطورة، إل أن العديد من الفلسطينيني ل يستطيعون تحمل نفقات هذه 

الخدمات، أو أن هذه املعدات تقبع متعطلة بسبب قلة الصيانة وصعوبات الحصول 

عىل الرتاخيص الالزمة لسترياد قطع الغيار. ويف حني أن املستشفيات الحكومية تستطيع 

أن توفِّر الخدمات لعدد أكرب من املواطنني، إل أنها تفتقر هي األخرى إىل املوارد الكافية 

لرشاء املعدات الطبية أو تحديثها. ففي 2018، كشفت دراسة غطت املستشفيات 

الحكومية يف غزة أن معظم أجهزة التصوير املقطعي الحاسويب )CT( السبعة املتوفرة 

يف القطاع املحارص كانت معطَّلة عىل الدوام، وأن مشفيني فقط حصال عىل ترصيح 

إرسائييل لرشاء هذه املعدات. وأورد تقرير ملنظمة “أطباء لحقوق النسان” يف 2018 أن 

الفتقار إىل الصيانة والتحديث يجعل من املستشفيات “محطات مرور تُحيل املرىض إىل 

مستشفيات أخرى.”

بني، ول سيام املتخصصني، يُسهم إىل حٍد كبري يف تدين  إن الفتقار إىل موفري الرعاية املدرَّ

الرعاية الصحية ومخرجاتها يف األرض الفلسطينية املحتلة. فال تتوفر يف األرض الفلسطينية 

املحتلة كافة سوى أربع كليات طبية فقط. ول يوجد يف الضفة الغربية ذات الثالثة ماليني 

نسمة سوى ستة أطباء متخصصني يف األورام، باإلضافة إىل سبعة يف القدس الرشقية، 

وثالثة يف غزة، أي أن نصيب أطباء األورام يف األرض الفلسطينية املحتلة من حالت 

الرسطان الجديدة تبلغ 250 حالة لكل طبيب. ويف املقابل، يوجد يف إرسائيل 250 طبيب 

أورام، مبعدل 116 حالة رسطان جديدة لكل طبيب، حيث إن عدد السكان يف إرسائيل 

أقل من ضعف عدد سكان األرض الفلسطينية املحتلة. ومثة دول تداين األرض الفلسطينية 

املحتلة يف عدد السكان ولكن لديها معدلت تقارب املعدلت اإلرسائيلية، مثل إيرلندا 

حيث تبلغ حصة كل طبيب أورام 113 حالة.1 

يواجه الفلسطينيون الراغبون يف مامرسة الطب صعوبات بسبب سياسات الحتالل. 

1. يعد الرسطان السبب الرئييس الثاين للوفاة يف األرض الفلسطينية املحتلة، ومن املرجح أن هناك العديد من الحالت األخرى التي مل يتم تشخيصها يعد بسبب نقص املختربات املتخصصة لعالج األورام، باإلضافة إىل العدد املحدود ملرافق التشخيص والتصوير، وبشكل خاصة 

للفلسطينيني غري القادرين عىل الحصول عىل ترصيح طبي للعالج خارج فلسطني. وهناك فقط ستة مستشفيات حكومية مجهزة لعالج مرىض الرسطان، موزعة بني الضفة الغربية وقطاع غزة.

فعىل سبيل املثال، تسبب الفصل يف جامعة القدس بني حرمي أبو ديس والقدس الرشقية 

الجامعيني يف معركة إدارية دامت سنوات بني الجامعة وهيئات العتامد الرسائيلية 

بخصوص العرتاف بالشهادات الطبية. ورغم تسوية القضية أمام املحاكم يف نهاية 

املطاف، إل أن 30 خريًجا من كلية التمريض رفعوا يف 2016 شكوى أمام املدعي العام 

يتهمون فيها وزارة التعليم اإلرسائيلية برفض العرتاف بشهاداتهم.

أدى انفصال الضفة الغربية عن قطاع غزة أيًضا إىل تضاؤل فرص تلقي التعليم الطبي، 

حيث أنشأت جامعة األزهر يف غزة يف العام 1999 قساًم للدراسات الطبية كفرع لجامعة 

القدس يف القدس الرشقية، لكن مل يلبث هذا التعاون أن توقف بني الجامعتني حني 

توقف املرور اآلمن بني الضفة والقطاع إبان النتفاضة الثانية.

تؤدي هذه الصعوبات إىل هجرة الفلسطينيني العاملني يف املجال الطبي بحثًا عن 

فرص أفضل للتدريب والعمل. ففي غزة، يعمل األطباء الشباب 70 ساعة يف األسبوع 

ليجنوا 280 دولًرا فقط يف الشهر، وقد ل يستطيع األخصائيون الرسيريون وعامل 

الصيانة املغادرة لتلقي التدريب عىل املعدات الطبية الجديدة أو الحصول عىل فرص 

مهنية أخرى. أّما األطباء املتمرسون فيتقاضون أقل من نصف رواتبهم نتيجة العقوبات 

املفروضة من السلطة الفلسطينية. حني هاجر جراح القلب الشهري مروان صادق للعمل 

ح قائاًل: “إذا بقيت يف  مبستشفى جامعي يف النمسا بعد عامني من انقطاع راتبه، رصَّ

ن قوت أطفاله.” يف 2018،  غزة، سأتحول... من جراح قلب إىل شخص كل همه أن يؤمِّ

أحىص أهايل غزة أن ما بني 100 و160 طبيب وأستاذ طب غادروا، ولن يرجع الكثريون 

منهم. ويف األرض الفلسطينية املحتلة ككل، أظهرت دراسة مسحية أجريت يف 2008 عىل 

خريجي التعليم العايل واملهن الصحية أن حوايل %30 منهم كانوا يرغبون يف الهجرة، 

يدفعهم يف املقام األول الوضع السيايس واألمني.

تُضطر سيارات اإلسعاف يف الضفة الغربية إىل اجتياز نقاط التفتيش العسكرية اإلرسائيلية 

وإغالقات الطرق وغريها من القيود املفروضة عىل الحركة. وقد أظهرت دراسة أجريت 

يف 2011 أن %10 من النساء الحوامل تأخرن عند نقاط التفتيش يف كل عام يف الفرتة من 

2000 حتى 2007، وأسفر ذلك عن 69 حالة وضع عند نقاط التفتيش، و35 وفاة ألطفال 

رضع، ووفاة 5 أمهات. وقد نرشت وسائل اإلعالم ومنظامت غري حكومية تقارير عديدة 

عن مرىض ميوتون جراء تأخريهم أو منعهم من اجتياز نقاط التفتيش. وقد يُضطر املرىض 

القادمون من الضفة الغربية باتجاه القدس الرشقية إىل استقالل سيارة إسعاف فلسطينية 

إىل إحدى نقاط التفتيش ومن ثم النتقال إىل سيارة إسعاف إرسائيلية قبل مواصلة 

الرحلة، يف حني يتعني أيًضا عىل املرىض الفلسطينيني املتوفني يف مستشفيات إرسائيلية 

تبديل سيارات اإلسعاف أثناء رحلتهم إىل مثواهم األخري يف الضفة الغربية. وتُعرف هذه 

العملية باسم “النقل من مؤخرة سيارة إسعاف إىل مؤخرة سيارة أخرى”، وقد طُلب من 

%90 من سيارات اإلسعاف الداخلة إىل القدس الرشقية يف 2017 أن متتثل لهذا اإلجراء.

تتسم عملية الحصول عىل ترصيح طبي لتلقي رعاية صحية متقدمة يف إرسائيل أو دولة 

مجاورة بالتعقيد والعتباطية. يف غزة، يحيل الطبيُب املريَض املحتاج لهذه الرعاية إىل 

وحدة رشاء الخدمات، حيث تبدأ عملية التقدم بطلب الحصول عىل ترصيح دخول 

إرسائييل. ميكن رفض الطلب يف أي مرحلة أثناء العملية دون إبداء األسباب، وحتى يف 

حال املوافقة عىل الطلب قد ل يتلقى أفراد أرسة املريض، كآباء األطفال املرىض وأمهاتهم 

يف بعض الحالت، ترصيًحا مبرافقتهم. ويُضطر املرىض إىل تكرار العملية ذاتها ألجل 

مواعيد املراجعة. ويف 2017، وجدت منظمة الصحة العاملية أن %54 فقط من طلبات 

املرىض من قطاع غزة حازت عىل موافقة، وهي أدىن نسبة منذ بدأت املنظمة يف جمع 

هذه البيانات يف 2011. ويف العام 2017 أيًضا، توىف 54 مريًضا، ُجلُّهم من مرىض الرسطان، 

أثناء انتظارهم الحصول عىل تصاريح أمنية.
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“تقل أعامر الفلسطينيني عن اإلرسائيليني مبعدل 

10 سنوات، وتتضمن هذه النسبة املستوطنون 

الذين يقطنون الرقعة الجغرافية ذاتها.”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4176927/
https://mondoweiss.net/2018/02/premature-infants-medication/
https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium.MAGAZINE-the-miraculous-tale-of-the-west-bank-s-first-university-hospital-1.5443777
https://www.middleeastmonitor.com/20140217-islamic-university-of-gaza-celebrates-first-medical-graduates/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1687850717301176
http://www.phr.org.il/wp-content/uploads/2018/02/Gaza-Post-Reconciliation.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/0142159X.2014.971721?journalCode=imte20
https://www.washingtonpost.com/graphics/world/occupied/palestinian-cancer-patients-best-hope-as-the-israeli-occupation-turns-50/?noredirect=on&utm_term=.815d68cf241f
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(18)30323-1/fulltext
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https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-refuses-to-recognize-palestinian-university-s-degrees-1.5399494
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-refuses-to-recognize-palestinian-university-s-degrees-1.5399494
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/01/gaza-brain-drain-war-siege-palestinian-division.html
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5446415,00.html
https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-how-turkey-has-become-the-palestinian-promised-land-1.6263505
http://mas.ps/files/server/20141811153942-1.pdf
http://mas.ps/files/server/20141811153942-1.pdf
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5446415,00.html
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https://www.hrw.org/news/2015/10/21/israel/palestine-woman-dies-after-checkpoint-delay
https://www.npr.org/sections/parallels/2018/05/13/610789807/palestinians-in-jerusalem-struggle-to-maintain-a-foothold-in-the-city-they-call
https://www.washingtonpost.com/graphics/world/occupied/palestinian-cancer-patients-best-hope-as-the-israeli-occupation-turns-50/?noredirect=on&utm_term=.ea1b0f79adab
http://www.emro.who.int/images/stories/WHO_Right_to_health_Book_for_web.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_infographic_final-TIMELINE_FOR_GAZA_PATIENT_REFERRALS-13July017.pdf?ua=1
https://www.btselem.org/gaza_strip/20160112_gaza_patients
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_monthly_Gaza_access_report_Dec_2017-final.pdf?ua=1


ورقة سياساتية

يتعني عىل املرىض من الضفة الغربية املحتاجني لتلقي العالج يف إرسائيل املروُر 

بعملية مشابهة تتطلب إحالًة من وزارة الصحة مشفوعة بترصيح سفر. وهناك 

يضطر املرىض أيًضا إىل اجتياز نقاط تفتيش عديدة وتبديل السيارات حتى يكملوا 

الرحلة. ورغم منح هذه الرتاخيص بوترية أكرب مقارنًة بقطاع غزة، إل أنها تظل غري 

أكيدة. ففي 2016، رُفضت طلبات %20 من املرىض الفلسطينيني يف الضفة الغربية 

الطالبني الوصول إىل مستشفى يف القدس الرشقية أو إرسائيل. كام وافقت السلطة 

الفلسطينية عىل عدد أقل من املستندات الضامنة لسداد تكاليف عالج هؤلء املرىض 

مقارنة بالسنوات املاضية، واملستند رضوري لطلب الحصول عىل تأشرية الدخول من 

إرسائيل. وقد تويف 13 مريًضا، منهم 6 أطفال، يف 2017 وهم ينتظرون املوافقة عىل 

مستنداتهم.

ويف اآلونة األخرية، أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستتوقف عن تحويل املرىض 

الفلسطينيني إىل املستشفيات اإلرسائيلية، واتهمت إرسائيل بتقايض أتعاب باهظة 

نظري الرعاية الطبية واقتطاع تلك األموال من الرضائب التي تجمعها بالنيابة عن 

السلطة الفلسطينية. وأكدت السلطة الفلسطينية أنها ستواصل إرسال املرىض من 

الضفة الغربية إىل مستشفيات القدس الرشقية، وستعمل أيًضا عىل إرسال املرىض إىل 

مستشفيات يف دول مجاورة مثل األردن ومرص.

تواصل القوات اإلرسائيلية اعتداءاتها املستمرة عىل املستشفيات وسيارات اإلسعاف 

واألطقم الطبية يف األرض الفلسطينية املحتلة رغم ما يقره القانون اإلنساين الدويل 

من حامية ُمغلَّظة للرعاية الصحية يف مناطق الرصاعات. ومل يفلح املجتمع الدويل يف 

منع هذه الهجامت. ول تكاد قرارات األمم املتحدة والدعوات املتكررة من املنظامت، 

لها. ففي  كمنظمة أطباء بال حدود والجمعية الدولية للصليب األحمر، تجُد َمن يفعِّ

2017 شهدت األرض الفلسطينية املحتلة 93 اعتداء عىل الرعاية الصحية، لتحتل 

املرتبة الثانية، ل تسبقها إل سوريا. ويف جميع الحالت تقريبًا، ردَّ الجيش اإلرسائييل 

بأن الحادث كان عرضيًا أو مربًرا بذريعة النشاط اإلرهايب.

لقد عادت هذه القضايا إىل بؤرة الهتامم العام بفضل حالت ذائعة الصيت مثل 

استشهاد رزان النجار وإصابة الطبيب الكندي من أصل فلسطيني طارق لوباين 

برصاصة من القوات اإلرسائيلية يف ساقه يف أيار/مايو 2018 عىل الحدود مع غزة. ويف 

اآلونة األخرية، وثَّقت جامعات حقوق اإلنسان حالِت عنٍف متعددًة ضد سيارات 

اإلسعاف والعاملني يف املجال الطبي، باإلضافة إىل اعتداءات عىل مرافق صحية.

ويف فرتات العنف الدائر، كام يف حرب 2014 يف غزة، قد تتعرض املستشفيات 

للتفجري املبارش، مثلام حصل يف تفجري مستشفى شهداء األقىص يف غزة حيث قُتل 

خمسة أشخاص، منهم ثالثة أطفال. وقد بررت السلطات اإلرسائيلية الهجوم بادعائها 

رت  بالشتباه يف وجود ذخرية “مخزنة بجوار املستشفى.” ويف تلك الحرب أيًضا ُدمِّ

مستشفى الوفاء التي تضم املركز الوحيد املتخصص يف إعادة التأهيل يف غزة. ول 

تزال املستشفى مدمرة بسبب القيود املفروضة عىل استرياد مواد البناء، بينام يستمر 

طاقم املستشفى يف تقديم خدماته للمرىض ولكن يف مستشفى للمسنني.

دور الحكم املحيل

يتحمل الحتالل اإلرسائييل النصيب األكرب من املسؤولية عن ترّدي وضع الرعاية 

الصحية للفلسطينيني يف األرض الفلسطينية املحتلة. غري أن الحكم الفلسطيني يف 

الضفة الغربية وقطاع غزة يتحمل شيئًا من املسؤولية أيًضا.

َحَدت األزمة املالية يف 2017 بالحكومة الفلسطينية إىل وقف برنامج كان يوفر منذ 

العام 2000 التأمنَي الصحي للمواطنني العاطلني عن العمل. يناهز معدل البطالة 

ر بنحو  %30 يف عموم األرض الفلسطينية املحتلة، وكان يستفيد من الربنامج ما يقدَّ

250,000 شخص. ويف غزة لجأت األرس التي كانت قادرًة يف السابق عىل تحمل 

نفقات العالج يف املرافق الخاصة أو تسديد تكاليف التأمني الصحي العام، إىل التقدم 

بطلبات إلعفائها من مستحقات التأمني الصحي التي تكلف أقل من 300 دولر 

يف السنة ألرسة مكونة من أربعة أفراد. ومنذ شباط/فرباير 2018، متت دراسة نحو 

70,000 طلب. وتظهر البيانات لتلك السنة أن قرابة %40 من متويل الصحة يف 

األرض الفلسطينية املحتلة دفعه املرىض من جيوبهم الخاصة. إن هذا العبء الواقع 

عىل نظام التأمني الصحي العام سوف يتفاقم مع تزايد معدلت الفقر والبطالة، ول 

سيام يف غزة، وتقليص املعونة ومخصصات التنمية املمنوحة للسلطة الفلسطينية.

يزداد الوضع سوًءا أيًضا مع تقليص التمويل األمرييك. ويف حني أن جهات معنية مثل 

منظمة الصحة العاملية ومنظمة املعونة الطبية للفلسطينيني قالت إنها ستسد بعض 

الثغرات الناشئة عن خفض الدعم األمرييك، إل أن عىل السلطة الفلسطينية أن تحوِّل 

أولوياتها باتجاه شعبها إذا ما أرادت لثامر املعونة أن تصل إليهم.

استأثر القطاع األمني مبا نسبته %35-30 من موازنة السلطة الفلسطينية لعام 

2018 والتي بلغت 5 مليارات دولر، بينام استأثر قطاع الصحة %9 فقط. وكان من 

املقرر أن يرد إىل املوازنة 775 مليون دولر )%15.5( من املعونات الخارجية، والتي 

تتوزع عادًة بني الدعم األمني، ومتويل األونروا، ومتويل مشاريع الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية )USAID(. وحتى حني قلَّصت الوليات املتحدة مساعداتها بدرجة 

كبرية، وأرضت بقدرة ماليني الفلسطينيني عىل الحصول عىل الرعاية الطبية والتعليم 

والغذاء، كان املسؤولون اإلرسائيليون واألمريكيون حريصون عىل املحافظة عىل بند 

األمن يف حزمة املعونة دون غريه. فام بدأ كرتتيب “األمن أوًل” تحول إىل اسرتاتيجية 

“األمن فقط”.

تواجه السلطة الفلسطينية أيًضا أزمة رشعية متنامية، إذ يعتقد %80 من 

الفلسطينيني يف األرض الفلسطينية املحتلة أن مؤسسات السلطة الفلسطينية فاسدة، 

ح أكرث من نصف املستجيبني يف الدراسة  بحسب دراسة مسحية أُجريت مؤخرًا، ورصَّ

)%53( بأن السلطة الفلسطينية قد باتت عبئًا عىل الشعب الفلسطيني. ويشوُب 

الخدمات الجتامعية مثل الرعاية الصحية انتشار ضعِف الرقابِة والرشوة والختالس 

واملحسوبية وأشكاٍل أخرى من الفساد، الذي ل ينتهي عند املستوى الرسمي. فمن 

املعلوم، عىل سبيل املثال، أن الرىش تسهِّل اإلحالة للحصول عىل التصاريح الطبية، ول 

سيام يف قطاع غزة.

يتسبب القتتال بني حامس وبني السلطة الفلسطينية يف ترّدي املخرجات الصحية. 

فبينام تتهم السلطُة الفلسطينية إرسائيَل باستغالل الخدمات الجتامعية الفلسطينية 

إلرغمها عىل الجلوس إىل طاولة املفاوضات، فإن السلطة الفلسطينية متارس األمر 

نفسه عىل حامس يف غزة. ففي كانون الثاين/ يناير 2018 نفدت يف غزة %40 من 

األدوية األساسية التي تتحمل السلطة الفلسطينية املسؤولية عن توفريها. وقد 

رت وزارة الصحة يف غزة ومنظامت حقوقية فلسطينية من أن نقص األودية وصل  حذَّ

إىل مستويات منذرة بالسوء، وحثَّت وزارَة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية عىل  3
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“يتحمل الحتالل اإلرسائييل النصيب األكرب 

من املسؤولية عن ترّدي وضع الرعاية الصحية 

يف األرض الفلسطينية املحتلة. غري أن السلطة 

الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة 

تتحمل شيئًا من املسؤولية أيًضا.”

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/4b6b952b80e2e21385258169004edf60/$FILE/WHORPT_120717.pdf
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/4b6b952b80e2e21385258169004edf60/$FILE/WHORPT_120717.pdf
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https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/03/palestine-health-ministry-halt-medical-referrals-israel.html
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https://www.channel4.com/news/gaza-hamas-israel-resume-air-strikes-el-wafa-hospital
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https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/corruption-in-service-delivery-in-the-occupied-palestinian-territories
https://www.middleeastmonitor.com/20180925-gaza-health-ministry-medicine-shortage-risks-lives-of-thousands-of-patients/


“ضامن التدفق الحر واآلمن” للسلع الطبية التي تحتاجها غزة. وعىل إثر ذلك أرسلت 

لة مبا قيمته 4 مليون دولر من املستلزمات. غري  السلطة الفلسطينية 38 شاحنة محمَّ

أن املساعدة املتقطعة ل تستطيع التعويض عن نظام صحي ظلَّ عاجزًا منذ زمن بسبب 

الفتقار إىل العاملني واملستلزمات.

تسيطر إرسائيل عىل معرب إيرز عىل حدود غزة الشاملية، وتسيطر مرص عىل معرب رفح 

يف جنوب غزة. ومنذ بدء الحصار، قلصت مرص إىل درجة كبرية عبوّر األشخاص والبضائع. 

ففي حني تستطيع الحالت اإلنسانية طلب تراخيص العبور، إل أن املعرب عىل أرض الواقع 

ظلَّ مغلًقا كل يوم تقريبًا لسنوات عديدة، حتى يف وجه الحالت الطبية، إذ مل يُفتح معرب 

رفح يف 2017، عىل سبيل املثال، سوى يف 36 يوًما، ما حال دون عبور املرىض باستثناء 

1400 حالة. ورغم استئناف فتح الحدود بوترية أكرب منذ 2018، فإن هناك قامئة انتظار 

من اآللف الذين يأملون بالعبور. ومع أن حامس ل تسيطر عىل أية معابر حدودية، إل 

أنها استغلت سلطتها أيًضا يف تحقيق مآرب سياسية، مبا يف ذلك منع دخول السلع التي 

يرسلها الجيش اإلرسائييل، مثل السوائل الوريدية واملطهرات والوقود، متهمًة إرسائيل 

“مبحاولة تحسني صورتها السوداوية.”

اسرتاتيجيات لتحسني الرعاية الصحية

مع استمرار تضاؤل الفرص أمام إحالل عملية سالم حقيقية وعادلة، ل يستطيع 

الفلسطينيون النتظار لحني التوصل لتفاق سيايس حتى تتاح لهم إمكانية الحصول عىل 

رعاية صحية آمنة وعالية الجودة وموثوقة. ومثة مجالت عديدة يف هذا الصدد ميكن بدء 

العمل فيها فوًرا لتتسنى تلك الرعاية.

يجب عىل السلطة الفلسطينية تحويل تركيزها من متويل األمن إىل متويل الصحة . 1

عرب تخصيص موارد أكرث للرعاية الصحية. يجب أن يكون حوارها مع املانحني 

اسرتاتيجيًا، وأن يشمل 1( التشديد عىل األولويات األساسية املشرتكة بني الجهات 

املعنية؛ 2( الرتكيز عىل بناء املوارد الوطنية واستدامتها؛ 3( الحد من أوجه القصور 

وعدم املساواة يف النظام. وهكذا ستصبح الحاجة األشد إلحاًحا - أل وهي ضامن 

فاعلية املرافق الطبية القامئة والتشجيع عىل توسيعها - من األولويات. وتستطيع 

هذه السرتاتيجيات أيًضا مساعدة النظام يف تجاوز وضعه الراهن املتمثل يف 

استجابته عند حالت الطوارئ فقط، والذي مينعه من بناء القدرات الالزمة لتحسني 

صحة السكان عىل مقاييس تتخطى اإلصابة والوفاة املرتبطة بالصدمة.

يجب عىل الوكالت اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة وغريها أن تطالَب بوصول . 2

جميع السلع اإلنسانية إىل الفلسطينيني وصوًل كاماًل وغرَي منقوص. ويجب عىل 

السلطة الفلسطينية أيًضا أن تربأ بحياة الفلسطينيني عن املناورات السياسية وأن 

تضمن حصول املواطنني، ول سيام يف غزة، عىل ما يحتاجونه من أدوية وسلع أخرى 

حفاظًا عىل صحتهم. وعىل سبيل املثال، تستطيع السلطة الفلسطينية العمل عىل 

إعفاء السلع الطبية من بروتوكول باريس، الذي يعطل استرياد اإلمدادات الطبية 

الرضورية ألشهر نظرًا لعتامد السترياد عىل استصدار التصاريح.

ينبغي إنشاء وكالة مستقلة ملراقبة أنشطة السلطة الفلسطينية ومحاسبة األفراد . 3

عن مامرساتهم الفاسدة، مبا يف ذلك داخل وزارة الصحة. وينبغي للمجتمع املدين 

ووسائل اإلعالم وجامعات املنارصة املحلية والدولية الضغُط عىل أجهزة السلطة 

الفلسطينية لتحقيق مخرجات ملموسة، مثل استدامة مخزون من األدوية األساسية 

والدعوة إىل الحد من تنقيل املرىض املحتاجني لدخول القدس الرشقية أو إرسائيل 

بني سيارات اإلسعاف.

من الرضورة مبكان وضع اسرتاتيجيات تحد من حاجة املرىض للسفر إىل خارج البالد . 4

للحصول عىل الرعاية. فبوسع التعليم الطبي داخل األرض الفلسطينية املحتلة سد 

النقص يف أعداد األطباء واملمرضني مع الرتكيز عىل برامج للفلسطينيني الراغبني يف 

اإلقامة واملامرسة داخل األرض الفلسطينية. لقد قامت وزارة الصحة ومنظامت 

مثل املؤسسة الدولية للتعليم الطبي باستحداث فرص للتعلم اإللكرتوين، والتطبيب 

عن بعد، والتدريب املتخصص لتذليل العقبات أمام التنقل. وقامت بعض الكليات 

الطبية برفد مناهجها بالبتكارات التقنية مثل املحاكاة الرسيرية والفصول 

التعليمية عن طريق الحاسوب، ومؤمترات الفيديو لربط الطالب والعاملني يف 

املجال الصحي من الفلسطينيني ببعضهم وبزمالئهم حول العامل. وينبغي تطوير 

هذه املبادرات أكرث. وميكن أيًضا تشجيع الفلسطينيني يف الشتات لتقديم التدريب 

أو املناوبات الرسيرية يف األرض الفلسطينية املحتلة للمساعدة يف استعادة فاعلية 

مجتمع العاملني الطبيني الفلسطينيني.

ينبغي للجهات الفاعلة الدولية أن تنظمَّ حملَة ضغط لحمل إرسائيل عىل إصالح . 5

م  نظامها غري الشفاف للتصاريح الطبية. فينبغي للسلطات اإلرسائيلية أن تقدِّ

األسباب عند رفض منح الترصيح، وأن تتيح الفرصة للمرىض لستئناف قرار 

الرفض. وينبغي كذلك إخضاع التصاريح ملراجعة فعالة. ويف مطلع 2019 طالبت 

منظامت حقوق اإلنسان اإلرسائيلية غيشا واألطباء املنارصون لحقوق اإلنسان 

وهموكيد إرسائيل باإلرساع يف إصدار املوافقة عىل طلبات التصاريح الطبية، لكن 

محكمة العدل العليا رفضت اللتامس. وينبغي أن تستمر هذه الجهود املتامشية 

مع موقف منظمة الصحة العاملية القايض بالتزام إرسائيل “بتمكني الوصول غري 

املتأخر عىل مدار الساعة وطيلة أيام األسبوع لكل املرىض الفلسطينيني املحتاجني 

لرعاية صحية متخصصة.” كام ينبغي ملرص أن تسمَح بعبور عدد أكرب من الحالت 

اإلنسانية عرب حدود رفح يف غزة.

يجب عىل السلطات اإلرسائيلية أن تربر كل حالت حرمان املرىض الفلسطينيني أو . 6

سيارات اإلسعاف من املرور عرب نقاط التفتيش مبوجب نظام شفاف يراجعه مفتٌش 

خارجي. وينبغي التحقيق يف حالت التأخري أو رفض العبور عند نقاط التفتيش 

والتي تُسفر عن وفاة أو إعاقة، وينبغي معاملتها كانتهاك محتمل للقانون اإلنساين 

الدويل وحقوق اإلنسان، وليس كتحٍد لوجستي وحسب.

يجب عىل األطراف كافة، من منظامت العمل اإلنساين إىل الدول التي ترتبط . 7

بعالقات مع إرسائيل، أن تطالب بتحقيقات تامة ومستقلة يف الهجامت التي 

تستهدف الرعاية الصحية دون أوامر مبارشة من السلطات اإلرسائيلية. فالربغم من 

أن الهجامت عىل الرعاية الصحية ل تقترص عىل األرض الفلسطينية املحتلة، إل أن 

املالحظ أن وتريتها هناك مرتفعة جًدا مع أنها ل تُصنَّف كمرسح للعنف النشط، 

مثلام يف سوريا، وأن مرتكبها األسايس هو دولة تلقى الرتحيب من املجتمع الدويل. 

وميكن لهذه التحقيقات أن تتيح فرًصا ملامرسة ضغط فريد عىل إرسائيل لثنيها 

عن ارتكاب تلك العتداءات. وعالوًة عىل ذلك، ينبغي إيقاع الجزاءات بحق هؤلء 

الذين ينتهكون الحاميات املمنوحة للبنى التحتية واألطقم الطبية.

4

يونيو 2019

“ل يستطيع الفلسطينيون النتظار لحني 

التوصل لتفاق سيايس حتى تتاح لهم 

إمكانية الحصول عىل رعاية صحية آمنة 

وعالية الجودة وموثوقة.”
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عىل الرغم من أن هذه اإلجراءات ستساعد بال شك يف دعم النظام الصحي الفلسطيني 

واملخرجات الصحية، إل أنه يف األساس يجب عىل السلطة الفلسطينية أن تتصدى 

لألسباب السياسية التي تحّد من حصول الفلسطينيني عىل الرعاية الصحية الالئقة. ول 

ينبغي أن يكون نظام الرعاية الصحية تحت رحمة محتل عسكري أو مرتهًنا للمعونة 

الخارجية ودوافع املانحني وأولوياتهم املتقلبة. فطاملا وجد منوذج “شبه الدولة” 

الفلسطيني، يصبح الرتهان للمعونة من أجل تقديم الخدمات الجتامعية مرجًحا. 

وهو ما ميثل منوذًجا لنظام صحي غري مستدام وغري عادل. ولن يتسنى الرتقاء بالصحة 

الفلسطينية وإمكانية الحصول عىل الرعاية الصحية إل من خالل معالجة األوجه األساسية 

لعدم املساواة والعنف اليومي الذي يرتكبه الحتالل اإلرسائييل. 
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»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق النسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم الشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع اللكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد اللكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ل تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.

يارا عايص، تحمل شهادة الدكتوراه يف العالقات العامة من جامعة سنرتال 

فلوريدا يف تخصص إدارة الخدمات الصحية وبحوثها. ركزت يف أطروحتها 

عىل نوعية التدابري املعيشية يف الضفة الغربية واألردن. تركز يارا يف عملها 

عىل قطاعات الصحة والتعليم والتنمية يف املجتمعات املترضرة من الحروب، 

باإلضافة إىل ما تنرشه يف موضوعات أخرى مثل األمن الغذايئ والسيادة 

الغذائية يف األرض الفلسطينية، ودور املرأة يف األزمات اإلنسانية، وسياسة 

املساعدات الخارجية يف الدول الهشة.

https://al-shabaka.org/ar/author/yara-asi/

