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ملخص تنفيذي
تعكف جمعية العون الطبي للفلسطينيين «ماب» على صنع مستقبل يستطيع
فيه الفلسطينيون كافة االستمتاع بحقوقهم في الصحة والكرامة ،بما في ذلك عبر
انتفاعهم من منظومة رعاية صحية ّ
فعالة ومستدامة وتقوم على قيادتها كوادر محلية.
عبر برامجنا في األرض الفلسطينية املحتلة ومخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان،
ال تكتفي ماب وشركاؤها بمتابعة التحديات التنموية واإلنسانية التي تواجه املجتمعات
ً
الفلسطينية في مختلف أماكن تواجدها ولكنها أيضا تر اقب عن كثب السياقات
األوسع التي تؤثر على صحة الشعب الفلسطيني ومنظومة الرعاية الصحية لديه.
ينطوي االحتالل والضم والحصار اإلسرائيلي للضفة الغربية ،بما فيها القدس الشرقية،
وقطاع غزة على سيطرة كاملة على حياة الفلسطينيين ألكثر من نصف قرن ،وهي
السيطرة التي تستغلها إسرائيل ملنح امتيازات ملواطنيها بينما تستمر في تقسيم املجتمعات
ً
الفلسطينية جغرافيا وفي منعهم من وصول متكافئ للعديد من أساسيات الصحة .في
ً
ذات الوقت ،تواصل إسرائيل عقودا من إنكار الالجئين الفلسطينيين حقهم في العودة
لبالدهم ،حيث يتسبب هذا اإلنكار في استمرارية األزمة اإلنسانية التي تواجهها املجتمعات
الفلسطينية املستفيدة من خدمات ماب في لبنان .ينطوي على هذه األزمة حرمان هذه
املجتمعات من الوصول لحقوقهم في الصحة والكرامة وعلى حرمانهم من املساهمة في
تنمية القطاعات الفلسطينية األساسية مثل منظومة الرعاية الصحية.
ً
بالرغم من التباين في ظروف الفلسطينيين تبعا ألماكن تواجدهم إال أن جميع هذه الظروف
مرتبطة بالسياسات واملمارسات املفروضة عليهم بسبب هويتهم الوطنية والعرقية .هذا
السياق من انعدام العدالة دفع باالتحاد األوروبي لإلقرار بواقعية الدولة الواحدة وعدم
ً
ً
التساو في الحقوق في إسرائيل واألرض الفلسطينية املحتلة ،كما أنه دفع عددا متزايدا
ِ
من خبراء قانونيين ومسؤولين رسميين ومنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية
فصل عنصري على الفلسطينيين (انظر/ي صفحة .)2
لإلعتقاد بأن إسرائيل تفرض نظام ٍ
ً
تقدم ورقة املوقف هذه وصفا للمنهجية اإلسرائيلية في التمييز ضد الفلسطينيين وفي
تقسيمهم ،كما وتوضح اآلثار املتعاقبة على هذه املنهجية من حرمان الفلسطينيين من
حقوقهم في الصحة والكرامة وعرقلة تقديم وتنمية خدمات الرعاية الصحية من حيث
توافر هذه الخدمات وسبل الوصول لها ومقبوليتها ودرجة جودتها في أماكن تواجد
ً
الفلسطينيين التي تعمل بها مابّ .
تبين الورقة أيضا التفاوت الصحي بين الفلسطينيين
ٌ
واإلسرائيليين الذي تسبب به هذا التمييز والتقسيم املمنهجين ،وهو تفاوت آخذ بالتسارع
كنتيجة للهجمات العسكرية األخيرة وبالتزامن مع جائحة فيروس كورونا.
يستعرض القسم األول والثاني من الورقة الوضع السيا�سي الراهن وأطر القانون الدولي
املنطبقة عليه ،ويصف القسم الثالث التمييز والتقسيم املمنهجيين الذين يواجههما
الفلسطينيون في أماكن عمل ماب كما ويوضح القسم آثارهما على صحة الفلسطينيين
ووصولهم لخدمات الرعاية الصحيةّ ،
ويبين القسم الرابع من الورقة كيف تسببت
هذه السياسات واملمارسات في تفاوتات صحية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين .تختتم
الورقة باإلقرار أن الصمت والحصانة الدوليين قد تسببا في استمرارية هذا الوضع
املأساوي وبالتالي فإن القسم الخامس يقدم توصيات مفصلة للدول الثالثة ،بما فيها
اململكة املتحدة.
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تو صيا ت
باختصار ،يتوجب على املجتمع الدولي ،بما فيه
اململكة املتحدة ،القيام بدوره لعكس مسارهذه
التفاوتات الصحية الكبيرة واملمكن تفاديها وملعالجة
أسبابها الجذرية ،وذلك عبراإلجراءات التالية:
1.إنهاء التمييز املمنهج :عبر أخذ كافة
اإلجراءات الدبلوماسية والسياسية التي
تضمن التوقف عن سياسات وممارسات
التمييز والكف عن االنتهاكات األخرى
للقانون الدولي التي تحرم الفلسطينيين
من تمتعهم بحقوق متساوية في الصحة
والكرامة.
2.معالجة التقسيم :بذل كافة الجهود
الدبلوماسية والسياسية التي تكفل عكس
إسرائيل ملسار سياساتها وممارساتها في
ترسيخ تفرقة املجتمع الفلسطيني وتقسيم
مؤسساته بما فيها منظومة الرعاية الصحية.
3.إصالح نظام املساعدات :االستمرار في
تقديم املساعدات اإلنسانية لسد الحاجات
الراهنة للفلسطينيين في األرض الفلسطينية
املحتلة وفي لبنان ،وفي ذات الوقت مركزة
سياسات الدعم والتنمية حول مبادئ
التنمية املستدامة وتقرير املصير.
4.تعزيز صوت الفلسطينيين :عبر ضم
صوت الفلسطينيين املتضررين من التمييز
والتقسيم املنهجين في كافة مستويات صنع
السياسات.
(انظر/ي صفحة  19لقراءة تفاصيل هذه
التوصيات)

 .1مقدمة:
سيطرة إسرائيل على صحة وكرامة
الفلسطينيين المستمرة منذ عقود
مناح عديدة من حياة الفلسطينيين ،وتقوم بذلك عبر سياسات االحتالل
تهيمن إسرائيل ملدة عقود على ٍ
والحصار والضم والتهجير الدائم لالجئين .يتعاقب على هذه الهيمنة حرمان الفلسطينيين من عدة أساسيات
ضرورية لقطاع الصحة مثل حرية الحركة ،والوصول لألرض وملوارد أساسية ،وتطوير البنية التحتية وبناء
ً
املؤسسات ،وحقهم الجماعي في تقرير املصير .قادت هذه الهيمنة ،املستمرة ألكثر من  70عاما ،لتقسيم
املجتمع الفلسطيني ولكبح تنميته لبنيته األسياسية وتطويرهم ملنظوماته بما فيها منظومة الرعاية الصحية.
بين الخبراء ّ
وصناع القرار ،هناك إقرار متزايد أن اتفاقية أوسلو املحتضرة وعملية السالم التابعة لها قد فشلت
حتى في تلبية أبسط تطلعات الفلسطينيين بل أنها أدت النعدام املساواة في الوضع الراهن ،والذي تستمر فيه
إسرائيل في توسعها االستيطاني وتكرس فيه هيمنتها على الفلسطينيين ومواردهم وأرضهم .دفع هذا الوضع باالتحاد
ّ
األوروبي لوصفه بواقع الدولة الواحدة املتسم بانعدام املساواة في الحقوق وباالحتالل والصراع الدائمين ،1كما
ً
ً
5
قاد هذا الوضع عددا متزايدا من خبراء قانونيين 2ومسؤولين رسميين 3ومنظمات حقوقية فلسطينية 4وإسرائيلية
6
فصل عنصري على الفلسطينيين.
ودولية لالعتقاد بأن إسرائيل تفرض نظام ٍ
عدة من مسؤولين رسميين في اململكة املتحدة والواليات املتحدة واالتحاد األوروبي كانوا قد أنذروا بذات اإلعتقاد،
بمن فيهم الرئيس األمريكي السابق جيمي كارتر ،7ووزير الخارجية األمريكية السابق جون كيري ،8وبورس جونسون
ً
حينما كان وزير الخارجية البريطانية .9خالل إقراره بواقع انعدام املساواة أكد االتحاد األوروبي على أن كال من
الفلسطينيين واإلسرائيليين يستحقون الحياة بأمن وسالم وبوصول
متساو لحقوقهم ،10وهو التوكيد املشابه ملا
ٍ
ّ
كل من الفلسطينيين واإلسرائيليين في املساواة في الحرية
صرحت به إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن عن حق ٍ
واألمن والفرص والكرامة.11
كشفت جائحة فيروس كورونا عن تسارع أوجه عدم املساواة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ،وبالرغم من الواجب
القانوني املنوط باحتالل إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة وبالتالي مسؤوليتها عن صحة وسالمة الخاضعين
لهذا االحتالل إال أن الفلسطينيين شاهدوا خدماتهم الصحية تتراجع إلى حافة االنهيار بسبب النقص الفادح
في الكوادر البشرية واملوارد األساسية (مثل معدات الوقاية الشخصية وأجهزة الفحص والتنفس االصطناعي
وأسرة العناية املركزة) ،12باإلضافة إلى ّتلقيهم لقاح الفيروس عبر برنامج ّ
ّ
مجزأ وبطيء .13أما بالنسبة للفلسطينيين
الالجئين في دول اإلقليم -الذين تحرمهم قوانين التمييز اإلسرائيلية من حقهم في العودة لبلدهم -فهم مستمرون
في معاناتهم من العيش في مخيمات غير صحية ومزدحمة لدرجة تجعل من التباعد االجتماعي ومكافحة العدوى
ً
ً
أمرا مستحيال .في املقابل ،يتمتع اإلسرائيليون -بمن فيهم املقيمون في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية-
ً
من خدمات صحية ّ
فعالة وسهلة الوصول ومن برنامج تطعيم متفوق عامليا.14
تعكف ماب على صنع مستقبل يستطيع فيه الفلسطينيون كافة االستمتاع بحقوقهم في الصحة والكرامة ،بما
في ذلك عبر انتفاعهم من منظومة رعاية صحية ّ
فعالة ومستدامة وتقوم على قيادتها كوادر محلية .عبر ورقة
املوقف هذه ،تسعى ماب لوصف املنهجية اإلسرائيلية في التمييز ضد الفلسطينيين وفي تقسيمهم ،كما وتوضح
العراقيل الجسيمة التي تتسبب بها هذه املمارسات في وجه تحقيق ماب لرؤيتها في كافة أماكن عملها :الضفة
الغربية ،بما فيها القدس الشرقية ،وقطاع غزة ،ومخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان.
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2.1
القانون الدولي اإلنساني:
واجبات القوة القائمة
باالحتالل

اإلطار القانوني:
تفرض إسرائيل احتاللها العسكري على الضفة الغربية ،بما فيها القدس الشرقية ،وقطاع غزة منذ عام
ً
ً
1967م ،والذي يجعل من القانون الدولي اإلنساني إطارا ناظما لسلوك إسرائيل في األرض الفلسطينية التي
ً
تحتلها ،خاصة اتفاقية الهاي لعام 1907م واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م ،وهو اإلطار الذي يقر
بانطباقه املجتمع الدولي بما فيه حكومة اململكة املتحدة 15واألمم املتحدة 16ومحكمة العدل الدولية.17
تفرض كل من املادة  55واملادة  56من اتفاقية جنيف الرابعة على إسرائيل عدة واجبات مثل ضمان اإلمدادات
الطبية في األرض املحتلة حال كانت موارد األرض املحتلة غير كافية؛ وضمان عمل املؤسسات الصحية املحلية
وخدمات الصحة العامة؛ وأخذ اإلجراءات الالزمة ملكافحة األمراض املعدية؛ والسماح للطواقم الطبية بتنفيذ
ً
عملها .أيضا ،تفرض املادة  59من ذات االتفاقية على إسرائيل السماح بحرية مرور اإلغاثة اإلنسانية لألرض
املحتلة كما وتفرض عليها حماية تلك اإلغاثة.
ال تعفي إتفاقيات أوسلو ،وما تعاقب عليها من نقل مهام تقديم الخدمات للسلطة الفلسطينية ،إسرائيل من هذه
الواجبات ومن مسؤوليتها تجاه الرعاية الصحية في األرض الفلسطينية املحتلة ،وذلك ً
بناء على املادة الثامنة من
ً
اتفاقية جنيف الرابعة والتي تقت�ضي أنه «ال يجوز [للخاضعين لالحتالل] التنازل في أي حال من األحوال جزئيا أو
ً
كليا عن الحقوق املمنوحة لهم بمقت�ضى هذه االتفاقية» ،كما تشير املادة  47من ذات اإلتفاقية إلى أن:

ال يحرم األشخاص املحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال وال بأية كيفية من االنتفاع
18
بهذه االتفاقية  ...بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات اإلقليم املحتل ودولة االحتالل. ...
2.2
القانون الدولي لحقوق
اإلنسان:

ما تقوم به إسرائيل في األرض الفلسطينية املحتلة من فرض سلطتها وتحكمها يعني أن سلوكها هناك خاضع
20
للقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،وهو ما تقر به محكمة العدل الدولية 19والجمعية العامة لألمم املتحدة
وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان.

الحق في الصحة والحق في
المساواة وعدم التمييز

انطباقية القانون الدولي لحقوق اإلنسان تعني خضوع إسرائيل للواجبات املنصوص عليها في العهد الدولي
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 1966م ،وهو العهد الذي انضمت له إسرائيل كدولة
طرف .تفرض املادة  12من هذا العهد على إسرائيل واجب احترام وحماية واستيفاء حق كافة األشخاص الواقعين
ً
تحت حكمها في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه ،ووفقا للجنة املعنية بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية فإن الحق في الصحة ال يقتصر فقط على تقديم الرعاية الصحية املناسبة
ً
وفي حينها بل يشمل أيضا الظروف االجتماعية واالقتصادية واملحددات األساسية مثل «الحصول على مياه
الشرب املأمونة واإلصحاح املناسب ،واإلمداد الكافي بالغذاء اآلمن والتغذية والسكن ،وظروف صحية للعمل
21
والبيئة ،والحصول على التوعية واملعلومات بما يتعلق بالصحة». ...
يتوجب على الدول ضمان هذه املقومات الرئيسية للصحة وضمان جودة ومقبولية وإمكانية الوصول للرعاية
خال من أي تمييز بما
الصحية ،حيث تفرض املادة الثانية من العهد على إسرائيل واجب إعمال هذا الحق بشكل ٍ
في ذلك ً
بناء على العرق أو الدين أو األصل القومي أو االجتماعي.
أقرت على الحق في الصحة املادة الخامسة من االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري
لعام 1965م ،والتي بموجبها تتعهد الدول األطراف في االتفاقية بـ«حظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة
أشكاله ،وبضمان حق كل إنسان ،دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثني ،في املساواة أمام
القانون» بما في ذلك «حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان االجتماعي والخدمات
االجتماعية» ،22أما املادة الثالثة من االتفاقية فإنها توجب على الدول األطراف «شجب العزل العنصري والفصل
العنصري ،والتعهد بمنع وحظر واستئصال كل املمارسات املماثلة في األقاليم الخاضعة لواليتها».
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2.3
حق العودة لالجئين
الفلسطينيين:

ً
ً
يشكل حق كل شخص في مغادرة أي بلد ،بما فيه بلده ،والعودة لبلده مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي
لحقوق اإلنسان وهو حق منصوص عليه في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،23وقد تم تضمين هذا الحق
ً
الحقا في الفقرة الرابعة من املادة  12من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والتي نصت
ً
على أنه «ال يجوز حرمان أحد ،تعسفا ،من حق الدخول إلى بلده» ،وفي املادة الخامسة من االتفاقية الدولية
ً
َّ
للمهجرين بشكل مباشر بل أيضا لذوي
للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري .ال ينطبق هذا الحق فقط
الروابط الخاصة ببلد ما ،وال ينحصر الحق على الجنسية باملعنى الشكلي  -أي الجنسية املكتسبة بامليالد -بل
ُ
يمكن للحق أن ينطبق في حالة مواطني بلد ما أدمج بلد جنسيتهم في كيان قومي آخر وحرموا من جنسية هذا
الكيان الجديد.24
وقد تم اإلقرار بحق الالجئين الفلسطينيين في االنتصاف وفي العودة لبالدهم وممتلكاتهم في القرار رقم 194
الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة ،والذي َّ
نص على:

وجوب السماح بالعودة ،في أقرب وقت ممكن ،لالجئين الراغبين في العودة الى ديارهم والعيش بسالم
مع جيرانهم ،ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة الى ديارهم وعن كل
ً
مفقود أو مصاب بضرر ،عندما يكون من الواجب ،وفقا ملبادئ القانون الدولي واإلنصاف ،أن يعوض
25
عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات املسؤولة.
ً
وقد تم مرارا التأكيد على هذا القرار من قبل األمم املتحدة ،26وقد أقرت به الهيئات املنشأة بموجب معاهدات
األمم املتحدة .على سبيل املثال ،في مراجعتها لتقرير إسرائيل في عام 1998م ّ
صرحت لجنة القضاء على التمييز
َّ
العنصري بأن حق عدد كبير من الفلسطينيين في العودة واستعادة حيازة أراضيهم في إسرائيل قيد اإلنكار وحثت
الدولة الطرف على معالجة هذا الوضع على سبيل األولوية ،27وطالبت اللجنة في عام 2007م إسرائيل بضمان
املساواة في إعمال الحق في العودة وفي حيازة املمتلكات.28

كاميرات املر اقبة في حي سلون  -تصوير ويليام بيري
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 .3التمييز والتقسيم الممنهجان
وإعاقتهما لصحة الفلسطينيين
املادة األولى املشتركة من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية تنص على أن لدى «جميع الشعوب حق تقرير مصيرها» والذي بمقتضاه
تكون «حرة في تقرير مركزها السيا�سي وحرة في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي» ،حيث
ً
ً
ًّ
ً
يشكل الحق في تقرير املصير مبدأ رئيسيا في القانون الدولي وحقا أساسيا لتحقيق حقوق أخرى معتمدة عليه
بما فيها الحق في الصحة .يؤكد املجتمع الدولي ،والحكومة البريطانية ،منذ وقت طويل على أن الفلسطينيين
ً
يشكلون شعبا يحق له حق تقرير املصير.29
من خالل برامج ماب في األرض الفلسطينية املحتلة ومخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان ،ال تكتفي الجمعية
وشركاؤها بمتابعة التحديات التنموية واإلنسانية التي تواجه املجتمعات الفلسطينية في مختلف أماكن تواجدها
ً
ولكنها أيضا تراقب عن كثب السياقات األوسع التي تؤثر على صحة الشعب الفلسطيني ومنظومة الرعاية الصحية
ً
لديه .بالرغم من التباين في ظروف الفلسطينيين تبعا ألماكن تواجدهم إال أن جميع هذه الظروف مرتبطة
بالسياسات واملمارسات املفروضة عليهم بسبب هويتهم الوطنية والعرقية 30والتي تحرمهم من التمتع بحقوقهم في
الصحة والكرامة ّ
وتثبط من قدرتهم على تنمية منظومة الرعاية الصحية الفلسطينية بشكل يجعل خدماتها ذات
كاف من الوفرة وسهولة الوصول واملقبولية والجودة.31
مستوى ٍ
ً
ً
يوضح هذا القسم من ورقة املوقف السياسات واملمارسات التي تشكل تمييزا ضد الفلسطينيين وتقسيما لهم في
أماكن عمل ماب ،كما ّ
ويبين القسم كيفية استهداف هذه السياسات واملمارسات للفلسطينيين بسبب هويتهم
الوطنية وآثار هذه السياسات واملمارسات على صحتهم وكرامتهم.

التمييز والتقسيم الممنهجان :تعريف المصطلح
التمييز املمنهج :االنتهاكات «املمنهجة» لحقوق اإلنسان  -بما فيها انتهاك التزامات حظر التمييز العرقي-
هي االنتهاكات التي تتم بشكل معين ومنظم وبتكرار متناسق بما يشير لوجود خطة مركزة ومقصودة
إلرتكاب هذه االنتهاكات.32
ُي َّ
عرف التمييز العنصري في االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على أنه:

« ...أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل
القومي أو اإلثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات
األساسية أو التمتع بها أو ممارستها ،علي قدم املساواة ،في امليدان السيا�سي أو االقتصادي أو
االجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة».33
أكدت لجنة القضاء على التمييز العنصري أنه يحظر على إسرائيل التمييز ضد الفلسطينيين املواطنين
فيها والفلسطينيين في األرض الفلسطينية املحتلة ،وأوصت اللجنة إسرائيل بضمان معاملة متساوية
لكافة األشخاص في األراض الواقعة تحت سيطرتها والخاضعين لحكمها ،كما وأوصت اللجنة إسرائيل
34
بتعديل أو إلغاء أي تشريع ال يتوافق مع مبدأ عدم التمييز.
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التقسيم:
ً
ً
ُيقصد بالتقسيم الطرق التي تم عبرها تجزئة الشعب واملؤسسات الفلسطينية جغرافيا واجتماعيا
ً
ً
واقتصاديا وسياسيا عبر السياسات واملمارسات اإلسرائيلية.
ً
ً
أساسا في منهجية التقسيم َّ
املتبعة في وبين املناطق املختلفة من
يشكل فصل الفلسطينيين جغرافيا
األرض الفلسطينية املحتلة ،وتفرض إسرائيل هذا الفصل الجغرافي عبر عدة سياسات وممارسات
منها الجدار الفاصل ،والقيود املفروض على حرية الحركة ،واملستوطنات والضم بحكم األمر الواقع
في الضفة الغربية ،وضم القدس الشرقية بحكم القانون ،وحصار قطاع غزة ،والتحكم في القدرة
على السفر خارج األرض الفلسطينية املحتلة ،وفرض نظام طبقي لبطاقات الهوية الشخصية ونظام
التصاريح .أشار املقرر األممي الخاص مايكل لينك إلى أن هذا التقسيم يفكك القدرة على تقديم خدمات
ّ
35
ويشوه من املحددات االجتماعية للصحة في كافة األرض الفلسطينية املحتلة.
الصحة الفلسطينية
ّ
تكرس إسرائيل من تقسيم الفلسطينيين عبر حرمان الالجئين الفلسطينيين من حقهم في العودة
وعبر حظر جمع شمل األسر الفلسطينية ،36حيث يحرم التقسيم الفلسطينيين من القدرة على تقرير
مركزهم السيا�سي ومن السعي لتحقيق نمائهم االقتصادي واالجتماعي والثقافي وهو ما يمنعهم من
متساو بين اإلسرائيليين
نماء غير
ممارسة حقهم الجماعي في تقرير مصيرهم ،37والذي تسبب اليوم في ٍ
ٍ
والفلسطينيين ّ
وثبط من قدرة الفلسطينيين على بناء منظوماتهم بما فيها منظومة الرعاية الصحية.

3.1
الالجئون الفلسطينيون:

خالل العنف املتعاقب على إنشاء دولة إسرائيل بين 1947م و1949م ،ما ال يقل عن  750000فلسطيني إما
ُه ِ ّجروا أو هربوا من بيوتهم في فلسطين التاريخية ،وقد توجه حوالي  %65منهم للضفة الغربية وقطاع غزة بينما
توجه  %35منهم للجوء في األردن ولبنان وسوريا ومصر ،38ومكث في األرض التي أصبحت إسرائيل 150000
فلسطيني كان من بينهم  40000-30000نازح ،39وقد بدأ مع هذه األحداث  -التي ّ
يسميها الفلسطينيون
بـ«النكبة» -ما يزيد عن سبعة عقود من التقسيم؛ فهناك اليوم ما يقارب  7.94مليون الجئ فلسطيني منهم
 5.7مليون الجئ مسجل لدى وكالة االمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) ،وهي
ً
الوكالة التي أنشأها املجتمع الدولي فورا بعد النكبة كآلية مؤقتة لتقديم املساعدات االنسانية والحماية
لالجئين املسجلين لديها في األرض الفلسطينية املحتلة ولبنان وسوريا واألردن حتى ينالوا حقوقهم.40

الفلسطينيون المواطنون في إسرائيل
تم ّ
ضم الفلسطينيين الذين بقوا في إسرائيل بعد قيامها في عام 1948م على أنهم فلسطينيون
مواطنون فيها وقد عاشوا تحت قانون عسكري حتى عام 1966م ،وهم يشكلون اليوم ُخ َ
مس السكان
ً
ً
اإلسرائيليين ،41ولكنهم الزالوا يواجهون تمييزا وانعداما في املساواة على الصعيد القانوني واالجتماعي
ً
بما في ذلك بسبب وجود أكثر من  65قانون يميز ضدهم ،وهي الحالة التي تجعلهم عرضة للحرمان في
مجال الرعاية الصحية والتوظيف والتعليم.42
ً
تتبنى إسرائيل قوانينا تمييزية تنكر عبرها حق الالجئين الفلسطينيين في العودة لبالدهم وفي تلقي تعويضات عن
أي مفقود أو مصاب بضرر (أنظر/ي الفقرة  ،).2.3وتشمل هذه القوانين قانون العودة من عام 1950م وقانون
املواطنة من عام 1952م الذين يسمحان بالهجرة واملواطنة لليهود ويحرمان الفلسطينيين منهما ،43كما يحرم
اض من
قانون أمالك الغائبين من عام 1950م الالجئين الفلسطينيين من حقوقهم عبر السماح بمصادرة أر ِ
ُ ّ
جروا في 1947م1948-م.44
غادروا أو ه ِ
مع الرفض اإلسرائيلي العنصري لحقوق الالجئين الفلسطينيين يستمر الكثير منهم في املعاناة في مخيمات غير
صحية ،وفي االعتماد على املساعدات الدولية ،وفي عزلهم عن مواطني بلدهم اآلخرين وبالتالي عدم قدرتهم على
6

تطوير البنى التحتية الالزمة ملنظومة الرعاية الصحية  ،45وفي ما مجمله حياة مستمرة من اإلهمال .باإلضافة
ً
إلى ذلك فإن اعتماد األونروا شبه الكامل على التبرعات الطوعية وتعرضها لنقص التمويل املزمن يضع عراقيال
كبيرة أمام قدرتها على تقديم خدمات الصحة والتعليم والخدمات االجتماعية ،بما يجعل وضع الالجئين
ً
سوء .46
الفلسطينيين أكثر
في األرض الفلسطينية املحتلة ،تضم سجالت األونروا أكثر من  2.3مليون الجئ حيث يعانون من التحديات
املذكورة أدناه واملنطوية على االحتالل والحصار والضم اإلسرائيلي باإلضافة ملعاناتهم من الحياة في مخيمات ذات
كثافة سكانية مرتفعة وذات قطاع خدماتي يعاني من نقص التمويل.47
في لبنان ،حيث تعمل ماب منذ الثمانينات ،فإن أبدية التهجير القسري والتمييز والتهميش داخل املجتمع اللبناني
تعرض قرابة  270000الجئ فلسطيني ألزمة إنسانية دائمة يعتريها العديد من التحديات االجتماعية والسياسية
واالقتصادية التي تؤثر على صحتهم الجسدية والنفسية وتؤول بهم إلى الفقر وإلى أحوال معيشية سيئة.48
تشكلت ً
بناء على هذه الحاجات منظومة شبه دائمة لتقديم الرعاية الصحية ،حيث تتألف هذه املنظومة من
هيئات األمم املتحدة واملنظمات غير الحكومية املحلية والدولية والشركات الخاصة ،إال أن هذه املنظومة تستمر
في كونها مجزءة وفي انتقاصها املزمن للموارد الالزمة ،49وهو ما يعرض الالجئين الفلسطينيين لعقبات تكبح من
ً
كاف للخدمات الالزمة لسد احتياجاتهم الصحية ،وقد ازدادت هذه العقبات حدة في ظل األزمة
وصولهم بشكل ٍ
50
االقتصادية التي يعاني منها لبنان منذ عام 2019م .
باإلضافة إلى ذلك فإن القوانين واملمارسات التمييزية التي تتبعها الحكومة اللبنانية في تقييد حق الفلسطينيين
ً
في العمل تتسبب في تهميش اجتماعي لهم وتشكل انتهاكا لباقي حقوقهم األساسية في الصحة والسكن والغذاء
واملياه ،وهو ما ال يتسبب فقط في تحجيم املوارد البشرية الالزمة لقطاع رعاية الفلسطينيين في لبنان ولكن
ً
أيضا في تقييد فرص تنمية وتدريب وتمكين قوة فلسطينية عاملة ومهنية قادرة على املساهمة في بناء املجتمع
واالقتصاد الفلسطيني حين السماح لهم بممارسة حق عودتهم  .51يتوجب على الحكومة اللبنانية احترام
ً
مستو ممكن من الصحة والحق في العمل والحق
وحماية حقوق الالجئين الفلسطينيين بما فيها الحق في أعلى
في التعليم والحق في مسكن الئق.
بالتأكيد ال يمكن التمتع بهذه الحقوق في ظل التهجير املستمر والذي يتعاقب عليه عزل الالجئين عن أهل
بلدهم ،وهو ما أكدت عليه ماب في تقريرها لعام 2018م الصحة في املنفى« :مسألة التهجير والتجريد من
املمتلكات غير املعالجة تكمن في صميم احتياج املستمر لالجئين الفلسطينيين للمساعدات»  ،52وهو ما يوضح
أثر التمييز املنهجي اإلسرائيلي ضد حق العودة وما يتعاقب عليه من تقسيم للمجتمع الفلسطيني على قدرة
الالجئين على التمتع بحقهم في الصحة والكرامة وعلى قدرتهم على املساهمة في تنمية منظومة رعاية صحية
مستدامة تخدم حاجات الفلسطينيين.

فلسطينيون في مخيم شاتيال لالجئين في لبنان -تصوير أحمد ليلى
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مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية سجل وجود  593عائق لحركة الفلسطينيين في الضفة الغربية عام  - 2020تصوير ويليام بيري

3.2
األرض الفلسطينية المحتلة

تستمر إسرائيل باحتالل الضفة الغربية ،بما فيها القدس الشرقية ،وقطاع غزة ألكثر من  54عام ،حيث
يتسم هذا االحتالل بسياسات وممارسات عنصرية ّ
تقسم املجتمعات الفلسطينية وتنتهك حقوقهم بشكل
ممنهج وبطريقة ّ
تقوض صحتهم وكرامتهم لدرجة بالغة.

3.2,1
الضفة الغربية

تم تقسيم الضفة الغربية ،دون القدس الشرقية ،منذ توقيع اتفاقية أسلوا الثانية في عام 1995م إلى ثالث
مناطق :أ ،ب ،ج؛ حيث تقع املنطقة «أ» ( %18من الضفة الغربية) تحت السلطة املدنية والسياسية للسلطة
الفلسطينية ،وتقع املنطقة «ب» ( %22من الضفة الغربية) تحت السلطة املدنية للسلطة الفلسطينية وتحت
سيطرة أمنية مشتركة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية .أدت كل من التوغالت العسكرية االسرائيلية املتكررة
في املنطقتين «أ» و«ب» وتحكم اسرائيل في حركة قوات األمن الفلسطينية إلى عزل هاتين املنطقتين وتقسيمهما
ً
بشكل كامل ألجزاء متفرقة خاضعة لحكم فلسطيني شبه ذاتي تحت السيطرة اإلسرائيلية فعليا.
أما املنطقة «ج» ،والتي تشكل  %60من الضفة الغربية ،فإنها خاضعة بالكامل للسيطرة املدنية والعسكرية
اإلسرائيلية ،حيث تتحكم السلطات اإلسرائيلية فيها بكافة الخطط املتعلقة بالبناء والتنمية والحركة .يعيش
ً
واقع جزئيا أو بالكامل في املنطقة «ج» ،ويعيش في ذات املنطقة
حوالي  300000فلسطيني في  532مجتمع سكني ٍ
53
أكثر من  400000إسرائيلي في  230مستوطنة وبؤر استيطانية غير قانونية .
ُ
تقام هذه املستوطنات عبر شبكة من الطرق املغلقة ونقاط التفتيش الدائمة واملتنقلة وقواعد عسكرية ومناطق
عسكرية مغلقة وقيود أخرى تهدف لتسهيل حركة املستوطنين حول الضفة الغربية وعبر الخط األخضر في ذات
تقيد فيه من حركة الفلسطينيين .في عام 2020مّ ،
الوقت الذي ّ
سجل مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون
ً
االنسانية وجود  593حاجزا يهدف العديد منها لتسهيل وجود املستوطنات.54
تعتمد إسرائيل في تنفيذ مشروعها االستيطاني على منظومة تخطيط تقييدية وعنصرية بحيث تسمح ببناء
املستوطنات اإلسرائيلية بينما تحرم الفلسطينيين في منطقة «ج» من بناء البيوت أو البنى التحتية األساسية
ً
الالزمة ،مثال ،لقطاع الرعاية الطبية ،حيث قبلت إسرائيل  %2فقط من طلبات الفلسطينيين لتصاريح بالبناء في
املنطقة «ج» في الفترة بين 2009م و2018م حيث بلغ عدد التصاريح املمنوحة  55،98وهي املمارسات التقييدية
ً
ً
ً
التي تجعل من بناء الفلسطينيين على أرضهم أمرا مستحيال قانونيا وتجعلهم خاضعين ألوامر إسرائيل الخاصة
بهدم البيوت واملنشآت؛ حيث وفي ذات الفترة قامت السلطات اإلسرائيلية بهدم  4636منشأة فلسطينية
واعتمدت في ذلك على عدم وجود تصاريح للبناء ،حيث شملت هذه املنشآت مآوي طوارئ ومنشآت مياه وأخرى
ن 56
زراعية وصحية و 1270بيت مسكو .
بفعل منظومة التخطيط اإلسرائيلية هذه ُيضطر الفلسطينيون في املنطقة «ج» إما للبناء دون تصريح وبالتالي
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التعرض لهدم البناء والنزوح أو ملغادرة املنطقة .وفي ذات الوقت تقوم الحكومة اإلسرائيلية بدور فاعل في تشجيع
البناء في املستوطنات غير القانونية ،حيث شهدت ذات الفترة سابقة الذكر نشاطات بناء لـ 19346وحدة سكن
ً
استيطانية في الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية ،57كما شهدت تلك الفترة ازديادا بلغ  100000في عدد
املستوطنين في الضفة الغربية ،58وبينما تتمتع املستوطنات اإلسرائيلية بالوصول الكافي للمياه والكهرباء والبنية
ُ
التحتية األساسية تحرم غالبية املجتمعات الفلسطينية في املنطقة «ج» من الوصول لشبكات املياه والكهرباء.
ً
تنطوي هذه البيئة القسرية ال فقط على تسهيل الوجود االستيطاني بل أيضا على عدد من املمارسات اإلسرائيلية
ً
العسكرية التعسفية التي تترك آثارا وخيمة على الصحة الجسدية والنفسية للمجتمعات الفلسطينية هناك ،بما
فيها االحتجاز العسكري لألطفال واملداهمات الليلية لبيوت الفلسطينيين ،59كما يتعرض الفلسطينيون هناك
ً
بشكل متزايد لعنف املستوطنيين والذي يكون غالبا في حضور قوات عسكرية إسرائيلية.
ً
ً
جعلت هذه املمارسات من التقسيم املؤقت للضفة الغربية عقب اتفاقية أوسلوا واقعا فعليا من الضم اإلسرائيلي
والتقسيم الجغرافي وانعدام املساواة في الوصول للموارد ،حيث وصف املقرر األممي الخاص مايكل لينك هذا
ً
الواقع بأنه« :الحكم األجنبي الدائم الذي يمارسه شعب على شعب آخر مغلفا بنظام من مستويين من القوانين
بناء على اعتباري الجنسية والعرق» ،60وهو ٌ
والحقوق السياسية غير املتكافئة ً
واقع يؤثر بشكل كبير على الصحة
الفلسطينية ّ
ويكرس من التفاوتات الصحية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
محددات الصحة األساسية:
أ.

قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة ،السكن ،األمن الغذائي ،والبيئة الصحية

تقوم إسرائيل عبر سيطرتها على الضفة الغربية بانتهاك ممنهج لحقوق الفلسطينيين في الوصول العادل
ملحددات أساسية لصحة الفلسطينيين مثل السكن واملياه والصرف الصحي والنظافة وسبل العيش واألمن
الغذائي والبيئة الصحية.
السكن :يعتبر السكن محدد صحة اجتماعي ،وتقوم إسرائيل بتقويضه بشكل مباشر عبر منظومة التخطيط
العنصرية وجملة السياسات العقابية األخرى التي تتبعها في الضفة الغربية ،حيث تخلق إسرائيل بيئة قسرية
ً
ومعدومة األمن بالنسبة للسكان الفلسطينيين وتعزز هذه البيئة عبر التهديد املستمر بهدم البيوت وهدمها فعليا،
فيما يترك آثا ًرا وخيمة على الصحة النفسية للفلسطينيين .61وبالرغم من أن الحكومة اإلسرائيلية ّ
صرحت بأنها
ستتوقف عن كافة أعمال الهدم خالل جائحة كورونا 62إال أن عدد الفلسطينيين َّ
املهجرين بسبب أعمال الهدم
بلغ أعلى مستوى له خالل أربع سنوات في 2020م وكان هناك ازدياد بنسبة  %40في أعمال الهدم قبيل يوليو
ً
2021م باملقارنة مع ذات الفترة في عام 2020م ،63وشكلت أعمال الهدم هذه خطرا متزايدا بالنظر ملا تسببت به
من إعاقة للقدرة على مكافحة العدوى ومضاعفة فرص تعرض األسر املتضررة النعدام األمن الغذائي واعتمادها
على املساعدات اإلنسانية.

 %23من أطفال البدو في منطقة غور األردن يعانون من التقزم وهو مشكلة صحية سببها سوء التغذية -الصورة تعود الى ()Cavan Images/Alamy Stock Photo
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 420,000فلسطيني
في الضفة الغربية
يحصلون على أقل من

الحد األدنى الموصى
به من قبل منظمة
الصحة العالمية

في المستوطنات
اإلسرائيلية يحصلون
على أكثر من

( 50لتر  /للفرد  /يومي ُا)

( 100لتر  /للفرد  /يومي ُا)

( 440لتر  /للفرد  /يومي ُا)

من المياه

من المياه

من المياه

المياه :يعاني حوالي  660000فلسطيني في الضفة الغربية من وصول محدود للمياه ،64وتضطر العديد من
مجتمعات الفلسطينيين في املنطقة «ج» لشراء خزانات املياه من جهات خاصة وبتكلفة للتر الواحد قد تفوق
ّ
بنسبة  %400ما يدفعه لخدمة الوصول لشبكة املياه وهو ما قد يكلف األسر هناك حتى  %18من دخلها
االجمالي .65يعاني حوالي  420000فلسطيني في الضفة الغربية  -بمن فيهم  150000فلسطيني في املنطقة «ج» -
من وصول للمياه يبلغ أقل من  50لتر للشخص الواحد في اليوم ،وهو نصف الحد األدنى الذي تو�صي به منظمة
الصحة العاملية ،66كما أن بعض املجتمعات في املنطقة «ج» تستهلك ما معدله  20لتر للشخص الواحد في اليوم.67
باملقارنة فإن املستوطنات اإلسرائيلية تتمتع بوصول إلمدادات دائمة وغير محدودة من املياه وبتكلفة معقولة
وتقوم باستهالك ما ّ
حده  440لتر للشخص الواحد في اليوم .68ينجم هذا التفاوت بشكل كبير عن تحويل املوارد
املائية من األرا�ضي الفلسطينية للمستوطنات اإلسرائيلية من قبل -ميكوروت -وهي شركة حكومية إسرائيلية
تدير الكثير من اآلبار والخزانات الجوفية في املنطقة «ج»؛ فعلى سبيل املثال يتمتع املستوطنون في معالي أدوميم
بإمدادات مائية تبلغ أربعة أضعاف ما يصل له الفلسطينيون في القدس الشرقية.69
ً
يترك الوصول املحدود للمياه آثارا واضحة على صحة املجتمعات الفلسطينية املتضررة وعلى مستويات معيشتهم
ً
سواء للشرب أو لالستعمال املنزلي مما أدى لخفض ملعايير
حيث يضطرهم ذلك إلى تقييد االستهالك للمياه
النظافة .في ظل جائحة كورونا ،تراجعت قدرة األسر على أخذ االجراءات الالزمة ملكافحة العدوى مما زاد املخاطر
الصحية وخاصة تلك التي تهدد األطفال واملسنين ،وبالرغم من ذلك قامت إسرائيل بتدمير أو مصادرة  83منشأة
مياه أو صرف صحي أو نظافة خالل عام 2020م بحجة عدم وجود تصريح لتلك املنشآت.70
سبل العيش واألمن الغذائي :يعتمد أكثر من ثالثة أرباع السكان في املنطقة «ج» ( )%78على الزراعة
واملوا�شي كمصدر دخل لهم ،إال أن إسرائيل استهدفت سبل العيش هذه عبر سياساتها العنصرية في مجال
التخطيط وتقسيم املناطق ،وعبر تدميرها املتكرر للمنشآت بما فيها حظائر املوا�شي ،وعبر القيود التي تفرضها
على الوصول لألرا�ضي71؛ كما أن الجدار الفاصل يقوض من سبل العيش حيث أن تصميمه سمح بشمول
املستوطنات اإلسرائيلية واستثناء السكان الفلسطينيين وعزل اآلالف منهم عن أراضيهم .تعتمد نسبة معتبرة من
الفلسطينيين في املنطقة «ج» ( )%38على العمالة غير املأمونة وعلى العمالية اليومية كمصدر دخل لهم حيث
يعمل  %38من هؤالء الفلسطينيين في إسرائيل أو املستوطنات.72
ينتج عن هذه القيود على سبل العيش استمرار الفقر وانعدام األمن الغذائي في املنطقة «ج» ،وفي غور األرض
 الواقع معظمه في املنطقة «ج»  -بلغت نسبة األطفال الفلسطينيين املتقزمين دون الخامسة  %16بينما ترتفعهذه النسبة بين األطفال في املجتمعات البدوية هناك إلى  ،73 %23ويزداد انتشار التقزم بين األطفال الذين
تعرضت أسرهم للتهجير القسري حيث تبلغ نسبة هؤالء األطفال  %19مقارنة بما نسبته  %10من األطفال
الذين لم تتعرض أسرهم لذلك .تجدر اإلشارة إلى أن التقزم يرتبط بآثار تستمر ملدى الحياة على الصحة
الجسدية والنمو الذهني والنتائج التعليمية واالقتصادية .74
البيئة الصحية :يشكل التلوث الصناعي والتحجير والنفايات واملياه العادمة غير املعالجة الصادرين عن
ً
املستوطنات اإلسرائيلية مخاطرا بيئية جسيمة تهدد صحة الفلسطينيين حيث ال تمارس إسرائيل ذات الصرامة
في مراقبة لوائحها البيئية في  11مستوطنة صناعية في الضفة الغربية كما في داخل إسرائيل .75يرتبط وجود
املستوطنات الصناعية ،مثل مستوطنة نتزاني شالوم والتي تحتضن مصانع غيشور الكيميائية بالقرب من مدينة
طولكرم الفلسطينية ،بتدني املخرجات الصحية في املجتمعات الفلسطينية املجاورة لتلك املستوطنات ،وتشمل هذه
املخرجات املتدنية ارتفاع معدالت اإلصابة بالسرطان والربو وأمراض العين والتنفس باملقارنة مع سكان املناطق
ً
األخرى .76يتم التخلص سنويا من  2.5مليون متر مكعب من املياه العادمة وغير املعالجة من املستوطنات عبر توجيهها
إلى جداول مياه وبؤر امتصاص في الضفة الغربية وهو ما يؤثر بشكل كبير على املجتمعات الفلسطينية.77
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ب.

تهديدات مباشرة للصحة:
االعتداء على قطاع الصحة الفلسطيني والمدنيين

العنف املتف�شي الذي تمارسه القوات اإلسرائيلية واملستوطنون يهدد بشكل مباشر الصحة الجسدية والنفسية
ً
للفلسطينيين في الضفة الغربية ،حيث ارتفع معدل اعتداءات املستوطنين في السنوات األخيرة والتي غالبا ما
يرتكبونها بمعرفة وتواطئ القوات اإلسرائيلية .شهد عام 2020م  771اعتداء من قبل املستوطنين قاموا فيها
بإصابة  135فلسطيني ،78وبينما يخضع الفلسطينيون في الضفة الغربية للقانون اإلسرائيلي العسكري وتتم
محاكمتهم على أعمال عنف مرتكبة أو مشتبهة في محاكم عسكرية يتلقى املستوطنون محاكماتهم عبر القانون
املدني اإلسرائيلي والذي يمنحهم الحصانة بانتظام وبالرغم من اعتداءاتهم على الفلسطينيين.79
كما تتعرض الصحة الجسدية والنفسية للفلسطينيين لخطر مباشر ومتكرر تشكله القوات اإلسرائيلية عبر
استخدامها املمنهج للقوة املفرطة ضدهم وحتى في التعامل مع االحتجاجات املنددة بالسيطرة غير القانونية على
اض فلسطينية .احتج الفلسطينيون ألكثر من  100يوم عقب انشاء بؤرة استيطانية بالقرب من بيتا وقابلت
أر ٍ
80
القوات االسرائيلية احتجاجهم بإصابة  972منهم وقتل سبعة آخرين  .إن وجود قوة احتالل عسكري يعرض
الفلسطينيين ألوجه متعددة من الصدمة النفسية والذل كما في حاالت اقتحام البيوت ،واالعتقاالت والتحقيقات
ً
العسكرية (بما يشمل القاصرين أيضا) ،واملعاملة املهينة على نقاط التفتيش ،واعتداءات الجيش واملستوطنين،
ّ
والعراقيل البيروقراطية أمام الوصول للرعاية الصحية والتعليم والحياة األسرية .81ترتبط التجارب املذلة
التجارب التي يشعر فيها الضحايا بمعاملتهم بشكل مهين وغير عادل -82بمستويات مرتفعة من الخوف واالكتئابوالضغط بين الفلسطينيين في الضفة الغربية ،83كما تشير منظمة الصحة العاملية إلى أن عنف املستوطنين
وتدمير البيوت واملصالح الفلسطينية وما يتعاقب عليها من انعدام األمن في العمل واملسكن وسبل العيش يؤثران
بشكل سلبي على الصحة والسالمة النفسية للفلسطينيين.84
تؤثر هذه الظروف بشكل �سيء وخاص على سالمة األطفال النفسية ،حيث يتعرض في كل عام  700-500طفل
فلسطيني لالحتجاز واالعتقال واملحاكمة في املحاكم اإلسرائيلية العسكرية ،85ويتعرض غالبيتهم العتداءات
جسدية ونفسية تجعلهم يعانون من القلق واالكتئاب وتغييرات سلوكية واضطرابات النوم والطعام وعالمات
ّ
جسدية أخرى دالة على الصدمة النفسية.86
عمال الصحة الفلسطينيون للعنف بشكل متكرر ،ففي عام 2019م تعرض ّ
كما يتعرض ّ
عمال ومنشآت الصحة
في األرض الفلسطينية املحتلة لـ 226اعتداء وأصيب في هذه االعتداءات  304عامل صحي ،87واستمرت هذه
االعتداءات خالل جائحة كورونا .88تشير جمعية الصليب األحمر الفلسطيني إلى أنه وخالل مايو 2021م تعرض
ً
ً
موظفوها ومرافقها في الضفة الغربية العتداءات بشكل شبه يومي وبما ألحق ضررا بالغا في ثالثة من سيارات
اسعافها .89تعرقل القوات االسرائيلية ّ
عمال الصحة الفلسطينيين بشكل متكرر وذلك عبر منع وصولهم للجرحى
وتأخير عمليات نقل املصابين واالعتداء على املسعفين وسيارات االسعاف.

صورة ملسعف فلسطيني مصاب بقنبلة غاز خالل مسيرات العودة في غزة -تصوير أحمد حزب هللا – IMAGESLIVE via Zuma Wire
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ج.

تنمية وإتاحة الرعاية الصحية

تعمل القيود املادية والقانونية واإلدارية اإلسرائيلية على إعاقة تنمية الرعاية الطبية في الضفة الغربية وعلى
كبح الوصول لها ،حيث ال توجد أي مراكز صحية فلسطينية دائمة لخدمة الفلسطينيين في املنطقة «ج» وحيث
يتم تدمير املنشآت املؤقتة بشكل متكرر ،90وهو ما يحرم املجتمعات في املنطقة «ج» من تطوير خدمات الرعاية
الطبية املحلية وبشكل مستدام .يتسبب هذا الحرمان في خلق احتياج مزمن لدى أكثر من  170000فلسطيني
هناك على بدائل طارئة مثل العيادات املتنقلة ،91وبينما توجد بنى تحتية للرعاية الطبية في منطقتي «أ» و«ب»
فإن الفلسطينيين في املنطقة «ج» يضطرون الجتياز نقاط تفتيش وحواجز وفواصل سياجية للوصول للرعاية
الطبية في أي من املنطقتين ،حيث يبعد حوالي نصف سكان املنطقة «ج» أكثر من 30كم عن أقرب عيادة لهم.92
تفرض إسرائيل على جميع الفلسطينيين من حملة الهوية الخضراء في الضفة الغربية الحصول على تصريح من
سلطاتها لعبور الجدار الفاصل والوصول للخدمات األساسية في القدس الشرقية املحتلة ،ويتم الحصول على
تلك التصاريح عبر عملية تصفها منظمة الصحة العاملية على أنها غير شفافة ومتأخرة في التعامل مع طلبات
التصاريح ،93ففي عام 2019م تم رفض  %13.5من طلبات التصاريح التي تقدم بها مر�ضى من الضفة الغربية بينما
بلغ معدل الرفض للمصاحبين لهم .94 %17
باملقارنة ،تعتبر الحكومة اإلسرائيلية املستوطنات «مناطق ذات أولوية قومية» وبذلك تتلقى املستوطنات إعانات
تشمل الرعاية الصحية والتعليم والتنمية املحلية ،كما تستفيد املستوطنات من االستثمارات في البنى التحتية
للمواصالت والتي ّ
تسهل من تنقل املستوطنين داخل الضفة الغربية وبينها وبين القدس الشرقية وإسرائيل دون
95
وجود نقاط تفتيش أو أي قيود كتلك املفروضة على الفلسطينيين .
3.2,2
القدس الشرقية

في عام 1967م ،أوسعت إسرائيل من نطاقها القانوني وسيطرتها اإلدارية ليشمال القدس الشرقية وذلك في
َّ
الضم اإلسرائيلي
انتهاك للحظر املطلق -تحت القانون الدولي -على أخذ األرض بالقوة .قابل املجتمع الدولي
ً
للقدس الشرقية رسميا في 1980م بالرفض املستمر وذلك عبر العديد من القرارات الصادرة عن مجلس األمن
ّ
«الغ وباطل».96
في األمم املتحدة واملعبرة عن أن هذا الضم ٍ
بينما تفرض إسرائيل حالة «اإلقامة الدائمة» على أكثر من  358000مقد�سي فلسطيني بما يحرمهم من الجنسية
على أرضهم فإنها تمنح املواطنة الكاملة ألكثر من  225000مستوطن إسرائيلي يعيش في القدس الشرقية كما
وتمنحهم الوصول لكافة الخدمات والضمانات التي تقدمها املواطنة .97تجبر إسرائيل املقدسيين الفلسطينيين
على دفع الضرائب لسلطاتها دون أن يتمتعوا بوصول
متساو لخدمات البلدية مثل املواطنين اإلسرائيليين اليهود
ٍ
بمن فيهم املستوطنون في القدس الشرقية ،-وتشير في هذا الصدد منظمة بتسيلم إلى أن بلدية القدس تتفادىً
عمدا أي استثمارات كبيرة في البنى التحتية والخدمات في األحياء الفلسطينية بما في ذلك االستثمار في الطرق
واألرصفة وأنظمة املياه والصرف الصحي واملدارس واملؤسسات الثقافية.98
بينما يستطيع اإلسرائيليون املغادرة والعودة كما يشاؤون من وإلى إسرائيل واملستوطنات غير القانونية في الضفة
الغربية ُيضطر الفلسطينيون على الدوام إلثبات أن «مركز حياتهم» يكمن في القدس من أجل استبقاء حقهم
في العيش في مدينة ميالدهم .منذ عام 1967م ،ألغت إسرائيل إقامة أكثر من  14700فلسطيني 99مما أفقدهم
األهلية للوصول ألي خدمات اجتماعية بما فيها الرعاية الصحية.100
تسببت إقامة إسرائيل للجدار الفاصل منذ عام 2003م وملنظومة اإلغالق والتصاريح املصاحبة له في عزل
 90000فلسطيني من القدس الشرقية عن باقي املدينة ،101حيث ُ
صمم الجدار بطريقة متعمدة ّ
لضم املستوطنات
اإلسرائيلية في الضفة الغربية ولعزل األحياء الفلسطينية شديدة االكتظاظ عن القدس ،102وقد أهملت بلدية
ّ
القدس هذه األحياء التي عزلها الجدار مثل كفر عقب وعناتا ومخيم شعفاط لالجئين وتركت سكانها يعانون من
كاف للخدمات.
اكتظاظ سكاني بالغ ومن وصول غير ٍ
عززت إسرائيل من تمييزها املمنهج ضد املقدسيين الفلسطينيين عبر تبنيه في «األهداف الديموغرافية» العنصرية
ًّ
ً
وجليا من خاللها لنقل الفلسطينيين من املدينة في ذات
لخططها الرئيسية املتعلقة باملدينة والتي سعت دوما
الوقت الذي سعت فيه للحفاظ على أغلبية إسرائيلية-يهودية هناك .103إن فصل إسرائيل للقدس الشرقية عن
باقي الضفة الغربية ّ
يكرس تقسيم املجتمعات الفلسطينية حيث تؤثر هذه السياسات العنصرية بشكل بالغ على
صحة الفلسطينيين وعلى وصولهم للرعاية الصحية.
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أ.

محددات الصحة األساسية:
الفقر والبنية التحتية والوصول للخدمات

يواجه الفلسطينيون في القدس الشرقية منظومة إسرائيلية عنصرية في التخطيط وتقسيم املناطق وال يسمح لهم
ً
في البناء إال على  %13من األرض في القدس الشرقية بالرغم من أن ً
جزء كبيرا من هذه األرض مأهولة باألبنية،104
وهو ما تسبب في ارتفاع االكتظاظ السكاني في األحياء الفلسطينية وفي إحباط اإلجراءات املتخذة للتباعد
االجتماعي خالل جائحة كورونا .105تمنح إسرائيل  %16.5فقط من تصاريح البناء في القدس للفلسطينيين 106وهو
ما يدفع غالبيتهم للشروع بالبناء حتى بدون تصاريح وبما يعرضهم لخطر هدم بيوتهم ،ففي عام 2019م لوحده
تعرض  236فلسطيني -من بينهم  122طفل -للتهجير كنتيجة لعمليات الهدم في القدس ،107كما أن ما ال يقل عن
ثلث البيوت الفلسطينية في املدينة ُبنيت دون تصاريح وبالتالي يتعرض  100000فلسطيني لخطر التهجير .108في
املقابل ،بلغت نسبة تصاريح البناء التي منحتها سلطات بلدية القدس للمستوطنات في الجزء الشرقي الذي تم
ّ
ضمه من املدينة  %45من إجمالي التصاريح املمنوحة بين عامي 1991م و2018م.109
تترك عقود من السيطرة اإلسرائيلية العنصرية أث ًرا َّ
جلي الوضوح على محددات الصحة األساسية في القدس،110
حيث تقبع تحت الفقر ما نسبته  %72من األسر الفلسطينية في املدينة مقارنة بما نسبته  %26فقط من األسر
اليهودية هناك ،111وبينما يترك املدرسة  %32من األطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية ممن هم دون
السادسة عشر ال تتجاوز نسبة األطفال اليهود الذين يفعلون ذلك  .112%1.5تدير بلدية القدس ست عيادات
خاصة باألمهات واألطفال لخدمة املجتمعات الفلسطينية في القدس (أي بمعدل  1.8عيادة لكل  100000نسمة)
وذلك باملقارنة مع  25عيادة لخدمة األحياء اليهودية (أي بمعدل  4.4لكل  100000نسمة) .113ويوجد باإلضافة إلى
ذلك تفاوت كبير في البنى التحتية في مجاالت التعليم والرعاية واملواصالت واملياه والصرف الصحي.114
تدير بلدية القدس
مقارنة مع

6

عيادات لألمهات
واألطفال

25

عيادة لألمهات
واألطفال

تقدم خدماتها للمجتمعات

تقدم خدماتها للمجتمعات

الفلسطينية في القدس

اليهودية في الجوار

وهذا يكافئ

وهذا يكافئ

1.8

عيادة

4.4

عيادة

لكل  100،000شخص من عدد

لكل  100،000شخص من عدد

السكان

السكان

أوضحت جائحة كورونا مدى اإلهمال والالتنمية املمنهجين ملنظومة الرعاية الصحية في القدس الشرقية ،حيث
ً
عانت املجتمعات الفلسطينية من نقص في معدات الفحص وخاصة في األشهر األولى من الجائحة ،كما وقد واجهت
ً
نقصا في ّ
أسرة العناية املركزة وأجهزة
املستشفيات التي تشرف عليها منظمات فلسطينية غير حكومية في املدينة
115
التنفس االصطناعي ومعدات الوقاية الشخصية في ظل نقص التمويل املزمن الذي تعاني منه هذه املستشفيات.
ب.

تهديدات مباشرة للصحة :العنف وانعدام األمن

العنف املتف�شي الذي تمارسه القوات اإلسرائيلية واملستوطنون يهدد بشكل مباشر الصحة الجسدية والنفسية
للفلسطينيين في القدس ،فعلى سبيل املثال قامت القوات اإلسرائيلية واملستوطنون بإصابة أكثر من  1500فلسطيني
خالل االحتجاجات املنددة باملمارسات العنصرية في القدس في أبريل-يونيو 2021م .116مركز السرايا لخدمة املجتمع
وهو مؤسسة شريكة ملاب تقدم الدعم النف�سي واالجتماعي للفلسطينيين الصغار -أشار إلى أن األطفال املتلقينلخدماته عانوا في ّ
حيهم من «كدمات جسدية ونفسية» ومن «مشاعر باإلحباط والخوف وانعدام األمن» ،117كما
ّ
تعرض االعتقاالت العسكرية اإلسرائيلية ضحاياها لإلساءة الجسدية والنفسية ،حيث يفيد  %73من األطفال أنهم
118
تعرضوا لعنف جسدي و %55منهم ّ
تعرضوا إلساءة لفظية وترهيب في عام 2019م .
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ج.

الوصول للرعاية الصحية:
نقاط التفتيش والجدار الفاصل ومنظومة التصاريح

تقدم شبكة من ست مستشفيات فلسطينية غير حكومية في القدس الشرقية مجموعة من العالجات غير
املتوفرة في أي من املناطق األخرى من األرض الفلسطينية املحتلة بما في ذلك العالج اإلشعاعي ،والعالجات
املتخصصة لألورام ،والجراحة املعقدة للقلب والعين ،والعالجات الخاصة باالضطرابات األيضية املوروثة،
وهو ما يعني أن الوصول لهذه املستشفيات يشكل حاجة أساسية للكثير من املر�ضى من الضفة الغربية
وقطاع غزة.119

3.2,3
قطاع غزة

تفرض إسرائيل على الفلسطينيين من حملة الهويات غير املقدسية الحصول على تصريح إسرائيلي للدخول
للقدس ولتلقي العالج في هذه املستشفيات ،ويتم الحصول على هذه التصاريح عبر عملية معقدة ومربكة ومرهقة
بالنسبة للمر�ضى وذويهم (انظر/ي الفقرتين  3.2.1و.)3.2.3
كما يعيق كل من جدار الفصل ونقاط التفتيش مهام ّ
عمال الصحة الفلسطينيين في نقل املر�ضى من خارج
ً
القدس لهذه املستشفيات ،ففي كل الحاالت تقريبا ( )%97في عام 2020م اضطرت سيارات االسعاف املغادرة من
الضفة الغربية للعبور عبر نقاط التفتيش املقامة في الطريق إلى مدينة القدس حيث تم نقل املر�ضى من سيارات
ً
ً
اإلسعاف املسجلة فلسطينيا إلى سيارات اإلسعاف املسجلة إسرائيليا ،120وهي العملية التي تؤخر من فترة نقل
ً
ً
املر�ضى وتشكل خطرا على صحة املر�ضى وقلقا لهم بشكل غير مبرر ،أما سيارات اإلسعاف اإلسرائيلية املغادرة
ً
من املستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية فإنها ال تواجه ّأيا من تلك العقبات وتتمتع بوصول سلس بين
املستوطنات في األرض الفلسطينية املحتلة وإسرائيل.
ً
يعتبر قطاع غزة أحد أكثر األماكن اكتظاظا في العالم حيث يعيش فيه مليوني فلسطيني على مساحة
تبلغ 365كم 2ويشكل الالجئون ما نسبته  %70من هؤالء السكان .في عام 2005م ،قامت إسرائيل بإزالة
مستوطناتها من قطاع غزة ولكنها استمرت في احتالل القطاع وفرض سيطرتها على ّبره وبحره ّ
وجوه وسجل
ً
ً
وحصارا مشددين ّ
أديا لعزله عن الضفة الغربية
سكانه و اقتصاده ،وفرضت عليه منذ عام 2007م إغالقا
والقدس الشرقية في تكريس لسياسة التقسيم ،حيث وصفت اللجنة الدولية للصليب األحمر اإلغالق على أنه
عقاب جماعي تفرضه ]إسرائيل[ في انتهاك واضح لواجباتها تحت القانون الدولي اإلنساني.121
ينطوي هذا اإلغالق غير القانوني على تقييد بالغ لحركة السكان والبضائع من وإلى القطاع ،وهو ما أدى إلى
انهيار اقتصاده 122وإلى أزمة إنسانية توضح عمقها املستويات املرتفعة من الفقر وانعدام األمن الغذائي وتراجع
ّ
التنمية ،123حيث تقدر األمم املتحدة أن اإلغالق كلف االقتصاد الفلسطيني  16.7بليون دوالر في الفترة الواقعة
ّ
بين عامي 2007م و2018م .124منذ عام 2007م ،شنت إسرائيل أربعة هجمات عسكرية واسعة النطاق على
قطاع غزة حيث تسببت هذه الهجمات في أعداد كبيرة من القتلى واملصابين وفي ضرر بالغ ومتكرر للبيوت والبنى
التحتية األساسية بما فيها الخاصة بمنظومة الرعاية الصحية .في عام 2012مّ ،
صرحت األمم املتحدة بتقديرها
أن االنهيار االقتصادي واإلنساني في القطاع سيجعله غير صالح للسكن قبيل عام 2020م ،وهو التقدير الذي تم
وواقع أصبح
واقع أصبحت فيه تلبية الحاجات األساسية ممكنة فقط عبر املساعدات الدولية
ٍ
اجتيازه بالفعل في ٍ
125
فيه  %80من سكان القطاع معتمدين على تلك املساعدات .
إن إغالق قطاع غزة وعزله عن باقي األرض الفلسطينية املحتلة ّ
يكرس من تقسيم املجتمع واالقتصاد
واملؤسسات الفلسطينية ،حيث تشير مؤسسة مسلك «ﭽيشاه» إلى أنه ال يمكن فصل سياسات إسرائيل في
الضفة الغربية عنها في قطاع غزة:

السيطرة اإلسرائيلية على كل منطقة وحالة اإلقامة ومدى الحقوق التي تمنحها للفلسطينيين هناك
ّ
يعبران عن الهدف الشامل الذي سعت له إسرائيل عبر ممارستها خالل السنين :الرغبة في أق�صى
«فرق تسد» ّ
مساحة من األرض مع أقل عدد من الفلسطينيين  ...اتبعت إسرائيل استراتيجية ّ
وضعفت
من املؤسسات الفلسطينية التي عليها كانت لتقوم الدولة ،وهي تتحكم بالسكان عبر تشجيع وفرض
ومنع الحركة بطرق ّ
126
تلبي أهدافها الديموغرافية.
ً
أوجدت إسرائيل واقعا من ديمومة انعدام األمن للفلسطينيين في قطاع غزة بينما لم تستمر فقط في التحكم في
ً
حياتهم واحتياجاتهم األساسية بل أيضا في تبرير عقابها الجماعي لهم كضرورة أمنية ملواطنيها .تترك هذه السيطرة
14

ً
ً
العنصرية آثارا بالغة على صحة الفلسطينيين ومنظومة الرعاية الصحية لديهم.
أ.

محددات الصحة األساسية:
الفقر وانعدام األمن الغذائي والمرافق األساسية

يعمل اإلغالق اإلسرائيلي على تقويض بالغ ملحددات الصحة االجتماعية ،حيث يعاني قطاع غزة من أعلى نسبة
بطالة في العالم ( )%49ويعيش أكثر من نصف سكانه في الفقر (مع توقع أن تصل نسبتهم إلى  %64بنهاية عام
ً
2021م) ،127كما تفرض إسرائيل قيودا مشددة على الوصول ملناطق الصيد وتفرض «منطقة فاصلة» تغطي
حوالي  %35من األرا�ضي الزراعية في القطاع ،128وهو ما تعاقب عليه انعدام األمن الغذائي ألكثر من ثلثي السكان
هناك (ّ )%68
وتقزم  %10من األطفال.129
ً
يعاني قطاع غزة من أزمة كهرباء مستمرة حيث يتلقى السكان  13ساعة من الكهرباء يوميا ،130كما أصبحت  %75من
مياه شاطئها ملوثة بفعل ضخ املياه العادمة وغير املعالجة إليها 131و %97من مياه القطاع غير صالحة للشرب في ذات
الوقت الذي يعاني فيه حوالي ربع السكان من انعدام الوصول لشبكات الصرف الصحي ،وهو الذي في مجمله يحرم
مليون شخص من الوصول الكافي لخدمات املياه والصرف الصحي والنظافةُ .132يشار في ظل هذا السياق إلى أن أكثر
ُ
من ربع األمراض في غزة -قبل حلول جائحة كورونا -كانت تعزى لسوء جودة املياه ،133كما أدى نقص الوصول للمياه
النظيفة إلى تثبيط االجراءات الالزمة الحتواء فايروس كورونا .تزداد حدة الحرمان من هذا الوصول للمياه النظيفة
ً
بفعل استغالل وتحويل إسرائيل مصادر املياه لها حيث كانت هذه املصادر سابقا تغذي الخزان الجوفي في غزة،
وتوازي هذه السياسة ذات السياسات اإلسرائيلية العنصرية املتعبة تجاه املياه في الضفة الغربية.134
ب.

تهديدات مباشرة للصحة:
االعتداء على قطاع الصحة الفلسطيني والمدنيين

تسببت الهجمات العسكرية االسرائيلية املتكررة على قطاع غزة (في  2009-2008و 2012و 2014و2021م) في
خسائر مهولة لقطاع الصحة الفلسطيني ،حيث تسببت هذه الهجمات في قتل أكثر من  4000فلسطيني وإصابة
ً
حوالي  20000آخرين ،135كما وألحقت ضررا بأكثر من  245000بيت136؛ كما واجهت إسرائيل بالقوة املفرطة
وبشكل ممنهج االحتجاجات الفلسطينية في عامي  2018و2019م والتي ُس ّ
ميت بـ«مسيرات العودة الكبرى» وقتلت
القوات االسرائيلية  214فلسطيني ممن شاركوا في هذه االحتجاجات وأطلقت الرصاص الحي على أكثر من 7000
آخرين يتلقى العديد منهم لهذا اليوم عالجات وجراحات خاصة بإعادة ترميم أطرافهم.137
ً
وبجانب اإلصابات الجسدية البالغة فإن العنف العسكري اإلسرائيلي ترك آثارا جسيمة على الصحة والسالمة
ً
النفسية لسكان القطاع ،حيث أن أي طفل هناك يبلغ من العمر  41عاما يكون قد عاش حياته بكاملها تحت
الحصار وشاهد أربع هجمات عسكرية واسعة النطاق ،وهو ما يرتبط بإفادة غالبية األطفال في القطاع بشعورهم
باالكتئاب ( )%62واأل�سى ( )%55والخوف املستمر ( ،)%50كما يرتبط بإفادة ذوي األطفال بأن أطفالهم أصبحوا
عصبيين ( )%93ويعانون من كوابيس متكررة ( )%63وتبول الإرادي ( .138)%53تقدر األمم املتحدة أن 198000
من األطفال معرضون لخطر مواجهة حاالت صحية نفسية بين املتوسطة والحرجة وأن  242000من البالغين
ً
يحتاجون وصوال لخدمات دعم الصحة النفسية وخدمات الدعم االجتماعي والنف�سي ،139حيث يمكن القول أنه
ً
ال يوجد «ما بعد» اضطراب الصدمة في قطاع غزة فأثر العنف املستديم والحصار تراكمي ،140وهو أيضا ما يرتبط
باالرتفاع املقلق لعدد حاالت االنتحار في قطاع غزة املتعاقب على تدهور الوضع االقتصادي واالجتماعي.141

فلسطينيون ينتشلون جثة من تحت أنقاض الدمار الذي خلفه القصف اإلسرائيلي على مدينة غزة في مايو  17من عام  – 2021تصوير محمد زنون
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واجهت منظومة الرعاية الصحية في قطاع غزة اعتداءات متكررة عليها .خالل الهجمات العسكرية بين عامي
 2008و2014م ُسجلت  147حالة تعرضت فيها مستشفيات وعيادات صحة أولية لضرر أو تدمير ،و 80حالة
أخرى تعرضت فيها سيارات اإلسعاف لذلك ،كما وتم إصابة أو قتل  145عامل صحي .142قتلت القوات اإلسرائيلية
خالل «مسيرات العودة الكبرى» ما ال يقل عن ثالثة من ّ
عمال الصحة الفلسطينيين وأصابت  845آخرين ،كما
ً
وألحقت ضررا بـ 112سيارة إسعاف .143ومن جديد ،خالل التصعيد العسكري في شهر مايو 2021م ،ألحقت
القوات اإلسرائيلية الضرر بأكثر من  30مركز صحي بما في ذلك التدمير شبه الكامل لعيادة خاصة بالفحص
والتطعيم لفايروس كورونا وقتل طبيبين وأخصائي صحة نفسية .144يعزز من وتيرة هذه الهجمات املتكررة الفشل
املستمر الذي ترتكبه إسرائيل في فتح تحقيقات ّ
جادة حيال االنتهاكات الجسيمة ضد القانون الدولي بما في ذلك
مساءلة القائمين على تلك االنتهاكات .145في عام 2019م ،قاد هذا الوضع لجنة التحقيق األممية لالعتقاد بأن
األرض الفلسطينية املحتلة تشكل «أحد أخطر األماكن في العالم بالنسبة ّ
لعمال الصحة».146
سارعت هذه االعتداءات من تدهور منظومة القطاع الصحي في قطاع غزة ومن قدرتها على تلبية احتياجات
كاف ،كما أن توالي التصعيدات وحجم اإلصابات الجماعية أديا لحصر الخدمات الطبية على
السكان بشكل ٍ
ّ
حاالت الطوارئ وبما يحجم من وفرة املوراد واملهارات إلجراء الجراحات االختيارية وإلدارة األمراض املزمنة
وممارسة الطب الوقائي.
ج.

تنمية وتوفير الرعاية الصحية

ال تستطيع منظومة الصحة في قطاع غزة من مواكبة حاجات السكان بسبب القيود املفروضة على حركة
األشخاص والبضائع وبسبب األضرار االقتصادية املتزايدة التي يتسبب بها الحصار وحلقات العنف املتوالية ،كما
أن فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية  -والذي فاقم من آثاره االنقسام السيا�سي الفلسطيني  -تسبب في تنمية
ّ
ومجزءة ملؤسسات الصحة الفلسطينية ومنع نشوء منظومة صحية وطنية متناسقة تلبي حاجة
غير متساوية
كافة الفلسطينيين.
يعاني قطاع غزة من نقص مستمر في املوارد الطبية األساسية حيث تشير وزارة الصحة الفلسطينية أنه وفي شهر
أغسطس 2021م نفذ مخزون ما نسبته  %38من األدوية األساسية (بما فيها تلك الالزمة لألورام والرعاية األولية
والعناية املركزة) وما نسبته  %22من املستلزمات الطبية (بما فيها تلك الالزمة للجراحات القلبية وغسيل الدم)،
أي أنه تبقى في مستودع أدوية غزة املركزي ما يكفي ألقل من شهر فقط من هذه األدوية.
تحرم إسرائيل ّ
عمال الصحة الفلسطينيين في غزة بشكل روتيني من االلتحاق بفرص التدريب والتنمية املهنية
خارج غزة عبر رفض طلباتهم لتصاريح الخروج من القطاع ،وهو ما ّ
يكرس من نقص الكوادر البشرية املتخصصة
في مجاالت طبية مختلفة منها علم األورام وجراحة القلب واألوعية الدموية وجراحة املخ واألعصاب ،147كما تفرض
ُ ّ
حرم استيراد مواد تعتبرها هي قابلة
إسرائيل الئحة من املواد «ذات االستخدام املزدوج» والتي تمنع عبرها أو ت ِ
ّ
وتضم هذه القائمة ألياف الكربون وراتنجات االيبوك�سي والتي يتم استعمالها في عالج
لالستخدام العسكري،
148
إصابات األطراف وأجهزة املسح باألشعة السينية والنظائر املشعة الطبية .
ً
في ظل عدم توفر بعض الخدمات الصحية محليا ُيضطر العديد من املر�ضى السفر إلى القدس الشرقية أو الضفة
الغربية أو بلد آخر لتلقي العالج الالزم ،إال أن وصولهم لهذه الوجهات مشروط بحصولهم على تصريح إسرائيلي،
ّ
والذي قلت نسبة منحه من  %92في عام 2012م إلى  %65في عام 2019م قبل حلول جائحة كورونا .149في عام
2019م ،رفضت إسرائيل  %9من الطلبات املقدمة لنيل تصاريح للخروج من غزة وقامت بتأخير  %26من الطلبات
حتى خسر املتقدمون موعد عالجهم .150بلغت نسبة مر�ضى السرطان  %31من اجمالي عدد املر�ضى الذين تلقوا
ً
تحويال للعالج خارج غزة ،151وقد وجدت دراسة أن مر�ضى السرطان الذين تم في البداية رفض طلبات تصاريحهم
ً
ُ
عانوا من معدل وفيات أكبر ( )1.45xمقارنة بمن قبلت طلباتهم في املرة األولى من تقدمهم ،152وتتفاوت معدالت
البقاء على قيد الحياة لخمس سنوات بالنسبة ملر�ضى سرطان الثدي وسرطان القولون بين املر�ضى اإلسرائيليين
والفلسطينيين حيث تتفوق معدالت املر�ضى اإلسرائيليين على معدالت املر�ضى الفلسطينيين (انظر/ي الفقرة
 ).4.2بما يوضح األثر الذي يتركه تقسيم منظومة الصحة الفلسطينية على مخرجات الصحة.
قامت إسرائيل في العام 2019

رفض %9
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تأجيل %26

من طلبات مرضى سكان

من الطلبات لموعد بعد تاريخ

غزة للخروج للعالج

الموعد الطبي المقرر للمريض

 .4التفاوت في المعاملة يعني
التفاوت في مخرجات الصحة
ّ
والضم لفرض سيطرتها على حياة كافة السكان الذين يعيشون على أي
تستخدم إسرائيل االحتالل والحصار
جانب من الخط األخضر والذين ّ
153
يضمون حوالي  6.8مليون فلسطيني و 6.8مليون إسرائيلي يهودي  .تشير
منظمة أطباء لحقوق اإلنسان  -إسرائيل  -إلى أنه:

كما يوضح الوضع اآلن ،تتحكم إسرائيل في املنطقة الواقعة بين نهر األردن والبحر املتوسط وتتطبق
في هذه املنطقة نظامين قانونين :أحدهما يمنح االمتيازات لإلسرائيليين وآخر يحرم الفلسطينيين من
154
ّ
ويجردهم من العديد من املوارد.
حقوقهم ِ
وتمارس إسرائيل قوتها بطرق تنطوي على تمييز ممنهج ضد الفلسطينيين وتقسيم ملجتمعهم ومؤسساتهم -بما
فيها مؤسسة الصحة -حيث يقود هذا إلى منع الفلسطينيين في األرض الفلسطينية املحتلة من التمتع بحقهم في
أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجسمية والعقلية.
كما أن القوانين املحلية اإلسرائيلية التي تمنع الالجئين الفلسطينيين من حقهم غير القابل للتصرف في العودة
ً
ً
جذريا في األزمة اإلنسانية ّ
املطولة التي ُيحرم
تنطوي على تمييز ضد الفلسطينيين وتقسيم لهم ،وهي تشكل سببا
فيها الفلسطينيون من التمتع الكامل بحقهم في الصحة والكرامة في ظل حياتهم القسرية في املنفى.
ّ
يحتم هذا الوضع التفاوت في املخرجات الصحية للفلسطينيين واإلسرائيليين حيث ّ
تبين الحقائق أدناه مدى
تكريس وتزايد هذا التفاوت في الصحة والرعاية الصحية بين املواطنين اإلسرائيليين (بمن فيهم املستوطنون في
الضفة الغربية) والفلسطينيين في األرض الفلسطينية املحتلة.155
4.1
قدرات منظومة الرعاية
الصحية

أسرّ ة المستشفيات :يبلغ عدد املستشفيات في األرض الفلسطينية املحتلة  87مستشفى لديها  6552سرير،
ً
أي ب معدل  1.28سرير لكل  1000شخص ،156مقارنة بمعدل يبلغ  2.9سرير لكل  1000مواطن إسرائيلي.157
أسرّة المستشقيات

األطباء

في األراضي الفلسطينية المحتلة

في األراضي الفلسطينية المحتلة

لكل  1،000شخص

لكل  1،000شخص

في إسرائيل

في إسرائيل

لكل  1،000شخص

لكل  1،000شخص

1.28
2.9

1.12

3.29

التغطية الصحية الشاملة :يتلقى  %78من الفلسطينيين في األرض الفلسطينية املحتلة  -باستثناء القدس
ً
الشرقية املحتلة  -شكال من أشكال الرعاية الطبية مسبوقة الدفع وذلك بشكل رئي�سي عبر التأمين الصحي الحكومي
الفلسطيني وعبر األونروا ،158إال أن العديد من العالجات التخصصية غير متوفرة في املستشفيات الحكومية حيث
يضطر املر�ضى لشراء هذه العالجات من مقدمي الخدمات من القطاع الخاص في القدس الشرقية أو الخارج .أما
في إسرائيل فإن تشريع التأمين الصحي الشامل يغطي كافة املواطنين واملقيمين من حملة الوثائق الرسمية حيث
يتمتع  %98من السكان بشكل من أشكال التأمين الصحي .159تبلغ نسبة اإلنفاق من األموال الخاصة على الرعاية
الصحية  %45.5في األرض الفلسطينية املحتلة أما هذه النسبة لإلسرائيليين فال تبلغ إال  %6.5فقط.160
القوى العاملة الصحية :بلغ معدل األطباء لكل  1000نسمة في األرض الفلسطينية املحتلة  1.12في عام
2019م وبلغ معدل املمرضين  161،1.7بينما بلغت هذه املعدالت  3.29طبيب و 5.01ممرض لكل  1000نسمة
في إسرائيل .162أدى تقسيم منظومة الرعاية الصحية الفلسطينية إلى افتقاد أخصائيين في بعض املجاالت مثل
طب األسرة وطب األورام وجراحة املخ واألعصاب وجراحة األطفال والطب النف�سي.163
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اللقاحات :بينما تفيد وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع معدل اللقاحات الروتينية إال أن جائحة كورونا
كشفت عن التباين في القدرة على تقديم اللقاحات الطارئة وغير الروتينية .خالل العمل على هذه الورقة،
بلغت نسبة من تلقوا اللقاح الكامل ضد فايروس كورونا في إسرائيل  - %62بما َّ
ضم املستوطنين في الضفة
الغربية والفلسطينيين املقيمين في القدس الشرقية املحتلة والذين يشملهم برنامج التطعيم اإلسرائيلي -164
إال أن النسبة املقارنة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت حوالي  %30فقط .165
4.2
التفاوت في مخرجات
الصحة

متوسط العمر المتوقع عند الوالدة :يبلغ هذا املتوسط  74سنة في األرض الفلسطينية املحتلة بينما يبلغ
 83سنة بين اإلسرائيليين ،وقد ازداد هذا الفارق من  7.9سنة إلى  8.8منذ عام 2000م وهو ما يشير الزدياد
166
التفاوت الصحي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
وفيات األمهات :في عام 2017م بلغ معدل وفيات األمهات  27لكل  100000والدة ّ
حية في األرض الفلسطينية
املحتلة ويبلغ هذا املعدل تسعة أضعاف نظيره في إسرائيل حيث بلغ األخير ثالث وفيات لكل  100000والدة ّ
حية.167
في 2017

في األراضي الفلسطينية المحتلة

عدد حاالت وفيات
األمهات في األراضي
الفلسطينية المحتلة أعلى ب ِـ

 9أضعاف
من حــاالت وفيات األمهات في
إسرائيل

 27حالة وفاة أمهات
لكل  100،000حالة والدة
في إسرائيل

 3حاالت وفاة أمهات
لكل  100،000حالة والدة

وفيات األطفال :يبلغ معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة (حاالت املوت خالل أول  28يوم بعد الوالدة)
حية في األرض الفلسطينية املحتلة بينما يبلغ هذا املعدل  1.9لكل  1000والدة ّ
 10.7لكل  1000والة ّ
حية في
إسرائيل ،168كما يبلغ معدل وفيات األطفال ممن هم دون الخامسة  19.4لكل  1000والدة ّ
حية وهو ما يزيد عن
خمسة أضعاف نظيره في إسرائيل حيث يبلغ األخير  3.7حالة وفاة لكل  1000والدة ّ
حية.169
وفيات السرطان :بلغ معدل البقاء على قيد الحياة لخمس سنوات بين مر�ضى سرطان الثدي  %65.1وبين
مر�ضى سرطان القولون  %50.2في غزة ،170وهو معدل أقل بكثير من ذلك الخاص بمر�ضى السرطان في إسرائيل
والذي يبلغ  %88و %71.7على التوالي.171
األمراض غير المعدية :يجتاز معدل الوفاة الخاص باألمراض غير املعدية في األرض الفلسطينية املحتلة
نظيره في إسرائيل ،حيث يرتبط هذا الفرق باإلدارة الضعيفة لتلك األمراض والتي تنتج عن استنفاذ قدرات
املنظومة الصحية الفلسطينية:172
•مرض القلب اإلقفاري :يبلغ معدل وفيات املرض حسب السن  207.1لكل  100000شخص في
ً
األرض الفلسطينية املحتلة مقارنة بمعدل يبلغ  48.1في إسرائيل.
•مرض القلب الضغطي :يبلغ معدل وفيات املرض حسب السن  37.3لكل  100000شخص في
ً
األرض الفلسطينية املحتلة مقارنة بمعدل يبلغ  1.95في إسرائيل.
•السكتة القلبية :يبلغ معدل وفيات السكتة القلبية حسب السن  122.4لكل  100000شخص في
ً
األرض الفلسطينية املحتلة مقارنة بمعدل يبلغ  26.1في إسرائيل.
•مرض السكري :يبلغ معدل وفيات املرض حسب السن  70.33لكل  100000شخص في األرض
ً
الفلسطينية املحتلة مقارنة بمعدل يبلغ  21.1في إسرائيل.
متوسط األعمار
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في األراضي الفلسطينية المحتلة

في إسرائيل

 74عامًا

 83عامًا تقريبًا

 .5الخالصة والتوصيات
ّ
ً
بغض النظر عن تواجدهم تحت االحتالل االسرائيلي املطول أو قسريا في املنفى في لبنان يعاني كافة
الفلسطينيين في كل املناطق التي تعمل فيها ماب من أزمة إنسانية مستديمة ومن إنكار لحقهم في الصحة
والكرامة ،وتشكل السياسات واملمارسات املنهجية في التمييز ضد الفلسطينيين وتقسيم مجتمعهم
ً
ومؤسساتهم  -بما فيها منظومة الصحة  -أسبابا جذرية لهذه األزمة.
أشار املقرر األممي الخاص مايكل لينك في عام 2018م إلى أن االنتهاك الجسيم الذي تمارسه إسرائيل حيال
واجباتها تجاه حق الفلسطينيين في الصحة:

في صميم هذه الهوة بين الحق في الصحة والظروف املروعة في امليدان ما يسميه الدكتور بول فارمر
«أمراض السلطة» :أي الفجوة الهائلة في حاالت التفاوت الهيكلي بين الجهات التي تتحكم في سلطة
اتخاذ القرارات واألشخاص الذين يفتقرون إلى السلطة ُويجبرون على تحمل تبعات هذه القرارات
ً
ً
الضارية إلى أن تؤدي عوامل مختلطة ،تشمل رؤية للعدالة ومعارضة منظمة وصحوة الضمير الدولي،
173
إلى وضع حد لهذه العالقات املتباينة.
وبينما يزداد إقرار املجتمع الدولي بأنه ال يمكن تحقيق سالم عادل إال إذا كان ً
بناء على القانون الدولي  -واالعتراف
بحقوق اإلنسان املتساوية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين  -إال أن جائحة كورونا كشفت عن تزايد التباين
الصحي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
يفاقم من هذا الواقع ما تتمتع به إسرائيل من حصانة شبه كاملة ملا تنتهكه من واجباتها املنصوص عليها في
القانون الدولي ،174فمن بين  551توصية قدمتها أجهزة وآليات األمم املتحدة بين عامي 2009م و2017م لم تنفذ
إسرائيل بشكل كامل سوى  %0.4فقط .175إن عدم امتثال إسرائيل للقانون الدولي ،كما وصف املقرر األممي
الخاص مايكل لينك ،هو بمثابة «استعراض مستمر للتحدي يهدف إلى الحفاظ على ثمار غزوها» وهو ما يدلل
176
على حالتها كـ«دولة محتلة سيئة النية».
يتوجــب علــى المجتمــع الدولي ،بما فيــه المملكة المتحــدة ،أن يقوم بدوره لعكس
مســار هــذه التفاوتات ومعالجة أســبابها الجذرية من خــال القيام بالتالي:
.1

إنهاء التمييز الممنهج :أخذ كافة اإلجراءات الدبلوماسية والسياسية التي تضمن التوقف عن سياسات
َّ
والكف عن االنتهاكات األخرى للقانون الدولي التي تحرم الفلسطينيين من تمتعهم بحقوق
وممارسات التمييز
متساوية في الصحة والكرامة ،بما في ذلك من خالل:
ً
 .أحث إسرائيل على تنفيذ التوصيات التي قدمتها هيئات حقوق اإلنسان الدولية املعنية وخاصة التوصيات
املقدمة من لجنة القضاء على التمييز العنصري والتي ّ
نصت على ضمان إسرائيل ملعاملة متساوية لكل
األشخاص في األرا�ضي الواقعة تحت سيطرتها الفعلية والخاضعين لواليتها القضائية وتعديل أو إلغاء
أي تشريع ال يتماثل مع مبدئ عدم التمييز وأن تأخذ إسرائيل إجراءات عملية لتحسين الحالة الصحية
للفلسطينيين واملجتمعات البدوية،177
 .بالقيام بمراقبة وتقييم مستقلين المتثال إسرائيل وكافة الجهات املسؤولة لواجباتهم املنصوص عليها في
القانون الدولي والقيام بنشر مخرجات املراقبة والتقييم بشكل علني،
 .جدعم تحقيقات ّ
جادة حيال انتهاكات القانون الدولي ،بما فيها تحقيق املحكمة الجنائية الدولية ،وإعمال
وسائل املساءلة القانونية بهذا الصدد.

.2
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معالجة التقسيم :بذل كافة الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تكفل عكس إسرائيل ملسار سياساتها
وممارساتها في ترسيخ تفرقة املجتمع الفلسطيني وتقسيم مؤسساته بما فيها منظومة الرعاية الصحية ،بما في
ذلك من خالل:
ّ
وفض
 .أاستخدام الجهود ثنائية ومتعددة األطراف للضغط على إسرائيل إلنهاء التوسع االستيطاني

مصفوفة السياسات ذات الصلة ،بما فيها منظومة التصاريح ،التي ّ
تقيد حرية حركة الفلسطينيين ومن
بينهم املر�ضى ّ
وعمال الصحة،
 .بحث إسرائيل على رفع الحصار واإلغالق عن قطاع غزة بشكل كامل ،وعلى إنهاء القيود املرتبطة بالحصار
مثل تلك املفروضة على حرية حركة األشخاص والبضائع ،وعلى اإللغاء الفوري للقيود املفروضة على
حرية تنقل املر�ضى ّ
وعمال الصحة واملواد واملعدات الطبية من وإلى غزة،
ً
امتثاال للرأي االستشاري
 .جحث إسرائيل على تفكيك الجدار الفاصل ومنظومة التقسيم املتعاقبة عليه
الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في عام 4002م بحيث يشمل ذلك السماح الفوري بحرية حركة
ّ
عمال الصحة واملر�ضى من وإلى القدس الشرقية،
ّ
 .ددعم حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى بالدهم وحث إسرائيل على إلغاء قوانينها العنصرية التي
تمنع الالجئين الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم غير القابلة للتصرف.
.3

إصالح نظام المساعدات  :االستمرار في تقديم املساعدات اإلنسانية لسد الحاجات الراهنة للفلسطينيين
في األرض الفلسطينية املحتلة وفي لبنان ،وفي ذات الوقت مركزة سياسات الدعم والتنمية حول مبادئ التنمية
املستدامة وتقرير املصير ،بما في ذلك من خالل:
أضمان أن جميع املساعدات تدعم إعمال حقوق متساوية للفلسطينيين وأن هذه املساعدات تكون
ً
ً
مشروطة بالتزام سيا�سي بمعالجة انتهاكات القانون الدولي التي تشكل أسبابا جذريا لألزمة اإلنسانية،

.

 .باستشارة املجتمعات املعنية على نحو جاد خالل تصميم برامج الدعم وتنفيذ هذه البرامج عبر شراكات
ً
مع املجتمع املدني املحلي حال كان ذلك ممكنا،

.4

.

جالتركيز على التنمية طويلة األمد للمنظومات الرئيسية مثل منظومة الرعاية الصحية واالستثمار في
البنية التحتية األساسية وفي بناء القدرات وفي التنمية املهنية ّ
لعمال الصحة من خالل زيادة املنح
الدراسية،

.

دودعم املشاريع التي تتغلب على التقسيم عبر جمع الفلسطينيين من مختلف املناطق الجغرافي في سعي
لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مشتركة.

تعزيز صوت الفلسطينيين :عبر ضم صوت الفلسطينيين املتضررين من التمييز والتقسيم املنهجين في كافة
مستويات صنع السياسات ،بما في ذلك من خالل:
.

أدعم وصول الفلسطينيين للمحافل واآلليات الدولية  -بما فيها مجلس حقوق اإلنسان ومجلس األمن
األمميين  -ألخذ إجراءات دولية تدعم حقوقهم في الصحة والكرامة،
 .بأخذ إجراءات هادفة ملعالجة املعيقات التي تقلص من مساحة عمل منظمات وأفراد املجتمع املدني
الذين يناصرون حقوقهم في األرض الفلسطينية املحتلة وخارجها.
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><https://www.savethechildren.org.uk/content/dam/gb/reports/defenceless_impact_of_detention_on_palestinian_children.pdf
87

تحالف حماية الصحة في حاالت الصراع (ّ )2020
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><https://www.safeguardinghealth.org/sites/shcc/files/SHCC2020final.pdf
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االنجليزية عبر>https://www.ochaopt.org/content/west-bank-demolitions-and-displacement-july-2021< :
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بناء على البيانات ً
ّ
 94قدمتها منظمة الصحة العاملية ً
املفصلة ألحد األشهر خالل  2019لم
وفقا للهيئة العامة لألحوال املدنية الفلسطينية :البيانات
ً
تكن موجودة وبذلك تعكس النسبة  11 %13.5شهرا فقط.
 95مجلس حقوق اإلنسان ( )2013تقرير البعثة الدولية املستقلة لتق�صي الحقائق من أجل التحقيق في آثار بناء املستوطنات اإلسرائيلية،
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ُ
نساء—ي َّ
جردون من إقامتهم
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><http://www.hamoked.org/Document.aspx?dID=Updates2224
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><https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf
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><https://8ca446be-c820-4485-b3ff-831c8f8cfbdf.filesusr.com/ugd/bbe716_cf8981690843460e8965131ff2732f1b.pdf
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_<https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20210608_acaps_briefing_note_state_of_palestine_escalation
>and_insecurity.pdf
 118يونيسف ( )2020نشرة عام 2019م بشأن األطفال والنزاع املسلح .حالة مثيرة للقلق :إسرائيل ودولة فلسطين .متوفر باللغة االنجليزية عبر:
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 123الحق ،امليزان ،ماب ،املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ( )2020غزة  :2020أنهوا اإلغالق .متوفر باللغة االنجليزية عبر:
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><https://www.ochaopt.org/sites/default/files/hno_2021.pdf
26
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 .)HRC/48/43متوفر باللغة االنجليزية عبر:
><https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_48_43_AdvanceUneditedVersion.pdf
 132يونيسف ( )2017أطفال غزة يواجهون أزمة مياه وصرف صحي حادة .متوفر باللغة االنجليزية عبر:
><https://www.unicef.org/stories/gaza-children-face-acute-water-sanitation-crisis
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية – األرض الفلسطينية املحتلة ( )2018النشرة اإلنسانية الشهرية :دراسة تحذر أن أزمة املياه والصرف الصحي في
غزة قد تتسبب في تف�شي األمراض والوباء .متوفر باللغة االنجليزية عبر:
><https://www.ochaopt.org/content/study-warns-water-sanitation-crisis-gaza-may-cause-disease-outbreak-and-possible-epidemic
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية – األرض الفلسطينية املحتلة ()2020
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ( )2020نظرة عامة على االحتياجات االنسانية .متوفر باللغة االنجليزية عبر:
><https://www.ochaopt.org/sites/default/files/hno_2021.pdf
 133شيرا إفرون وآخرون( )2018تأثيرات أزمة املياه في غزة على الصحة العامة :التحليل وخيارات السياسات .متوفر عبر:
><https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2500/RR2515/RAND_RR2515z1.arabic.pdf
 134مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بحقوق اإلنسان في الحصول على مياه الشرب واملرافق الصحية وآخرون ( .AL ISR 13/2020 )2021متوفر باللغة
االنجليزية عبر>https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25840< :
 135مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية – األرض الفلسطينية املحتلة ( )2021بيانات :الخسائر البشرية .متوفر باللغة االنجليزية:
><https://www.ochaopt.org/data/casualties#
 136هيلين ويفيرنج ( )2021التكاليف املتراكمة لحروب غزة األربعة في  13سنة ،في  4مخططات .متوفر باللغة االنجليزية عبر:
><https://projects.apnews.com/features/2021/gaza-toll-of-war/gaza-toll-by-the-numbers.html
 137ماب ( )2021ليس مجرد ذكرى أليمة :االستمرار في معالجة جروح الرصاص من مسيرات العودة الكبرى .متوفر باللغة االنجليزية عبر:
<https://www.map.org.uk/news/archive/post/1215-not-just-a-painful-memory-continuing-to-treat-the-great-march-of>returnas-gunshot-wounds
 138منظمة إنقاذ الطفولة ( )2019عقد من املحنة :قسوة وديمومة واقع األطفال في قطاع غزة .متوفر باللغة االنجليزية عبر:
><https://resourcecentre.savethechildren.net/node/16724/pdf/a_decade_of_distress_online_-_v3.1.pdf
 139مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ( )2020نظرة عامة على االحتياجات االنسانية .متوفر باللغة االنجليزية عبر:
><https://www.ochaopt.org/sites/default/files/hno_2021.pdf
 140ماب ( )2017الصحة تحت االحتالل ،الفصل الثالث :الصحة النفسية وجودة الحياة .متوفر باللغة االنجليزية عبر:
><https://www.map.org.uk/downloads/health-under-occupation---map-report-2017.pdf
 141مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية – األرض الفلسطينية املحتلة ( )2020استياء وضع الصحة النفسية في قطاع غزة .متوفر باللغة االنجليزية عبر:
><https://www.ochaopt.org/content/deterioration-mental-health-situation-gaza-strip
 142ماب ( )2017الصحة تحت االحتالل ،الفصل الثاني :حماية الرعاية الصحية .متوفر باللغة االنجليزية عبر:
><https://www.map.org.uk/downloads/health-under-occupation---map-report-2017.pdf
 143ماب ،امليزان ،محامون من أجل حقوق اإلنسان الفلسطيني ( )2020حصانة مزمنة :الهجمات املتكررة على قطاع الصحة في غزة .متوفر عبر:
><http://mezan.org/uploads/files/chronic-impunity-gazas-health-sector-under-repeated-attack-Arabic.pdf
 144ماب ( )2021رسالة ماب لحكومة اململكة املتحدة حول االعتداءات على الرعاية الصحية الفلسطينية .متوفر باللغة االنجليزية عبر:
<https://www.map.org.uk/news/archive/post/1238-pursuing-protection-for-palestinian-healthcare-workers-and-medical>facilities-at-the-un-security-council
 145ماب ،امليزان ،محامون من أجل حقوق اإلنسان الفلسطيني ( )2020حصانة مزمنة :الهجمات املتكررة على قطاع الصحة في غزة .متوفر عبر:
><http://mezan.org/uploads/files/chronic-impunity-gazas-health-sector-under-repeated-attack-Arabic.pdf
 146مجلس حقوق اإلنسان ( )2019التقرير املفصل لنتائج اللجنة الدولية املستقلة املعنية بالتحقيق في االحتجاجات في األرض الفلسطينية املحتلة،
( .)A/HRC/40/CRP.2متوفر باللغة االنجليزية عبر:
><https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40/Documents/A_HRC_40_74_CRP2.pdf
 147مايكل لينك ( )2018حالة حقوق اإلنسان في األرا�ضي الفلسطينية املحتلة منذ عام  .)A/HRC/37/75( ،1967متوفر عبر:
><https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/183/26/PDF/G1818326.pdf?OpenElement
 148ماب ( )2020بيان خطي مقدم ملجلس حقوق االنسان تحت البند  7من جدول األعمال .A/HRC/43/NGO/203 ،متوفر باللغة االنجليزية عبر:
> <https://www.map.org.uk/downloads/map-written-statement-to-unhrc43-(1).pdf
 149جمعية الصحة العاملية ( )2020األحوال الصحية في األرض الفلسطينية املحتلة ،بما فيها القدس الشرقية ،وفي الجوالن السوري املحتل.)A73/15( ،
متوفر عبر>https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_15-ar.pdf< :
 150املصدر السابق .ملحوظة :بناء على معطيات مقدمة من مستشفيات القدس الشرقية (.)2020
 151منظمة الصحة العاملية ( )2019التقرير الشهري حول الوصول للصحة .متوفر باللغة االنجليزية عبر:
><http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/Dec_2019_Monthly_Updated.pdf?ua=1
27

 152بنيامين بوكيت وآخرون ( )2021مقارنة معدالت النجاة بين مر�ضى السرطان املحتاجين لتصاريح إسرائيلية للخروج من قطاع غزة لتلقي العالج:
دراسة حشدية بأثر رجعي من 2008م حتى 2017م .متوفر باللغة االنجليزية عبر:
><https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0251058
 153هيومن رايتس ووتش ( :)2021تجاوزوا الحد  -السلطات اإلسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري واالضطهاد .متوفر عبر:
><https://www.hrw.org/ar/report/2021/04/27/378469
 154أطباء لحقوق اإلنسان – اسرائيل ( )2021إخالء مسؤولية :إسرائيل وحق الفلسطينيين في الصحة في الضفة الغربية خالل فترة كورونا .متوفر عبر:
><https://www.phr.org.il/wp-content/uploads/2021/08/4601_ResponsibilityReport_Arabic_digital-FINAL-VER.pdf
ً
 155هناك أيضا تفاوت داخل إسرائيل حيث يشكل الفلسطينيون  %20من مواطني إسرائيل .انظر/ي :عدالة ( )2011تقرير عدم املساواة :األقلية
العربية الفلسطينية في إسرائيل .متوفر باللغة االنجليزية عبر:
><https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/upfiles/2011/Adalah_The_Inequality_Report_March_2011.pdf
 156وزارة الصحة الفلسطينية ( )2021تقرير الصحة السنوي لعام 2020م .متوفر عبر:
<http://site.moh.ps/Content/Books/chup6JkjmKecG8zGx6hnXjILuGecGmPq7Bt4Q4HsFj6vv7tW2W4aGE_ZiCEqSMuZx>7v6kHVcDAjC59QDCVuSXx3NmUfwX6Ciqm4OxQrB4xAE6.pdf
 157منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )2020أسرة املستشفيات .متوفر باللغة االنجليزية عبر:
><https://data.oecd.org/healtheqt/hospital-beds.htm
 158منظمة الصحة العاملية ( )2018الحق في الصحة  .2018متوفر باللغة االنجليزية عبر:
><http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/who_right_to_health_2018_web-final.pdf?ua=1
 159صندوق الكومونولث ( )2020بيانات األنظمة الدولية للرعاية الصحية :إسرائيل .متوفر باللغة االنجليزية عبر:
><https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/israel
 160أطباء لحقوق اإلنسان – اسرائيل ( )2021إخالء مسؤولية :إسرائيل وحق الفلسطينيين في الصحة في الضفة الغربية خالل فترة كورونا .متوفر عبر:
><https://www.phr.org.il/wp-content/uploads/2021/08/4601_ResponsibilityReport_Arabic_digital-FINAL-VER.pdf
 161املعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة ،املرصد الوطني الفلسطيني للموارد البشرية ( )2021كثافة الكوادر الصحية العاملة للسكان .متوفر
باللغة االنجليزية عبر:
<https://hrho.pniph.org/web/index.php?r=site%2Findicatorsdetails&CategoryID=384A49FE-D04D-4669-BD37-811E6DF57C
>D0&Search=doctors&page=2&per-page=10
 162منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )2020قراءات من البيانات :عدد األطباء واملمرضين .متوفر باللغة االنجليزية عبر:
><https://www.oecd.org/coronavirus/en/data-insights/number-of-medical-doctors-and-nurses
 163طوني ووترسن ودينا ناصر ( )2017الوصول للرعاية الصحة في فلسطين .متوفر باللغة االنجليزية عبر:
><https://bmjpaedsopen.bmj.com/content/bmjpo/1/1/e000115.full.pdf
ً
اعتبارا من  2021/11/21متوفر باللغة االنجليزية عبر:
 164عاملنا في بيانات ( )2021مستشكف بيانات كوفيد.19-
<https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=ISR~PSE&Met>ric=People+vaccinated+%28by+dose%29
 165وزارة الصحة الفلسطينية ( )2021فيروس كورونا في فلسطين .متوفر عبر>https://corona.ps/details< :
ُ
مالحظة :نسبة التطعيم من إجمالي السكان في املناطق من األرض الفلسطينية املحتلة غير املشمولة في سياسة التطعيم اإلسرائيلية تحسب عبر طرح
عدد سكان املنطقة  J1في القدس (واملقدر بـ 304444نسمة في عام 2021م) من عدد سكان األرض الفلسطينية املحتلة ككل (املقدر بـ 52227193في
عام 2021م) لتحديد عدد سكان األرض الفلسطينية املحتلة باستثناء القدس الشرقية التي ُ
ض ّمت ( .)4922749حسب وزارة الصحة الفلسطينية
ً
(اعتبارا من  )2021/11/09وهو ما يعني أن نسبة
يبلغ عدد الفلسطينيين ممن تلقوا اللقاح الكامل في وقت كتابة هذه الورقة  1363021فلسطيني
التطعيم بلغت  .%27.69قامت إسرائيل بتطعيم حوالي  110.000عامل فلسطيني من األرا�ضي الفلسطينية املحتلة .انظر:
WHO COVID-19 Situation Report 77 (2021) <https://www.un.org/unispal/document/coronavirus-disease-2019-covid-19>who-situation-report-77/
للوصول ملعلومات حول التعداد السكاني :جهاز االحصاء الفلسطيني ( )2021عدد السكان املقدر في فلسطين منتصف العام حسب املحافظة،
 .2026-1997متوفر عبر>https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=ar&table_id=676< :
جهاز االحصاء الفلسطيني ( )2021عدد السكان املقدر في منتصف العام ملحافظة القدس حسب التجمع  .2026-2017متوفر عبر:
><https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=ar&table_id=707
 166البنك الدولي (تاريخ الوصول )2021 :العمر املتوقع عند امليالد ،إجمالي (بالسنوات) – الضفة الغربية وغزة ،إسرائيل .متوفر عبر:
><https://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?locations=PS-IL
 167يونيسف (تاريخ الوصول  )2021مستودع البيانات ،مجموعة البيانات :معدل وفيات األمهات ،دولة فلسطين واسرائيل .متوفر باللغة االنجليزية عبر:
_<https://data.unicef.org/resources/data_explorer/unicef_f/?ag=UNICEF&df=GLOBAL_DATAFLOW&ver=1.0&dq=PSE+ISR.MNCH
>MMR..&startPeriod=2007&endPeriod=2017
 168يونيسف (تاريخ الوصول  )2021مستودع البيانات ،مجموعة البيانات :معدل وفيات املواليد ،دولة فلسطين واسرائيل .متوفر باللغة االنجليزية
عبر>/https://data.unicef.org/dv_index< :
 169يونيسف (تاريخ الوصول  )2021مستودع البيانات ،مجموعة البيانات :معدل وفيات األطفال دون الخامسة ،دولة فلسطين واسرائيل .متوفر باللغة
االنجليزية عبر>/https://data.unicef.org/dv_index< :
 170بنيامين بوكيت وآخرون ( )2021مقارنة معدالت النجاة بين مر�ضى السرطان املحتاجين لتصاريح إسرائيلية للخروج من قطاع غزة لتلقي العالج:
دراسة حشدية بأثر رجعي من 2008م حتى 2017م .متوفر باللغة االنجليزية عبر:
><https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0251058
مالحظة :تغطي البيانات الفترة من 2005م حتى 2014م فقط وذلك لضعف القدرة على التعرف على حاالت السرطان من خالل سجل املر�ضى في
األرض الفلسطينية املحتلة.
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 171منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )2020الصحة في ملحة :أوروبا  .2020متوفر باللغة االنجليزية عبر:
=<https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/82129230-en.pdf?expires=1636116928&id=id&accname=guest&checksum>8B1564E5E3DB4C68037E13A4DA5C50B7
سرطان الثدي>https://doi.org/10.1787/888934016493< :
سرطان القولون>https://doi.org/10.1787/888934016569< :
 172معهد القياسات الصحية والتقييم (تاريخ الوصول )2021 :أداة األعباء العاملية لنتائج األمراض .متوفر باللغة االنجليزية عبر:
http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool?params=gbd-api-2019-permalink/6caab8458c3c6514df32641a2c1eff25
 173مايكل لينك ( )2018تقرير املقرر الخاص املعني بحالة حقوق االنسان في األرا�ضي الفلسطينية املحتلة منذ عام 1967م ،ص،25-26
( .)a/hrc/37/75متوفر عبر>https://undocs.org/ar/A/HRC/37/75< :
 174مايكل لينك ( )2021حالة حقوق اإلنسان في األرا�ضي الفلسطينية املحتلة منذ عام  .)A/76/433( ،1967متوفر عبر:
><https://undocs.org/ar/A/76/433
 175املفوض األممي السامي لحقوق اإلنسان ( )2017ضمان املساءلة والعدالة فيما يخص جميع انتهاكات القانون الدولي في األرض الفلسطينية املحتلة،
بما فيها القدس الشرقية :استعراض شامل لحالة التوصيات املوجهة إلى جميع األطراف منذ عام 2009م .)A/HRC/35/19( ،متوفر عبر:
><https://undocs.org/ar/A/HRC/35/19
 176مايكل لينك ( )2021حالة حقوق اإلنسان في األرا�ضي الفلسطينية املحتلة منذ عام  ،1967الفقرة  .)A/76/433( ،35متوفر عبر:
><https://undocs.org/ar/A/76/433
 177لجنة القضاء على التمييز العنصري ( )2020املالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر إلسرائيل،
( .)CERD/C/ISR/CO/17-19متوفر عبر>https://undocs.org/ar/CERD/C/ISR/CO/17-19< :
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جمعيــة العــون الطبي للفلســطينيين

يتركز عمل جمعية العون الطبي للفلسطينيين «ماب» في توفير
الصحة والكرامة لالجئين للفلسطينيين الذين يعيشون تحت االحتالل.
كمــا تقــدم «ماب» المســاعدات الطبية الفوريــة للمحتاجين فيما تقــوم ً
أيضا بتطوير
القــدرات والمهــارات المحلية لضمــان التنمية طويلة األجل لنظــام الرعاية الصحية
الفلسطيني.
إن «ماب» تلتزم أيضًا بأن تكون شــاهدة على انعكاســات االحتالل والترحيل القســري
والنــزاع على صحة الفلســطينيين وســعادتهم ،وتنظم «مــاب» حمالت توعوية حول
حقوق الفلســطينيين فــي الصحة والكرامة.

www.map.org.uk
لزيارتنا على الموقع اإللكتروني:
إتصل بنا:

www.map.org.uk

020 7226 4114

اتبع ماب على تويتر@MedicalAidPal :
وعلى الفيسبوكwww.facebook.com/MedicalAidforPalestinians :
وعلى االنستاجرام@MedicalAidPal :
العنوان البريدي33a Islington Park Street, London, N1 1QB :
البريد اإللكترونيinfo@map.org.uk :
رقم التسجيل المؤسسة الخيري1045315 :

