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تقدمي

يقّدم مركز الزيتونة للقّراء كتابه احلادي ع�رش من �سل�سلة “اأول�ست اإن�سانًا”، التي 

ي�سلط ال�سوء من خاللها على اجلوانب املختلفة ملعاناة ال�سعب الفل�سطيني.  

الإ�رشائيلي”،  الحتالل  حتت  الفل�سطيني  املري�ص  “معاناة  الكتاب  هذا  يتناول 

وي�ستعر�ص اأبرز النتهاكات التي يرتكبها هذا الحتالل بحقه؛ بدءاً من الفجوات 

ال�سحية بني اليهود والعرب والتجارب التي تمُقام على املر�سى، مروراً باأثر احل�سار 

الإ�رشائيلية وجدار  واملعابر على مر�سى قطاع غزة وابتزازهم، وتبعات  احلواجز 

الف�سل العن�رشي، و�سوًل اإىل معاناة الأ�رشى املر�سى داخل ال�سجون الإ�رشائيلية، 

وال�ستهداف املتعمد للطواقم الطبية.

واملري�ص الفل�سطيني رهني املحَب�سني، فهو يعي�ص بني معاناته من اآلمه، ومعاناته 

من ممار�سات الحتالل العن�رشية، التي تقطع عنه دواءه، ومتنعه يف الوقت ذاته من 

الو�سول اإىل اأماكن تلقي الرعاية ال�سحية الالزمة. ويف معايري الحتالل الإ�رشائيلي، 

اأو  حرجة  حلالت  ا�ستثناءات  ول  وطفل؛  و�سيخ  ورجل  امراأة  بني  كبري  فرق  ل 

خطرة. ول يخفى يف هذا ال�سياق تعار�ص ذلك مع احلق الأ�سا�سي للمري�ص حتت 

الحتالل يف تلقي الرعاية ال�سحية. 

املعاناة  فينقل  اإن�سانًا”،  “اأول�ست  �سل�سلة  كتب  نهج  على  الكتاب  هذا  وي�سري 

 موّثق، م�ستعينًا ببع�ص 
ّ
 منهجي

ّ
باأ�سلوب يخاطب العقل والقلب، ويف اإطار علمي

الق�س�ص وال�سور، لتقّرب اإىل القارئ ب�سكل اأو�سح ما يعانيه ال�سعب الفل�سطيني 

حتت الحتالل الإ�رشائيلي. 
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مقدمة

مل تنتِه معاناة الإن�سان الفل�سطيني عند �سلبه اأر�سه وبيته، بل تعّدت حلرمانه حتى 

واملعاهدات  املواثيق  بها جميع  واعرتفت  عليها  ن�ست  التي  الأ�سا�سية  من حقوقه 

الدولية، والتي اعرتفت بها “اإ�رشائيل”.

ال�سالمة ج�سديًا  اكتمال  “حالة  باأنها  ال�سحة  العاملية  ال�سحة  منظمة  وتمُعّرف 

اأو العجز”، وبالنظر اإىل هذا التعريف  اإنعدام املر�ص  وعقليًا واجتماعيًا، ل جمرد 

قد  ال�سحية  الأو�ساع  فاإن  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  فعليًا  يمُطّبق  ما  واإىل 

احل�سار  ومنها  الإ�رشائيلية،  املمار�سات  ب�سبب  امل�ستويات  اأ�سواأ  اإىل  تدهورت 

القطاع  بني  املعابر  جميع  واإغالق   ،2007 �سنة  منذ  غزة  قطاع  على  املفرو�ص 

احلياتية،  النواحي  معظم  ي�سمل  الذي  اجلماعي  العقاب  هذا  و“اإ�رشائيل”. 

الأدوية  من  العديد  و�سول  ينع  والذي  وال�سحية،  والجتماعية  القت�سادية 
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والأجهزة الطبية وقطع الغيار لها اأدى اإىل ا�ست�سهاد العديد من الفل�سطينيني الذين 

احل�سار  وي�ستمل  للعالج.  القطاع  مبغادرة  لهم  يمُ�سمح  ومل  الأدوية  لهم  تتوفر  مل 

اأي�سًا على تقنني دخول املحروقات والكهرباء والكثري من ال�سلع، كما اأمُغلق معب 

رفح املنفذ الوحيد لأهايل القطاع اإىل العامل اخلارجي من جانب م�رش. هذا عدا 

تدمري  اإىل  اأّدت  والتي  القطاع  على  “اإ�رشائيل”  ت�سنها  التي  الع�سكرية  العمليات 

والأمرا�ص  املر�سى  اأعداد  وزيادة  الإ�سعاف،  �سيارات  وا�ستهداف  التحتية  البنى 

التنقل  معاناة  اإىل  بالإ�سافة  حربها.  يف  ا�ستعملتها  التي  املحّرمة  الأ�سلحة  جراء 

ْول بني املري�ص  بني منطقة واأخرى ب�سبب احلواجز الإ�رشائيلية واجلدار الذي يحمُ

وو�سوله ملكان عالجه. 

من  العديد  يف  ت�سل  التي  الفل�سطيني،  املري�ص  معاناة  يحكي  الكتاب،  وهذا 

الأحيان اإىل ا�ست�سهاده على املعابر واأمام احلواجز ونقاط التفتي�ص، وهو يف طريقه 

للبحث عن الطبابة التي هي من حقه. لكن املمار�سات الإ�رشائيلية التي متنع املري�ص 

ينتظر  بكبري  لي�ص  �سجن  يف  جتعله  لال�ست�سفاء،  ي�ساء  حيثما  التنقل  من  الفل�سطيني 

ال�سماح له يف العالج اأو املوت.
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اأعوام  الثالثة  ذات  موي�ص  اأبو  اآية  الطفلة  تفتح 

تعر�سها  ب�سبب  الأمل  من  البكاء  على  عينيها 

اإ�سابتها  اإثر  عظامها  له�سا�سة  يدها  يف  لك�رش 

مرات  خم�ص  لغ�سيل  وحاجتها  كلوي،  بف�سل 

ولكن  كبد،  لزرع  بحاجة  وهي  الأ�سبوع،  يف 

لأنها  “اإ�رشائيل”  يف  العملية  هذه  اإجراء  يكنها  ل 

لي�ست مواطنة “دولة اإ�رشائيل”، لذلك هي جمبة على اأن جتري عملية الزرع يف اخلارج، 

األف دولر.  700 اأن تكلفة العملية تتجاوز  العائق الآخر هو  ولكن 

ثمانية  يبلغ  اأ�سغرهم  الأربعة،  واأخواتها  جنني  يف  منزلها  اآية  ترتك  �سباح،  كل  عند 

فيه،  تعالج  التي  رمبام  م�ست�سفى  حيث  حيفا  اإىل  متوجهة  والديها  مع  لتذهب  اأ�سهر، 

غ�سيل  اآلة  متلك  ل  الفل�سطينية  امل�ست�سفيات  لأن  �ساعات،  اخلم�ص  قرابة  ت�ستغرق  عملية 

العا�رشة. �سن  لالأطفال حتت  للكلى خا�سة 

عن  الغربية  ال�سفة  يف�سل  الذي  احلاجز  عند  وابنته  زوجته  بتو�سيل  اآية  والد  يقوم 

اآية من منزلها  اأولده الآخرين. ت�سل فرتة انطالق  اإىل املنزل لرعاية  “اإ�رشائيل”، ثم يعود 
احلاجز.  على  انتظارها  ح�سب  �ساعة  اإىل  ت�سل  دقيقة   45 مدة  “اإ�رشائيل”  دخول  حتى 

للم�ست�سفى  و�سولها  وعند  امل�ست�سفى.  اإىل  للو�سول  اأخرى  دقيقة   45 فرتة  مت�سي  ثم 

�ساعات. اخلم�ص  قرابة  نف�سها  الكلى  غ�سل  عملية  ت�ستغرق 

املر�ص  ب�سبب  �سنوات  �ست  قبل  بناتها  اإحدى  بوفاة  فاجعة  تلقت  قد  العائلة  وكانت 

العالج. اأي�سًا عانت من ف�سل كلوي وتوفيت ب�سبب �سوء  اأنها  اإذ  ذاته، 

  CNN, Palestinian girl fights life-threatening condition, 28/11/2010, 	×

http://edition.cnn.com/2010/WORLD/meast/11/28/palestinian.toddler/index.html
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اأوالً: املوؤ�س�سات ال�سحية يف فل�سطني

 The Universal Declaration of جاء يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان

Human Rights (UDHR) �سنة 1948 املادة 1/25: 

على  للمحافظة  كاف  املعي�سة  من  م�ستوى  يف  احلق  �سخ�ص  لكل 

وامل�سكن  وامللب�ص  التغذية  ذلك  ويت�سمن  ولأ�رشته،  له  والرفاهية  ال�سحة 

والعناية الطبية، وكذلك اخلدمات الجتماعية الالزمة، وله احلق يف تاأمني 

معي�سته يف حالت البطالة واملر�ص والعجز والرتمل وال�سيخوخة، وغري 

.
1
ذلك من فقدان و�سائل العي�ص نتيجة لظروف خارجة عن اإرادته

الغربية  ال�سفة  يف  للفل�سطينيني  ال�سحية  اخلدمات  تقدم  التي  الأطراف  تتعدد 

ال�سحة،  امل�سوؤولية كل من وزارة  تتوىل هذه  القد�ص، حيث  وقطاع غزة و�رشقي 

ووكالة الغوث، وموؤ�س�سات العمل الأهلي الطوعية، واخلدمات الطبية الع�سكرية، 

اإ�سافة اإىل القطاع اخلا�ص.
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1. وزارة ال�صحة: 

لقد ورثت ال�سلطة الفل�سطينية يف بداية عهدها �سنة 1994، و�سعًا �سحيًا متدٍن 

اأن  اإل  ال�سحة،  وزارة  بذلتها  التي  اجلهود  من  الرغم  وعلى  ال�سعوبة.  يف  وغاية 

امل�ساكل  من  الكثري  يواجه  زال  ما  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  ال�سحي يف  الو�سع 

والعقبات التي تعرت�ص �سبل تطويره، وبالتايل حتد من قدراته على �سّد احتياجات 

املواطنني الفل�سطينيني. 

ال�سفة  يف  م�ست�سفى   76 اأ�سل  من   
2
م�ست�سفى  25 على  ال�سحة  وزارة  ت�رشف 

، اأي ما ن�سبته 32.8% من امل�ست�سفيات، كما ت�رشف الوزارة 
3
الغربية وقطاع غزة

. يوجد 12 
4
على 57% من جمموع الأ�رّشة يف القطاع وال�سفة مبا فيها �رشقي القد�ص

م�ست�سفى منها يف ال�سفة الغربية، وهي: الوطني، رفيديا، جنني، قلقيلية، طولكرم، 

�سلفيت، رام اهلل، بيت جال، اأريحا، اخلليل، يطا، بيت حلم، و�سعة هذه امل�ست�سفيات 

ال�رشيرية قدرها 1,324 �رشيراً، وهو ما يعادل 45% من جممل الأ�رّشة التي متتلكها 

اأ�رّشة م�ست�سفيات  يبلغ عدد  بينما  ب�سكل عام،  الفل�سطينية  ال�سحة  وتديرها وزارة 

وزارة ال�سحة يف قطاع غزة 1,593، اأي 55% من جممل اأ�رّشة م�ست�سفيات وزارة 

.
5
ال�سحة يف فل�سطني

ال�رشق  يف  الفل�صطينيني  الالجئني  وت�صغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم  وكالة   .2
الأدنى )الأونروا(:

الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم  وكالة  خدمات  تقت�رش 

 United Nations Relief and Works )الأونروا(  الأدنى  ال�رشق  يف 

 Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)
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خميمات  على  املوزعة  املراكز  خالل  من  املقدمة  الأولية  ال�سحية  الرعاية  على 

الالجئني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، هذه املراكز ت�سمل: عيادات خارجية، 

املخبية.  ال�سكري، والفحو�سات  الدم،  القلب، �سغط  اأمرا�ص  الأ�سنان،  طب 

الأ�رشة وخدمات �سحة  الأمومة والطفولة وتنظيم  اإىل مراكز رعاية  اإ�سافة  هذا 

حتى  املراكز  هذه  عدد  و�سل  وقد  الطبيعي.  والعالج  الولدة  واأق�سام  البيئة، 

ال�سفة  يف  منها  مركزاً   41 اأولية؛  �سحية  رعاية  مركز   61 اإىل   2009 �سنة  نهاية 

.
7
 و20 يف قطاع غزة

6
الغربية

م�ست�سفى  خالل  من  املتخ�س�سة  والرعاية  الثانوية  الرعاية  الأونروا  تتيح  كما 

ال�سفة  الأ�رّشة يف  1.3% من جمموع  اأي   ،
8ً
�رشيرا  63 ب�سعة  قلقيلية،  لها يف  واحد 

ا�ستقبلت  اإذ   ،%57.3 . وكان متو�سط ا�ستخدام الأ�رّشة يوميًا 
9
الغربية وقطاع غزة

.
هذه امل�ست�سفيات 24,831 مري�سًا �سنة 102009

امليزانية املخ�س�سة  الوكالة تواجه م�ساكل مالية كبرية ب�سبب �سغر حجم  لكن 

لها، خا�سة اأن اخلدمات ال�سحية تقدم ب�سكل جماين.

3. املوؤ�ص�صات الأهلية العاملة يف القطاع ال�صحي:

ال�سفة  يف  ال�سحي  القطاع  يف  العاملة  الأهلية  املوؤ�س�سات  عدد  بلغ 

مراكز  من  كبري  عدد  على  ت�رشف   ،2000 �سنة  موؤ�س�سة،   61 نحو  والقطاع 

املراكز  . وتقدم هذه 
11

170 مركزاً يف كافة املحافظات( الرعاية الأولية )نحو 

املوؤ�س�سات  هذه  اأهم  ومن  للمواطنني،  رمزية  باأ�سعار  الأولية  الرعاية  خدمات 

الفل�سطيني. الأحمر  الهالل 
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ال�سحة،  وزارة  به  تقوم  الذي  للدور  مكماًل  دوراً  املوؤ�س�سات،  هذه  وتلعب 

 ،
12

غزة وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  �رشيراً   1,639 ب�سعة  م�ست�سفى   30 متتلك  اإذ 

من   %33.8( غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  امل�ست�سفيات  ثلث  على  تمُ�رشف  اأي 

من   %27.5 على  ت�رشف  كما   .
132009 �سنة  يف  وذلك  تقريبًا(،  امل�ست�سفيات 

.
14

جمموع الأ�رّشة يف ال�سفة والقطاع

4. اخلدمات الطبية الع�صكرية:

يف  امل�ست�سفيات  جمموع  من   %2.7 على  الع�سكرية  الطبية  اخلدمات  ت�رشف 

يف  الأ�رّشة  جمموع  من   %1.5 على  ت�رشف  كما  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة 

“عب�سان”  خانيون�ص  حمافظة  يف  الكرامة  م�ست�سفى  ومتتلك   ،
15

والقطاع ال�سفة 

، وذلك يف �سنة 2009. كما متتلك اخلدمات الطبية 
16 وهو ب�سعة خم�سني �رشيراً

، وتقدم خدماتها الطبية 
17

25 �سيارة اإ�سعاف جمهزة باملعدات الالزمة الع�سكرية 

رمزية.  بتكاليف 

5. القطاع ال�صحي اخلا�س:

يتلك القطاع ال�سحي اخلا�ص 19 م�ست�سفى ب�سعة 439 �رشيراً يف ال�سفة الغربية 

من   %12.7 وعلى  امل�ست�سفيات،  من   %29.7 على  يمُ�رشف  اأي   ،
18

غزة وقطاع 

. وقد و�سل عدد العيادات ال�سحية التابعة له 
19

جمموع الأ�رّشة يف ال�سفة والقطاع

�سنة 1999 اإىل 545 عيادًة ومركزاً طبيًا. 
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جدول )1(: املوؤ�ص�صات ال�صحية يف فل�صطني

عدد امل�صت�صفياتاجلهة

25وزارة ال�صحة

1الأونروا

30املنظمات الأهلية العاملة يف القطاع ال�صحي

1اخلدمات الطبية الع�صكرية

19القطاع ال�صحي اخلا�س

76املجموع

املوؤ�ص�صات ال�صحية يف فل�صطني
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ثانياً: الفجوات ال�سحية بني اليهود والعرب

العنـ�رشي  التـمييـز  اأ�سـكـال  جميـع  علـى  للق�سـاء  الدوليـة  التفـاقيـة  ن�سـت 

 The International Convention on the Elimination of All Forms of

Racial Discrimination (ICERD) ل�سنة 1965 يف املادة 5/ه ـ/4 على: “حق 

واخلدمات  الجتماعي  وال�سمان  الطبية  والرعاية  العامة  ال�سحة  بخدمات  التمتع 

.
الجتماعية”20

العديد  عليه   ن�ّص  ال�سحية،  وامل�ساواة يف اخلدمات  التمييز  اأن �رشط عدم  كما 

للجنة احلقوق القت�سادية   14 العام رقم  التعليق  19 من  الفقرة  القوانني، منها  من 

 The Committee on Economic, Social and والثقافية  والجتماعية 

Cultural Rights (CESCR)، الذي ن�ّص على:

وفيما يتعلق باحلق يف ال�سحة، يجب الرتكيز على تكافوؤ فر�ص احل�سول 

خا�سًا  التزامًا  الدول  وتلتزم  ال�سحية.  واخلدمات  ال�سحية  الرعاية  على 
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الذين  الرعاية ال�سحية لالأفراد  التاأمني ال�سحي ومرافق  بتوفري ما يلزم من 

يفتقرون اإىل املوارد الكافية، ومبنع اأي متييز ي�ستند اإىل الأ�سباب املحظورة 

يتعلق  فيما  خا�سة  ال�سحية،  واخلدمات  ال�سحية  الرعاية  توفري  يف  دوليًا 

.
21

باللتزامات الرئي�سية يف اإطار احلق يف ال�سحة

احلياة  مرافق  جميع  تطّور  من  احلد  اإىل  ت�سعى  وهي  “اإ�رشائيل”،  قيام  منذ 

الفل�سطينية بل وتدمريها، من اأجل الق�ساء على حياة الإن�سان الفل�سطيني واإق�سائه 

عن اأر�سه ووطنه، وذلك من خالل اتباع �سيا�سات عن�رشية للحط من قيمته واإذلله 

واإخ�ساعه لها.

�سهدت   ،1967 �سنة  غزة  وقطاع  الغربية  لل�سفة  الإ�رشائيلي  الحتالل  بعد 

الأو�ساع ال�سحية، مثل كافة الأو�ساع القت�سادية احلياتية الأخرى، تدهوراً كبرياً. 

فكانت �سيا�سة �سلطات الحتالل الإ�رشائيلي تقوم على اإبقاء املوؤ�س�سات واخلدمات 

ال�سحية على ما كانت عليه قبل الحتالل، وحّدت من اإن�ساء موؤ�س�سات �سحية اأهلية 

اأو خريية، كان من �ساأنها تعوي�ص العجز يف جمال الرعاية ال�سحية للمواطنني من قبل 

املوؤ�س�سات ال�سحية احلكومية، التي تاأثر عملها ب�سكل كبري بعد الحتالل الإ�رشائيلي. 

وبعد قيام “اإ�رشائيل” بف�سل �رشقي القد�ص عن باقي ال�سفة الغربية و�سّمها اإليها، 

عملت على تقوي�ص املوؤ�س�سات ال�سحية فيها. ومنعت املواطنني الفل�سطينيني من 

الغربية. كما  ال�سفة  ال�سحي يف  التاأمني  اإىل م�رشوع  الن�سمام  القد�ص من  �سكان 

قامت باإغالق العديد من امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية واملختبات وحتويل بع�سها 

اإىل من�ساآت ع�سكرية، مما اأدى اإىل انخفا�ص عدد الأ�رّشة، وعدم القدرة على تلبية 

ملا  اأ�رّشة   209 من  الأ�رّشة  انخف�ص عدد  مثاًل،  اهلل  رام  ففي   .
22

ال�سكان احتياجات 

جمموعه 115 األفًا من ال�سكان تقريبًا �سنة 1967 اإىل ما يقارب 116 �رشيراً ملا جمموعه 

.
140 األفًا �سخ�ص تقريبًا �سنة 231987
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القطاع  م�سوؤولية  ت�سلمها  منذ  الفل�سطينية  لل�سلطة  املجال  “اإ�رشائيل”  تمُتح  مل 

الرعاية  جمال  يف  حتى  ملمو�ص،  حقيقي  تطوير  اأي  لإجراء   ،1994 �سنة  ال�سحي 

ال�سحية الثانوية. حيث ما زالت امل�ست�سفيات احلكومية يف ال�سفة والقطاع تعاين 

العاملي حلقوق  جاء يف الإعالن 

الإن�سان  �سنة 1948 يف املادة 1/25: 

م�ستوى  يف  احلق  �سخ�ص  “لكل 
على  للمحافظة  كاف  املعي�سة  من 

ولأ�رشته،  له  والرفاهية  ال�سحة 

وامللب�ص  التغذية  ذلك  ويت�سمن 

وكذلك  الطبية  والعناية  وامل�سكن 

اخلدمات الجتماعية الالزمة، وله احلق يف تاأمني معي�سته يف حالت البطالة واملر�ص 

لظروف  نتيجة  العي�ص  و�سائل  فقدان  من  ذلك  وغري  وال�سيخوخة  والرتمل  والعجز 

خارجة عن اإرادته”.

http://www.un.org/ar/documents/udhr/ :الأمم املتحدة، الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، انظر 	×

املوؤهلة،  الطبية  والأطقم  املخت�سني  والأطباء  الأدوية  يف  �سديداً  ونق�سًا  �سعوبات 

ومن نق�ص حاد يف الأجهزة الطبية، ومن انعدامها اأحيانًا اأو عدم �سالحيتها اأحيانًا 

اأخرى، ومن نق�ص كبري يف الأق�سام احليوية احل�سا�سة واأق�سام الطوارىء، ومن تدين 

ال�سفة  للم�ست�سفيات يف  التوزيع اجلغرايف  �سوء  العاملة، هذا عدا  الطواقم  رواتب 

الغربية وقطاع غزة. 
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ر عدد �سكان “اإ�رشائيل” يف نهاية �سنة 2009 بحوايل 7.5 مليون ن�سمة، بينهم  قمُدِّ

، فيما 
24

5,664 مليون يهودي، اأما عدد فل�سطينيي 1948 فبلغ حوايل 1.26 مليون

بلغ عدد الفل�سطينيني املقيمني يف ال�سفة الغربية )مبا فيها القد�ص( 2.48 مليون ن�سمة 

 .
25

و1.51 مليون ن�سمة يف قطاع غزة

من  األف  لكل   25.8 الغربية  ال�سفة  يف   2009 �سنة  اخلام  املواليد  معدل  بلغ 

، اأما يف “اإ�رشائيل”، فقد 
26

ال�سكان، ويف قطاع غزة 35.9 لكل األف من ال�سكان

. كما بلغ معدل الوفيات اخلام 2.6 لكل األف 
27

بلغ 19.77 لكل األف من ال�سكان

من ال�سكان يف ال�سفة الغربية و3.5 لكل األف من ال�سكان يف قطاع غزة، وذلك 

، اأما يف “اإ�رشائيل” فقد بلغ معدل الوفيات اخلام نحو 5.43 لكل األف 
�سنة 282009

 يف ال�سنة نف�سها.
29

من ال�سكان

�سنة  يف  اأنه  نرى  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  املتوقع  العمر  متو�سط  اأما 

2009 بلغ 72.9 �سنة، اأما يف “اإ�رشائيل” فبلغ متو�سط العمر املتوقع 80.3 �سنة يف 

.
30

ال�سنة ذاتها

كما بلغ معدل وفيات الر�سع )دون عمر ال�سنة( �سنة 2009 يف ال�سفة الغربية 

اأما   ،
31

األف مولود يف قطاع غزة األف مولود، و20.2 وفاة لكل  19.5 وفاة لكل 

األف  يف “اإ�رشائيل” فقد بلغ معدل وفيات الر�سع يف ال�سنة نف�سها 2.7 وفاة لكل 

.
32

مولود

اأما معدل وفيات الأطفال )دون �سن اخلام�سة( فقد بلغ �سنة 2009 يف ال�سفة 

بلغ  “اإ�رشائيل” فقد  املعدل يف  اأما  األف طفل،  39 وفاة لكل  الغربية وقطاع غزة 

.
33

11 وفاة لكل األف طفل
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جدول )2(: مقارنة بني معدل املواليد والوفيات ومتو�صط العمر املتوقع ل�صنة 2009

ال�صفة الغربية وقطاع غزة“اإ�رشائيل”

7.53.99عدد ال�صكان )مليون ن�صمة(

19.7730.85معدل املواليد اخلام )لكل األف من ال�صكان(

5.433.05معدل الوفيات اخلام )لكل األف من ال�صكان(

80.372.9متو�صط العمر املتوقع

2.719.85معدل وفيات الر�صع دون عمر ال�صنة )لكل األف مولود(

1139معدل وفيات الأطفال دون �صن اخلام�صة )لكل األف طفل(

وقد بلغ متو�سط ن�سيب الفرد من خم�س�سات ال�سحة يف ال�سفة الغربية وقطاع 

، فيما بلغ متو�سط ن�سيب الفرد من خم�س�سات 
34

غزة �سنة 2008 حوايل 165.5 دولر

.
35

ال�سحة يف “اإ�رشائيل” يف ال�سنة نف�سها حوايل 2,145 دولر

ال�سحيـة  الرعـاية  على   2009 �سـنة  الفل�سـطينيـة  ال�سلطـة  اإنفـاق  بلغ  كمـا 

 )حوايل 320 مليون دولر( اأي ما ن�سبته 6.2% من الناجت 
36

1,255 مليار �سيكل

“اإ�رشائيل”،  مع  وباملقارنة   .
37

دولر مليون   5,147.2 البالغ  الإجمايل  املحلي 

 البالغ 
38

7.9% من الناجت املحلي الإجمايل اإنفاقها على الرعاية ال�سحية  فقد بلغ 

اأي  نف�سها،  ال�سنة  يف   )
40

دولر مليون   194,812(  
39

�سيكل مليون   766,118

15,390 مليون دولر. حوايل 
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جدول )3(: مقارنة الإنفاق على الرعاية ال�صحية لدى “اإ�رشائيل” وال�صلطة 

الفل�صطينية ل�صنة 2009 )باملليون دولر(

ال�صلطة الفل�صطينية“اإ�رشائيل”

15,390320الإنفاق على الرعاية ال�صحية

جدول )4(: متو�صط ن�صيب الفرد من خم�ص�صات ال�صحة لدى “اإ�رشائيل” وال�صلطة 

الفل�صطينية ل�صنة 2008 )بالدولر(

ال�صلطة الفل�صطينية“اإ�رشائيل”

2,145165.5متو�صط ن�صيب الفرد من خم�ص�صات ال�صحة
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عن  والقطاع  ال�سفة  يف  ال�سحة  خم�س�سات  من  الفرد  ن�سيب  انخفا�ص  اإنَّ 

الإ�رشائيليني، وارتفاع معدلت الوفيات عند الر�سع والأطفال الفل�سطينيني مقابل 

مقابل  الفل�سطينيني  عند  العمر  متو�سط  وانخفا�ص  الإ�رشائيليني،  عند  انخفا�سها 

ال�سحية �سّد  الرعاية  �سديد ومتييز يف  نق�ص  يدّل على  الإ�رشائيليني،  ارتفاعها عند 

الفل�سطينيني.

�سنة  يف  واأ�رّشتها،  امل�ست�سفيات  اأعداد  مقارنة  عند  اأي�سًا  التمييز  هذا  ويمُالحظ 

اأخرى،  جهة  من  و“اإ�رشائيل”  جهة  من  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  بني   ،2009

حوايل  ت�سّم   ،
41

م�ست�سفى  76 والقطاع  ال�سفة  يف  امل�ست�سفيات  عدد  بلغ  حيث 

“اإ�رشائيل” فقد  اأما يف  �سخ�ص.  األف  لكل  �رشير   1.3 اأي حوايل   
42 �رشيراً  5,058

 اأي 5.6 اأ�رّشة لكل 
44

، ت�سّم 42,119 �رشير
43

بلغ عدد امل�ست�سفيات 377 م�ست�سفى

األف �سخ�ص.

معدل  اإىل  لي�سل  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  الأطباء  عدد  وينخف�ص 

1.74 طبيب لكل األف �سخ�ص، اأما يف “اإ�رشائيل”، ي�سل عدد الأطباء فيها اإىل 

�سخ�ص. األف  لكل  اأطباء   3.4 بن�سبة  اأي  طبيب،   25,542 حوايل 

2009 �صنة  فيها  الأطباء  عدد  ومعدل  واأ�رشّتها  امل�صت�صفيات  عدد   :)5( جدول 

ال�صفة الغربية وقطاع غزة“اإ�رشائيل”

امل�صت�صفيات 37776عدد 

امل�صت�صفيات اأ�رشّة  42,1195,058عدد 

3.41.74معدل عدد الأطباء )لكل األف �صخ�س(
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عدد امل�صت�صفيات ل�صنة 2009

عدد اأ�رشّة امل�صت�صفيات ل�صنة 2009

بني  الكبري  الفارق  لنا  يظهر  فل�سطيني،  اآخر  مع  اإ�رشائيلي  م�ست�سفى  قارّنا  واإذا 

هدا�سا  م�ست�سفى  يف  الأطباء  عدد  يبلغ  فمثاًل،  ذاك،  عن  امل�ست�سفى  هذا  يوفره  ما 

غرفة  �رشير، و31  األف  على  ويحتوي  طبيبًا،   850 Hadassah وحده  الإ�رشائيلي 

يف  فل�سطيني  م�ست�سفى  اأكب  اأما   ،
45

الفائقة للعناية  خا�سة  وحدات  و9  عمليات، 
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4 غرف  وي�سم  �رشيراً،   590 اأ�رّشته  فيبلغ عدد  ال�سفاء،  م�ست�سفى  غزة وهو  قطاع 

املركزة و�سيدلية واحدة ومعمل حتاليل طبية  للعناية  فقط  عمليات وغرفة واحدة 

، كما اأنَّ امل�ست�سفى احلكومي الوحيد يف حمافظة �سلفيت يف ال�سفة الغربية 
46

واحد

، ويقدر عدد �سكان حمافظة 
47

ي�سم 49 �رشيراً مبعدل 0.8 �رشيراً لكل األف �سخ�ص

.
48

�سلفيت بحوايل 70 األف ن�سمة

نق�ص خطري يف الأ�رّشة واخلدمات 

الطبية يف م�ست�سفى رام اهلل.

جدول )6(:عدد الأ�رشّة يف اأكرب امل�صت�صفيات الإ�رشائيلية والفل�صطينية

عدد الأ�رشّةامل�صت�صفيات

 Sheba Medical Center 49مركز �صيبا الطبي

Tel Hashomer يف تل ها�صومري
1,430

590م�صت�صفى ال�صفاء الفل�صطيني
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عدد الأ�رشّة يف اأكرب امل�صت�صفيات الإ�رشائيلية والفل�صطينية

الغربية  ال�سفة  مل�ست�سفيات  “اإ�رشائيل”  خم�س�سات  تكاد  اأخرى،  جهة  من 

اأن  كما  واحد،  اإ�رشائيلي  مل�ست�سفى  املايل  العتماد  �رش  عمُ تعادل  ل  غزة  وقطاع 

فالطبيب  ؛ 
50

الإ�رشائيلي الطبيب  مرتب  ثلث  يبلغ  ل  يكاد  العربي  الطبيب  مرتب 

، اأما الطبيب الفل�سطيني 
51

الإ�رشائيلي يتقا�سى ما بني 5,000 و6,000 دولر �سهريًا

.
52

فيبداأ مرتبه بـ 500 دولر للممار�ص و2,000 دولر لالأخ�سائي

و�سعه  وبني  للفرد  ال�سحي  الو�سع  بني  قوية  عالقة  هناك  اأّن  �سك  ول 

الجتماعي - القت�سادي، حيث اإن الفقر والثقافة املتدنية والكتظاظ يف ال�سكن 

والبطالة توؤدي جميعها اإىل ارتفاع ن�سبة انت�سار املر�ص ون�سبة الوفيات. 

وقد ذكر تقرير ملنظمة ال�سحة العاملية اأن معدل البطالة يف ازدياد، حيث بلغت 

بني القوى العاملة يف غزة ما ن�سبته 41.5% يف الربع الأول من �سنة 2009. كما 



27

بلغت ن�سبة العائالت التي تعي�ص   2008 اأيار/ مايو  اأي�سًا يف ازدياد، ففي  اأنَّ الفقر 

اإجمايل  70% من  الواحد  لل�سخ�ص  اليوم  اأقل من دولر يف  اإىل  ي�سل  على دخل 

. اأما يف “اإ�رشائيل”، فقد بلغ معدل الفقر العام �سنة 2009، قرابة %25 
53

العائالت

اإذ  فقراً،  الأكرث  هي  العربية  العائالت  اأن  اإىل  املعطيات  وت�سري  الأ�رش.  جممل  من 

بلغت ن�سبتها قرابة 50% من جممل العائالت العربية )وهي ت�سكل 30% من جممل 

العائالت الفقرية يف “اإ�رشائيل”(، بينما ت�سل ن�سبتها اإىل 15% لدى الأ�رش اليهودية 

 .
54

)وتتمركز بالأ�سا�ص لدى العائالت اليهودية املتدينة(

اإنَّ الفوارق ال�سحية بني الإ�رشائيليني والفل�سطينيني كبرية، اإذ نرى -اإ�سافة اإىل 

ما قد �سبق من الفجوات- بمُعد اخلدمات ال�سحية، مبا يف ذلك خدمات الطوارىء، 

احلواجز  وانت�سار  “اإ�رشائيل”،  يف  الفل�سطينيون  العرب  ي�سكنها  التي  الأماكن  عن 

التي يمُعاين منها الفل�سطينيون يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.
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ثالثاً: التجارب على املر�سى و�سرقة اأع�سائهم

كفئران  العرب  املر�سى  اإىل  الإ�رشائيلية  ال�سحية  املراكز  يف  الأطباء  بع�ص  ينظر 

جتارب. فيقوم هوؤلء الأطباء با�ستخدام مر�سى نزلء يف امل�ست�سفيات الإ�رشائيلية، 

بينهم م�سنون واأطفال وخمتلون عقليًا، يف جتارب طبية، كتجارب لعقاقري غري جمازة 

طبيًا، وبع�ص تلك التجارب تكون على اأيدي باحثني لي�سوا حتى من الأطباء. وكل 

�سنة  ففي  قانونًا.  عليهم  الأو�سياء  من  اإذن  على  احل�سول حتى  دون  يجري  ذلك 

بغر�ص جتربة  الأطفال عمداً  اآذان عدد من  ثقوب يف طبالت  اإحداث  مّت   ،2005

ل�ستخدامه  اإجازة  على  يح�سل  مل  العقار  هذا  اأن  من  الرغم  على  عليهم،  عقار 

. وقالت جريدة اجلريوزاليم 
55

الطبية يف اأي مكان اآخر حول العامل يف الأغرا�ص 

بو�ست The Jerusalem Post الإ�رشائيلية، اأنَّ بع�ص امل�ست�سفيات مل تتقدم بطلب 

التجارب،  هذه  مبثل  قيامها  عند  املخت�سة،  اجلهات  من  موافقة  على  للح�سول 

واأ�سارت اإىل اأنه وعلى الرغم من �رشورة اإبالغ وزارة ال�سحة باأية حالة وفاة تقع 
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اأن  اإل  �ساعة،   48 تتجاوز  ل  فرتة  غ�سون  يف  ال�رشيرية  الختبارات  هذه  خالل 

37 حالة  اأ�سل  21 من  الوزارة عن وفاة  اإبالغ  اأ�سبوعًا كاماًل يف  تاأخروا  الباحثني 

.
56

وفاة، بينما مّت الإبالغ بعد �سهر كامل عن احلالت الأخرى

 Declaration of اإعالن هل�سنكي  باتباع  امللتزمة  الدول  “اإ�رشائيل” من  وتمَُعّد 

 World Medical Association الذي اعتمدته اجلمعية الطبية العاملية Helsinki

اإجراء التجارب الطبية احليوية، ويمُعّد هذا  1964، ب�ساأن  (WMA) يف فنلندا �سنة 

الإعالن مبثابة ميثاق، وين�ص يف مبدئه الثالث، على اأنه: 

اأ�سخا�ص  بوا�سطة  اإل  احليوية  الطبية  البحوث  جترى  اأن  ينبغي  ل 

موؤهلني علميًا، وحتت اإ�رشاف �سخ�سي من ذوي الكفاءة ومتخ�س�ص طبيًا 

اأن  الب�رشية مو�سوع البحث يجب  واإكلينيكيًا، واإن امل�سوؤولية جتاه احلال 

عاتق  على  اأبداً  تكون  واأل  طبيًا،  موؤهل  �سخ�ص  عاتق  على  دائمًا  تكون 

ال�سخ�ص مو�سوع البحث، حتى ولو كان هذا ال�سخ�ص قد اأعطى موافقته 

على ذلك.

حق  احرتام  دائمًا  “يجب  اأنه:  على  الإعالن  من  ال�ساد�ص  املبداأ  ين�ص  كما 

ال�سخ�ص مو�سوع البحث يف املحافظة على �سالمته، ويتعني اتخاذ كل حيطة يف 

�سبيل احرتام حياته اخلا�سة، والتقليل ما اأمكن من اآثار الدرا�سة على �سالمته البدنية 

والعقلية وعلى �سخ�سيته”، وكذلك ين�ص املبداأ التا�سع منه على اأنه:

مالئم  نحو  على  اإبالغه  ما  �سخ�ص  على  بحث  اأي  اإجراء  عند  يتعني 

بالأهداف ومناهج البحث والفوائد املتوقعة، واملخاطر املحتملة للدرا�سة، 

وعن امل�سقة التي قد ت�ستلزمها، وينبغي اإخطاره اأي�سًا باأن له مطلق احلرية 

يف المتناع عن ال�سرتاك يف الدرا�سة، واأنه حر يف �سحب موافقته على 

.
57

ال�سرتاك يف اأي وقت ي�ساء...
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وبذلك يكون ما فعله هوؤلء الأطباء الإ�رشائيليني خرقًا ملبادئ اإعالن هل�سنكي، 

 Meir لأن “اإ�رشائيل” من الدول امللتزمة بتطبيقه. وقد ثبت اأنه يف م�ست�سفى مئري

 Mordechai رافيد  موردخاي  البوفي�سور  اأجرى  �سابا،  كفار  يف   Hospital

Ravid وخم�سة اأطباء اآخرين واأطباء متمرنون، جتربة طبية غري قانونية على نحو 

�ستني امراأة معظمهن من العرب يعانني من مر�ص ال�سكري ترتاوح اأعمارهن بني 

45-75 عامًا يف الفرتة ما بني 2001 و2003، وكان هدف التجربة هو املقارنة بني 

عالجني دوائيني. وقد اأجريت التجربة بدون احل�سول على موافقة جلنة هل�سنكي 

بالتجربة،   ال�رشوع  قبل  اإجبارية  تمُعّد  والتي  للم�ست�سفى،  التابعة  الب�رشية  للتجارب 

.
58

وبدون احل�سول اأي�سًا على موافقة موقعة من املري�سات

وفاته،  عند  الإ�رشائيلية  امل�ست�سفيات  يف  الفل�سطيني  املري�ص  معاناة  تتوقف  ول 

لت  وِّ اإذ اأن هناك العديد من احلالت املر�سية من اأبناء ال�سعب الفل�سطيني، التي حمُ

يف  لهم  الالزم  العالج  توفر  لعدم  فيها  العالج  لتلقي  الإ�رشائيلية  امل�ست�سفيات  اإىل 

وقبل  وفاتها  بعد  نقلها  مّت  غزة،  وقطاع  الغربية  بال�سفة  الفل�سطينية  امل�ست�سفيات 

.
59

ت�سليمها اإىل ذويها اإىل “م�رشحة اأبو كبري” الإ�رشائيلية

حتقيقًا  ن�رشت  قد   Aftonbladet ال�سويدية  بالديت  اأفتون  جريدة  وكانت 

اأج�ساد  من  اأع�ساء  ب�رشقة  الإ�رشائيلي  اجلي�ص  قيام  اأثبت   ،2009/8/17 يف  �ساماًل 

�سري.  حوادث  يف  اأو  الإ�رشائيلي،  اجلي�ص  بر�سا�ص  حتفهم  يلقون  فل�سطينيني 

واأ�سار التحقيق اإىل اأن �سالح الطب الإ�رشائيلي، بالتعاون مع معهد الطب العديل 

يف منطقة اأبو كبري، قام ب�رشقة اأع�ساء من اأج�ساد الفل�سطينيني، حيث مّت زرعها يف 

اأج�ساد جنود اإ�رشائيليني، اأ�سيبوا يف مواجهات مع الفل�سطينيني. واأ�سار التحقيق 

زرعه  يتم  لكي  القتلى،  جلد  انتزاع  على  حر�ص  الإ�رشائيلي  اجلي�ص  اأن  اإىل  اأي�سًا 

.
60

على اأج�ساد اجلنود الإ�رشائيليني الذين اأ�سيبوا بحروق
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الأ�رشى حقول جتارب:

و�سيا�سة  التعذيب  على  الأ�رشى  حلقوق  الحتالل  �سلطات  انتهاك  يقت�رش  مل 

الإهمال الطبي التي تنتهجها اإدارة ال�سجون الإ�رشائيلية، بل جتاوز ذلك اإىل ا�ستخدام 

الأ�رشى كحقول جتارب لبع�ص الأدوية؛ وقد ك�سفت ع�سو الكني�ست الإ�رشائيلي 

ورئي�ص جلنة العلوم البملانية الإ�رشائيلية �سابقًا داليا اإيت�سيك Dalia Itzik النقاب يف 

متوز/ يوليو 1997، عن وجود األف جتربة لأدوية خطرية حتت الختبار الطبي جتري 

يديها، ويف  اأن بني  الفل�سطينيني والعرب. واأ�سافت يف حينه  الأ�رشى  �سنويًا على 

حيازة مكتبها، األف ت�رشيح منف�سل من وزارة ال�سحة الإ�رشائيلية ل�رشكات الأدوية 

الحتالل  قوات  قيام  عن   Donald Bostrom بو�سرتوم  دونالد  ال�سويدي  ال�سحفي  ك�سف 

الإ�رشائيلي �سحة  التلفزيون  واأكد  الفل�سطينيني.  الرئي�سية يف جثامني  بالأع�ساء  بالإجتار  ال�سهيوين 

ما ن�رشه حول �رشقة الأع�ساء من ال�سهداء 

كالقرنيات  اأع�ساء  واأن  الفل�سطينيني 

كانت  الظهر  جلد  اإىل  اإ�سافة  والعظام 

عائالتهم،  موافقة  دون  منهم  تنتزع 

ليعالج بها املر�سى اليهود. وكانت �سبكة 

 Cable News الأمريكية  �سي.اإن.اإن 

 2009 �سنة  ك�سفت   Network (CNN)

للتجارة  عاملي  مركز  هي  “اإ�رشائيل”  اأن 

غري القانونية لالأع�ساء الب�رشية.

 ،2010/2/14 )حميط(،  العربية  الإعالم  ×	�سبكة 
http://www.moheet.com/show_ انظر:

news.aspx?nid=345703&pg=1
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الإ�رشائيلية الكبى لإجراء األف جتربة دوائية على اأ�رشى فل�سطينيني وعرب داخل 

.
61

ال�سجون الإ�رشائيلية

كما ك�سفت اأمي لفتات Amy Leftat رئي�ص �سعبة الأدوية يف وزارة ال�سحة 

الإ�رشائيلية اأمام الكني�ست يف اجلل�سة ذاتها، اأن هناك زيادة �سنوية قدرها 15% يف 

الت�رشيحات التي متنحها وزارتها لإجراء املزيد من جتارب الأدوية اخلطرية  حجم 

.
62

على الفل�سطينيني والعرب يف ال�سجون الإ�رشائيلية كل عام

بوزارة  الإح�ساء  دائرة  ومدير  الأ�رشى  بق�سايا  املتخ�س�ص  الباحث  وبح�سب 

�سوؤون الأ�رشى واملحررين عبد النا�رش فروانة، فاإن الكثري من الأ�رشى والأ�سريات 

حقنوا باإبر مل يروها من قبل، اأدت لت�ساقط �سعرهم و�سعر وجههم لالأبد، وهناك 

حالتهم  واآخرون  عقولهم،  فقدوا  واآخرون  و�سعورهم،  اأب�سارهم  فقدوا  اأ�رشى 

النف�سية يف تدهور م�ستمر، واآخرون يعانون من العقم وعدم القدرة على الإجناب 

.
63

وغري ذلك

وربط فروانة بني اإجراء �سلطات الحتالل اآلف التجارب �سنويًا على الأ�رشى 

الفل�سطينيني وبني ازدياد حالت الإ�سابة مبر�ص ال�رشطان يف �سفوفهم. وقال فروانة 

وهو اأ�سري �سابق اأنَّ “اأكرث من 5 اآلف جتربة لأدوية خطرية جتري �سنويًا على اأج�ساد 

الأ�رشى، مما يعر�ص حياتهم للخطر”، م�سيفًا “اإن الع�رشات من الأ�رشى ال�سابقني 

ظهر عليهم مر�ص ال�رشطان بعد حتررهم ب�سهور اأو �سنوات، ومنهم من ق�سى نحبه 

.
ومنهم من ينتظر، وذلك ب�سبب ما ورثوه عن ال�سجون واآثارها املدمرة”64
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رابعاً: معاناة االأ�سرى املر�سى داخل ال�سجون االإ�سرائيلية

يمُعّد و�سع الأ�رشى املر�سى يف ال�سجون الإ�رشائيلية من اأكرث الق�سايا اإحلاحًا يف 

ظّل معاناة كبرية وقا�سية يواجهونها، تتمثل ب�سيا�سة الإهمال الطبي املتعمد بحقهم 

وعدم تقدمي العالج املنا�سب لهم، واإجراء التجارب الطبية عليهم وابتزازهم ب�سكل 

دائم. 

والعالج  الطبية  الرعاية  حّق  هو  القانون  يكفلها  التي  احلقوق  اأب�سط  من  اإن 

 Fourth املنا�سب لالأ�رشى املر�سى، حيث تمُلزم املادة 91 من اتفاقية جنيف الرابعة

Geneva Convention دولة الحتالل باأن:

- تمُوفِّر يف كل معتقل عيادة منا�سبة، ي�رشف عليها طبيب موؤهل ويح�سل فيها املعتقلون 

على ما يحتاجونه من رعاية طبية، وكذلك على نظام غذائي منا�سب. وتخ�س�ص 

عنابر لعزل امل�سابني باأمرا�ص معدية اأو عقلية.
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- يعهد بحالت الولدة واملعتقلني امل�سابني باأمرا�ص خطرية اأو الذين ت�ستدعي حالتهم 

فيها  يتوفر  من�ساأة  اأي  اإىل  بامل�ست�سفى،  اأو عالجًا  اأو عملية جراحية  عالجًا خا�سًا، 

العالج املنا�سب، وتقدم لهم فيها رعاية ل تقل عن الرعاية التي تقدم لعامة ال�سكان.

- ويف�سل اأن يقوم على عالج املعتقلني موظفون طبيون من جن�سيتهم.

- ل يجوز منع املعتقلني من عر�ص اأنف�سهم على ال�سلطات الطبية للفح�ص...

- تكون معاجلة املعتقلني، وكذلك تركيب اأي اأجهزة �رشورية للمحافظة على �سحتهم 

.
65

يف حالة جيدة... جمانية

كمحطات  ال�سحية  وموؤ�س�ساتها  م�ست�سفياتها  ت�ستخدم  “اإ�رشائيل”  اأن  غري 

لتعذيب الأ�سري الفل�سطيني وحتطيم اإرادته وتركه فري�سة �سهلة لالأمرا�ص الفتاكة، 

العالج  تقدمي  من  بدًل  املر�سى  لالأ�رشى  املعاناة  وجوه  من  اآخر  وجه  فهي 

امل�ست�سفى،  فهذا  ذلك؛  على  مثال  اأو�سح  الرملة  �سجن  م�ست�سفى  ويمُعدًّ  لهم. 

حقوق  منظمـات  من  و�سغوطـات  احتجـاجيـة  خطوات  بعد  اأن�سـئ  الذي 

للم�سـايف، فال يوجـد  ال�سحية  ال�سـروط  اأب�سـط  اإىل  يفتقر  1967؛  �سـنة  الإن�سـان 

اأي  فيه  ولي�ص  فقط،  واحد  وممر�ص  واحد  طبيب  ويديره  �رشيراً،   22 �سـوى  فيـه 

طبيب متخ�س�ص. وقد قال وزير ال�سحة الفل�سطيني د. فتحي اأبو مغلي باأن هذا 

امل�ست�سفى هو “اأ�سبه باملقبة ويوجد اأ�رشى مر�سى يقبعون فيه مكبلني منذ �سنوات 

دون اأن يحرك العامل �ساكنًا”66. 

من  �سجن  كل  يف  الفل�سطينيني  لالأ�رشى  طبية  عيادة  وجود  من  الرغم  وعلى 

ال�سجون الإ�رشائيلية، اإل اأن م�ستوى العناية ال�سحية لالأ�رشى املر�سى �سيء جداً، 

مو�سوع  بات  وقد  املر�سى،  عدد  ازدياد  ظّل  يف  معدوم  و�سبه  �سكلي  والعالج 

عالج الأ�رشى مو�سوعًا تخ�سعه اإدارات ال�سجون الإ�رشائيلية للم�ساومة وال�سغط 
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�سجن  يف  والن�سف  العامني  قرابة  اأم�سى 

غ�سيل  اإىل  بحاجة  بعدها  اأ�سحى  الرملة، 

عنه  واأفرج  املهدئات،  على  عا�ص  الكلى، 

لتدهور �سحته.

الأ�سري املحرر املري�ص زهري لبادة من مدينة 

ال�سجن  رحلة  يف  املريرة  ق�سته  روى  نابل�ص 

الأخرية، فقال:

�سيا�سة ال�سجن تزيد من ت�ساعف املر�ص، 

عبارة  ال�سجن  الدائمني يف  املر�سى  فالأ�رشى 

لالأطباء  طبية  وعينات  جتارب  حقل  عن 

على  ي�سعب  طابقني  من  مكونة  ال�سجن[  �رشير  على  ]يطلق  والأبرا�ص  الطبي،  الفح�ص  وخمتبات 

املر�سى ت�سلقها، ل عالج يف الرملة والو�سع �سيء والعمليات اجلراحية التي جترى لالأ�رشى تزيد من 

ال�سفاء. اإىل  مر�سهم بدًل من تخفيف الأمل واملثول 

لقد جتمع يف بطني ما وزنه ثمانية كغ من املياه، ومل يتم �سحبها اإل بعد اأن تدهورت حالتي، كما اأنني 

اأخبت الطبيب اأن وزين انخف�ص 11 كغ فرد علي: “عليك باأكل اخلبز”، وكنت اأتناول ع�رشة اأنواع من 

املهدئات.

اأيام، وكنت  ثمانية  امل�سفى  بحت على �رشير  �سمُ اإىل م�ست�سفى، وهناك  نقلي  مّت  تفاقم مر�سي  وعندما 

مقيداً بال�سال�سل يف يدي وقدمي، واأخبين �سابط الأمن اأن: “الأمن لدينا قبل العالج”.

http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=697287 :سبكة فل�سطني للحوار، 2010/11/7، انظر�  ×
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الدولية  واملواثيق  للمعاهدات  فا�سحًا  خرقًا  ي�سكل  الذي  الأمر  املعتقلني،  على 

الفحو�سات  واإجراء  املر�سى،  لالأ�رشى  الطبية  والرعاية  العالج  حق  كفلت  التي 

الطبية الدورية لهم. اإذ تن�ص املادة 92 من التفاقية نف�سها على اأنه “جتري فحو�ص 

خا�سة  ب�سورة  منها  والغر�ص  �سهريًا،  الأقل  على  واحدة  مرة  للمعتقلني  طبية 

الأمرا�ص  اكت�ساف  وكذلك  والنظافة،  العامة،  والتغذوية  ال�سحية  احلالة  مراقبة 

.
املعدية...”67

من  الأدنى  احلد  اإىل  الإ�رشائيلية  واملعتقالت  ال�سجون  عيادات  تفتقر  كما 

اأطباء  وجود  وعدم  الالزمة  الطبية  والأدوية  واملعدات  ال�سحية  اخلدمات 

ال�سحري  الدواء  ويبقى  املختلفة،  املر�سية  احلالت  ومعاجلة  ملعاينة  اأخ�سائيني 

 Panadol حبة �سبيهة بالبنادول( Akamol الوحيد املتوفر فيها هو حبة الأكامول

لعالج الآلم(، واأحيانًا يكون العالج بكاأ�ص من املاء. ويف احلالت احلرجة يتم 

اأ�رشى  من   %70 مثاًل،   ،
68

وداء مر�ص  لكل  كعالج  تخدير  باإبرة  املري�ص  حقن 

توفره  الذي  الوحيد  والعالج  اأكرث،  اأو  مبر�ص  اإ�سابتهم  من  يعانون  نفحة  �سجن 

اإدارات  ا�ستمرار املماطلة من قبل  اإىل  اإ�سافة  . هذا 
69

ال�سجن هو الأكامول اإدارة 

اأو  حتاليل  لإجراء  امل�ست�سفى  اأو  العيادة  اإىل  املري�ص  الأ�سري  اإخراج  يف  ال�سجون 

الأ�سري  ينتظر  فقد  الأ�رشى.  قبل  من  �سديدة  احتجاجات  بعد  اإل  فحو�سات، 

اأو  حتليل  باإجراء  ال�سجن  اإدارة  له  ت�سمح  لكي  ول�سنوات  طويلة  ل�سهور  املري�ص 

�سورة اأ�سعة. وقد اأدى هذا التـاأخر املتعمد يف فح�ص املري�ص وعالجه، اإىل عدم 

بع�ص  اأج�ساد  يف  وا�ستفحاله  متّكنه  وبالتـايل  الأوىل،  مراحله  يف  املر�ص  ك�سف 

الأ�رشى وانعدام الأمل يف ال�سفاء، كحالة الأ�سري مراد اأبو �ساكوت الذي وافقت 

وجاء  للعالج،  اأ�سهر  �ستة  ملدة  امل�رشوط  �رشاحه  اإطالق  على  الحتالل  �سلطات 
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اإىل  بعد تف�سي مر�ص ال�رشطان يف ج�سده، حيث و�سلت حالته  الإفراج متاأخراً 

مرحلة ي�ستحيل معها ال�سفاء، الأمر الذي اأدى اإىل ا�ستئ�سال رئته اليمنى بالكامل 

واملطالبات  واملنا�سدات  ال�سغوطات  كل  من  الرغم  على  الي�رشى،  رئته  ون�سف 

اأن  اإل  الأوىل،  مراحله  يف  املر�ص  لعالج  والإن�سانية  احلقوقية  الهيئات  قبل  من 

.
70

اإدارة ال�سجون كانت ترف�ص عالجه اأو اإطالق �رشاحه للعالج يف اخلارج

ويف حال قبول اإدارة ال�سجن بتحويل املري�ص للعيادة اأو للم�ست�سفى، فاإن عملية 

الإ�سعاف  ب�سيارة  نقله  التهوية غري �سحية، بدًل من  ب�سيارة �سحن عدية  تتم  نقله 

املجهزة. وغالبًا ما يتم تكبيل اأيدي الأ�رشى املر�سى واأرجلهم، ناهيك عن املعاملة 

وفر�ص  والعزل  الدهم  حمالت  عدا  هذا  لها.  يتعر�سون  التي  والقا�سية  الفظة 

اأدويتهم  من  املزمنة  الأمرا�ص  ذوي  الأ�رشى  كحرمان  عليهم،  القا�سية  العقوبات 

. ومن �سور ا�ستهتار �سلطات ال�سجون يف 
71

كنوع من اأنواع العقاب داخل ال�سجن

“اإ�رشائيل” بحياة املر�سى، اإخراج الأ�رشى املر�سى من غرفهم يف �ساعات متاأخرة 
مع  ح�سل  كما  لهم،  ال�سحية  احلالت  مراعاة  دون  التفتي�ص،  بحجة  الليل  من 

الأ�سري املري�ص حممد م�سطفى اأبو لبدة من قطاع غزة واملحكوم 12 عامًا يف �سجن 

م�ست�سفى الرملة، والذي اأخرجته القوات الإ�رشائيلية من غرفته يف ال�ساعة الواحدة 

ي�ستدعي  اأمن  “اأي  بقوله:  الأمر  وقد و�سف  التفتي�ص،  بحجة  الليل  منت�سف  بعد 

اإخراجي من غرفتي بعد منت�سف الليل واأنا مقعد على “كرو�سة”، واأعاين من فتح 

جرح، وعملية غري ناجحة يف العمود الفقري بني الفقرة الثالثة والرابعة؟ ول زلت 

اأعاين من التهابات يف احلبل ال�سوكي، ولدي اأنابيب يف الظهر، وهنالك ماء ينزل 

.
من الظهر، واأعاين من �سداع �سديد”72
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والأ�سنان  العيون  كاأطباء  ال�سجن،  داخل  اخت�سا�سيني  اأطباء  وجود  عدم  اإنَّ 

الأ�رشى  بزيارة  اخلارج  من  لأطباء  ال�سماح  وعدم  واحلنجرة،  والأذن  والأنف 

املر�سية لدى  احلالة  ت�ساعف  اإىل  اأدى  ال�سحية،  املر�سى والطالع على حالتهم 

هدارمي  �سجن  واملعتقل يف  اخلليل  من  تركي  اأبو  نادر  الأ�سري  حالة  مثل  الأ�رشى، 

بالتهاب  اإ�سابته  نتيجة  مت�سارعٍ  ب�سكل  ب�رشه  يفقد  الذي   ،Hadarim prison

 .
73

حاد يف عينيه، وترف�ص اإدارة ال�سجن عر�سه على طبيب متخ�س�ص يف العيون

كما اأنَّ افتقار عيادات ال�سجون لأطباء مناوبني لياًل لعالج احلالت الطارئة، 

الغذائية  وللوجبات  اخلا�سة،  الحتياجات  لذوي  امل�ساعدة  الطبية  ولالأجهزة 

منها،  يعانون  التي  املزمنة  الأمرا�ص  مع  تتما�سى  والتي  لالأ�رشى  املنا�سبة  ال�سحية 

امل�سابني  للمر�سى  العزل  لغرف  وافتقارها  والقلب،  وال�سغط  ال�سكري  كمر�ص 

باأمرا�ص معدية، وتقديها اأدوية قدية ومنتهية ال�سالحية لالأ�رشى، كما ح�سل مع 

والذي  النقب،  �سجن  املعتقل يف  من طولكرم،  عامًا(   27( �سمري عجاج  الأ�سري 

كان يعاين من التهابات حادة يف عينه اليمنى، وبحاجة اإىل عملية جراحية، حيث 

اأعطاه طبيب العيادة قطرة للعني منتهية ال�سالحية، وحينما راجع الطبيب قال له: 

، كل هذا يهدد بانت�سار املر�ص ب�رشعة بني الأ�رشى نظراً 
74

اإننا ل ننظر اإىل التواريخ

اأعداد  لزدياد  توؤدي  التي  الأ�سباب  ومن  املعتقالت.  داخل  ال�سديد  لالزدحام 

ال�سجون،  ال�سحي قرب  ال�رشف  برك  �سوءاً؛ وجود  اأو�ساعهم  وازدياد  املر�سى 

وانت�سار  الكريهة  والروائح  التهوية  وقلة  العالية  والرطوبة  احلرارة  ودرجة 

احل�رشات، وانقطاع املياه والزدحام فى الغرف، اإ�سافة اإىل حرمان الأ�رشى من 

.
75

املاء البارد يف اأق�سام العزل النفرادي
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لتنظيف   ،2007/12/17 الرب، يف  اأبو  اللطيف  ال�سهيد فادي عبد  الأ�سري  خرج 

فاأعطاه طبيب  لثته،  التنظيف اجنرحت  اأ�سنانه يف عيادة �سجن جلبوع، واأثناء عملية 

ال�سجن دواء ا�سمه ميرتونيازول Metroniazole، وبعد �ساعة من تناوله للدواء، مال 

لهذه  ونتيجة  ال�ستفراغ وحمى وحكة يف ج�سمه.  من  يعاين  واأ�سبح  لل�سفار  لونه 

العوار�ص اأ�سبح يخرج لعيادة ال�سجن اأكرث من مرة باليوم، وكان الطبيب يقول يف كل 

مرة اأنه ل يعاين من �سيء. وبعد عدة اأيام اأ�سبح ج�سمه ييل للزرقة وحالته ت�سوء اأكرث 

فاأكرث، حتى تويف بعد 12 يوم من اإ�سابته، ومل يذكروا الأ�سباب.

http://www.pnn.ps/index.:انظر  ،2008/1/2 الإخبارية،  فل�سطني  �سبكة   ×

php?option=com_content&task=view&id=23805&Itemid=30
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اإن قائمة الأ�رشى املر�سى، يف ظّل �سيا�سة الإهمال الطبي، ترتفع با�سطراد حتى 

؛ بينهم 16 اأ�سرياً 
76

و�سلت �سنة 2009 قرابة 1,500 اأ�سري يعانون من اأمرا�ص خمتلفة

، منهم الأ�سري اأحمد حامد النجار الذي فقَد القدرة على الكالم 
77

يعاين من ال�رشطان

اإ�سابته يف احلنجرة، وهو معتقل منذ 2007/7/11 ومتواجد يف م�ست�سفى  ب�سبب 

، و88 اأ�سرياً يعانون من داء ال�سكري، 
78

�سجن الرملة وحمكوم باملوؤبد ثماين مرات

يحتاجون  معاقني  اأ�سرياً  و20  الكلوي،  الف�سل  باأمرا�ص  م�سابون  اأ�سرياً  و25 

الع�رشات  . كما يوجد 
79

ب�سلل ن�سفي بنيهم ثالثة م�سابني  للم�ساعدة يف احلركة، 

من املعاقني ب�رشيًا وبحاجة اإىل رعاية خا�سة وتوفري احتياجاتهم من اأجهزة م�ساعدة 

؛ كما 
80

وغريه، ومنهم من اعتقل وهو م�ساب بر�سا�ص ومل يقدم له العالج الالزم

ح�سل مع الأ�سري عبد النا�رش حممد رزق من اأريحا، املعتقل منذ 2007/7/9 ويق�سي 

متفرقة  اأنحاء  يف  طلقات  بعدة  اعتقاله  يوم  اأ�سيب  الذي  املوؤبد،  بال�سجن  حكمًا 

ال�سظايا  يعاين من وجود ع�رشات  الحتالل، وهو  عليه جنود  اأطلقها  من ج�سمه 

من  عامًا(   25( الدويك  القد�سي  ماهر  عبيدة  الأ�سري  كذلك   ،
81

ج�سمه اأنحاء  يف 

اخلليل، الذي اعتقل وهو م�ساب بتاريخ 2009/8/26، ومل يقدم له العالج وتعر�ص 

 197 2009/9/13، وهو ال�سهيد رقم  للتعذيب املبا�رش بهدف القتل وا�ست�سهد يف 

.
82

من ال�سهداء الأ�رشى الذين ا�ست�سهدوا داخل ال�سجون الإ�رشائيلية

التنف�سي،  اجلهاز  يف  باأمرا�ص  م�ساب  هو  من  الأ�رشى  من  هناك  كذلك 

اأبريل  ني�سان/  وحتى   1967 �سنة  ومنذ  الدوري،  اجلهاز  ت�سيب  اأمرا�ص  وهناك 

. وتمُعّد 
83 2010، و�سل عدد ال�سهداء الأ�رشى نتيجة الإهمال الطبي اإىل 51 اأ�سرياً

الأمرا�ص اجللدية من اأكرث الأمرا�ص �سيوعًا وانت�ساراً بني الأ�رشى داخل ال�سجون 

ال�سهيونية؛ نظراً لقذارة ال�سجون، وعدم توفر مقومات النظافة ال�سحية. وهناك 
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الرطوبة وعدم  وانت�سار  ال�سديد  البد  نتيجة  الأ�رشى  ت�سيب  التي  العظام  اأمرا�ص 

الأر�ص  على  النوم  اإىل  منهم  العديد  وا�سطرار  للنوم،  �سحية  فر�سات  وجود 

كحالت  الأ�رشى،  ت�سيب  التي  النف�سية  الأمرا�ص  اإىل  بالإ�سافة  هذا  فرا�ص.  بال 

الكتئاب احلادة والنطواء ال�سديدة، التي يت�سبب بها القلق و�سعوبة النوم اإ�سافة 

اإىل الفرتات الطويلة التي يق�سيها الأ�سري داخل العزل النفرادي. 

 22 للمعتقلني الأمنيني وعددهم  الرملة ق�سم واحد  يوجد يف م�ست�سفى �سجن 

اأ�سري، يعانون من املماطلة والالمبالة ومواعيد الفحو�سات الطويلة جداً، ومواعيد 

توّفر  عدم  من  يعانون  كما  �سنوات،  ثالث  اأو  �سنتني  اإىل  ت�سل  قد  التي  العمليات 

.
84

الأكل اخلا�ص باملر�سى

قراقع، مل  الأ�رشى واملحررين يف رام اهلل عي�سى  �سوؤون  لوزير  ويف ت�رشيحات 

يمُخفِ فيها خماطر ت�ساعد وترية النتهاكات الإ�رشائيلية يف املجال ال�سحي لالأ�رشى 

واملعتقلني، حيث قال “اإن الو�سع ال�سحي يعد من اأخطر ما يواجه الأ�رشى واملعتقلني 

. وهناك 
يف �سجون الحتالل ل �سّيما يف ظّل تفاقم اإ�سابة الأ�رشى بالأمرا�ص”85

يوتون  الأ�رشى  بجعل  لالحتالل  متعمدة  �سيا�سة  عن  تك�سف  وا�سحة  موؤ�رشات 

ب�سورة بطيئة داخل �سجونهم. 

كما اأكدت رئي�سة ق�سم متابعة الأ�رشى املر�سى يف جمعية اأطباء حلقوق الإن�سان 

 Anat ليتفني  اأنات   Physicians for Human Rights-Israel الإ�رشائيلية 

و�سولهم  قبل  كبرية  عقبات  يواجهون  املر�سى  الفل�سطينيني  الأ�رشى  اأن   ،Litvin

اإىل الطبيب املعالج يف عيادات ال�سجون الإ�رشائيلية. واأ�سافت، اأن جوهر م�سكلة 

الأ�رشى املر�سى نابع من عدم وجود جهاز رقابي على اأداء اإدارة م�سلحة ال�سجون 

.
86

الإ�رشائيلية، التي ل تويل اأهمية ملتابعة الأو�ساع ال�سحية لالأ�رشى
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1. معاناة الأ�صريات:

تعاين الأ�سريات يف ال�سجون الإ�رشائيلية، ح�سب تقرير �سادر عن الدائرة الإعالمية 

يف وزارة �سوؤون الأ�رشى واملحررين، من عدم وجود اأخ�سائي اأو اأخ�سائية اأمرا�ص 

اأ�سريات  الأ�رشى  اأن من بني  اإذ ل يوجد لديهن �سوى طبيب عام، خا�سة  ن�سائية، 

الأ�سرية  متابعة �سحية خا�سة، كحالة  اإىل  ال�سجن وهّن حوامل، وبحاجة  يدخلن 

احلامل �سمر �سبيح، والتي اعتقلت وهي حامل يف �سهرها الثاين، ومل تراعِ �سلطات 

.
87

الحتالل حالتها ال�سحية، مع اأنها كانت تعاين من م�ساكل �سحية هي وجنينها

تواجه الأ�سريات احلوامل ظروفًا قهرية داخل �سجون الحتالل الإ�رشائيلي طوال 

�سهور احلمل وحتى موعد الولدة التي ل تتْم ب�سكل طبيعي، اإذ تفتقر للحد الأدنى 

من الرعاية الطبية، حيث ت�رش �سلطات الحتالل على نقل الأ�سريات احلوامل من 

ع�سكرية  حرا�سة  وحتت  املعاناة،  تفاقم  �سعبة  ظروف  يف  امل�ست�سفى  اإىل  ال�سجن 

واأمنية م�سددة وهنَّ مكبالت الأيدي والأرجل بالقيود املعدنية، من دون ال�سماح 

بال�سال�سل  الأ�رّشة  يف  تقييدهن  ويتم  جانبهن،  اإىل  والوقوف  باحل�سور  لعائالتهن 

احلديدية حتى حلظة دخولهن لغرف العمليات، وبعد عملية الولدة يمُعاد تقييدهن 

.
88

ثانية بال�رشير

اإن �سيا�سة الإهمال الطبي املمنهجة التي متار�سها م�سلحة ال�سجون الإ�رشائيلية ل 

تقت�رش على الأ�سريات، بل طالت الأطفال الر�سع من اأبناء الأ�سريات اللواتي و�سعن 

 .
89

حملهن داخل اأ�سوار ال�سجن يف ظّل غياب الإجراءات ال�سحية والطبية الالزمة

والجتماعية  القت�سادية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  في   1/12 املادة  اأنَّ  مع 

والثقافية من �سنة 1966، ن�ست على اأن: “تقر الدول الأطراف يف هذا العهد بحق 

.
كل اإن�سان يف التمتع باأعلى م�ستوى من ال�سحة اجل�سمية والعقلية يكن بلوغه”90
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اأمل جمعة اأ�صرية فل�صطينية تعي�س حلظاتها الأخرية

ب�سبب  الإ�رشائيلي  الحتالل  �سجون  يف  جمعة  اأمل  الفل�سطينية  الأ�سرية  حتت�رش 

اإ�سابتها مبر�ص �رشطان الرحم وهي ل تتلقى �سوى  اإثر  ازدياد حالتها ال�سحية �سوءاً 

امل�سكنات واملنوم.

وقال جميل جمعة �سقيق الأ�سرية اإن اأمل تتعر�ص ومنذ اعتقالها لعمليات تعذيب 

متوا�سلة من قبل �سلطات ال�سجون الإ�رشائيلية، ومل يتم توفري العالج املنا�سب لها يف 

زيارة  من  ويحرمونها  ال�سجون،  بني  بنقلها  يقومون  كما  املختلفة،  مر�سها  مراحل 

اأهلها حتت ذريعة احلجج الأمنية الواهية.

واأ�ساف جمعة اأنَّ معاناة �سقيقته بداأت مع املر�ص منذ اأن اعتقلت، وكانت اإدارة 

اأدى اإىل حدوث نزيف داخلي معها،  22 حبة من الدواء يوميًا ما  ال�سجن تقدم لها 

وبداأ وزنها يقل حيث و�سل اإىل 51 كيلوغرامًا بعد اأن كان 75 يف اأقل من �سهر واحد، 

كما اأن ن�سبة الهيموغلوبني Hemoglobin يف دمها و�سلت اإىل اأربع درجات.

اأهلها  معرفة  دون  املعتقل  يف  عمليتان  لها  اأجريت  �سقيقته  اأن  اإىل  جمعة  واأ�سار 

بالأمر، واأن اإدارة ال�سجن قامت بحذف جزء مهم من التقرير ال�سحي اخلا�ص باأمل 

خوفًا من و�سوله للموؤ�س�سات واللجان احلقوقية والإن�سانية.

× اجلزيرة.نت، 2008/10/31.
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2. ابتزاز الأ�رشى املر�صى:

لقد عمدت اإدارة ال�سجون الإ�رشائيلية وفق تقرير �سادر عن الدائرة الإعالمية يف 

وزارة �سوؤون الأ�رشى واملحررين، اإىل ا�ستغالل مر�ص الأ�رشى وحاجتهم للح�سول 

على العالج، لبتزازهم واإجبارهم على التعامل مع الحتالل، اأو تقدمي معلومات 

عن اأنف�سهم وعن غريهم من املعتقلني اأمام جهاز املخابرات الإ�رشائيلي امل�سوؤول عن 

. ويمُعّد ذلك انتهاكًا لالتفاقيات الدولية 
91

التحقيق معهم، واإل لن تقدم لهم العالج

92 من  املادة  املر�سى، وبالذات  للمعتقلني  الطبية وال�سحية  بالرعاية  العالقة  ذات 

اتفاقية جنيف الرابعة.

3. معاناة الأطفال املر�صى يف ال�صجون الإ�رشائيلية:

 Convention on the 1989 ن�ست املادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل ل�سنة

Rights of the Child، على اأن:

تعرتف الدول الأطراف بحق الطفل يف التمتع باأعلى م�ستوى �سحي يكن بلوغه   .1

وبحقه يف مرافق عالج الأمرا�ص واإعادة التاأهيل ال�سحي. وتبذل الدول الأطراف 

اأي طفل من حقه يف احل�سول على خدمات  األ يحرم  لت�سمن  ق�سارى جهدها 

الرعاية ال�سحية هذه.

التدابري  خا�ص،  بوجه  وتتخذ،  كاماًل  احلق  هذا  اإعمال  الأطراف  الدول  تتابع   .2

املنا�سبة من اأجل:

خف�ص وفيات الر�سع والأطفال، اأ( 

مع  الأطفال  جلميع  الالزمتني  ال�سحية  والرعاية  الطبية  امل�ساعدة  توفري  كفالة  ب( 

.
92

الت�سديد على تطوير الرعاية ال�سحية الأولية
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اأي  مري�سًا،  طفاًل  ثالثني  حوايل  الأ�رشى  الفل�سطينيني  الأطفال  بني  يوجد 

ال�سحية  الرعاية  من  حمرومون  وهوؤلء  الأ�رشى،  الأطفال  عدد  من   %9 ن�سبته  ما 

اأقرا�ص امل�سكنات هي العالج ملختلف  والعالج الطبي املنا�سب. وعادة ما تكون 

ال�سجون  فاإن �سلطات  اأنواع الأمرا�ص لديهم. ووفقًا لإفادات الأطفال الأ�رشى، 

اأخرجتهم  واإن  ال�سجن،  عيادات  اإىل  املر�سى  الأطفال  اإخراج  ترف�ص  الإ�رشائيلية 

واملمر�سني.  الأطباء  من  حتى  وامل�سايقات  وال�ستائم  لل�رشب  يتعر�سون  فاإنهم 

كما ترف�ص �سلطات الحتالل اإجراء عمليات جراحية لالأطفال امل�سابني باأمرا�ص 

ت�ستدعي عمليات جراحية فورية. فهناك اأطفال بحاجة اإىل عمليات لإزالة �سظايا 

اأو ر�سا�ص من اأج�سادهم، وهناك اأطفال يعانون من اأمرا�ص نف�سية، ومن اأمرا�ص 

عيون واأذن. وتفيد اإح�سائيات وزارة الأ�رشى اأن حوايل 40% من الأمرا�ص التي 

يعاين منها الأطفال الأ�رشى ناجتة عن ظروف اعتقالهم غري ال�سحية، وعن نوعية 

.
93

الأكل املقدم لهم، ف�ساًل عن انعدام النظافة
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خام�ساً: االعتداءات االإ�سرائيلية على الطواقم الطبية

يثل احلق يف احلياة واحلرية والأمان ال�سخ�سي حقًا اأ�سا�سيًا من حقوق الإن�سان 

املثبت يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان، كما تن�ص املادة الثالثة من الإعالن العاملي 

 .
حلقوق الإن�سان على اأن: “لكل فرد حق يف احلياة واحلرية ويف �سالمة �سخ�سه”94

وحتظر اتفاقية جنيف الرابعة، ال�سادرة يف 1949/8/12، واخلا�سة بحماية الأ�سخا�ص 

القتل  البدنية، وبخا�سة  وال�سالمة  احلياة  “العتداء على  احلرب  املدنيني يف وقت 

الذين  الأ�سخا�ص  �سّد  والتعذيب”  القا�سية،  واملعاملة  والت�سويه،  اأ�سكاله،  بجميع 

امل�سلحة  القوات  اأفراد  فيهم  مبن  العدائية،  الأعمال  يف  مبا�رشة  ي�سرتكون  “ل 
اأو  املر�ص  ب�سبب  القتال  العاجزون عن  اأ�سلحتهم، والأ�سخا�ص  األقوا عنهم  الذين 

اآخر”. كما توفر تلك التفاقية، والبوتوكول  اأو لأي �سبب  اأو الحتجاز  اجلرح 

 Protocol Additional to the  1949 ل�سنة  باتفاقيات جنيف  امللحق  الإ�سايف 

وطواقم  الطبية  املهمات  لرجال  نطاق حماية خا�سة   ،Geneva Conventions
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على  والعمل  لهم،  والتنقل  احلركة  حرية  مبداأ  احرتام  وتكفل  الإن�سانية،  الإغاثة 

توفري الت�سهيالت الالزمة من اأجل قيام هوؤلء الأفراد مبهامهم، وذلك من املادة 14 

. وتوؤكد املادتان 12 و15 من البوتوكول الإ�سايف 
95

وحتى املادة 23 من التفاقية

 Protocol 1 Additional to the Geneva 1977 الأول لتفاقيات جنيف ل�سنة

Conventions على “وجوب احرتام وحماية الوحدات الطبية يف كل وقت، واأل 

عن  ي�ستغنى  ل  مكان  اأي  اإىل  بالو�سول  لها  وال�سماح  هجوم،  لأي  هدفًا  تكون 

 .
خدماتها فيه دون اأي عائق”96

جنود اإ�رشائيليون ينعون طاقمًا طبيًا من 

دخول قرية بيت ريا خالل عملية قام بها 

اجلي�ص الإ�رشائيلي داخل القرية.

وتن�ص املادة 21 من اتفاقية جنيف الرابعة ل�سنة 1949 على اأنه: “يجب احرتام 

التي  النفا�ص  والن�ساء  والعجزة  املدنيني  واملر�سى  اجلرحى  نقل  عمليات  وحماية 

تن�ص  كما  امل�ست�سفى...”.  وقطارات  املركبات  قوافل  بوا�سطة  الب  يف  جتري 

املادة 23 من التفاقية نف�سها اأنه على كل طرف من الأطراف املتعاقدة، اأن يكفل 

حرية مرور جميع اإر�ساليات الأدوية واملهمات الطبية وم�ستلزمات العبادة املر�سلة 

ح�رشاً اإىل ال�سكان املدنيني، حتى لو كانوا خ�سومًا، كذلك الرتخي�ص بحرية مرور 

لالأطفال  املخ�س�سة  واملقويات  واملالب�ص،  ال�رشورية،  الأغذية  من  اإر�ساليات  اأي 
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دون اخلام�سة ع�رشة من العمر، والن�ساء احلوامل اأو النفا�ص، ويجب اأن تر�سل هذه 

الإر�ساليات باأ�رشع ما يكن. وتوؤكد املادة 63 من التفاقية، اأنه “يجوز للجمعيات 

الوطنية لل�سليب الأحمر )والهالل الأحمر وال�سم�ص والأ�سد الأحمرين( املعرتف 

بها، اأن تبا�رش الأن�سطة التي تتفق مع مبادئ ال�سليب الأحمر التي حددتها املوؤمترات 

مبا�رشة  من  الأخرى  الإغاثة  جمعيات  متكني  ويجب  الأحمر.  لل�سليب  الدولية 

.
اأن�سطتها الإن�سانية يف ظروف مماثلة”97

“اتركوه ميوت”!

جنود  اعرت�ص   ،2005/8/24 الأربعاء  ظهر  بعد  من  والن�سف  الثانية  ال�ساعة  يف 

الحتالل على حاجز �رشة �سبيل �سيارة اإ�سعاف تابعة جلمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني، 

كانت متوجهة لإح�سار حالة مر�سية من قرية �رشة. انتظرت �سيارة الإ�سعاف وطاقمها 

بوجود  ولإعالمهم  بذلك،  تاأخروا  اجلنود  لكن  باملرور  لهم  وال�سماح  تفتي�سهم  حلني 

حالة خطرة وم�ستعجلة يف القرية، قام الطاقم بت�سغيل زمور اخلطر ملرة واحدة كما هي 

الوقوف  ال�سليب الأحمر والرتباط املدين، وذلك بعد ع�رش دقائق من  التعليمات من 

على احلاجز ، حيث نظر اإليهم اأحد اجلنود موؤ�رشاً بيده ملاذا الزمور؟. وبعد خم�ص دقائق 

قام اجلندي بالإ�سارة اإىل الطاقم بالتقدم، وعند الو�سول اإليه اأمر باإطفاء املوتور والنزول 

املتوجهني لإح�سارها، فكانت  املر�سية  الطاقم حاول �رشح احلالة  اأن  اإل  ال�سيارة،  من 

الإجابة: “اتركوه يوت”.

× املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان، التقرير الرابع حول النتهاكات الإ�رشائيلية �سّد الطواقم الطبية 
الفل�سطينية (2005/1/1-2007/4/30)، اأيار/ مايو 2007، انظر:

http://www.pchrgaza.org/files/REPORTS/arabic/pdf_medical/medical%20report4.pdf
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لكن قوات الحتالل الإ�رشائيلي خرقت وخالفت جميع قواعد القانون الدويل 

هذه  ومتثلت  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  الطبية  الطواقم  على  اعتداءاتها  يف 

املبا�رش والعتداءات اجل�سدية واللفظية وعرقلة و�سولها  النار  باإطالق  العتداءات 

اإىل امل�سابني واملر�سى. ففي �سنة 2009، بلغ عدد العتداءات على الطواقم الطبية 

حوايل 455 حادثًا، ومنذ بدء النتفا�سة يف 2000/9/29 حتى 2010/10/3، بلغ 

الأحمر  الهالل  جمعية  �سدت  رمُ كما   .
98ً

�سهيدا  32 الطبية  الأطقم  �سهداء  عدد 

الفل�سطيني 440 حالة اإعاقة ومنع مرور ل�سيارات اإ�سعاف تابعة لها، منها 289 حالة 

�سدت على احلواجز الع�سكرية املوؤدية اإىل مدينة القد�ص، و132 حالة يف قطاع  رمُ

 .
99

غزة، خالل العملية الع�سكرية الإ�رشائيلية التي ا�ستمرت 22 يومًا

كما ر�سدت اجلمعية خم�ص حالت اإعاقة ومنع مرور على بوابة العلمي املوؤدية 

اإىل ج�رش الكرامة “اللنبي”، واأربع حالت يف منطقة اخلليل، وحالتني يف منطقة رام 

.
100

اهلل، بالإ�سافة اإىل حالتني اإ�سافيتني يف كّل من نابل�ص وقلقيلية

فيها  ا�ست�سهد  التي  الإ�سعاف  �سيارة 

يف  الطبي  الطاقم  ع�سو  زقوت،  حممود 

2008/3/1، عندما حاول اإخالء جرحى 

يف منطقة جبل الكا�سف اإىل ال�رشق من 

نتيجة  زقوت  حممود  قمُتل  وقد  جباليا. 

مروحية  من  اأطلق  ب�ساروخ  الإ�سابة 

تابعة ل�سالح اجلو الإ�رشائيلي.
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واجلدول التايل يبني النتهاكات الإ�رشائيلية على الطواقم الطبية التابعة جلمعية 

�سبتمب  اأيلول/  �سهر  نهاية  حتى  النتفا�سة  بداية  من  الفل�سطيني  الأحمر  الهالل 

:
101

2009، ومن بداية �سنة 2009 حتى نهاية �سهر اأيلول/ �سبتمب منها

جدول )7(: النتهاكات الإ�رشائيلية على الطواقم الطبية التابعة جلمعية الهالل 

الفل�صطيني الأحمر 

2009/9/30-2000/9/282009/9/30-2009/1/1

171عدد ال�صهداء من طواقم اجلمعية

24210عدد اجلرحى من طواقم اجلمعية

871عدد املعتقلني من طواقم اجلمعية

عدد الإعتداءات املبا�رشة على 

طواقم اجلمعية و�صيارات الإ�صعاف
47619

19122عدد �صيارات الإ�صعاف املت�رشرة

عدد �صيارات الإ�صعاف التي 

دمرت بالكامل
343

3,368375عدد حالت الإعاقة ومنع املرور

العدوان  خالل  الطبية  الطواقم  �سّد  الإ�رشائيلية  النتهاكات  عدد  ح�رشنا  واإذا 

القوات  اأّن  جند   ،)2009/1/18-2008/12/27( غزة  قطاع  على  الإ�رشائيلي 

بق�سفها  ا�ستهدفت  كما   ،
102

الطبية الطواقم  اأفراد  من  فرداً   14 قتلت  الإ�رشائيلية 

التابعة  الإ�سعاف  و�سيارات  الطبية،  املن�ساآت  من  العديد  واجلوي  والبحري  البي 

القطاع،  يف  م�ست�سفى   15 بـ  ال�رشر  فاأحلقت  القطاع،  يف  العاملة  الطبية  للفرق 

و43 مركزاً �سحيًا من اأ�سل 110 مراكز رعاية �سحية اأولية، و29 �سيارة اإ�سعاف 

.
103

من اأ�سل 148 �سيارة
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املباين ال�صحية التي ق�صفتها قوات الحتالل الإ�رشائيلي

يف 2009/1/3، ق�سفت الطائرات احلربية للقوات املحتلة مقر الدفاع املدين الواقع على 

الرئي�سي، �رشقي مدينة خان يون�ص. واأ�سفر الق�سف عن تدمري  طريق بني �سهيال - عب�سان 

كامل املبنى.

ويف 2009/1/5، اأطلقت طائرة اأف-F-16 16 �ساروخًا باجتاه جمعية احتاد جلان الرعاية 

تدمري  اإىل  بالإ�سافة  بالكامل،  تدمريها  اإىل  اأدى  ما  الرمال يف مدينة غزة،   
ّ
ال�سحية يف حي

ثالث عيادات طبية متنقلة بداخلها.

اأ�سفر  اإ�رشائيلية مقر الدفاع املدين يف مدينة رفح.  2009/1/7، ق�سفت طائرة حربية  يف 

الق�سف عن تدمري اأحد مكاتب املبنى بالكامل.

ويف 2009/1/10، ق�سفت طائرات الحتالل، اجلدار ال�سمايل مل�ست�سفى غزة الأوروبي 

جنوب �رشق خان يون�ص، واأدى ذلك اإىل تدمري حوايل ع�رشين مرتاً من اجلدار.

املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان، تقرير حول الإنتهاكات الإ�رشائيلية �سد الطواقم الطبية الفل�سطينية   ×
خالل العدوان على قطاع غزة 2008/12/27-2009/1/13، انظر:

http://www.pchrgaza.org/files/REPORTS/arabic/pdf_medical/medical%20report5.pdf



55

وقد مثلت تلك العتداءات ال�سارخة تقوي�سًا لعمل رجال الطواقم الطبية وفرق 

الإ�سعاف، وحالت دون و�سولهم اإىل الع�رشات من ال�سحايا من القتلى واجلرحى، 

الذين تمُركوا دون اأن تتمكن الفرق الطبية من الو�سول اإليهم اإل بعد اأكرث من 72 

تمُركوا  الذين  العديد من اجلرحى  �ساعة يف الكثري من الأحيان؛ حيث فارق احلياة 

الإ�رشائيلية.  القوات  لجتياح  تعر�ست  التي  القطاع  اأحياء  من  العديد  يف  ينزفون 

نعت تلك الطواقم من اأداء مهامها الإن�سانية على الرغم من التن�سيق امل�سبق  وقد ممُ

الذي كانت تقوم به، عب اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر. وقد اأفاد �سهود عيان اأنَّ 

القوات الإ�رشائيلية قتلت �سبعة رجال من اأفراد الطواقم الطبية، من بينهم طبيبان، 

بينما كانوا يحاولون اإجالء القتلى واجلرحى وتقدمي الإ�سعافات الالزمة لهم، على 

الرغم من اأنهم كانوا يتميزون بال�سارات املميزة للفرق والطواقم الطبية. كما قتلت 

القوات الإ�رشائيلية �سائقًا متعاقداً مع وكالة الغوث الدولية يف اأثناء قيامه مبهامه يف 

اإدخال امل�ساعدات الإن�سانية، قرب معب بيت حانون )اإيريز( Eretz، واأ�سيب اآخر 

.
104

�سفت باأنها خطرية بجروح ومُ

لل�سليب  الدولية  اللجنة  بعثة  رئي�ص   Pierre Wettach فيتا�ص  بيري  ويروي 

الأحمر يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة و“اإ�رشائيل” عن اأحد هذه احلالت يف غزة 

يف كانون الثاين/ يناير 2009 عندما طلبت اللجنة تاأمني ممر اآمن لتمكني �سيارات 

 الزيتون يف غزة فلم يمُ�سمح لها اإل بعد 
ّ
الإ�سعاف من الو�سول اإىل اأهايل منطقة حي

اأربعة اأيام، لتجد يف اأحد املنازل اأربعة اأطفال يجل�سون بجانب جثث اأمهاتهم وقد 

بلغوا من الوهن درجة مل يعودوا قادرين على الوقوف، و12 جثة على الأقل ممدة 

على الفر�ص، وثالث جثث اإ�سافية يف منزل اآخر؛ ويقول:

اإنه حادث مروع. من املوؤكد اأن القوات الع�سكرية الإ�رشائيلية كانت 

تعلم بهذا الو�سع اإل اأنها مل تقدم امل�ساعدة اإىل اجلرحى. ومل ت�سمح لنا ول 
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الفل�سطيني مب�ساعدة اجلرحى. وقد حالت جدران عالية  الأحمر  للهالل 

اإىل  الإ�سعاف  �سيارات  الإ�رشائيلي دون و�سول  اأقامها اجلي�ص  الرتاب  من 

الإ�سعاف  �سيارة  اإىل  الأطفال واجلرحى  نقل  اإىل  ا�سطررنا  احلي. ولهذا، 

.!
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على عربة يجرها حمار

لل�سليب  الدولية  اللجنة  التي �سدرت عن  املتكررة  النداءات  من  الرغم  وعلى 

الأحمر، وعن جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني والعديد من املوؤ�س�سات الإن�سانية 

ا�ستمرت يف اعتداءاتها  القوات احلربية املحتلة  اأن  اإل  القطاع،  العاملة يف  الدولية 

باإ�سابات خمتلفة نتجت  الع�رشات منهم  فاأ�سيب  الفل�سطينية.  الطبية  الطواقم  على 

عن ا�ستهداف �سيارات الإ�سعاف، اأو ب�سبب ق�سف تعر�ست له املن�ساآت الطبية اأو 

حميطها.

قوات  اأيدي  على  الطبية،  والفرق  الطواقم  اأع�ساء  واإ�سابة  قتل  عمليات  اإنَّ 

الحتالل الإ�رشائيلي، مل تكن تتم فقط ب�سبب ال�ستخدام املفرط للقوة الع�سوائية، 

املهمات  ورجال  واملدنيني  ناحية  من  الع�سكريني  بني  القوات  هذه  تفريق  وعدم 

ترويع  اإىل  تهدف، وب�سكل وا�سح،  بل كانت عمليات  اأخرى،  ناحية  الطبية من 

وترهيب رجال املهمات الطبية، ومنعهم من تقدمي اأي نوع من اخلدمات ال�سحية 

بدء عملية  منذ  القطاع  بالفعل يف  ما حدث  للجرحى واملر�سى. وهو  والعالجية 

الر�سا�ص امل�سبوب Cast Lead يف 2008/12/27.

الأحمر  للهالل  التابع  القد�ص  م�ست�سفى  ا�ستهداف  مّت   ،2008/1/15 ففي 

مئات  فهرع  اإ�رشائيلية،  بقذيفة  اإ�سابته  اإثر  النريان  فيه  اندلعت  الذي  الفل�سطيني، 

ولدوا  اأطفال  ثالثة  عن  يقل  ل  ما  دفع  ومّت  خارجه،  اإىل  امل�ست�سفى  من  امل�سابني 

قبل الأوان داخل حا�سنات اإىل ال�سارع لإنقاذهم من احلريق. كما حاول بع�ص 
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اأوك�سجني  قناع  فو�سعوا  احلياة  قيد  على  الإنعا�ص  ق�سم  يف  رجل  اإبقاء  الأطباء 

على وجهه فيما كانت قطع حطام م�ستعلة تت�ساقط اأر�سًا من حولهم و�سط دوي 

قاذفًا  امل�ست�سفى  �سطح  انهار  حلظات  وبعد  الإ�رشائيلي،  والق�سف  النار  اإطالق 

عن  نتج  احلريق  اأن  امل�ست�سفى  م�سوؤولون يف  وقال  النار.  لهب  األ�سنة  ال�سماء  يف 

 .
فو�سفورية”106 “قذائف 

اأنَّ  على  توؤكد  املعطيات  وهذه 

ممار�سات “اإ�رشائيل” تعد خرقًا وا�سحًا 

الإن�ساين،  الدويل  القانون  قواعد  لأهم 

ل�سنة  الرابعة  جنيف  اتفاقية  يف  املتمثلة 

زمن  املدنيني  حماية  ب�ساأن   1949

الأول  الإ�سايف  والبوتوكول  احلرب، 

لتفاقيات جنيف الأربع املنطبقة قانونًا 

املحتلة،  الفل�سطينية  الأر�ص  على 

الطبية  الطواقم  حماية  كفلت  والتي 

املر�سى واجلرحى  بالبحث عن  املكلفة 

ونقلهم،  واإجالئهم،  واملنكوبني، 

وعالجهم،  حالتهم،  وت�سخي�ص 

وتقدمي الإ�سعافات الأولية لهم، كذلك 

الأحمر  الهالل  جمعية  مبنى 

بعد  غزة  قطاع  يف  الفل�سطيني 

يف  الأبي�ص  بالفو�سفور  ق�سفه 

.2009/1/15

احرتام كرامة وحياة ال�سكان املدنيني زمن الحتالل احلربي. و يبني اجلدول التايل 

الفل�سطيني  الأحمر  للهالل  التابعة  الإ�سعاف  �سيارات  مرور  ومنع  اإعاقة  حالت 

ل�سنة 2008.
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الأحمر  للهالل  التابعة  الإ�صعاف  �صيارات  مرور  ومنع  اإعاقة  حالت   :)8( جدول 

الفل�صطيني ل�صنة 1072008

ني�صان/ اأبريلاآذار/ مار�س�صباط/ فربايركانون الثاين/ ينايرالأ�صهر

59583725عدد العتداءات

اآب/ اأغ�صط�سمتوز/ يوليوحزيران/ يونيواأيار/ مايوالأ�صهر

57503535عدد العتداءات

كانون الأول/ دي�صمربت�رشين الثاين/ نوفمربت�رشين الأول/ اأكتوبراأيلول/ �صبتمربالأ�صهر

37393930عدد العتداءات

الفل�صطيني  الأحمر  للهالل  التابعة  الإ�صعاف  �صيارات  مرور  ومنع  اإعاقة  حالت 

2008 ل�صنة 
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اأفاد يحيى عبد احلليم عبد احلميد ح�سن، وهو اأحد اأع�ساء الفرق الطبية التي ا�ستهدفت 

يف حرب غزة 2009/2008، وكان يقود اإحدى �سيارات الإ�سعاف يف احلادثة مبا يلي:

كنت على راأ�ص عملي يف م�ست�سفى فتا الطبي، حيث تلقينا ات�ساًل من عدة مواطنني 

يقطنون يف منطقة الدحدوح بوجود عدد من الإ�سابات يف املنطقة. وعلى الفور قدت 

اإىل  معي  توجهت  م�سعفني. كما  ثالثة  يرافقني  املنطقة، وكان  نحو  الإ�سعاف  �سيارة 

نف�ص املنطقة �سيارة اإ�سعاف اأخرى. وعند و�سولنا املكان، وهي امتداد �سارع املحافظة 

الرتابي، قابلنا طفاًل يبلغ نحو ثماين �سنوات ي�سري اإلينا ملكان امل�سابني، وعند و�سول 

الفور  وعلى  �ساروخ،  نحوهم  اأطلق  اجلرحى  مكان  اإىل  الطفل  وبرفقتهم  امل�سعفني 

معنا. على  مبا حدث  الإ�سعاف  م�سوؤول حمطة  واأبلغت  املكان.  من�سحبًا من  انطلقت 

اإ�سعاف  �سيارات  ثالث  توجهت  الفور 

امل�سعفني  اإجالء  من  ومتكنوا  للمنطقة، 

الذين ا�ست�سهدوا جراء الق�سف، بعد اأن 

جثة  بنقل  املحتلة  القوات  لهم  �سمحت 

واحدة فقط يف كل �سيارة اإ�سعاف. وقد 

وعدد  والطفل  امل�سعف،  ال�سهيد  ظّل 

ال�سهداء متواجدين يف املكان،  اآخر من 

ومّت اإخالئهم يف وقت لحق.
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�ساد�ساً: اأثر احل�سار واملعابر على مر�سى قطاع غزة

اإن احل�سار الذي تفر�سه “اإ�رشائيل” على قطاع غزة منذ منت�سف �سنة 2007، 

اأدى اإىل تدهور بالغ باجلهاز ال�سحي الفل�سطيني وتفاقم الو�سع الإن�ساين يف قطاع 

غزة ملليون ون�سف املليون من ال�سكان. فالكثري من اخلدمات الطبية والعالجات 

التخ�س�سية غري متوفرة ل�سكان القطاع، وامل�ست�سفيات تعاين من عجز يف اخلبات 

يف  ت�ساعد  التي  والأجهزة  الأَ�رّشة  يف  ونق�ص  املهرة،  والأطباء  املتخ�س�سة  الطبية 

وهناك  وم�ستهلكة.  قدية  الطبية  الأجهزة  من  كبرياً  عدداً  اأنَّ  كما  الت�سخي�ص، 

لزراعة  اأمرا�ص خطرية كال�رشطان ويحتاجون  من  يعانون  املر�سى  عدد كبري من 

النخاع ال�سوكي والقلب املفتوح وهم بحاجة لإجراء عمليات جراحية عاجلة، 

واملوت يهدد حياة الكثري منهم.
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منذ �سنة 2008، مل يجِر حتديث امل�ست�سفيات، ومل تدخل اأي اأجهزة �سيانة اأو 

، مع اأنَّ اتفاقية جنيف 
108

قطع غيار على قطاع غزة، وبقيت الأجهزة على حالها

الرابعة ن�ست يف املادة 56 على اأنَّه:

به  ت�سمح  ما  باأق�سى  تعمل،  اأن  الحتالل  دولة  واجب  من 

املن�ساآت  �سيانة  على  واملحلية،  الوطنية  ال�سلطات  ومبعاونة  و�سائلها، 

وال�رشوط  العامة  ال�سحة  وكذلك  وامل�ست�سفيات  الطبية  واخلدمات 

اعتماد  طريق  عن  خا�ص  بوجه  وذلك  املحتلة،  الأرا�سي  يف  ال�سحية 

املعدية  الأمرا�ص  انت�سار  ملكافحة  الالزمة  الوقائية  التدابري  وتطبيق 

باأداء  فئاتهم  بكل  الطبية  اخلدمات  اأفراد  جلميع  وي�سمح  والأوبئة. 

.
109

مهامهم

هو  بالتدهور  اآخذ  غزة  قطاع  يف  والأدوية  الطبية  املعدات  يف  النق�ص  اإن 

 World Health العاملية  ال�سحة  منظمة  عن  �سادرة  مذكرة  ففي  الآخر، 

Organization (WHO)، تبني اأنَّ 38% من الأدوية الأ�سا�سية نفذت من غزة 

يف اأوائل �سنة 2011، وهذا النق�ص اأّثر على جميع مرافق وزارة ال�سحة، بحيث 

اأن ن�سبة 40% من خدمات الرعاية ال�سحية الأولية و80% من خدمات الرعاية 

يف  احلاد  للنق�ص  نتيجة  تاأثرت  قد  غزة  يف  امل�ست�سفيات  تقدمها  التي  ال�سحية 

وهذا  لالأطفال،  الالزمة  التطعيمات  يف  حاد  نق�ص  يوجد  كذلك   .
110

الأدوية

اأطفال  60% من  اأنَّ  اإىل  ، بالإ�سافة 
111

�سبب يف نق�ص املناعة وانت�سار الأمرا�ص

احل�سار  ثلث �سحايا  واأكرث من  الدم،  التغذية وفقر  �سوء  باأمرا�ص  غزة م�سابون 

.
112

هم من الأطفال
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م�ست�سفى الن�رش لالأولد يف غزة 

يعاين من التقلي�سات يف اإمدادات 

الكهرباء والوقود من “اإ�رشائيل”.

ومن جهة اأخرى، فاإنَّ انقطاع الكهرباء املتوا�سل وخا�سة بعد ق�سف قوات 

الحتالل الإ�رشائيلي حمطة توليد الكهرباء الوحيدة يف القطاع يف 2006/6/28، 

الذي اأدى اإىل تعطل العمل ب�سكل �سبه كامل ملا يزيد عن 102 يومًا يف عدد من 

 ،
113

منه ال�سرتاتيجي  املخزون  ونفاد  الوقود  و�سّح  وال�سحية،  احلياتية  املرافق 

الطبية.  اخلدمات  نوعية  تدين  واإىل  الطبية،  الأجهزة  برجمة  يف  اأعطال  اإىل  اأدى 

الطبي  الت�سخي�ص  خدمات  تقدمي  توقف   2008 بداية  يف  املثال،  �سبيل  فعلى 

تتبع  طارئًا  طبيًا  مركزاً   56 بني  من  طبيًا  مركزاً   32 الأ�سنان يف  وخدمات طب 

لتفعيل  الوقود  يف  النق�ص  اأعقاب  يف  غزة  قطاع  يف  الفل�سطينية  ال�سحة  لوزارة 

القطاع  اإىل  الواردة  الوقود  كميات  تقلي�ص  ت�سبب  كما   .
114

الكهرباء مولدات 

العمل  ال�سحة عن  لوزارة  التابعة  الإ�سعاف  �سيارات  60% من  اأكرث من  بتوقف 

تقدمي  على  كبري  حّد  واإىل  �سلبًا  اأثر  مما  اإ�سعاف،  �سيارة   225 عددها  والبالغ 

 .
115

ال�سحية يف قطاع غزة اخلدمات 
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ومن اجلدير بالذكر اأن ما يزيد عن 40% من �سيدليات قطاع غزة باتت فارغة 

امل�ستع�سية  الأمرا�ص  اأدوية  وخا�سة  ال�رشورية،  الطبية  وامل�ستلزمات  الأدوية  من 

الذين  املر�سى  جميع  على  الكهرباء  انقطاع  اأّثر  كما   .
116

والكبد... كال�رشطان 

اأجهزة  اإىل  يحتاجون  الذين  املر�سى  فيهم  مبن  لعالجهم  اأجهزة  اإىل  يحتاجون 

التنف�ص ال�سطناعي، واملر�سى الذين يخ�سعون اإىل عالج غ�سيل الكلي. فعندما 

تنقطع الأجهزة الإلكرتونية عن العمل خالل عالج غ�سيل الكلى، ي�سطر املمر�ص 

اأو املمر�سة اإىل �سّخ الدم يدويًا تفاديًا لتخرث الدم. ويف �سنة 2007، اأدى انقطاع 

التيار اإىل وفاة مري�ص حتت العالج بالتنف�ص ال�سطناعي لعدم وجود اأي موظف 

.
117

طبي بجانبه

كما ا�سطر م�ست�سفى ال�سفاء وامل�ست�سفى الأوروبي يف غزة اإىل اإلغاء كل العمليات 

اجلراحية املتخ�س�سة ثالث مرات خالل �سنة 2010، ومل يقبل اإل حالت الطوارئ 

فقط. واأمُرغم امل�ست�سفى الأوروبي يف غزة على �سبيل املثال، على توقيف خدمات 

الغ�سيل والتنظيف عدة مرات. كما ا�سطر م�ست�سفى غزة لالأطفال اإىل نقل مر�ساه 

اإىل موؤ�س�سة اأخرى لأن ت�سغيله مل يعد ممكنًا. وتطول قائمة الأزمات املرتبطة بالوقود 

.
118

يومًا بعد يوم

الإ�رشائيلي خالل عدوانه على قطاع  ا�ستخدام اجلي�ص  اأدى  اأخرى،  من جهة 

اإىل ظهور حالت  وم�سّعة  �سامة  مواد  اأ�سلحة حتتوي على   2008 �سنة  نهاية  غزة 

ت�سوهات خلقية واإعاقات وارتفاع اأعداد مر�سى ال�رشطان ومعدلت الإجها�ص 

.
119

)40% عن املعتاد(
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احلرب  بعد  وخا�سة  طاقته،  فوق  يعمل  غزة  يف  ال�سحي  القطاع  اإنَّ 

2008/12/27 و2009/1/18، التي اأحلقت  الإ�رشائيلية على غزة، يف الفرتة بني 

ب�سبب  منها  العظمى  الغالبية  بناء  اإعادة  يتم  مل  والتي  فيه،  التحتية  بالبنية  ال�رشر 

القيود  اإ�سمنت وزجاج وغريهما وذلك ب�سبب  البناء من  اإعادة  عدم توفر مواد 

.
120

الإ�رشائيلية

1. العالج يف اخلارج:

قبل ح�سار قطاع غزة، كان هناك حوايل 650 مري�سًا ينتقلون للعالج خارج 

غزة لعدم توفر العالج لهم، ن�سفهم يعالج يف امل�ست�سفيات الإ�رشائيلية عن طريق 

 .
121

رفح معب  طريق  عن  اأ�سا�سي  وب�سكل  م�رش  يف  والباقون  حانون،  بيت  معب 

ب�سبب  كبرية  م�سكلة  غزة  خارج  للعالج  املر�سى  حتويل  اأ�سبح  احل�سار  وبعد 

اقت�سار اخلروج على معب رفح والنزاع بني ال�سلطة يف غزة وال�سلطة يف ال�سفة، 

اتفاق  بعدها  مّت  �سهر  على  تزيد  ملدة  اخلارج  يف  للعالج  املر�سى  حتويل  فاأوقف 

امل�ست�سفيات  اإىل  املحولني  املر�سى  عدد  لكن  ال�سلطتني.  بني  للعمل  �سيغة  على 

احلالت  يف  اإل  وبعدها  غزة  على  احلرب  اأثناء  توقف  حتى  تراجع  الإ�رشائيلية 

الق�سوى، مع اأنَّ احلق يف التنقل مثبت يف املادة 2/13 من الإعالن العاملي حلقوق 

مبا يف ذلك  بلد،  اأي  مغادرة  فرد حق يف  لـ“كل  اأنَّ  ن�ست على  والتي  الإن�سان، 

بلده، ويف العودة اإىل بلده”.

كما اأنَّ حتويل اأي مري�ص اإىل خارج غزة يحتاج اإىل موافقة ثالث جهات هي: 

“اإ�رشائيل” وال�سلطة الفل�سطينية وم�رش، وهذا �ساعف من معاناة املر�سى واأهلهم 
واأدى يف بع�ص الأحيان اإىل موت بع�سهم انتظاراً. 
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2. اإغالق املعابر:

�سبتمب  اأيلول/  يف  غزة  قطاع  عن  النف�سال  خطة  ا�ستكمال  من  الرغم  على 

2006، فاإن “اإ�رشائيل” ما تزال ت�سيطر ب�سورة فعلية على الكثري من جوانب احلياة 

فيه، مبا يف ذلك الدخول اإىل املعابر احلدودية واخلروج منها.

على  يفر�ص  الدويل  الإن�سان  حقوق  وقانون  الدويل  الإن�ساين  القانون  اإن 

“اإ�رشائيل” حماية املدنيني خالل ال�رشاع امل�سلح وتوفري احلماية للجرحى واملر�سى، 
ومنع تدهور احلالة الإن�سانية ومتكني مرور اإر�ساليات الدواء احليوي وتوفري م�ستوى 

و�سكانه،  غزة  قطاع  على  اعتداءاتها  خالل  من  “اإ�رشائيل”  ولكن  لئق.  �سحي 

ومنعها العديد من املر�سى اخلروج من القطاع وحب�سهم بداخله، تنتهك ب�سورة 

خطرية ومتوا�سلة حّق �سكان القطاع يف العالج الطبي الأمثل الذي يكن الو�سول 

اإليه خارج القطاع، لعدم توفره لهم داخله.

ال�سحية املقدمة يف م�ست�سفيات قطاع غزة،  اأدى تدين م�ستوى اخلدمات  لقد 

ب�سبب ا�ستمرار احل�سار املفرو�ص على حركة الأ�سخا�ص والب�سائع ونق�ص الوقود 

والكهرباء والعتداءات الإ�رشائيلية على املوؤ�س�سات ال�سحية، ونق�ص ال�سيانة وعدم 

جتديد الأجهزة الطبية ونق�ص الأدوية وعدم اإعادة تاأهيل امل�ست�سفيات واملراكز الطبية 

للح�سول  ت�ساريح  الطلب على  زيادة  اإىل  الإ�رشائيلي،  العدوان  نتيجة  التي دمرت 

على اخلدمات الطبية خارج القطاع.

اأ. اإغالق معرب بيت حانون:

�سددت  الإ�رشائيلي عليه،  �سيطرة حما�ص على قطاع غزة وفر�ص احل�سار  منذ 

“اإ�رشائيل” �سيا�ستها اخلا�سة جتاه اإعطاء الت�ساريح وم�سادقات الدخول اإليها، فيما 
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املمُنقذة  الفورية  للعالجات  �سهر  كل  يحتاجون  الذين  املر�سى  من  باملئات  يتعلق 

الوحيد  املعب  اإن  القطاع.  يف  املتوفرة  غري  واملتقدمة  الطارئة  والعالجات  للحياة 

الذي يكن لهوؤلء املر�سى الو�سول للم�ست�سفيات منه هو معب بيت حانون، الذي 

ت�سمح “اإ�رشائيل” من خالله لبع�ص املر�سى بالو�سول اإىل العالج فيها ويف ال�سفة 

الغربية، واخلارج.

العمر  من  البالغ  طه،  اأبو  حممود  و�سل 

برفقة  املعدة،  ب�رشطان  وامل�ساب  عامًا   21

�سيارة  منت  على  حانون  بيت  معب  اإىل  اأبيه 

املركزة.  للعناية  خم�س�سة  فل�سطينية  اإ�سعاف 

وجرى تاأخري دخوله ملدة �ساعتني ون�سف، 

من  الإ�رشائيلية  القوات  طلبت  ذلك  وبعد 

الأب العبور اإىل اجلانب الإ�رشائيلي من املعب. وكان على ابنه املري�ص الدخول م�سيًا على الأقدام 

نَع  ممُ 500 مرت،  يبلغ طوله  النفق الذي  ولي�ص ب�سيارة الإ�سعاف. وبعد بلوغ الطرف الآخر من 

املري�ص من الدخول يف حني األقت قوات الدفاع الإ�رشائيلية القب�ص على الأب واحتجزته ملدة 

ت�سعة اأيام. وبعد ع�رشة اأيام، جرت املوافقة على ترتيب ثاٍن للمري�ص واأدخل م�ست�سفى اإ�رشائيليًا 

ولكنه تويف يف الليلة نف�سها.

الأخرى،  املحتلة  العربية  الأرا�سي  فل�سطني ويف  الإن�سان يف  العامة، حالة حقوق  املتحدة، اجلمعية  الأمم   ×

1967، جون  املحتلة منذ عام  الفل�سطينية  الأرا�سي  الإن�سان يف  املعني بحالة حقوق  املقرر اخلا�ص  تقرير 

.A/HRC/7/17 ،2008/1/21 ،دوغارد



68

وطبقًا للتقارير ال�سادرة عن وزارة ال�سحة الفل�سطينية ومنظمة ال�سحة العاملية، 

“اإ�رشائيل” اأو منعت  اأخرت  اأن  بعد  توفوا  الفل�سطينيني  املر�سى  الع�رشات من  فاإن 

ال�سحة  منظمة  عن  �سادر  تقرير  ويف  الطبي.  العالج  لغر�ص  غزة  من  خروجهم 

العاملية، اأ�سارت اإىل اأّنه يف �سهر كانون الأول/ دي�سمب 2009، تقّدم 1,103 مر�سى 

بيت  معب  لجتياز  ت�رشيح  على  احل�سول  اأجل  من  الإ�رشائيلية  لل�سلطات  بطلبات 

اأولئك  على  فات  لذلك  ونتيجة  الطلبات،  من   %21 تاأخري  اأو  رف�ص  مّت  حانون، 

جديد  من  يبدءوا  اأن  وعليهم  امل�ست�سفى،  يف  العالج  جل�سات  مواعيد  املر�سى 

الثاين/  كانون  بني  مري�سًا   27 تويف  اأنه  بالذكر  واجلدير  الطبية.  التحويل  مراحل 

القطاع من  مغادرة  انتظارهم  اأثناء   ،2009 �سنة  من  دي�سمب  الأول/  وكانون  يناير 

.
122

اأجل احل�سول على العالج الطبي

ب. اإغالق معرب رفح:

 ،2007 اأمُغلق نهائيًا منذ حزيران/ يونيو  معب رفح الواقع بني غزة وم�رش الذي 

ويتم افتتاحه لفرتات ق�سرية بني احلني والآخر للمرور النتقائي للمر�سى من قطاع 

غزة اإىل م�ست�سفيات م�رش اأو الأردن، طبقًا للتفاهم الذي مّت بني حما�ص وال�سلطات 

امل�رشية.

وتتعر�ص حياة العديد من املواطنني امل�سافرين والعائدين اإىل اأر�ص الوطن، والكثري 

منهم من كبار ال�سن والأطفال والن�ساء واملر�سى اإىل اخلطر، خا�سة بعد انتهاء فرتة 

عالجهم اأو بعد اأن يتم اإجراء عمليات جراحية لهم. حيث ينتظر املر�سى على املعابر 

لأيام طويلة يف ظروف ع�سيبة، وتوؤدي هذه الظروف اإىل تعقيد حالتهم ال�سحية 

وتعر�سهم خلطر املوت. لقد ر�سد مركز املعلومات ال�سحية الفل�سطيني موت 22 

من املر�سى على معب رفح احلدودي بعد اأن تلقوا عالجهم يف امل�ست�سفيات امل�رشية 
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والأردنية منذ بدء انتفا�سة الأق�سى �سنة 2000 وحتى اأيار/ مايو 2007، وكان من 

.
بينهم �ستة حالت وفاة منذ بداية �سنة 2006 وحتى اأيار/ مايو 1232007

قال اأ�رشف عليوة، وهو جنل ال�سحية ليلى ذات الرقم 16 يف �سجل �سهداء احل�سار التي 

اأزهقت روحها على �رشير املر�ص وقد اغرورقت عيناه بالدموع:

على  املفرو�ص  احل�سار  وحال  الأمعاء،  يف  ال�رشطان  مر�ص  من  تعاين  كانت  والدتي 

القطاع دون تلقيها العالج يف م�رش، على الرغم من ح�سولها على حتويلة عالجية �رشيعة نظراً 

حلالتها احلرجة. وكان ينه�ص املر�ص يف ج�سدها وهي يف اخلم�سني من عمرها، حتى ارتقت 

�سهيدة. ثم �سمح لوالدتي مبغادرة القطاع قبيل التقاط اأنفا�سها الأخرية ب�ساعات قليلة.

وكانت ليلى قد �ساركت يف اعت�سام للمر�سى يف �ساحة م�ست�سفى ال�سفاء، وقالت حينها 

اأن احل�سار اأفقدها الأمل هي الأخرى يف احلياة، ول تدري ما هو م�سريها بعد اأن تفاقمت 

حالتها املر�سية.
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�سابعاً: ابتزاز املر�سى الفل�سطينيني

جميع  يف  املدنيني  حماية  م�سوؤولية  حمتلة،  �سلطة  باإعتبارها  “اإ�رشائيل”  تتحمل 

من  جمموعة  عليها  ويرتتب  عليها،  الفعلية  واإدارتها  �سيطرتها  متار�ص  التي  املناطق 

الواجبات التي من �سمنها معاملة الأ�سخا�ص املوجودين حتت �سيطرتها “يف جميع 

اأو  العنف  اأعمال  جميع  �سّد  خا�ص  ب�سكل  وحمايتهم  اإن�سانية،  معاملة  الأوقات 

.
124

التهديد” )كما ن�ست املادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة(

1. الطبابة مقابل العمالة:

�سعف  وبالتايل   ،2005 �سنة  غزة  قطاع  من  ان�سحابها  بعد  “اإ�رشائيل”  ت�سعى 

العمالء.  لتجنيد  جديدة  و�سائل  عن  البحث  اإىل  املواطنني،  مع  املبا�رش  ات�سالها 

ابتزاز مر�سى  لديها، وهي  لتجنيد جوا�سي�ص  القدية احلديثة  الو�سيلة  فا�ستخدمت 

Israel Security Agency- )القطاع من قبل �سباط جهاز الأمن العام )ال�ساباك

غزة  قطاع  خارج  لال�ست�سفاء  وحاجتهم  مر�سهم  وا�ستغالل   ،ISA (Shabak)
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لالإدلء  ل�ساعات  ا�ستجوابهم  يتم  حيث  الحتالل،  مع  التخابر  على  واإجبارهم 

العمالة.  العالج مقابل  تلقي  واأقاربهم، وم�ساومتهم على  مبعلومات عن جريانهم 

واأ�سار تقرير �سادر عن جمعية اأطباء حلقوق الإن�سان الإ�رشائيلية، اأنَّ الحتالل يبتز 

نحو 20% من املر�سى يف القطاع، ويجبهم على التعاون مع جهاز خمابراته، كما 

الفرتة بني  438 مري�سًا من قطاع غزة يف  ال�ساباك نحو  ا�ستدعاء  اإىل  التقرير  اأ�سار 

الفرتة  مري�ص يف  مئتي  ، ونحو 
1252009 مار�ص  واآذار/   2008 يناير  الثاين/  كانون 

، للتحقيق معهم ك�رشط للنظر 
بني كانون الثاين/ يناير 2010 واآذار/ مار�ص 1262010

من  املر�سى  من  العديد  ِرم  حمُ وقد  الطبي.  العالج  لتلقي  القطاع  مغادرة  بطلبهم 

لل�سفر  اإليها، حتى واإن ح�سلوا على ت�ساريح  املحّولني  امل�ست�سفيات  اإىل  الو�سول 

وتلقي العالج، مما فاقم اأو�ساعهم ال�سحية.

قال ران يارون Ran Yaron، الناطق بل�سان جمعية اأطباء حلقوق الإن�سان الإ�رشائيلية:

هوؤلء اأ�سخا�ص موجودين يف م�سيدة،  واخلوف،  بالعجز  ي�سعرون  النا�ص  من  اأواجه جمموعة  “اأنا 
فمن ناحية هم قلقون على و�سعهم ال�سحي، لكنهم يف نف�ص الوقت لي�سوا م�ستعدين للتعاون مع اإ�رشائيل 

وتقدمي معلومات ا�ستخبارية لها مقابل اإنقاذ حياتهم”.

مركز الأ�رشى للدرا�سات، فظائع “اإ�رشائيلية” : العالج مقابل العمالة!!!، 2007/10/16، يف:  ×

http://www.alasra.ps/news.php?maa=View&id=1991

وتت�سارع وترية ازدياد اأعداد �سحايا ح�سار غزة ب�سكل قيا�سي حتى و�سل يف 

.
127

كانون الأول/ دي�سمب من �سنة 2010، اإىل 507 �سحايا

املدين  التن�سيق  لدائرة  بطلب  الفل�سطيني  املري�ص  يتقدم  عندما  الق�سة  تبداأ 

الإ�رشائيلي الفل�سطيني للح�سول على ت�رشيح ي�سمح له بال�سفر من غزة اإىل اإحدى 
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فل�سطني لإجراء عملية، وبعد  “اإ�رشائيل” اأو خارج  اأو  الغربية  ال�سفة  م�ست�سفيات 

بيت حانون.  اإىل معب  الت�رشيح ويتوجه  املري�ص على هذا  جهود م�سنية، يح�سل 

من  العديد  يبذلون  الذين  ال�ساباك،  عنا�رش  اأيدي  على  البتزاز  عملية  تبداأ  وهناك 

املحاولت من اأجل اإ�سقاط اأكب عدد من هوؤلء املر�سى يف �سباكهم، غري مميزين بني 

�ساب وعجوز اأو اإمراأة اأو حتى طفل.

وقد اعرتف اأحد كبار �سباط ال�ساباك �سابقًا اأفنري Avner، باأن التعليمات ال�سادرة 

لل�سباط امل�سوؤولني عن جتنيد العمالء باأل يرتددوا يف ا�ستغالل اأي حالة اإن�سانية مهما 

.
128

كانت �سعبة من اأجل جتنيد اأكب عدد من العمالء يف �سفوف الفل�سطينيني

اإنَّ قيام ال�ساباك با�ستغالل احلالت الإن�سانية على املعابر هو جتاوز لكل القوانني 

الدولية التي توؤكد على حّق املر�سى يف تلقي العالج املنا�سب لهم، وحتظر اتفاقية 

جنيف الرابعة يف املادة 31 منها، “ممار�سة اأي اإكراه بدين اأو معنوي اإزاء الأ�سخا�ص 

.
املحميني، خ�سو�سًا بهدف احل�سول على معلومات منهم اأو من غريهم”129

2. �رشوط “اإ�رشائيل” التعجيزية للعالج:

متنع “اإ�رشائيل” امل�ست�سفيات الإ�رشائيلية داخل اخلط الأخ�رش، من منح املر�سى 

الفل�سطينيني الراغبني بالعالج حتويالت للعالج لديها، اإل بعد احل�سول على املوافقة 

الأمنية من اجلهات الإ�رشائيلية املخت�سة. واأمُلزمت امل�ست�سفيات بتقدمي اأ�سماء املر�سى 

ال�سفة  يف  احلكومية  الأن�سطة  من�سق  اإىل  لديها،  العالج  يف  الراغبني  الفل�سطينيني 

احلكومة  بني  املدنية  ال�سوؤون  بتن�سيق  املكلفة  الوحدة  اإىل  اأو  غزة،  وقطاع  الغربية 

الك�سف  لإجراء  الفل�سطينية،  وال�سلطة  الدولية  واملنظمات  الإ�رشائيلي  واجلي�ص 

الأمني عليهم وبعد ذلك منحهم املوافقة اأو عدمها، معللة باأن هذا الإجراء يهدف 

عمليات  لتنفيذ  فدائيني  لإر�سال  فل�سطينية  منظمات  من جانب  منع حماولت  اإىل 

.
130

داخل “اإ�رشائيل”، حتت غطاء احلاجة للعالج يف امل�ست�سفيات الإ�رشائيلية
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اأربع �سنوات. وبعد  العمر  البالغ من  �سي عي�سى  لقمُ الأي�رش  الكتف  “كي�ص دهني” يف  ظهر 

الفح�ص مّت التاأكد من اأنه ورم �رشطاين خبيث. وبداأت رحلة عالج ق�سي يف م�ست�سفى يف غزة، 

وبعد  اإىل م�رش،  قمُ�سي  بتحويل  الأطباء  قام  لذلك  العالج،  يكن هناك حت�سن كبري يف  ولكن مل 

تلقي العالج املنا�سب عاد اإىل قطاع غزة، وا�ستمر بالعالج حتى عاد وتدهور و�سعه ال�سحي 

من جديد.

 لذلك قرر الأطباء حتويله للعالج يف “اإ�رشائيل”، 

وكان ذلك بتاريخ 2007/7/27، وا�ستمر ملدة �سهر 

ون�سف يف “اإ�رشائيل” برفقة جدته �سفية البالغة من 

التح�سن على  65 عامًا، وقد ظهر نوع من  العمر 

حالة قمُ�سي، وكان مقرراً له العودة اإىل م�ست�سفى تل 

“اإ�رشائيل” ل�ستكمال عالجه، واأخذ  ها�سومري يف 

ل  التي  الكيماوية  العالجية  اجلرعات  من  املزيد 

تتوفر يف قطاع غزة.

ولكن مّت رف�ص دخول قمُ�سي جمدداً ووالده اإىل 

فاإنها اإمراأة م�سنة ومري�سة ول ت�ستطيع حتمل ال�سفر  �سفية  وبالن�سبة جلدته  “اإ�رشائيل” للعالج. 
والإقامة. فقد تعر�ص والد قمُ�سي  للتحقيق على معب بيت حانون )اإيريز( على الرغم من املوافقة 

الإ�رشائيلية امل�سبقة لدخوله برفقة ابنه ق�سي اإل اأنهم قاموا بالتحقيق وامل�ساومة بهدف اأمني، وقد 

رف�ص والد ق�سي الن�سياع للتحقيق الذي ا�ستمر ملدة تزيد عن ت�سع �ساعات متوا�سلة وابنه قمُ�سي 

بني يديه، على الرغم من اأنه يحقق معه ويعلم مدى حاجة كل دقيقة من عمر ابنه قمُ�سي لذلك، 

وعاد اإىل قطاع غزة من غري عالج.

Child Rights Information Network (CRIN), see: www.crin.org/docs/FileManager/gaza_  ×
child_cancer_report_ara.doc
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وكذلك تعمد “اإ�رشائيل” اإىل م�ساومة املر�سى الفل�سطينيني على �سحتهم مقابل 

ا�ستغاللهم لعتقال مطلوبني لديها قد يكونون من عائالتهم، ومثال ذلك ما ح�سل 

مع احلاجة مرمي مزهر )71 عامًا( من خميم الدهي�سة املجاور لبيت حلم، التي تعاين 

من مر�ص الف�سل الكلوي وال�سكري، الذي يت�سبب يف فقدان متوا�سل لنظرها، 

ال�سلطات  اإجراء غ�سيل كلى ثالث مرات يف الأ�سبوع، لكن  وتتطلب حالة مرمي 

 The Augusta الإ�رشائيلية متعن يف رف�ص طلبها بلوغ م�ست�سفى اأوغ�ستا فيكتوريا

Victoria Hospital (AVH) بحجة اأنها “ممنوعة اأمنيًا”. وتقدمت مرمي بالتما�ص 

ملحكمة العدل الإ�رشائيلية بهذا اخل�سو�ص، اإل اأن �سلطات الحتالل ت�ساومها على 

.
131

�سحتها، وت�سغط عليها لدفعها اإىل ت�سليم جنلها املطلوب

كانون  وحتى   2007 يوليو  متوز/  منذ  حالة   35 با�ستجواب  ال�ساباك  قام  لقد 

بيت  معب  يف  وذلك  مرور،  ت�ساريح  على  ح�سلوا  ممن   ،2009 دي�سمب  الأول/ 

ومعارفهم  اأقاربهم  عن  معلومات  تقدمي  املر�سى  هوؤلء  من  طلبوا  حيث  حانون، 

ك�رشط لل�سماح لهم مبغادرة قطاع غزة. وبح�سب اإفادات املر�سى، فقد مّت منعهم 

من مغادرة غزة بهدف تلقي العالج الطبي، عندما رف�سوا اأو مل يتمكنوا من تقدمي 

 .
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املعلومات التي طلبها منهم ال�ساباك

اإىل حّد  كما فر�ست ال�سلطات الإ�رشائيلية ر�سومًا تع�سفية على املر�سى، ت�سل 

500 دولر اأمريكي للمري�ص الواحد لنقله من معب بيت حانون اإىل اأحد امل�ست�سفيات 

الإ�سعاف  �سيارات  ومنعت  الإ�رشائيلية،  الإ�سعاف  �سيارات  بوا�سطة  الإ�رشائيلية 

الفل�سطينية من تقدمي هذه اخلدمة للمر�سى الفل�سطينيني. ومن اجلدير ذكره، اأنه يف 

�سنة 2006، و�سل عدد احلالت الطارئة والعادية من قطاع غزة التي مّت ال�سماح لها 

.
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للمراجعة يف امل�ست�سفيات الإ�رشائيلية حوايل �ست حالت يوميًا فقط
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ثامناً: احلواجز االإ�سرائيلية

يف  “اإ�رشائيل”  تقيمها  التي  الأمنية  التفتي�ص  ونقاط  الع�سكرية  احلواجز  تكر�ص 

ال�سفة الغربية واملتواجدة على مداخل القرى واملدن الفل�سطينية واقعًا ماأ�ساويًا يزيد 

انتهاكات حقوق  اأ�سواأ مظاهر  الفل�سطينيني، وهي واحدة من  ال�سكان  من معاناة 

الإن�سان التي يكن اأن تقوم بها جهة احتالل يف الأرا�سي التي حتتلها، حيث توؤثر 

على حياة الأفراد يف جميع جوانبها.

ممثلة  اجلماعية،  العقوبات  و�سائل  اأق�سى  اإحدى  الحتالل  هذا  اأوجد  لقد 

منفذ ومعب،  لت�سمل كل  اجلغرايف  انت�سارها  رقعة  تت�سع  التي  الع�سكرية  باحلواجز 

والتي كانت وما تزال ت�سكل رمزاً كارثيًا ملعاناتهم الدائمة. وت�سبب هذه احلواجز 

الكثري من األوان املعاناة للمدنيني الفل�سطينيني، كما اأن ممار�سات اجلنود الإ�رشائيليني 

وا�ستفزازاتهم امل�ستمرة عليها ي�ساعف املعاناة.
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مع  وهدنة  �سالم  اتفاقيات  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  اإبرام  من  الرغم  وعلى 

اأن قوات الحتالل الإ�رشائيلي ما زالت ت�سع احلواجز التي تف�سل  اإل  “اإ�رشائيل”، 
احلواجز  عند  الفل�سطينيني  تعامل  اأنها  كما  كانتونات،  اإىل  وحتّولها  املناطق  بني 

الع�سكرية معاملة ل اإن�سانية وتعيق و�سول �سيارات الإ�سعاف اإىل املر�سى ونقلهم 

اإىل امل�ست�سفيات من دون مبر.

اإنَّ احلواجز الع�سكرية تتحكم بحركة الفل�سطينيني ب�سكل مطلق، كما تفر�ص 

قيودها التع�سفية على �رشقي القد�ص، ومتنع دخول املواطنني الفل�سطينيني من �سكان 

نطاق  وعلى  ت�سدرها،  خا�سة  ت�ساريح  وفق  اإل  اإليها  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة 

الرتابية،  وال�سواتر  والثابتة،  )املتحركة،  اأ�سكالها  بكافة  �سكلت  وقد  جداً.  �سيق 

والبوابات احلديدية، واحلدود، واملعابر، واجلدار الفا�سل الذي هو اأخطرها على 

الإطالق...( التي اأقامها الحتالل الإ�رشائيلي على ال�سفة الغربية وقطاع غزة، اأحد 

اأ�سهرها يف وجوه الفل�سطينيني على مدار  اأ�سلحته، واأ�سّدها �رشا�سة وفتكًا،  اأخطر 

ال�ساعة واليوم وال�سهر والعام، غري اآبه مبا قد ينتج عنها من كوارث اإن�سانية.

التفتي�ص  مهمتها  مدربة،  وكالب  اإلكرتونية  باأجهزة  الع�سكرية  احلواجز  تزّود 

الحتالل  ي�سميهم  ومن  املختلفة،  النقل  وو�سائل  والأفراد  الأمتعة  على  الأمني 

.
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الإ�رشائيلي املطلوبني اأمنيًا، وغري ذلك

كر�سي  على  مقعدة  اإمراأة 

الرتابي  احلاجز  لتجاوز  ي�ساعدونها 

يف منطقة اخلليل.
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املرهق،  النتظار  الفل�سطينيني  على  َتفر�ص  التي  احلواجز؛  هذه  خالل  ومن 

طويلة،  ومل�سافات  �سعبة  مناخية  ظروف  يف  الأقدام  على  ال�سري  على  وجتبهم 

وت�ستهدفهم يف اإعاقة طواقم اإ�سعافهم، اأو النتقال من �سيارة اإ�سعاف اإىل اأخرى، 

الكارثة  حجم  لنا  تظهر  مبا�رش،  ب�سكل  اجل�سدية  �سحتهم  يهدد  الذي  الأمر 

الفل�سطينيون.  يعانيها  التي  الإن�سانية 

حاجزاً،   617 اإىل   2010 �سنة  بداية  مع  الإ�رشائيلية  احلواجز  عدد  و�سل  وقد 

:
135

موزعني على ال�سكل التايل

جدول )9(: عدد احلواجز الإ�رشائيلية مع بداية �صنة 2010

الن�صبة املئوية %العدداأنواع احلواجز

7813احلواجز الثابتة
173احلواجز الطيارة
7112اأبراج احلرا�صة
11318بوابات زراعية

15525احلواجز الإ�صمنتية والبوابات احلديدية
18330ال�صواتر الرتابية

617100املجموع

عدد احلواجز الإ�رشائيلية مع بداية �صنة 2010
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وتتوزع احلواجز على املناطق كالتايل: 196 حاجزاً يف حمافظات جنني وطوبا�ص 

وطولكرم ونابل�ص و�سلفيت وقلقيلية، 164 حاجزاً يف حمافظات رام اهلل والقد�ص 

.
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واأريحا، و144 حاجزاً يف حمافظتي بيت حلم واخلليل

الفل�سطينيني  اأو�ساع  كافة  لتدهور  �سببًا  زالت  وما  احلواجز  هذه  كانت  لقد 

العامة  وخا�سة ال�سحية والإن�سانية. وجراء ممار�سات الحتالل هذه، فاإن ال�سحة 

يوميًا  اأمراً  العالج  بغية  واملدن  القرى  بني  التنقل  وي�سبح  �سلبًا،  تتاأثر  للفل�سطينيني 

ملحًا و�رشوريًا.

وللن�ساء  والأطفال،  ال�سيوخ  من  للمر�سى  تقف  التي  احلواجز  هذه  اإنَّ 

احلوامل باملر�ساد، كانت ال�سبب يف موت الكثري من هوؤلء املر�سى، واإجها�ص 

69 �سيدة  الع�رشات من احلوامل على مراأى من جنود الحتالل، حيث اأرغمت 

 ،2007 مايو  اأيار/  وحتى   2000/9/28 يف  الأق�سى  انتفا�سة  بدء  منذ  حامل 

جنود  من  وم�سمع  مراأى  على  الإ�رشائيلية  الع�سكرية  احلواجز  عند  الولدة  على 

التي  ال�ستجداء  �رشخات  م�ستفز  ب�سكل  جتاهلوا  الذين  الإ�رشائيلي  الحتالل 

وتلقي  للولدة  امل�ست�سفيات  اإىل  بالو�سول  لهن  لل�سماح  ال�سيدات  تلك  اأطلقتها 

ويف   .
138

احلواجز على  ميتًا  طفاًل   32 لد  ومُ كما   ،
137

الالزمة ال�سحية  اخلدمات 

اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  اتفاقية  من   12 املادة  لن�ص  �سارخة  خمالفة  ذلك 

:1979 ل�سنة  املراأة  التمييز �سّد 

باحلمل  يتعلق  فيما  منا�سبة  خدمات  للمراأة  الأطراف  الدول  تكفل   ...  .2“
القت�ساء،  عند  لها خدمات جمانية  موفرة  الولدة،  بعد  ما  وفرتة  والولدة 

.
وكذلك تغذية كافية اأثناء احلمل والر�ساعة”139
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انت�رش املوت على حاجز حوارة

اأبو ريده )21  اأ�سهر من انتظار احلمل، و�سعت الفل�سطينية نهيل  على حاجز حوارة، وبعد �سبعة 

عامًا( مولودها فاقداً للحياة، ومل ي�سفع لها و�سعها ال�سحي ول رجاء زوجها موؤيد )25 عامًا( للجنود 

الإ�رشائيليني بال�سماح له اإدخالها اإىل امل�ست�سفى يف مدينة نابل�ص كي ت�سع حملها وتتلقى رعاية �سحية.

تقول نهيل: 

لغة  اإل  يفهمون  ول  الرحمة  يعرفون  ل  جنود  اإنهم  هامدة،  جثة  ابني  اأرى  اأن  قبل  قتلوين  ليتهم 

احلواجز والت�ساريح، لقد قتلوا طفلي ومل يرحموين، كنت اأنتظر اأن اأح�سن ابني بني ذراعي، ا�ستقت 

اإليه قبل اأن اأ�ساهده، وكنت اأنتظر اأن يلتحف �سدري واأ�سمه فاأنا اأمه، كنت اأكلمه وهو يف اأح�سائي.

زيٌد اأ�سميتك يا طفلي احلبيب ولكنهم حرموين منك فقط لأنهم اأقوياء.

�سبكة فل�سطني الإخبارية، انت�رش املوت على حاجز حواره.. بقلم: علي دراغمة، 2008/9/16، انظر:   ×
http://arabic.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=38695&Itemid=112

انتفا�سة  بدء  ومنذ  اأنَّه  الفل�سطيني،  ال�سحية  املعلومات  ملركز  تقرير  اأفاد  وقد 

ال�سحية  املراكز  يف  بالولدة  يرغنب  اللواتي  الن�ساء  من   %10 اأن  لوحظ  الأق�سى، 

احتجن من 2 اإىل 4 �ساعات للو�سول اإىل امل�ست�سفى، و6% منهن احتجن اإىل اأكرث من 

.
140

4 �ساعات للو�سول، فى حني كانت املدة حوايل 15-30 دقيقه قبل النتفا�سة

يف  الولدات  عدد  ارتفاع  الهمجية،  الإ�رشائيلية  الأ�ساليب  هذه  عن  ونتج 

املنازل من 8.2% قبل النتفا�سة اإىل 14% اأثناء النتفا�سة، وانخفا�ص عدد الن�ساء 

اأثناء   %82.4 اإىل  النتفا�سة  قبل   %95.6 من  الولدة  بعد  بالرعاية  يحظني  الالتي 

.
141

النتفا�سة



82

لقد بلغ عدد ال�سهداء ب�سبب احلواجز الإ�رشائيلية، منذ بداية النتفا�سة وحتى 

الإ�رشائيلي  الحتالل  قوات  ت�سمح  مل  حيث   ،
142

�سهيد  401 اإىل   ،2011/1/31

هوؤلء  ومن  ال�سحي،  و�سعهم  تدين  من  بالرغم  امل�ست�سفيات  اإىل  بالو�سول  لهم 

املر�سى:

نعت من  فوزية الدرك، البالغة من العمر 66 عامًا، يف �سباط/ فباير 2009، التي ممُ

املرور عب نقطة تفتي�ص ع�سكرية اإ�رشائيلية من اأجل التوجه اإىل م�ست�سفى يف مدينة 

طولكرم اإثر اإ�سابتها باأزمة قلبية، وقد تمُوفيت بعد ذلك بوقت ق�سري.

تاأخريهم على احلواجز،  اأو  الفل�سطينيني على منعهم  املر�سى  تقت�رش معاناة  مل 

حالة  يف  وهم  اأحيانًا  وامل�سي  ال�سيارات  اأو  احلافالت  من  للنزول  ي�سطرون  بل 

مما  منه،  اأو ممنوعني  امل�سي  قادرين على  اأنهم غري  الرغم من  �سحية حرجة، على 

معاجلته  وعدم  املر�ص  معاناة  املر�سى  يتحمل  لذلك  ال�سحي،  و�سعهم  يفاقم 

احلواجز  على  النتظار  وطول  الإجراءات  بتعقيد  املتمثلة  الأعباء  ب�سبب  اأحيانًا 

وزيادة التكاليف املرتتبة على ذلك. هذا عدا معاناتهم عند اإغالق احلواجز لأيام 

 .
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متتالية يف الأعياد اليهودية واأيام الطوق الأمني مما ي�سكل خطراً على حياتهم

 289 جمموعه  ما  الفل�سطيني  الأحمر  الهالل  جمعية  �سّجلت   ،2009 �سنة  ويف 

حادثة تاأخري اأو حرمان من الو�سول اإىل �رشقي القد�ص بوا�سطة �سيارات الإ�سعاف 

.
144

لها التابعة 
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الطبية  الإغاثة  طاقم  ع�سو 

م�سنة  مب�ساعدة  يقوم  الفل�سطينية 

فل�سطينية لجتياز حاجز �رشدا، م�سافة 

700 مرت تقريبًا.

من  نقلها  يتم  ال�رشطان  بداء  مري�سة 

حاجز  على  اأخرى  اإىل  اإ�سعاف  �سيارة 

اأوغ�ستا  م�ست�سفى  اإىل  طريقها  يف  قلنديا 

فيكتوريا.
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تا�سعاً: جدار ال�سم والف�سل العن�سري

الغربية،  ال�سفة  اأرا�سي  داخل  معظمه  يقع  الذي  العن�رشي  الف�سل  جدار  يثل 

التي  املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  بقية  الغربية عن  ال�سفة  يعمل على عزل  والذي 

تقوم عليها “اإ�رشائيل”، حلقة خطرية جداً �سمن �سل�سلة حلقات تهدف اإىل تدمري 

كافة الإمكانيات التي من �ساأنها اأن تكفل اإقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة وقادرة على 

بناء  يف  الحتالل  قوات  �رشعت  اأن  فمنذ  اأرا�سيها.  على  �سيادتها  وممار�سة  احلياة 

اجلدار يف حزيران/ يونيو 2002، حلقت اأ�رشار ج�سيمة باإمكانية و�سول املر�سى 

اإىل عيادات الأطباء وامل�ست�سفيات؛ وهو ما ي�سكل م�سًا باحلقوق املدنية الأ�سا�سية 

للفل�سطينيني. حيث �سّكل اجلدار لنحو 65% من الأ�رش الفل�سطينية الواقعة داخله، 

البوابات  اإىل جانب  يزال  ما  . وهو 
145

ال�سحية اخلدمات  على  احل�سول  عائقًا يف 

مبا  الغربية،  ال�سفة  داخل  الفل�سطينيني  حلركة  الأكب  العائق  يثل  الت�ساريح  ونظام 

يف ذلك �رشقي القد�ص، وب�سكل خا�ص على املجتمعات الريفية، حيث ير امل�سار 
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الفل�سطينيني عن  11، ويعزل  الـ  الغربية  ال�سفة  من حمافظات   8 املتوغل من خالل 

 .
146

اخلدمات احلياتية التي يحتاجونها

وملن يُ�صاعد املر�صى �صقاًء مياثلهم...

ال�سلطات  الطبية مع  ين�سق احلالت  الذي  القروي  اأبو رامي، ع�سو املجل�ص 

الإ�رشائيلية التي بحاجة ملغادرة قرية برطعة، يقول:

اأنا اأتعامل مع حالت العبور كجزء من عملي، اأ�سبحت الطريق التي كانت ل ت�ستغرق �سوى 

15 دقيقة اإىل جنني حتتاج اإىل �ساعة تقريبًا.

اأتذكر ذلك اليوم الذي توفيت فيه والدتي وكاأنه الأم�ص. لقد كانت كبرية بال�سن وعانت من 

م�ساكل �سحية لبع�ص الوقت، ولكن يف اأحد الأيام تدهورت حالتها ال�سحية. ات�سلت بال�سلطات 

الإ�رشائيلية للح�سول على ت�رشيح لو�سول �سيارة الإ�سعاف من جنني لنقل والدتي. و�سلت �سيارة 

الإ�سعاف وتوقفت على م�سافة ثالثة كيلومرتات خارج قريتنا. غري اأن حرا�ص الأمن على احلاجز 

مزاجهم  كان  رمبا  اأعلم،  ل  ملاذا؟  العودة،  �سائقها  من  طلبوا  ذلك  وبعد  الإ�سعاف  �سيارة  فت�سوا 

اإىل جنني، وقد �سمحوا يل  لنقل والدتي ب�سيارتي اخلا�سة  معكراً حينها. عندها طلبت ت�رشيحًا 

بذلك.

اأنا  املنزل.  اإىل  عائدين  التففنا  والدتي، وعندها  توفيت  بال�سبط  احلاجز  اأن عبنا  بعد  ولكن 

اأرقام  الإجراءات ولدي جميع  اأعرف  الطبي يف برطعة ولذلك  التن�سيق  امل�سوؤول عن  ال�سخ�ص 

الهواتف، لكن بالرغم من ذلك مل اأ�ستطع اإنقاذ والدتي.

الأمم املتحدة، مكتب تن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية، ومنظمة ال�سحة العاملية، مكتب ال�سفة الغربية وقطاع غزة، اأثر   ×

اجلدار على ال�سحة، متوز/ يوليو 2010، انظر: 

www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_special_focus_july_2010_arabic.pdf
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لقد مّت حتديد معظم املناطق الواقعة بني اجلدار واخلط الأخ�رش “مناطق ع�سكرية 

من  القليل  �سوى  فيها  يتوفر  ول  فل�سطيني،   7,800 يقرب  ما  فيها  يقيم  مغلقة”، 

. لذلك ي�سطر املر�سى منهم للذهاب اإىل القد�ص التي ت�سكل 
147

اخلدمات ال�سحية

للفل�سطينيني من  ال�سحية  للرعاية  الرئي�ص  املزّود  ال�ستة غري احلكومية  م�ست�سفياتها 

ال�سفة الغربية وقطاع غزة. ولكن القيود املفرو�سة على التنقل حتول دون دخول 

الأطباء اأو حتى الفرق الطبية املتنقلة اإىل هذه املناطق. فمثاًل كان فريق �سحي متنقل 

من الأونروا ينفذ زيارتني كل اأ�سبوع اإىل جيب برطعة، وهو اأكب جمتمع حملي من 

تتمكن  مل   2007 �سبتمب  اأيلول/  منذ  ولكن  ن�سمة،   5,600 وي�سكنه  القبيل،  هذا 

. كذلك مدينة 
148

الأونروا من الو�سول اإىل برطعة ومّت تعليق البامج ال�سحية فيها

قلقيلية التي ل يوجد فيها خدمات �سحية متقدمة، ما يدفع �سكانها وعددهم 46 

األف ن�سمة، اإىل العتماد على امل�ست�سفيات يف املدن الأخرى كنابل�ص، والتي بات 

الو�سول اإليها ي�ستغرق ثالث �ساعات ون�سف ال�ساعة، بعدما كان يتجاوز ع�رشين 

 .
149

دقيقة، وذلك ب�سبب احلواجز واحل�سار

اإىل  القد�ص  �رشقي  م�ست�سفيات  اإىل  النتقال  بمُغية  الفل�سطينيون  املر�سى  يحتاج 

وقتًا  ت�ستغرق  معقدة  عملية  خالل  من  عليها  احل�سول  طلبات  وتمُقدم  ت�ساريح، 

طوياًل. فالطبيب املعالج يقدم طلبًا اإىل دائرة الإحالة اإىل اخلارج يف وزارة ال�سحة 

الفل�سطينية التي حتدد اأهلية املري�ص وامل�ست�سفى املطلوب، ثم يحدد املري�ص موعداً 

مع امل�ست�سفى، وبعد ذلك تر�سل دائرة الإحالة، اإىل اخلارج اأو امل�ست�سفى، الطلب 

اإىل الإدارة املدنية الإ�رشائيلية لإ�سدار ت�رشيح لفرتة املوعد اأو اجلراحة. وبالإ�سافة 

يكن  يمُرف�ص،  اأو  �سي�سدر  الذي  الت�رشيح  انتظار  عليه  ينطوي  الذي  ال�سغط  اإىل 

نح لفرتات اأق�رش مما يتطلب العالج، ول �سّيما اإذا كانت هناك �رشورة  للت�ساريح اأن متمُ
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لال�ست�سارات اأو عمليات متعددة. وكثرياً ما ترف�ص طلبات الذكور الذين ترتاوح 

من  كثري  الأمن، ويف  بحجة  ت�ساريح  على  للح�سول  �سنة  15 و30  بني  اأعمارهم 

احلالت، يكون من ال�سعب اأي�سًا على اآباء الأطفال املر�سى اأو اأفراد الأ�رشة احل�سول 

على ت�ساريح ملرافقة املر�سى اإىل القد�ص، وتكون هذه الت�ساريح غري �ساحلة اأي�سًا 

.
150

خالل فرتات الإغالق العام )الأعياد الإ�رشائيلية، حتذيرات اأمنية،...(

 14 الـ  احلواجز  من  فقط  حواجز   3 با�ستخدام  الغربية  ال�سفة  ل�سكان  يمُ�سمح 

اإجراءات  وتكون  والزيتون.   ،Gilo وجيلو  قلنديا،  وهي  القد�ص،  اإىل  للو�سول 

التدقيق �ساقة ويكن للطوابري اأن تكون طويلة ل �سّيما خالل �ساعات الذروة، فقد 

بالن�سبة  �ساعتني، ويكون هذا جمهداً خا�سة  اإىل  لعبور احلاجز  الالزم  الوقت  ي�سل 

اإىل  بالإ�سافة  الإعاقة.  ذوي  اأو  �سيئة  �سحية  حالة  يف  يكونون  الذين  لالأ�سخا�ص 

يمُ�سمح لل�سيارات التي حتمل لوحات فل�سطينية بالنتقال عب  هذه الإجراءات، ل 

احلواجز القائمة على اجلدار لت�سل اإىل �رشقي القد�ص، مما ي�سبب �سعوبات للمر�سى 

�سيارات  اأي�سًا على  ينطبق  امل�سي، وهذا  يعانون من م�ساكل يف  الذين  اأو اجلرحى 

.
151

اإ�سعاف ال�سفة الغربية فهي ممنوعة من دخول القد�ص

كما فر�ست ال�سلطات الإ�رشائيلية قيوداً جديدة يف ال�سفة الغربية تمُلزم املوظفني 

العاملني يف م�ست�سفيات �رشقي القد�ص بدخول القد�ص من خالل ثالثة حواجز معينة 

فقط، بعدما كان يمُ�سمح لهم يف ال�سابق من عبور اأي حاجز، وذلك بو�سع طابع 

على  ويتوجب  الأطباء،  على  الآن  المتياز  هذا  ويقت�رش  ت�ساريحهم.  على  خا�ص 

موظفي امل�ست�سفيات من ال�سفة الغربية عبور احلواجز �سرياً على الأقدام وا�ستخدام 

اإىل امل�ست�سفيات اخلا�سة بهم، مما يرتتب عليه تاأخري  العامة للو�سول  النقل  و�سائل 

.
152

طويل يوؤدي ل�سطراب مزمن يف الأداء الفعال للم�ست�سفيات
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الفل�سطينية،  ال�سحية  وال�سيا�سات  الإعالم  معهد  اأ�سدرها  درا�سة  وك�سفت 

اإىل  الو�سول  يف  �سعوبات  واجهوا  اجلدار  غرب  القاطنني  املر�سى  من   %92 اأنَّ 

من  منعهم  بعد  البوابات  هذه  على  توفوا  بع�سهم  اإن  حتى  ال�سحية،  اخلدمات 

اإىل امل�ست�سفيات، كما حدث عند بوابة دير بلوط حيث توفيت طفلتان  الو�سول 

.
153

بعد اأن و�سعتهما والدتهما على احلاجز

اآلء زواهرة البالغة من العمر ثمانية اأعوام ون�سف هي طفلة 

تعاين من اإعاقة عقلية وج�سدية. تعي�ص اآلء يف منزل عالق ما بني 

اإىل  Har Homa واجلدار، ي�سطر والداها  م�ستوطنة هار حوما 

اأجل  من  ال�سحية  اخلدمات  على  للح�سول  �ساقة  رحلة  اجتياز 

طفلتهما. تقول اأم اآلء:

اإىل  بال�سيارة  ال�سفر  ن�ستطيع  كنا  �سغرية،  اآلء  كانت  عندما 

دقيقة،   15 من  باأقل  الطبيب  لزيارة  �ساحور  بيت  اأو  حلم  بيت 

وكان ذلك قبل بناء اجلدار خارج منزلنا بال�سبط. والآن يجب علينا اأن نذهب اإىل حاجز جيلو، 

اإىل  للو�سول  اأجرة  �سيارة  ن�ستقل  ثم  ذراعينا، ومن  بني  اآلء  الأقدام حاملني  م�سيًا على  ونعبه 

العيادة اأو امل�ست�سفى، وغالبًا ما ي�ستغرق ذلك من �ساعة اإىل �ساعة ون�سف.

مائة مرت من هنا، يف  م�سافة  اأي رعاية طبية لآلء، لكن على  نعي�ص، ل توجد  هنا، حيث 

امل�ستوطنة الإ�رشائيلية، يوجد كل �سيء.

اأقارب لنا يف بيت �ساحور من اأجل  لدينا �ستة اأطفال اآخرين، وهم اأكب �سنًا ويعي�سون مع 

الو�سول اإىل املدار�ص واجلامعات ب�سهولة. يكننا اأن نرى املنزل الذي يكثون فيه من التلة التي 

تقع خارج منزلنا، ولكن من اأجل زيارة اأختهم اآلء التي تعاين من الإعاقة يجب عليهم اأن يقطعوا 

رحلة طويلة عب احلاجز.

الأمم املتحدة، مكتب تن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية، ومنظمة ال�سحة العاملية، مكتب ال�سفة الغربية وقطاع غزة،   ×
اأثر اجلدار على ال�سحة، متوز/ يوليو 2010.
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“اإ�رشائيل” بع�ص املناطق والقرى ذات الأغلبية العربية من اخلدمات  كما حترم 

قبل  من  متخ�س�سني  اأطباء  مع  اأ�سبوعيًا  متنقلة  عيادات  القرى  هذه  وتزور  الطبية، 

قرية  ففي  بذلك.  الإ�رشائيلية  الع�سكرية  القوات  لها  �سمحت  اإن  هذا  الأونروا، 

بوابة  عند  الإ�رشائيلي  الحتالل  جنود  يجل�ص  �ساحور،  بيت  �رشقي  مثاًل،  النعمان 

فولذية مقامة يف و�سط اجلدار، ويفر�سون قيوداً على حرية تنقل �سكانها، الذين 

يف  تتوفر  ل  التي  الأ�سا�سية،  الطبية  اخلدمات  من  ال�ستفادة  على  قدرتهم  تاأثرت 

اأطباء  مع  متنقلة  عيادة  اأ�سبوع  كل  القرية  تزور  كانت  اجلدار  اإقامة  وقبل  القرية. 

ومنذ  لل�سكان.  الطبية  اخلدمات  تقدم  كانت  التي  الأونروا،  قبل  من  خمت�سني 

�سنة 2006، ينع عنا�رش حر�ص احلدود املتواجدين يف احلاجز مرور العيادة املتنقلة، 

مما ي�سطر املر�سى من �سكان القرية للو�سول باإمكاناتهم الذاتية اإىل احلاجز الذي 

يبعد حوايل كيلومرت ون�سف عن بيوتهم، والنتقال من هناك بوا�سطة �سيارة اأجرة 

.
154

اإىل عيادة يف قرية جماورة اأو اإىل امل�ست�سفى يف بيت حلم

تفيد اإح�سائيات م�ست�سفى جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني يف القد�ص املحتلة، 

القادمة من مدن وقرى  50% يف عدد حالت الولدة  بن�سبة  باأن هناك انخفا�سًا 

ال�سفة الغربية، خالل ال�سنتني 2007 و2008، حيث كانت ن�سبة حالت الولدة 

30% من جمموع احلالت امل�سجلة  القادمة من مدن وقرى ال�سفة الغربية ت�سكل 

يف م�ست�سفى الهالل الأحمر يف القد�ص املحتلة، لكنها انخف�ست اإىل 15% ب�سبب 

.
155

�سيا�سات الف�سل والإغالق امل�ستمرة على مدينة القد�ص املحتلة
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اإ�صقاطات م�صار اجلدار

www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_special_focus_july_2010_arabic.pdf :امل�سدر
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عا�سراً: امل�ست�سفيات يف �سرقي القد�س

“من واجب   : اأنَّ على   ،1949 ل�سنة  الرابعة  اإتفاقية جنيف  من   55 املادة  تن�ص 

دولة الحتالل اأن تعمل، باأق�سى ما ت�سمح به و�سائلها، على تزويد ال�سكان باملوؤن 

من  يلزم  ما  ت�ستورد  اأن  الأخ�ص  على  واجبها  ومن  الطبية،  والإمدادات  الغذائية 

 ،
الأغذية واملهمات الطبية وغريها اإذا كانت موارد الأرا�سي املحتلة غري كافية”156

ول يجوز لها اأن متنع مرور هذه امل�ستلزمات، وبا�ستطاعتها تفتي�سها عند العبور اإذا 

كان لديها فعاًل تخوفات اأو ذرائع اأمنية.

منذ حرب �سنة 1967، عمدت “اإ�رشائيل” اإىل تهويد القطاع ال�سحي يف مدينة 

الفل�سطينية  امل�ست�سفيات  لعمل  التعجيزية  واملوا�سفات  القوانني  فو�سعت  القد�ص 

ال�سفة  مناطق  �سائر  يف  متوفرة  غري  طبية  خدمات  توفر  التي  القد�ص،  �رشقي  يف 

الغربية وقطاع غزة. وجراء ذلك، باتت امل�ست�سفيات الفل�سطينية يف القد�ص املحتلة 

حتتوي على 524 �رشيراً فقط، اأي ما ن�سبته 11.2% من جمموع اأ�رّشة امل�ست�سفيات 
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اأو  الأدوية  �رشاء  من  امل�ست�سفيات  نعت هذه  وممُ  ،
157

الغربية وقطاع غزة ال�سفة  يف 

امل�ستلزمات الطبية من مناطق ال�سلطة الفل�سطينية تطبيقًا لقرار تبنته “اإ�رشائيل” يف 

ا�سترياد معدات طبية  القد�ص  2009، يحظر على م�ست�سفيات �رشقي  �سباط/ فباير 

 2008 �سنة  طّبق  م�سابه  قرار  اأعقاب  يف  القرار  هذا  جاء  وقد  الغربية.  ال�سفة  من 

، معللة ذلك باأنها ل ت�ستويف املعايري الإ�رشائيلية، على 
158

على امل�ستح�رشات الدوائية

الرغم من دخول هذه الأدوية وامل�ستلزمات عب املوانئ الإ�رشائيلية بعد املوافقة عليها 

ومطابقتها للموا�سفات املطلوبة اإ�رشائيليًا، وذلك لإحلاق امل�ست�سفيات الفل�سطينية 

ق�رشاً بال�سوق الإ�رشائيلية. وقد ت�سبب ذلك مب�ساكل كبرية للم�ست�سفيات الفل�سطينية 

منها ارتفاع تكاليف املعدات الطبية التي تمُ�سرتى من وكالء اإ�رشائيليني، اإذ اأن قيمتها 

ت�سل اإىل ع�رشة اأ�سعاف الأ�سعار يف م�سانع الأدوية يف ال�سفة الغربية، وهذا فوق 

الذي  الأمر  املحتلة،  القد�ص  يف  املالية  الفل�سطينية  امل�ست�سفيات  واإمكانيات  طاقة 

 .
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يهدد بقاءها

اخلريية  املقا�سد  جمعية  م�ست�سفى  افتتح   ،1968 �سنة  حزيران  يف 

الإ�سالمية يف مدينة القد�ص املحتلة، وكانت الغاية منه ا�ستقبال احلالت 

املر�سية ال�سعبة من ال�سفة الغربية وقطاع غزة بمُعيد الحتالل الإ�رشائيلي.

اإل اأن امل�ست�سفى ويف �سنواته الأخرية، بات يعاين من م�ساكل جمة 

و�سل  هائل  مايل  عجز  يف  ت�سببت  والتي  اخلانقة  املالية  الأزمة  اأهمها 

انخفا�ص عدد  اأ�سبابها  اأهم  12 مليون دولر، كان  اإىل   2009 �سنة  يف 

املر�سى ب�سبب الإجراءات الحتاللية، ومنها بناء اجلدار العازل الذي 

ت�رشيحًا  يتطلب ذلك  للغاية، حيث  امل�ست�سفى �سعبًا  اإىل  واملوظفني  واملرافقني  املر�سى  جعل و�سول 

ر�سميًا، وكثري من املر�سى ل ي�ستطيعون ا�ست�سدار مثل هذه الت�ساريح. هذا عدا الأزمات املالية التي 

عانت منها ال�سلطة يف ال�سنوات ال�سابقة، والتي يعتمد امل�ست�سفى بن�سبة 60% عليها.

فريق العون ال�سحي الدويل، م�ست�سفى املقا�سد يف القد�ص.. خدمات نوعية رغم العجز املايل، 2009/5/10، انظر:  ×
http://www.pimacare.net/news_details.php?id=1021 
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�سنوات  عدة  منذ  املحتلة  القد�ص  يف  الفل�سطينية  امل�ست�سفيات  تواجه  كما 

اإليها  ي�سلون  الذين  املر�سى  عدد  يف  امل�ستمر  النق�ص  وهي  اأخرى،  مع�سلة 

اإعطاء  ورف�ص  املرور  ومنع  الإغالق  مثل  املتبعة،  الإ�رشائيلية  ال�سيا�سات  ب�سبب 

اإىل  ي�سلون  الذين  املر�سى  عدد  وانخف�ص  اأمنية.  بحجج  للمر�سى  الت�ساريح 

م�ست�سفى  اإح�سائيات  وتفيد   .2003 �سنة  تقريبًا  الن�سف  اإىل  امل�ست�سفيات  تلك 

املقا�سد اأن عدد املر�سى النزلء قد انخف�ص من 15,858 �سخ�سًا �سنة 1992 اإىل 

اأ�سارت تلك الإح�سائيات اإىل انخفا�ص عدد  2008. كما  11,579 �سخ�سًا �سنة 

مر�سى الطوارئ من 33,124 مري�سًا �سنة 2002 اإىل 17,779 مري�سًا �سنة 2008، 

.
160

واأن هذه الأعداد م�ستمرة يف النخفا�ص

الذين  غزة،  قطاع  مر�سى  من   %48 حوايل  الإ�رشائيلية  ال�سلطات  منعت  لقد 

الغربية  ال�سفة  م�ست�سفيات  يف  والت�سخي�سية،  العالجية  اخلدمات  اإىل  يحتاجون 

�سنة  فقط  مري�سًا   624 حتويل  مّت  حيث  اإليها.  الو�سول  من  القد�ص  وم�ست�سفيات 

2006، يف حني مّت حتويل 1,206 مر�سى �سنة 2005. كذلك، مّت منع حوايل %18 

مّت  القد�ص، حيث  م�ست�سفيات  للعالج يف  الو�سول  الغربية من  ال�سفة  من مر�سى 

 2005 �سنة  املحولني  عدد  كان  حني  يف   ،2006 �سنة  فقط  مري�سًا   5,682 حتويل 

 .
161

حوايل 6,917 مري�سًا

وتواجه امل�ست�سفيات الفل�سطينية يف مدينة القد�ص مع�سلة نق�ص الكفاءات الطبية 

الإ�رشائيلية  ال�سلطات  اإعطاء  ورف�ص  املرور،  ومنع  الإغالق،  ب�سبب  املتخ�س�سة 

قطاع  اأو  الغربية  ال�سفة  التي حتمل هويات  الطبية  الكفاءات  للكثري من  الت�ساريح 

غزة. اإذ اإنَّ عدد الكفاءات الطبية التي حت�سل على ت�ساريح من �سلطات الحتالل 

للعمل يف امل�ست�سفيات الفل�سطينية يف القد�ص املحتلة اأقل بكثري من عدد املتقدمني 

.
162

للح�سول على تلك الت�ساريح
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اأحد ع�سر: التاأمني ال�سحي

ين�ص قانون تاأمني ال�سحة الر�سمي الذي مّت ت�رشيعه يف “اإ�رشائيل”، يف اجلملة الأوىل 

اإ�رشائيل  الر�سمي كل مواطن يف دولة  ال�سحي  التاأمني  قانون  “يّكن  اأن:  منه على 

 .
من احل�سول على خدمات �سحية ر�سمية، عن طريق اأحد �سناديق املر�سى”163

ولكن “اإ�رشائيل” ت�سع �رشوطًا تعجيزية جتعل الدخول اإىل اأحد �سناديق املر�سى من 

اأ�سعب الأمور، �سعيًا منها ملنع الفل�سطينيني من ال�ستفادة من هذه ال�سناديق. ففي 

رث ق�سوا نحبهم لعدم �سماح �سلطات الحتالل لهم بتلقي العالج  القد�ص مر�سى كمُ

البلدية  حدود  خارج  باتوا  اأو  القد�ص،  هوية  يحملون  ل  لأنهم  م�ست�سفياتها،  يف 

تاأمينات  يتبعه من  الوطني وما  بالتاأمني  النتفاع  بفعل اجلدار فهم ل يلكون حّق 

اأخرى، اأو اأن هذا التاأمني قد قامت ال�سلطات الإ�رشائيلية باإلغائه ب�سبب اإقامة املنتفع 

به خارج حدود القد�ص لأكرث من �ستة اأ�سهر، هذا عدا تغريه بالنتظار �سهراً عن كل 

“اإ�رشائيل”  اإعادة انتفاعه بالتاأمني ال�سحي. وتنتهج  �سنة يق�سيها خارج البالد ليتم 
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هذه املمار�سات الالاأخالقية لتهجري ال�سكان املقد�سيني من اأر�سهم اأماًل يف ال�ستيالء 

عليها وتهويدها، وباتت و�سيلتها ال�سغط والت�سييق والإهانة باإجبار املقد�سي مهما 

ح�سل على �سهادات جامعية، اأو مهما كانت احلالة املر�سية التي يعاين منها �سواء 

كان م�سنًا عجوزاً اأو �سيدة اأو �سابًا يف مقتبل العمر، بالعمل كعامل نظافة ليتمكن من 

. وهذا �ساعف 
164

النتفاع بالتاأمني الوطني الذي تتعلق به كافة اخلدمات ال�سحية

من معاناتهم حيث يقفون مبواجهة اأمرين اأحدهما اأق�سى واأ�سعب من الآخر اأولهما 

الو�سع القت�سادي ال�سيء، والثاين احلرمان من دخول امل�ست�سفيات لعدم امتالكهم 

حّق النتفاع بالتاأمني.

اأنَّ 68% من الفل�سطينيني من الفئة العمرية �ستني   وت�سري بع�ص الإح�سائيات، 

تاأمينًا  يلكون  فقط  منهم   %51 لكن  مزمنة،  اأمرا�ص  من  يعانون  فوق  وما  عامًا 

مكماًل )خدمات طبية اإ�سافية بالإ�سافة لتلك امل�سمولة يف �سلة اخلدمات ال�سحية 

، و42% من فل�سطينيي 48 ي�سطرون اأحيانًا 
165

الأ�سا�سية( مقابل 85% من اليهود

للتخلي عن اأدوية حيوية ب�سبب كلفتها املادية على الرغم من اأنها مدعومة مبوجب 

.
166

قانون التاأمني ال�سحي

اإنَّ هذه املمار�سات الإ�رشائيلية بالإ�سافة اإىل رف�ص “اإ�رشائيل” العرتاف بع�رشات 

الفل�سطينية،  الكثافة  ذات  واملناطق  املحتل،  النقب  يف  الفل�سطينية  القرى  من 

وامتناعها عن تزويدها باخلدمات الأ�سا�سية ومنها ال�سحية، وعدم مبادرتها اإىل بناء 

اأو  م�ست�سفيات فيها، جتعل من الفل�سطيني م�سطراً، عند حاجته للخدمات الطبية 

ال�سحية للتوجه اإىل اأقرب مركز اأو م�ست�سفى يف امل�ستعمرات اليهودية. وعندها تبداأ 

معاناته مع اجلدار الفا�سل واحلواجز الع�سكرية الإ�رشائيلية، التي من هدفها اإجبار 

الفل�سطينيني اأ�سحاب الأر�ص على ترك قراهم واأرا�سيهم متهيداً لال�ستيالء عليها.
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احل�صول على عالج طبي لي�س تهديداً للدولة

رانيا جربوع، وهي اأم لثالثة اأولد من القرية العربية عني رافا بقرب اأبو غو�ص 

يف فل�سطني املحتلة �سنة 1948. تزوجت عندما كانت يف �سن الـ 14، ومل ت�ستطع 

ا�ست�سدرت  �سنني  ب�سع  م�سي  بعد  لكن  هوية.  اآنذاك  ت�سدر  اأن  حداثتها  ب�سبب 

اإ�رشائيلي  اأن زوجها مواطن  بالرغم من  بطاقة هوية كواحدة من �سكان بيت حلم 

من مواليد يافا. 

الكبد،  بالتهاب حاد يف  اأ�سيبت جربوع  ال�سغرية  بابنتها  عندما كانت حاماًل 

وا�سطرت اإىل اإزالة كي�ص املرارة. اأنفقت على عالجها بنف�سها، ومل تقبل اأي جهة 

تاأمينها طبيًا لأنها لي�ست مواطنة اإ�رشائيلية. ل تعتقد جربوع اأنها تهديد لـ“اإ�رشائيل”، 

وتقول: “كيف اأهددها واأنا اأعي�ص مع زوجي واأبنائي فيها؟ هل احل�سول على عالج 

طبي تهديد للدولة؟ ل اأعتقد”.

ي�سكن يف “اإ�رشائيل” نحو 15 األف فل�سطيني ل ي�ستطيعون احل�سول على جن�سية 

ول ي�ستحقون اخلدمات ال�سحية واأكرثهم من الن�ساء.

اإ�رشائيل،  لدولة  تهديداً  لي�ص  طبي  عالج  على  احل�سول  الفل�سطيني،  الإعالم  مركز   ×

2008/6/26، انظر:
http://www.palestine-pmc.com/arabic/inside1.asp?x=3284&cat=4&opt=1
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بع�س املمار�سات االإ�سرائيلية التي تزيد من  اثنا ع�سر: 

اأعداد املر�سى الفل�سطينيني   

1. معتقل النقب ال�صحراوي:

من  خا�سة  بطريقة   1988/3/17 يف  اأن�سئ  الإ�رشائيلية  ال�سجون  اأكب  هو 

املعتقلني،  مع  التعامل  واآلية  وامل�سمون  وال�سكل  اجلغرايف  املكان  اختيار  حيث 

اأهداف  تعددت  م�ستفي�سة.  درا�سة  بعد  بل جاء  عفويًا  الختيار  هذا  يكن  مل  اإذ 

مدى  ولقيا�ص  بيئية  لتجارب  املعتقلني  ا�ستخدام  منها  املنطقة،  تلك  يف  اإقامته 

وعلى  البيئة  على  ال�سامة  وخملفاته   Dimona reactor ديونة  مفاعل  تاأثري 

انت�سار  يف�رش  ما  وهذا  اأمرا�ص.  من  يمُ�سيبهم  اأن  يكن  وما  هناك،  الب�رش  حياة 

وكذلك  الأ�رشى،  اأو�ساط  بني  عديدة  ت�سمم  وحالت  وخبيثة  غريبة  اأمرا�ص 

ممن  حتررهم،  بعد  املعتقلني  على  واخلبيثة  اخلطرية  الأمرا�ص  بع�ص  ظهور  يمُف�رش 



102

التجربة  بدرا�سة  “اإ�رشائيل”  وتقوم  النقب”.  “معتقل  املعتقل  ذلك  يف  عا�سوا 

التحرر  بعد  ومتابعة حالتهم  اعتقالهم،  اأثناء  هناك  املعتقلون  به  ي�ساب  قد  وما 

وظواهر  اأمرا�ص  من  به  ي�سابون  قد  وما  عليهم  تطراأ  التي  ال�سحية  والتغريات 

هناك  اجلنود  مع  التعامل  منها يف  والدرو�ص  العب  وا�ستخال�ص  عر�سية،  �سحية 

.
167

الأمرا�ص تلك  لتجنبهم  لهم  تمُعطى  م�سادة  لقاحات  واإيجاد 

�سجن النقب ال�سحراوي الإ�رشائيلي 

ي�سميه  كما   ”3 “اأن�سار  معتقل  اأو 

رموز  اأحد  يمُعدُّ  والذي  الفل�سطينيون، 

البط�ص الإ�رشائيلي بالفل�سطينيني.

كما يفتقر املعتقل لأدنى مقومات احلياة الب�رشية، اإذ تنت�رش بني اأو�ساط املعتقلني 

املناخية �سيفًا و�ستاًء،  الأجواء  ق�ساوة  اإىل  اإ�سافة  الزواحف واحل�رشات والأفاعي، 

.
168

وما قد ي�سببه ذلك من اأمرا�ص عديدة للمعتقلني

كما تقوم “اإ�رشائيل”، باعرتاف وزارة البيئة الإ�رشائيلية، عب تقرير ن�رشته، بدفن 

النفايات النووية ملفاعل ديونة ومادة الأ�سب�ست asbestos التي توؤدي اإىل الإ�سابة 

.
169

باأمرا�ص �رشطانية، يف منطقة النقب، وهذ ما يرفع ن�سبة املر�سى

ي�سار اإىل اأن معتقل النقب ال�سحراوي والذي افتمُتح يف اأعقاب اندلع النتفا�سة 

الفل�سطينية الأوىل، وغالبًا ما ا�ستخدم لنفي القيادات الفل�سطينية املنا�سلة وعزلهم، 

واعتب من اأ�سواأ ال�سجون الإ�رشائيلية من حيث موقعه ال�سحراوي و�رشوط العتقال 
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1996 حتت مطالبة و�سغط موؤ�س�سات  �سنة  اإغالقه منت�سف  مّت  اإدارته،  وممار�سات 

حقوقية واإن�سانية دولية اإل اأن ال�سلطات الإ�رشائيلية عادت وافتتحته ع�سية النتفا�سة 

املعتقلني،  من  الآلف  دخله   2010 �سنة  بداية  وحتى  التاريخ  ذلك  ومنذ  الثانية. 

وا�ست�سهد بداخله ت�سعة معتقلني غالبيتهم نتيجة الإهمال الطبي، فيما كان يوجد 

.
فيه قرابة 2,400 معتقل يف مطلع 1702010

بال�صكان  املاأهولة  الأرا�صي  يف  البيئة  �صّد  الإ�رشائيلية  املمار�صات   .2
الفل�صطينيني:

يعاين الفل�سطينيون ب�سورة دائمة من التلوثات البيئية املختلفة امل�سببة لالأمرا�ص، 

واأغلب هذه التلوثات واأخطرها هي اإقامة “اإ�رشائيل” العديد من امل�سانع الكيماوية 

يف الأماكن ال�سكنية الفل�سطينية.

 تلوث البيئة واملياه ودفن النفايات و�رشقة الرمال، كلها ظواهر خطرة، ت�سبب 
َّ
اإن

تهدد  وهي  اأخطارها،  ومدى  انت�سارها  حدود  توقع  لأحدٍ  يكن  ل  بيئية  كارثة 

ب�سكل حقيقي م�ستقبل الفل�سطينيني واأر�سهم. ولعل الأكرث خطورة منها الكميات 

الكتلة ال�ستيطانية  الهائلة من النفايات التي دفنتها “اإ�رشائيل” يف قطاع غزة قرب 

غو�ص قطيف Gush Katif وي�سل حجمها اإىل 50 األف طن من النفايات. ول تقل 

خطورة عن هذه النفايات اآثار �رشقة 15 مليون طن من الرمال التي تمُعّد ثروة طبيعية 

مهمة للفل�سطينيني.

وقد جتاوبت الأمم املتحدة مع طلب الفل�سطينيني اإر�سال خبائها عند ان�سحاب 

النفايات  و�سعية  عن  تقرير  واإعداد  املنطقة،  ملعاينة  غزة،  قطاع  من  الإ�رشائيليني 

اأن  من  الرغم  على  اأ�رشار  من  يكن  ما  باأقل  لإخالئها  الأف�سل  وال�سبل  املدفونة 

اإىل  نظراً  ال�سكان  بني  تنت�رش  بداأت  اأ�رشارها  اأن  يوؤكدون  الفل�سطينيني  املخت�سني 

ارتفاع ن�سبة الأمرا�ص بني الأطفال، خ�سو�سًا �رشطان الدم.
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لدفن  الأف�سل  تمُعّد  املنطقة  هذه  اأن  “اإ�رشائيل”  وجدت  النتفا�سة  اندلع  قبل 

النفايات وغريها من املواد غري ال�ساحلة لال�ستعمال، وحتى تخفي حقيقة ما تفعله 

اأعلنت اأنها منطقة غري �ساحلة لل�سكن، ثم با�رشت اآلياتها بحفر نحو خم�سة اآلف 

مرت مربع بعمق ثالثني مرتاً، كانت مملوءة بالرمال والطني ومّت و�سع النفايات مكانها.

النفايات  تكرير  اإعادة  على  �سنة  ثالثني  من  اأكرث  منذ  “اإ�رشائيل”  عملت  لقد 

البعيدة  الأرا�سي  بها يف  تلقي  التي  النفايات  اأما  املجالت،  وت�سنيعها يف خمتلف 

لال�ستعمال  ال�ساحلة  غري  النفايات  فهي  الفل�سطينيني  من  والقريبة  م�ستوطنيها  عن 

النفايات امل�سعة وغريها والتي ت�سبب الأمرا�ص  بالنفايات اخلطرة، مثل  واملعروفة 

والتلوث البيئي. اإن اخلطر من دفن هذه النفايات كبري حتى واإن كانت من النوع 

ال�سالح لال�ستعمال. وتكمن خطورة هذه النفايات يف و�سولها اإىل اخلزان اجلويف 

ملياه قطاع غزة. ومع موا�سلة هطول الأمطار تنجرف النفايات مع املياه اإىل العمق 

وتتحلل وتلوث منطقة كبرية، الأمر الذي يوؤثر مبا�رشة على مياه ال�رشب. 

اإنَّ الو�سع الذي يعي�سه فل�سطينيو ال�سفة ل يقل خطورة عن و�سع قطاع غزة، 

اإىل  ملوثة  م�سانع  ونقل  من جهة،  النووي  ديونة  مفاعل  من  املنطقة  قرب  اإن  بل 

مناطق فل�سطينية يف ال�سفة مثل طولكرم واخلليل اأديا اإىل تدهور خطري يف الأو�ساع 

ال�سحية. ومل تقت�رش املمار�سات الإ�رشائيلية على هذا احلال بل منعت الفل�سطينيني 

من ا�ستخدام مكب النفايات اخلا�ص الذي اأقيم بتمويل من الحتاد الأوروبي وبلغت 

مناطق  النفايات يف  اإىل و�سع  الفل�سطينيون  ا�سطر  10 ماليني دولر، مما  تكاليفه 

قريبة من ال�سكن، وهو ما يوؤثر على �سحتهم.

اأجرت  امل�سانع من منطقة طولكرم وقد  لنقل هذه  الفل�سطينية  ال�سلطة  عملت 

درا�سة خا�سة حول اأ�رشارها. واحتفظت �سلطة جودة البيئة يف ال�سلطة الفل�سطينية 
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بوثائق ومرا�سالت بني جمل�ص م�ستعمرة �سنعوز Sana Oz القريبة من هذه امل�سانع 

واأ�سحابها، تفيد باأن هذه امل�سانع لن توؤثر يف �سكان هذه امل�ستعمرة كون الرياح 

تهب باجتاه ال�رشق، واإذا حتول اجتاه الرياح، فاإن اأ�سحاب امل�سانع يلتزمون وقف 

العمل طوال الوقت.

طراأ  اإذ  الفل�سطينيني  �سحة  على  املنطقة  خماطر  والأبحاث  الدرا�سات  واأثبتت 

اجلهاز  واأمرا�ص  الأطفال،  بني  خ�سو�سًا  ال�رشطان  مر�سى  ن�سبة  يف  كبري  ارتفاع 

يقوم  امل�سانع  اأحد  اأنَّ  خ�سو�سًا  ال�سدرية.  والأمرا�ص  والعيون  واجللد  التنف�سي 

باإنتاج الغاز املعقم للرتبة واملحرم دوليًا حيث تنتج منه �سموم ودخان اأ�سود، ما توؤثر 

.
171

يف �سحة الفل�سطينيني اإىل جانب الأ�رشار البيئية الكبرية التي يحدثها

هواء  اأن  فنلندية،  ملنظمة  درا�سة  اأظهرت 

جنوب  مناطق  يف  ال�سنة  اأيام  من   %95

من  املنبعثة  بالإ�سعاعات  ملوثة  فل�سطني 

درا�سات  واأن  الإ�رشائيلي،  ديونة  مفاعل 

وانت�سار  الإجها�ص  حالت  تكرر  اأظهرت 

والدماغ  والكبد  والعظم  الدم  �رشطانات 

والبنكريا�ص والثدي والرحم والعيون والعقم 

والقلب بن�سب متفاوتة. هذا بالإ�سافة اإىل اأن 

الإ�سعاعات النووية توؤثر ب�سكل كبري على اجلينات الوراثية لالإن�سان “مما يت�سبب يف 

تزايد حالت الت�سوه اخللقي لالأجنة يف مناطق جنوب اخلليل”.

اجلزيرة.نت، 2009/7/21.  ×
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خامتة

تت�سع الفجوة بني ال�سكان العرب واليهود يف “اإ�رشائيل” يف معايري احلق يف تاأمني 

ال�سحة، ب�سكل يوؤدي لال�ستنتاج اأن “اإ�رشائيل” مل تكن ت�سعى لتحقيق امل�ساواة بل 

لرت�سيخ التمييز بني الطرفني، على الرغم من اأن احلق يف ال�سحة مثبت ومن�سو�ص 

عليه يف مواثيق واإعالنات دولية عديدة.

مل ترتدع “اإ�رشائيل” عن اإعاقة و�سول املري�ص الفل�سطيني اإىل الأماكن ال�سحية 

بحق  تعرتف  التي  الإن�سانية  الدولية  واملواثيق  بالقوانني  اعرتافها  من  الرغم  على 

الإن�سان يف احلياة وال�سحة والطبابة وال�ست�سفاء، وكذلك مل ترتدع عن ممار�ستها 

املري�ص  الفل�سطيني  العربي  الإن�سان  بني  ال�سحية،  اخلدمات  يف  العن�رشي  للتمييز 

وبني الإن�سان اليهودي الإ�رشائيلي املري�ص، الذي ت�سمن له احلق يف الطبابة ذات 

الطبابة،  من  املري�ص وحرمانه  الأ�سري  تعذيب  اأي�سًا يف  ترتدع  ومل  العالية،  اجلودة 

وهو الذي يعاين خلف ق�سبانها مرارة ال�سجن واملر�ص معًا.
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جميع  حّق  من  ال�سحة  اأنَّ  على  تن�ص  التي  القانونية  املواد  جميع  من  وبالرغم 

هذه  كافة  “اإ�رشائيل”  ت�رشب  متييز،  دون  و�سيوخًا،  اأطفاًل  ون�ساًء،  رجاًل  النا�ص 

اخلدمات  يف  امل�ساواة  عدم  خالل  من  احلائط،  بعر�ص  الدولية  واملواثيق  القوانني 

ال�سحية بني العرب واليهود، ونرى ذلك بو�سوح من خالل معدل ن�سب وفيات 

للوفيات،  العامة  والن�سبة  املر�ص  انت�سار  ون�سبة  العمر،  متو�سط  ومعدل  الأطفال، 

والأمرا�ص املزمنة.

وكما  الرابعة،  جنيف  اتفاقية  يف  املتعاقدة  الأطراف  الدول  على  يجب  ولهذا 

اإجراء ت�رشيعي يلزم لفر�ص عقوبات جزائية  اأي  “تتخذ  اأن  146 منها،  تن�ص املادة 

فعالة على الأ�سخا�ص الذين يقرتفون اأو ياأمرون باقرتاف اإحدى املخالفات اجل�سيمة 

املادة  تن�ص  وكما  اقرتفت،  لأنها  “اإ�رشائيل”،  هي  واملخالف  التفاقية...”،  لهذه 

147 من التفاقية نف�سها، “الإ�رشار اخلطري بال�سالمة البدنية اأو بال�سحة”، ومل تلتزم 

باأحكام التفاقية التي اعرتفت بها.

ترتقي  املر�سى  بحق  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  اخلطرية  النتهاكات  اإنَّ 

“اإ�رشائيل” لرتكاب  وتبيرات  الإن�ساين.  الدويل  للقانون  وفقًا  اإىل جرائم حرب 

اجلرائم املختلفة بحق الفل�سطينيني غري مقبولة على الإطالق، لأن �سبب عدم الأمن 

يكون  واملقد�سات  الأر�ص  نف�سه، وبزوال الحتالل وحترير  وغيابه هو الحتالل 

هناك اإمكانية حقيقية لالأمن وال�ستقرار.
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عامًا(،   77( �سحيب  �سليم  حممد  منر  اأدخل 

ق�سم  اإىل  غزة،  مدينة  يف  ال�سبة  حي  �سكان  من 

غزة،  يف  ال�سفاء  م�ست�سفى  يف  املركزة  العناية 

قلبية  بنوبة  اإ�سابته  اإثر  على   ،2007/10/21 يف 

الأطباء  قرر  ال�سحية  حالته  خلطورة  ونظراً  حادة، 

 Barzilai بارزيالي  م�ست�سفى  يف  للعالج  حتويله 

Hospital يف “اإ�رشائيل”. وقال ناه�ص، جنل الفقيد:

من  له  مرور  ت�رشيح  على  ح�سولنا  بعد  وذلك  حانون  بيت  معب  اإىل  توجهنا 

باجتاه  الإ�سعاف  �سيارة  �سائق  تقدم  املعب،  اإىل  الإ�رشائيلية، وفور و�سولنا  ال�سلطات 

اجلانب الإ�رشائيلي غري اأن �سيارة الإ�سعاف تعر�ست لإطالق النريان جتاهها من قبل 

اجلنود املتواجدين يف املعب، مما ا�سطر ال�سائق اإىل العودة، ومل نتمكن من الدخول يف 

ذلك اليوم على الرغم من خطورة حالة اأبي ال�سحية. ويف اليوم التايل، عدنا بوا�سطة 

�سيارة اإ�سعاف فل�سطينية، وذلك بعد اإجراء وزارة ال�سحة تن�سيقًا جديداً مع �سلطات 

الحتالل يف املعب. وا�سطرت �سيارة الإ�سعاف لالنتظار ملدة ثالث �ساعات، حتى 

�سمحت �سلطات الحتالل ل�سائقها بالتقدم اإىل داخل اجلانب الإ�رشائيلي من املعب، 

باإجراء  املعب  موظفو  خاللها  قام  �ساعتني،  املعب  داخل  يف  لالنتظار  ا�سطررنا  ثم 

الفح�ص الأمني ل�سيارة الإ�سعاف، وو�سعوا اأبي على الأر�ص، حتت اأ�سعة ال�سم�ص 

لنحو �ساعة، على الرغم من و�سعه ال�سحي الذي كان يتدهور. وبعد انتهاء الفح�ص 

الأمني طلبت �سلطات الحتالل يف املعب اإعادته اإىل غزة، غري اأنه فارق احلياة وتويف 

قبل عودة �سيارة الإ�سعاف اإىل داخل املعب.

نافذة اخلري، مر�سى غزة.. 18 �سحية والبقية تاأتي، 2007/11/25، انظر:  ×

www.insanonline.net/news_details.php?id=2011
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