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سمير حسن *
ربما ظهر للبعض أنه من باب املغاالة القول
إن ضــربــة إيـ ــران ال ـصــاروخ ـيــة عـلــى الـقــاعــدة
العسكرية األميركية في بغداد ،هي بموازاة
َ
ضربة الــواليــات املتحدة األميركية لقنبلتي
هـيــروشـيـمــا ون ــاغ ــازاك ــي ع ــام  ،١٩٤٥الـلـتــن
انتهت بهما الحرب العاملية الثانية .بالتأكيد،
ُ
تعتبر موازاة الضربتني من باب املغاالة ،في
مــا لــو أخــذنــا فــي االع ـت ـبــار تــأثـيــر وق ــوة كل
ضربة على املستوى العسكري ،والتدميري.
ّ
ل ـكــن الـضــربـتــن مـتــوازيـتــان فــي مــا تعنيانه
على املستوى االستراتيجي.
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة ب ـ ــرزت كـقــوة
ض ــارب ــة كـ ـب ــرى ف ــي الـ ـع ــال ــم ،ع ـق ــب دخــول ـهــا
الحرب العاملية الثانية .قبل ذلــك ،قــاد العالم
محور الحلفاء االستعماري (حلف بريطانيا
ـ فرنسا) ،وإلى جانبه االتحاد السوفياتي في
مواجهته الـكـبــرى مــع أملــانـيــا الهتلرية .وفي
ّ
خضم الحرب العاملية الثانية ،أخذت الواليات
املـتـحــدة تلعب دور الحلف الـغــربــي ،وتتبوأّ
صدارته بعدما أنهكت الحرب العاملية األولى،
وال ـثــان ـيــة ،ال ـح ـلــف االس ـت ـع ـمــاري األوروبـ ـ ــي،
ّ
فتصدرت الواليات املتحدة األميركية زعامة
ُ
ّ
الـعــالــم ال ـغــربــي ،وتـ ــوج دورهـ ــا فــي املــواجـهــة
ال ـح ــادة م ــع ال ـي ــاب ــان ،وع ـجــزهــا ع ــن إخـضــاع
هـ ـ ــذه األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،الـ ـت ــي اسـ ـتـ ـخ ــدم ــت أسـ ـل ــوب
«ال ـكــام ـي ـكــاز» االن ـت ـح ــاري م ــن ال ـج ــو ،وال ــذي
أن ـه ــك س ـفــن ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،وب ــوارج ـه ــا،
بضربات «كاميكاز» متتالية ،فلجأت أميركا
ع ـنــدهــا إل ــى آخـ ــر ،وأخ ـط ــر سـ ــاح ،ل ــم يسبق
ُ
أن اس ــت ـخ ــدم ،وه ــو ال ـس ــاح الـ ـن ــووي ،فألقت
َ
م ـن ــه ال ـق ـن ـب ـل ـتــن ال ـش ـه ـيــرتــن ع ـل ــى مــدي ـنــتــي
هيروشيما ونــاغــازاكــي ،اللتني أبادتهما في
ل ـح ـظــات .والـحـقـيـقــة ،أن ــه ُي ـسـ ّـجــل لـلــواليــات
امل ـت ـحــدة ت ـقـ ّـدم ـهــا ع ـلــى أي ارتـ ـك ــاب آخ ــر في
العالم ،بهذه الوحشية التي قضت بلحظات
على مئات اآلالف من البشر ،ولم يكن من وازع
ّ
بتصدر العالم.
أمامها لتحقيق غايتها
ل ـقــد وض ـع ــت الـقـنـبـلـتــان ال ـن ــووي ـت ــان أمـيــركــا
فـ ــي صـ ـ ـ ــدارة الـ ـع ــال ــم ،ول ـ ــم ي ـع ــد أح ـ ــد ي ـجــرؤ
عـ ـل ــى م ـج ــاب ـه ـت ـه ــا ب ـس ـب ــب ال ـ ـخـ ــوف ال ـن ــاج ــم
ع ــن الـقـنـبـلـتــن ال ـل ـتــن أرع ـب ــت بـهـمــا ال ـعــالــم،
ولــوال نمو االتـحــاد السوفياتي كقوة نووية

كبيرة ،الستباحت الــواليــات املتحدة العالم،
تمامًا مثلما استباحته عند سقوط االتحاد
السوفياتي عام .١٩٩٠
رب ـمــا صـ ّـحــت مـقــارنــة كـمـيــة الـقـصــف الـهــائــل
الذي مارسته أميركا في َ
حربيها على العراق،
بالقنبلتني النوويتني ،لكن في ما عدا ذلك ،لم
يسبق أن استخدم العنف العسكري املعادي
للجنس الـبـشــري ،كـمــا استخدمته الــواليــات
املتحدة األميركية ضد هيروشيما وناغازاكي.
َ
ينك الضربتني ،خضع العالم للهيمنة
بعد ت ِ
ّ
األم ـيــرك ـيــة امل ـتــوح ـشــة ،بـيـنـمــا ل ـعــب االت ـحــاد
السوفياتي دور املقيم للتوازن االستراتيجي

ال ـ ـنـ ــووي م ـع ـه ــا ،ع ـل ــى ق ــاع ــدة املـ ـق ــاوم ــة غـيــر
املـ ـب ــاش ــرة لـ ـه ــا ،ولـ ـي ــس ع ـل ــى بـ ــاب امل ـجــاب ـهــة
العسكرية املـبــاشــرة ،فكانت الـحــرب ال ـبــاردة،
ّ
تتجرأ
ولم يشهد العصر األميركي قوة عاملية
على الهجوم على الواليات املتحدة عسكريًا،
وبشكل مباشر .وبذلك ،أصبحت هذه األخيرة
ّ
بعبع العالم ،من دون منازع ،وظلت منذ عام
 ١٩٤٥وحتى نهاية عــام  ،٢٠١٩الـقــوة التي ال
ّ
تتجرأ أيــة قــوة أخــرى على مجابهتها بشكل
علني ومباشر.
لكن بعد اغتيال الشهيدين قاسم سليماني
وأب ــو امل ـهــدي امل ـه ـنــدس ،وصـحـبـهـمــاّ ،
وجـهــت

إيــران ضربة غير مسبوقة لألميركي بقصف
سبق
قاعدته في بغداد بصواريخ .وكانت قد ّ
لها أن أعلنت عن ّنيتها القيام بذلك ،فتبنت
ّ
متوعدة باملزيد ،إضافة إلى مطالبتها
العمل
واشنطن باالنسحاب العسكري مــن الـشــرق ـ
غربي آسيا.
بهذا املعنى ،يمكن القول إن الضربة اإليرانية
َ
ل ــأمـ ـي ــرك ــي تـ ـ ـ ـ ــوازي ق ـن ـب ـل ــت ــي ه ـي ــروش ـي ـم ــا
وناغازاكي ،فمثلما صعدت الواليات املتحدة
بــواسـطـتـهـمــا لـلـسـيـطــرة ع ـلــى ال ـع ــال ــم ،ب ــدأت
ت ـت ـس ــاق ــط ه ـي ـب ـت ـهــا ب ــالـ ـص ــواري ــخ اإلي ــرانـ ـي ــة
ال ـت ــي أوص ـل ــت ال ـت ـح ـ ّـدي ألم ـي ــرك ــا ،ألول مــرة

َ
يمكن القول إن الضربة اإليرانية لألميركي توازي قنبلتي هيروشيما وناغازاكي (أ ف ب)

م ـنــذ الـ ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة ال ـث ــان ـي ــة ،إلـ ــى ذروت ـ ــه،
واآلتي أعظم .القنبلتان اللتان رفعتا أميركا،
سقطت هيبتهما بالصواريخ اإليرانية ،كذلك
هيبة الــدولــة الـقــاذفــة لهما ،ودخــل العالم مع
ال ـصــواريــخ اإليــران ـيــة ،واألخـ ــرى املــرتـقـبــة ،إن
مـبــاشــرة مــع إي ــران ،أو بـصــورة غير مباشرة
ّ
مع حلفائها ،مرحلة جديدة من الصراع ،أقل
عناوينه خــروج الــواليــات املتحدة األميركية
من الشرق.
ق ـي ــل ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـ ـتـ ـ ّـرهـ ــات عـ ــن ال ـض ــرب ــات
اإلي ــرانـ ـي ــة ،إذ ث ـ ّـم ــة م ــن اع ـت ـبــرهــا ات ـف ــاق ــا مع
الــواليــات املـتـحــدة ،التي سمحت بها ترضية
إلي ـ ـ ـ ــران ،وك ـب ـح ــا ل ـب ـل ــوغ م ــرح ـل ــة ح ـ ــرب غـيــر
وثمة من قــال إن إيــران ّ
مــرجـ ّـوةّ .
تعمدت أن ال
تصيب الجنود األميركيني بأذى تاركة الباب
مفتوحًا أمــام الـحــوار ،إلــى ما هنالك من كالم
خارج عن سياق الصراعات التاريخية.
مـ ـ ّ
ـرددو ه ــذا ال ـكــام ف ـئــات ،منهم مــن ال يريد
االع ـ ـ ـتـ ـ ــراف بـ ـب ــداي ــة سـ ـق ــوط عـ ـلـ ـن ـ ّـي لـلـهـيـبــة
األميركية ،وال بخسارة املعركة ،رغــم خسارة
ّ
العديد من املعارك السابقة .حتى إن األميركي
ّ
ل ــف ودار ح ــول حـقــائــق الـضــربــة ومفاعيلها،
فـ ـك ــان ــت ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ف ـ ــي تـ ــراج ـ ـعـ ــه ع ـ ــن رس ــال ــة
ّ
االنسحاب التي ُسلمت ليلة الضربة للقيادة
العراقية ،ثم بالقول إن «كل شيء جيد» ،كما
ورد على لسان الرئيس دونالد ترامب ،وبعد
ذلك بالتحدث عن عدم وقوع إصابات .كل ذلك
في استعادة مباشرة لكمية الكذب اإلعالمي
الـهــائــل ،ال ــذي مــارسـتــه الــواليــات املـتـحــدة في
حـ َ
ـرب ــي ال ـ ـعـ ــراق ،أي ف ــي ال ـت ـم ـه ـيــد ل ـه ــا ،وفــي
سياقاتها على فترات مختلفة .بل يمكن القول
إن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األمـيــركـيــة قـضــت على
ّ
ومصداقيتهّ ،
وكرسته إعالمًا
حيادية اإلعالم،
ُّ
ّ
موجهًا طاملا اتهمت أنظمة العالم بممارسته.
امل ـق ـت ـنـعــون بـتـمـثـيـلـيــات ال ـض ــرب ــة ،وان ـع ــدام
تــأثـيــرهــا ،ي ـمــارســون رغـبـتـهــم الــذات ـيــة ،وهــم
يـنـتـظــرون الـتــالــي كــي يـبـحـثــوا عــن تـبــريــرات
ّ
أخـ ـ ـ ــرى أك ـ ـثـ ــر سـ ـخ ــاف ــة .لـ ـك ــن األه ـ ـ ـ ــم ،أن ك ــل
امل ـت ـحــدثــن ب ـهــذا ال ـت ــوج ــه ،يـجـهـلــون حقيقة
كبيرة ال يمكن القفز عليها ،وال تجاوزها على
اإلط ـ ــاق ،وه ــي املـصــداقـيــة ال ـتــي يـتـمـتــع بها
كبار القادة الشيعة كآية الله علي خامنئي،
والسيد حسن نصرالله .القادة من هذا النوع،
ال يـقــدمــون على كلمة إال بعد أن يـكــونــوا قد

وص ـل ــوا إل ـي ـهــا بـتـثـ ّـبـتـهــم م ـن ـهــا ،وات ـخ ــاذه ــم
قــرارهــم ،ففي ضمير ه ــؤالء ،وفــي معتقدهم،
مــايــن الـبـشــر يـنـتـظــرون كلمتهم ،لـيــأخــذوا
ب ـه ــا .وم ــن ه ــذا امل ـن ـط ـلــق ،ن ــزل ــت امل ــاي ــن في
تشييع القائدين الشهيدين وصحبهما.
عقب عملية االغتيال ،أعلنها السيد نصرالله:
«أمـ ـي ــرك ــا خ ـ ــارج امل ـن ـط ـق ــة» ،ل ـي ــأت ــي آيـ ــة ال ـلــه
ّ
خامنئي ويــؤكــدهــا فــي خطبة أمــام الحشود
الـ ـت ــي ج ـ ـ ــاءت ت ـ ـشـ ــارك فـ ــي ع ـ ـ ــزاء ال ـق ــائ ــدي ــن،
وصحبهما ،وفي تشييعهم .خاطب خامنئي
ال ـج ـم ــاه ـي ــر ب ـ ـ ّ
ـروي ـ ــة ،مـ ــن دون أي ان ـف ـع ــال،
ّ
وتحدث عن خلفيات الحدث ،كما وضع خطة
املواجهة بني أيــدي الجمهور ،خطوة خطوة
ّ
بمنهجية عقلية لــم تـكــن أق ــل أهـمـيــة ووعـيــا
وم ـعــرف ــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،م ـ ّـم ــا ن ـطــق ب ــه كـبــار
القادة الثوريني في العالم .وضع األساسيات
في ّ
املقدمة ،والثانويات في الصف الخلفي،
فـ ـك ــان األسـ ـ ـ ــاس خ ـ ـ ــروج ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
األميركية من املنطقة .أما الدول الحليفة لها،
ّ
فــإذا تدخلت سيصيبها مــا أصــاب سيدتها.
ُ
وبــذلــك ،يكون خيرها بالوقوف على الحياد
في الصراع .أما الدول الصديقة إليران ،والتي
شــاءت ظــروف التاريخ أن تكون هناك قواعد
أميركية على أراضـيـهــا ،فهي مستهدفة في
حال استخدمت واشنطن تلك القواعد ،وفي
ذلــك تحريض ألصدقائه على منع استخدام
تلك القواعد ضد إيــران ،وكأنه ّ
يلمح أساسًا
َ
إل ــى دول ــتــي تــركـيــا وق ـطــر ،الـلـتــن دخـلـتــا في
ت ـفــاهـمــات ك ـبــرى م ــع إي ـ ــران ع ـلــى مـسـتــويــات
اقتصادية وسياسية مختلفة.
فــي حــديــث خــامـنـئــي عـمــق وال ـت ــزام ثــوريــان،
هي الثورة التي يحملونها في دواخلهم منذ
ّ
نـشــأتـهــم ،ول ــم يـتـمــكـنــوا مــن تحقيقها حتى
انتصار الـثــورة الخمينية ،أواخــر سبعينات
القرن املاضيّ .
عبر خامنئي عنها بوضوح،
فـتـحـ ّـدث عــن اإلنـســانـيــة والتغيير واالنـتـقــال
إلـ ــى ع ــال ــم أفـ ـض ــل ،ك ـم ــا تـ ـح ـ ّـدث ع ــن ال ـس ــام
العاملي وعن نبذ الظلم وإحقاق العدالة ،وهي
ّ
ّ
امليزات التي تمتع بها القائد قاسم سليماني،
وكــل الـقــادة الثوريني األح ــرار .قالها آيــة الله
الخامنئي ،الذي إذا قال صدق ،وإذا وعد وفى،
وليس بعد كالمه من خيار آخر.
* كاتب وباحث في الشؤون االستراتيجية

الرعاية الصحية الفلسطينية ...تحت «رحمة} االحتالل
يارا عاصي *
ّ
يتحمل االحتالل املسؤولية األولى واملباشرة
ع ــن تــراج ــع ق ــدرة الفلسطينيني عـلــى توفير
الــرعــايــة الـصـحـيــة ،أو ال ـح ـصــول عـلـيـهــا ،في
حني ُيساهم ضعف الحكم الفلسطيني بدوره،
وتـ ــراجـ ــع ال ـت ـن ـم ـيــة امل ـس ـت ـمــر ف ــي امل ــؤس ـس ــات
ـور مفتعل فــي نوعية
الفلسطينية ،فــي ق ـصـ ٍ
الــرعــايــة الصحية والـتــأمــن الـصـحــي ،ومــدى
االستفادة منهما .باإلضافة إلى ذلــك ،تعرقل
الـقـيــود اإلسرائيلية املـفــروضــة على الحركة،
وإمكانية الحصول على الخدمات ،الوصول
إلى الحق في الرعاية الصحية للفلسطينيني.
حــواجــز صحية مـتـعـ ّـددة يفرضها االحـتــال،
يدخل ضمنها الحصار املفروض على قطاع
ّ
عقد ونـ ّـيــف ،الــذي يحول دون تمتع
غــزة منذ ٍ
الغزيني بظروف معيشية صحية ،أو بحرية
ّ
اتـخــاذ الـقــرارت الخاصة برعايتهم الصحية.
ّ
ّ
بالتالي ،فــإن القطاع الصحي املـشــتــت ،الــذي
ّ
يضم وزارة الصحة الفلسطينية ،ومنظمات
غير حكومية ،ووكـ ّـالــة «األون ـ ــروا» ،ومنشآت
ومرافق خاصة ،يمثل النظام الصحي النافذ
حــالـيــا فــي األرض الفلسطينية املـحـتـلــة .هــذا
ً
فـ ـض ــا عـ ــن أن ن ــوع ـي ــة الـ ـخ ــدم ــات ال ـص ـح ـيــة
امل ـتــوفــرة فــي األراضـ ــي الفلسطينية املحتلة
واملـ ـح ــاص ــرة ،ت ـت ـبــايــن ب ـح ـســب ق ـ ــدرة املــرفــق
الصحي على الحصول على املوارد واستدامة
إمداداته من املاء والكهرباء.
انـعــدام املـســاواة فــي الحصول على الخدمات
الصحية ،هي السمة الغالبة على نظام الرعاية
الصحية الفلسطيني منذ عقود ،وهي مشكلة
ُتفاقمها ّ
معوقات مالية ،وأخــرى ُ
تحول دون
حصول الفلسطينيني على الرعاية الصحية،
ومـنـهــا الـتـغـطـيــة الـتــأمـيـنـيــة غـيــر املـتـســاويــة،
الجغرافي .وقد فاقم تراجع خدمات
والفصل
ُ
هـ ــذا املـ ــرفـ ــق ،وق ـ ــف ال ــدع ــم األمـ ـي ــرك ــي امل ـق ـ َّـدم

للمؤسسات واملـنـظـمــات الـتــي تــوفــر أو تدعم
م ــرف ــق الـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـص ـح ـي ــة لـلـفـلـس ـط ـي ـنـيــن،
بـمــا فـيـهــا مـسـتـشـفـيــات فــي ال ـقــدس الـشــرقـيــة
وخدمات الرعاية الصحية التي توفرها وكالة
«األونروا».
ـدوره ،يساهم الـحـصــار امل ـفــروض ً على غزة
بـ
ّ
في تدني الخدمات الصحية مقارنة بالضفة
الغربية .على سبيل املثال ،ال تسمح إسرائيل
لـلـقـطــاع بــاس ـت ـيــراد س ــوى ك ـم ـيــات م ـح ــدودة
مــن الـغــذاء وال ـضــروريــات اإلنسانية األخ ــرى.
وت ـح ـظــر ،ع ـمــومــا ،اس ـت ـي ــراد مـ ــواد ال ـب ـنــاء أو
غ ـيــرهــا م ــن امل ـ ــواد امل ـط ـلــوبــة ف ــي إع ـ ــادة بـنــاء
البنية التحتية املـ ّ
ـدمــرة في املرافق واملنشآت
ّ
الصحية ،التي تـضــررت في االع ـتــداءات التي
ّ
شــن ـت ـهــا إس ــرائـ ـي ــل ع ـل ــى غـ ـ ــزة ،ف ــي ال ـع ـقــديــن
امل ــاض ـي ــن .ك ــذل ــك ،تـفـتـقــر امل ـن ـشــآت الـصـحـيــة
إلى املستلزمات واألدويــة األساسية املطلوب
تــوفــرهــا فــي أي مــرفــق صـحــي ،وال سيما مع
تــزايــد أع ــداد املــرضــى املـصــابــن أثـنــاء مسيرة
ال ـعــودة الـكـبــرى .وق ــد ح ــذر األط ـبــاء م ــرارًا من

انعدام المساواة في
الحصول على الخدمات
الصحية هي السمة الغالبة
على نظام الرعاية الصحية
الفلسطيني منذ عقود

وق ـ ــوع آ ّث ـ ــار ك ــارث ـي ــة ب ـس ـبــب ن ـق ــص األدوي ـ ــة،
ـاو ّمــة
مـثــل تـفــشــي «امل ـي ـكــروبــات الـفــائـقــة» امل ـقـ ِ
لـلـمـضــادات الـحـيــويــة .وح ـتــى عـنــدمــا يـتــوفــر
ّ
املتطورة ،فإن
التمويل ألحد املرافق الصحية
ّ
الـعــراقـيــل الـسـيــاسـيــة ت ـظــل قــائـمــة .فـقــد جمع
املانحون ،أخيرًا ،ماليني الــدوالرات ملستشفى
جــامـعــة ال ـن ـجــاح الــوطـنـيــة ف ــي نــاب ـلــس ،وهــو
امل ـس ـت ـش ـفــى ال ـج ــام ـع ــي األول وال ــوحـ ـي ــد فـ ّـي
ّ
األراضــي الفلسطينية املحتلة ،والــذي تتوفر
فـيــه بـعــض أكـثــر امل ـعــدات الطبية تـقــدمــا .غير
ّ
الضوئي
أن إسرائيل حظرت استيراد املاسح
ً
املـسـتـخــدم فــي تشخيص الـســرطــان ،مـتــذرعــة
ب ـم ـخ ــاوف ـه ــا مـ ــن أن ي ـ ـقـ ــوم ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون
بـ«إساءة استعماله».
ب ــال ــرغ ــم م ــن ق ـ ــدرة ب ـعــض امل ــراف ــق ال ـخــاصــة،
واملتخصصة في معظم األحيان ،على استيراد
ّ ّ
ّ
معدات التشخيص املتطورة ،إل أن العديد من
ّ
الفلسطينيني ال يستطيعون ّ تـحــمــل نفقات
هــذه الـخــدمــات .وفــي حــن تــوفــر املستشفيات
الحكومية الخدمات لعدد أكبر من املواطنني،
ّ
إل أنها تفتقر هي األخرى إلى املوارد الكافية
لشراء املعدات الطبية أو تحديثها .وقد أورد
تقرير ملنظمة «أط ـبــاء لحقوق اإلن ـســان» ،في
عام  ،2018أن االفتقار إلى الصيانة والتحديث
ُ
يجعل من املستشفيات «محطات مرور تحيل
امل ـ ّـرض ــى إل ـ ــى م ـس ـت ـش ـف ـيــات أخ ـ ـ ـ ــرى» .ك ــذل ــك،
حـ ــذر األمـ ــن ال ـع ــام لــأمــم امل ـت ـحــدة أنـطــونـيــو
غوتيريش ،قبل عام ،من أنه بحلول عام ،2020
سيصبح قطاع غزة غير قابل للحياة.
تضع إســرائـيــل الـعــراقـيــل أم ــام الفلسطينيني
الذين ّ
يتقدمون للحصول على تصريح طبي
ّ
ّ
لتلقي رعــايــة صحية مـتـقــدمــة فــي إســرائـيــل،
ُ
َ
أو ف ــي دول ـ ــة م ـ ـجـ ــاورة ،ح ـيــت ي ـق ــاب ــل الـنـظــر
ف ــي طـلـبــاتـهــم م ــن ِق ـبــل ال ـط ــرف اإلســرائ ـي ـلــي،
بالتعقيد واملماطلة واالعتباطية .ففي غــزة،
يحيل الطبيب املريض املحتاج لهذه الرعاية

إلـ ــى وح ـ ــدة ش ـ ــراء الـ ـخ ــدم ــات ،ف ـت ـب ــدأ عـمـلـيــة
الـتـقـ ّـدم بطلب الحصول على تصريح دخــول
إسرائيلي .ويمكن رفض الطلب في أي مرحلة
إبداء األسباب .وحتى في
أثناء العملية من دون ّ
حال املوافقة ،قد ال يتلقى أفراد أسرة املريض،
كــآبــاء األط ـفــال املــرضــى وأمـهــاتـهــم فــي بعض
ال ـح ــاالت ،تصريحًا بـمــرافـقـتـهــم .وف ــي أحـيــان
ك ـث ـيــرةُ ،يـضـطــر امل ــرض ــى إل ــى ت ـك ــرار العملية
ذاتها ألجل مواعيد املراجعة .ففي عام ،2017
ّ
ُّ
توفي  54مريضًاُ ،جلهم من مرضى السرطان،
وذلك أثناء انتظارهم الحصول على تصاريح
ّ
املرضى من الضفة الغربية ،والذين
أمنية .أما ّ
لتلقي العالج في إسرائيل ،فيتعيّ
يحتاجون
ً
ّ
عليهم املــرور بعملية مشابهة تتطلب إحالة
مــن وزارة الـصـحــة مشفوعة بتصريح سفر.
وه ـنــاك مـنـهــم مــن يـضـطــر إل ــى اجـتـيــاز نقاط
تفتيش عديدة ،وتبديل السيارات ،حتى ُيكمل
رح ـل ــة الـ ـع ــاج .ور ًغـ ــم م ـنــح ه ــذه الـتــراخـيــص
ّ
بوتيرة أكبر مقارنة بقطاع غزة ،إال أنها تظل
رهينة بيد االحتالل.
ي ـت ـح ـ ّـم ــل االح ـ ـتـ ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ال ـن ـص ـيــب
األكـ ـ ـب ـ ــر م ـ ــن املـ ـس ــؤولـ ـي ــة ع ـ ــن تـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـردي وض ــع
الرعاية الصحية للفلسطينيني في األراضي
ّ
ّ
الفلسطينية املحتلة ،غير أن الــوضــع يــزداد
سـ ـ ـ ــوءًا م ـ ــع ت ـق ـل ـي ــص الـ ـتـ ـم ــوي ــل األمـ ـي ــرك ــي.
ّ
وفـ ــي ح ــن أن ج ـه ــات م ـع ـن ـيــة ،م ـثــل منظمة
الـصـحــة الـعــاملـيــة ومـنـظـمــة امل ـعــونــة الطبية
ل ـل ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ،أب ـ ـ ــدت اسـ ـتـ ـع ــداده ــا ل ـسـ ّـد
ّ
تقليصات الــدعــم األم ـيــركــي ،إال أن السلطة
الـفـلـسـطـيـنـيــة م ــا زال ـ ــت ال تـ ــرى ف ــي ال ـق ـطــاع
ال ـص ـ ّـح ــي أول ــوي ــة ل ـل ــدع ــم .فــال ـق ـطــاع األم ـنــي
اس ـتــأثــر ب ـمــا نـسـبـتــه  30ـ ـ  %35م ــن مــوازنــة
ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ل ـع ــام  ،2018وال ـتــي
بلغت  5مليارات دوالر ،بينما استأثر قطاع
َّ
الصحة بنسبة  %9فقط .وحتى حني قلصت
الواليات املتحدة مساعداتها بدرجة كبيرة،

وحــالــت دون حـصــول مــايــن الفلسطينيني
على الرعاية الطبية والتعليم والـغــذاء ،كان
املـ ـس ــؤول ــون اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــون واألم ـي ــرك ـي ــون
حريصني على املحافظة على بند األمــن في
حــزمــة املـعــونــة دون غ ـيــره .فـمــا ب ــدأ كترتيب
ً
أوال»ّ ،
تحول إلى استراتيجية «األمن
«األمــن
فقط».
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى م ـ ــا ت ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدم ،ت ـ ــواج ـ ــه ال ـس ـل ـط ــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،مـ ــن ج ـم ـل ــة أزمـ ــات ـ ـهـ ــا ،أزمـ ــة
شرعية متنامية ،وفـســادًا يـشــوب الخدمات
االج ـت ـمــاع ـيــة ،م ـثــل ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة ،عبر
انتشار ضعف الرقابة والرشوة واالختالس
واملحسوبية ،وأشكال أخرى من الفساد ،الذي
ّ
ال ينتهي عند املستوى الرسمي .وبينما تتهم
الـسـلـطــة الفلسطينية إســرائ ـيــل ،باستغالل
الخدمات االجتماعية الفلسطينية إلرغمها
على الجلوس إلى طاولة املفاوضات ،تمارس
األمر نفسه على حركة «حماس» في غزة.
مــن جــانــب آخ ــر ،فـفــي حــن تسيطر إســرائـيــل
عـلــى معبر إي ــرز عـلــى ح ــدود غ ــزة الشمالية،
تسيطر مصر على معبر رفح في جنوب غزة.
وق ــد قــامــت ه ــذه األخ ـي ــرة ،مـنــذ ب ــدء الـحـصــار،
بتقليص الئحة عبور األشخاص والبضائع
ّ
إلى أراضيها .وبالرغم من أن بعض الحاالت
اإلنسانية استطاعت الحصول على تراخيص
َّ
ّ ّ
ال ـع ـبــور ،إل أن املـعـبــر عـلــى أرض الــواقــع ظــل
مغلقًا كل يــوم تقريبًا ،لسنوات عديدة ،حتى
في وجه الحاالت الطبية .كذلك ،رغم استئناف
فتح الحدود بوتيرة أكبر ،منذ عام  ،2018إال
ّ
أن هناك دائمًا قائمة انتظار من اآلالف الذين
يأملون بالعبور.
م ــع اس ـت ـم ــرار تـ ـض ــاؤل الـ ـف ــرص أم ـ ــام إح ــال
عـمـلـيــة س ــام حـقـيـقـيــة وع ــادل ــة ،ال يستطيع
الفلسطينيون االنـتـظــار لـحــن الـتــوصــل إلــى
ُ
اتـ ـف ــاق س ـي ــاس ــي ،ح ـت ــى تـ ـت ــاح ل ـه ــم إم ـكــان ـيــة
ال ـح ـصــول عـلــى رع ــاي ــة صـحـيــة آم ـنــة وعــالـيــة

ال ـج ــودة وم ــوث ــوق ــة .وبــال ـتــالــي ،يـنـبـغــي على
ال ـس ـل ـط ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة تـ ـح ــوي ــل ت ــرك ـي ــزه ــا
م ــن ت ـمــويــل األمـ ــن إل ــى ت ـمــويــل ال ـص ـحــة ،عبر
تـخـصـيــص م ـ ــوارد أك ـث ــر ل ـلــرعــايــة الـصـحـيــة،
وال ـ ـع ـ ـمـ ــل عـ ـل ــى إعـ ـ ـف ـ ــاء الـ ـسـ ـل ــع الـ ـطـ ـبـ ـي ــة مــن
ّ
ب ــروت ــوك ــول ب ــاري ــس ،ال ـ ــذي ي ـعــطــل اس ـت ـيــراد
اإلمدادات الطبية الضرورية ألشهر ،نظرًا إلى
اعتماد االستيراد على استصدار التصاريح.
كذلك ،يجب على الوكاالت اإلنسانية التابعة
لــأمــم املـتـحــدة وغـيــرهــا ،أن تـطــالـ َـب بــوصــول
جميع الـسـلــع اإلنـســانـيــة إل ــى الفلسطينيني،
ً
ً
وصـ ــوال كــامــا وغ ـيـ َـر م ـن ـقــوص .وي ـجــب على
السلطة الفلسطينية ،أيـضــا ،أن تــربــأ بحياة
الفلسطينيني عــن امل ـنــاورات السياسية ،وأن
تضمن حصول املواطنني ،وال سيما في غزة،
على ما يحتاجونه من أدوية وسلع أخرى.
ال يـنـبـغــي أن ي ـكــون ن ـظــام الــرعــايــة الصحية
ت ـح ــت رح ـم ــة م ـح ـت ـ ٍّـل ع ـس ـك ـ ٍّ
ـري ،أو أن ي ـكــون
مرتهنًا للمعونة الخارجية ودوافــع املانحني
ّ
وأول ــوي ــاتـ ـه ــم املـ ـتـ ـغ ـ ّـي ــرة .وطـ ــاملـ ــا أن ال ـقــائــم
ع ـل ــى األرض ،هـ ــو ن ـ ـمـ ــوذج «شـ ـب ــه الـ ــدولـ ــة»
الفلسطينية ،يبقى االرتهان للمعونة من أجل
تقديم الـخــدمــات االجتماعية ،مـ ّ
ـرجـحــا ،وهو
ما يمثل نموذجًا لنظام صحي غير مستدام
وغير عادل .إن االرتقاء بالصحة الفلسطينية،
وإمـكــان ـيــة ال ـح ـصــول عـلــى الــرعــايــة الصحية
ُ
الـعــادلــة ،لــن تكتب لــه االسـتــدامــة إال مــن خالل
مـعــالـجــة أول ــوي ــة ق ـطــاع ال ـص ـحــة ف ــي مــوازنــة
الـسـلـطــة واألوج ـ ــه األســاس ـيــة ل ـعــدم امل ـس ــاواة
ّ
ف ــي ال ـت ـق ــدي ـم ــات ،وال ـت ـخ ــل ــص م ــن االحـ ـت ــال
اإلسرائيلي.
* محللة سياساتية في «شبكة السياسات
الفلسطينية ـ الشبكة» ،وأستاذة في إدارة الرعاية
الصحية واملعلوماتية في جامعة سنترال فلوريدا/
الواليات املتحدة
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ّ
األخوة األعداء ...أوغلو ضد أردوغان
مصطفى شلش *
َ
صعيدي تاريخه السياسي
يستعد رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو ملرحلة جديدة على
الشخصي وتاريخ الحياة السياسية التركية ،فمن أحــد فنادق العاصمة التركية أنقرة أعلن
التركية ،لبدء إجــراءات التسجيل تحت
رسميًا أنه ّقدم أوراق حزبه الجديد إلى وزارة الداخلية
ُّ ْ
اسم حزب «املستقبل» وشعاره «ورقة خضراء من شجرة الدلب».
وقد ّ
ضم املؤتمر التأسيسي للحزب قرابة  154عضوًا ،من بينهم أعضاء استقالوا من حزب
«العدالة والتنمية» الحاكم ،وجاء ذلك بعدما ّ
تقررت إحالة أربعة أعضاء خالل اجتماع اللجنة
التنفيذية للحزب ،والتي جاءت برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،إلى اللجنة التأديبية
بطلب لفصلهم نهائيًا من الحزب ،وعلى رأسهم أحمد داود أوغلو.
ُمرفقًا
ُ
واألسباب املعلنة وراء قرار تحويل أوغلو إلى التحقيق ،وطلب ّالفصل ،أنه ّجاء بعدما أصدر
هذا األخير بيانًا ينتقد فيه سياسات أردوغــان ،باإلضافة إلى اتهامات تتعلق بقضايا فساد
ترتبط بحصول جامعة «إسطنبول شهير» ،التي ّأسسها أوغلو على قروض من دون ضمانات
تصل قيمتها إلى نحو  72مليون دوالر ،باإلضافة ّإلى االحتيال على «بنك خلق» الحكومي.
ّ
ورد أوغلو على هذه التهم ،داعيًا البرملان إلى بدء التحقق من مصادر ثروته ،وفي الوقت نفسه
التحقق ِمن ثروة أردوغان وأفراد أسرته ،وكذلك كبار املسؤولني الحاليني والسابقني .لكن يبقى
السبب الرئيسي ،والذي يعود إلى عام  ،2016عندما بدأ الخالف بني أوغلو والرئيس أردوغان،
على خلفية انتقاد األول لسياسات حزب «العدالة والتنمية» وكيفية إدارة امللف االقتصادي
للبالد ،باإلضافة إلى انتقاد أردوغان نفسه.
ومهما كــانــت األس ـبــاب ،فقد تــم االنـفـصــال النهائي بــن أردوغـ ــان وأوغ ـلـ ّـو ،تــاركــا مساحات
لتساؤالت بشأن ما إذا كــان هــذا االنفصال والـصــراع السياسي سيشكالن ضربة قاسمة
لنموذج إسالم السوق التركي ،وخصوصًا ّ ّأن الرجلني (أردوغان  /أوغلو) برزا كجناحني في
لتركيا ،في ظل حكم حزب «العدالة والتنمية»؟ أم هل فقد أوغلو
السياسية الخارجية والداخلية ّ
ّ
والتحول في نظام الحكم الذي حدث
شعبيته في الشارع التركي ،في ظل التراجع الديمقراطي
وقت ّ
تبوئه منصب رئاسة مجلس الوزراء؟ أم هل ما زالت شعبية أردوغان ّ
قوية في حواضنه
ّ
الشعبية التجارية ،ما يقلل فرص منافسه مهما كان قويًا؟
أوغلو بدأ الحرب السياسية باكرًا ،ذلك أن املتحدث باسم حزب «املستقبل» عبدالله أدباس أعلن
أن أوغلو وضع السياسات العامة للحزب استعدادًا لالنتخابات ّ
املقرر إجراؤها في عام .2023
ومن املتوقع أن يستهدف أوغلو القاعدة االنتخابية نفسها لحزب «العدالة والتنمية» ،من اليمني
ِ
ويمني الوسط من أصحاب الهوى اإلسالمي.
قد يكون أوغلو مشهورًا لدى طبقة الساسة العرب ،بأنه صاحب دبلوماسية «صفر مشكالت/
النسخة من السياسة التركية .ولكن في
أعداء» ،وال سيما ّأن هؤالء الساسة كانوا يفضلون هذه
ّ
الداخل التركي ،كان هناك نقد دائم للسياسة الخارجية في ظل قيادة أوغلو ،على اعتبار أنها
اإلقليمي .وبعدما غادر هذا األخير
ال تأتي بثمارها بل تجعل تركيا أكثر عزلة عن محيطها ّ
منصب وزيــر الخارجية ،بــدأت تركيا بدعم ميليشيات مسلحة في سوريا وليبيا ،وتساند
األذرع السياسية والعسكرية لجماعة «اإلخوان املسلمني» في املنطقة العربية.
ومن هذه النقطةّ ،
يعزز أردوغــان حظوظه أمــام خصمه أوغلو ،فـ ّ
ـاألول يجذب القوميني األتــراك
ّ
بعودة قــوة تركيا كما كانت أيــام اإلمبراطورية العثمانية ،ولكن
لسياسته التوسعية والتوهم ً
ّ
املتطرفيني نمت بعد حملته
بشكل دبـلــومــاســي .هــذا فـضــا عــن أن شعبيته لــدى القوميني
العسكرية على األكراد في سوريا ،ونجاحه في صناعة منطقة عازلة ،قاضيًا ،ولو بشكل مؤقت،
على مشروع قيام دولة كردية على الحدود التركية .وبهذا ،يضمن أردوغان األصوات القومية
ّ
املتطرفة إلى جانب حاضنته التقليدية من اإلسالميني ،وطبقات التجار ورجال أعمال األناضول
امللقبني بـ«نمور األناضول» ،ما قد ال يجعل أوغلو يشكل خطرًا كبيرًا على سلطة أردوغان.
جانب حظوظ أوغلو الضعيفة بني القاعدة التقليدية من ناخبي حزب «العدالة والتنمية»،
إلى
ّ
مــن املتوقع عــدم حصوله على أي دعــم مــن خصوم أردوغ ــان مــن األك ــراد .ف ــداود أوغـلــو كان
ّ
«املتشددين» للعمليات العسكرية ضد هؤالء في جنوب شرق تركيا ،بني َ
عامي
من الداعمني
 2015و  .2016كذلك ،فإنه بحاجة إلى حملة قوية لغسل سمعته من اتهامات بمشاركته في
عملية سيطرة أردوغ ــان على الحكم منفردًا ّ عندما كــان رئيسًا لـلــوزراء ،إضافة إلــى حاجته
ّ
لنفي اتهامات الفساد التي طاولته ،حتى يتمكن من أن ّ
يتحول إلى ّقوة سياسية .لكنه سيواجه
معضلة ّالوصول إلى وسائل اإلعالم التركية ،وخصوصًا وسائل اإلعالم الحكومية ،في الوقت
الذي تمكن أردوغان من احتواء قنوات ُاملعارضة بشكل كبير .وحتى وسائل اإلعالم األجنبية،
يمارس عليها أردوغان قيودًا ّكبيرة ،إذ أجبر ثالثة صحافيني أتراك على ترك العمل في شبكة
«سبوتنيك» الروسية ،بعدما بثت ً
لقاء مــع داود أوغـلــو ،في وقــت سابق من هــذا الـعــام .ومن
سخريات القدر ،أن عملية التأميم الخفي لوسائل اإلعالم التركية واألجنبية في الداخل التركي،
جرت غالبيتها تحت قيادة أوغلو ملجلس الــوزراء ،لــذا ،يبدو أن هذا األخير صنع الحبل الذي
ُ
سيشنق به.
وبالرغم من كل نقاط الضعف لــدى أوغلو وحــزبــه ،إال أنــه يملك نقطة قــوة وحـيــدة ،أال وهي
حصول حزبه على  %1أو  %2من الكتلة التصويتية التقليدية لـ«العدالة والتنمية» ،األمر الذي
سيشكل ضربة قاسمة لهذا الـحــزبّ ،وخصوصًا بعد الخسارة الكبيرة التي ُمني بها في
االنتخابات البلدية في إسطنبول ،والتعثر االقتصادي الذي ّ
سببه تراجع سعر العملة التركية
ّ
أمام الدوالر .وقد ّ
وجه هذا األمر ضربة ،ال يمكن اعتبارها ّ
«مدمرة» ،ولكنها أحدثت شرخًا في
الحاضنة الشعبية لـ«العدالة والتنمية» ،حيث تفيد التقارير بأن قرابة مليون عضو من أصل
أكثر من عشرة ماليني استقالوا من الحزب ،خالل عام .2019
إضافة إلى ما ّ
تقدم ،فإن حزب أوغلو لن يكون األخير الذي سيخرج من عباءة «العدالة والتنمية»،
ّ
فقد أعلن علي باباجان الذي شغل مناصب عدة في الحكومة التركية ،منها حقيبتا الخارجية
واالقتصاد ،عن عزمه إنشاء حزب جديد بعد تبادل اتهامات بينه وبني رئيس الجمهورية رجب
أراض بشكل غير قانوني لداود أوغلو.
أردوغان ،على خلفية اتهام األخير له بتخصيص
ٍ
وما ّ
يحول الحزبني الجديدين إلى خطر على سلطة حزب «العدالة والتنمية» ،هو أنه يمكنهما
جذب أعداد أكبر من الساخطني على سياسات أردوغــان ،وال سيما أن اقتصاد ُالبالد يعاني
الرأي ،التي أجريت قبل
فترة من الركود ،وارتفاع في معدالت البطالة .وقد أشارت استطالعات
ّ
تشكيل حزب أوغلو ،إلى أنه يحظى بتأييد شعبي بنسبة  ،٪3.4بينما يتمتع باباجان بتأييد
شعبي يصل إلى قرابة .٪8
تواجه تركيا مأزقًا سياسيًا ،بعدما أمسك أردوغان بكل خيوط اللعبة في يده نتيجة الستفتاء
اضطراب في طبيعة النظام السياسي،
عام  ،2017الذي أعطاه الكثير من الصالحيات ،ما أدى إلى
ٍ
وعدم وضوح ّ
املهمات داخله .وقد فتح هذا األمر املجال أمام حدوث انشقاقات داخل الحزب
ُّ
السياسية واالقتصادية نتيجة صراع األجنحة داخل السلطة ،الهادفة
الحاكم ،وتولد األزمات
ّ
إلى تحديد الضوابط الوظيفية لكل جهة ومنصب.
*كاتب مصري

