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اإلهداء
إىل أرًاح شيداء الشعب الفلسطٍين األكزم هنا مجٍعاً.
إىل أرًاح شيداء سفٍنت هزهزه الرتكٍت.
إىل ًالدي ًًالدحً العشٌشٌن على قليب.
إىل هن حتولج هعً هشقت العول املخٌاصل ًدعوخين بكل ها متلك سًجيت العشٌشة.
إىل أًالدي األعشاء على قليب.
إىل مجٍع أفزاد أسزحً ًعائليت الكزام.
إىل القائوني على ًسارة الصحت الفلسطٍنٍت ًعلى رأسين هعايل ًسٌز الصحت.
إىل احلكٌهت الفلسطٍنٍت قٍادةً ًشعباً.
إىل احلكٌهت الرتكٍت قٍادة ًشعباً.
إىل مجٍع األصدقاء ًالشهالء الذٌن ساندًنً يف ىذا العول ًاجليد ًالعطاء.
إىل هن غزص فٍنا ىذا العلن لنجين مثاره
أكادميٍت اإلدارة ًالسٍاست للدراساث العلٍا ًجاهعت األقصى.
إىل كل هن لو فضل يف ًصٌيل إىل ىذه الدرجت العلوٍت.
إلٍكن مجٍعاً أىدي مثزة جيدي ًعولً املخٌاضع ىذا.
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لكم مني جميعاً جزيل الشكر والتقدير واالمتنان واالحترام.
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ممخص الدراسة -:

أصبحتًالمساعداتًال ارجيةًبم تم ًأنواعياًوأشكالياًمصد اًرًىاماًًلمقطاعًالصحيًالحكوميًوالتيًمنً
ضمنياًالمس اعداتًالتركيةً.ىدفتًالدراسةًإلىًتقييمًدورًالمساعداتًالتركيةًفيًتحسينًمستوىًال دماتً
الصحيةًالحكوميةًفيًقطاعًغزةً،وأتب ًفيًالدراسةًالمني ًالوصفيًالتحميميًحيثًتمًاست دامًاستبانةً
مكونةًمنًأربعةًمحاورًأساسيةًتعكسًالغرضًمنًالدراسةً.تأل ًمجتم ًالدراسةًمن(ً )190منًالفئةً
ال اصةًوالفئةًالعمياًوالفئةًاألوليًالقائمينًعمىًو ازرةًالصحةًوقدًاستجابًمنيم(ً )137بنسبة(ً.)%72
تمًإتباعًكافةًاإلج ار اتًلتحقي ًالمصداقية ًوالثبات ًلمعايرة ًالستبانةًوتطبيقيا ًواست دم ًبرنام ًالحزمةً
اإلحصائيةًلمعمومًالجتماعيةًلتحميلًبياناتًالستبانةً.وبعدًذلكًتمًتحميمياًوتبويبياًفيًمحاورًبحسبً
عالقتياًم ًبعضياًالبعضً.كانًا تبارًالمصداقيةًمرتفعاً ًبنسبة(ً )0.9مماًيشيرًإلىًالتسا ًالكبيرً
لستبانةًالدراسةً .
أشارت ًنتائ ًالدراسة ًإلى ًأن ً(ً ،)%93.4من ًمد ار ًو ازرة ًالصحة ًىم ًمن ًالذكورً ،وكان ًماً
نسبتو%48.9منًحممةًشياداتًالبكالوريوسًوكانًمعظميمًذاتًت صصًعمومًصحيةًبنسبةً(ً،)%54
بينماًكانتًأغمبًوظائفيمًمد ار ًدوائرًعمىًالفئةًاألولىًبنسبة ً(ً ،)%72وأماكنًعمميمًموزعةًماًبينً
اإلداراتًالعامةًوالوحداتًبنسبة(ً ،)%49.6يميياًالرعايةًالثانويةً(المستشفيات)ًبنسبة(ً ،)%43.1يميياً
الرعايةًالصحيةًاألوليةًاألساسيةًبنسبة(ً .ً)%7.3
ًالجياتًالمانحةًالتركيةًممثمةًبالمؤسساتًالحكوميةًوغيرًالحكوميةً،لعبتًدو اًر ًبار اًز ًفيًدعمًالقطاعً
الصحيًالفمسطينيًولًسيماًالقطاعًالصحيًاألىميً،ويأتيًذلكًانسجاماًًم ًالدورًالتركيًالمتناميًاتجاهً
القضيةًالفمسطينيةً ،والىتمامًالتركي ًفي ًتطوير ًوبنا ًالمؤسساتًالفمسطينية ًالحكومية ًوغير ًالحكوميةً
بماًفيياًالصحيةًتعزي اًزًلصمودًالشعبًالفمسطينيًوت فيفاً ًلمعاناةًالمواطنينً .واستطاعتًتركياًأنًيكونً
لًًوفعالًً
لياًدو اًرًفاعالًًومؤث اًرًومباد اًرًإقميمياًًودولياً ً،اصةًفيًاألراضيًالفمسطينيةًالمحتمةً،تمًترجمتوًقوً

ي

من ً الل ًالمواق ًالتركية ًاتجاه ًالتطورات ًالسياسية ًالفمسطينيةً ،والتي ًساىمت ًفي ًتعزيز ًقوة ًالموق ً
والوجودًالفمسطينيًرسمياًًوشعبياًً اصةًاتجاهً"إسرائيل"ًوالمحافلًالدوليةً .
تشيرًنتائ ًالدراسةًأنًنسبةًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًاألىميًمنًإجماليًالمساعداتًالتركيةً
المقدمة ًلمقطاع ًالصحي ً الل ًالفترة ًمن ًً 2012ً –ً 2008بمغت ً()%94.5بينما ًكانت ًنسبة ًالقطاعً
الصحيًالحكوميًمنًإجماليًالمساعداتًالتركيةًفيًتمكًالفترةًماًنسبتوً(ً .)%5.5
بمغتًنسبةًالمساعداتًالمقدمةًلمقطاعًالصحيًالحكوميً اللًالفترةًالواقعةًماًبينًً2012ً –ً 2007
(ً )%98.26من ًاإلجمالي ًالكمي ًلممساعداتً ،بينما ًكانت ًنسبة ًالمساعدات ًالتركية ًفي ًنفس ًالفترةً
(ً)%1.74منًاإلجماليًالكميًلممساعداتًالمقدمةًلو ازرةًالصحةًالفمسطينيةً.
تشير ًالنتائ ًأن ًاإلسيام ًالكمي ًلممساعدات ًالمقدمة ًلمقطاع ًالصحي ًالحكومي ًفي ًتغطية ًنفقات ًو ازرةً
الصحة ً الل ًاألعوام ًمن ًً 2012-ً 2007شكمت ًما ًنسبتو ً(ً )%81.1بينما ًكانت ًنسبة ًاإلسيامً
الحكوميًفيًتغطيةًالنفقاتًلنفسًاألعوامً(ً،)%12أماًنسبةًإسيامًإيراداتًو ازرةًالصحةًفيًتمكًالفترةً
بمغت(ً.)%6.9كماًوأشارتًالنتائ ًأنًالقطاعًالصحيًالحكوميًيعانيًعج اًزًدائماًًفيًالموازنةًسنوياًً.
وأوصتًالدراسةًإلىًأنًالتنسي ًالتيًافتقرتًإليوًالجياتًالمانحةًالتركيةًم ًالقطاعًالصحيًالحكوميًلمً
يساىمًفيًتقديمًأفضلًال دماتًالصحيةًلممواطنينًفيًقطاعًغزةً،كماًوأوصتًبضرورةًتعزيزًالكتفا ً
الذاتيًوتقميلًالعتمادًعمىًالمساعداتًوذلكًمنً اللًتنوي ًمصادرًالقطاعًالصحيًالحكوميًالماليةً
والحثًعمىًمشاري ًاستثماريةًلدرًمواردًمستدامةً .
ً
ً
ً

َ

Abstract
The International Fund including Turkish fund become an important source for the
government health sector. The overall aim of this study was to assess the role of the
Turkish fund in improving the level of government performance and the quality of health
services in Gaza Strip. The study adapted the descriptive analytical method by using a
questionnaire consisting of four basic themes reflecting the purpose of the study.
The study population included (190) from the officials in the High and Middle level of
Management at MOH. Since (137) with (72%) of them responded. General measures of
validity and reliability were administered such as standardization of the questionnaire
and its implementation. SPSS program has been used for analysis of the questionnaire
data and subsequently classified in aspects according to their relations with each other.
Reliability test analysis was high (0.9), which indicates high consistency of the study
questionnaire.
The results of the study indicated that (93.4%) of the managers at MOH were males and
most of them were holders of B.A degrees, (48.9%) mainly in Health Sciences. The study
respondents were managers of departments (72%), and their work places were
distributed between: High level of Management departments (49.6%) followed, the
secondary level of services "Hospitals"(43.1%) lastly, The primary level of Health
services (7.3%).
Turkish Donors presented by governmental and non -governmental institutions, played
a prominent role in supporting the Palestinian health sector, especially the non governmental

health sector and this, comes in line with the growing Turkish role

towards the Palestinian cause, and the Turkish attention to develop and build
Palestinian, governmental and non- governmental institutions, including health
institutions to enhance the resilience of the Palestinian people and alleviate the suffering
of the citizens. to Turkey was able to have an active, influential and initiative role
regionally and internationally, particularly in the occupied Palestinian territories and it
translated this role in word and deed through Turkish attitudes of Palestinian political
developments, which has contributed to strengthening the power of the Palestinian
position and presence officially and popularly especially towards " Israel " and the
international fields.
The results indicate that the proportion of Turkish aid to the non -governmental health
sector during the period of 2008 - 2012 was (94.5%), while the Turkish aids governmental
the health sector in that period was (5.5 %).The results, also indicate that the percentage

ْ

of aids to the governmental health sector during the period 2007 – 2012 was (98.26 %) of
the total aids , and the proportion of Turkish aid in the same period was (1.74 %) of the
total gross aids provided to the Palestinian MOH .
The results indicate that the total contributions of aids provided to the governmental
health sector to cover the expenses of the MOH during the years 2007 -2012 representing
(81.1%), while the contribution of the government of MOH was (12%) , and the
contribution of MOH income was (6.9%). It also pointed out that the government health
sector suffers from a deficit in the annual budget all the time.
The study recommended that Turkish donors lacked coordination with the health sector
the government and this did not contribute to provide better health services to citizens in
Gaza Strip, and also recommended to enhance self-sufficiency and reduce dependence
on aids , through diversifying the financial sources of the government health sector and
encouraging investment projects generating sustainable resources .
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أوالً :المقدمة-:
إتسمت المواق

التركية من القضية الفمسطينية طوال األعوام القميمةًالماضية ،ولسيما منذ وصول

حزب العدالة والتنمية إلى السمطة في نياية عام  2002م ،بالثبات فيًالددفاع عدن القضدية الفمسدطينية ضدد
سياسدات التيويدد فدي القددسًًوالسدتيطان فدي الضدفةًالفمسدطينيةًًوالتددميرًوالتجويد ًوالعدزلًفدي قطداع غدزة،
احلًعرضتًعالقاتً
الًًبالممارسات ال"إسرائيل"ية إلىًمر
ووصمت تأثيراتًالمواق ًالتركيةًالمنددةًقولًًوفع ً
ّ
تركياًومصالحياًم ً"إسرائيل"ًلالىتزاز(مركز الزٌتونة للدراسات واالستشاراتً .)2009/12/2 ،
يمعبًدورً
ًًا
يعتبرًالقطاعًالصحيًالحكوميًفيًقطاعًغزةًأحدًاألنشطةًالميمة ًلمحكومةًالفمسطينية؛ ًإذ ً
ئيس ا ًمن ً الل ًوظيفتو ًالرئيسية ًفي ًتقديم ًال دمات ًالصحية ًالحكومية ًلممواطنين ًو م ًفرص ًعملً
ر ًً
وتطويرًال دماتًالصحيةًفيًقطاعًغزةًوالبالغًعددًسكانًمحافظاتًقطاعًغزةً 1,644,293نسمةً
تقر ًيباً(مركزًاإلحصا ًالفمسطيني2012ً،م)ً .
عانى ًالقطاع ًالصحي ًالحكومي ً الل ًالعقود ًالست ًالماضية ًول ًيزال ًيعاني ًمن ًالكثير ًمن ًالقيودً
والتحديات ًالدا مية ًوال ارجية ًمثلً :محدودية ًاألراضي ًوالموارد ًالصحية ًوسيطرة ًالحتالل ًعمى ًمعابرً
قطاع ًغزة ًوتقييد ًالحركة ًوالنقسام ًالفمسطيني ًبين ًالمحافظات ًالجنوبية ًوالمحافظات ًالشمالية ًوالرتفاعً
ونظر ًلممتغيرات ًال ارجية ًالتي ًتؤثر ًعمى ًتحسين ًوتطوير ًال دماتً
الحاد ًفي ًتكالي ًىذه ًالمواردً ً .ا
الصحيةًالحكوميةًفيًقطاعًغزةًوعجزًالحكومةًعنًاإليفا ًبمستمزماتياًمماًيدفعياًإلىًحشدًالتمويلً
الذيًأصبحت ًالحاجة ًإليوًممحة ًأكثرًمنًأيًوقتًمضيًلتطويرًوتحسينًال دماتًالصحيةًالحكوميةً
في ًقطاع ًغزة ًلتمبية ًحاجات ًالمجتم ً ًولتحقي ًاألمن ًالصحيً ،وتزداد ًالحاجة ًلممساعدات ًم ًمرورً
ًوالزيادة ًالمستمرة ًفي ًعدد ًالسكان ًوشحً
الوقت ًنتيجة ًلمتطور ًالتقني ًوالتطور ًالعممي ًفي ًمجال ًالصحة ً
ًواإلغال ًالمستمر ًلمعابر ًقطاع ًغزة ًواستمرار ًفرضً
الموارد ًالصحية ًكاألدوية ًوالمستمزمات ًالطبية ً
ًتمب ًالحكومة ًالحد ًاألدنى ًمن ًىذه ًالحتياجات ًبفعدل ًىذهً
الحصار ًالغاشم ًعمى ًالقطاع ًوالذي ًلم ًِ
2

العد د دواملً،مماًيؤكدًوجودًحاجةًضروريةًوممحةًلطمبًالتمويلًالدوليًمنًكافةًالدولًوالمنظماتًالدوليةً
الحكوميةًوغيرًالحكوميةًبيد ًتحسينًًورف ًمستوى ًتقديمًال دماتًالصحيد د دةًالحكوميةًلممواط دنينًفيً
ً
المنظماتًالدوليةًالحكوميةًوغيرًالحكوميةًبشكلً
ً
ق د د دطاعًغزةً،والذيًاستجابةًلمندا اتًالعديدًمنًالدولًو
ًوغير ًالحكومية ًالتي ًقدمت ًلمقطاع ًالصحيً
عام ً ًودولة ًتركيا ًبشكل ً اص ًعبر ًمنظماتيا ًالحكومية ً
الحكوميًالعديدًمنًالمساعداتًالعينيةًوالنقديةًلتقديمًال دماتًالصحيةًالحكوميةًلممواطنينًفيًقطاعً
غزةًً .
إن تحقي األىدا

لمقطاعًالصحيًالحكومي يتطمب المزيد من المساعدات والدعمًلبرامجو فكانت مسألة

البحث عن مصادر المساعدات سوا الذاتي دة أو المحمية أو الدولية الشغ د د د دل الشاغل ًليذا القط د د داعً
الحكومي ،حيث شكمت الجيات المانحة والمنظمات الدولية عمى ا تال

قطاعاتيا وأولوياتيا ًوبرامجيا

مصدر لدعم مشاري القطاعًالصحيًفيًقطاعًغزة سوا في إطار اإلغاثة أوًالتطوير.
ًا
وتأسيسا عمى ما سب ذكره ،إن ما نود التركيز عميو في ىذه الدراسة ىو تحميل دور المساعداتًالتركية
ًً
با تال

مستوياتيا في دعم القطاع ًالصحي ًفي قطاع غزة ومدى فاعمية ىذه ًالمساعدات في إحداث

تحسينًفيًمستويًتقديمًال دماتًالصحيةًوتطويرًأدا ًالكوادرًالبشريةًفيًالقطاعًالصحيًالحكومي فيً
قطاع غزةً .

3

ثانيا :مشكمة الدراسة وتساؤالتيا-:
ً
منذًفوزًحركةًحماسًفيًالنت اباتًالتشريعيةًعامً2006مً،ف د د د د د د درضًحصارًغ د د د د داشمًعمىًقد د د د دطاعً
غزةً ،تسبب ًذلك ًفي ًتدىور ًاألوضاع ًالقتصادية ًوالجتماعية ًوالصحيةً ،فقامت ًالدول ًوالمنظماتً
الحكوميةًوغيرًالحكوميةًولًسيماًالتركيةًبمضاعفةًمساعداتيا ًلمقطاعًالصحي ًفيًتمكًالفترة ًبماًفيوً
القطاعًالصحيًالحكوميً،وظمتًالمساعداتًتتدف ًلصالحًالقطاعًالصحيًالحكوميًفتزيدًمرةًوتنقصً
أ ريً ،كما ًأن ًىناك ًعدم ًوجود ًمعمومات ًومعرفة ًكاممة ًوواضحة ًعن ًإسيامات ًالمساعدات ًالتركيةً
الحقيقيةًوأنواعياًودوافعيا .وأنًىناكًعجزًفيًالدراساتًالمحميةًالتيًتناولتًمسألةًالتمويلًوالمساعداتً
لمقطاعًالصحيًالحكوميً،مماًأثارًتساؤلتًعديدةًحولًدورًىذهًالمساعداتًولًسيماًالتركيةًمنياًعمىً
تحسينًمستويًال دماتًالصحيةًالحكوميةًفيًقطاعًغزةًً.لذلكًيمكن صياغة المشكمة من الل السؤالً
الرئيس التاليً :
ما دور المساعدات التركية في تحسين مستوى الخدمات الصحية الحكومية في قطاع غزة؟
ويتفرعًمنًالسؤالًالرئيسًالتساؤلتًالفرعيةًالتاليةً :
 -1ماًىوًمفيومً،أشكالً،دواف ً،أىميةًومصادرًالتمويلًوالمساعداتًالدولية؟
 -2ماًىيًطبيعةً،أنواعً،اتجاىاتًومصادرًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًالحكومي؟
 -3ماًىيًالعواملًوالمعيقاتًونقاطًالقوةًونقاطًالضع ًالتيًواجيتًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيً
الحكومي؟
 -4ماًىيًالعالقةًبينًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًالحكوميً ًوتحسينًمستوىًال دماتًوالمؤشراتً
الصحيةًالحكوميةًفيًقطاعًغزة؟ ً
 -5إلى ًأي ًمدي ًتؤثر ًالمساعدات ًالتركية ًعمى ًتطوير ًأدا ًالكوادر ًالبشرية ًالطبية ًفي ًو ازرة ًالصحةً
الفمسطينيةًفيًقطاعًغزة؟ً ً
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 -6ىل ًيوجد ًأثر ًممموس ًلممساعدات ًالتركية ًفي ًإيجاد ًبيئة ًوبني ًتحتية ًمتطورة ًلمقطاع ًالصحيً
الحكومي؟

ثالثًا :أىمية الدراسة-:
تتمثل أىمية الدراسة فيما يميً ً:


التعر ًعمىًطبيعةً،ومميزاتً،وعواملً،ودواف ًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًالحكومي.



تكمن أىمية الدراسة في كونيا تقدم رؤية ًشاممة ًومتكاممة لممساعدات ًالتركية ًالمقدمة ًلمقطاعً
الصحيًالحكوميًفيًقطاعًغزة والتي استفادت منياًفيًتقديمًال دماتًالصحيةًالحكوميةً.



تقيمًدورًالمساعداتًالتركيةًعمىًعناصرًالنظامًالصحيًالحكوميً .



مساىمة الدراسة في تقديم معمومات دقيقة ًواضافة ًمعرفية واق القطاع ًالصحي ،والتعر

عمىً

مستوى الدورًلممساعداتًالتركيةً فيو.


تقديم نتائ وتوصيات تفيد صانعي وواضعي السياساتًالصحيةًدا ل الحكومة في تحديد أولويات
تحسينًال دماتًالصحيةًالحكوميةًووض ضوابط من أجل إستثمار المساعداتًال ارجيةً فيما يحق
تطويرًوتحسينًلم دماتًالصحيةً .



تساىم ًالدراسة ًفيًإث ار ًالمعموماتًوزيادةًالمعرفةًلدى ًالباحث ًحولًالمساعداتًالتركية ً ًودورىاً
عمىًمستوىًتقديمًال دماتًالصحيةًالحكومية.

بعا :أىداف الدراسة-:
ً ار ً
تسعى ىذا الدراسة إلى تحقيق جممة من األىداف تتمثل فيما يمي:
 -1التعر ًعمى ًطبيعةً ،أنواعً ،اتجاىاتً ،نقاط ًالقوة ًوالضع ًومصادر ًالمساعدات ًالتركية ًلمقطاعً
الصحيًالحكوميًفيًقطاعًغزة.
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 -2تحديد ًالعوامل ًوالمعيقات ًالتي ًتؤثر ًفي ًفاعمية ًونجاعة ًالمساعدات ًالتركية ًلمقطاع ًالصحيً
الحكومي.
 -3بيان ًمدي ًأثر ًالمساعدات ًالتركية ًعمى ًتطوير ًأدا ًالكوادر ًالبشرية ًالطبية ًفي ًو ازرة ًالصحةً
الفمسطينيةًفيًقطاعًغزةً.
 -4معرفةًمديًمساىمةًالمساعداتًالتركيةًفيًتحقي ًالحتياجاتًالصحيةًلمقطاعًالصحيًالحكوميً
ومساىمتياًًفيًتحسينًالمؤشراتًالصحيةًفيًقطاعًغزة.
 -5معرفةًأثرًالمساعداتًالتركيةًفيًإيجادًبيئةًوبنيًتحتيةًمتطورةًلمقطاعًالصحيًالحكومي.

متغيرات الدراسة-:
-1المتغيرات المستقمة:
 دورًالمساعداتًالتركية.
-2المتغيرات التابعة:
 تحسينًمستوىًال دماتًالصحيةًالمقدمةًمنًو ازرةًالصحةً .
 تطويرًقدراتًالكوادرًالبشريةًالعاممةًفيًو ازرةًالصحة.
 المساىمةًفيًتحسينًالمؤشراتًالصحية.
 إيجادًبيئةًوبنيًتحتيةًمتطورةًلمقطاعًالصحيًالحكومي.

خامسا :فرضيات الدراسة-:
ً
لقدًتمتًصياغةًًفرضياتًالدراسةًعمىًالنحوًالتاليً -:
 .1أنًالمساعداتًالتركيةًساىمتًفيًتطويرًأدا ًالكوادرًالبشريةًفيًالقطاعًالصحيًالحكومي.
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 .2أن ًالمساعدات ًالتركية ًوفرت ًالحتياجات ًالصحية ًلمقطاع ًالصحي ًالحكومي ًوساىمت ًفي ًتحسينً
المؤشراتًالصحيةًفيًقطاعًغزة.
 .3ساعدت ًالمساعدات ًالتركية ًلمقطاع ًالصحي ًالحكومي ًفي ًإيجاد ًبيئة ًوبني ًتحتية ًمتطورةً ً
لمقطاعًالصحي.
 .4العوامل ًالسياسية ًوالقتصادية ًًوالجتماعية ًكان ًليا ًأثر ًفي ًالتأثير ًعمى ًحجم ًالمساعدات ًالتركيةً
وفاعميتيا.

سادسا :حدود الدراسة-:
ً
 .1المجال البشري :المستوياتًالعمياًبو ازرةًالصحةً(فئةً اصةً–ًًفئةًعمياً–ًًفئةًأولي).
 .2المجال المكانيً:و ازرةًالصحةًالفمسطينيةًًً-قطاعًغزة.
 .3المجال الزماني :تغطيًالدراسةًالفترةًالزمنية (ً2006مً2012ً-م).

سابعاً :منيج الدراسة-:
تبنيًالباحثًالمني ًالوصفيًالتحميميً،ألنوًالمني ًالذيًيدرسًظاىرةًأوًحد د د ددثًاًأوًقضيةًموجودةً
الياً ،ويعتمد المني الوصفي التحميمي عمى تفسير الوض القائم أي ماًىوًكائن وتحديد الظرو
حد ً
والعالقات ًالموجودة بين المتغيرات ،كما يتعدى المني الوصفي مجرد جم بيانات وصفية حول
الظاىرة إلىًالتحميل والربط والتفسير ليذه البيانات وتصنيفيا وقياسيا واست الص النتائ منياً .

ثامناً :مصطمحات الدراسة-:
المساعدات الخارجيةً External aids :المواردًالمقدمةًمنًالحكوماتًالصديقةًأوًالمنظماتً
الغيرًحكوميةًأوًاألفراد ًأوًالمؤسساتًفيًالمجتم ًالمدنيً ،وىيًمواردًمؤقتةًلًيمكنًالعتمادًعميياً
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ألنيا ًترتبط ًبظرو ًمعينةً ،وتظير ًأىميتيا ًفي ًحالت ًالحروب ًوالكوارث ًبيد ًالتقميل ًمن ًآثارى د داً
السمبيةً(عبدًالحميد2005ً،مً،صً .)12
التمويل الدولي( :)International Fundهو توفٌر األموال الالزمة للقٌام بالمشارٌع االقتصادٌة
وتطوٌرها وذلك فً أوقات الحاجة إلٌها إذ أنه ٌخص المبالغ النقدٌة و لٌس السلع والخدمات و أن ٌكون
بالقٌمة المطلوبة فً الوقت المطلوبً(الحسني1999ً،م،صً .)4
المنظمات الدولية( ً:) International organizationsىيئةًتضمًمجموعةًمنًالدولً،منً اللً
اتفاق دولى ،ييدف إلى السعى لتحقيق أغراض ومصالح مشتركة ،عمى نحو دائم ،وتتمتع ىذه الييئة بالشخصية

القانونية والذاتية المتميزة عن الدول األعضاء فييا ،في المجالًالدولى(.)ًhttp://www.alitaliya.net
وزارة الصحة الفمسطينية(  :)ً Palestinian Ministry of Healthمؤسسة ًضمن ًالمؤسساتً
الحكوميةًفيًالسمطةًالوطنيةًالفمسطينيةًىيًالمسئولةًعنًالصحةًالعامةًلممواطنينًحيثًتتب ًلياًجمي ً
المستشفي د د د د دات ًوالمراك د د د د د د د دز ًالطبية ًالعالجد د د د د د دية ًالمنتمية ًلمقطاع ًالعد د د دام ً(الموق ًاللك د د د د د دتروني ًلو ازرةً
الصحةً .)www.moh.gov.psً،

تاسعا :الدراسات السابقة-:
ً
لقد تعددت األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت التمويلًالدوليًمنًقبلًالمنظماتًالدوليةًلممؤسساتً
الحكوميةًواألىميةًوتقديميا لمبرام وال دمات اإلغاثية لممواطنين في ظل الظرو

القتصادية والسياسية

التي مرًفييا المجتم الفمسطيني ًعامةً ،إلًأنًقمةًمنياًتحدثتًعنًالمساعداتًالتركيةًوالتمويلًالتركيً
لمقطاعًالصحيًالحكوميً،بالرغمًمنًوجودًدراساتًضمنًتوصياتياًاج ار ًالدراساتًحولًالتمويلًالدوليً
لمقطاعًالصحيًالحكوميً ً.
ً
ً
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الدراسات الفمسطينية "المحمية" -:
دراســـــــةًس د د ددمارةً،ن د د ددادر2013(.م).المســـــــاعدات الخارجيــــــــة ووثارىـــــــا عمــــــــى النمـــــــو االقتصــــــــادي
الفمسطيني.غزة:مكتبةًجامعةًاألزىر.
ىدفت الدراسة إلى التعر عمى مفيوم المساعدات الدولية والقضايا المتعمقة بيا بشكلًعام ،ثم عكس تمك
األفكار والمفاىيم عمى المساعدات ال ارجية في سياقيا الفمسطيني.
و مصت الدراسة إلى مجموعة من النتائ

النظرية والتطبيقية والتي كان من أىميا أن ًالمساعدات
ً

ًالريادي في ىذا
ال ارجية أثّرت إيجابًاً عمى النات المحمي الفمسطينيً ،ولكنيا لم تكن صاحبة الدور ً
التأثيرً ،فقد كان ىناك عوامل أ رى أكثر إيجابية ساىمت في النات المحميًاإلجمالي مثل الصادراتً
والقوى العاممة الفمسطينية والتراكمًالرأسمالي.
وأوصت الدراسة في نيايتيا بضرورة الت مّص من الييمنة" اإلسرائيمية"عمى األراضي الفمسطينيةًالتي ل
ضاًبضرورة إعادة تقييم
يمكن تحقي أي إنجاز تنموي فمسطيني في ظل تواجدىا ،كما أوصت الدراسة أي ًً
التجربة الفمسطينية م المساعدات ،والعمل عمى إعادة ىيكمتيا لتال مًال طط التنم ًوية الفمسطينية التي
يشترط فييا أن توض عمى أسس تنم ًوية فمسطينية سميمةً .

دراســةًال الددديً،محمددد2012(.م).إســيامات التمويــل الــدولي فــي تطــوير النظــام الص ـحي الفمســطيني
بالتركيز عمى المؤسسات الصحية غير الحكومية العاممة في محافظات غزة.غزة:مكتبةًجامعةًالقدس.
ىدفتًالدراسةًإلى ًتقييمًدورًالتمويلًالدوليًفيًدعمًالنظامًالصحيًفي ًالمؤسساتًغيرًالحكوميةًفيً
محافظاتًغزةً .و مصتًالدراسةًإلىًأنًاإلسيامًالكميًلمتمويلًالدوليًتمثلًبمعدلًً 2.05منًً 3بنسبةً
مئويةًً.%68.46وأوصتًالدراسةًإلىًأنًالممولًوالمؤسساتًغيرًالحكوميةًتحتاجًإلىًالتنسي ًلتحقي ً
احتياجات ًالمجتم ًالفمسطينيً .ويتطمب ًتركيز ًأكبر ًعمى ً ًتطوير ًالرؤى ًالمشتركة ًوالتنسي ًالمتواصلً
والنجاعةًوالفاعميةًالمستدامةًفي ًتنفيذًمشاري ًتطويريةًً ،وأن ًيتمت ًالممول ًبالشفافيةًفيًتوزي ًالتمويلً
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اتيجياً
عمىًالمؤسساتًأيضاًأنًتحسنًمنًطاقتياًإلدارةًالتمويلًاستر ًً
ًً
دونًأيًشروطًمرتبطةًبوًحيثًأنً
بطريقةًتعززًتحقي ًأىدا ًوأولوياتًالصحةًالعامةً .
دراسةًحسانً،سمر2012(.م).الدور التنموي التركي في األراضي الفمسطينية المحتمة في ظـل حكومـة
حزب العدالة والتنمية .ً2010-2002نابمس:مكتبةًجامعةًالنجاحًالوطنيةً.
ىدفتًالدراسةًإلىًالتعر

عمى الدور السياسي والقتصادي التنموي التركي تجاه األراضي الفمسطينية

المحتمة ًالضفة الغربية وقطاع غزة )في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية ًً )2010ً –ً 2002ومدىً
مساىمتو في تعزيز وتمكين الفمسطينيين ،ومساعدتيم في إقامة دولتيم الفمسطينية المستقمةً .وأبرز ما
خلصت إلٌه الدراسة من نتائج إلى أن الدور التركي السياسي والقتصادي في الفترة  2010- 2002ذو
رؤى وتصورات مستقمة عن باقي األط ار

الفاعمة ،ييد

سياسياً
إلى حماية وتمكين ًالفمسطينيين
ً

قتصادياًمن أجل بنا الدولة الفمسطينية المستقمة ،إنسجا ًًما م ًاألولويات والحاجات التنموية الفمسطينية،
ًً
ًواً
وذلك من الل تركيز دعمو عمى القطاعات ذاتًاألولوية في طط اإلصالح والتنمية الفمسطينية ،كما
تم التوصل إلى أن المساعدات ًالتركية ًودعم المشاري يتم وف

آليات مينية دون ربطيا بأية شروط

لمموافقة عمى ًتقديميا ،بل إن المعيار األساسي لمموافقة عمى المشروع تعتمد عمى حجم الفائدة التي تعودً
عمى أكبر عدد ممكن من الشعب الفمسطيني ومدى تمبية المشروع لالحتياجات الفمسطينيةً .

وأوصت الدراسة إلى دعوة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بضرورة العمل عمى وض آليات من أجل
تعزيز الدور السياسي والقتصادي التركي في فمسطين.
دراسة ًأبو ًحمادً ،ناىض ً.)2011(.التمويل الدولي لممؤسسات األىمية الفمسطينية وأثره عمى التنمية
السياسية في قطاع غزة.غزة:مكتبةًجامعةًاألزىر.
ىدفت ىذه الدراسة إلى الوقو

عمى دور التمويل الدولي لممؤسسات األىمية الفمسطينية ،ومعرفةًتأثيره

عمى التنمية السياسية في قطاع غزة ،ومدى الدور الذي لعبو التمويل الدولي في تحقي متطمباتًالتنمية
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السياسية لممجتم الفمسطيني وف احتياجاتو .وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائ كان أىمياًأن
التمويل الدولي ل ًيحق

أولويات التنمية في فمسطين بسبب سعيو إلى تحقي

غايات سياسية ًلمدول

المانحة في المجتم الفمسطينيًً .وأن المساعدات التي قدمتيا المنظمات الدولية تمت وف

طة تنموية

تتناسب م أىدافياًالسياسية ،وليس م احتياجات الشعب الفمسطينيً ً .ويرى الباحث أن عمى مؤسسات
المجتم المدني التي تتمقى المساعدات من التحاد األوروبي ًأن تتو ى الحذر من الشروط التي قد
يضعيا التحاد ) (USAIDوالوكالة األمريكية لمتنمية الدوليةًمقابل تمويل ىذه المؤسسات ،ألن التحاد
األوروبي يقدم ىذه األموال وف رؤيتو ال اصة وليس وف ً طة فمسطينية ،كما تفرض وكالة التنمية
شروطًاًً اصة تتعم بنبذ اإلرىاب والتوقي عمى التفاقيةًال اصة بذلكً .
دراسة ًحمدانً ،آيات.)2010(ً .المساعدات الخارجية وتشكيل الفضاء الفمسطيني.رام ًاهلل:مركز ًبيسانً
لمبحوثًواإلنما ً .
ىدفت ىذه الدراسة ًإلى تحميل طابات المانحين لمسمطة الفمسطيني د د دةً ،واًرتكد د د دزت عمى فت د د د درة ما ًبعد
أوسموً ،وجا ت ىذه الدراسة ًضمن بحث تنموي نقدي ييد
الدراسة ًبوضوح أن التنمية ح

إلى إصدار كتاب وىم ًالتنمية ،وذكرت

من حقو الشعوب كافة ،وأنو يح ًلمفمسطينيين الذين يقبعون تحت

الحتالل الحصول عمى المساعدات ال ارجية بنا ًً عمى ماًكفمتو األع ار

والقوانين الدولية.

وجا ت أىمية ىذه الدراسةًفي تركيزىا عمى النعكاسات ل طاب الممولين وتصوراتيم حولًالشكل المقترح
األمريكي باعتبارىما ًأكبر ممولين لمسمطة
لمشعب الفمسطيني ،وناقشت كال من التم ًويمين األوروبي و ً
الفمسطينية ،وتطرقت بشكل مباشر إلى أثر المعونات ال ارجية عمىًتشكيل الواق الفمسطيني.
وذكرت الدراسةًفي نيايتيا أن عممية نقد التم ًويل ال ارجي ل تعني قط العالقات معو ،كماًأن التم ًويل
بالقدر الذي ل يمكن الفكاك منو ،وأكدت الدراسة ًعمى أىمية ًالتم ًويل العربي لمسمطة
المشروط ليس َ
نظر لعدم ضوعو ألثمان سياسية ،باإلضافة إلى أنو لًيممك القدرة التح ًويمية دا ل الفضا
الفمسطينية ًًا
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حولت القتصاد
الفمسطيني كما ىو الحال في التم ًويل الغربي ،وأضافتًالدراسةًبأن المساعدات ال ارجية ّ
الفمسطيني إلى مجرد اقتصاد تاب و ادمًلالحتالل ،وىي ل تدعم بأي شكل من األشكال استقاللو وتطوره
بسبب غياب السياساتًالحقيقية لتوظي

تمك المساعدات دا ل السيا الفمسطينيً .

دراســةًأبددوًمصددطفيً،محمددد.)2009(.دور وأىميــة التمويــل الخــارجي فــي تغطيــة العجــز الــدائم لموازنــة
السمطة الوطنية الفمسطينية.غزة:مكتبةًالجامعةًاإلسالميةً ً.
ىدفت الدراسة إلى معرفة أبعاد ومتطمبات الحصول عمى التمويل ال ارجي وتحميل آثارىا ًالسمبيةً
واإليجابية ،والتعر

عمى العوامل المؤثرة عمى حجم ذلك التمويل ،والوقو

ال ارجي في تغطية عجز الموازنة ،وتحميل نقاط القوة والضع

عمى أىمية ودور ًلتمويل

في ىيكل التمويل ًالفمسطينيً .حيثً

مصتًالدراسة إلى أن العالقة طردية بين الرواتب واألجور ،وبين عجز الموازنة ،وذلك ألىميةًالرواتب
واألجور النسبية التي تمثل  45 %من النفقات العامة لمفترة قيد الدراسةًمن  2008-1999كما توصمت
إلى عدم وجود عالقة بين العجز وبين النفقات التشغيمية ،وأن ىناك عالقة بين العجز ًوبين النفقات
التحويمية.
أوصىًالباحثًبترشيد اإلنفا الحكومي وف إستراتيجية تنمويةًشاممةً،العتماد عمى الكتفا الذاتي في
القتصاد الفمسطيني ،وعدم العتماد عمى المساعدات ًالدوليةً ،تفعيل دور القطاع ال اص ،والحد من
القروض ذات الشروط الصعبة ،وعدم است دامًالقروض في النفقات الجاريةً .
ًدراســــةًديفد ددويرً،جوزي د د ؛ًترتيدددرً،عد ددال 2009(.م).تتبــــع الــــدعم الخــــارجي لممنظمــــات الفمســــطينية
غيـــر الحكوميـــة فـــي الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة .2008-1999رامًاهللً:معي دددًأبح دداثًالسياس دداتًًًً
القتصاديةً(ًماس)ًً.
ىدفت الدراسة إلى تتب

الدعم ال ارجي لممنظمات الفمسطينية غير الحكومية في الضفة الغربيةً ً

وقطاع غزة حيث تشير الدراسة إلى ازدياد المساعدات ال ارجية لمضفة الغربية وقطاع غزة ًبين عاميً
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ً1999و .2008وتوصلًالباحثانًفيًىذهًالدراسةًالىًأن مبالغ المساعدات ال ارجية التيًد مت الضفة
ووفقًا لمنتائ التي توصمت ليا الدراسةًايضًاًً،
وفقًا لألوضاع السياسيةً .
الغربية وقطاع غزة ونوعيا ا تمفت ً
فإن مساعدات الجيات المانحة غير الحكومية تفو ًمصادر المساعدات ال ارجية الحكومية المقدمة
لممنظمات غير الحكومية الفمسطينية بالرغم من أن ًمعظم ًالمساعدات الممنوحة عبر المنظمات غير
الحكومية الدولية تأتي من الل حكوماتيا الوطنية.
دراســةًالشدواً،أمجددد8002(.م).تمويــل وكالــة التنميــة االمريكيــة وأثــره عمــى تعزيــز الديمقراطيــة فــي قطــاع
غزة.القدس:مكتبةًجامعةًابوًديسًً ً.
ىدفتًالدراسةًالىًمعرفة أثر تمويل وكالة التنمية األمريكية عمى التحول الديمقراطي وتركز بشكل أساسيً
الً من وكالة التنمية األمريكيةًفي
عمى أثر ىذا التمويل عمى المنظمات األىمية الفمسطينية التي تمقت تموي ً
الفترة من  2000إلى  ،2006وذلك ألىمية الدور الذي لعبتو ىذه المنظمات ف د د د د دي تعد د د د د دزيزًالديمقراطيةً.
ثار إيجابية لتمويل وكالة التنمية األمريكية عمى عممية
ًوتوصلًالباحثًفيًىذهًالدراسةًإلىًأن ىناك آ ًا
التحولًالديمقراطي في قطاع غزة ،حيث تم قياس األثر عمى مستوى المؤسسة والفئات المستيدفة والقوانينً
والتشريعات والسياسات العامةً .كما ًأوصت الدراسة بضرورة إعادة نظر المؤسسات الفمسطينية لمتمويلً
المشروط ،وكذلك تعزيز دًور المنظمات األىمية في التأثير بالقضايا الوطنية العامة وارسا ركائزً
الديمقراطية في المجتم الفمسطيني.
دراســةًحنفدديً،سدداري؛طبرً،لينددداً.)2006(.المــانحون ،والمنظمــات الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة
المحمية.فمسطينً:المؤسسةًالفمسطينيةًلدراسةًالديمقراطيةًً.
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي طر تأثير المانحين والمنظمات الدولية في العمل األىميًالفمسطيني وكذلك
عالقتيم بسياسات التنمية كذلك قامت ىذه الدراسة بتناول منظمات تنتمي إلى ثالثة ًقطاعات وىي:
الصحة ،المرأة والتنمية ،وحقو اإلنسان والديمقراطيةً .حيث مصت الدراسة من اللًالدراسة في ىذه
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القطاعات الثالث التأثير الميم لمتفاعل بين العالمي والمحمي في العالقات الدوليةًوكذلك فيما يتعم بتشكيل
ميما لممفاوضات أثنا تحديد قاعدة
الن ب المحميةًً ،وأن المنظمات األىمية الفمسطينيةًلم تستثمر ىام ًشا ً
العالقة بين الجيات المانحة والمنظمات األىمية ًفيما ي ص المساعدات الدوليةًً .وأوصي ًالباحثان ًمنً
الل ًالدراسة ًإلى ًإستقطاب ًمصادر التمويل بغض النظر عن أىدا

الجيات المانحة أو المنظمات

الدولية ،وتغميب المصمحةًالش صية عمى المصمحة العامةً .
دراســــةًعب دددًالكد دريمً،نص ددر2005(.م).نحــــو توظيــــف أنجــــع لممســــاعدات الخارجيــــة المقدمــــة لمشــــعب
الفمسطيني.رامًاهللً:معيدًأبحاثًالسياساتًالقتصاديةًالفمسطينيً(ًماس).
ىدفت ىذه الدراسة إلى إلقا الضو عمى المساعدات ال ارجية لمفمسطينيين من حيثًمالمحيا التوصيفية
العامة ،والدروس المستفادة من تجربة توظيفيا عمى طول المرحمةًالتي بدأت م توقي اتفاقية أوسمو في
نياية العام  ،1993والى صياغة مجموعة من ًالمقترحات التي من شأنيا أن تسيم في زيادة نجاعة
توظي

ىذه المساعدات في دمة ًالجيود المبذولة لمواجية متطمبات اإلنعاش القتصادي الطارئ،

وتحديات التنميةًالشاممة المستدامة عمى المدى الطويل .ويكتسب ىذا الموضوع أىمية اصة في الحالةً
نظر لكون المساعدات الدولية ىي إحدى المؤثرات الثالث اليامة ،إلى جانب ًالمؤثر
الفمسطينية ًًا
المعاشً .
"اإلسرائيمي" ،والمؤثر الذاتيًالدا ميً الفمسطيني ،في تحديد اتجاىات تطورًالوض الفمسطيني ُ
حيث خمصت الدراسة إلى أن المساعدات الدولية ًحققت بعض اإلنجازات عمى صعيد تمكين الفق ار
صوصا ذلك الجز ًالموجو لمنسا
ًً
جميا في برام القروض الصغيرة ،و
الميمشة ،وكان ذلك ًً
والفئات
ّ
ولذوي الد ل المحدود ،وفي البرام اإلغاثية الطارئة ،ومشاري ً م فرص عملً.ولكن ىذه المساعدات
لم تكن بالقدر الكافي لتمبية الحتياجاتًاإلنسانية لتمك الفئات ،وبقيت الغالبية العظمى منيا في دائرتي
البطالة والفقر .كماًأنو يؤ ذ عمى ىذه البرام أنيا لم تحاول إيجاد رابط بين الجيود اإلغاثية والتنمية.
ُيحسب لممساعدات الدولية أنيا ساىمت ً -وبال شك ً -في توفير الموارد المالية الضرورية لضمان
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استمرار تقديم ال دمات الجتماعية األساسية (كالتعميم والرعايةًالصحية) لممواطنين الفمسطينيين ،ول سيما
صوصا في
ذوي الد ل المحدود منيم من قبل العديدًمن المؤسسات الرسمية واألىمية عمى حد سوا  ،و
ً
المرحمة األ يرةً .
وأوصت الدراسة الى مأسسة التنسي في إدارة المساعدات بين المؤسسات الرسمية التابعة لمسمطة الوطنية
الفمسطينية نفسيا ،وبين مؤسسات المجتم المدني ،وقد يكون من المفيد في ىذاًالصدد تأسيس مجمس
تنسيقي دائم ذي إطار تنظيمي واضح برئاسة و ازرة الت طيطًوعضوية و ازرات السمطة األ رى ذات العالقة
المباشرة م المساعدات والقطاعًال اص وشبكة المنظمات األىمية ً.ويكون من ميام ىذا المجمس وض
ال ططًالدورية والطارئة لتوظي

المساعدات الدولية وبنا قاعدة بيانات حول المشاري ًوالبرام التي يتم

تنفيذىا عبر ىذه المساعدات .ويمكن أن تشكل ال طوة التيًأقدمت عمييا السمطة مؤ ًار بتأسيس إدارة
مركزية في و ازرة الت طيط لكيًتعنىًبتنسي المساعدات الدولية ،بداية جيدة لعممية المأسسة المقترحة.
دراســـةًلب دددً،عم ددادًسددعيدً8002(.مً)ً.تجربـــة الســـمطة الفمســـطينية فـــي اســـتغالل المســـاعدات الدوليـــة
( ً.)3002-4991غزةًً:مكتبةًالجامعةًاإلسالميةًً .
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعر عمى أىدا

وطبيعة المساعدات الدولية المقدمة من طر الدولًالمانحة

لمسمطة الفمسطينية ،وأثرىا عمى القتصاد الفمسطيني بصورة اصة ،وعمى تطوراتًاألوضاع القتصادية
والجتماعية وكذلك إلى التعر

عمى مدى قدرة السمطة الفمسطينية عمى ًالتغمب عمى المعوقات

والصعوبات التي تحول دون الستغالل األمثل لممساعدات الدوليةً .و مصت الدراسة أن المساعدات
الدولية المقدمة عبر السمطة الفمسطينية لم تحق األىدا ًالمرجوة منيا ،وسوا كان ذلك بسبب العوامل
وتحديدا ما يتعم منيا بالجانب "اإلسرائيمي" والدول
ًً
المتعمقة بالجانب الفمسطيني أو ًالعوامل ال ارجيةً ،
المانحة ذاتيا .وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل عمى التقييم الشامل لتجربة السمطة الفمسطينية في
استغاللًالمساعدات الدولية المقدمة لياً .
15

الدراسات العربية-:
دراسةًالسمالوطي2011(ً،م).دور المؤسسات العربية المانحة في دعم منظمات المجتمع المدني.القاىرة.
ىدفت الدراسة إلقا الضو عمى تطور المجتم المدني في مصر وسماتو .وكي
المؤسسات المانحة؟ أو إلي أي مدى تتواف

تتحدد أولوياتً

ىذه األولويات سوا م إحتياجات شركائيا من منظماتً

المجتم المدني بشكل اص ،أو م أولويات األجندات اإلصالحية المطروحة عمى بالدنا العربية بشكلً
عام؟ وكي

يمكن إعادة صياغة سياسات المؤسسات المانحة من أجل عطا أكثر فاعمية في منطقتناً

العربية؟ ومن أىم النتائ التي توصمت إلييا الدراسةًأنًمستوى التمويل الوطني ل يفي باحتياجات منظمات
المجتم المدنيً.وأن التمويل األجنبي لو شروطوًوىو محاصر ب ضوعو لموافقة الحكومات.
وأوصت الدراسة إلى تحفيز المؤسسات الوطنية المانحة في دعم ومساندة منظمات المجتم ًالمدني من
أجل أدا أكثر فاعمية واستقالليةً ً.وتحقي المزيد من النحياز لدعم مشروعات وبرام تنموية بشراكة حقيقية
بين الدولة ومنظماتًالمجتم المدني تقوم عمى أساس من الثقة والمسئولية المشتركةً .
دراسةًالشيخًعميً،ناصر8000(.م).دور منظمات المجتمـع المـدني فـي تعزيـز المشـاركة السياسـية فـي
فمسطين .المركزًالفمسطينيًلمدراساتًوحوارًالحضاراتً .
يزًالمشاركةًالسياسيةًفيًفمسطينًوأىمًماً
ً
ىدفتًالدراسةًإلىًمعرفةًدورمنظماتًالمجتم ًاتممدنيًفيًتعز
مص ًاليو ًالباحث ًفي ًدراستو ًىو ًأن ًىناك ًيوجد ًعوامل ًتؤثر في أنشطة منظمات المجتم المدني
ودورىا في المشاركة السياسية ،ىيً:العوامل الدا مية ًوًتتمثلًفيًالبنية الدا مية ليذه المنظمات وعدم
قدرتيا عمى تجاوز الواق ًالمعاش إلى آفا أوس وأفضلًً ،واًرتباط معظم ىذه المنظمات بقوى سياسية
فمسطينية تؤثرًكثيًًراًعمى فكر وعمل ىذه المنظمات ًً،والعوامل ال ارجية ًتمثمتًفي التمويلًال ارجي
وآثاره السمبية أو اإليجابية وعن دور ىذا التمويل في تشكيل وبمورة بعض المفاىيم المجتمعيةًوالسياسية
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أحياناًَ وأثره كذلك في إثارة نوع من الشك والتنافس بين السمطة الوطنية الفمسطينية ومنظماتًالمجتم
المدني الفمسطيني .وأوصي ًالباحث ًفي ًدراستو ًالى ًضرورة ًبمورة ًمفيوم ًالمشاركة ًالسياسيد د ددة ًف دديً
فمسطي ددنً،وتطورًالعالقةًبينًمنظماتًالمجتم ًالمدنيًالفمسطينيًً .

الدراسات األجنبية-:
)MUHAMMAD ,JAVID AND QAYYUM, ABDUL (2011
FOREIGN AID-GROWTH NEXUS IN PAKISTAN : ROLE OF
MACROECONOMIC POLICIES
ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقي في تأثير المساعدات ال ارجية عمى النمو القتصادي فيًباكستان من
الل البحث في السياسات القتصادية الكمية ودمجيا في معادلة انحدار متعدد ًاست دم فييا النات
المحمي اإلجمالي الحقيقي كمتغير تاب لقياس النمو ،والمساعدات والتض م ًوعجز الموازنة والنفتاح
جابا عمى النمو في باكستان م
التجاري كمتغيرات مستقمة .و مصتًالدراسةًالى أن المساعدات أثرت إي ًً
التجريبية السابقة؛ فإن ىناك عالقة سمبية بينً
ً
اسا عمى النتائ
اشتراط وجودًالسياسات الكمية الجيدة ،وقي ًً
المساعدات والنمو في النات المحمي اإلجمالي ،لكن التفاعل بين المساعدات والسياسةًالقتصادية أعطى
نتيجة ىامة وايجابية عمى نمو النات المحمي اإلجماليًً .وأوصتًالدراسةًالىًوجودًحاجةًضرورية لتنفيذ
تدابير السياسة العامة ًالمناسبة من أجل تحقي

األثر اإليجابي لممساعدات ال ارجية عمى النمو

القتصادي من اللًالسيطرة عمى تمك األمور بما ي دم فعالية المعونةً .

)Mel Morgan (2003
تيد

الدراسة إلى بيان كيفية التعامل م المنح المطروحة من حيث إعداد الموازنة ال اصة بيا منًجية

والقبول بيا من جية أ رىً.و مصتًالدراسةً إلى مجموعة من اإلرشادات عمى المنظمة األ ذ بياًقبل
تقديم طة موازنة المنحةً :بعد ق ار ة طمب المنحة بعناية و اصة الجز المتعم بالموازنة وقائمة البنود
والستثنا ات ،والتعر ًعمى متطمبات الموازنة وما ىو غير مسموح بو فييا ،ويجب عمى المنظمة أن
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تتعر

عمى األمور ًالتالية من الل الموازنة لممنحة وىي ،ما قيمد د دة المنحد د دة؟ ما ىو الجز المباشر

فييا؟ً ،ما ال دماتًالتي قوم المنحة وموازنتيا بتزويدي بيا (القيمة اإلضافية من المنحة وموازنتيا)ً .كماً
أوصتًالدراسة ًالى ًضرورة استشار قسم المحاسبة أو القسم المسئول عن إدارة المنح لتأكيد أن المنحة
ضمن التعميماتًوالسياسات الموجودة في المنظمةً .
)HANSEN AND TARP (2001
AID AND GROWTH REGRESSIONS.
ىدفت الدراسة إلىًالبحث في تأثير المساعدات ال ارجية عمى النات المحمي اإلجمالي م أ ذًمؤشرات
تزيد النمو ،وأن ىذه
السياسات الدا مية ً.وقد توصمت الدراسة إلى نتيجة مفادىا أن المساعدات ال ارجية ً
طري ً
النتيجةًليست مشروطة بمؤشر سياسة معينة ،وأكدت عمى أن المساعدات تؤثر عمى النمو عن ً
الستثمار ،وأظيرت بأن ىذا األثر قوي وفعالً.كماًاوصتًالدراسةًاليًضرورةًوض ًسياساتًواضحةً
لدارةًالمنحًال ارجيةًً .
)NASEEM H. ABU JAMIE (1991
EXTERNAL AID AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF
SELECTED DEVELOPING COUNTRIES.
ىدفت ىذه الدراسة بشكل أساسي إلى ا تبار نسبة النمو لبعض الدول التي تستمم مساعدات ً ارجية
وفقًا لنوع المساعدات التي يتمًتمقييا ومستواىا
وتحديد الصفات المشتركة بينيا ،ووضعيا في مجموعات ً
التنموي ،باإلضافة إلى تحديد العوامل الحاسمة التي تعزز النسب العالية منًالنمو كنتيجة لممساعدات،
و مصتًالدراسةًأن ىناك دولًًاعتمدت عمى المساعدات ال ارجية بال ض د د درورة مثل اليند ،ودول أ رى
تمكنت من تحقي نسبةًنمو دون مساعدة ارجية مثل سنغافورة ،ودول لم تستط إح ارز أي تقدم بدون
مساعداتً ارجية مثل "إسرائيل" ،وأضافت الدراسة بأن ىناك تأثيرات م تمفة لممساعدات ال ارجية عمىً
المؤشرات القتصادية لمدول المدروسة ت تم

من فترة أل رىً .
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عاشرا :التعقٌب على الدراسات السابقة-:
ً
إن جمي الدراسات السابقة ًتناولت مسألة التمويل الدولي ًوالمساعدات ًالدولية ًبأوجيو ًالم تمفةً ،م ً
ا تال ًالمكان ًوالزمانًوالفئةًالمستيدفةً ،وان تعددت وجيات نظرىا فيي ركزت عمى اإلطار النظري
وقدمت حالة ًتش يصية لواق التمويل ًالدولي ًوالمساعدات ًالدولية ًلممؤسسات ًاألىمية في فمسطين .كما
تتف الدراساتًعمى تأثر التمويل الدوليًوالمساعداتًالدولية بالتطوراتًالتي واكبت العممية السياسيةً،إن
ما ستضيفو ىذه الدراسة عمى الدراسات السابقة بأنيا ستكون مكممةًالدراسات النظرية ،وتجدرًاإلشارة ىناً
من األىمية بمكان إلى ندرة الدراسات التي تناولت مسألة التمويل الدولي ًوالمساعداتًالدولية ًوأثرىا ًعمىً
مستوي ًتحسين ًال دمات ًالصحية ًالحكومية ًفي ًقطاع ًغزة ًوالتحديات التي ًتواجو المؤسسة الصحيةً
الحكوميةًولسيما بعد إحجام المانحين والمنظمات الدولية عن تمويل المؤسسات الحكومية نتيجة األوضاعً
السياسية في قطاع غزة ،والشروط التمويمية التي باتت تض الشروط والمحددات سوا في تعامالتياًم ىذه
المؤسسات في عممية فرض أجندة تمويمية ت ض لسياسات المانحين ،حيث شيد قطاع غزةًقدوم العديد من
الحكوميةًوغيرًالحكومية ًالتركية لتنفيذ برام ومشاري ذات
ً
المنظمات الدولية ًولسيماًالمنظماتًالدولية ً
األىميًوالحكومي ،وتوفير لبعض فرص العملً،إلى ذلك ستتميز ىذه
ً
بعد إغاثيًوتنمويًلممجالًالصحيً
ًجديدا ًعمىًمستويًالدراساتًالمحميةًمنً اللً
ًً
الدراسة بشقيا الميداني ًالذيًيريًالباحثًأنياًستضي
دراسةًدورًالمساعدات ًالتركية فيًتحسينًمستويًال دماتًالصحيةًالحكوميةًفيًقطاعًغزة ،وال روج
بنتائ عامة حول ًمدى ًإسيام ًالمساعدات ًالتركية ًفي ًتحسين ًمستوي ًال دمات ًالصحية ًفي ًالقطاعً
الصحيًالحكوميًبماًيتال مًم حاجة المجتم الفمسطيني ًفيًقطاعًغزة لتعزيزًصمودهًوتحقي ًاألمنً
الصحيًالمستدامً ً.

19

الفصل الثاني :اإلطار النظري لمدراسة
التمويل والمساعدات الدولية

المبحث األول :مفيوم ،أىمية ومصادر التمويل الدولي.
المبحث الثاني :مفيوم ،أشكال ،دوافع ،أىداف وسبل رفع كفاءة
المساعدات الدولية.
المبحث الثالث :المساعدات الدولية لمسمطة الوطنية الفمسطينية.

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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تمييد:
ًًًًفي ًحالت ًاألزمات ًوالطوارئ ًوفي ًظل ًاإلغالقات ًالمستمرة ًوالحصار ًالمفروض ًعمى ًقطاع ًغزةً
ًوالحروب ًالداميةً ،تتطم ًمؤسسات ًالقطاع ًالعام ًوالمؤسسات ًاألىمية ًوالشعوب ًإلى ًتدف ًالتمويلً
ارثًوتحديدا ًتمويلًالدولًالمانحةً
ًً
والمساعداتًالدوليةًبكافةًأشكاليا ًومصادرىا ًإلعادةًماًدمرتوًىذهًالكو
والمساعداتًالدوليةًالتيًتسعىًإلىًتأكيدًالحلًالسمميًوتوفيرًفرصًإلعادةًاليدو ًومساعدةًاألط ار ً
المتضررةًوكسبًالتأييدًالسياسيًوكسبًالول ًوتعزيزًأنماطًجديدةًمنًالتبعيةً .
الفصلًموضوع ًالتمويلًوالمساعداتًالدوليةًفيًثالثة ًمباحثًيتحدث ًالمبحثًاألول ًعن
ً
نتناول ًفيًىذاً
مفيومً ،أىمية ًومصادر ًالتمويل ًالدوليً ،أما ًالمبحث ًالثاني ًيتحدث ًعن ًمفيومً ،أشكالً ،دواف ً ،أىدا ً
وسبل ًرف ًكفا ة ًالمساعدات ًالدوليةً ،أما ًالمبحث ًالثالث ًيتناول ًالمساعدات ًالدولية ًلمسمطة ًالوطنيةً
الفمسطينيةً .
ً
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المبحث األول :مفيوم ،أىمية ومصادر التمويل الدولي
()Concept importance and risks of international Fund

ًًًًتعددت ًمفاىيم ًالتم ًويل ًالدولي ًعمى ًمدار ًالعصور ًالسابقةً ،فأصبحت ًالنظرة ًإلي ًمفيوم ًالتمويلً
الدوليًفيًعصرناًىذاًذاتًأىميةًكبيرةً،كماًوأنًلمتمويلًالدوليًأىميةًكبيرةًمنً اللًتحقي ًأىدا ً
التيًسيعرضياًىذاًالمبحثًلحقًاً ًًً.
ً
الدولًالتنمويةًبالرغمًمنًوجودًبعضًالم اطرًلمتمويلًالدوليًو

أوالً :مفيوم التمويل الدولي (:)International Fund
إنًالنظرةًالتقميديةًلمتمويلًىيًعمميةًالحصولًعمىًاألموالًواست داميا لتشغيلًأوًتطويرًالمشاري ً
ًأساسا ًعمى ًتحديد ًأفضل ًمصدر ًلمحصول ًعمى أموال ًمن ًعدة ًمصادر ًمتاحةً .ففيً
ًً
والتي ًتتركز
القتصادًالمعاصرًأصبحًالتمويلًيشكلًأحدًالمقومات األساسيةًلتطويرًالقوىًالمنتجةًوتوسيعياًوتدعيمً
رأسًالمالً اصةًلحظةًتمويلًرأس المالًالمنت ً ،وكذلكًبرزتًعدةًآ ار ًحولًمفيومًوتعري ًالتمويلً
الدوليًومنًأىمًىذهًالمفاىيمًكماًيميً :
يعر ًالكاتب ً(بيش) ًالتمويل ًبأنو ًاإلمداد ًباألموال الالزمةًفيًأوقاتًالحاجة ًإليياًً ،وأنو ًتوفير ًالمبالغً
كماًيعر ًالتمويلًعمى أنوًأحدًمجالتًالمعرفةً
ً
النقدية الالزمةًلدف ًوتطوير ًمشروعً اص ًأو ًعامً .
ت تص ًبو ًاإلدارة ًالمالية ًوىو ًناب ًمن ًرغبة ًاألفراد ًومنشآت ًاألعمال ًلتحقي ًأقصى ًحد ًممكن ًمنً
الرفاىيةً(الجباري2009ً،مً،صً .)4
يشير مصطمح التمويل الدولي إلى مجموع األموال النقدية وغير النقدية التي تحصل عمييا دولة ًما منً
أجل تشغيل ىذه المصادر في المجالت الم تمفةً ،ومصادر التمويل الدولي متعددة منيا الدولً
والمؤسسات الدولية التابعة لمحكومات ًوالمؤسساتًغيرًالحكومية ،ولم صوصية الفمسطينية فان الغالبية
العظمى ًمن التمويل الدولي ىو مقدم من الدول والمؤسسات الدولية التابعة لمحكومات ًوالمؤسساتًغيرً
الحكوميةً .كما يقصد بالتمويل ًالدولي ذلك الجانب من العالقات القتصادية الدولية المرتبطة بتوفير
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دولياً ،ويت ذ ذلك جوانب عديدة منيا الجانب السمعي (الحقيد دقي( لالقد د د دتصاد
وانتقال رؤوس األموال ًً
الدولي ،الجانب النقدي أو الماليً ،الذي عادة ما ي ارف

انسياب السم وال دم د د د د د د د دات فيما بين دول

العد د د د دالم ،التدفقات الدولية ل أرس المال ًألغراض الستثمار ال ارجي بم د د د د دتم

صوره ً(الك د د د د درديً،

2010مً ،ص .(ً 3ويرى الباحث بأن التمويل الدولي ىو ًالموارد ًالمالية ًأو ًالعينية ًالتي ًتقدميا ًالدولً
أوًالمؤسساتًالدوليةًالحكوميةًوغيرًالحكوميةًلمشعوبًالتيًتعانيًمنًأزماتًوكوارثًإنسانيةً
ً
النامية ً
بيد ًتمكينياًلتنفيذًالبرام ًوالمشاري ًال اصةًالتيًتساىمًفيًتحقي ًالغاياتًوالىدا ًالمشتركةًماًبينً
المانحًوالمؤسساتًلتحقي ًمتطمباتًالتنميةً .

ثان ًيا :أىمية التمويل الدولي (:)The importance of international Fund
لقدد أصدبح التمويدل الددولي أحدد أىدم اآلليدات العالميدة التدي تتشدكل فدي إطارىدا العالقدات الدوليدة التديً
يددور حوليدا جددل مسدتمر عمدى كافدة المسدتويات وبدين م تمد

المت صصدين والمتعمقدين حدول مددىً

ضد د د د درورة العتم د داد عمددى التموي د د د د دل الدولد د د د د د دي كأحددد أىد د د د د د د دم آلي د د د د د دات تحقيد

التنمي د د د د دة دا ددل الدددولً

(ًىاللي2010ً،مً،ص.ً)14
فقدد أشددارت العديددد مددن البحددوث القتصددادية إلدى نمداذج تنمويددة عديدددة تفسددر مشددكمة حاجددة البمدددانً
الناميددة إلددى التمويددل الدددولي ومنيددا نمددوذجًىددارودً-دومددان)ً(Harrod-Domar Nodelالددذيً
اسددتيد ًمدددى التدرابط الوثيد

بددين النددات

القددومي ومعدددلت اسددتثمار رأسًالمددال ،أي الفجددوة مددابينً

السدتثمارًالمرغدوب ومسدتوى الد دار المحمدي ،والتدي أطمد

عمييدا فجدوة الد دار )ً(Gap Saving

أو فجددوة المدواردًالمحميددة ) (Domestic Resources Gapوتجسددد ىددذه الفجددوةً ،الددنقص فددي
المدد التًالمحميدة لمبمدد المقتدرض وىدي تسداوي حجدم رأسًالمدال األجنبديً -كدالقروض مدثال  -الدالزم
توفيرىدا تحقيقددا لمعدددل النمددو المطمددوبً،أي أن رأس المددال األجنبددي سيسددت دم بجانددب اإلد ددارات
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المحميددة لتغطيددة مسددتوى السددتثمار المطمددوبً،ويعددد ىددذا النمددوذج مددن أكثددر التحمدديالت أىميددة فددي
إب دراز الدددور الحيددوي ًل درأسًالمددال األجنبددي فددي عمميددةًالتنميددةًالقتصدداديةً.وىندداك نظريددة والددت
روسددتوً"ً"Walt Rostowالتدديًركددزت عمددى ضددرورة رف د

معدددلًالسددتثمارً،بغددرض وصددول

القتصداد إلدى مرحمدة النطدال ً"ً"Take Offليصدبح قداد ًاًر عمدى تسدييرًذاتددوًبذاتددو أو مددا يسددمى
"بمرحمة النمو الذاتيً(ً"ًSelf-Sustained Growthالكردي2010ً،مً،صً .)20
وتبدرز أىميدة التمويدل الددولي بشدكل واضدح فددي الوقدت الدراىنًالدذي يشديد عالقدات اقتصدادية دوليددةً
ومتزيدددةً،وباعتبددار أن التم ًويددل الدددولي يمثددل العنصددر األساسددي لمنشدداطات القتصددادية
ًا
واسددعة
المعاصدرةًفدي جانبيدا العيندي ألندو يشدكل الجاندب النقددي ليدا إذ بددون تدوفر التمويدل ليدذه النشداطات
فانددو ل يمكددنًالقيددام بيدداً،واسددتمرًارىا وتوسددعيا حيددثًأن القيددام بالنشدداطات القتصددادية يقتضددي
السددتثمارًالددذي يتضددمنًإقامددة مشددروعات جديدددةً،وتوسددي المشددروعات القائمددةً،إضددافة إلددى تجديددد
وتحدديث رأسًالمددال المسددت دمًفدي ىددذه المشددروعات مددن أجدل القيدام بالنشدداطات القتصدداديةً.ولكدل
بمدد فدي العددالم سياسدة اقتصددادية وتنمويدة يتبعيدا أو يعمدل عمدى تحقيقيددا مدن أجددل تحقيد ًالرفاىيدة
ألفدرادهً،وتتطمدب ىدذه السياسدة التنم ًويدة وضد ال طدوط العريضدة ليدا والمتمثمدة فدي ت طديطًالمشداري
التنمويددة وذلددك حسددب احتياجدداتًوقدددرات الددبالد التمويميددةً.وميمدداًتنوعددتًالمشددروعاتًفإنيدداًتحتدداجً
إلد ددىًالتمويد ددلًلكد دديًتنمد ددوًوتواصد ددلًحياتيد دداً،حيد ددثًيعتبد ددرًالتمويد ددلًبمثابد ددةًالد دددمًالجد دداريًلممشد ددروعً،ومد ددنً
ىند دداًنسد ددتطي ًالقد ددولًأنًالتمويد ددلًلد ددوًدورًفعد ددالًفد دديًتحقي د د ًسياسد ددةًالد ددبالدًالتنمويد ددةًوذلد ددكًعد ددنًطري د د ً
ماًيميً(قويدر2007،مً،صً :)11
ًأ .توفيرًرؤوسًاألموالًالالزمةًإلنجازًالمشاري ًالتيًيترتبًعميياً .
ًب .توفيرًمناصبًشغلًجديدةًتؤديًعمىًالقضا ًعمىًالبطالة.
ًج .تحقي ًالتنميةًالقتصاديةًلمبالدً .
24

ًد .تحقي ًاألىدا ًالمسطرةًمنًطر ًالدولة.
ه .تحقيق الرفاىية ألفراد المجتمع عن طريق تحسين الوضعية المعيشية ليم (توفير السكن،
العمل...،الخ).

ثالثاً :مصادر التموٌل الدولً (:)Sources Of International Fund
ًًيمكنًتصني ًالتمويلًالتيًيحصلًعميوًالبمدًإلىًنوعينًمنًالمصادرًوىماًالدا ميةً(التمويلًالمحمي)ًًًًً
وال ارجيةً(التمويلًالدولي)(ً-:ىندي1998ً،مً،ص.)14
 -1مصادرالتمويل الداخمية(المحمية)ً(: )Internal sources of funding
ً يعتمدًمثلًىذاًالنوعًمنًالتمويلًعمىًالمؤسساتًالماليةًواألسوا ًالماليةًالمحميةًوىوًيضمًالمصادرً
المباشرةًًوغيرًالمباشرةًالمحميةً(قروضًبم تم ًأنواعياً،أو ار ًمالية وتجاريةًبم تم ًأنواعيا...الخ)ً
وىذاًالنوعًمنًالتمويلًي دمًقطاعًالمؤسسات القتصاديةًأكثرًمنًالييئاتًالحكوميةً .

 -2المصادرالخارجية لمتمويل

(:)External sources of funding

تسمك ًالدول ًعادة ًنحو ًالمصادر ًال ارجية ًعندما ًتعج دز ًالمصد د د د د دادر ًالدا ميد د د د د دة ًلمتمد د د د دويل ًالمذك د د دورةً
سابقًاً،وتصن ًالمصادرًال ارجيةًلمتمويلًإلىًالقنواتًالرئيسةًىيً ً:
ً
ً
أ-االستثمارات األجنبية (:)Foreign investments
ً

وىيًإحدىًمصادرًالتمويلًالتيًتقومًالدولًبات اذىاًوذلكًلسدًفجوةًالمواردًالمحميةًالتيً
تعانيً منياً،مماًيؤديًإلىًزيادةًالستثمارًوت في ًمشكمةًالقروضًال ارجيةًمنًجانبينً
ميمين ًىماً :الجانب ًالمالي ًوالجانب ًالتنمويً ،وتصن ًالستثمارات ًاألجنبية ًإلى ًصنفينً
رئيسينًىماً -:
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* ًاالستثمار األجنبي المباشر ً ً :وىي ًالستثمارات ًالتي ًيديرىا ًاألجانب ًبسبب ًممكيتيمً
الكاممة ًليا ًأو ًلتثيب ًفييا ًمما ًيجعل ًليم ًح ًاإلدارةً ،وغالبا ًما ًتتجو ًىذه ًالشركات ًنحوً
الزراعةًوالصناعةًوالمناجمًوبعضًاألنشطةًاإلنتاجيةً ً.
*ًاالستثمار األجنبي غير مباشرً:وتتضمنًالقروضًأوًش ار ًاألسيمًوالسنداتًالحكوميةً
في ًالدول ًالنامية ًالمضيفة ًمن ًقبل ًأجانبً ،وتيد ًىذه ًالمشروعات ًإلى ًتحقي ًأقصىً
األرباحًدونًأنًيترتبًأيًإش ار ً(الحسني1999ً،مً،صً .)53
ب-المساعدات الخارجية

(: )External aids

ًًإنًىذاًالنوعًمن التمويلًيعتمدًبالدرجةًاألولىًعمىًاألسوا ًالماليةًالدوليةًمثلًالبورصاتً ،والييئاتً
المالية ًالدولية ًأو ًاإلقميميةً ،مثل ًصندو ًالنقد ًالدولي ًأو ًالبنك ًالعالمي لإلنشا ًوالتعمير ًوبعضً
المؤسساتًاإلقميميةً،باإلضافةًإلىًالبرام ًالتمويمية الدوليةًالتيًفيًشكلًإعاناتًأوًاستثماراتًمثلًماً
ىوًالحالًبالنسبةًلبرنام ًميداًالذي أطمقوًاإلتحادًاألوروبيًفيًإطارًالشراكةًاألورومتوسطية.
أما ًالدول ًالمانحة ًتقدم ًالمساعدات ًإلى ًالدول ًلدواف ًاقتصادية ًأو ًاإلنسانية ًلت في ًالفقر ًواألمراضً،
حيثًإنًالدولًالمانحةًمنًالدولًالرأسماليةًالمتقدمةًبدأتًتتناقصًحجمًلمساعداتياًإلىًالدولًالفقيرةً
وألسباب ًوجد د د دود ًأزم د د د د د د د دات ًاقتصاديد د د د د دة ًمستديدم د د د د دةً ،ان فد د د د داض ًأسعار ًالندفد د د د دطً ،وكد د د دذلك ًأسب د د د دابً
سياسيةً(عبدًاليادي2000ً،مً،صً ًًًًً.)22
ج-القروض الخارجية (: )External Loans
إنًالقروضًال ارجيةًتييمنًعمىًبقيةًمصادرًالتمويلًمنًحيثًات اذىاًالنصيبًاألكبرًمنًالتدفقاتً
األجنبيةًالموجيةًلمدولًالناميةً ً،ويقصدًبياً:تمكًالمقاديرًالنقديةًواألشكالًاأل رىًمنًالثروةًالتيًتقدمياً
المنظمات ًأو ًالحكومات ًإلى ًالدول ًضمن ًشروط ًمعينة ًيتف ًعمييا ًالطرفانً ،وىكذا ًتصبح ًالقروضً
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التزامات ً ارجية ًوتترتب ًعمييا ًسعر ًالفائدةً ،وتأ ذ ًالقروض ًال ارجية ًأشكالً ًمتعددة ًومعاييرىا ًومنياً
(الحسني1999ً،مً،مرج ًساب ً،صً ً:)56
*ًالقروض الخارجية حسب طول فترة السدادً :وتشملًالقروضًال ارجيةًطويمةًاألمدً،ومتوسطةًاألمدً،
وقصيرةًاألمدً .
*ًالقروض الخارجية حسب طبيعتياً:وىيًالقروضًالتيًتست دمًفيًأغراضًاقتصاديةًأوًالعسكريةًأوً
الستيالكيةً ً.
*ًالقروض الخارجية حسب شروط تقديمياً :إنًالقروضًال ارجيةًىيًتعدًالتزاماتًتسددًفيًآجالياً
المحددةً،إلًأنًوت تم ًمنًحيثًدرجةًالمشروطيةً ،وىيًنوعينً:القروضًالميسرةًوتتص ًبطولًفترةً
الستحقا ًووجودًفترةًالسماحً،والقروضًالصعبةًوتتسمًبقصرًالفترةًالستحقا ًعدمًوجودًالسماحً ً.
*ًالقروض الخارجية حسب مصادرىاً :وىيًالقروضًالمقدمةًإلىًمصادرىاًإماًأنًتكونًقروضًرسميةً
من ًقبل ًالحكومات ًوبشروط ً الل ًاتفاقيات ًأو ًقروض ً اصة ًتقدميا ًالمصادر ًال اصة ًوعادة ًتكونً
قصيرةًاألمدًوارتفاعًمعدلتًالفائدةًمنياً .
*ًالقروض الخارجية حسب محتواىاً:وتأ ذًالقروضًال ارجيةًنوعينًالقروضًالنقديةً،وقروضًسمعيةً ً.
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المبحث الثاني :المساعدات الدولية
()International Aids

ىاما يساعدىا في تنمية
اقتصاديا ًً
ًً
موردا
ًًًتمثل المساعدات الدولية بالنسبة لمدول الفقيرة أو الدول النامية ً ًً
ًُبناىا التحتية ،وفي تحقي األىدا ًالمرجوةًمنياً ،وذلك إذا ما تم استثمارىا وف المعايير الوطنية والدولية
المحددة ،وىناك الكثير من الدولًالعربية وغير العربيةًعامةًودولةًفمسطينًبشكلً اص ،تعتمد عمى المنح
والمساعدات الدولية ،التي تُقدم ليا من ًالمؤسسات الدولية وغيرًالدوليةً ،وف آلياتًم تمفةًمباشرةًوغيرً
مباشرةً .
ًونتناول في ىذا المبحث مفيوم المساعدات ًالدولية ،أشكاليا ،دواف مانحي ًالمساعدات ،دور ًالمساعداتً
الدوليةًفيًتعمي ًالتبعية  ،وسبلًرف ًكفا ةًالمساعداتًاإلنمائيةً .
أوالً :مفيوم المساعدات الدولية (:(The Concept Of International Aid
تبعا ل تال
لقد تعددت تعريفات المساعدات الدولية ًً

الزاوية التي ينظر من الليا إلييا ،فقد ًتسمى باسم

المنح ً ًأوالمساعدات الدولية ،واليبات ،والبعض ًيعتبرىا التمويل الدولي ،ويمكن أن ًنذكر بعض ىذه
التعريفات-:
ىي اليبات والمعونات ال ارجية التي تقدميا الدول النامية لمدول الفقيرة ،أو الدول التي تحتاج إلدىًمسداعدةًدوليد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دة مؤق د د د د د د د د د د د د د د د د د دتة ،مراعد د د د د د د داةًً ألوضاعد د د د د د د د د ديا اإلنساني د د د د د د د د دة ،واألمنيدة والقتد د د د د د د د د د د د د د د د د دصادية
والجتماعيةً(عبدًالفتاحً،سي ًالدينً،وآ ًرين2001ً،مً،صً .)152-150
ىي أحد مصادر العمالت الصعبة ،وىي عبارة عن مصادر وايرادات حقيقية يتم تحويميا عبر ًالدولالمانحة إلى الدول المتمقية لممنحة ،وتشتمل عمى المنح والقروض الميسرة ً(ًمقداد2002ً،مً،مجمةًرؤيةًً،
العددًً .ً)14
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ىي أموال يتم تقديميا من جية مانحة إلى جية متمقية ذات حاجة إما أن تكون في صورة ىبة ماليةًأوعينية كاألجيزة والمعدات ،وىي ل ترد لكنيا تكون موجية إلي مشروعات بعينيا تض أجندتياًالجية المانحة
وينفقيا المتمقي وف

تمك األجندة بغض النظر عن اتفاقيا أو ا تالفيا م

المنظومة ًالمجتمعية ً

(ًالداية2006ً،مً،مجمةًالجامعةًالسالميةًبغزةً،صً .)8
مجموع األموال النقدية وغير النقدية التي تحصل عمييا دولة ما من أجل تشغيل ىذه المصادر فيًالمجالت الم تمفة ،ومصادر التمويل الدولي متعددة منيا الدول والمؤسسات الدولية التابعة لمحكومات ًأوً
المؤسساتًغيرًالحكوميةًأوًمؤسساتًالمجتم ًالمدنيً(ًعبدالحميد2004ً،م2005-مً،صً .)233
وجا ًعن ًتعري ًالمنح ًفي ًقانون ًرقم ً(ً )7لسنة ً1998م ًلدولة ًفمسطين ًبشأن ًتنظيم ًالموازنة ًالعامةً
والشؤونًالماليةًبأنياً(المنح)ً:وتشملًالمنحًالمحميةًوال ارجيةًسوا ًكانتًنقديةًأوًعينيةًً .
حيث يمكن وضع تعريف شامل لممساعدات بمختمف مفاىيميا بأنيا :ىي عبارة عن األموال ً(العينية أو
النقدية)ًالتي تحصل عمييا الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر من مانحين ًفي دا ل البالد أو ارجيا وقد
مؤسسات مصرفية أو ًمالية وذلك بيد
ًٍ
ىيئات أو
ًٍ
يكون ىؤل المانحين ًدولً ًأو أفرادًًا أو

تغطية جز من

ازنتيا والذي ينت عندما تكون إيرادات الدولة أقل ًمن نفقاتيا ،دون تعيد من الدولة برد أصل
العجز في مو ً
المبمغ أو جز منو.
ثانيا :أشكال المساعدات ): )Forms Of Aid
ً
تبعا لممعيار الذي يستند إليو
تتعدد أنواع وأشكال المساعدات وصورىا ،حيث يمكن تقسيميا إلي عدة أنواع ًً
فيًالتقسيم وفيما يمي بيان األشكال المتنوعة لممساعداتً :
-1المساعدات المالية النقدية (:) Monetary-Financial Aids
ىي مساعدات مالية تأ ذ الطاب النقدي في طبيعتيا وتتضمن المنح والقروض الميسرة أي أنًالدولة المانحة
تقوم بالمساىمة بمبمغ نقدي لمدولة المتمقية لممساعدة وقيمة ىذه األموال في الغالب ًتكون بنفس عممة الدولة
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المانحة إل انو في بعض األحيان تقدم ىذه األموال بعممة الدولر األمريكي ،ويكون تقديم المساعدات المالية
النقدية عمى إحدى الوجيين التاليين(ً:عمي2008ً ،مً ،دليلًالمديرًفي ًموضوعاتًعامةً ،التمويلًبدونً
نقودً،صً .)6
منح موجية لدعم الموازنة العامة وىي المنح التي تقدم كدعم مباشر ل زينة الدولة بحيثً ًيتم من الليا اإلنفا عمى المشاري والبرام التنموية الواردة في قانون الموازنة العامةًلمو ازرات التي ستقوم
بتنفيذ مشاري قطاعية معينة بعد أن يتم التفا م الجياتًالمانحة بشأنيا ،ومن الدول التي تقدم ىذا النوع
من المنح كل من الوليات المتحدةًاألمريكيةًودولً التحاد األوروبي و اليابانً .
منح تدار بشكل مباشر من قبل الجيات الدولية و المانحة وىي المنح التي يجري بشأنيا ًاتفا م و ازرةالت طيط والتعاون الدولي وبالتنسي م الو ازرات المعنية عمى أوجو ًاستغالليا لتمويل برام المشاري
التنموية ذات األولوية ،ومن الدول التي تقدم ىذا النوع ًمن المساعدات كل من الوليات المتحدة األمريكية
والتحاد األوروبي وألمانيا والصينًوكندا وايطالياً .
-2المساعدات المالية غير النقدية )العينية أو الفنية ( (: )Non-monetary financial aid
وىي بمثابة معونات أو مساعدات ل تأ ذ الطاب النقدي وىي ذات طبيعة عينية كالسم ًالستيالكية أو
الً ًلمموارد األ رى الموجية
دور مكم ً
مساعدات فنية تساىم في تنمية وتطوير القدرات والميارات وتمعب ًًا
لتمويل التنمية

اصة في الدول ذات الطاقة األقل قدره عمى استقطاب ًالستثمار المباشر ال اص

ومن أشكال المساعدات غير المالية (ً :)Non-Financial Forms Of Aid
• ًتوفير ال ب ار والمتطوعين لعدد من الو ازرات والمؤسسات الحكومية في قطاعات المياهً،البيئة ،ال دمات
الجتماعية ،السياحة ،الصحة.

30

• ًبرام تطوير وتدريب وتنمية القدرات والمياراتً:من الل توفير التمويل لعدد من ًالو ازرات والمؤسسات
لتنفيذ برام تدريبية تستيد

كوادر من دول المنطقة و اصة في ًمجالت المياه ،اإلحصا ات ،الكيربا ،

تكنولوجيا المعمومات ،الزراعة ،الصحة ،القضا ً،اإلدارة المالية ،والدفاع المدني.
• ًقد تكون المساعدات غير النقدية مساعدات عينية عمى شكل سم استيالكية مثل المواد ًالغذائية ً
واألدوية واألعال

وغيرىا من األمور الستيالكية أو مساعدات إنتاجية والتي ًتست دم إلنشا ًوتوسي

المشاري اإلنتاجية وىي التي يتم تسميتيا بالمشاري الصغيرةً) شقيرً،موسىً،وآ رين2003،مًً،ص-105
ً .)107
-3مساعدات ثنائية ومساعدات متعددة األطراف (: ) Bilateral Aid and Multilateral Aids
يمكن أن تأ ذ المساعدات أكثر من شكل من حيث عدد األط ار

الذين يقومون بتقديم المساعدة ًأو المنحة

ويمكن توضيح ذلك كما يميً ً:
-1المساعدات الثنائية (: )Bilateral aids
وتتمثل بالمساعدات التي تقدميا دولة لدولة أ رى ،بحيث تقوم الدول المقدمة لممساعدة بتقديم ًمساعدات
إنمائية في شكل قروض ميسرة ،أو منح ومساعدات مالية وفنية إلى العديد من الدول ًالنامية بمستويات
وفقًا لمشروط
ونسب متفاوتة ،وبموجب اتفاقيات ثنائية ،و اصة وأن الدول النامية قد ل يتاح ًليا القتراض ً
التجارية السائدة في أسوا المال العالمية ،وكما ل تشج الظرو ًالسياسية والجتماعية السائدة في بعض
الدول النامية المؤسسات المالية الدولية عمى تقديم قروض ًتجارية ليا ،وما يعاب عمى ىذا النوع من
المساعدات ارتباطيا بالعتبارات السياسية واألمنيةًوالعسكريً(حشيش 2000 ،مً،صً .)111-110
-2المساعدات متعددة األطراف (:) Multilateral aids
تتمثل بالمساعدات اإلنمائية التي تقدميا بعض المؤسسات متعددة األط ار

سوا إقميمية أو عالمية ًبحيث

تقوم بتقديم المساعدات ًوالقروض الميسرة ًوالتجارية لمدول النامية ،ومن ىذه المؤسسات البنك ًالدولي،
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والصندو

الدولي لمتنمية الزراعية ،والبنوك اإلقميمية لمتنمية كالصندو

العربي لالنما ًالقتصادي

والجتم د د د د د د د داعي والتي بدورىد د د د د د دا تمنح أو تقد د د د درض ىذه األرصد د د د د ددة لمدول النام د د د د د دية المستم د د د د د د دمة ليذهً
القروضً(.)Development Aid At A Glance Statistics By Region, 2012 Edition, OECD Organization on the website: www.oecd.org
وبعكس المساعدات الثنائية التي يزداد ارتباطيا بالعتبارات السياسية ،فإنو يزداد ارتباط األنشطة ًالتمويمية
لممؤسسات المتعددة بالعتبا ارت اإلنسانية ،وقد أدى إنشا المؤسسات المتعددة اإلط ار ًإلى تنسي األنشطة
المالية والقتصادية من المصادر المتعددة ،باإلضافة إلى إمكانية قيام تمك ًالمؤسسات بدور مقدم المنحة
األ ير دون وسائطً .
وتعد المؤسسات متعددة األط ار

أكثر قدرة من الحكومات عمى تحميل البيئة الستثمارية في الدول ًالنامية

المتمقية لممساعدات اإلنمائية ،ويضا
األط ار

نسبيا مقارنة بالمشروعات المنفذة في ظل ًالمشروعات
من سرعة نسبية في التنفيذ وبتكمفة أقل ًً

الحكومية م األ ذ في العتبار أىدا
منيا(

إلى المزايا السابقة ما تتميز بو مشروعات المؤسسات ًالمتعددة

المؤسسات المانحة لمم د د د دساعدات والدول الند د د د د د د د دامية ًالمستفي د د د د ددة
)

ً . Curt Taronoff & Marian Leonardo Lawson, Foreign Aid - An Introduction To U.S. Program and Policy, Congressional Research Service, April 9/2009, P6

-4من حيث أساليب تقديم المساعدات اإلنمائية-:
تسددت دم الدددول والمؤسسددات المانحددة لممسدداعدات اإلنمائيددة المتمقيددة ،عدددة أسدداليب عنددد ت صدديص ً
المساعدات تتمثل في اآلتيً ً-:
أ-المساعدات المقدمة بطريقة ولية )مساعدات غير مشروطة(:
منحدا غيدر مشدروطة ،أي أن الددول المانحدة تيبيدا دون ً
قدد تكدون المدنح المقدمدة مدن قبدل الدولدة المانحدة ً
أن تشدترط مقدابال ليدا ،أو دون أن تشدترط إنفاقيدا فددي حقدل معدين ،ويدتم ىدذا األسدموب بنددا ا عمددى ً
احتياجدات الدولدة المتمقيدة ،وقدد شداع ىدذا األسدموب فدي عقدد السدبعينات مدن القدرن العشدرين ،وىدو ل ً
يحق بصورة دائمة الست دام األمثل لممساعدات اإلنمائية المقدمةً(عودة2008 ،م،صً .ً)102-101
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ب-المساعدات المقدمة بطريقة مشروطة:
قدد تكدون المدنح األجنبيدة مدن قبدل الدولدة المانحدة منحدا مشدروطة ،أي أن الددول المانحدة تيبيدا بشدرط ً
مدا ،مثدل تسدييل إجد ار ات إد دال بضدائعيا إلدى الددول الممنوحدة ،أو تشدترط إنفاقيدا فدي حقدل أو دمدة ً
معينة دون سواىا من ال دمات فمثال قد تشترط أن يتم إنفاقيا في حقل الطاقة دون حقل ال دماتً،ويسدت دم
ىددذا األسددموب فددي ظددل وجددود برنددام

تنمددوي فددي الدولددة المسددتفيدة وقددد سدداد اسددت دام ىددذا ً

األسددموب فددي عقدددي الثمانينددات والتسددعينات مددن القددرن الماضددي وذلددك لعدددم تددوفر دوافد جددادة فددي ً
الكثيدر مدن األحيدان لددى بعدض الحكومدات المتمقيدةً،وان كدان ىدذا الدنمط مدن المسداعدات يدوفر البيئدة ً
لمدول المانحة لمتد ل في الشؤون الدا مية لمدول المستفيدةً(عار 2001،م،ص.)191-190
-5من حيث الجية المتمقية لممساعدة:
يمكددن أن تقسددم المسدداعدات مددن الجيددة المتمقيددة لممسدداعدة الددى مسدداعدات تنفد

بواسددطة األجيدزةً ً

الحكومية ومساعدات التي ل تنق بواسطة األجيزة الحكومية ويمكن توضيح ذلك كما يميً :
أ-المساعدات التي تنفق بواسطة األجيزة الحكومية ،وىي تصب باتجاىين:
معوندات أجنبيدة تعطدى مباشدرة لمحكومدة عدن طريد التفدا مد الحكومدة القائمدة فدي الدولدةً،وو ازرات الدولدة
الم تمفة ،و صوصا و ازرة المالية ،فتصر المعونات في مشاري

دمية أواستثمارية حسب رغبة الدولة ،م

رقابة شكمية من قبل الجية المانحة.
معوندات أجنبيدة تعطددى مباشدرة لمسدمطات المحميددة مثددل البمددديات والمجدالس البمديددة فددي كدل محافظددة ً
مدن محافظدات الدولدة ،وتصددر

ىددذه المعونددات فددي التجداه الدذي تحدددده الدولددة المانحددة ،أو تُ يددر ً

السمطات المحمية بإنفاقيا في الحاجات األساسيةً(عمي2008ً،م،صً .)100-99
ب-المساعدات التي ال تنفق بواسطة األجيزة الحكومية ويمكن تقسيميا إلى قسمين:
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-1المسـاعدات الدوليـة المباشـرة ً:وىدي المدنح األجنبيدة أو" المدنح الدوليدة" ،التدي تقددميا الددول المانحدة ً
مباشدرة ،دون توسدط مؤسسدة حكوميددة أو مؤسسدة غيدر حكوميددة ،بحيددث يددتم تقددديميا

ددالل مكاتددب ً

الدولدة المانحدة فدي الدولدة المتمقيدة لممنحدة ،بحيدث تتدولى الدولدة المانحدة تنفيدذ بعدض المشداري ال دميدة ً
أو التنموية والرقابة عمييا حتى نياية المشروع.
-2المسـاعدات الدوليـة غيـر المباشـرة ً:وىدي المدنح األجنبيدة أو" المدنح الدوليدة" ،التدي تقددميا الددول ً
المانحدة بصدورة غيدر مباشدرة مدن دالل توسدط مؤسسدة حكوميدة ،أوًمنظمداتًدوليدةًعمدىًرأسي د د د دا األمدم
المتحددةً،أو توسدطًمؤسسدة غيدر حكوميدةًمثدل"ًمنظمدات المجتمد المددني" ،بعدد تقديد د د دم مشداري ًتوافد
عميد د د د دياًمن الدولة المانحد د د د د د د د دة ،ومث د د د د د د دال ذلدك المشاري د د د د د د د والمساع د د د د ددات المقدمد د د د دة إلدى مؤسسدات المجتمد ً
المدني )ً . (Deborah Bräutigam, April 2010, page 31
ثالثاً :دوافع مانحي المساعدات الدولية (:)Motives Of International Aids Donors

ىاما في تنفيذ أىدا
تمعب المساعدات الدولية ال ارجية دًوًًار ًً

السياسة ال ارجية واألمنية لمدولًالمانحة ،لذا

يمكن تقسيم الدواف من و ار تقديم المساعدات والمنح لمدول التي ليا حاجة لذلك إلى ًنوعين ىما
دواف سياسية ودواف اقتصاديةً .
-1الدوافع السياسية ( :) Political motives
من المعرو

أن الدول وبصورة رئيسية ىي التي تقدم المساعدات وبالتي فيي تقوم بذلك وليا ًالعديد من

الدواف وتنطم الدواف عادة من المصالح اإلستراتيجية والىتمامات السياسية ال ارجية ًلمدول المانحة،
وأغراضيا اليدوليولجية التي ىي أغراض سياسية ويمكن تم يص أىدا

المساعدات الممنوحة ألسباب

سياسية بيدفين توأمين ىماً -:
ً .1تشجي أنظمة الحكم عمى أن تبدأ أو تواصل التوفي بين سياستيا ال ارجية وحاجات الدول ًالمانحة
ورغبتياً .
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 ً.2دعم أنظمة الحكم التي تعد " صديقة " وابقائيا في السمطةً .
وغالبا ما تتجسد المصالح اإلستراتيجية لم د د د ددول المانحد د د د دة في مواقد د
ًً

لمساعداتيا (

سمبية تت ذىا الدول المتمقيةً

محمود عبد الداٌم ،صحٌفة الموجز ،نقال عن رسالة دكتوراه ،العدد الصادر بتارٌخ ، 23\3\2012الموقع

االلكترونً.) http://www.elmogaz.com/?q=node/430

 -2الدوافع االقتصادٌةً(ً :)Economic motives
ل يمكن إغفال الجانب القتصادي من المساعدات عند الحديث عنيا ،فما حدث لالقتصاد ًالمصري
الل السنوات األ يرة في تجربتو م المساعدات األمريكية يظير صًو ًاًر م تمفة من ًالبتزاز والضغط
عمى الجانب المصري ،ويكفي أن نذكر ىنا أن الوليات المتحدة حققت فائضًاًًتجاريًاً م مصر وصل إلى
نحو  45مميار دولر ،حيث لم تتجاوز صادرات مصر لمولياتًالمتحدة حاجز  7مميار دولر في الوقت
الذي بمغت فيو الصادرات األمريكية لمجميورية ًالمصرية نحو  55مميار دولر ،وقد ُربطت المعونة
األمريكية لمصر ًفي تمك الفترة بقيام شرك د د د د د د دات ًأمريكية بتنفيذ المشروعد د د د د دات المرتب د د د دطة بتمك
المساعداتً،وتوجيو جز منيا نحو ال ب ار ًاألمريكيين ،واست دام وسائل النقل األمريكية ،وتمويل استيراد
فائض الحبوب األمريكيًإن الطرح الساب يقودنا إلى القول بأنو لبد من وجود شروط تفرض عمى صر
المساعدات ًتمثل مصمحة اقتصادية لمدولة المانحة ،ومن أمثمة ذلك إلزام الدول الممنوحة بش ار السم أوً
لإلشر
ًا
المد د د د د د د د دواد التي تًري د د د د د د ددىا من الدولة المانحة ،أو قبول فر فند د د د دية

عمى توظد د د دي

تمك

المساعداتً(لبد2004،م،صً .)193-182
الدوافع اإلنسانٌة ):(Humanitarian MotiveS

ً

اعتبارتيا إنقاذ األرواح التي تعرضت ًلكارثة ما أو
ًا
يقصد بالمساعدات اإلنسانية المساعدة التي تأ ذ في
ت في

معاناة المتضررين ،والعمل عمى صون وحماية كرامة اإلنسان أثنا حالةًالطوارئ وبعدىا مباشرة،

وينشأ الوض الطارئ بسبب كارثة طبيعية أو بيئية أو تكنولوجية أوًغيرىا من شأنيا تعريض حياة الناس
لم

طر(مكتب تنسٌق المساعدات الخارجٌة لدولة اإلمارات ،خدمة تتبع المساعدات الخارجٌة ،اإلصدار رقم 1،2010م،ص.)13
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ًوتحث جمي األديان والفمسفات اإلنسانية عمى ضرورة تقديم المساعدة لمذين يعانون من المرض ًوالجوع
بغض النظر عن العر أو العقيدة أو الثقافة ،ولكن وعمى الرغم من كل ما سب ؛ فإن ًىذا الداف لتقديم
المساعدات يحتل أىمية متواضعة في أحسن أحوالو عند قياسو بالدواف األ رى ًلممساعدات ،ورغم ذلك
فال يمكن إنكد د د د دار وجد د د د دوده بسبب ما حقق د د د د دو من نتائ إنسانية في الع د د د د د دديد من ًالدول المحتاجة أو
المنكوبة). (Rich Nielsen, March 12, 2010, p 5
استرليا
الجغرفيا السياسية كما ىو الحال بالنسبةًلمعونات ًا
ًا
يشار إلى أن ىناك دواف أ رى مثل اعتبارات
ونيوزلندا المتان تتجو معوناتيما بالدرجة األولى لمدول النامية المجاورة لكل ًمنيما ،وىناك أيضًاً الدواف
العرقية والعقائدية والتي تمعب أيضًاً دو ًًار ىامًاً في تحديد الجيةًالمتمقية لممساعدات ال ارجية ،حيث يعتبر
مشروع مارشال الذي قدمتو الوليات المتحد د د د د ددة إلعادة ًبنا أوروبا بعد الحد د د د د درب العالم د د د د د دية الثانية أبمغ
دليل عمى ىد د د د دذا الدافد د د د د د د الذي أوضد د د د د د دح قوة الروابد د د د د د د د دط العد د د درقي د د دة ًبي د د د د د دن الولي د د د دات المتح د د د ددة ودول
القد د د د د دارة األوروبيةً(البطري 2003ً،م2004ً-مً،صً .ً)30-29
رابعاً :األىداف المعمنة لممساعدات الدولية-:
أ-أىداف إنسانية أخالقية:
تركددز المسدداعدات اإلنسددانية فددي معظميددا عمددى مسدداعدة فقد ار العددالم ،ولقددد جددددت الدددول المقدمددة ً
لممسدداعدات تبريرىددا وتسددويقيا بددأن السددالم طويددل المدددى والر ددا يمكددن تحقيقيمددا مددن
عددالمي عددادل وكدريم يسددتطي
أىدا

الجميد

ددالل نظددام ً

فيددو أن يتمتعدوا بم ازيددا الر ددا ومعظددم ىددذه الدددول وضددعت ً

ليذه المساعدات نذكر منياً :-

ًًًً-1استئص د ددالًالفق د ددرًوالج د ددوعًالش د ددديدينً،بت ف د دديضًنس د ددبةًالبش د ددرًال د ددذينًيق د ددلًد مي د ددمًع د ددنًدولرًب د دداليوم ً
ًًًًًبمقدارًالنص ً،وت فيضًنسبةًالذينًيعانونًمنًالجوعًإلىًالنص ً .
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-2تحقي د ًالتعمدديمًالبتدددائيًالشدداملً،وضددمانًإنيددا ًالصددبيانًوالبندداتًكافددةًالمقددررًالتعميمدديًكددامالًف ديًًًًًًًًًًًً
المدارسًالبتدائيةً .
-3تعزيددزًالمسدداواةًبددينًالجنسدديينًوتمكددينًالنسددا ًمددنً دداللًالعمددلًعمددىًإ ازلددةًالتفدداوتًبددينًالجنسددينًفدديًًًًًً
التعميمًلبتدائيًوالثانويًوفيًمستوياتًالتعميمًكافةً .
-4ت ف د د دديضًنس د د ددبةًوفي د د دداتًاألطف د د ددالً،وذل د د ددكًبت ف د د دديضًنس د د ددبةًوفي د د دداتًاألطف د د ددالًدونًس د د ددنًال امس د د ددةً ً
بمقدارًالثمثينً .
-5تحسد د ددينًصد د ددحةًاألمً،مد د ددنً د د دداللًت فد د دديضًنسد د ددبةًوفيد د دداتًالنسد د ددا ًأثند د ددا ًالحمد د ددلًوالوض د د د ًبمقد د دددار ً
ًثالثًأرباعً .
-6مكافحددةًفيددروسًنقددصًالمناعددةًالبشدريةً-متالزمددةًنقددصًالمناعددةًالمكتسددب(اليدز)ًوالسددعيًإلددىًوق د ً
انتشارًالمالرياًوأمراضًرئيسةًأ رىًوالبد ًفيًعكسًاتجاىياً .
ً-7ض د ددمانًالس د ددتدامةًالبيئي د ددةًوذل د ددكًم د ددنً د دداللًدمد د د ًمب د ددالغًالتنمي د ددةًالمس د ددتدامةًف د دديًسياس د دداتًالبم د ددد ً
وبرامج د د د ددوً،وعك د د د ددسًاتج د د د دداهًال س د د د ددارةًف د د د دديًالمد د د د دواردًالطبيعي د د د ددةً،وت ف د د د دديضًنس د د د ددبةًمنع د د د دددميًفرص د د د ددة ً
الحصولًعمىًمياهًالشربًالمأمونةًإلىًالنص ًوتحقي ًتحسنًفديًحيداةًمميدونًإنسدانًيقيمدونًفديًأحيدا ً
فقيرةًمكتظةًبحمولًعامً(ً2015شقيرً،موسىً،وآ رين2003ً،مً،ص.)125-122
ب-أىداف أخرى لممساعدات-:
ولك ددنًىند دداكًدولًومؤسس دداتًأ د دًدرىًتج دددًأنًالمسد دداعداتًالت دديًتق دددمياًلب دددًأنًتحق د د ًبع ددضًاألىددددا
نذكرًمنياً -:
-1تطويرًشراكة ًعالميةًشاممة ًلمتنميةًوذلكًمنً اللًزيادة ًالتطوير ًلنظام ًمالي ًوتجاري ًمنفتحً ،قائمً
عمى ًأسس ًوقواعد ًسميمة ًوغير ًتميزيً ،كما ًيتضمن ًىذا ًالنظام ًإلزام ًالدول ًبالحكم ًالصالح ًوالتنميةً
اًودولياً .
ًً
وت فيضًالفقرًقطرًًي
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ً

-2تحقي ًاألمنًوالستقرارًودعمًالحمفا ًوىوًىد ًالنموذجًاألمريكيًلممساعداتًحيثًتمن ًأيًمساعدةً
عنًالدولًالحميفةًلمدولًالمعاديةً .
 ً -3المجامالت ًوالرشاوى ًالدولية ًلش ار ًمواق

ًدول ًمعينة ًأو ًكسب ًتصويتيا ًأو ًاست دام ًقواعدىاً

العسكريةًومجالياًالجويًكلًذلكًيتمً اللًمساعداتًاقتصاديةًوعسكريةً .
ولكددنًأذاًكانددتًتمددكًاألىدددا ًالمعمنددةًلممعوندداتًفددانًاليددد ًالمضددمرً مفيدداًجميعدداًىددوًأحددداثًالتغييددر ً
الجتمدداعيًالعمي د ًأوًتس دري ًوقوعددوً،حتددىًيددتمًأعددادةًىيكميددةًدولًالعددالمًالثالددثًبالصددورةًالتدديًتفضددمياً
الن بددةًوالجماعدداتًالنشددطةًفدديًالدددولًالمانحددةً،وىددذاًيجعمندداًنتطددر ًإلددىًتسدداؤلًألًوىددوًمدداىيًالدددواف ً
الحقيقيددةًمددنًو ار ًتقد د د د د د د دديمًالمند د د د د د د د د دحًوالمساعد د د د د د د د د د د د دداتً،وىددذاًمدداًسدديتمًاإلجد د د د د د د د د دابةًعميددوًفدديًالنقطد د د د د د د دةً
القادمةً(عبدًالفتاحً،سي ًالدينً،وآ رين2001ً،مً،صً .)152-150
خامسا ً :المساعدات الدولٌة ودورها فً تعمٌق التبعٌة-:
بجان د ددبًدورى د دداًف د دديًتفجي د ددرًأزم د ددةًال د ددديونًعمق د ددتًالمس د دداعداتًال ارجي د ددةًبحك د ددمًأى د دددافياًند د دوازعًالتبعي د ددة ً
لمنظ د د ددامًالقتص د د دداديًف د د دديًأش د د ددكالياًالم تمف د د ددةًبص د د ددورةًمت ازي د د دددةً،وربط د د ددتًال د د دددولًالمتمقي د د ددةًلممس د د دداعدات ً
حقيقةًبمصادرًالمساعداتًدولياًوثنائياًمنً اللًتزايدًحاجتياًلمزيدًمنًالمساعداتً .
وقد دددًوصد ددفتًالوكالد ددةًاألمريكيد ددةًلمتنميد ددةًفد دديًعد ددامًً1989مًىد ددذهًاآللد ددةًبقوليد دداً"أنًدولًقميمد ددةًفقد ددطًمد ددن ً
تم د ددكًالت د دديًاس د ددتمرتًتأ د ددذًمس د دداعداتًأمريكي د ددةًمن د ددذًال مس د ددينياتًوالس د ددتينياتًق د دددًاس د ددتطاعتًال د ددروج ً
مد د ددنًحالد د ددةًالتبعيد د ددةًلممسد د دداعداتً،وفد د دديًذاتًالوقد د ددتًفقد د دددًظمد د ددتًدولًمرتبطد د ددةًبب د د درام ًصد د ددندو ًالنقد د ددد ً
الد دددوليً،لعد د ددةًعد د د د د د د د د دقودًبد دددونًإنًتصد ددلًإلد ددىًمستد د د د د د دوىًال د د د د د د د د د د دروجًمد ددنًالح د د د د داج د د د د د د د د د د د د د د دةًالمتن د د د د د د د داميةً
لممساعداتً(أبوًحماد2011ً،مً،صً .ً)34
ً
ً
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وتتم ص أشكال التبعية الناشئة عن المساعدات ال ارجية فيما يميً(مكاوي2001ً،مً،ص-:)133
أ -التبعٌة الغذائٌة:
لع ددلًمد ددنًأسد دوأًنتد ددائ ًالمسد دداعداتًالغذائي ددةًأنيد دداًس دداعدتًفد دديًتعمي د د ًالحاج ددةًلمغ ددذا ًوذل ددكًمدددنً دددالل ً
عممي د دداتًاإلغد د د ار ًالت د دديًتتبعي د دداًالدد دددولًالمانح د ددةًبت د ددوفيرًالس د ددم ًالغذائي د ددةًبأس د ددعارًتق د ددلًع د ددنًاألسد د ددعار ً
المحميد د ددةًأوًتقد د ددديمًمسد د دداعداتًعد د ددونًسد د ددمعيًمباشد د ددرًلمم د د دواطنينً،األمد د ددرًالد د ددذيًأدىًعمميد د دداتًإحبد د دداط ً
المزارعينًوتقميلًحماسيمًلإلنتاجً .
ب -التبعٌة العسكرٌة:
لعدل ا طدر مدا فدي التبعيدة العسددكرية أنيددا تدرتبط بشددروط عسدكرية متعدددة وضدغوط تفرضديا ممكيددة ً
التكنولوجيدا وقطد الغيدار وحدذر مجدالت السدتعمال وغيرىدا ،وممدا ل شدك فيدو أن القدروض الموجيدة ً
لشد ار األسدمحة تضدل مدن ا طدر أندواع القدروض ،وفدي الوقدت الدذي يتوقد فيدو أن تدؤدي القددروض ً
اإلنتاجيدة واإلنمائيدة إلدى تحقيد

وزيدادة الدد ل بمقابمدة جدز أو كدل أعبدا سدداد القدروض ،فدان أعبدا ً

القروض العسكرية تتحمميا الموازنات العامة باعتبارىا قروضا استيالكية وقابمة لمتزايدً .
ج -التبعٌة السٌاسٌةً :
دابقًاً-ارتبطددتًبشددروطًمجحفددةًاق ددلًمدداًتوصددفوًأني ددا ً
غالبيددةًالمسدداعداتًال ارجيددةً-كم دداًتددمًتوضدديحوًس د ً
تت ددد لًبص ددفةًمباش د درةًف دديًسددديادةًال دددولًالمسدددتفيدةًم ددنً دداللًاللت د دزامًبص ددقو ًمح ددددةًومراقب ددةًدائمدددة ً
عمد ددىًنحد ددوًيمكد ددنًتس د دميتوًبالجاسوسد دديةًالمكشد ددوفةًالمعمند ددةً،وقد دددًبد ددداًأنًالحاجد ددةًلممسد دداعداتًوالقد ددروض ً
لم د ددروجًأزمد دداتًالد ددديونًوالركد ددودًالقتصد دداديًومقابمد ددةًالحاجد ددةًلمغد ددذا ًقد دددًأدتًإلد ددىًفقد دددانًجد ددز ًمعتبد ددر ً
مد ددنًالسد ددتقاللًالسياسد دديًلمد دددولًالمعنيد ددةًفد دديًصد ددورةًاضد ددط ارريةًقبمتيد دداًعمد ددىًمضد ددضً،بد ددلًإنًالتبعيد ددة ً
السياسد دديةًق د دددًأص د ددبحتًاآلنًض د دريبةًمفروض د ددةًبحك د ددمًالق د دوانينًالدولي د ددةًواإلجم د دداعًالد دددوليًال د ددذيًتق د ددوده ً
أحادي ددةًالنظ ددامًالع ددالميً،وق دددًب ددداًجمي دداًأنًدولًعدي دددةًق دددًت ددمًعزلي دداًبعقوب دداتًاقتص دداديةًوحرماني دداًم ددن ً
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المس دداعداتًوالق ددروضًألس ددبابًسياس دديةًعقاب دداًلس ددتقالليةًقرارى دداً،فعم ددىًس دديلًالمث ددالًتوج دددًاآلنًحد دوالي ً
ً30دولةًممنوعةًمنًالقروضًوالمساعداتًاألمريكيةًبمقاييسًاإلدارةًاألمريكيةً .
سادسا ً :سبل رفع كفاءة المساعدات اإلنمائٌةً -:
السؤالًالذيًيطرحًنفسوًاليومًبإلحاحً،كي ًالسبيلًإلىًجعلًالمساعداتًأكثرًفعالية؟ًولإلجابةًعمىًىذاً
التساؤل ًيمكن ًالقول ًبأن ًكفا ة ًاست دام ًالمساعدات ًاإلنمائية ًوقدرتيا ًعمى ًتحقي ًالتقدم ًالقتصاديً
والجتماعيًفيًالدولًالمستفيدةًمنياًلًبدًانًتعتمدًعمىًعدةًنذكرًمنياً -:
 .1وجد د د ددودًسياسد د د دداتًاقتصد د د دداديةًكميد د د ددةًرشد د د دديدةً،وب د د د درام ًإصد د د ددالحًمد د د دداليًونقد د د ددديًفعالد د د ددةً،والنفتد د د دداح ً
القتص د د د د دداديًواإلص د د د د ددالحًاإلداريًف د د د د دديًاإلدارةًالعام د د د د ددةً،وتش د د د د ددجي ًالقط د د د د دداعًال د د د د دداصًوالب د د د د دًدرام ً
الجتماعي د د ددةًاليادف د د ددةًإل د د ددىًت ف د د دديضًالفق د د ددرًومعالج د د ددةًالتف د د دداوتًالص د د ددارخًف د د دديًتوزيد د د د ًال د د ددد لًب د د ددين ً
المواطنينً .
ً.2التعد دداونًوالتنسد ددي ًبد ددينًالد دددولًالمسد ددتفيدةًمد ددنًالمسد دداعداتً،والمنظمد دداتًالدوليد ددةًفد دداذاًكاند ددتًالدولد ددة ً
النامي د ددةًمطالب د ددةًبإص د ددالحًاقتص د دداديًواجتم د دداعيًوىيكم د دديً،وال د ددذيًيس د ددتدعيًتع د دداونًك د ددلًم د ددنًالقط د دداع ً
ال د د دداصًومؤسسد د دداتًالمجتم د د د ًالمد د دددنيًم د د د ًالقطد د دداعًالعد د ددامً،فد د ددانًعمد د ددىًالد د دددولًالمانحد د ددةًوالمنظمد د ددات ً
والييئ د د د دداتًالدولي د د د ددةًوالمؤسس د د د دداتًالتنموي د د د ددةًأنًتعم د د د ددلًعم د د د ددىًالتع د د د دداونًوالتنس د د د ددي ًب د د د ددينًمد د د د د ًال د د د دددول ً
المسد د ددتفيدةً،والعمد د ددلًعمد د ددىًحد د ددلًمشد د ددكالتياًلرف د د د ًكفد د ددا ةًت صد د دديصًالمسد د دداعداتًس د د دوا ًماليد د ددةًأمًفنيد د ددة ً
ًوال ططًالتنمويةً .
وتنفيذًالبرام ً
ً.3التوقي د د ددتًالمالئ د د ددمًلتق د د ددديمًالمس د د دداعدةًلزي د د ددادةًق د د دددرةًال د د دددولًالنامي د د ددةًالت د د دديًتتبن د د ددىًبد د د درام ًاإلص د د ددالح ً
القتصد د دداديًواإلداريًوالتكي د د د ًالييكمد د دديًعمد د ددىًتنفيد د ددذًىد د ددذهًالب د د درام ًبكفد د ددا ةًعد د ددنًطري د د د ًتييئد د ددةًالمد د ددال ً
المطمد د ددوبًلتنفيد د ددذًاإلصد د ددالحًالقتصد د دداديًالجتمد د دداعيًمد د ددنًجاند د ددبًودعد د ددمًالب د د درام ًالجتماعيد د ددةًالتد د ددي ً
تعملًلمحدًمنًالنعكاساتًالسمبيةًلإلصالحًمنًجانبًآ رً .
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دةًدور ً
ً.4عم د ددلًتوليف د ددةًمناس د ددبةًم د ددنًالمس د دداعداتًالمالي د ددةًوالفني د ددةًبحي د ددثًتم د ددارسًالمس د دداعداتًاإلنمائي د د ًًا
حيوي د د د دداًل د د د دديسًف د د د دديًتموي د د د ددلًودع د د د ددمًبد د د د درام ًاإلص د د د ددالحً،وتنمي د د د ددةًقط د د د دداعًال د د د دددماتً،واقام د د د ددةًالبني د د د ددة ً
الرتكازيد د ددةًفحسد د ددبً،بد د ددلًأيضد د دداًف د د دديًتقد د ددديمًالعد د ددونًوالمشد د ددورةًالفني د د ددةًال اصد د ددةًعند د دددًوض د د د ًال ط د د ددط ً
والبرام ًوالسياسةًالتنمويةً(العصارً،رشادً،وآ رونً2000مً .ً)118-117ً،
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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المبحث الثالث
المساعدات الدولية لمسمطة الوطنية الفمسطينية
ًبدأت الدول المانحة بتقديم المساعدات لمسمطة الوطنية الفمسطينية عقب انعقاد مؤتمر ًالدول ًالمانحة في
شير تشد د درين األول/أكتوبر من العام 1993م ،والذي عق د دد في واشنطن بمشاركة 42دولد د د د د دة ًومؤسسد د د د دة
مانحةً،حيث كان اليد

األساسي ليذا المؤتمر ىو حشد المساعدات لمشعبًالفمسطينيً،و"لعممية السالم "

ووض آلية لتنسي المساعدات المالية والفنية لمسمطة الفمسطينيةً.ذلكًلتمكينيا من إدارة المناط الفمسطينية
التي ستًؤول إلييا بموجب التفاقيات السياسية م الجانب ً"اإلسرائيمي" ،إضافة إلى دورىا في إعادة تأىيل
البنية التحتية ،وتمويل إدارة عممية التنمية في الراضيًالفمسطينية ،وقد نجح التحرك الدولي فعال في تأمين
تعيدات إجمالية بمغت  2.4بميون دولر في ًغضون ثالثة شيور فقط من تاريخ انعقاد المؤتمرً .وأ ذت
المساعدات الدولية تتدف عمى الشعب ًالفمسطيني من جيات متعددة ،وبقن د د دوات م تمفة ،وألوجو إنفا
متنوعةً ،وبشروط عديدة غير منتظمة ،إلى أن وصل حجمها التراكمً إلى ما ٌقارب ( )89..2ملٌون
دوالرتقرٌبا ً فً نهاٌة العام2010مً(ًو ازرةًالت طيطًوالتنميةًالداريةًالفمسطينيةً،رامًاهلل8000،م)ً .
كما تم ربط المساعدات بالمفاوضات ،ففي الوقت الذي تنشط فيو المفاوضات تزداد فيو ًالمساعدات ،وفي
الوقت الذي تتوق

فيو العممية السممية ،تقل ىذه المساعدات ،وعمى ضو ذلك قال ًمدير مكتب المفوضية

األوروبية في الضفة الغربية ً"جون كير"ً)ً(John Kiarفي أيمول/سبتمبر منًعامً" :8002إن حجم الدعم
القتصادي لمشعد د د د دب الفمسطيني مرت د د د دبط بالتق د د د ددم في العممية السمميد د د د د دة بين ًالج د د دانبين الفمسطيني
و"اإلسرائيميً"ً(ًعبدًالحيً،8002ً،صً .ً)852
وقد اتفقت الدول المانحة عمى طوط عريضة ألغراض وأىدا

تقديم المساع د د د ددات الدولية ًلمشعب

الفمسطيني ،والتي يمكن تم يصيا بما يميً(ًلبد8002ً،مً،صًً :ً)220
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 .0دعددم عمميددة السددالم بددين "إسدرائيل" ومنظمددة التحريددر الفمسددطينية عددن طريد
القتصدادية فددي المندداط

دفد عجمددة التنميددةً

الفمسدطينيةً(الضددفة والقطدداع) ،وتنفيدذ المشداري التددي مددن المفتدرض أن

تعملًعمى تحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة لمفمسطينيين.
 .8إنشدا نظدام شدر أوسدطي قدائم عمدى أسداس األمدن الجمداعي ،والسدتقرار والتقددم لشدعوب المنطقدةً،
ومن ثم إلحاقيا كسو مشترك ،وواعد بالنظام القتصادي العالمي الجديد.
 .2إ ازلددة واحت دوا

أسددباب الن دزاعًوالتددوتر والعن د  ،وتشددجي

اقتصدداديات السددو

وترسدديخ عمددل

المؤسساتًالديمقرطية ،وحماية حقو اإلنسان.
ًا

أوالً :وليات تقديم المساعدات الدولية لممسمطة الفمسطينية(-:)International assistance mechanisms
-1التعيد ( :)Pledgeىو إعالن الدولة المانحة عن إجمد د د د د دالي المبمغ أو قيمة المساعدات التي تنويً
تقديمياً،ودون أي التزام رسمي بذلك ،أو الد ول في تفاصيل حول كيفية تقديميا ،أو الغرض النيائيًمنياً.
ويتم ترك ذلك إلى مرحمة لحقة يجري التفاوض حول األمور المتعمقة بالمنحة أو المساعدة ،وأىم ًاألمور
التً تركز المفاوضات علٌها هًً :
ً.1الغرض النيائي من تقديم المنحة.
ًً.2القطاع الذي سيستفيد منيا.
ً.3المشروع أو البرنام الذي سيتم تمويمو.
ً.4الجية أو المؤسسة التي ستتولى إدارة المنحة من الدول المانحة والدول المتمقيةً .
ً .5صياغة اتفاقية حول المعونة/المنحة تحدد بموجبيا كيفية تمقي المعونة واإلج ار ات اإلداريةً ً
والمالية لصرفياً .
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 -2االلتزامً( :ً)ً Commitmentىي ال طوة أو المرحمة المتقدمة من مراحل تقديم المعونات والتيًتأتي
مباشرة بعد توقي التفا الذي يمي مرحمة التعيد ،والذي نت عن المفاوضات التي تمت اإلشارةًإليياً .
ً -3الصر ًالفعمي ً( : (Disbursementىي عممية الدف الفعمي لممنح والقروض المتف عمييا عبرً
صنادي مالية ت صص لذلك ،ويشر البنك الدولي عمى العدد الكبير منيا ،وفي بعض األحيان تمجأًبعض
الدول إلى فتح حسابات اصة في بنوكيا أو بنوك الدول المتمقية لممعونات لمسحب منياًلمشاري أو برام
معينة ،وألجل توضيح المزيد حول آلية الصر الفعمي نسترشد بنموذج لصندو ًمعونة البنك الدولي ،حيث
يقوم م صص لبرنام أو مشروعً،ويسمى الصندو ً(ً)Fundباسمًالبرنام أو المشروع كصند ًو تطوير
التجمعات السكانيةً)ً ،ً (Community Development Fundوتوق ًبشأن الصندو اتفاقية مالية يتم
ً،وبنودا تتعم بتقديم المساعدات ،والغرض
ًً
أحكاما
ًً
الصر من الصندو بموجبو وتتضمن مثل ىذه التفاقية
من تقديميا والجية المنفذة وأسموب السحب من الصندو ً ،وفي حالة القرًوض يتم التفا عمى شروط
التسديد والتزام الجية المتمقية باستعمال القرض ألغراض ًالمشروع أو البرنام فقطً ،واتباع األصول
المحاسبية والبنود التي سيصر عمييا ،مثل :األشغالًالفعمية ،ال دمات الستشارية ،المصاري

اإلداريةً،

المشتريات والتوظي ً .
وتشير ًالدراسة ًالذي أعدىا مد د د د دركز تطويد د د د در المؤسسات األىمية 2009م ،ق د د د د د دام بيا الباحث د د د د د د دان عال
ترتيرً ،وجوزي

ديفوير بالتعاون م معيد ماس إلى أن أنواع المساعدات ،تنقسم إلى ًثالثد د د د د دة أقسامً

(ديفويرً،ترتيرً،2008ً،صً ً:)ً98-ً97
-4دعم الموازنةً :ويشمل جمي المساعدات المقدمة لمؤسسات السمطة الوطنية الفمسطينية ،ومنيا عمىًسبيل
المثال ،و ازرةًالمالية وو ازرة الصحة.
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-3المساعدات الطارئةً :وتشمل كل أشكال التمويل عبر وكالة الغوث ،وغيرىا من المنظمات اإلنسانيةً،
وجمي أشكال التمويل التي ىي استجابة مباشرة لمنزاع مثل إعادة إعمار البنية التحتية ،م فرصًالعمل،
والمعونات الغذائية...إلخً.
تحديداًالنوع
ًً
-2المساعدات التنمويةً:وتشمل كل المساعدات التي ل تندرج ضمن الفئتين السابقتين ،وىو
الرئيسي من المساعدات لممؤسسات األىمية الفمسطينية.
ثانٌاً:مشروطٌة المساعداتً -:
المشروطيةًوالمساعداتًمتالزمانًلًيفترقانً،حيثًلمًتوجدًولنًتوجدًمساعداتًغيرًمشروطة ًويمكنً
تصني ًالمشروطيةًالسياسيةًإلىًمستوياتًعدةًىيً -ً:
ً.1أعالىاًالتد لًفيًنظامًالدولةً،وفرضًمطالبًوسياساتًوعينةًمثلًاإلصالحًالديمقراطي ًوالتعددً
الحزبيً،والنت اباتًالحرةً .
ً.2محاولةًتغييرًالسياساتًواألولوياتًالوطنيةً .
ً .3محاولة ًتغيير ًسياسات ًمعينة ًفي ًقطاع ًأو ًمجال ًأو ًمنطقة ًمعينة ًمثل ًالضرائب ًواألسعارً
والتشريعاتً .
ً.4شروط تمويميةً:بحيثًتشترطًالدولةًالمانحةًإنفا ًالمساعدةًفيًحقلًأوً دمةًمعينةًدونًسواىاًمنً
ال دماتًفمثالًقدًتشترطًأنًيتمًإنفاقياًفيًحقلًالتعميمًأوًالصحةًدونًحقلًال دماتً .
ً.5شروط إداريةً:بحيثًقدًتشترطًالدولةًالمقدمةًلممساعدةًأوًالمشروعًبأنًتقومًىيًبإدارةًالمشروعًمنذً
بدايتوًحتىًينتييًتنفيذهً،أوًقدًتشترطًبأنًتكونًتكالي ًالكادرًالقائمًعمى ًالمشروعًكالرواتبًوالنثرياتً
منًقبلًالحكومةًالمتمقيةًلممساعدةً(عار 2001،مً،مرج ًساب ً،صً .ً)190
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ثالثاً :ىيكمية تنسيق المساعدات الدولية لمسمطة الفمسطينية (:)Structural Coordination of Foreign Aids

نتيجةًلمحجمًالذيًلمًيسب ًلوًمثيل ًتقرًًيبا ًمنًالمساعداتًالمد د دقدمةًإلد د دىًالضفةًالغ د د د د دربيةً
وقد د د دطاعًغزةً ،والظرو ًعاليد د د د د دةًالتسييسًالتيًتمًتسميمًالمساعداتًفيًظمياً،فقدًنشأتً
ىيكميةًمعقدة ًتحكمًالمساعداتًال ارجيةً.ويرسمًالجز ًالتاليً ريطةًموجزةًليذهًالييكميةً
ولتطورًىذاًالنظامًوأثرهًعمىًاتجاهًنظامًالمساعداتًال ارجيةً.وبماًأنًىذهًالييئاتًتمثلً
مت ذي ًالقرار ًعمى ًالمستوى ًالكمي ًوأصحاب ًالشأن ًفي ًعممية ًالتنمية ًالفمسطينيةً ،فإن ًماً
ىيًالق ارراتًالتيًيت ذونياًوكيفيةًات اذىاًتؤثرًعمىًالتمويلًال ارجيًلممنظماتًالفمسطينيةً
يسير ًمن ًالصورة ًالكبرى ًلمتنمية ًالممولة ًمن ًال ارجً
غيدر ًالحكومية ًالتي ًتشكل ًجزًًا ً ًًا
(Brynen, Rex (2000). A Very Political Economy: Peace Building and Foreign Aid
in the West Bank and Gaza.Washington DC: United States Institute of Peace).

والشكلًرقم(ً)1التاليًيوضحًىيكميةًتنسي ًالمساعداتًالدوليةًلمسمطةًالفمسطينيةً ً -:
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شىً سلُ ()1هُىٍُخ ئداسح اٌّغبػذاد فٍ األساضٍ اٌفٍغطُُٕخ اٌّذزٍخ (اٌّظذسً:معيد ماس)

اٌّغزىي اٌذوٌٍ

ٌجٕخ االرظبي اٌّإلزخ ٌٍّبٔذُٓ AHLC
اٌشئُظ  :إٌشوَج اٌششوبء  :االرذبد األوسوثٍ واٌىالَبد
اٌّزذذح
األِبٔخ  :اٌجٕه اٌذوٌٍ
األػضبء  :اٌغٍطخ اٌفٍغطُُٕخ  ،اٌذىىِخ اإلعشائٍُُخ  ،وٕذا
ِ ،ظش  ،طٕذوق إٌمذ اٌذوٌٍ  ،اٌُبثبْ  ،األسدْ  ،سوعُب ،
اٌغؼىدَخ  ،رىٔظ  ،األُِ اٌّزذذح .
ِذػىوْ ِشزشوىْ ِ :زفك ػٍُهُ ِٓ أػضبء ٌجٕخ االسرجبط
( ِشاجؼخ ئعزشارُجُخ وعُبعخ اٌّبٔذُٓ  /اٌّغبػذاد )

اٌشثبػُخ
اٌىالَبد اٌّزذذح  ،االرذبد
األوسوثٍ  ،سوعُب واألُِ اٌّزذذح

اٌّغزىي اٌّذٍٍ

ِٕزذي اٌزُّٕخ اٌّذٍُخ LDF
اٌشؤعبء  :وصاسح اٌزخطُظ واٌزُّٕخ اإلداسَخ  ،إٌشوَج  ،اٌجٕه
اٌذوٌٍ ِ ،ىزت إٌّغك اٌخبص ٌألُِ اٌّزذذح .
األػضبء  :جُّغ اٌّبٔذُٓ واٌىوبالد اٌذػُ  ،ووبالد اٌغٍطخ
اٌفٍغطُُٕخ راد اٌؼاللخ .
( ِزبثؼخ اٌذػُ واٌّغبػذاد اٌذوٌُخ فٍ األساضٍ اٌفٍغطُُٕخ
اٌّذزٍخ )

ودذح رٕفُز اٌّشبسَغ TFPI
اٌّفىضُخ األوسوثُخ  ،اٌجٕه
اٌذوٌٍ  ،اٌىالَبد اٌّزذذح ِ ،ىزت
إٌّغك اٌخبص ٌألُِ اٌّزذذح
اٌزٕغُك ِغ اٌذىىِخ
(اإلعشائٍُُخ)

ٌجٕخ االسرجبط اٌّشزشوخ JLC
إٌشوَج  ،اٌجٕه اٌذوٌٍ َ ،ىٔغىى  ،طٕذوق إٌمذ
اٌذوٌٍ  ،اٌىالَبد اٌّزذذح  ،اٌّفىضُخ األوسوثُخ ،
سئبعخ االرذبد األوسوثٍ .
( ِزبثؼخ لشاساد ٌجٕخ االسرجبط واٌزٕغُك ِغ
اٌذىىِخ اإلعشائٍُُخ )

اٌّجّىػبد اإلعزشارُجُخ

عىشربسَب رٕغُك اٌّغبػذاد اٌّذٍُخLACS
(رذػُِٕزذٜاٌزّٕ١خاٌّحٍ١خ،اٌّدّٛػبداإلعزشار١د١خ
ِ،دّٛػخاٌؼًّاٌمطبػٚٚ،ٟحذحرٕف١زاٌّشبس٠غ)

اٌزُّٕخ االجزّبػُخ
ِىزتإٌّغكاٌخبصٌألُِ
اٌّزحذحٚ/صاسحاٌشؤْٚ
االخزّبػ١خ 
ِدّٛػبداٌؼًّاٌمطبػ ٟ
(اٌزٕغ١كٌٍمطبع) 

اٌذىُ اٌششُذ
ٚصاسحاٌزخط١ظٚاٌزّٕ١خ
اإلداس٠خ/اٌّفٛض١خاألٚسٚث١خ 
ِدّٛػبداٌؼًّاٌمطبػ ٟ
(اٌزٕغ١كٌٍمطبع)

فشَك ػًّ لطبع اٌزؼٍُُ
ٚصاسحاٌزشث١خٚاٌزؼٍُ١اٌؼبٌٟ
ٚفشٔغب/أٌٛ١غىٛ

فشَك ػًّ لطبع اٌؼذي
ٚصاسحاٌؼذياٌفٍغط١ٕ١خٌٕٛ٘ٚذا/ثؼثخ
ششطخاالرحبداألٚسٚثٟإٌٝاألساضٟ
اٌفٍغط١ٕ١خ

فشَك ػًّ لطبع اٌظذخ
ٚصاسحاٌصحخٚإ٠طبٌ١بِٕظّخ
اٌصحخاٌؼبٌّ١خ 

اٌجُٕخ اٌزذزُخ
اٌجُٕخ اٌزذزُخ
ٚصاسحاإلعىبْٚاألشغبياٌؼبِخ/
ٚصاسحاإلعىبْٚاألشغبياٌؼبِخ
اٌٛال٠بداٌّزحذح 
/اٌٛال٠بداٌّزحذح 
ِدّٛػبداٌؼًّاٌمطبػ ٟ
ِدّٛػبداٌؼًّاٌمطبػ ٟ
(اٌزٕغ١كٌٍمطبع)
(اٌزٕغ١كٌٍمطبع)
فشَك ػًّ لطبع اٌُّبٖ واٌظشف
فشَك ػًّ لطبع اٌُّبٖ واٌظشف
اٌظذٍ
اٌظذٍ
عٍطخاٌّ١بٖٚأٌّبٔ١ب/اٌجٕهاٌذٌٟٚ
عٍطخاٌّ١بٖٚأٌّبٔ١ب/اٌجٕهاٌذٌٟٚ
فشَك ػًّ لطبع اٌذىُ اٌّذٍٍ
فشَك ػًّ لطبع اٌذىُ اٌّذٍٍ
ورطىَش اٌجٍذَبد
ورطىَش اٌجٍذَبد
ٚصاسحاٌحىُاٌّحٍٟٚاٌذّٔبسن/اٌجٕه
ٚصاسحاٌحىُاٌّحٍٟٚاٌذّٔبسن/اٌجٕه

فشَك ػًّ لطبع األِٓ
ٚصاسحاٌذاخٍ١خٚاٌٍّّىخاٌّزحذح 
ثؼثخششطخاالرحبداألٚسٚثٟإٌٝ
األساضٟاٌفٍغط١ٕ١خ 
EUPOLCOPPS

فشَك ػًّ لطبع اٌذّبَخ
االجزّبػُخ
ٚصاسحاٌشؤْٚاالخزّبػ١خ
ٚاٌّفٛض١خاألٚسٚث١خِٕ/ظّخ
األغز٠خٚاٌضساػ١خٌألُِاٌّزحذح
فشَك اٌؼًّ اإلٔغبٍٔ
ٚصاسحاٌزخط١ظٚاٌزّٕ١خاإلداس٠خ
ِٚىزتإٌّغكاٌخبصٌألُِ
اٌّزحذح

( طُبغخ اٌغُبعبد واٌزٕغُك اٌّجشِج )
ِمظىسح ػًٍ هُئبد اٌغٍطخ اٌفٍغطُُٕخ راد اٌؼاللخ  ،اٌّبٔذُٓ
واٌّإعغبد راد اٌمُّخ اٌّبٌُخ واٌزذٍٍُُخ .

فشَك ػًّ لطبع اٌجُئخ
فشَك ػًّ لطبع اٌجُئخ
عٍطخخٛدحاٌج١ئخٚاٌغ٠ٛذ/ثشٔبِحاألُِ
عٍطخخٛدحاٌج١ئخٚاٌغ٠ٛذ/ثشٔبِح
اٌّزحذحاألٌّبٟٔ
األُِاٌّزحذحاألٌّبٟٔ
2

اٌظٍجخ
ِجّىػخ ئداسح إٌفبَبد
2
ِجّىػخ ئداسح إٌفبَبد اٌظٍجخ
ٚصاسحاٌحىُاٌّحٍٟٚأٌّبٔ١ب
ٚصاسحاٌحىُاٌّحٍٟٚأٌّبٔ١ب

فشَك ػًّ لطبع اٌخذِخ اٌّذُٔخ
واإلداسح اٌؼبِخ
ٚصاسحاٌزخط١ظٚاٌزّٕ١خاإلداس٠خ
ٚاٌٍّّىخاٌّزحذح/ثشٔبِحاألُِ
اٌّزحذح

ِجّىػخ اإلعىبْ اٌّزبح

ِجّىػخ اإلعىبْ اٌّزبح
ٚصاسحاإلعىبْٚاألشغبياٌؼبِخٚاٌجٕهاٌذٌٟٚ
ٚصاسحاإلعىبْٚاألشغبياٌؼبِخٚاٌجٕه
اٌذٌٟٚ

4

فشَك اٌؼًّ االٔزخبثٍ
اٌّفٛض١خاألٚسٚث١خٚاٌٛال٠بد
اٌّزحذحٌدٕخاالٔزخبثبداٌّشوض٠خ

فشَك ػًّ لطبع اٌخبص واٌزجبسح
ٚصاسحااللزصبداٌٛطٕٟٚاٌجٕهاٌذ/ٌٟٚ
ٌزٕغ١مٌّٟؤعغبداٌمطبع 
اٌّدٍظا
اٌّدٍظاٌزٕغ١مٌّٟؤعغبداٌمطبع
PSCCاٌخبص 

فشَك ػًّ لطبع اٌضساػخ
ٚصاسحاٌضساػخٚأعجبٔ١ب
اٌّبٌٍ
فشَك ػًّ اٌمطبع اٌّبٌٍ

فشَك اٌؼًّ اٌّبٌٍ اٌظغُش
فشَك
واٌّزٕبهٍ اٌظغش
عٍطخإٌمذٚاٌٛوبٌخاألِش٠ى١خ
ٌٍزّٕ١خ/األٔٚشٚا

اٌطبلخ
عٍطخاٌطبلخاٌفٍغط١ٕ١خ
عٍطخاٌطبلخاٌفٍغط١ٕ١خ

رىضُخ:اٌشئ١ظاٌّشبسن،اٌّغزشبساٌفٕ ٟ
اإلسشبد،رمذُ٠اٌزمبس٠ش 
اٌزٕغ١ك
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1

ٚصاسحاٌّبٌ١خٚصٕذٚقإٌمذاٌذٌٟٚ

3
اٌطبلخ3

 1فشقػًّاٌمطبعاٌّبٌٟرذػّٗٚحذحاٌؼًّاٌّبٌ١خ 
ِ2دّٛػخإداسحإٌفب٠بداٌصٍجخ 
ِ3دّٛػخاٌطبلخرشفغرمبس٠ش٘بٌّدّٛػخإعزشار١د١خاٌجٕ١خاٌزحز١خ 
4اٌّدّٛػخاالٔزخبث١خٟ٘فش٠كاٌؼًّ

اٌّصذسِ:ؼٙذأثحبساٌغ١بعبدااللزصبد٠خاٌفٍغطِ(ٟٕ١بط))َ2009(،
.اٌمذط:ساََّللا

اٌغُبعبد االلزظبدَخ
االلزظبدَخ
ٚصاسحاٌّبٌ١خ/اٌجٕهاٌذ ٌٟٚ
ِدّٛػبداٌؼًّاٌمطبػ ٟ
ِدّٛػبداٌؼًّاٌمطبػٟ
(اٌزٕغ١كٌٍمطبع) 

رابعاً:تنسيق المساعدات عمى المستوى الدولي (:)Aid coordination at the international level
كما ًيوضح ًالشكل ًرقم(ً )1فإن ًعممية ًتنسي ًالمساعدات ًال ارجية ًتنقسم ًإلى ًمستويينً :المستوىً
الدوليً ،المستوى ًالمحميً .ففي ًالمستوى ًالدولي ًتظير ًالييئات ًالمانحة ًالرئيسية ًممثمة ًبالمجنة ًالرباعيةً
والتحادًاألوروبي ًوالوليات ًالمتحدةًالمريكية ًوروسياًواألمم ًالمتحدةً .وينس ًىؤل ًم ًلجنةًالتصالً
عضوا ًأنشأىا ًالفري ًالتوجييي ًمتعدد ًاألط ار ًً
المؤقتة ًلممانحين ً(ً ،)AHLCوالمؤلفة ًمن ًًً ً 12
لممفاوضات ًحول ًالسالم ًفي ًالشر ًاألوسط ًفي ًسيا ًمؤتمر ًواشنطنً ،وذلك ًفي ًاألول ًمن ًتشرينً
ً.1993وت دمًلجنةًالتصالًالمؤقتةًلممانحينًكآليةًأساسيةًعمىًمستوىًالسياساتًلممساعداتًالتنمويةً
لمشعب ًالفمسطينيً ،حيث ًتسعى ًلتشجي ًالحوار ًبين ًالمانحين ًوالسمطة ًالفمسطينية ًو"إسرائيل"ً ،وترأسياً
النروي ًوتشتركًفيًرعايتياًالولياتًالمتحدةًوالتحادًاألوروبيً.وتشتملًعضويتياًعمىًروسياًوالتحادً
األوروبي ًواليابان ًوكندا ًوالسعوديةً ،بينما ًتُعد ًالسمطة ًالفمسطينية ًو"إسرائيل" ًومصر ًواألردن ًوتونسً
أعضا ًمشاركينً،ويقومًالبنكًالدوليًبدورًاألمانةًالعامةًلمجنة.إنًلجنةًالتصالًالمؤقتةًلممانحينًتعملً
كمجنةًتوجيوًسياسيةًمسئولة ً عنًالمبادئًالموجيةًوالسياساتًالكميةًلعمميةًالمساعداتًويتمًات اذًكافةً
ق ارراتيا ًباإلجماعً .وتتاب ًلجنة ًالتصال ًالمشتركة ً(ً )JICق اررات ًلجنة ًالتصال ًالمؤقتة ًلممانحينً
وتوصياتياًعمىًالمستوىًالمحميًبينًاجتماعاتًلجنةًالتصالًالمؤقتةًلممانحينًالتيًتعقدًعادةًمرتينً
سنويا ًفي ًالربي ًوال ري ً .وتم ًإنشا ًلجنة ًالتصال ًالمشتركة ًأصالً ًفي ًعام ً1995؛ ًلتعزيز ًالتعاونً
ًً
الثالثيًحسبًالمفيومًالقائلًبأنوًلًيمكنًالتقدمًفيًالتنفيذًبدونًتعاونًسمطاتًالحتاللً.بعدًذلكًتمً
حل ًلجنة ًالتصال ًالمؤقتة ًفي ًبدايات ًالعقد ًنتيجة ًلالنتفاضةً ،ثم ًأعيد ًإحياؤىا ًفي ًحزيران ًً.2008
ًحاليا ًعمىًالنروي ًوالسمطة ًالفمسطينيةًوالبنك ًالدوليًومكتبًالمنس ًال اصًلألممً
وتشتملًعضويتيا ًً
المتحدةًوصندو ًالنقدًالدوليًوالولياتًالمتحدةًوالتحادًاألوروبيًوالحكومةًال"إسرائيل"يةً.وتمًتشكيلً
فري ًعملًلتنفيذًالمشاري ً(ً)TFPIلمتنسي ًم ًالحكومةً"اإلسرائيمية"ًفيماًيتعم ًبتنفيذًالمشاري ً،وتتأل ً
ً
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عضويتياًمنًالوكالةًاألمريكيةًلمتنميةًالدوليةًومكتبًالمنس ًال اصًلألممًالمتحدةًوالمفوضيةًاألوروبيةً
والبنك ًالدوليً .ويد د د د د د د د د د درأس ًفد د د د د د د د د د د د د دري ًالعمل ًلتنفد د د د د د د د ديذ ًالمشاري ًأحد ًأعض د د د د د د د د دائو ًبشك د د د د دل ًدوري ًكلً
ست د د د د د دةًأشيرً( Le More, Anne (2004). Foreign Aid Strategy’, In The Economics of Palestine, D.Cobham & .Kanafani
.)(eds),Routledge, London, pp.208-229

خامساً :تنسيق المساعدات عمى المستوى المحمي(:)Aid coordination at the local level
ًدور ًمركزًًيا؛ ًفقد ًأُنشئت ًباعتبارىا ًلجنة ًتنسي ً
تمعب ًسكرتارية ًتنسي ًالمساعدات ًالمحمية ً(ًً )LACSا
المساعداتًالمحميةً(ً)LACCعامًً،1995وكانتًسكرتاريةًتنسي ًالمساعداتً(ً)LACSمسئ ًولة ًعنً
إنشا ًمجموعات ًالعمل ًالقطاعية ً(ً )SWGsفي ًعام ًً 1995وعن ًالتنسي ًبين ًىيئات ًالمساعداتً
والسمطة ًالفمسطينيةً .وكان ًمكتب ًالمنس

ال اص ًلألمم ًالمتحدة ًوالبنك ًالدولي ًيشتركان ًبرئاسة ًلجنةً

تنسي ًالمساعداتًالمحميةً(ً)LACCاألصميةً.ومنًجيةًأ رىًفإنًسكرتاريةًتنسي ًالمساعداتًالمحميةً
(ً)LACSتتأل ًمنًفري ًصغيرًمنًال ب ار ًالفنيينًالذيًيقدمونًالدعمًلمنتدىًالتنميةًالمحميةً(ً،)LDF
ويقود ًالسكرتارية ًكل ًمن ًو ازرة ًالت طيط ًوالبنك ًالدولي ًوالنروي ًومكتب ًالمد د د د د د د د د دنس ًال د د داص ًلألممً
المتحدة(

Brynen, Rex (2000). A Very Political Economy: Peace Building and Foreign Aid in the West Bank and

.)Gaza.Washington DC: United States Institute of Peace

ولقدًجا ًالتغييرًمنًلجنةًتنسي ًالمساعداتًالمحميةً(ً)LACCإلىًسكرتاريةًتنسي ًالمساعداتًالمحميةً
(ً)LACSإثرًقرارًات ذتوًلجنةًالتصالًالمؤقتةًلممانحينً(ً)AHLCفيًكانونًاألولًعامً2005؛ًمنً
أجلًتحسينًتواف ًىيكمياتًالمساعداتًم ًإعالنًباريسًحولًفعاليةًالمساعداتً ،ولتشجي ًمزيدًمنً"ً
الممكيةً"ًالفمسطينيةًلعمميةًالتنميةً.وفيًردًعمىًالعتقادًبأنًالنماذجًالسابقةًكانتًبغالبيتياً"منًاألعمىً
إلىًاألسفلًوبقيادةًالمانحين"ً،وعمىًوجوًال صوصًمنذًاندلعًالنتفاضةًالثانيةً،فقدًعممتًالييكميةً
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الجديدة ًلوض ًمت ذي ًالق اررات ًفي ًالسمطة ًالفمسطينية ًفي ًموق ًالقيادةً .وبعد ًتقميصيا ًإلى ًسكرتاريةً
تنسي ًالمساعداتًالمحميةً،فإنياًتضطم ً"ًبتوفيرًالدعمًالمتنوعًلكلًجز ًمنًمكوناتًالنظامً"ً .
ًمركز ًلممساعدات ًال ارجية ًوالت طيطً
ًًا
أنشئ ًمنتدى ًالتنمية ًالمحمية ً(ً )LDFفي ًعام ًً 2005باعتباره
ًمفتوحا ًلممثمي ًالسمطة ًالفمسطينية ًوكافة ًالييئات ًالمانحة ًووكالت ًالمساعداتًً،
ًً
لمتنميةً .والعضوية ًفيو
وكذلك ًلتجم ًوكالت ًالتنمية ًالدولية ً(ً ،)AIDAويرأس ًالمنتدى ًو ازرة ًالت طيط ًبالمشاركة ًم ًالنروي ً
والبنكًالدوليًومكتبًالمنس ًال اصًلألممًالمتحدةً .ويتمًالت طيطًوالتحضيرًلجتماعاتًالمنتدىًمنً
اللًاجتماعاتًبينًالرؤسا ًالمشاركين ًلممنتدى ً"ًوأصدقائيم ً" ًبمساعدة ًسكرتاريةًتنسي ًالمساعداتً
المحميةً.ومنذًتشرينًاألولًعامًً،2007ترأسًرئيسًالوز ار ًسالمًفياضًاجتماعاتًالمساعداتًالمحميةً
ومنتدى ًالتنمية ًالمحمي ًأرب ًمجموعات ًإستراتيجية ًمتميزة ًتتناول ًالسياسة ًالقتصادية ًوالحكم ًالرشيدً
وتطويرًالبنيةًالتحتيةًوالتنميةًالجتماعيةًوالمسائلًاإلنسانيةً .وتركزًالمجموعاتًاإلستراتيجيةًعمىًرسمً
السياسات ًوتنسي ًالبرام ًوتسعى ًلتصميم ًأفضل ًلممشاري ًمن ًالجيات ًالمانحة ًلدعم ًأولويات ًالسمطةً
الفمسطينيةً.والعضويد د د د د د د د د د د د دةًمحدودةًومبنيةًفقطًعمىًالقيد د د د د دمةًالمد د د د د داليةًأوًالتحميمي د د د د دةًلمييئةًالم تد دصةً
(ًديفويرً،ترتير2009ً،مً،صً .ً)25
وبحسبًمنتدىًالتنميةًالمحميةًوسكرتاريةًتنسي ًالمساعداتًالمحميةًفإنًكلًمجموعةًإستراتيجية ًيقودىاً
–ًبالمشاركةً–ًالوزيرًاألكثرًصمةًوالجيةًالمانحةًالكبرىًلمقطاعًذيًالصمةً .
ًً بالرغم ًمن ًاست دام ًمصطمحات ًمثلً "ً :الرئاسة ًبالمشاركة ً" ًو" ًالقيادة ًبالمشاركة ً"ً ،إل ًأن ًالرئاسةً
الو ازرية ًليا ًسمطة ًعقد ًالجتماعات ًوتحديد ًجدول ًاألعمالً ،والرئاسة ًالمشاركة ًلمجيات ًالمانحة ً
ًىيً–ًفقطً–ًلمدعمًأوًتقديمًالمشورةًلموزيرً.وتشملًالميامًالرئيسيةًلممجموعاتًاإلستراتيجيةًعمىً :


م ًالمجال ًلوض ًسياسات ًالتنمية ًالوطنية ًوتعديميا ًبحيث ًتأ ذ ًبالحسبان ًالظرو ًالجتماعيةً
والقتصاديةًوالسياسية.
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 ضمانًالتواف ًبينًأولوياتًالسمطةًالفمسطينيةًوالتزاماتًالمانحين.ويتمًتعيينًو ازرةًالت طيطًفيًكلًمنً
المجموعات ًاإلستراتيجية ًاألرب ًباعتبارىا ًممثالً ًإلدارة ًالمساعدات ًوتنسيقياًويتم ًكذلك ًدعوة ًممثلًعنً
فري ًإعداد ً طة ًاإلصالح ًوالتنمية ًالفمسطينية ًالثانيةً .وىذا ًالدور ًالمتعدد ًيتيح ًلو ازرة ًالت طيط ًالقيامً
بواجبيا ًاألساسي ًبضمان ًالتواف ًبين ًمدا الت ًالمانحين ًوبين ً طة ًاإلصالح ًوالتنمية ًالفمسطينيةً
وال ططًالوطنيةًاأل رىًبماًيتال مًم ًالمبادئًذاتًالعالقةًبفعاليةًالمساعداتً(منتدىًالتنميةًالمحميً،
2009مً،العدد.)9
 جمموعات العمل القطاعية واجملموعات الفرعية(ديف ًوير،ترتير2009ً،مً،صً )26

مجموعات العمل القطاعية

المجموعات المتخصصة وفرق العمل الفرعية

الزراعة
المالية

فرق العمل المالية

تنمية القطاع الخاص

فرقة التمويل صغير الحجم

المياه والصرف الصحي
البمديات والحكم المحمي
الصحة

المجنة التوجييية الوطنية لمتغذية  ،مجموعة عمل المستحضرات
الصيدالنية  ،مجموعة عمل الصحة العقمية  ،مجموعة عمل األمراض
غير السارية  ،مجموعة عمل صحة المرأة  ،مجموعة عمل صحة الطفل
مجموعة عمل التعميم العالي

التعميم
الحماية االجتماعية
السمطة القضائية
االدارة العامة
الخدمة المدنية
األمن
االنتخابات
الطاقة والكيرباء
البيئة
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سادساً :نقد ىيكمية تنسيق المساعدات لمسمطة الفمسطينية( :) Criticism of aid coordination structure

بالرغم ًمن ًأن ًالحجم ًاألكبر ًمن ًالمساعدات ًالتي ًتد ل ًالضفة ًالغربية ًوقطاع ًغزة ًتحتاج ًإلى ًنظامً
ًقائما ًحول ًفعالية ًىذه ًالييكمية ًفي ًالستجابةً
لتنسي ًالمساعدات ًال ارجيةً ،إل ًأن ًالسؤال ًما ًزال ًً
لحتياجاتًالشعبًالفمسطينيًوأولوياتوً،وحولًقدرةًالو ازراتًالفمسطينيةًلمتقدمًبجدولًأعمالًمؤىلًلتوجيوً
المانحينًبدلً ًمنًإتباعيمًً .ول ًيمكنًإلقا ًالمومًفيًىذاًعمىًالجياتًالمانحةًالدوليةًفقطً.ففيًالوقتً
الذي ًغيرت ًفييا ًالجيات ًالمانحة ًالنظام ًليتواف ًم ًالمبادئ ًالتي ًحددىا ًإعالن ًباريس ًلفعاليةً
المساعداتً ،فإن ًاستمرار ًالحتالل ًوعدم ًالستقرار ًالسياسي ًفي ًالسمطة ًالفمسطينية ًأبقى ًسمطة ًات اذً
القرارًفيًأيديًالمانحينًعمىًالمستوىًالدوليً(األساسي)ً .وحتىًبالرغمًمنًالتغييراتًالييكميةً،وأيضاً
م ًوجودًسمطةًفمسطينيةًمستقرةًومؤىمةًفإنًالعالقةًبقيتًعالقةًالعميلً– ًوالمتمقيً،وفيًالنيايةًفإنً
الجياتًالمانحةًىيًالتيًتعطيًأوًلًتعطيًالتمويلً.ولعلًالردًعمىًانت اباتًعامًً 2006وفوزًحركةً
حماسًمثال ً واضحًعمىًتغميبًالجياتًالمانحةًألجندتياًالسياسيةًعمىًاستراتيجياتياًالتنمويةً .وىناكً
كذلكًانتقادًميمًآ رًلنظامًتنسي ًالمساعداتً،وىوًفشموًإلىًحدًكبيرًفيًأنًيشتملًعمىًالمنظماتً
الفمسطينيةًغيرًالحكوميةً.وليذهًالمنظماتًدورًضئيلًفيًتوجيوًالمساعداتًعمىًالمستوىًاإلستراتيجيً
بالرغم ًمن ًأىمية ًدورىا ًفي ًالتنميةً .بينما ًيتم ًتمثيل ًالمنظمات ًغير ًالحكومية ًالدولية ًمن ً الل ًتجم ً
وكالتًالتنميةًالدوليةً(ً،)AIDAوقدًطالبتًشبكةًالمنظماتًغيرًالحكوميةًالفمسطينيةًلجنةًالتصالً
المؤقتةًلممانحينً(ً)AHLCبشكلًمستمرًبمزيدًمنًالتمثيلًوالوصلًإلىًالمعموم د داتًالتقنية ً ;(Khan, M.
Giacaman, George; and Amundsen, I. (2004). State Formation in Palestine, Routledge Curzon:, London.Lagerquist,
Peter (2003).“Privatizing the Occupation: The Political Economy of an Oslo Development Project”. Journal of
Palestine Studies, 32:2).

ًً

ً
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الفصل الثالث :واقع القطاع الصحي خالل الفترة من 2012 - 2006

المبحـــــــــــــث األول:

لمحة عن الوضع الصحي الحكومي .

المبحـــــــــث الثـــــــــاني :أىـــــــــم المؤشـــــــــرات الصـــــــــحية خـــــــــــالل الفتــــــــــرة
من .2012- 2006
المبحــــــــــــــث الثالــث:حجــم المســاعدات بمــا فييــا التركيــة لمقطــاع الصــحي
الحكومي خالل الفترة من .2012 - 2007
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تمييد:
تعمددلًو ازرةًالصددحةًالفمسددطينيةًجاىدددةًعمددىًالسددتمرارًفدديًتقددديمًال دددماتًالصددحيةً
لمواطنييددافيًظددلًمحدوديددةًاإلمكانيدداتًالمتاحددةًوفدديًمواجيددةًالعديدددًمددنًاألزمدداتًالطاحنددةً
وأىمياًنقصًالدوا ًوالمستمزماتًالطبيةًحيثًتمثدلًالبوابدةًالرئيسديةًلتقدديمًال ددماتًالصدحيةً
الحكوميددةًفدديًقطدداعًغدزةً،وفدديًىددذاًالفصددلًسددنتحدثًفدديًثالثددةًمباحددثًرئيسدديةًفدديًالمبحددثً
األولًنس ددتعرضًلمح ددةًع ددنًالوض د د ًالص ددحيًالحك ددوميًوف دديًالمبحد ددثًالث ددانيًنوض ددحًأىد ددمً
المؤشراتًالصح د د ديةًفيًقطاعًغزةًفيًالفترةًمدنًً2012ً-ً2006وفديًالمبحدثًالثالدثًنبدينً
حج ددمًالمس دداعداتًالمقدم ددةًبم دداًفيي دداًالتركي ددةًلمقط د د د د داعًالص ددحيًالحك د دوميً دداللًالفتد درةًم ددنً
ً .ً2012ً-ً2006
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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المبحـــــث األول :لمحة عن الوضع الصحي الحكومي
أوالً:الوضع الصحي في فمسطين:
يحظ ددىًتق ددديمًال دددماتًالص ددحيةًف دديًاأل ارض دديًالفمس ددطينيةًباىتم ددامًكبي ددرً،فق دددًتحم ددلًالقط دداعًال دداصً
والمنظماتًاألىميةًوالجمعياتًال يريةًمسؤوليةًكبيدرةًفديًتقدديمًال ددماتًالصدحيةً داللًسديطرةًالحدتاللً
اإلسد درائيميًعم ددىًمؤسس دداتًتق ددديمًال دم ددةًالص ددحيةً،وتول ددتًالس ددمطةًالوطني ددةًالفمس ددطينيةًمس ددؤوليةًإدارةً
واًشد ار ًوتقددديمًال دددماتًالصددحيةًلممجتمد ًالفمسددطينيً،إلًأنددوًمدداًزالًىندداكًقطاعدداتًعدددةًتسدداىمًبتقددديمً
ال دماتًالصحيةًإضافةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًممثالًًبو ازرةًالصحةًالفمسطينيةً،منياًالمنظمداتًغيدرً
الحكوميةًواألىميةًوالقطاعًال اصًووكالةًالغوثًوتشغيلًالالجئينًالتابعةًلألممًالمتحدةً .
اسددتمرتًجيددودًتطددويرًالقطدداعًالصددحيًفدديًاأل ارضدديًالفمسددطينيةًمنددذًتددوليًالسددمطةًالوطنيددةًالفمسددطينيةً
المسددئوليةً،فقدددًشددملًالتطددويرًجوانددبًال دددماتًكم داًًونوع داًًوكددذلكًتنميددةًوتطددورًالقددوىًالبش دريةً،إلًأنً
اإلج د ار اتًوالتدددابيرًالمفروضددةًعمددىًاأل ارضدديًالفمسددطينيةًفدديًنيايددةًأيم د ًولً2000مً،قدددًعطمددتًبرنددام ً
التنميةًوالتطدويرًووضد ًو ازرةًالصدحةًفديًحالدةًطدوارئًدائمدةًلتدتمكنًمدنًتقدديمًال ددماتًالطبيدةًلمجرحدىً
والمصابينًوالمعاقينً،وماًكانًبوس ًو ازرةًالصحةًأنًتتحمدلًأعبدا ًحالدةًالطدوارئًالمسدتمرةًماديداًًوبشدرياًً
فدديًم تم د ًمجددالتًتقددديمًال دمددةًوالسددتمرارًبتطددويرًال دددماتً.وعمددىًالددرغمًمددنًالمسدداعداتًالدوليددةً
المقدمددةًفدديًمجددالًال دددماتًالصددحيةًفددإنًالفجددوةًكبي درةًبددينًالقدددرةًعمددىًتددوفيرًال دددماتًوحجددمًال دددماتً
المطموبةًكماًًونوعاًً،حيثًارتفعتًنسبةًالمشمولينًبنظامًالتأمينًالصحيًمدنًً%60.4عدامًً2000إلدىً
ً%74.3عامًً .2002
كمدداًتددأثرًالقطدداعًالصددحيًكغي درهًمددنًالقطاعدداتًبدداإلج ار اتًاإلس درائيميةً،فقدددًتعرضددتًسددياراتًاإلسددعا ً
لمت دددميرً،وتعد ددرضًط د دواقمًاإلس ددعا ًوالتم د دريضًواألطبد ددا ًإل ددىًالعتقد ددالًوالقتد ددلًوالج ددرحًمدددنًقبد ددلًق د دواتً
الحتاللً،كماًتمًمن ًوصولًالكثيرًمنًالمساعداتًالطبيةًإلدىًمحتاجييداًفديًالوقدتًالمناسدبً،ممداًأدىً
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إلىًاستشيادًمرضىًوجرحىًوحواملًووفاةًأجنةًنتيجةًولداتًغيرًآمنةًإماًفيًالمنازلًأوًعمىًالحواجزً
العسددكريةً،كمدداًتددمًمند ًالكثيددرًمددنًالمسدداعداتًالطبيددةًالدوليددةً"ًاألدويددةً،سددياراتًاإلسددعا ً،وأجيدزةًطبيددةً
وغيرىاًمنًالمستمزماتًالطبيةً"ًمنًد ولًاألراضيًالفمسطينيةً )ًhttp://www.pnic.gov(ً.
ثانياً:الصحة في فترة االحتالل:
لقدددًكددانًلالحددتاللًاإلس درائيلًلأل ارضدديًالفمسددطينةًبعدددًعددامًً1967آثددا اًرًتدميريددةًعمددىًجميد ًأوجددوًالحيدداةً ً
ف دديًاأل ارضد دديًالفمسد ددطينيةً.وشد دديدتًاألوضد دداعًالصد ددحيةًمثد ددلًكافد ددةًاألوض دداعًالقتصد دداديةًوالجتماعيد ددةً ً
والتعميميد ددةًً...الد ددخًتد دددىو اًرًمسد ددتم اًرً،ىد ددذاًباإلضد ددافةًإلد ددىًانعكد دداسًالتد دددىورًفد دديًاألوضد دداعًالقتصد دداديةً
والجتماعيةًعمىًاألوضاعًالصحيةً،وذلكًألنًسياسةًسمطاتًالحدتاللًاإلسدرائيميًفديًالمجدالًالصدحيً
كانتًتقومًعمىًعدةًنقاطًرئيسيةًأىمياًً :
م)ًوعدمًوض ً
 .1إبقا ًالمؤسساتًوال دماتًالصحيةًعمىًماًكانتًعميوًقبلًالحتاللًعامً(ً 1967
أيةً ططًوبرام ًجديدةًلتطويرًىذهًال دمات.
 .2من ًتطويرًأوًإنشا ًمؤسسداتًصدحيةًأىميدةًأوً يريدةًوالتديًكدانًمدنًشدأنياًتعدويضًالعجدزًفديً
مجالًالرعايةًالصحيةًلممواطنينًمنًقبلًالمؤسساتًالصحيةًالحكومية.
داًوعمم ددتًس ددمطاتًالح ددتاللًبش ددكلًمب ددرم ًعم ددىًرب ددطًالمؤسس دداتًالص ددحيةًالفمس ددطينيةًبالمؤسس دداتً
كم د ً
"اإلسرائيمية"ًمستيدفةًبذلكًإذابةًالكيانًالفمسطينيً،والحاقوًبنظامًالحتاللًفتنظديمًوادارةًوماليدةًال ددماتً
الصد د د د ددحيةًفد د د د دديًاأل ارضد د د د دديًالمحتمد د د د ددةًكاند د د د ددتًتق د د د د د ًتحد د د د ددتًالسد د د د دديطرةًالمباش د د د د درةًلمسد د د د ددمطاتًالمحتمد د د د ددةً
(ً .)ًhttp://www.pnic.gov
ثالثاً:الصحة في فترة السمطة الفمسطينية :
من ددذًتس ددممتًالس ددمطةًالفمس ددطينيةًالمس ددؤوليةًع ددنًاأل ارض دديًالفمس ددطينيةًالت دديًأع ددادًالح ددتاللًاإلسد درائيميً
النتش ددارًفيي دداًف دديًنياي ددةًً1994بع دددًاتفاقي ددةًأوس ددموً،س دديطرًالفمس ددطينيونًعم ددىًالمس ددؤوليةًع ددنًالقط دداعً
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الصحيًبصورةًكاممةً،وورثواًوضعاًًصحياًًمتيالكاًًيفتقرًألدنىًمقوماتًالتطورًوالتقدمًوضع ًكبيرًفيً
المكانياتً،األمرًالذيًدف ًلمجو ًإلىًتحويلًالكمًالكبيرًمنًالحالتًالتيًتحتاجًلمميارةًالمميدزةًلمعدالجً
بال ارجً،والمحولونًىمً"ًالمرضىًالذينًيحتاجونًإلىًاستشارةًأوًعالجًغيرًمتوفرًفديًمستشدفياتًو ازرةً
الصحةً"ً(ً.التقريرًالسنويًلو ازرةًالصدحةًً،2003صًً)48وبمدغًعدددًالحدالتًالمحولدةًلمعدالجًبال دارجً
ف د د د د د دديًالع د د د د د ددامًً)31.721(ً2005حال د د د د د ددةً،وبتكمف د د د د د ددةًاجمالي د د د د د ددةًبمغ د د د د د ددتً(ً)268,004,025ش د د د د د دديكالًً ً
أيًمداًيدوازيً(ً)59.5مميددونًدولرًأمريكددي"ًوىددوًمداًيمثددلًً%42.7مددنًميزانيددةًو ازرةًالصددحةً"ً(ًالتقريددرً
السنويًلو ازرةًالصحةًً،2005مم صًالتقريرً،صًً .)4
داًأنًجميداًديدونًعمدىًالمدواطنًالفمسدطينيًتجعدلًمدنًالصدعبً
ًوىذهًالمبالغًالكبيرةًمنًالنفقاتًإذاًمداًعممن
ُ
عمددىًواضددعيًال طددطًفدديًو ازرةًالصددحةًإىماليدداً،ممدداًيدددف ًباتجدداهًإعددادةًتقيدديمًمجمددلًالعمددلًفدديًالددو ازرةً
والبحثًعنًالسبلًالكفيمةًبتطويرًالعملًالذيًمنًالصعبًأنًيدتمًدونًتطدويرًالكدادرًالعامدلً،لدذاًفدالًبددً
منًالنظرًبجديةًلوضد ً طدطًطويمدةًالمددىًتيدد ًبالنيايدةًلم دروجًمدنًعند ًالزجاجدةًوالرتقدا ًبمسدتوىً
ال دددماتًبمدداًيتناس ددبًواحتياجدداتًالمجتم د ً،ومحاول ددةًالسددتعانةًبددرؤوسًاألمد دوالًوبددال براتًالفمس ددطينيةً
المنتشرةًفيًأنحا ًالمعمورةًعالوةًعمىًضرورةًتطويرًالمؤىالتًالموجودةًبيد ًاسدتغاللياًلتطدويرًنظدامً
صحيًفمسطينيًمتكاملًوراقيًيستغنيًعنًال دماتًال ارجيةًويقدمًاكتفا ًذاتياًًفيًذلكً .
رابعاً:الصحة في الفترة الواقعة ما بين : 2012-2006
منذ ًأن ًفرض ًالحتالل ًالصييوني ًحصاره ًعمى ًقطاع ًغزةً ،أصبحت ًالموارد ًالصحية ًمن ًأدويةً
ومستيمكات ًوأجيزة ًومعدات ًووقود ًتتعرض ًلمنقص ًالدائمً ،وفي ًبعض ًالشير ًفقدت ًبعض ًأصنا ً
الدويةًمماًأثرًبالسمبًعمىًواق ًال دماتًالصحيةًالمقدمةًلممواطنينً ًوشكلًعدمًالستقرارًالسياسيً
والوض ًاألمني ًالسائد ًعائقين ًأساسيين ًفي ًتنفيذ ًال طط ًالتطويرية ًوفي ًتيسير ًالحصول ًعمى ً دماتً
الرعاية ًالصحيةً .كما ًأ ثر ًىذان ًالعامالن ًعمى ًتمكن ًالو ازرة ًمن ًالقيام ًبدورىا ًالرئيسي ًكمنظم ًومنس ً
ً
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ومراقبًومقيمًلمنظامًالصحيًالفمسطيني ً(موق ًو ازرةًالصحةًالفمسطينيةًً،تقريرًانجازاتًلعامً2011مً
،عمىًالموق ًاللكترونيً .) www.moh.gov.psً:
ًفعمىًالرغمًمنًصعوبةًالواق ًالصحي ًوالوض ًالدائمًمنًالحصارًوشحًالمواردًحافظتًو ازرةًالصحةً
عمىًالوض ًالقائمًدونًتراج ًفيًتقديمًال دماتًالصحيةً،بلًدأبتً اللًالسنواتًالماضيةًفيًتطويرً
ونوعاًً.واستمرًتقديمًال دماتًالصحيةًفيًفمسطينًمنًقبلً
ًالمستوياتًكماً ًً
ًً
ال دماتًالصحيةًعمىًجمي
و ازرة ًالصحة ًووكالة ًاألمم ًالمتحدة ًإلغاثة ًوتشغيل ًالالجئين ًالفمسطينيين ً(األونروا) ًوال دمات ًالصحيةً
العسكريةً ،ومن ً الل ًالمؤسسات ًالصحية ًاألىمية ًغير ًالربحية ًومؤسسات ًالقطاع ًال اص ًالصحيةً.
وتعتبرًو ازرةًالصحةًالمسئولة ًالرئيسيةًعنًتنظيمًومراقبةًوتر يصًال دماتًالصحيةًباإلضافةًإلىًأنياً
ىي ًالمزود ًاألساسي ًلم دمات ًالصحية ًلمشعب ًالفمسطيني ًعمى ًاألرض ًالفمسطينية ًمنذ ًعامً
مركزًلمرعايةًالصحيةًاألوليةًفيًقطاع ًغزةً.كماًتشر ًو ازرةًالصحةً
1994مً .وتديرًو ازرةًالصحةًًً ً 54ا
عمىًً 13مستشفىًحكوميًموزعةًعمىًمحافظات ًقطاعًغزةًوتحتويًعمىًحواليًً 1968سريرًبمعدلً
حواليًً 12.4سريرًلكلًً 10أل ًنسمةًوقدًبمغتًنسبةًإشغالًاألسرةًفيًالمستشفياتًالحكوميةًً%82
بمتوسطًمدةًمكوثًحواليًً3أيامً(تقريرًصادرًعنًو ازرةًالصحةًالفمسطينيةً،مركزًالمعموماتًالصحيةً،
2012م)ً .
فيًاألراضيًالفمسطينيةً
ً
بمغًعددًالسكانًالفمسطينيينًالمقدرًدا لًاألراضيًالفمسطينيةًنيايةًعامًً2012
ً 4,356,931نسمةًيتوزعونًبواق ًً%61.6فيًالضفةًالغربيةًوً%38.4فيًقطاعًغزةًذوًالمساحةً
ً 365كمً 2وبكثافةًسكانيةًً 4.583لكلًكم.2وتظيرًالنتائ ًأنًلكلًً 100,000نسمةًمنًالسكانًيوجدً
مستشفيانًتقريباًً،ويوجدًلكلً ً 10,000نسمةًحواليًً 17.5سري اًرً،بينماًي دمًكل ً 100,000نسمةًً9
مراكز ًصحيةً ،وتظير ًالنتائ ًأن ًلكل ًً 1000نسمة ًكا ًىناك ً 4,531زيارة ًلمطبيب ًالعام ً.ويعمل ًفيً
القطاع ًالصحي ًً 12أل ًموظفاً ًمنيم ًحوالي ًً %68في ًو ازرة ًالصحة ًوً %19في ًالمؤسسات ًاألىميةً
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وً%8فيًوكالةًالغوثًالدوليةًوً%5فيًال دماتًالطبيةًالعسكريةً .حيثًبمغًعددًالمواليدًليصلًإلىً
ً56,504مولوداًً،منيم%71.9مولوداًًفيًالمستشفياتًالحكوميةً(ًمستشفياتًو ازرةًالصحةًوالمستشفياتً
العسكرية)ً،وبمغًعددًالمواليدًال امًً34.4لكلًال ًنسمةً،ومعدلًالزيادةًالطبيعيةًً3.5ومعدلًال صوبةً
الكميًً6.3لكلًسيدةًفيًعمرًالنجابً،وبمغًمتوسطًحجمًاألسرةًً6.1فرداًً،وبمغًعددًالوفياتًً5,375
متوفيًمنيمًعددً ً 1,005منًوفياتًاألطفالًالرض ًبمعدلًً 1000/17.8منًالمواليدًاألحيا ً،وبمغً
عدد ًالوفياتًال امً(ً )3.3لكل ًً 1000نسمة ً(و ازرة ًالصحة ًالفمسطينيةً ،تقرير ًالسكان ًوالصحة2012ً ،م،قطاعً

غزة) ًً .وتشير ًاإلحصائيات ًوالبيانات ًالواردة ًفي ًتقرير ًو ازرة ًالصحة ًلمسكان ًوالصحة ًلعام ً2012م ًأنً
قطاعًغزةًيشيدًزيادةًسكانيةًمضطردةًوكثافةًسكانيةًمرتفعةًمماًيزيدًالضغطًعمىًالمراف ًالحياتيةًوفيً
مقدمتيا ًالمراف ًالصحية ًلمحفاظ ًعمى ًمستوى ً دمات ًصحية ًلئ ًوميسور ًلمسكانًً .وأن ًالمجتم ً
الفمسطينيًمجتمعاًًفتيًاًًإذًقدرًنسبةًاألفرادًفيًالفئةًالعمريةً(ًً)14-0ماًنسبتوًً%43.7فيًقطاعًغزةًً.
وبمغًعددًالمواليدًالجددًفيًالعامًً 2012ماًمجموعوًً 56,504مولوداً ًوالذيًيستدعيًرف ًقدرةًالقطاعً
الصحي ًعمى ًتوفير ًالحتياجات ًالصحية ًليذه ًالفئة ًاليامة ًوالكبيرة ًمن ًالسكان ًو اصة ًأن ًما ًنسبتوً
ً% 6.2منًالمواليدًالجددًتق ًفيًفئةًالوزنًعندًالولدةًاألقلًمنًً2500جم.بينماًنسبةًالولداتًالجديدةً
تمثل ًتحدياً ًفريداً ًلمقدمي ًال دمات ًالصحية ًيتمثل ًفي ًضرورة ًالرتقا ًبمستوى ًىذه ًال دمات ًوتوزي ً
األعبا ًبشكلًيضمنًالوصولًلمنافذًتقديمًال دمةًحيثًتق ًو ازرةًالصحةًفيًموق ًالمسؤوليةًالكبرىًفيً
ىذاًالسيا ًحيثًشكمتًالولداتًفيًالمستشفياتًالحكوميةًماًنسبتوًً.%71.9كماًويوجدًثقافةًاإلنجابً
الناتجةًعنًالزواجًالمبكرًدونًً 15عاماً ًلماًيترتبًعميوًمنًمشاكلًصحيةًسوا ًلألمًأوًلممولودً.كماً
أنًفترةًاإلنجابًالمتأ رًوالتيًتعدتًً45عاماًًلوًأيضاًًأثرهًعمىًصحةًاألمًوالطفلًالذيًيستدعيًتقديمً
دماتًالصحةًاإلنجابيةًلتشملًفتراتًماًقبلًالحملً .
ً
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ويشيرًالتقريرًالصادرًعنًمركزًالسياساتًالصحيةًالعالميةًفيًواشنطنًوالتاب ًلمركزًالدراساتًالدوليةً
الستراتيجيةًإنًحركةًالمقاومةًاإلسالميةً"حماس"ًنجحتًبشكلًمذىلًبمن ًانييارًالقطاعًالصحيًفيً
قطاعًغزةًعنًطري ًإعادةًتشكيلًو ازرةًالصحة.وتطر ًتقريرًالمركزًالسنويًالذيًأعدهًالكاتبً"حاييمً
ممكا"ًفيًفبرايرًلعامً2012مًحولً(القطاعًالصحيًالفمسطينيًتحتًحكمًحماس)ًإلىًتطورً دماتً
الرعاية ًالصحية ًمن ًمؤسسات ًتابعةًلمحركةًإلى ًدورىا ًالحاليًباعتبارىا ًالحكومةًالمسيطرة ًعمى ًقطاعً
غزةً.واستعرضًالتقريرًعدةًأمورًمنًأىمياً -:
 -1من حيث انخفاض جودة البنية التحتية وخدمات الرعاية الصحية-:
بينًالتقريرًأنًالبنيةًالتحتيةًلمرعايةًالصحيةًعندماًتولتًحماسًالحكمًفيًغزةًعامًً2007كانتًمرىقةً
و طرة ًضاعفتًعددًاألسرةًفي ًوحداتًالعنايةًالمركزةًلتصلًإلىً30سريرًباإلضافةًإلىًتعيينًً2500
موظفاً ًمن ًاإلداريين ًوالممرضين ًواألطبا ًحماس ًاستمرت ًبكل ًميارة ًفي ًتطوير ًال دمات ًالصحيةً
والتحسينًاإلداريًونجحتًفيًتأمينًالدعمًالماليًلمنظامًالصحيًلتغطيةًعممياتياًاليوميةًبدف ًالرواتبً
وتوفيرًاألدويةًوالوقودًواألجيزةًالطبيةً.ذكرًمركزًالسياساتًالصحيةًالعالميةًفيًواشنطنًوالتاب ًلمركزً
الدراساتًالدوليةًالستراتيجية ًفيًالذكرىًال مسينًلتأسيسوًأنًحماسًنجحتًبشكلًمذىلًبمن ًانييارً
القطاعًالصحيًعنًطري ًإعادةًتشكيلًو ازرةًالصحةً .وتطر ًتقريرهًالسنويًالذيًأعدهًالكاتبًحاييمً
ممكاًفيًفبرايرًلعامً2012مًحولً(ًالقطاعًالصحيًالفمسطينيًتحتًحكمًحماس)ًإلىًتطورً دماتً
الرعايةًالصحيةًالتابعةًلحماسًمنًأصولًالحركةًإلىًدورىاًالحاليًباعتبارىاًالحكومةًالمسيطرةًعمىً
قطاعًغزةًحيثًكانتًعمميةًتطويرًقطاعًالرعايةًالصحيةًفيًغزةًجز اًمنًعمميةًأوس ًنطاقاًأجبرتً
حماسًعمىًالتكي ًم ًاحتياجاتًالسياسةًالعامةًلمحكومةًوليسًمجردًاحتياجاتًالحركةًوالتيًتحولتً
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منًإدارةًالعشراتًمنًالعياداتًالطبيةًال يريةًفيًالضفةًوالقطاعًإلىًإدارةًماليينًالدولراتًلمو ازرةًم ً
أل ًالموظفينًومئاتًاآلل ًمنًالمنتفعين.
-2من حيث الخدمات الصحية في غزةً -:
ركز ًالتقرير ًعمى ًتأثير ًالنقسام ًالفمسطيني ًعمى ًتطوير ًالقطاع ًالصحي ًباإلضافة ًإلى ًالتجاىاتً
اإلقميميةًالتيًتؤثرًعمىًالساحةًالفمسطينيةًوًتشكيلًنظامًالرعايةًالصحيةًفيًغزةً.كماًفحصًالتقريرً
تداعياتًتطبي ًسياسةًالولياتًالمتحدةًفيًإدارةًحماسًالناجحةًلم دماتًالصحيةًفيًغزةً،مبيناً ًأنً
تجربة ًحماس ًفي ًاإلش ار ًعمى ًال دمات ًالحكومية ًفي ًقطاع ًغزة ًأثبتت ًقوة ًتحمل ًوسعة ًحيمة ًفيً
مواجيةًأزمةًدائمةًمثمتًتحدياً ًلسياسةًالولياتًالمتحدةًالتيًسعتًلتحقي ًالتوازنًبينًالدعمًاإلنسانيً
لقطاعًغزةًبقيمةًً1,6مميونًدولرًوبينًإضعا ًحماسًوأيديولوجيتياًالعنيفة".
-3من حيث تعيين  2500موظفاً-:
وأضا ًالتقريرًً":كماًضاعفتًعددًاألسرةًفيًوحداتًالعنايةًالمركزةًلتصلًإلىً30سريرًباإلضافةً
إلىًتعيينًً 2500موظفاً ًمنًاإلداريينًوالممرضينًواألطبا ً ،كماًشكمتًو ازرةًالصحةًفيًغزةًالمجمسً
الطبي ًالفمسطيني ًوالذي ًيقوم ًباإلش ار ًعمى ًالتعميم ًوالتدريب ًالطبيً ،وعمدت ًإلى ًترشيد ًالنفقات ًمنً
الل ًتحديد ًالعالوات ًوساعات ًالعمل ًاإلضافيةً ،ومحاولة ًمنيا ًلتعزيز ًالشفافية ًوالحد ًمن ًازدواجيةً
الحصولًعمىًالرواتبً،أرغمتًكافةًموظفيًالقطاعًالصحيًالعامًفيًغزةًعمىًتقديمًإفادةًبنكية ًقبلً
استالميمًلمرواتبً ".
ً
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-5من حيث تأمين الدعم المالي لمنظام الصحيً -:
أكدًالتقريرًأنًحماسًاستمرتًبكلًميارةًفيًتطويرًال دماتًالصحيةًوالتحسينًاإلداريًونجحتًفيً
األجيزةً
تأمينًالدعمًالماليًلمنظامًالصحيًلتغطيةًعممياتياًاليوميةًبدف ًالرواتبًوتوفيرًاألدويةًوالوقودًو ً
الطبيةًرغمًالمحاولتًالمستمرةًلعزلياً،مؤكداًعمىًأنًالتحدياتًالتيًتواجوًالقطاعًالصحيًمازالتًقائمةً
كماًبينتًمنظمةًالصحةًالعالمية )  ( WHOفيًتقريرىاًأنوًفيًشيرًينايرًمنًعامًً 2011بمغًرصيدً
األدويةًاألساسيةًالتيًرصيدىاًصفرًحواليًً%40فيًغزةً،ويعودًذلكًجزئياًًإلىًرفضًرامًاهللًتسميمياً
لغزةًحيثًيمولًالبنكًالدوليًثمثيًاألدويةًلمسمطةًالفمسطينيةًفيماًتتكفلًالمجنةًالدوليةًلمصميبًاألحمرً
بتوفيرًغالبيةًاألدويةًالمتبقية ً("حاييمًممكا"ً،تقريرًمركزًالسياساتًالصحيةًالعالميةًفيًواشنطن،حماسً
نجحت ًبشكل ًمذىل ًبمن ًإنييار ًالقطاع ًالصحيً ،نوفمبر ً2012مً ،عمى ًالموق ًاللكتروني:
ً .ً)ًhttp://www.alarab.net/Article/452144
خامساً -اإلطار القانوني لمنظام الصحي الحكومي :
ينظم ًقانون الصحة العامة رقم ( )20لسنة 2004م ال دمات ًالصحية ًالمقدمة ًلممواطن ًالفمسطينيً،
وكذلك ًمن ً الل ًنظام ًالتأمين ًالصحي ًوالتحويل ًلم ارج ًالمقر ًمن ًقبل ًمجمس ًالوز ار ًفي ًمدينة ًغزةً
بتاريخ/ً 27ً:ديسمبرً 2004/ميالديةًالمواف ًً/15ً:ذوًالقعدةً.1425/باإلضافةًإلىًالتعميماتًالمشتقةً
منيماًوال اصةًبم تم ًال دماتًالصحيةًالمقدمة(المجمسًالتشريعيًالفمسطينيً2013/10/23،م،عمىً
الموق ًاللكترونيً .) http://www.pal-plc.org/index.php:
ً
ً
ً
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سادساً :مستشفيات القطاع الصحي غير الحكومي العاممة في قطاع غزة
يتركزًنشاطًالقطاعًالصحيًالحكوميًفيًمجاليًال دماتًالصحيةًالوقائيةًوفيًمجالًالرعايةًالصحيةً
األوليةً ،وفي ًمجال ًالمستشفيات ًالعامةً ،ويشارك ًالقطاع ًالحكومي ًفي ًىذا ًالمجال ًقطاعي ًاألنرواً
والمنظماتًغيرًالحكوميةً.بينماًيتركزًنشاطًالقطاعًال اصًفيًالطبًالعالجيً،فمعظمًمنشآتًالقطاعً
ال اص ًعيادات ًطب ًعام ًأو ًا تصاصً ،أو ًطب ًأسنانً ،باإلضافة ًإلى ًعدد ًمن ًاألنشطة ًالطبيةً
المساعدةً ،ومستشفيات ًال تصاصً ً .ونستعرض ًفيما ًيمي ًمجموع ًمستشفيات ًالقطاع ًالصحي ًالتاب ً
لممؤسسات ًالصحية ًغير ًالحكومية ًالعاممة ًفي ًقطاع ًغزة ًوالحاصمة ًعمى ًتر يص ًرسمي ًمن ًو ازرةً
الصحةًالفمسطينيةًوالبالغًعددىاًسبعةًمستشفياتًوىيً ً-:
-1مستشفى دار السالم – خان يونس:
يعدًمستشفىًدارًالسالمًفيًمدينةً انًي ًونس ًجنوبًقطاعًغزةًمستشفىًأىمياًغيرًربحيًيتب ًجمعيةً
الوفا ًال يريةًوقدًتأسسًفيًعامً(1995م)ًلتقديمًال دماتًالصحيةًالمتميزةًلممواطنينًفيًمحافظتيً
ان ًيونس ًورفح ًوتبمغ ًسعة ًالمستشفى ً(ً )18سري ار ًويضم ًالعديد ًمن ًالعيادات ًالت صصية ًووحدةً
عممياتًووحدةًتنظيرًلمجيازًاليضمي ًووحدةًالجراحةًباست دامًالمنظارًال ارجيً ،وقدًتمًتطويرًالعديدً
من ًالعيادات ًالت صصية ًوغرفتي ًالعمميات ًب اصة ًوذلك ًبعد ًانتقال ًالمستشفى ًإلي ًالمبني ًالجديدً،
ويشتملًالمستشفى ًعمى ًالعديدًمنًاألقسام ًوىيً(قسم ًالستقبالً ،قسم ًالعيادات ًال ارجية ًالت صصيةً،
قسم ًاألشعةً ،الم تبرً ،قسم ًالطوارئً ،الصيدلةً ،عيادة ًطب ًاألسنانً ،قسم ًالجراحةً ،القسم ًالدا مي)ً.
ويعمل ًبالمستشفى ً(ً )62اثنان ًوستون ًموظفا ًما ًبين ًأ صائيين ًوفنيين ًواداريين ً(موق ًمستشفي ًدارً
السالم2013ً،مً،عمىًالموق ًاللكترونيً .)/ http://www.essalamhospital.com/ar:
ً
ً
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ً-2مستشفي أصدقاء المريض الخيريةً :
مؤسسةًطبيةًأىميةًغيرًربحيةًتأسستًعامً(1980م)ًلسدًالنقصًفيًال دماتًالطبيةًالحكوميةً،وبرزتً
مكانةًالجمعيةًكمؤسسةًوطنيةًأثنا ًانتفاضةً(1987م)ًحينًاحتضنتًمئاتًالجرحىًوالمصابينًالذينً
لم ًيكن ًميسو ار ًليم ًالعالج ًبالمستشفيات ًالحكوميةً ،ويوجد ًفي ًجمعية ًأصدقا ًالمريض ًعشرة ًعياداتً
وىي ً(عيادة ًاألطفالً ،عيادة ًاألمراض ًالباطنيةً ،عيادة ًالجراحة ًالعامةً ،عيادة ًاألن ًواألذن ًوالحنجرةً،
عيادة ًالعيونً ،عيادة ًاألسنانً ،عيادة ًأمراض ًالنسا ًوالولدةً ،عيادة ًاألعصابً ،عيادة ًالمسالك ًالبوليةً،
عيادة ًالعظام)ً ،كما ًيوجد ًبيا ً مسة ًأقسام ًطبية ًوىي ً(قسم ًالتحاليل ًالطبيةً ،قسم ًاألشعةً ،قسمً
األلتراساوند ً"التصوير ًالتمفزيوني"ً ،قسم ًالمناظيرً ،قسم ًالصيدلة ًوالمستودعات)ً ،وتم ًحديثا ًإضافة ًقسمً
الجراحةًوىوًقسمًمجيزًبأحدثًاألجيزةًيحتوىًعمىًغرفتينًلمعممياتًإحداىاًعممياتًبواسطةًالمناظيرً،
ويعمل ًبالمستشفى ًمائة ًوتسعة ًعشر ًموظفا ًما ًبين ًأ صائيين ًوفنيين ًواداريين ً(موق ًمستشفي ًأصدقا ً

المريض2013ً،مً،عمىًالموق ًاللكترونيً ًً.ً) http://stride.ps/?page=view_custm&Id=54&p=1:
-3مستشفى الوفاء لمتأىيل الطبي:
تأسسًمستشفىًالوفا ًلمتأىيلًالطبيًفيًالعامً(1996م)ًكأحدًفروعًجمعيةًالوفا ًال يريةًًوتمبيةًلمحاجةً
المجتمعيةًالممحةًباعتبارىاًمركزًالتأىيلًالطبيًاألولًوالوحيدًفيًقطاعًغزةًفيًحينوً،ويقدمًالمستشفىً
دماتوًلكافةًالمصابينًوالمع اقينًالذينًيعانونًإعاقاتًحركيةًأوًإدراكيةًمنً اللًمجموعةًمنًاألقسامً
الم تمفة ًالتي ًتتمثل ًفي ًقسم ًال دمات ًالطبية ًوالتمريضية ًالذي ًيشتمل ًعمى ً(التأىيل ًالطبيً ،الرعايةً
التمريضيةً،قسمًالعالجًالطبيعيً،قسمًالعالجًالوظيفيً،وحدةًالعالجًبالمعبًواإلثارةًالحسيةً،وحدةًتأىيلً
اإلدراكً ،قسم ًال دمة ًالجتماعيةً ،قسم ًاإلرشاد ًوالتأىيل ًالنفسيً ،قسم ًالعيادات ًال ارجية ًالت صصيةً
والمتمثمة ًفي ً(عيادة ًالعالج ًالطبيعيً ،عيادة ًتأىيل ًاألعصاب ًوعالج ًاآللمً ،عيادة ًأمراض ًالروماتيزمً
والتأىيلً ،عيادة ًىشاشة ًالعظام)ً ،قسم ًالجراحات ًالت صصيةً ،وبرام ًالتأىيل ًالطبي ًالمجتمعي ًالتابعةً
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لممستشفى ًوالتي ًتتماشى ًم ًاحتياجات ًالمجتم ًالناتجة ًعن ًالنتفاضة ًوالمتمثمة ًفي ًبرام ًالتثقي ً
الصحيًلممعاقينًوذوييمًبقطاعًغزةً،إضافةًإليًالعديدًمنًاألقسامًالمساعدةًوالتيًأىمياًوحدةًاألشعةً،
الم تبرً ،الصيدلةً ،إدارة ًالتعميم ًالمستمر ًوالتدريبً ،قسم ًالعالقات ًالعامة ًواإلعالمً ،قسم ًالحاسوبً
وتكنولوجياًالمعموماتً ،ويعمل ًبالمستشفى ً(ً )186مائة ًوستةًوثمانون ًكوظفا ًماًبينًأ صائيينًوفنيينً
واداريينً(موق ًمستشفيًالوفا ًلمتاىيلًالطبي2013ً ،مً ،عمىًالموق ًاللكترونيhttp://www.elwafa.ps/elwafa-:

ً .)hospital/index.1.html
-4مستشفى الخدمة العامة :
جمعيةًال دمةًالعامةًتأسستًفيًمدينةًغزةًعامًً 1993كجمعيةً يريةًغيرًحكوميةًتعملًفيًالمجالً
الصحيًبيد ًتقديمً دماتًصحيةًمتميزةً دماتًصحيةًمتميزةًبرسومًم فضةًتتناسبًم ًذويًالد لً
المحدودً ،ومجانية ًلألسر ًالفقيرة ًوأبنا ًالشيدا ًواأليتامً ،وتدير ًالجمعية ًالعديد ًمن ًالت صصات ًأىمياً
قسمي ًالولدة ًوالعمميات ًالجراحية ًالتي ًتعمل ًعمى ًمدار ًالساعةً .واستحدثت ًالجمعية ًفي ًالعام ًً2005
مستشفى ًال دمة ًالعامة ًالتي ًورث ًما ًتقدمو ًالجمعية ًمن ً دمات ًطبية ًويشتمل ًالمستشفى ًعمى ًأقسامً
العياداتً ،وقسم ًالعمميات ًالجراحيةً ،وقسم ًالولدةً ،وقسم ًجراحة ًالمناظير ًوقسم ًالرعاية ًاألولية ًاضافةً
لم دمات ًالتش يصية ًاأل رى ًمن ًم تبر ًوأشعةً ،ويعمل ًبالمستشفى ً مسة ًوثمانون ًموظفاً ًما ًبينً
أ صائيين ًوفنيين ًواداريين ً(موق ًمستشفي ًال دمة ًالعامة2013ً ،مً ،عمى ًالموق ًاللكتروني:
ً .ً)/http://www.pah.ps/new
-5مستشفى العودة :
يتب ًمستشفى ًالعودة ًلتحاد ًلجان ًالعمل ًالصحي ًكمؤسسة ًأىمية ًفمسطينيةً ،بدأت ًفكره ًانشائو ً
ًعام1993مً ،حيث ًبرزت ًحاجة ًالمنطقة ًالشمالية ً(ذات ًالكثافة ًالعالية ًفي ًالسكان) ًلمستشفى ً
ً يمبي ًحاجتيم ًالممحة ًلم دمات ًالصحية ًوالرعاية ًاألوليةً ،ويقدم ًالمستشفى ً دماتو ًلمجميور ًمن ً اللً
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عددًمنًاألقسامًأىمياً:قسمًالرعايةًاليوميةًوالطوارئً،وقسمًالعياداتًال ارجيةً،وقسمًالعممياتً،وقسمً
النسا ًوالولدةً،وقسمًالجراحةً،وال دماتًالمساندةً،ومستودعًاألدويةًالمركزيً،ويستيد ًأبنا ًالقطاعً
عامة ًوأبنا ًالمنطقة ًالشمالية ً اصةً .م ًاعطا ًح ًاألولوية ًلمفئات ًالميمشة ً( ًالمرأة ً– ًالطفل ً–ً
محدودي ًالد ل– ًكبار ًالسن)ً ،ويعمل ًفي ًالمستشفى ً(ً )139مائة ًوتسعة ًوثالثون ًموظفاً ًما ًبينً
أ صائيين ًوفنيين ًواداريين

ً(موق

ًمستشفي

ًالعودة،

ً2013م،

ًعمى

ًالموق

ًاللكتروني:

ً .)http://stride.ps/index.php?page=view_custm&Id=42&p=1

-6مستشفى القدس :
مستشفىًالقدسًيتب ًجمعيةًالياللًاألحمرًالفمسطينيًوىيًجمعيةًصحيةًغيرًحكومية ً ًتمتمكًالعديدً
من ًالفروع ًفي ًالضفة ًالغربية ًوقطاع ًغزة ًوالشتات ًومستشفى ًالقدس ًىو ًأحد ًىذه ًالفروع ًالموجودة ًفيً
مدينةًغزةً.وأنشئًفيًالنص ًالثانيًمنًالعامً2001مًوبسعةًمائةًسريرًويقدمً دماتًمنوعةًضمنً
أقساموًالم تمفةًالتيًتشتملًعمىً:قسمًالطوارئً،أقسامًالد ولً،قسمًالعنايةًالمركزةً،قسمًالحضانةً،قسمً
الولدةً،قسمًالعممياتً،م تبرًالتحاليلً،قسمًاألشعةً،العياداتًال ارجيةً،ووحدةًالمناظيرً(موق ًمستشفيً
القدس2013،م،عمىًالموق ًاللكترونيً .) http://stride.ps/index.php?page=view_custm&Id=51&p=1:

-7مستشفى األمل بخانيونس :
المستشفى ًأحد ًفروع ًجميعة ًاليالل ًاألحمر ًالفمسطيني ًفي ًقطاع ًغزةً ،أنشئ ًعام ًً 1997لسد ًالنقصً
الواضحًفيًمستشفياتًالرعايةًاألوليةًفيًالمنطقةًالجنوبيةًوالمناط ًالمحيطةًبيد ًالمساعدةًفيًتوفيرً
ال دماتًالطبية ًالثانويةًلمسكانًىناكً،ويشملًالمستشفىًعمىًعددًمنًاألقسامًأىمياًً:قسمًالطوارئً،
قسمًالباطنةً،قسمًالباطنةًالعامةً،قسمًالعظامً،قسمًاألطفالً،قسمًالنسا ً،قسمًالعممياتً،وقسمًالعنايةً
صائيينًوفنيينًواداريين ً(موق ً
ً
المركزةً .ويعملًبالمستشفىً(ً)185مائةًو مسةًوثمانونًموظفاًًماًبينًأ
مستشفيًاألملً2013،م،عمىًالموق ًاللكترونيً .) http://www.stride.ps/?page=view_custm&Id=63&p=1:
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المبحث الثاني :أىم المؤشرات الصحية في قطاع غزة
خالل الفترة من 2012-2006
عمم السكان أو ما يسمى بالديموغرافي :
ىو ًعمم ًييتم ًبدراسة ًالسكان ًومتابعة ًأحواليم ًمن ًحيث ًالتوزي ًوالموق ًالجغرافي ًوالزيادة ًوالنقصانً ً
عبرًمرورًالوقت(ً .ً(R Penguineber A. and Reber E. The Penguin Dictionary of Psychology. 3 rd Edition. Penguin, 2001
لذلك ًيبدأ ًبدراسة ًالحصا ات ًالحيوية ًحيث ًيتضمن ً( ًالمواليدً ،الوفياتً ،ال صوبةً ،التعميمً ،الزواجً،
الطال ً،اليجرةً،العر ً،التوجوًالدينيً،توزي ًالمواردًوالثرواتً)ً .
أصبحت ًدراسة ًالسكان ًمحور ًرئيسي ًوتشت ًمنو ًكثير ًمن ًالدراسات ًفي ًعموم ًم تمفة ًوب اصة ًبعد ً
ًأنًشيدتًالزيادةًالسكانيةًفيًالمرحمةًاأل يرةًطفرةًكبيرةً .
ًًً تعد ًدراسة ًعدد ًالسكان ًونموىم ً طوة ًأساسية ًوميمة ًلعمميات ًالت طيط ًفي ًالمجالت ًالصحيةً ً
والجتماعية ًوالقتصادية ًوالعمرانية ًوالتعميمً ،حيث ًقدر ًعدد ًالسكان ًفي ًنياية ًالعام ًً ً2012
ماًيقاربًً 1,672,865مميونًنسمةًفيًقطاعًغزةًبنسبةً(ً)%38.4منًإجماليًالسكانًفيًاألراضيً
الفمسطينيةً،عمماًًأنًمساحةًالقطاعًً365كمً2بكثافةًسكانيةًً/4,583كمً2موزعةًعمىً مسًمحافظاتً
( ًالشمالً ،غزةً ،الوسطى ً ،انيونسً ،رفح ً) ًوتشكل ًمساحتو ًً %1.35من ًإجمالي ًمساحة ًفمسطينً
التاري

يةً.

تعريف المفاىيم (التقرير السنوي لوزارة الصحة2003،م ،المؤشرات الصحية الفمسطينية) :
 المولود ًً :ىو ًأي ًمولود ًولد ًحياً ًوصرخ ًأو ًبكى ًعند ًالولدة ًأو ًظيرت ًعميو ًعالمة ًأ رى ًمنً
عالماتًالحياةًعندًالولدةًحتىًوانًماتًبعدىاًبمحظاتً.
 نسبة الجنسًً:عددًالذكورًلكلًمائةًأنثىًضمنًالسكانً.
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 العمر المتوسط ًً :العمر ًالذي ًيقسم ًالسكان ًإلى ًجزأين ًمتساوين ًفي ًالعددً ،بحيث ًيكون ًنص ً
السكانًأصغرًمنًىذاًالعمرًوالنص ًالثانيًأكبرًمنًىذاًالعمرً.
 متوسط العمر المتوقع ًً:متوسطًعددًالسنواتًاإلضافيةًالتيًيمكنًأنًيعيشياًالش صًإذاًاستمرً
معدلًالوفياتًالحاليًوعادةًيتمًحسابًمتوسطًالعمرًالمتوق ًعندًالولدة.
 معدل الموالد الخامًً:عددًالولداتًلكلًً09000نسمةًفيًسنةًمعينةً.
 معدل النمو السكانيً:ىيًنسبةًالزيادةًأوًالنقصانًفيًعددًالسكانًاألساسيًفيًسنةًمعينةًبسببً
الزيادةًالطبيعيةًواليجرة.
 نسبة الزيادة الطبيعيةًً:ىيًنسبةًالزيادةًأوًالنقصانًفيًسنةًمعينةًنتيجةًلزيادةًأوًنقصانًالولداتً
بالنسبةًالوفياتً.
 معدل الوفيات الخامًً:عددًالوفياتًلكلًً09000نسمةًفيًسنةًمعينة.
 معدل الوفيات الرضعًً:الوفياتًالرض ًلكلًً09000نسمةًفيًسنةًمعينةً.
 الكثافة السكانية ًً:عددًالسكانًفيًمنطقةًماًمقسوماًًعمىًالمساحةًالكميةًلتمكًالمنطقةً،أيًتساويً
حاصلًقسمةًعددًالسكانًفيًمنطقةًماًعمىًالمساحةًالكميةًلتمكًالمنطقة.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ويتناول الجدول التالي أىم المؤشرات الصحية في قطاع غزة -:
المؤشرات الدٌموغرافٌة والصحٌة لقطاع غزة خالل الفترة من 2012 – 2006
جدول رقم ()1
2006
المؤشرات

2012

عدد السكان

183898789

186728865

نسبة الذكور

50.7

51.4

نسبة اإلناث

49.3

48.6

العمر الوسٌط (سنة)
(العمر الذي ٌقسم السكان إلً مجموعتٌن متساوٌتٌن من حٌث العدد)

15.4

17.6

الزٌادة الطبٌعٌة ()%
(نسبة الزٌادة فً عدد الموالٌد مقابل الوفٌات وخالل فترة معٌنة)

3.8

3.5

6

6.1

عدد الموالٌد

468880

598757

عدد الوفٌات

48323

58375

3.1

3.3

متوسط حجم األسرة

معدل الوفٌات الخام لكل  1000نسمة

المؤشرات الدٌموغرافٌة و الصحٌة لقطاع غزة خالل الفترة من 2012 – 2006
جدول رقم ()2
2006
المؤشرات

2012

عدد مراكز الرعاٌة األولٌة التابعة للوزارة

56

54

عدد مراكز الرعاٌة األولٌة لكل  1008000نسمة

9.3

9.4

10

13

عدد أسرة وزارة الصحة (أسرة مبٌت ورعاٌة ٌومٌة)

18499

18939

عدد مستشفٌات وزارة الصحة
معدل سرٌر وزارة الصحة  10000 /نسمة

10.8

12.4

نسبة أشغال األسرة فً المستشفٌات وزارة الصحة

78.6

82

متوسط مدة المكوث فً مستشفٌات وزارة الصحة بالٌوم

2.6

2.9

معدل دخول المستشفٌات  1000 /نسمة

132

114

المؤشرات الدٌموغرافٌة و الصحٌة لقطاع غزة خالل الفترة من 2012 – 2006
جدول رقم ()3
2006
المؤشرات

2012

عدد الوالدات فً المستشفٌات وزارة الصحة فً قطاع غزة

318618

418325

عدد الوفٌات فً المستشفٌات

18869

28536

المؤشرات الدٌموغرافٌة و الصحٌة لقطاع غزة خالل الفترة من 2012 – 2006
جدول رقم ()4
2006
المؤشرات

2012

معدل طبٌب لكل  1000نسمة

1.1

1.6

معدل ممرض لكل  1000نسمة

1.1

1.8

عدد المختبرات فً وزارة الصحة

37

51

عدد الفحوصات السنوٌة فً وزارة الصحة (بالملٌون)

3.3

4.6

1648222

1748369

إٌرادات التأمٌن الصحً بالملٌون شٌكل

A.N

6.9

إجمالً تكلفة الحاالت المحولة للعالج بالخارج بالملٌون شٌكل

88

134

عدد األسر المؤمنة فً قطاع غزة

من إعداد الباحث بالرجوع إلى :
تقرٌر مركز المعلومات الصحٌة الفلسطٌنً لعام .2012-تقرٌر مركز اإلحصاء المركزي الفلسطٌنً لعام .2012
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٠ش١شاٌدذٚيسلُ()1إٌٝأْ :
المؤشرات ًالديمغرافية ًالسكانيةًفيًقطاع ًغزة ًشيدت ً الل ًالفترةًالزمنيةًمن ًعامي ً-2006
ً 2012تغيي اًر ًممحوظاً ًحيث ًوصل ًعددًسكانًقطاعًغزة ًعامًً )1,389,789(ً 2006نسمةً
تقريبًاًًوفيًعامًً2012وصلًإليً(ً)1,672,865نسمة ًتقريبًاًًأيًأنًىناكًزيادةًممحوظة ًفيً
عددًالسكانً(ً)283,076نسمةًأيًبنسبةً(ً ً)%17ونسبةًالزيادةًفيًكلًسنةًعمىًمدارًالستً
سنواتًبمعدلً(ًً47,1797نسمة)ًأيًبنسبة(ً)%29منًمع د د د د د د د ددلًالزي د د د د د د د دادةًالطبيعيةً،وكانتً
نسبةًالزيادةًالطبيعيةًلمذكورًأعمىًمنًنسبةًالزيادةًالطبيعيةًلإلناث ً اللًالمدةًنفسيا ًويرج ً
ذلك ًإلي ًزيادة ًفي ًالنمو ًالبشريً .بينما ًبمغت ًنسبة ًالذكًور ًفي ًعام ًً ً )%50.7(ً 2006وفيً
العامً2012شكمتًزيادةً(ً،)%50.8أماًنسبةًاإلناثًكانتًفيًعامًً)%49.3(ً2006أماًفيً
عامًً2012كانتًىناكًان فاضًطفي ًعمىًنسبةًاإلناثً(ً.)%49.2أماًالعمرًالوسيطًوىوً
العمر ًالذي ًيقسم ًالسكان ًإلي ًمجموعتين ًعمرييتين ًمتساويتين ًمن ًحيث ًالعدد ًكان ًفي ًعامً
15.4(ً 2006سنة) ًلسكان ًقطاع ًغزةً ،وأما ًفي ًعام ًً 2012كان ً(17.6سنة) ًلسكان ًقطاعً
غزةً ،ونالحظ ًأن ًفي ًعام ًً 2012زاد ًالعمر ًالوسيط ًويعزي ًذلك ًلما ًتقدمو ًو ازرة ًالصحة ًمنً
دمات ًصحية ًلممواطنين ًبقطاع ًغزةً .كما ًأن ًنسبة ًالزيادة ًالطبيعية ًفي ًعدد ًالمواليد ًمقابلً
الوفياتًفيًقطاعًغزةًكانتًفيًعامًً ً،1000/)3.8(ً2006وفيًعامًً2012أصبحتًالزيادةً
الطبيعية ً(ً،1000/)3.5وىذا ًالنقص ًفيًعدد ًالمواليدًمقابل ًالوفيات ًمؤشرًيوضح ًلناًمديً
حاجةًقطاعًغزةًإليًتطويرًنظامًالرعايةًالصحيةًاألوليةً.كماًأنًمتوسطًحجم ًأفراد ًاألسرةً
عامًً 6.2(ً 2006فرد)ً ،أماًفيًعامًً 2012فيناكًان فاض ًعمىًمتوسطًحجم ًأفراد ًاألسرةً
فكانتً(ًً6.1فرد)ًوىذاًمؤشرًعمىًمدىًالوعيًعندًالمواطنينًمنً اللًبرام ًالتوعيةًلتنظيمً
األسرة ًفيًقطاعًغزة ًوالجدولًيبينًالمؤشراتًالسكانيةًفيًقطاعًغزةًً .وبينًالجدولًأنًمعدلً
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الوفياتًال امًلكلًً 1000نسمةًفيًعامًً ً ،)3.1(ً 2006وفيًعامًً 2012كانتً(ً)3.3منً
معدلًالوفياتًال امً،أيًأنًمنًبينًكلًً1000وفاةًثالثًمواطنينً ً.
ويشير الجدول رقم (ً )2منًالمؤشراتًالديموغرافيةًوالصحيةًلقطاعًغزة أنًعددًمراكزًالرعايةً
األولية ًالتابعة ًليا ًبقطاعًغزة ًبمغت ًفي ًعام ًً 56(ً 2006مركز)ً ،وتقمصت ًفيًعام ًً2012
لتصبح ً(ً)54مركز ًويعزىًذلكًلدم ًبعضياًوتطويرًالبعضًاآل رً ،حيثًأنًمراكزًالرعايةً
األوليةًموزعةًعمىًجمي ًمحافظات ًقطاعًغزةً ً ،وت دمًجمي ًشرائحًالمًواطنينًحسبًتوزعيتيمً
الً ًحسبًمحافظتوً .حيثًكان ًتوزي ًالمراكز ًالصحيةًلمرعايةًاألوليةً
السكانيةًوالديموغرافية ًك ً
لكافة ًمزودي ًال دمات ًلكل ًً 100,000مواطن ً(ً )9.3مركز ًصحي ًمن ًمجموع ًالمراكزً
الصحيةً ًوذلكًفيًعامًً،2006أماًفيًعامًً2012كانتً(ً)9.4مركزًصحيًلكلًمواطنًمنً
مجموعًالمراكزًالصحيةًلنفسًالسنةً،وىيًمعدلتًمن فضةًنسبةًلزيادةًعددًالسكانًفيًقطاعً
غزة ًوالتوس ًالجغرافي ًلمسكان ًوفي ًالمناط ًالغير ًمأىولة ًبالسكانً .كما ًتدير ًو ازرة ًالصحةً
بقطاع ًغزة ً(ً )10مستشفيات ًحسب ًإحصائيات ًً ً ،2006وفي ًعام ًً 2012ارتف ًعددً
المستشفيات ًالتي ًتديرىا ًإلي ً(ً )13مستشفىً ،أي ًأن ًىناك ًزيادة ًفي ًعدد ًمستشفيات ًو ازرةً
الصحة.،كماًأنًعددًأسرةًو ازرةًالصحةً(أسرةًمبيتًورعايةًيومية) ًفيًعامًً)1,499(ً 2006
سريرً ،وزادًعددىم ًعامًً 2012إلي ً(ً)1,939سريرًكماًأنًمعدلًسريرًو ازرةًالصحةً/لكلً
ً 10,000نسمةًفيًعامًً)10.8(ً 2006سريرًأيًأن ًلكلًً 10,000نسمةًً 10أسرةً ،وفيً
عامًً )17.5(ً 2012سرير ًأيًأنًلكلًً 10,000نسمة ًً 1217سرير ًأيًأنًىناكًزيادةًفيً
عددًأسرةًو ازرةًالصحةً ،وىذاًمؤشرًيدلًزيادةًفيًحجمًال دماتًالمقدمةًمنًالقطاعًالصحيً
الحكومي ًًوعمىًمدى ًتطويرًتقديم ًال دماتًالصحيةًالحكوميةًلمواطني ًقطاعًغزة ًبماًيتناسبً
م ًالزيادةًالسكانيةًفيًقطاعًغزةً ًوتوسعاتًلبنىًتحتيةًلممستشفياتًوالمراكزًالصحيةًالحكوميةً
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ً ،أي ًأن ًىناك ًزيادة ًممحوظة ًفي ًمعدل ًسرير ًو ازرة ًالصحةً ،وىي ًبطيئة ًنسبة ًلزيادة ًعددً
السكانًفيًقطاعًغزةً ًولماًيشيدهًالقطاعًمنًحروبًوحالتًطوارئًمستمرةًفيذاًيشكلًعب ً
عمى ًو ازرةًالصحةًبقطاعًغزةًً .وأنًنسبةًإشغالًاألسرةًفيًمستشفياتًو ازرةًالصحةًفيًعامً
ً،وأماًفيًعامًً 2012فأصبحتً(ً)%82وىذاًمؤشرًيحددًأن ًنسبةًإشغالً
ً )%78.6(ً 2006
األسرةًفيًالمستشفياتًو ازرةًالصحةًيزدادًوبشكلًممحوظًمقارنةًبالسنواتًاأل رىً ،وىذاًيدلً
عمىًأنًو ازرةًالصحةًبحاجةًإليًالمساعداتًوالدعمًحيثًتقدمًلممواطنينًال دماتًولكنًحاجةً
المواطنينًأكبرًمنًقدراتًو ازرةًالصحةًبقطاعًغزةًو صوصًاً ًفيًالسنواتًاأل يرةً.فيماًكانً
متوسطًمدةًالمكوثًفيًمستشفياتًو ازرةًالصحةًباليومًفيًقطاعًغزةًفيًعامًً)206(ً 2006
حالةً ،وفيًعامًً )2.9(ً 2012حالة ًأيًأنًىناكًزيادةًممحوظة ًفيًمتوسطًمدةًالمكوثًفيً
مستشفيات ًو ازرة ًالصحة ًباليومً ،وىذا ًمؤشر ًيدل ًعمى ًزيادة ًعدد ًالمواطنين ًالذين ًيتمقونً
ال دمات ًالصحية ًمن ًو ازرة ًالصحة ًفي ًقطاع ًغزةً .كما ً ًويوضح ًالجدول ًأن ًمعدل ًد ولً
المستشفياتً1,000ً/نسمةًفيًعامًً)132(ً 2006أيًأنًمنًبينًكلًً1,000مواطنًيد لً
المستشفى ًً 132مواطنً ،وأما ًفي ًعام ًً )114(ً 2012أي ًأن ًمن ًبين ًكل ًً 1,000مواطنً
يد لًالمستشفىًً 114مواطنً ً،ونالحظًأنًفيًالسنواتًاأل يرةًىناكًان فاضًبسيطًلد ولً
المستشف يات ًويرج ًذلك ًلوجود ًالعديد ًمن ًالمستشفيات ًاألىمية ًالحكومية ًوغير ًالحكوميةً
والمستشفياتًال اصةً .
ًويوضح الجدول رقم (ً )3من ًالمؤشرات ًالديموغرافية ًوالصحية ًفي ًقطاع ًغزة ًإلى ًأن ًعددً
الولدات ًفي ًمستشفيات ًو ازرة ًالصحة ًفي ًقطاع ًغزة ًعام ًً 2006قد ًبمغت ً(ً )31,618حالةً
ولدةًوفيًعامًً)39,460(ً 2012حالةًولدةًأيًأنًىناكًزيادةًممحوظةًًفيًعددًالولداتً
تقريباً(ً)7,842حالةًولدةًحيثًنسبةًالزيادةًفيًكلًسنةًعمىًم د د ددارًالستًسن د د د د د دواتًبمعدلً
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( ًً 307618حالة ًولدة) ًأيًبنسبة ً(ً)%16.7من ًمعدلًالزيادةًفي ًالستًسنواتً.أما ًعددً
الوفيات ًالتيًسجمت ًفيًالمستشفياتًقطاعًغزةًفيًعامًً)1,869(ً 2006حالةًوفاةًوفيًعامً
ً)2,536(ً 2012حالةًوفاةًأيًأنًىناكًزيادةًممحوظةًًفيًعددًالوفيات ًتقريباً(ً)667حالةً
وفاة ًحيث ًنسبةًالزيادةًفيًكلًسنة ًعمىًمدار ًالستًسنوات ًبمعدلً( ًً 111حالة ًوفاة)ًأيً
بنسبةً(ً)%16.7منًمعدلًالزيادةً ،وىذه ًنسبةًمرتفعةًمماًيدلًعمى ًأن ًالقطاع ًالصحيًفيً
قطاع ًغزة ًو اصة ًالمستشفيات ًبحاجة ًلممساعدات ًلتحسين ًوتطوير ًالبنى ًالتحتية ًوانشا ً
مستشفيات ًومراكزًطبية ًجديدة ًتتناسب ًم ًالتغيرات ًالديموغرافية ًالسكانيةًً.كما ًويعزى ًذلكً
أيضا ًإلي ًانتشار ًاألوبئة ًالجديدةً ،والحصار ًوحالة ًالمعابرً ،ونقص ًالمستمزمات ًوالمعداتً
الطبيةً .
ًويبين ًالجدول ًرقم(ً )4من ًالمؤشرات ًالديموغرافية ًوالصحية ًفي ًقطاع ًغزة ًأن ًمعدل ًعددً
األطبا ًبمغً(ً)1.6طبيبًلكلًً1,000نسمةًفيًقطاعًغزةً اللًعامًً ً.2012-2006ومعدلً
ممرضًلكلًً 1,000نسمةًفيًقطاعًغزةًفيًعامً1.1(ً 2006ممرض)ًلكلً1,000مواطنً،
وفيًعامً1.8ً (ً 2012ممرض)ًلكلً1,000مواطنً .كماًأنًعدد ًالم تبراتًفيًو ازرةًالصحةً
تبرً ً ،وفيًعامًً 2012بمغتً(ً )51م تب ًاًر ًأيًأنًىناكً
بقطاعًغزةًفيًعامًً)37(ً 2006م ًًاً
زيادةًفيًعددًالم تبراتًبقطاعًغزةً.بينماًعددًالفحوصاتًالسنويةًفيًو ازرةًالصحةًفيًقطاعً
غزةًفيًعامًً3.3(2006مميون)ًوفيًعامًً4.6(ً2012مميون)ً،أيًأنًىناكًزيادةًًفيًعددً
الفحوصات ًالسنوية ًفي ًو ازرةًالصحة ًوىذا ًيدلل ًعمىًحجمًالعملًالمقدم ًمن ًالقطاع ًالصحيً
الحكوميًلممواطنينًفيًظلًالظرو ًواإلمكانياتًالصعبةًوأيضاًيدلل ًعمى ًالعب ًالواق ًعمىً
و ازرةًالصحةً .كماًأن ًعددًاألسر ًالمؤمنةًفي ًقطاعًغزة ًكانًفيًعامًً)164,222(ً 2006
أسرةً ً،وفيًعامًً)174,369(ً 2012أسرةًأيًأنًىناكًزيادةًممحوظة ًفيًعددًاألسرًالمؤمنةً
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فيًقطاعًغزة ًويعزىًذلكًلتسييالتًو ازرةًالصحةًالمقدمةًلمواطنيًقطاعًغزةًبشأنًالتأميناتً
الصحية ًبما ًيتألم ًم ًالظرو ًالمعيشية ًالصعبة ًالتى ًيعانييا ًمواطني ًالقطاعً .بينما ًكانتً
إيراداتًالتأمينًالصحيًبالمميونًشيكلًبقطاعًغزةًفيًعامًً )6.9(ً 2012مميونًشيكلً.وبينً
ًواجمالي ًتكمفة ًالحالت ًالمحولة ًلمعالجً
الجدول ًرقم ً(ً )4إعداد ًالم تبرات ًوطاقم ًالتمريض ً
بال ارج ًبالمميون ًشيكل ًبقطاع ًغزة ًكان ًفي ًعام ًً 88.1(ً 2006مميون ًشيكل)ً ،وفي ًعامً
ً134.2(ً2012مميونًشيكل)ً،أيًأنًىناكًزيادةًممحوظةًفيًإجماليًتكمفةًالحالتًالمحولةً
لمعالج ًبال ارج ًتقريبا ً(ً 46.1مميون ًشيكل)ً ،كل ًىذه ًالمؤشرات ًتدل ًعمى ًما ًتشكمو ًتكمفةً
العالج ًبال ارج ًمن ًعب ًمالي ًعمى ًو ازرة ًالصحة ًويعزى ًذلك ًالي ًحاجة ًالقطاع ًالصحيً
لتطويرًفيًال دمات ًالصحية ًالنادرة ًالتىًمنًشأنيا ًتقميص ًالتحويالت ًلم ارج ًمثل ً(مرضىً
السرطانً،زراعةًالكمىً،أمراضًالدم....ً،الخ)ً ً.
وفي ًضو ًاستعراض ًالمؤشرات ًالصحية ًوالديمواغرافية ًفي ًقطاع ًغزةً ،فإن ًالقطاع ًالصحيً
الحكوميًيواجوًمجموعةًمنًالتحدياتً ،ونجممياًفيًالبنودًالتيًحددتياًال طةًالتشغيميةًلو ازرةً
الصحةًعامًً2012وتتمثلًفيًاألتيً -:
ثانيا :أىم التحديات التي واجيت القطاع الصحي الحكومي (الخطة التشغيمية لوزارة الصحة-:)2013،
 .1عدمًصر ًالم صصاتًالماليةًعمىًبندًالموازنةًحسبً طةًالقطاعًالصحيًالحكوميً .
 .2بنيايةًالعامًً2012بعضًأصنا ًاألدويةًوالذيًعددىاًً160صن ًبمغًرصيدىاًصفر.
 .3بنيايةًالعامًً2012بمغًعددًاألصنا ًالتيًرصيدىاًصفرًمنًالمستيمكاتًالطبيةًً199صن .
 .4عدمًوجودًمصدرًماليًثابتًلتغطيةًتكالي ًاألدويةًوالمستيمكاتًالطبيةً.
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 .5أزمددةًالكيربددا ًأثددرتًبصددورةًكبيدرةًعمددىًكفددا ةًعمددلًالمولددداتًوعمددىًزيددادةًاسددتيالكًالوقددودًوعمددىً
األجيزةً.
 .6الستعدادًالدائمًمنًالو ازرةًلحالتًالطوارئًوتس يرًجز ًمنًالمواردًالشحيحةًلذلك.
 .7ح ددربًحج ددارةًالس ددجيلًأبط ددأتًتنفي ددذًبع ددضًالبد درام ًاس ددتيمكتًج ددز ًم ددنًمد دواردًالقط دداعًالص ددحيً
الحكومي.
 .8الطمبًالمتزايدًعمىًال دماتًالصحية.
ثالثا :الرؤية المستقبمية لمواقع الصحي (الخطة التشغيمية لوزارة الصحة2013،م،مرجع سابق) :
 .0ضددمانًاسددتمرارًتقددديمًال دددماتًالصددحيةًبجمي د ًمسددتوياتياًوت صصدداتياًبطريقددةًميس درةًوفعالددةً
لكافةًالمواطنينًالمشمولينًبنظامًالتأمينًالصحي.
 .8العملًالدائمًوالمتواصلًلتوفيرًاحتياجاتًال دماتًالصحيةًمنًأدويةًومستمزماتًطبيةًوالوصولً
إلىًالحتياطيًالستراتيجيًالالزمًلتيسديرًأعمدالًالقطداعًالصدحيًوالمحافظدةًعمدىًىدذاًالحتيداطً
بصفةًمستمرة.
 .2السددتفادةًالمثمددىًمددنًالم دواردًواإلمكانيدداتًالمتاحددةًلددو ازرةًالصددحةًلتحقي د ًأفضددلً دددماتًصددحيةً
ممكنةً"ً.تعظيمًالستفادةًمنًالمواردًالمتاحةً ً
 .2المحافظددةًعمددىًالددز مًالموجددودًفدديًمجددالًتطددويرًالك دوادرًالصددحيةًمددنً دداللًالتعمدديمًالمسددتمرً
وتشجي ًاألبحاثًالطبيةًوالصحيةًلتدعيمًالرقيًبال دماتًالصحية.
 .5العملًوالتنسي ًم ًالو ازراتًذاتًالعالقةًعمىًتحسينًالسموكياتًالصحيةًاإليجابيدةًوذلدكًلمتقميدلً
والوقايةًمنًحدوثًاألمراضًالمرتبطةًبالسموكياتًالصحيةًمثلًالسكرًوضغطًالدم.
 .8التنسي ًالكاملًم ًالمؤسساتًالصحيةًاأل رىًلمن ًاإلزدواجيدةًوزيدادةًالعائددًوالفائددةًمدنًالمدواردً
الصحيةًالفمسطينية.
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 .2اش د دراكًالمجتم د د ًالمحمد دديًفد دديًتحد دددياتًو ازرةًالصد ددحةًالحاليد ددةًوالمسد ددتقبميةًحتد ددىًيكون د دواًداعمد ددينً
ومساىمينًلالستغاللًاألمثلًلممواردًالمتاحة.
 .2تثمددينًدورًالمؤسسدداتًاإلقميميددةًوالدوليددةًالتدديًتدددعمًنشدداطاتًو ازرةًالصددحةًوالعمددلًمعيدداًحسددبً
أولوياتناًوالحتياجًالحقيقيًلو ازرةًالصحة.
 ..التوجوًلمتمددًالعموديً(النوعي)ًفيًال دماتًالصحيةًوالتوق ًعنًالتوس ًاألفقيً(الكمي).
 .00الىتمددامًبددالكوادرًالعاممددةًفدديًو ازرةًالصددحةًمددنًناحيددةًالرواتددبًوظددرو ًالعمددلًوكددذلكًتطددويرً
النظامًاإلداريًبماًيتناسبًم ًالتغيراتًالحاصدمةًلتمكدينًالكدوادرًالصدحيةًمدنًأدا ًعمميداًبإتقدانً
وا الصًوكفا ةًويسر.
 .00تطويرًوتمكينًالتشريعاتًالصحيةًلمواكبةًالتغيراتًالحاصمةًومتابعةًتطبيقياًوتنفيذىاًعمدىًكدلً
المستويات.
 .08العمددلًعمددىًجمد ًوتحميددلًواظيددارًونشددرًالبياندداتًوالمعمومدداتًالمتعمقددةًبالوضد ًالصددحيًوكددذلكً
توحيدًالمفاىيمًوالمصادرًإلعال ًمبدأًالشفافيةً .
ً

76

المبحث الثالث :حجم المساعدات المقدمة لمقطاع الصحي الحكومي خالل األعوام من
.2012 -2007
اوالً :حجم المساعدات المقدمة لمقطاع الصحي الحكومي حسب النسب المئوية-:
بدأت المساعدات الدولية الحكومية واألىمية لمشعب الفمسطيني تتدف عمى الضفة الغربيةًوقطاع غزة بعد
التوقي

عمى اتفاقية أوسمو في أيمول/سبتمبر1993م ،وفي نفس العام عقد مؤتمر ًلمدول المانحة

والمؤسسات غير الحكومية ،والمنظمات الدولية في تشرين األول/اكتوبر1993مًفي العاصمة األمريكية
واشنطن من أجل دعم عممية السالم بين الفمسطينيين و"اإلسرائيميين" منً الل تقديم الدعم لممؤسسات
الحكومية واألىميةًوالتيًمنًضمنياًالمؤسساتًالصحيةً،وكان اليد

من و ار ىذه المساعدات ماًيميً :

دعم عممية السالم بين الفمسطينيين و"اإلسرائيميين" عن طري تحسين التنمية القتصادية منً الل تنفيذالمشاري التي تعمل عمى تحسين حياة الشعب الفمسطيني وتمكين السمطةًالفمسطينية من إدارة المناط
التي تق تحت إدارتيا.
-إزالة أسباب التوتر ،واحتوا العن

الذي يضر بمصالح الدول الكبرى السياسيةًوالقتصادية.

إنشا نظام شر أوسطي قائم عمى أساس األمن الجماعي والستقرارً .حيثًشكمتًالمساعداتًوالمنحًالدوليةًوالقميميةًعنص اًرًميماً ًفيًتطويرًالقطاعًالصحيًفي ًقطاعًغزةًوبشكلً اصًالقطاعًالصحيً
الحكوميً ،الذي ًيعتبر ًالجية ًالرسمية ًالتى ًتقدم ًال دمات ًالصحية ًألبنا ًقطاع ًغزةً ،وعميو ًوطبقاً
لإلحصائياتًالصادرةًمنًو ازرةًالصحةًوالو ازراتًالمشاركةًفيًالسمطةًالوطنيةًالفمسطنيةًتشيرًإليًأنً
حجم ًالمساعدات ًالمقدمة ًلمقطاع ًالصحي ًالحكومي ً الل ًالفترة ًما ًبين ًً 2012-2007بمغتً
(ً)1,306,599,426شيكلً،والجدولًرقمً(ً)5التاليًيوضحًذلكًً -:
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جدول رقم ( )5حجم المساعدات المقدمة للقطاع الصحً الحكومً حسب النسب المئوٌة بالشٌكل



من اعداد الباحث بالرجوع للمصادر التالٌة :
المصدر :مركز المعلومات الصحً الفلسطٌنً تقرٌر عام .2012
المصدر :دائرة المخازن و اللوازم العامة بوزارة الصحة .2012 -2007
المصدر :دائرة التبرعات بوزارة الصحة التقارٌر لألعوام . 2012-2010
المصدر :اإلدارة العامة للهندسة و الصٌانة التقارٌر لألعوام .2012-2010
المصدر :دائرة المشترٌات بوزارة الصحة .2012 -2007
المصدر :الدائرة المالٌة بوزارة الصحة .2012 -2007
المصدر :وحدة الحاسوب و الشبكات البرنامج المحوسب .
المصدر :اإلدارة العامة للصٌدلة التقارٌر لألعوام . 2012 -2010
المصدر :وحدة المختبرات و بنوك الدم التقارٌر لألعوام . 2012-2010
المصدر :اإلدارة العامة للتعاون الدولً بوزارة الصحة التقارٌر لألعوام . 2012-2006
المصدر :دائرة خدمات النقل و المواصالت بوزارة الصحة .2012-2007
المصدر :وحدة اإلسعاف و الطوارئ بوزارة الصحة .2012-2007
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يشير الجدول رقم ( )5إلى أن -:
إجماليًالمساعداتًالمقدمةًفيًعامًً 2012لمقطاعًالصحيًالحكوميًالمتمثلًبو ازرةًالصحةًبقطاعًغزةًبمغتً
(ً)878,483,912شيكلًبنسبةًً،%67.2وىيًأعميًنسبةًمنذًً6سنواتًيقدمًبوًالمساعداتًإليًو ازرةًالصحةً،
وىذاًمؤشرًيقودًإليًأنًالقطاعًالصحيًالحكوميًبحاجةًإليًديمومةًلممساعداتًفيًظلًاحتياجاتًو ازرةًالصحةً
منًالدعمًلستم ارريةًتقديمًال دماتًالصحيةًلمواطنيًقطاعًغزةًو اصةًأنًعددًسكانًالقطاعًفيًتزايدًممحوظً،
وًيعيشًالقطاعًفيًحالةًطوارئًمستمرةً.بينماًكانًإجماليًالمساعداتًالمقدمةًفيًعامًً2011لمقطاعًالصحيً
الحكومي ًالمتمثل ًبو ازرةًالصحة ًبقطاعًغزة ًبمغتً(ً )31,9986,232شيكل ًبنسبة ًً ،%24.5وىي ًثانيًأعميً
نسبةًمنذًً 6سنواتًيقدمًبوًالمساعداتًإليًو ازرةًالصحةً،وىذاًمؤشرًيدلًعمىًأنًالقطاعًالصحيًالحكوميً
بحاجة ًإلي ًالمساعدات ًوان ًالمساعدات ًفي ًتزايد ًممحوظ ًلو ازرة ًالصحة ًفي ًقطاع ًغزةً .واجمالي ًالمساعداتً
المقدمةًفيًعامًً2010لمقطاعًالصحيًالحكوميًالمتمثلًبو ازرةًالصحةًبقطاعًغزةًبمغتً(ً)7,240,947شيكلً
بنسبة ً،% 0.6وىذا ًمؤشر ًيدل ًعمى ًضع ًالمساعدات ًالمقدمة ًلو ازرة ًالصحة ًفي ًقطاع ًغزة ًبرغم ًالظرو ً
واألزماتًالتىًمرًبياًالقطاعًالصحيًالحكوميًولسيماًحربًالفرقانً.أماًإجماليًالمساعداتًالمقدمةًفيًعامً
ً 2009لمقطاع ًالصحي ًالحكومي ًالمتمثل ًبو ازرة ًالصحة ًبقطاع ًغزة ًكان ًقدره ً(ً )15,845,726شيكل ًبنسبةً
ً ،%1.2وىذا ًأيضًاً ًمؤشر ًيدل ًعمى ًضع ًالمساعدات ًالمقدمة ًلو ازرة ًالصحة ًفي ًقطاع ًغزة ًبرغم ًاستيالكً
موارده ًالصحية ًأثنا ًالزمات ًالتى ًمر ًبيا ًالقطاعً .بينما ًإجمالي ًالمساعدات ًالمقدمة ًفي ًعام ًً 2008لمقطاعً
الصحي ًالحكومي ًالمتمثل ًبو ازرة ًالصحة ًفي ًقطاع ًغزة ًكان ًقدره ً(ً )3,184,684شيكل ًبنسبة ً،ً %0.2وىذاً
أيضاًمؤشرًيدلًعمىًضع ًالمساعداتًالمقدمةًلو ازرةًالصحةًبقطاعًغزةًلماًمرهًبوًمنًحروبًو اصةًحربً
الفرقانًعامًً 2008الذيًشنتوًطائراتًالحتاللًعمىًقطاعًغزةًم مفةًورائياًأكثرًمنًً 1,500شييدًويزيدًعنً
ً 7,000جرحيً .كما ًأن ًإجمالي ًالمساعدات ًالمقدمة ًفي ًعام ًً 2007لمقطاع ًالصحي ًالحكومي ًالمتمثل ًبو ازرةً
الصحةًبقطاعًغزةًبمغتً(ً)81,857,961شيكلًبنسبةًً،%6.3وىذاًأيضاًيدلًعمىًأنًىناكًاحتياجًفعميً
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لممساعداتًالمقدمةًلو ازرةًالصحةًبقطاعًغزةً.وكانًاإلجماليًالكميًلممساعداتًالمقدمةًلو ازرةًالصحةً اللًً6
أعوامًماًبينًً،2012ً –ً 2006بمغتً(ً)1,306,599,426شيكلً،وىذاًمؤشرًيدلًعمىًمدىًاعتمادًالقطاعً
الصحيًالحكوميًعمىًالمساعداتًال ارجيةًأوًالدا ميةًلالستمرارًفيًتقديمًال دماتًالصحيةًلمواطنيًقطاعً
غزةً،كماًأنًىناكًتزايدًفيًالمساعداتًالمقدمةًلو ازرةًالصحةً اللًاألعوامًالستةًالماضيةًمماًيدلًعمىًأنً
ىناكًاىتمامًمنًالدوالًالمانحةًلموض ًالصحيًالفمسطينيًفيًقطاعًغزةً.واجماليًالمساعداتًالمقدمةً اللً
الستةًأعوام ًماًبينًعامًً 2012ً –ً 2006منًاألدوية ًوالتيًتقدرً(ً )803,847,911شيكلًوبنسبة ًً%61.5
وىيًاعميًنسبةًفيًالمساعداتًالمقدمةًلو ازرةًالصحةً اللًاألعوامًالستًالماضيةً،أماًإنشا اتًجديدةًوبنيً
تحتيةًفتقدرً(ً)274,591,645شيكلًوبنسبةًً،%21وأماًمساعداتًالميماتًالطبيةًفيًالمرتبةًالثالثةًوقدرىاً
(ً)93,63,28371شيكلًوبنسبةًً%7.2منًإجماليًالمساعداتًالمقدمةًلو ازرةًالصحةً،وأماًًباقيًالمساعداتً
مثلً(األثاثً– ًاألجيزةًالكيربيةً– ًأجيزةًالحاسوبً– ًالمحروقاتًاألقمشةً– ًالنظافةً– ًالقرطاسيةً– ًاألغذيةً–ً
اليندسةًوًالصيانةً– ًسياراتًاإلسعا ً– ًسياراتًالنقلً– ًالنقديةً)ًًكلًىذهًالمساعداتًتأتيًبنسبةًمتقاربةً
ِ
ةًالتىًلمًتمبً
تقريباًً،%1وىذاًيدلًعمىًضع ًىذهًالمساعداتًالمقدمةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًفيًقطاعًغز
احتياجاتًالقطاعًالصحيًالحكوميًبماًيتناسبًم ًالتغيراتًالديمغرافيةًوالسياسيةًً .
ثانياُ :المساعدات المقدمة لمقطاع الصحي الحكومي خالل السنوات من  2012 - 2007بحسب الدول
المانحة واجمالي التبرعاتً -:
يتناولًالجدولًرقمً(ً )6المساعداتًالمقدمةًمنًكلًدولةًعمىًحدهً اللًالفترةًالزمنيةًمنً،2012-2007م ً
تحديدًنوعًالمساعداتًالمقدمةًوقيمتياًبالشيكلًلمقطاعًالصحيًالحكوميً -:
ً
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جذوي سلُ (َ )6ىضخ اٌّغبػذاد اٌّمذِخ ٌٍمطبع اٌظذٍ اٌذىىٍِ خالي اٌغٕىاد ِٓ  2012 - 2007ثذغت اٌذوي اٌّبٔذخ وئجّبٌٍ اٌزجشػبد ثبٌشُىً 
جذوي َىضخ اٌجهخ اٌّبٔذخ ٌٍمطبع اٌظذٍ اٌذىىٍِ ِٓ ػبَ  2012-2007و ئجّبٌٍ اٌّغبػذاد ثبٌشُىً

أدوَخ

ِهّبد طجُخ

أصبس

أجهضح وهشثبئُخ

أجهضح دبعىة

ِذشولبد

ألّشخ وٍِجىعبد

ٔظبفخ

لشطبعُخ وِطجىػبد

اغزَخ

أجهضح وِؼذاد طجُخ

هٕذعخ وطُبٔخ (اطالدبد)

ئٔشبءاد وثًٕ رذزُخ

2

اٌغؼىدَخ

23,624,274

1,889,245

1,457

176,761

0

0

0

0

0

350,203

3,325,971

33,491

184,223,131

2,590,000

0

0

216,214,533

اٌضبُٔخ

3

ثشَطبُٔب

208,855,192

3,716,667

34,629

12,202

0

0

0

0

0

214,770

967,056

1,528,700

570,000

0

0

0

215,899,216

اٌضبٌضخ

عُبساد خذِبد ٔمً

عُبساد ئعؼبف

ٔمذَخ

اٌّجّىع اٌىٍٍ

اٌزشرُت

1

ِظش

257,588,262

573,383

52,789

0

296,000

0

0

0

306

6,880

7,513,193

48,600

39,000

518,000

0

0

266,636,413

األوًٌ

َ

اٌذوٌخ

4

رىٔظ

88,193,697

14,725

5,510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88,213,932

اٌشاثؼخ

5

لطش
ثٕىن دوٌُخ و
ِذٍُخ

2,271,593

2,848,884

1,715,336

122,830

8,326

0

0

0

0

0

22,068,896

6,500

51,552,100

1,942,500

0

0

82,536,965

اٌخبِغخ

26,100

69,196,351

13,285

581,115

0

5,313,060

0

0

704,713

0

0

2,902,770

0

0

0

0

78,737,394

اٌغبدعخ

7

االُِ اٌّزذذح

69,613,347

909,157

380,734

168,010

335,664

0

20,031

0

299,917

0

2,754,075

309,627

2,405,000

388,500

0

0

77,584,062

اٌغبثؼخ

8

فٍغطُٓ
لىافً وغش
اٌذظبس

10

6

15,690,110

2,475,476

799,806

1,352,289

620,385

57,801

253,880

88,314

23,744

1,709,913

30,150,398

304,508

5,517,438

777,000

0

518,754

60,339,816

اٌضبِٕخ

50,954,579

126,308

90,585

2,450

11,350

0

80,000

0

0

0

133,200

39

0

0

0

0

51,398,511

اٌزبعؼخ

آٌُّ
ِٕظّبد دوٌُخ
ػشثُخ

46,249,947

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46,249,947

13,746,246

8,205,034

1,136,196

520,871

7,980

2,027,026

1,294

0

0

0

4,418,993

1,974,854

2,389,840

1,165,500

0

0

35,593,834

12

رشوُب

10,162,561

852,844

746,912

632,522

0

0

0

0

0

0

1,119,593

531,400

4,004,660

0

4,625,000

0

22,675,492

13

إٌشوَج

0

750,414

908,314

6,074,533

86,837

0

0

0

85,845

0

2,547,893

3,678,303

2,615,900

0

0

0

16,748,039

14

أذؤغُب

4,572

63,801

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,100,000

0

0

0

15,168,373

15

عٍطٕخ ػّبْ

7,074,996

81,213

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,156,209

16

اِشَىُب

5,227,111

5,210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,232,321

17

ِبٌُضَب

2,826,509

289,266

3,691

476,627

54,557

0

0

0

0

0

1,294,456

0

144,300

0

0

0

5,089,406

18

االسدْ

393,425

7,490

0

1,002

0

0

2,500

0

0

0

20,350

0

4,000,000

388,500

0

0

4,813,267

19

ِزجشػُٓ

320,737

438,343

137,086

323,879

266,423

0

85,948

960

1,801

5,078

240,463

4,567

0

0

0

0

1,825,285

اٌؼبششح
اٌذبدٌ
ػشش
اٌضبٍٔ
ػشش
اٌضبٌش
ػشش
اٌشاثغ
ػشش
اٌخبِظ
ػشش
اٌغبدط
ػشش
اٌغبثغ
ػشش
اٌضبِٓ
ػشش
اٌزبعغ
ػشش

20

ثٍجُىب

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,813,000

0

0

0

1,813,000

21

اٌُبثبْ

0

344,995

0

0

45,436

0

0

0

0

0

945,048

0

90,000

0

0

0

1,425,479

22

فشٔغب

202,701

214,905

1,750

1,650

7,400

0

0

0

0

0

524,656

0

0

0

0

0

953,062

23

ٌُجُب

166,453

6,194

0

0

0

0

0

0

255

0

0

0

0

259,000

0

0

431,902

24

االِبساد

134,929

9,582

0

0

4,329

0

0

0

0

0

37,000

0

0

129,500

0

0

315,340

25

اَطبٌُب

0

4,283

13,676

9,700

2,418

0

0

0

0

0

106,179

190,287

380,000

0

0

0

706,543

اٌؼششوْ
اٌىادذ و
اٌؼششوْ
اٌضبٍٔ و
اٌؼششوْ
اٌضبٌش و
اٌؼششوْ
اٌشاثغ و
اٌؼششوْ
اٌخبِظ
و
اٌؼششوْ

9

11
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26

اٌىىَذ

27

اٌغىَذ

321,540

28

اٌجضائش

7,787

29

إٌّغب

0

30

اعجبُٔب

0

31

اٌُىٔبْ

87,890

32

جٕىة افشَمُب

71,786

33

عىَغشا

13,929

48,938

34

سوعُب

0

0

35

اعىىرالٔذ

17,637

0

0

36

اٌجذشَٓ

0

5,003

0

0

803,847,910

93,355,076

6,129,839

10,671,589

االجّبٌٍ اٌىٍٍ

0

277,365

0

194,150

0

0

0

0

0

0

0

0

25,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114,848

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

259,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

259,000

0

0

0

88,083

20,998

2,146

682

2,209

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114,118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87,890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71,786

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62,867

0

0

0

0

0

0

0

0

32,560

0

0

0

0

0

32,560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17,637

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,003

1,749,251

7,398,569

445,862

89,274

1,116,581

2,286,844

78,314,828

11,513,646

274,869,369

8,676,500

4,625,000

518,754

من اعداد الباحث بالرجوع الً المصادر التالٌة -:
 مركز المعلومات الصحً الفلسطٌنً تقرٌر عام .2012 دائرة المخازن و اللوازم العامة بوزارة الصحة التقارٌر لألعوام .2012 - 2007 دائرة التبرعات بوزارة الصحة التقارٌر لألعوام .2012 - 2010 اإلدارة العامة للهندسة و الصٌانة التقارٌر لألعوام .2012 - 2010 دائرة المشترٌات بوزارة الصحة التقارٌر لألعوام .2012 – 2007 الدائرة المالٌة بوزارة الصحة التقارٌر لألعوام .2012 - 2007 وحدة الحاسوب و الشبكات البرنامج المحوسب . اإلدارة العامة للصٌدلة التقارٌر لألعوام .2012 - 2010 وحدة المختبرات و بنوك الدم التقارٌر لألعوام .2012 – 2010 اإلدارة العامة للتعاون الدولً بوزارة الصحة التقارٌر لألعوام .2012 – 2006 دائرة خدمات النقل و المواصالت بوزارة الصحة التقارٌر لألعوام .2012 – 2007 -وحدة اإلسعاف و الطوارئ بوزارة الصحة التقارٌر لألعوام .2012 - 2007
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0

0

496,515

0

436,388

0

266,787
259,000

اٌغبدط
و
اٌؼششوْ
اٌغبثغ و
اٌؼششوْ
اٌضبِٓ و
اٌؼششوْ
اٌزبعغ و
اٌؼششوْ
اٌضالرىْ
اٌىادذ و
اٌضالصىْ
اٌضبٍٔ و
اٌضالصىْ
اٌضبٌش و
اٌضالصىْ
اٌشاثغ و
اٌضالصىْ
اٌخبِظ
اٌضالصىْ
اٌغبدط
و
اٌضالصىْ

1,305,608,892

يتضح من الجدول رقم ( )6إلى أن -:
جميورية ًمصر ًالعربية ًاحتمت ًالمركز ًاألول ًفي ًحجم ًالمساعدات ًالمقدمة ًلمقطاع ًالصحيً
الحكوميًبقطاعًغزة ً الل ًالفترةًمنًً 2012-2007بقيمةًإجمالية ًبمغت ً(ً)266,636,413
شيكل ً ًوبنسبة ًً %20.42منًإجمالي ًالتبرعات ًً ،وكانًالىتمامًاألكبر ًبتقديم ًالمساعداتًفيً
األدويةًويميوًاألجيزةًوالمعداتًالطبيةً .أماًالمممكةًالعربيةًالسعودية ًتأتيًفيًالمركزًالثانيًفيً
حجم ًالمساعدات ًالمقدمة ًلمقطاع ًالصحي ًالحكومي ًبقطاع ًغزة ًبقيمة ًإجمالية ًبمغتً
(ً )216,2145,5332شيكل ًوبنسبةً %16.56من ًإجمد د دالي ًالتبرعاتً ،وكان ًالىتمام ًاألكبرً
اتًالجديدةًوالبني ًالتحيةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًويميوًاألدويةً.
ً
بتقديمًالمساعداتًفيًاإلنشا
ًوكانت ًالمممكة ًالمتحدة ً(بريطانيا) ًفي ًالمركز ًالثالث ًفي ًحجم ًالمساعدات ًالمقدمة ًلمقطاعً
الصحيًالحكوميًبقطاعًغزةًبقيمةًإجمالية ًبمغتً(ً)215,485,370شيكلًوبنسبةً%16.49
منًإجماليًالتبرعاتً،كانًالىتمامًاألكبرًبتقديمًالمساعداتًلألدويةًويميوًالميماتًالطبيةً.أماً
دولة ًتركيا ًفكانت ًفي ًالمركز ًالثاني ًعشر ًفي ًحجم ًالمساعدات ًالمقدمة ًلمقطاع ًالصحيً
الحكوميًبقطاعًغزةًبقيمةًإجمالية ًبمغت ً(ً )22,675,492شيكل ًوبنسبةًً%1.74منًإجماليً
التبرعاتً،وكانًالىتمامًاألكبرًبتقديمًالمساعداتًالتركية ًلمقطاع ًالصحيًالحكوميًفيًاألدويةًويموً
اتًالجديدةًوالبني ًالتحيةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًوسياراتًاإلسعا ً .كماًتحتلًدولةًالبحرينً
ً
اإلنشا
المركزًالسادسًوالثالثونًواأل يرًفيًحجمًالمساعداتًالمقدمةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًبقطاعًغزةً
بقيمةًإجماليةًبمغتً(ً)5,003شيكلًوبنسبةًً%0.001منًإجماليًالتبرعاتً ً.وتعتبرًحجمًالمساعداتً
التركيةًنسبةًإليًباقيًالدولًالمانحةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًفيًقطاعًغزةًمؤشرًضعي ًيعزىًاليً

إىتمامًالجيات ًالمانحة ًالتركيةًبدعم ًالمؤسساتًاألىمية ًومؤسساتًالمجتم ًالمدنيًبماًيتف ًم ً
السياسيةًالتركيةًالمتوازنةًبالتعاملًم ًالشعبًالفمسطينيًفيًظلًالنقسامًالسياسيً.
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ثالثاً  :نسبة الدعم الفعمي لمحكومة ونسبة اإليرادات ونسبة المساعدات لمقطاع الصحي
الحكومي خالل األعوام من  2012-2009من إجمالي نفقات وزارة الصحة
بمغتًالقيمةًالجماليةًلنسبةًالدعمًالفعميًمنًالحكومةًلمقطاعًالصحيًالحكوميً اللًالعوامً
منًً 2009وحتىً )137,860,633ً (ً 2012شيكل ،بينما بمغتًالقيمةًالجماليةًليراداتً
القطاع ًالصحي ًالحكومي ًلنفس ًاألعوام ً( )79,955,589شيكل ،أما القيمة االجمالية
لممساعدات المقدمة خالل تمك األعوام ( )933,568,817شيكل ،والجدول رقم( )7التالي
يوضح ىذه القيم كل عام عمى حده ،باالضافة الى النسبة المئوية لكل منيم -:
جدول رقم (ٌ)7وضح نسبة الدعم الفعلً للحكومة ونسبة اإلٌرادات ونسبة المساعدات للقطاع الصحً الحكومً ما بٌن عام  2012-2009من إجمالً نفقات وزارة الصحة
بالشٌكل
نسبة
نسبة الدعم
نسبة المساعدات
إجمالً
إجمالً
الفرق بٌن الموازنة
اإلجمالً بالشٌكل
السنة
اإلٌرادات
الفعلً للحكومة
من إجمالً النفقات
المساعدات
اإلٌرادات
المستنفدة و إجمالً اإلٌرادات
59,074,226
42.9%
30.3%
26.8%
15,845,726 25,323,874
17,904,626
عام 2009
عام 2010

19,417,553

26,731,650

7,240,947

13.6%

36.4%

50.1%

53,390,150

عام 2011

35,073,565

26,323,874

31,998,233

34.3%

37.6%

28.2%

93,395,672

عام 2012
المجموع
الكلً

40,141,015

26,900,065

878,483,911

92.9%

4.2%

2.8%

945,524,991

137,860,633

79,955,589

933,568,817

81.1%

12.0%

6.9%

1,151,385,039

شكل رقم ()2


من اعداد الباحث بالرجوع الً المصادر التالٌة -:

مركز المعلومات الصحً الفلسطٌنً تقرٌر عام .2012
دائرة المخازن و اللوازم العامة بوزارة الصحة .2012-2007
دائرة التبرعات بوزارة الصحة التقارٌر لألعوام . 2012-2010
اإلدارة العامة للهندسة و الصٌانة التقارٌر لألعوام .2012-2010
دائرة المشترٌات بوزارة الصحة .2012-2007
الدائرة المالٌة بوزارة الصحة .2012-2007
وحدة الحاسوب و الشبكات البرنامج المحوسب .
اإلدارة العامة للصٌدلة التقارٌر لألعوام . 2012-2010
وحدة المختبرات و بنوك الدم التقارٌر لألعوام . 2012-2010
اإلدارة العامة للتعاون الدولً بوزارة الصحة التقارٌر لألعوام -2006
. 2012
دائرة خدمات النقل و المواصالت بوزارة الصحة .2012-2007
 -وحدة اإلسعاف و الطوارئ بوزارة الصحة .2012 -2007
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يشير الجدول رقم ( )7إلى أن -:
نسبةًإجماليًالمساعداتًمنًإجماليًنفقاتًالقطاعًالصحيًالحكوميًعامًً 800.كانتًبنسبةً
ً ،%8892بينما ًكانت ًنسبة ًالدعم ًالفعمي ًلمحكومة ًمن ًإجمالي ًالنفقات ًً ،%2092وكانتً
اإليرادات ًليا ًالنصيب ًاألكبر ًمن ًإجمالي ًالنفقات ًبنسبة ًً %289.وىذا ًمؤشر ًيدل ًعمى ًمدىً
اعتماد ًالحكومةًفي ًتغطية ًنفقاتًالقطاع ًالصحي ًالحكوميًعمى ًً%8.92من ًإجمالي ًنفقاتً
القطاعًالصحيًالحكوميًعمىًالمساعداتًواإليراداتً.بينماًكانًفيًعامًً 8000نسبةًإجماليً
المساعداتًمنًإجماليًنفقاتًالقطاعًالصحيًالحكوميًبقطاعًغزةًبنسبةًً،%0298بينماًكانتً
نسبةًالدعمًالفعميًلمحكومةًمنًإجماليًالنفقاتًً ،%2892شكمتًاإليراداتًالنصيبًاألكبر ًمنً
إجمالي ًالنفقات ًبنسبة ًً %5090وىذا ًمؤشر ًيدل ًعمى ًمدى ًاعتماد ًالحكومة ًفي ًتغطية ًنفقاتً
القطاعًالصحيًالحكوميًعمىًً%8292منًإجماليًالنفقاتًعمىًالمساعداتًواإليراداتً .وفيً
عامًً 8000كانتًنسبةًإجماليًالمساعداتًمنًإجماليًنفقاتًالقطاعًالصحيًالحكوميًبقطاعً
غزةًبنسبةًً،%2292بينماًكانتًنسبةًالدعمًالفعميًلمحكومةًالنصيبًاألكبرًمنًإجماليًالنفقاتً
ً،%2892حيث ًشكمت ًاإليراداتًالنصيبًاألدنى ًمنًإجماليًالنفقاتًماًنسبتو ًً ،%8298وىذاً
مؤشرًيدلًعمىًمدىًاعتمادًالحكومةًفيًتغطيةًنفقاتًالقطاعًالصحيًالحكوميًعمىًً%8895
من ًإجمالي ًالنفقات ًعمى ًالمساعدات ًواإليراداتً .وفي ًعام ًً 8008كانت ًنسبة ًإجماليً
المساعدات ًليا ًالنصيب ًاألكبر ًمنذ ًأرب ًأعوام ًمن ًإجمالي ًنفقات ًالقطاع ًالصحي ًالحكوميً
بقطاعًغزةًبنسبةًً،%.89.بينماًكانتًنسبةًالدعمًالفعميًلمحكومةًمنًإجماليًالنفقاتًً،%298
وشكمت ًاإليرادات ًمن ًإجمالي ًالنفقات ًما ًنسبتو ًً ،%892وىذا ًمؤشر ًيدل ًعمى ًمدى ًاعتمادً
الحكومة ًفي ًتغطية ًنفقات ًالقطاع ًالصحي ًالحكومي ًعمى ًً %.592من ًإجمالي ًالنفقات ًعمىً
المساعدات ًواإليراداتً .حيث أن ىناك ًتزايد ًممحوظ ًفي ًنسبة ًالمساعدات ًالمقدمة ًلمقطاعً
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الصحيًالحكوميً اللًاألرب ًاألعوامًالسابقةًلتصبحًالنسبةًالكميةً اللًاألعوامً
األربعةًالسابقةً%2090منًالمساعداتً،بينماًكانتًنسبةًالدعمًالفعميًلمحكومةًمنً
إجمالي ًالنفقات ًً ،%08بينما ًكانت ًاإليرادات ًمن ًإجمالي ًالنفقات ًبنسبة ًً،%89.
وىذاًمؤشرًقويًيدلًعمىًمدىًاعتمادًو ازرةًالصحةًفيًقطاعًغزةًعمىًالمساعداتً
ال ارجية ًأو ًالمحمية ًلالستمرار ًفي ًتقديم ًال دمات ًالصحية ًوالبرام ًالصحيةً
لمواطني ًقطاع ًغزة ًوذلك ًلما ًيعانيو ًالقطاع ًمن ًالحصار ًالمفروضًعميو ًمن ًقبلً
الحتاللًوالحروبًوحالةًالطوارئًالمستمرةًفيًالقطاعًوالنقسامًالسياسيً،وأماًمنً
افيةًفيناكًتزيدًكبيرًفيًعددًسكانًالقطاعً ًوكلًىذاًيتطمبًتكثي ً
ًا
الناحيةًالديموغر
المساعداتًلمقطاعًالصحيًالحكوميًفيًقطاعًغزة ًليستطي ًتمبيةًاحتياجاتوًلتقديمً
ال دماتًالصحيةًلممواطنيًالقطاع.
رابعا ً :المنح الدراسٌة المقدمة للقطاع الصحً الحكومً خـــــــالل األعـــــوام
3043-3009
ًوفيماًيتعم ًبتطويرًالكادرًالطبيًوالفنيًفي ًالقطاعًالصحيًالحكوميً،فالجدولينً
رقم ً(ً ).،2التاليين ًيحدد ًكل ًمنيم ًعدد ًالمنح ًالدراسية ًالمقدمة ًلمقطاع ًالصحيً
الحكوميًفيًقطاعًغزةًوالجياتًالمقدمةًليذهًالمنحً اللًالفترةًالزمنيةًالمحددةًمنً
-:ً8008-800.
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جدول رقم ( )8المنح الدراسية المقدمة لمقطاع الصحي الحكومي خالل السنوات 3043-3009

دراسة البورد االردنً

دراسة الماجستٌر

دراسة الدكتوراه

دورة تدرٌبٌة

زمالة مصرٌة

استكمال البورد

استكمال دراسة الدكتوراه

االلتحاق بالزمالة المصرٌة ( منحة نورواك)

استكمال دراسة الماجستٌر

استكمال الزمالة المصرٌة

منحة المستشفى اإلسالمً

1

3.1%

المانٌا

1

1

3.1%

المغرب

1

1

3.1%

اندونٌسٌا

8

8

25.0%

اوكرانٌا

1

1

3.1%

برٌطانٌا

1

1

3.1%

تركٌا

1

1

3.1%

1
32

3.1%
14.4%

11

42.3%

1

3.8%

االردن

4

6

السودان

2009

روسٌا
المجموع الكلً

بعثة دراسٌة

10

31.3%

مصر

1

البورد العربً

المجموع الكلً

النسبة المئوٌة

1

2

2

1

7

21.9%

السنة وجهة الدراسة

1

5

1
18

2

مصر

4

2

1

1

2010

مالٌزٌا

1

بلجٌكا

1

االردن
المجموع الكلً

1

5
7

0

0

سوٌسرا

1

1

0

0

0

0

0

3

4

1

1

3

4

1

1

0

8
8

0

0

0

0

13
26
2

2.3%

48

55.2%

أسبانٌا

1

1

1.1%

القدس

1

1

1.1%

1

1.1%

2

2.3%

1

1.1%

2

3

3.4%

فرنسا

2

2

2.3%

لبنان

1

1

1.1%

25
87

28.7%
39.2%

40

51.9%

1

1.3%

2

2.6%

1

1.3%

22

28.6%

1

1.3%

األردن

2

1

3.8%
50.0%
11.7%

2

2011

السودان

40

1

5

1

ألمانٌا

2

اندونٌسٌا

1

برٌطانٌا

مصر
المجموع الكلً

1

2

2

0

األردن

19
70

6
6

25

0

5

0

0

0

0

1

1

15

السودان

1

2012

برٌطانٌا

1

تركٌا

1

مصر

14

جنوب افرٌقٌا

1

مالٌزٌا

9

1

1

6

1

روسٌا

1

المجموع الكلً

0

المجموع الكلً

7

20

النسبة المئوٌة

3.2%

9.0%

0

1

15

1

0

51

3

132

10

1.4%

59.5%

4.5%

21
9.5%

من اعداد الباحث بالرجوع الً المصادر التالٌة -:
المصدر :تقرٌر انجازات دائرة شؤون الموظفٌن بوزارة الصحة لألعوام من .2012 -2009
المصدر :تقرٌر انجازات اإلدارة العامة لتنمٌة القوي البشرٌة بوزارة الصحة لألعوام من
2012 -2009
المصدر :محاضر لجنة البعثات بوزارة الصحة لألعوام من .2012 -2009

0

2

6

0

1

0

4

4

3

7

8

2

1

1.8%

1.8%

1.4%

3.2%

3.6%

0.9%

0.5%

88

1

1.3%

9

11.7%

77

34.7%
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يشير الجدول رقم ( )8إلى أن -:
عامًً 800.كانت ًنسبةًالمنحًمنًإجماليًالمنحًالمقدمةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًبقطاعًغزةً
كانتً ،%0292بينما ًكانت ًأعمى ًدولة ًفي ًتقديم ًالمنح ًدولة ًاألردن ًبعددً 00منح ًوبنسبةً
ً،%2092يمييا ًدولةًاندونيسياًبعددًً 2منحًوبنسبةًً ،%85يمييا ًجميوريةًمصرًالعربيةًبعددًً2
منح ًوبنسبةً ،%809.أما ًتركيا ًساىمت ًبمنحة ًواحدة ًوبنسبة ًً ،%290أما ًباقي ًالدول ًساىمتً
بمنحةًلكلًدولةًكماًىوًموضحًبالجدولًالساب ًوبنسبةً%290لكلًمنيماً.بينماًفيًعامًً8000
كانت ًنسبة ًالمنح ًمن ًإجمالي ًالمنح ًالمقدمة ًلمقطاع ًالصحي ًالحكومي ًبقطاع ًغزة ًكانتً
ً،%0092بينماًكانتًأعمىًدولةًفيًتقديمًالمنحًدولةًاألردنًبعددًً02منحًوبنسبةًً،%50ويميوً
جميوريةًمصرًالعربيةًبعددًً00منحًوبنسبةًً،%2892أماًباقيًالدولًساىمتًبمنحةًلكلًدولةً
كماًىوًموضحًبالجدولًالساب ًوبنسبةًً%292لكلًمنيماً .وفيًعامًً 8000كانتًنسبةًالمنحً
من ًإجمالي ًالمنح ًالمقدمة ًلمقطاع ًالصحي ًالحكومي ًبقطاع ًغزة ًكانت ًً ،%2.98بينما ًكانتً
أعمىًدولةًفيًتقديمًالمنحًدولةًاألردنًبعددًً 22منحة ًوبنسبةًً ،%5598يمييا ًجميوريةًمصرً
العربيةًبعددًً 85منحًوبنسبةًً،%8292أماًباقيًالدول ًساىمتًبمنحًتتراوحًماًبين ً(ً)2ً -ً 0
منحة ًلكل ًدولةًبنسبة ًً .%895كما أن فً ًعام ًً 8008نسبة ًالمنح ًمنًإجماليًالمنح ًالمقدمةً
لمقطاع ًالصحي ًالحكومي ًبقطاع ًغزة ًكانت ًً ،%2292بينما ًأعمى ًدولة ًفي ًتقديم ًالمنح ًدولةً
األردن ًبعدد ًً 20منح ًوبنسبة ًً ،%509.ويميو ًجميورية ًمصر ًالعربية ًبعدد ًً 88منحة ًوبنسبةً
ً ،%8298يمييا ًدولة ًماليزيا ًبعدد ًً .منح ًوبنسبة ًً ،%0092أما ًتركيا ًساىمت ًبمنحة ًواحدةً
وبنسبةًً،%290أماًباقيًالدول ًساىمتًبمنحةًلكلًدولةًبنسبةًً%290لكلًمنيما .وكانتًدولةً
تركياًاألقلًتقديمًلممنحًعمىًصعيدًالد ًول ًالمانحةًلتطويرًالكوادرًالبشريةًفيًالقطاعًالصحيً
الحكومي ًفكان ًمجمًوع ًالمنح ًالمقدمة ً الل ًاألرب ًأعوام ًالسابقة ً(منحتين ًفي ًعام ًً–ً 800.
ً)8008عمىًالتواليً،ويبينًالجدولًاعالهًأنًىناكًتزايدًممحوظًفيًنسبةًالمنحًالمقدمةًلمقطاعً
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الصحي ًالحك ًومي ً الل ًاألرب ًاألعوام ًالسابقة ًالتى ًمن ًشأنيا ًزيادة ًكفا ة ًالكوادر ًالبشريةً
العاممة ًفي ًالقطاع ًالصحي ًالحكومي ًفكانت ًالنسبة ًتتأرجح ً الل ًاألرب ًأعوام ًالسابقةً ،حيثً
كانتًأعميًنسبةًفيًعامً8000مًً،%2.98يميياًعامًً8008بنسبةًً،%2292يميياًعامًً800.
ً،%وأدنى ًنسبةًكانتًفيًعامً 8000بنسبةًً،%0092وىذاًمؤشرًيدلًعمىًزيادةً
بنسبةًً 0292
اىتمامًالد ًول ًالمانحةًبتطويرًوتدريبًالكوادرًالبشريةًالعاممةًفيًالقطاعًالصحيًالحكوميًلماً
لوًأثرًكبيرًعمىًتطويرًوتحسينًال دماتًالصحيةًالحكوميةًلممواطنينً.
جدول رقم (ٌ )9وضح ترتٌب الدول المانحة ما بٌن عام 2012- 2009
النسبة المئوٌة
عدد المنح المقدمة للقطاع الصحً الحكومً
الجهة المانحة
%50.0
111
األردن
%29.3
65
مصر
%4.5
10
مالٌزٌا
%4.1
9
اندونٌسٌا
%2.7
6
برٌطانٌا
%1.4
3
السودان
%1.4
3
ألمانٌا
%0.9
2
أوكرانٌا
%0.9
2
تركٌا
%0.9
2
روسٌا
%0.9
2
سوٌسرا
%0.9
2
فرنسا
%0.5
1
المغرب
%0.5
1
بلجٌكا
%0.5
1
أسبانٌا
%0.5
1
جنوب إفرٌقٌا
%0.5
1
لبنان
%100.0
222
اإلجمالً الكلً
من اعداد الباحث بالرجوع لمجدول رقم ()8
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شكل رقم ()4

يشير الجدول رقم ( )9إلى أن -:
كانتًدولةًاألردنًفيًالمرتبةًاألولىًفيًتقديمًالمنحًالدراسيةًلمكوادرًالبشريةًالعاممةًفيًالقطاعً
الصحيًالحكوميًبعددً(ً)000منحةًوبنسبة%50منًإجماليًالمنحً.بينماًكانتًجميوريةًمصرً
العربيةًفيًالمرتبةًالثانية ًفيًتقديمًالمنحًالدراسيةًلمكوادرًالبشريةًالعاممةًفيًالقطاعًالصحيً
الحكوميًبعددً(ً)85منحةًوبنسبةًً%8.92منًإجماليًالمنحً.أماًدولةًتركياًكانتًفيًالمرتبةً
التاسعة ًفي ًتقديم ًالمنح ًالدراسية ًلمكوادر ًالبشرية ًالعاممة ًفي ًالقطاع ًالصحي ًالحكومي ًبعددً
(ً )85منحة ًوبنسبة ًً %09.من ًإجمالي ًالمنح ًوىذا ًمؤشر ًضعي ًيدل ًعمى ًأن ًالمساعداتً
التركية ًلم ًتساىم ًبالقدر ًالمطموب ًلتطوير ًوتنمية ًالكوادر ًالبشرية ًالعاممة ًفي ًالقطاع ًالصحيً
الحكوميً،حيثًكانتًتركزًعمىًإرسالًالوفودًالطبيةًأثنا ًأ ًوقاتًالطوارئً.
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تمهٌد:
ارتكزت اإلستراتيجية ًالتركية فيما يتعم

بتوجيات السياسة ال ارجية في عيد حزب العدالة

والتنمية ًعمى سياسة" تصفير المشكالت والتي تعتمد عمى إنيا مشكالت تركيا م جمي
األط ار

والدول" ،بحيثًتصبح تركيا دولة مركز في العالم ،أي أن تكون عمى مسافة من الجمي

وليا دور فعال ومبادر في كل ًالقضايا الدولية ،وموجودة في قمب التطًورات في الشر األوسط
بشكل سممي وبأدوات اقتصادية وثقافيةً،إضافة إلى ذلك إتباع سياسة تعدد التجاىات والمحاور
والتي تعني أن تفتح عالقاتيا م الجمي ً ،وتقيم ًعالقات متنوعة وعمى جمي المستويات م
الً ًعنوً ًونتناول ًفيً
الجمي  ،ول تربط عالقاتيا بمحور عمى حساب محاور أ رى ًأوًضدهًأوًبدي ً
ىذاًالفصلًالدورًالتركيًاتجاهًقطاعًغزةً اللًفترةًً 2012ً -ً 2006فيًثالثًمباحثًيضمً
المبحثًاألولًالمواق ًالتركيةًاتجاهًقطاعًغزةً اللًالفترةًمنًً،2012ً -ً 2006أماًالمبحثً
الثانيًيتحدثًعنًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًاألىميً اللًالفترةًمنًً،2012ً–ً2008
أما ًالمبحث ًالثالث ًيتحدث ًعن ًالمساعدات ًالتركية ًلمقطاع ًالصحي ًالحكومي ً الل ًالفترة ًمنً
ً.2012ً–ً2009

93

المبحث األول :المواقف التركية إتجاه قطاع غزة
خالل الفترة من 2012-2006
أوالً:معالم الموقف التركي الحالي من القضية الفمسطينية-:
حددًحزبًالعدالةًوالتنميةًاستراتيجيتوًال ارجيةًمنًمنظورًالحزبًووزيرًال ارجيةًالحاليً"أحمدً
داود ًأوغمو" ًالذي ًاستطاع ًصير ًكل ًالمحددات ًالمذكورة ًسمفًا ًوال روج ًبنظرية ًجديدة ًلمسياسةً
ال ارجية ًالتركية ًتقوم ًعمى ًمبدأ ً"صفر ًمشاكل" ًالذي ًأعمنو ًفي ًكتابو ً"العم ًالستراتيجيً..
مكانةًتركياًالدولية"ً ً .ويقولًأوغموًفيًمقالًبمجمةًفورينًبوليسيًاألمريكية ًعددًيونيوًً2010
"رؤيتناًلمسياسةًال ارجيةًالتركيةًتعتمدًعمىًثالثةًمحاور؛ًاألولًيتعم ًبدولتناً،وىوًقائمًعمىً
التوازنًبينًاألمنًوالحريةًمنًأجلًأنًتأ ذًتركياًموقعياًبينًأقوىًدولًالعالمً.المحورًالثانيً
يتعم ًباإلقميمًمنًحولناً،ويقومًعمىًالتأثيرًالقويًفيًالشر ًاألوسطًوالبمقانًوالقوقازً،نحنًلً
نمثلًً 75مميونًتركيًفقطً،بلًنحنًمعنيونًبكلًمكانًيوجدًفيوًاألتراكًأوًعاشواًفيوًسابقًاً.
المحور ًالثالثًوىو ًالمحور ًالعالميًالقائمًعمى ًأنًيكون ًلتركيا ًدور ًوكممة ًفيًجمي ًالقضاياً
العالمية ًمن ًتغيير ًالمناخ ًإلى ًالقضايا ًالسياسية ًالم تمفة ًمن ًتشيمي ًوحتى ًالفمبين"ً .إن ًتركياً
حسب ًرؤية ًأوغمو ًليست ًفي ًموق ًالتصادم ًأو ًحتى ًالتناقض ًل ًم ًالوليات ًالمتحدة ًول ًم ً
""إسرائيل""ً،وىيًتبحثًعنًأفضل ًالطر ًواألدوارًإلحاللًالسالمًفيًبيئتياًاإلقميميةًبماًفيً
ذلكًالسالمًبينًالعربًو""إسرائيل""ً .ويرىًالدكتورًإبراىيمًالبيوميًغانمًأستاذًالعمومًالسياسيةً
و بير ًالشأن ًالتركي ًأن ً"لمدكتور ًأحمد ًداود ًأوغمو ًثالث ًنظريات ًأساسية ًتعبر ًعن ًرؤيتوً
لمعالقاتًالدوليةًتعبيراًأصيالًًفيًنسبتوًإلىًأفكارهً،وادراكوًلذاتوًالحضاريةً/اإلسالميةً،بحسبً
ً
مصطمحاتوًىوًفيًكتاباتوً،وىيً:نظريةًالتحولًالحضاريً،ونظريةًالعم ًالستراتيجيً،ونظريةً
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العثمانيةًالجديدة"ً .حيثًيبرىنًأوغموًفيًاألولىً -التحولًالحضاريًً -عمىًأنًماًيجريًفيً
ًتعبير ًعن ًانتصار ًالرأسمالية/الميبراليةً ،ول ًعنًنيايةً
ًا
العالمًمنذ ًسقوطًالتحادًالسوفييتي ًليس
التاريخً ،وانما ًىو ًتعبير ًعن ًتحول ًحضاري ًواس ًالمدى ًسيصبح ًالعالم ًبعده ًعالم ًمتعددً
األقطابً .وتتمثل ًالثانيةًً -العم ًالستراتيجيًً -في ًإ راج ًتركياًمنًبمد ً"طر "،أو ً"ىامش"ً
ًعضوا ًفي ًمحاور ًوعداواتً ،إلى ًبمد ً"مركز" ًعمى ًمقربة ًواحدة ًمنً
يقتصر ًدورىا ًفي ًكونيا
ً
الجمي ً،وفيًالوقتًنفسوًإلىًبمدًذيًدورًفاعلًومبادرًفيًكلًالقضاياًاإلقميميةًوالدوليةً .أماً
الثالثةً-العثمانيةًالجديدةًً-فقوامياًثالثةًمرتكزاتً،أولياً:أنًتتصالحًتركياًم ًذاتياًالحضاريةً
اإلسالمية ًبسالمً ،وتعتز ًبماضييا ً"العثماني" ًمتعدد ًالثقافات ًواألع ار ً ،وتوس ًالحريات ًفيً
الدا لً ،وتحفظ ًاألمن ًفي ًال ارجً ،وثانيياً :استبطان ًحس ًالعظمة ًوالكبريا ًالعثماني ًوالثقةً
بالنفس ًعندًالتصر ًفي ًالسياسة ًال ارجيةً ،والثالثً:الستمرارًفيًالنفتاحًعمىًالغربً ،م ً
إقامة ًعالقات ًمتوازن دة ًم ًالش د د د د در

ًاإلسالم د د دي ً(رجب ًالباسل ًً ،ورقة ًمقدمةً ًلممؤتمر ًالعربي ًالتركي ًلمعمومً

الجتماعيةً "–ATCOSS-2010الثقافةًودراساتًالشر ًاألوسط"ًً 12-10-ديسمبرً.2010ً،أنقرةً،تركياً ،عمىًالموق ًاللكترونيً
ً http://islammemo.cc/Tahkikat/2011/11/09/137589.html ً:

في ًضو ًذلك ًيمكن ًأن ًنميز ًموق ًحزب ًالعدالة ًوالتنمية ًمن ًالقضية ًالفمسطينية ً اللً
مرحمتينًمتدا متينً :
األولى :منذ وصولو لمحكم في نوفمبر  2002حتى اليجوم "اإلسرائيمي" عمى غزة ديسمبر
ً :2008حيث ًاستمر ًالم ًوق ًالتركي ًفي ًعيد ًحزب ًالعدالة ًوالتنمية ًالمؤيد ًإلعالن ًالدولةً
الفمسطينيةًعامًً1988التيًاعترفتًبياًتركياًبعدًاإلعالنًمباشرةً،ولمًيطرأًأيًتغيرًعمىًىذاً
الموق ًالتركيًالمعمنً.وفيًقضيةًالقدسًاستمرًموق ًتركياًالرافضًلحتاللً"إسرائيل"ًلمجانبً
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الشرقي ًمنيا ً(الباسل2010ً ،مً ،دور ًتركيا ًفي ًالقضية ًالفمسطينيةً ،عمى ًالموق ًاللكتروني:
ً .ً)http://www.alzaytouna.net/permalink/5632.html

الثانية :اليجوم "اإلسرائيمي" عمى غزة ديسمبر  2008حتى نوفمبر :2012
حيثًبدأًالموق ًالتركيًبرفضًالحصارً"اإلسرائيمي"ًعمىًقطاعًغزةً،ثمًاستقبالًرئيسًالمكتبً
السياسيًلحركةًالمقاومةًاإلسالميةً"حماس"ً الدًمشعلًبعدًفوزًالحركةًبالنت اباتًالبرلمانيةً
عامًً.2006وقالًعبدًاهللًغولًً -بصفتوًالحزبيةًلًالرسميةًً -بعدًاستقبالوًلمشعلً:إنً"ذلكً
الستقبالًمنًمنطم ًأنًتركياًتسعىًلدورًأكبرًفيًمنطقةًالشر ًاألوسطً،وأنوًلًيمكنياًأنً
مشددا ًعمى ًأن ًتركيا ًميتمة ًبالمشكمة ًالفمسطينيةً ،وأنيا ًستواصل ًالعملً
تق ًموق ًالمتفرجً ً ،
عمى ًوق ًالعن ًبين ً"اإلسرائيميين" ًوالفمسطينيين.ووفقًا ًلتصريحات ًغولً ،فإن ًموق ًحكومةً
حزب ًالعدالة ًوالتنمية ًفي ًالتعامل ًم ً ًالحصار ًالمفروض ًعمى ًقطاع ًغزة ًانطم ًمن ً اللً
السعي ًلمعب ًدور ًإقميمي ًفاعلً ،إضافة ًإلى ًتعاط ًالشعب ًالتركي ًم ًأىالي ًغزةً ،والقيامً
بمبادراتًشعبيةًلفكًالحصارً.ثمًتصاعدتًحدةًالموق ًالتركيًبعدًأحداثًثالثةًىامةًوىيً :
-1العدوان ًالصييوني ًعمى ًقطاع ًغزة ًديسمبر ً-2008يناير ًً2009حيث ًوص ًأردوغانً
العتدا ًبعباراتًمثل"ً:إنًماًيحدثًفيًغزةًمنًقبلً"إسرائيل"عدوانًسافرً ،وانًمنًلمًيدينواً
اليجومًعمىًغزةًمزدوجوًمعاييرً.بينماًنقمتًصحيفةً"حريت"ًالتركيةًعنًوزيرًال ارجيةًالتركيً
حينياً-عمي ًباباجانًً -قولوًلوزيرة ًال ارجيةً"اإلسرائيمية" ًتسيبني ًليفني"ً:أبوابنا ًمفتوحةً،لكنً
عميكًأنًتتحدثيًعنًشروطًوق ًإطال ًالنارًإذاًأردتًالمجي ًإلىًتركيا"ً .
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-2المناظرةًبينًرئيسًالوز ار ًالتركيًرجبًطيبًأردوغانًوالرئيسً"اإلسرائيمي"ًشيمونًبيريزًفيً
مؤتمرًدافوسًبعيدًانتيا ًالعدوانًفيًً 2009-1-29فيًالجمسةًالم صصةًلمناقشةًتداعياتً
الحربًعمىًغزةً،وقدًعقدتًعمىًىامشًجمساتًالمنتدىًالقتصاديًفيً"دافوس"ً،حيثًقالً
اًكبيراًمنًالناسًقدًقتمواً،
أردوغانًلبيريز"ً:أشعرًباألس ًأنًيصف
ً
ًالناسًلماًتقولوً،ألنًعدد ً
وأعتقدًأنوًمنًال طأًوغيرًاإلنسانيًأنًنصف ًلعمميةًأسفرتًعنًمثلًىذهًالنتائ "ً،ثمًانسحبً
اًومساوياًلبيريزً .
اًكافي
ً
اضاًعمىًعدمًإعطائوًوقتً ً
منًالجمسةًاعتر ً
-3العتدا ً"اإلسرائيمي" ًالعسكري ًعمى ًسفن ًكسر ًالحصار ًالتركية ًالمتجية ًلغزة ً(ً 31مايوً
ً)2010واستشيادًتسعةًأتراكًبدمًباردًعمىًالسفينةًمرمرةً،وىيًالعمميةًالتيًأشادًبياًرئيسً
الوز ار ً"اإلسرائيمي"ًبنيامينًنتنياىوً .حيثًوص ًأردوغانًاليجومًفيً طابًلوًأمامًالبرلمانً
احداًمنًأشدًالجروحًعمىًمرًالعصور"ً،وأنوً"يستح ً
ماًحدثًقائالً"ً:ضميرًاإلنسانيةًتمقىًو ً
ىابًدولة"ًمحذراً"إسرائيل"ً
اًحقيرا"ًو"إر
ط
كافةًأشكالًالمعن"ًو"سقو ً
ً
اًمنًالناحيةًاإلنسانيةًوتيور ً
ً
من ًأل ًت حاول ً"ا تبار ًصبر ًتركيا ًأو ًمواكبتياً .وبالقدر ًالذي ًتعتبر ًصداقة ًتركيا ًغالية ًفإنً
وشددًأردوغانًعمىًأنًتركياًلنًتديرًظيراًلمشعبًالفمسطينيًأوً
معاداتياًقاسيةًبالقدرًنفسو"ً .
ً
لقطاع ًغزةً .وفي ًرد ًفعل ًسري ًعمى ًحادث ًالعتدا ً ،قامت ًالحكومة ًالتركية ًبعدد ًمنً
اإلج ار اتً،منياًاستدعا ًالسفيرًالتركيًلدىًتلًأبيبً،والغا ًثالثًمناوراتًعسكريةًمبرمجةً
مشتركة ًم ً"إسرائيل"ً ،ودعوة ًمجمس ًاألمن ًلجتماع ًطارئ ًلمناقشة ًاليجومً ،والغا ًالمبارياتً
التيًكانًمنًالمفروضًأنًيشتركًفيياًمنت بًتركياًلمشبابًلكرةًالقدمًوالموجودًفيً"إسرائيل"ً
ًمؤتمر ًلدول ًمنظمةً
ًا
حينياً ،ودعوة ًمجمس ًحم ًالناتو ًإلى ًاجتماع ًطارئً .كما ًقاطعت ًتركيا
التعاون ًالقتصادي ًوالتنمية ًحول ًالسياحة ًالذي ًنظمتو ً"إسرائيل" ً الل ًشير ًأكتوبر ً2010؛ً
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احتجاجاًعمىًعقدهًفيًالمدينةًالمقدسةً.وقدًوضعتًتركياًشروطًاًلعودةًالعالقاتًإلىًطبيعتياً
ً
م ً"إسرائيل"ً ،منيا ًالعتذار ًالرسمي ًعن ًحادثة ًاليجومً ،ودف ًالتعويضاتً ،والموافقة ًعمىً
تشكيل ًلجنة ًتحقي

ًدولية ً(الباسل2010ً ،م،مرج

ًساب

ً.)http://www.alzaytouna.net/permalink/5632.html:

ًً ،عمى ًالموق

ًاللكترونيً

ًً

ثانياً:الموقف التركي من المقاومة الفمسطينيةً -:
حكمًالموق ًالتركيًمنًالمقاومةًالفمسطينيةًفيًعيودىاًالم تمفةًعدةًعواملًمنياً -:
-1الموق ًالتركيًالمعمنًفيًإطارًالمحدداتًالمعمنةًمنًقبلً،وىيًالحفاظًعمىًالعالقةًم ً
الغرب ًوحماية ًاألمن ًالقومي ًالتركيً ،ومن ًثم ًفإن ًنجاح ً"إسرائيل" ًفي ًالربط ًبين ًالمقاومةً
اضيًالتركيةًجذبًتأييداًتركياً
الفمسطينيةًوعممياتًحزبًالعمالًالكردستانيًالمسمحةًعمىًاألر
ً
"إلسرائيل" ًعمى ًحساب ًالمقاومة ً ،اصة ًإذ ًنجحت ً"إسرائيل" ًأن ًتثبت ًوجود ًعالقة ًما ًبينً
فصائلًالمقاومةًوالحزب،مثمماًحدثًفيًالجتياحً"اإلسرائيمي"ًلجنوبًلبنانًعامً"ً 1982حيثً
أكدت ًلتركيا ًقيام ًمنظمة ًالتحرير ًبتدريب ًعناصر ًحزب ًالعمال ًوالجيش ًالسري ًاألرمني ًفيً
لبنان"ً .
-2الضغط ًالشعبي ًالدا مي ًلتأييد ًالح ًالفمسطيني ًفي ًالمقاومة ًوتحرير ًأرضو ًبوصفو ًحقًّاً
مشروعا ًكفمتو ًالمواثي ًوالشرائ ًالدوليةً ،وكذا ًفي ًإطار ًالحفاظ ًعمى ًالعالقات ًالقتصادية ًم ً
ً
العالمًالعربي ً اصةًفيًفترة ًالطفرة ًالنفطية ً الل ًالسبعينيات ًوالثمانينياتًمن ًالقرن ًالعشرينً
ًأيضا ًالحيادً ،وان ًكان ًيميل ًإلى ًالجانبً
الميالديً ،والذي ًغمب ًعمى ًالسياسة ًالتركية ًفيو
ً
الفمسطينيًعمىًاألقلًمنًناحيةًالتصريحاتًالمعمنةًوليسًعمىًأرضًالواق .فقدًاعترفتًتركياً
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بمنظمةًالتحريرًعامًً 1975وسمحتًبافتتاحًمكتبًلياًعامًً 1979ووصفتًال ارجيةًالتركيةً
رد ًالفعل ً"اإلسرائيمي" ًعمى ًالنتفاضة ًاألولى ً(ديسمبر ًً )1987بأنو ً"انتياك ًلمحقو ًاإلنسانيةً
لمفمسطينيينً،وطالبتياًبوق ًىذاًالسموك"ًبينماًعمىًالمستوىًالفعميًلمًتت ذًق ارراتًعمىًأرضً
الواق ًضدًىذاًالتصعيدً"اإلسرائيمي"ً.ووفقًاًلمبعضًفإنًتركياًسمحتً"لبعضًالوكالتًال اصةً
فيًتركياًفيًالرب ًاأل يرًمنًعامًً 1988إبانًالنتفاضةًالفمسطينيةًفيًاألراضيًالمحتمةًفيً
مجال ًإرسال ًعدد ًمن ًالعمال ًاألتراك ًلمعمل ًفي ً"إسرائيل" ًبأجور ًمجزية ًلتقميل ًاعتمادىا ًعمىً
العمالة ًالفمسطينية ًوقدر ًىذا ًالعدد ًفي ًً 1989/1/25بحوالي ًً 3آل

ًعامل ًتركي" ً(الباسلً،

2010مً،مرج ًساب ً،عمىًالموق ًاللكترونيًً .) http://islammemo.cc/Tahkikat/2011/11/09/137589.html :

ثالثا ً :موقف تركٌا من فوز حركة حماس فً االنتخابات الفلسطٌنٌة التً جرت ًفً  25كانون
الثانًٌ/ناٌر -:2006
جرت النت ابات الفمسطينية التشريعية في  25كانون الثاني/يناير  2006م ،وسط أجوا ًمن
اليدو والنزاىة حسب ما أعمنتو لجنة النت ابات المركزية ،وحسب إجماع العديد منًالمحممين
والمراقبين المحميين والدوليينً.وفي ىذه النت ابات فازت حركة حماس)قائمة التغيير واإلصالح)
مقعدا منًأصل  132من مقاعد المجمس التشريعي الفمسطيني ،أي ماًنسبتو 57.6 %
بد ً 76
من أعضا المجمس.وعمى الرغم من نزاىة وديمقراطية ىذه النت ابات ،إل أن الوليات المتحدة
األمريكية ًوالتحاد األوروبي ًو"إسرائيل" فرضت عزلة عمى الحركة ،وقطعت المساعدات عن
الشعبًالفمسطيني ،وسط إجماع األط ار
"العن " ًوالعت ار

اإلقميمية والدولية عمى ضرورة ت مي حركة حماس عنً

"بإسرائيل"("ق ار ة ًاحصائية ًوسياسية ًفي ًنتائ ًالنت ابات ًالتشريعيةً

الفمسطينية"ً ،مركز ًدراسات ًالشر ًالوسطً ،موق ًالمركز ًالفمسطيني ًلإلعالم ًعمى ًالموق ً
اللكترونيً .ً) http://www.palestine-info.info:
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ًلكن الموق

األبرز والمفاجئ والسري جا من قبل تركيا ىوًالنفتاحًعمىًحركةًحماسًبلً

ًسياسيا ًمن ً الل ًدعوةً
ًً
ونقل ًتصورات ًالحركة ًإلى ًأط ار ًالصراع ًفضالً ًعن ًدعم ًالحركة
أردوغان ًإلى ًضرورة ًاحترام ًالستحقا ًالنت ابي ًلحركة ًحماسً .ال ًان ًىذا ًالتحرك ًيراهً
اًوأنًحركةًحماسًقدًوضعياًالتحادً
صوص ً
ًً
الكثيرونًأنوًمجازفةًمنًقبلًالحكومةًالتركيةً ،و
بيًالذيًتسعىًتركياًجاىدةًالنضمامًاليوًتحتًلئحةًالمنظماتًاإلرىابيةًواألمرًكذلكً
ً
األوًرًو
بالنسبةًلإلدارةًاألميركيةًالتيًتشتركًتركياًمعياًفيًعضويةًحم ًالناتوًوغيرىاًمنًالتحالفاتً
اإلستراتيجيةًالميمةًلتركياًم ًالولياتًالمتحدةً .إن ًموق ًحكومةًأردوغانًمنًحماسًأوجدتً
صوصا ًرئيس ًحزب ًالشعب ًالجميوري ًذاً
ًً
انتقادات ًليا ًمن ًالمعارضة ًفي ًالبرلمان ًالتركي ًو
التوجو ًاليساري ًالعمماني ًالمتشدد ً(دنيز ًبايكال) ًالذي ًقالً :من ًال طأ ًأن ًتداف ًالحكومة ًعنً
نًتتبنىًموقفًاًلمًتت ذهًالدولًالعربيةًنفسياً(نور الدين1997 ،م ،صً .)309
ً
حركةًحماسًوأ
ً

نادت تركيا بضرورةًاحترام يارات الشعب الفمسطيني ،والقبول بحركة حماس ًبالحكومة ،فبعد
يوم واحد فقط منًإعالن فوز حركة حماس أي في  27كانون الثاني/يناير 2006م أعمن رئيس
الوز ار التركيًرجب طيب أردوغان الل لقائو م الرئيس الباكستاني عن تقديم مبادرة مشتركة
يكون لمنظمة ًالمؤتمر اإلسالمي وتركيا دور ،من أجل التوسط بين الفمسطينيين و"إسرائيل"،
كد د د د دذلك ان د د د د دتد د د د دقد أردوغ د د د د د د د د د دانًفي  21شباط/فبراير 2006م العقوبات القتصادية التي فرضتيا
"إسرائيل" وقال " إن ىذا سي م ًديمقراطي د د د د د د د د د دة مقيدةً ،ويعد د د د د دكس عدم احترام لمشعب
الفمسطيد د د دني"(تقرير ًمعمومات ًرقم ً(ً ،)17تركيا ًوالقضية ًالفمسطينية2010ً ،مً ،عمى ًالموق ًاللكترونيً:
ً .ً)ًhttp://www.alzaytouna.net/permalink/4495.html
ً
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وفي ظل الحصار "اإلسرائيمي" والدولي وحتى العربي لحركة حماس ،قام رئيس المكتبًالسياسي
لحركة حماس الد مشعل بزيارة أنقرة في  16شباط/فبراير  2006م حيث التقى م ًوزير
ال ارجية التركي آنذاك عبد اهلل غول ،وعدد من الموظفين في و ازرة ال ارجيةً.لكن حدثت العديد
من المالبسات حول ىذه الزي د د دارةً ،تجمى ذلك من الل عدم معرفةًالجية المحددة التي وجيت
الدعوة ،ىل ىي و ازرة ال ارجية التركية أم حزب العدالة والتنمية أمًأن الد مشعل ىو من طمب
الزيارة ،عالوة عمى ذلك لم يتم اللتزام ببرنام الزيارة ،وذلك بعدمًلقا

الد مشعل م رئيس

الحكومة رجب طيب أردوغان ،كما أن المقا الذي عقد م وزيرًال ارجية التركي عبد اهلل غول
عقد في مقر حزب العدالة والتنمية ،ولم يعقد في مقر و ازرةًال ارجية ،وم ذلك شكمت ىذه الزيارة
طوة ايجابية لكسر الحص د د د دار الدولد د دي و"اإلسرائيمي" عمىًحمد داسً،وأرادت تركيا من الليا أن
توصل العديد من الرسائل لحركة حماس ،وكذلك لممجتم ًالدولي منياً :مطالبة تركيا لحركة
حماس بإعالن اعترافيا" بإسرائيل" و" نبذ العن " قبل التفاوضًمعيا ،وىذا ما أكد عميو رجب
طيب أردوغان بقولو "إن سياسة عدم العت ار "بإسرائيل" لنًتكون مساعدة بيذه العممية....إن
عمى اإل وة في حماس أن يتركوا عاداتيم وتصرفاتيم فيًالماضي لمماضي" وىذا ماًلم تقبمو
حماس .أما عمى صعيد المجتم الدولي فقد أرادت تركيا أنًترسل ما معناه أنو من الضروري
التعامل م حركة حماس التي جا ت بنا عمى انت اباتًديمقراطية ونزيية ،والتي وصفيا أحمد
داوود أوغمو "إن النت ابات الفمسطينية الوحيدة النزييةًفي المنطقة والتي لم تقبل نتائجيا"ً.وعمى
الرغم من أن ىذه الزيارة لم تسفر عن نتائ بفعلًتمسك كل طر بمواقفو ،إل أنيا فتحت قناة
تواصل بين تركيا وحركة حماسً.وفي اإلطار ذاتو ،قام الرئيس التد دركدي أحمدد نجد د د ددت سيزر
بدزي د د د د د د د دارة إلى األراضي ًالفمسطين د د د دية المحتمدة ًفيً8-7حزيران/يونيو2006م حيث التقى الرئيس
الفمسطيني محمود عباس دون أن يمتقي رئيس الحكومة الفمسطينية إسماعيل ىنيو ،ويعم عمى
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ذلك الكاتب محمد نورًالدين قائالً" أن ىذا الموق

أعتبر إسا ة إلى يارات الشعب الفمسطيني"ً

("لقا ً اصًم ًوزيرًال ارجيةًالتركيًاحمدًداوودًاوغمو"ً،قناةًالتركيةًالفضائيةًً،عمىًالموق ً
اللكترونيً .)http://www.trtarabic.tv/ar:
ولكن حتى نفيم السموك التركي لبد من معرفة الصعوبات التي واجيتيا تركيا ًأثر زيارةً الد
مشعل ،سوا عمى الصعيد الدا مي أو ال ارجي.فدا ًميا كان ىناك العديد من النتقادات التي
وجيت إلى الحكومة التركية من بعض ًاألحزاب المعارضة؛ حيث قال زعيم حزب الشعب
الجميوري العمماني المعارض دنيز بايكالً)ً "(Denis Baykalإن زيارة وفد حماس يمكن أن
كثير بصورة تركيا ،وتعود إلى ًالتشكيك بتصميم تركيا عمى محاربة العن
يضر ًا
إضافة إلى ذلك النتقادات التي ًوجيتيا ًأبرز الصح

واإلرىاب"،

التركية ليذه الزيارة ،ومنيا صحيفة

حرييت "حيث قالت في افتتاحيتيا ":إن ىذاًالعرض الدبموماسي يسي إلى تركياً...سيكون ليذا
العمل الذي لًمعنى لو ثمن ،أما صحيفةًراديكال فقالت " :إن رغبة رئيس الوز ار التركي رجب
اىنا عمى عالقات أنقرة الجيدة م
طيب أردوغان في أن يكون وسي ً
طا بينً"إسرائيل" وحماس مر ً
الطرفين ،ذىبت سدى بسبب رد الفعلًالعني

لمدولة العبرية عمى زيارة مشعل إلى أنقرة ،إضافة

إلى ذلك ذىبت غالبية الصح ًالتركية لممقارنة بين حركة حماس وحزب العمال الكردستاني
ىابيا في تركياًوالعالم ،منسجمة في ذلك م الموق
الذي يعتبر حزًبا إر ً

"اإلسرائيمي" من الزيارة

عندما قارن دعوة الد مشعل لتركياًبدعوة "إسرائيل" لعبد اهلل أوجالن لزيارتيا ًأما عمى الصعيد
ال ارجي ،فقد تعرضت تركيا لمعديد من النتقادات والضغوطات ًبسبب ىذه الزيارة حسب مد د د داً
وتحديدا الموق
جا في صحيفة راديد د د دكال التركيةً ،
ً

"اإلسرائيمي" الذي ًانتقد تركيا عمى لسان

رعنان غيسين )ً (Raanan Gissinالمتحدث باسم رئيس الوز ار "اإلسرائيمي" الذي قال" :
أتسا ل عن شعور رئيس الوز ار التركي إذا دعت الحكومة "اإلسرائيمية"ًعبد اهلل أوجالن ورجالو
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إلى

"إسرائيل"ً(الصحـــف التركيــــــــة ،2006/02/18 ،جــــــريدة االيام ،عمى الموقع االلكترونيhttp://www.al-:

.)ayyam.com/article.aspx?did=33467&Date=2/18/2006

رابعاً :الموقف التركي اتجاه حركة حماسًً :
تنطم تركيا في رؤيتيا وقبوليا لحركة حماس من الل عدة اعتبارات لعل أىمياً :
ًتركيا لًتعتبر حركة حماس"إرىابية" ،ىذا ما أكد عميو رئيس الوز ار رجب طيب أردوغانًمنالل إبالغو الوليات المتحدة األمريكية بأن تركيا ل تقبل أن تصن

الحركة عمى أنياً

حركة"إرىابية" ،واعتبرىا ً"حركة مقاومة تداف عن أراضييا وأن أعضائيا معتقمون فيًالسجون
"اإلسرائيمية" ،م أنيم فازوا بانت ابات ديمقراطية وحرموا من حقيم في الحكم"ً ً .وترى تركيا
ضرورة إعطا حركة حماس نفس الفرصة التي حصمت عمييا حركة فتح ًومنظمة التحرير
الفمسطينية وياسر عرفات ،حيث كانت "إسرائيل" تعتبد د د درىم "إرىابيين" ،وأكدًعمى ذلك أردوغان
بقولو ":قالوا باألمس إن ياسر عرفد دات إرىد دابي ،نفس ياسر عرفدات فيماًبعد أعطوه جائد دزة نوبل
لمسالم"(أحمدًمنصور"ً،مقابمةًم ًرجبًطيبًأردوغان"2011/01/12،مً،برنام ًبالًحدودً،الجزيرةًنتً،عمىً
الموق ًاللكترونيً .ً)http://www.aljazeera.net:

 ًتنطم تركيا بتعامميا م حركة حماس من الل أسموب الحوار السياسي وضرورةًالتواصلمعيا من أجل الوصول إلى فيم مواقفيا حتى تستطي تركيا أن تقدم المساعدةً،وىذا لًيعني أن
تركيا تواف

عمى كل ما ًتقوم بو حركة حماسً ً .وتعتبر تركيا حركة حماس شرعية جا ت

بانت ابات ديمقراطية ونزيية ،حيث عبر عن ذلكًوزير ال ارجية التركي عمي باباجان بالقول" :
حصمت حماس عمى  % 60من أصوات ًالنا بين ،ومن المستحيل تجاىل ىذه القاعدة(يوسف
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الشريف"،مقابمة مع عمى باباجان"2009/01/22 ،م،برنامج لقاء اليوم،الجزيرة نت،عمى الموقع االلكتروني:
. )http://www.aljazeera.net

 ًتستند تركيا في قبوليا لحركة حماس بإعالن الحركة عن احتراميا لما وقعتو منظمةًالتحريرالفمسطينية من اتفاقيات والمبادرة العربية لمسالم ،حيث ترى تركيا أن الدولًاإلقميمية والدولية لو
أدركت ذلك ألمكن قيام دولة فمسطينية بحدود عام1967مً("فرقانًطورلك"،أ بارًالعالمً ،عمىً
الموق ًاللكترونيً .ً) http://www.akhbaralaalam.net:
ترى تركيا أنو من الضروري إشراك حركة حماس بالعممية السممية ،حتى لو لم تفزًبالنت ابات،انطالقًا من ضرورة إشراك جمي القوى الفاعمة لتحقي

األمن والستقرارً ،عمى

اعتبار أن حركة حماس من أبرز القوى الفاعمة في فمسطين ومنطقة الشر األوسطً،ىذا ما أكد
عميو رئيس الوز ار التركي رجب طيب أردوغان من الل إبالغو رئيسًالرباعية الدولية توني
بمير حين قالً "ً:بأن الطاولة التي ل تجمس عمييا حماس لن ي رج منياًأي

سالم" (احمد منصور،

"مقابلة مع رجب طٌب اردوغان" ،مرجع سبق ذكره(.

خامساً :موقف تركيا من الحرب والحصار "اإلسرائيمي" عمى قطاع غزة  27كانون
األول/ديسمبر 2008م-:
بدأت "إسرائيل" ىجوميا العسكري عمى قطاع غزة في  27كانون األول/ديسمبر  2008مً
يوما ،نت عن ىذا العدوان آل ً
واستمر حتى تاريخ  18كانون الثاني/يناير  2009م ،أي ً 22
الشيدا والجرحى وىدم المنازل ،ووفقًا لممركز الفمسطيني لحقو اإلنسان فان  1419استشيدواً
تدمير كامالً ،لذلك يعتبر العدوانً
ًا
وأصيب نحو  5300فمسطيني ،وتم تدمير  2114منزً
لً
"اإلسرائيمي" عمى غزة األعن

ضد الفمسطينيين وممتمكاتيم منذ عام  1967م ،حيث است دمتً
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دوليا ،و رقتً
"إسرائيل" شتى أنواع األسمحة في عدوانيا و اصة القنابل الفسفورية المحرمة ً
القانون الدولي اإلنساني بقصفيا العشوائي لألماكن المدنية المأىولة بالسكان المدنيين ،ولم
تستثنى ًمؤسسات المجتم المدني والم ًؤسسات الدولية كمؤسسة األونروا ومدارسيا وم ازنياً
(تقريرًبعنوان":مدنيوينًمستيدفون"2009/09/07ً،مً،المركزًالفمسطينيًلحقو ًالنسانً،عمىً
الموق ًاللكترونيً .ً) http://www.pchrgaza.org:
-1الموقف التركي من الحرب عمى قطاع غزة:
أ -توتر العالقات التركية الفمسطينية مع "إسرائيل":
أعمنًوزيرًال ارجيةًالتركيًأحمدًداودًأوغموًأن ًالحربًالتيًشنتياً"إسرائيل" ًعمىًقطاعًغزةً
قبل ًعام ًىي ًسبب ًتدىور ًالعالقات ًبين ًبالده ًو"إسرائيل"ً .إل ًانو ًتدارك ًأن ًبالده ًمستعدةً
لستئنا

ًالعالقات ًاليجابية ًم ً"إسرائيل" ًإذا ًغيرت ًسياستيا ًلتصبح ً"سياسة ًسالم".وفيً

تصريحاتًفيًلندنًعقبًمحادثاتًم ًنظيرهًالبريطانيًديفيدًميميباندً،قالًداودًاوغموًأنًالفتورً
مؤشراًإلى ًاسممةًسياسةًتركياًال ارجية ً"ً .وأضا ًً
فيًالعالقاتًم ً"إسرائيل" ً" ًليسًبالتأكيد ً ًً
لقدًعممناًبكلًجديةًم ً"الحكومةًاإلسرائيمية" ً(ً )...لتحقي ًالسالمًبينًسورياًو"إسرائيل" ً(ً)...
بناًجداًمنًالسالمً،وقبلًذلكًبيومًواحدً،ىاجمواًغزة"ً.وتاب ً"ًوبعدًذلكًكانتًنقطةً
وعندماًاقتر ًً
"لقدًبذلناًجيوداًكبيرةًمنًاجلًتحقي ًالسالمًفيًالمنطقةً،
ًً
أيضاً :
التحولًفيًعالقاتنا ً"ً .وقالً ًً
ودمر ًىجومًواحدًكل ًالبني ًالتحتية ًلمسالم".وأضا "ً :إذا ًتحولت ًالسياسة ً"اإلسرائيمية" ًلتصبحً
سياسةًتميلًإلى ًالسالمً(ً)...ففيًاليومًالتاليًستتغيرًالعالقاتًبينًتركياًو"إسرائيل" ًلتسيرًفيً
اتجاهًايجابي"ً .واستدعتًتركياًالسفيرً"اإلسرائيمي" ًفيًأنقرة ًوطالبتوًبالعتذارًعنًالطريقةًالتيً
تعامل ًبيا ًمسئولون ً"إسرائيميون" ًم ًسفيرىا ًفي ًتل ًأبيب ًبسببً ال ًحول ًمسمسل ًتمفزيونيً
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اعتبرتو ً"إسرائيل" ًمسيئا ًلمييود.وتركيا ًىي ًالحمي ًالرئيسي ً"إلسرائيل" ًفي ًالمنطقة ًمنذ ًالعامً
ً1996عندماًوق ًالبمدانًاتفا

ًتعاونًعسكريً(تقرير معمومات رقم (2009 ،)8م ،العدوان االسرائيمي عمى قطاع غزة،

مركز الزيتونة لمدراسات و االستشارات عمى الموقع االلكتروني ً .ً)http://www.alzaytouna.net/permalink/4470.htmlً:

فياًبالحدثً
لًًعاط ًً
تحركاتًتركياًبشانًالحربًوالحصارًعمىًغزةًلمًتأتًوليدةًالمحظةً،ولًانفعا ً
بلًجا تًفي تسمسلًمنطقيًيعبرًعنًسياسةًجديدةًلتركياًتجاهً"إسرائيل"ًوالمنطقةً،وقد سبقتياً
جممة ًمن ًالمواق ًلعل ًأشيرىا ًالموق ًالشيير ًفي ًمنتدى ًدافوسً ،وم ًأن تركيا ًاحتفظتً
بعالقاتًجيدةًم ً"إسرائيل"ً،إلًأنًىذهًالعالقةًاىتزتًبقوةًعقب اليجومًعمىًغزةً،فقدًتماىيً
موق ًحكومةًالعدالةًوالتنميةًم ًالموق ًالشعبي فيًتركياً،الذيًطالبًفيًكثيرًمنًاألحيانً
اتًمميونيةًحاشدةًتنديداًباليجومًالوحشيًعمىً
بقط ًالعالقةًم ً"إسرائيل"ًفقد رجتًفيًمظاىر
ً
ًتحديا ً"إلسرائيل" ًباعتبارىا
قطاع ًغزةً ،ومن ىنا ًفإن ًتعاظم ًالدور ًالتركي ًفي ًالمنطقة ًيشكل
ً
منطقياً
الالعب ًاألساسي ًفي ًالشر ًاألوسطً ،ولذلك ًفإن ًتناقض ًالمصالح ًبين ًالطرفين ًجا
ً
ومفيوماً ،فقد ًبات ًالشر ًاألوسط ًساحة ًالصراع ًعمى ًالمصالح ًلقوى إقميمية ًصاعدة ًفي ًظلً
ً
غيابًالفاعميةًلدولًالمنطقةًالعربيةً،وبيذاًيتحدد الموق ًالتركيًمنًالحصارًعمىًغزةًالذيً
ًظالما ًل ًيستند ًإلى ًمشروعية ًقانونية ًأوً
ًً
ًحصار
ًا
تفرضو ً"إسرائيل" ًمنذ ًعام ً 2006باعتباره
أ القيً(حسان2012ً،مً،صً .)76
وبين جولًأنًقافمةًالحريةًلمًتكنًمسيرةًمنًقبلًالحكومةًالتركيةً،ولمًتتمت ًبدعم استثنائيً،
وكانت ًفي ًمجمميا ًمن ًعمل ًمؤسسات ًمجتم ًمدني ًوأىمي ً يري ًعالميً ،غير أن ًما ًأثارً
الموق ًالتركيًبشكلًإضافيًكونًمعظمًالضحاياًالذينًسقطواًفيًىذا العتدا ًمنًالناشطينً
األتراكً ،ولذلك ًتماىى ًالموق ًالشعبيًالتركي ًم الموق ًالرسميًفيًالتعامل ًم ًاليجوم.إنً
الموق ًالتركي ًالحازم ًفي التعامل ًم ًىذهًالقضيةًتبمورًمن ً اللًجممةًمن ًالمواق ًالحادةً
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والصارمةًفي التعاملًم ًالحدثً،سوا ًمنً اللًالتحركًفيًمجمسًاألمنًلستصدارًموق ً
دولي صارم ًضد ً"إسرائيل" ًمن ً الل ًوزير ًال ارجية ًأحمد ًداود ًأوغموً .كما ًأن الدبموماسيةً
التركية ًتعاممت ًبشكل ًسري ًم ًالوليات ًالمتحدةً ،واستثمرت عالقتيا ًالجيدة ًلمضغط ًعمىً
سرائيمية"ًباإلفراجًالفوريًعن المتضامنينً،وعمىًالرغمًمنًالتحال ًالستراتيجيًبينً
الحكومةً"اإل ً
الولياتًالمتحدة و"إسرائيل" ًوالنحيازًالكاملً،إلًأنًتركياًوضعتًالولياتًالمتحدةًفيًحرج
شديد ًفي ًالتعامل ًم ًحميفتيا ً"إسرائيل"ً ،فالوليات ًالمتحدة ًتعمم ًالنفوذ ًالت د دركي المتع د د داظم ًفيً
المنطقةً ،ول ًترغب ًفي ًالمغامرة ًبعالقاتيا ًم ًتركيا.إل ًأن السؤال ًالذي ًيفرض ًنفسو ًفي ًىذاً
السيا ًىوً:ىل ًيمكن ًأنًيساىم ًالموق ًالتركي والسياساتًالتركية ًالجديدةًبفض ًالعالقة ًم ً
"إسرائيل"ً،وىلًتكونًحادثةًقافمة الحريةًبدايةًحقيقيةًلفكًالحصارً،ربماًكانًاألسئمةًأكبرًمنً
األجوبة ًفي ىذا ًالوقت ًفييًرىن ًبجممةًمنًالوقائ ًواألفعال ًوالتطورات ًوالتحولت ًالتي تطالً
سياساتًومواق ًالقوىًالدوليةًواإلقميميةًفضالًًعنً"إسرائيل"ًودول المنطقةً،فتركياًلًترغبًفيً
الوقتًالراىنًبقط ًالعالقاتًجذرياًم ً"إسرائيل" م ًعدمًوجودًبدائلًمنطقيةً،فال ًزالتًدولً
سموكياتياًتجاهًالقضيةًالفمسطينيةًعموماًوكسرًالحصارًعنً
ًً
المنطقةًالعربيةًترتينًفيًمجمل
صوصاًلمنظومة منًالمصالحًالمحددةًلياً.وم ًأنناًلًنستطي ًاإلجابةًبشكلًمؤكدًعن
غزةً
ً
اىنً،إلًأنناًعمىًيقينًتامًبأنًثمةًتغير جوىرًًياًفيًدورًتركياً
ًًا
األسئمةًاألساسيةًفيًالوقتًالر
وشعبيا .وىوًأمرًليسًمستغرًًباً،فالقضيةً
ًً
القضيةًالفمسطينيةًرسميا
ًً
تجاهًمنطقةًالشر ًاألوسطًو
الفمسطينيةًتحتلًمركزًمحورًًيا ًفيًتركياً،سوا ً ًعمىًالمستوىًالرسميًأوًالمستوىًالشعبيً،فقدً
ًًا
قام ًرئيس ًالوز ار ًالتركي ً"رجب ًطيب ًأردوغان" ًبزيارات ًعديدة ًإلى ًمصر ًواألردن ًوالسعوديةً
ياً،ساعيا ً م ًوق ٍ ًسري ًإلطال ًالنارً،كماً رجًآل ًاألتراكًإلىًالشوارعًفيًأج از ً
ًً
وسور
تمفةًمنًالبالدًاحتجاجاًعمىًالعدوانًال"إسرائيل"يًعمىًغزة.وتمثلًالدبموماسيةًالنشطةًالتيً
ًً
م
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أبدتياًتركياًأثنا ًحربًغزةًإشارةًعمىًتحولًفيًرؤىًالسياسةًال ارجيةًالتركيةً،ودللةًعمىً
ثقتياًفيًقدرتياًعمىًدعمًعالقاتياًبالقوىًاإلقميميةً.ومنًثمً،يمكنًالقولًإنًأنقرةًلديياًفرصةً
كبيرة ًإليجاد ٍ
ًحل ًعادل ًومستديم ًلمقضية ًالفمسطينيةً ،إذا ًما ًأحسنت ًق ار ة ًتوازن ًالقوى ًفيً
المنطقة(عمى ًالبياتي"ً ،الحرب ًعمى ًغزة ًوقيادة ًتركيا ًلمشر ًاألوسط"2011/03/12ً ،مً ،مجمة ًالرائدً ،عمى ًالموق ًاللكتروني:

ً )http://www.al-raeed.net/raeedmag/preview.php?id=1215

ب -التدخل التركي أثناء الحربًً :
ًمعدلًأنشطتوًوجيودهًالدبموماسيةًفيًالشر ً
وقدًعكسًردًفعلً"أردوغان"ًتجاهً"إسرائيل"ً،ورف ُ
ٍ
ًممارساتً
األوسط ًمدى ًتغمغل ًالتد ل ًالتركي ًفي ًالقضية ًالفمسطينيةً .وقد ًسب ًألردوغان ًنقد
ية" ً ٍ
ٍ
سابقة ًعمى ًاألراضي ًالمحتمةً ،إل ًأن ًىذه ًالمرة ًتميزتًعما ًسبقياًبوص ً
ىجومية ً"إسرائيم ًٍ
أردوغانًالعتدا ً"اإلسرائيمي" ًعمىًغزةًبأنوً"سموكاًًغيرًمحترمًتجاهًتركيا"؛ًإذًبدأًالعدوانًبعدً
ٍ
بعةًأيامًفقطًمنًزيارةًرئيسًالوز ار ً"اإلسرائيمي"ً"إييودًأولمرت"ًألنقرةً.فبعدًأنًكانً"أولمرت"ً
أر
ٍ
ٍ
ية" ًسور ٍ
ٍ
ًتركيةً،
بوساطة
ية ًغيرًمباشرةً ،
عًبمحادثات ً"إسرائيم ًٍ
الً– ًمنًزيارتوًتمك– ًفيًالشرو
مؤم ً
ًفور ًبوق ًتمك ًالمحادثاتً،
ستفز ً"أردوغان" ًالذي ًسارع ًًا
ًم ًًا
جا ًالعدوان ً"اإلسرائيمي" ًعمى ًغزة ً
ٍ
السعوديةًإليجادًحل ًلموض ًالمتأزمًفيًالقطاعً،كماًتحدثً
والتوجوًإلىًاألردنًوسورياًومصرًو
أيضاًإلىًرئيسًالسمطةًالفمسطينيةً"محمودًعباس"ً.ومنًالواضحًأنًصانعيًالسياسةًال ارجيةً
ًً
التركية ًأبدو ًعمى ًمدى ًاألعوام ًالقميمة ًالماضية ًإرادةً ًسياسيةً ًجديدةً ًفي ًتبني ًمني ًالتسوياتً
السممية ًبدول ًالجوار ًاإلقميميً .وذلك ًباستضافة ًتركيا ًقادة ًالشر ًاألوسط ًوأوروآسيا ًوافريقيا؛ً
ٍ
إضافةًإلىًمستوياتًرفيعةًمنًالسياسيينًوالمسئولينًالقادمينًمنًالدولًالغربيةً،فيًسعيًتركيً
إلىًتوفيرًاألرضيةًالمناسبةًلحلًالصراعاتًالعالقةًبمناط ًجغرافيةًم تمفةًبالجوارًاإلقميميً.
ً
ويعك ًصانعوًالسياسةًالتركيةًعمىًإيجادًديناميكياتًإقميميةًمميدةًلصن ًالسالمًو م ًوعيً
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ٍ
جديدًلوًفيًبقعة ًجغر ٍ
ٍ
ًفسيحةً،تمتدًماًبينًالشر ًاألوسطًإلىًأعتابًأوروآسيا.ومنًثم ًفإنً
افية
أساسيا ًمنًرؤيةًتركيا ًموسعةًلمسالم(.موق ًأ بدارً
ًً
تد لًتركياًفيًالقضيةًالفمسطينيةًيمثلًجزًًا ً
فمسطين ًاليوم2009/04/15ً ،مً ،حرب ًغزة ًوالتد ل ًالتركيً ،عمى ًالموق

ًاللكتروني:

ً .ً)http://paltoday.ps/ar/post/43144
ج -تأثير دافوسً :
أسفر ًموق ًتركيا ًالحساس ًضد ًالعتدا ات ً"اإلسرائيمية" ًعمى ًغزة ًعن ًوقوع ٍ
ًأزمة ًبالمنتدىً
القتصادي ًالعالمي ً"بددافوس" ًأثنا ًمناقشة ًالعدوان ً"اإلسرائيمي" ًعمى ًغزةً .ففي ًً 29ينايرً
ً،2009ردً"أردوغان"ًعمىًدفاعً"بيريز"ًعنًالعدوانً"اإلسرائيمي"ًعمىًغزةًقائالًً"ًربماًتشعرًياً
بيريزًبالذنبً،مماًيجعمكًترف ًصوتكً.أنتًتقتلًالناسً.أناًأتذكرًاألطفالًالذينًقتمتيمًعمىً
الشواطئ" ً.وبينماً"أردوغان"ًيردًعمىً"بيريز"ً،إذاًبالمحاورًيحاولًقط ًكالموً،األمرًالذيًألجأً
ةًالقاعةًغاضبا.ولعلًتمكًالغضبةًىيًالتيًأنزلتًآل ًاألتراكًإلىًشوارعً
ًً
"أردوغان"ًإلىًمغادر
إسطنبولً ،لتُحيي ًبطميا ً"أردوغان" ًباألعالم ًالتركية ًوالفمسطينيةً ،صائحةً ًبأعمى ًصوتيا ً"تركياً
كميا ًمعك".أدى ًموق ً"أردوغان" ًفي ً"دافوس" ًإلى ًتعاط ٍ ًميول ًمن ًجانب ًالشعوب ًالعربيةً
والمسممةً .ففي ًشوارع ًغزة ًودمش ً ،في ًالشوارع ًالعربية ًكمياً ،تجمعت ًالجماىيرًلتعمن ًتأييدىاً
ًالجسورً،معمقةً ًصورهًفيًكلًمكان.ولكنًعمىًالرغمًمنًتعميقاتً"أردوغان"ًالتيً
لذلكًالموق
ُ
أثارتًبعضًالقم ًفيً"إسرائيل"ً،إلًأنًالمسئولينًذويًالمستوىًالرفي ًفيًكالًالجانبينًاعترفواً
بقيمة ًالعالقات ًالثنائية ًالجيدة ًبينًالبمدينً.فقدًاعتذرً"بيريز" ًألردوغان ًفيما ًبعد ًقائالً ً"أعتذرً
بشدة ًعمى ًما ًحدث؛ ًفاألصدقا ًيمكنيم ًال تال ًبعض ًالوقت"ً .ومن ًجيتو ًأعمن ً"أردوغان"ً
عن ًمناىضتو ًلمسياسات ً"اإلسرائيمية" ًولكن ًلم ًيعمن ًمناىضتو ً"لإلسرائيميين" ًأو ًلمييود ًفي ًأيً
ٍ
ًدوما ًعمى ًاعتبار ً"مناىضة ًالسامية ًجريمةً ًضد ًاإلنسانية"ً.
مكان ًآ رً ،ومن ًثم ًكان ًتأكيده ًً
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أشعمتًحادثةً"دافوس"ًنقاشاتًحاميةًفيًتركياًحولًتد لًاأل يرةًفيًحربًغزةً،وحولًنقدً
"أردوغان"ًالالذعًًواأل يرًفيًالمنتدىًالقتصاديً.ونظرًعددًمنًالصحفيينًوالمحممينًاألتراكً
ًديناميكي ًجديد ًمتعددًاألبعادً
إلىًموق ً"أردوغان"ًباعتبارهًالمسارًالصحيحًالذيًنت ًعنً ٍط
ٍ
بدأتًتركياًتتبناهًفيًسياستياًال ارجيةً.وىوً طٌ ًيرتكزًعمىًإيجادًشرعيةًدوليةًووعيًإقميميً
باألمن ًوالسالم ًفي ًالمنطقةً .ىؤل ًالمحممون ًيمثمون ًمشاعر ًالجماىير ًالعربية ًالتي ًترى ًفيً
"أردوغان" ًالنائب ًعن ًوجدان ًالشعوب ًوعن ًآماليا ًفي ًبعث ًنفس ًالرسالة ًإلى ًالسياسيينً
ًامتدادا ًلمسياسة ًال ارجيةًالتركيةً،لً
ًً
"اإلسرائيميين"ً .كذلك ًيرى ًىؤل ًالمحممون ًحادثة ً"دافوس"
ًموقفًا ًأ القًياً ،يعكسً
صيا ًلد"أردوغان"ً .وبالرغم ًمن ًأن ًرئيس ًالوز ار ًالتركي ًأظير ً
تعبير ًش ًً
ًًا
القيا ًتركيا ًبالقوانينًوالمبادئًالدوليةً،بينماًأظيرًالنظامًالدوليًأزمةً ًشرعيةً ًوأ القيةً،
اما ًأ ًً
التز ًً
إلًأنًىذاًلًينفيًقيامًعددًمنًاألتراكًبتوجيوًالنقدًإلىً"أردوغان"ً،متيمينًإياهًبتحويلًبوصمةً
ٍ
تركياًمنًالغربًإلىًالشر ًاألوسط؛ًولئمينًعميوًعدمًتصرفوًبطر ٍ
ًدبموماسيةًلئقةًأثنا ًنقدهً
يقة
لد"بيريز"ً .كذلك ًارتكز ًعدد ًمن ًالنتقادات ًعمى ًاآلثار ًالسمبية ًالممكنة ًالتي ًستُ مفيا ًواقعةً
"دافوس" ًعمى ًالعالقات ًالتركية ً ً"اإلسرائيمية"ً .وعمى ًالرغم ًمن ًتأييد ًقادة ًاألحزاب ًالمعارضةً
لموق ً"أردوغان"ًالغاضبًفيً"دافوس"ً،إلًأنيمًت د دوفواًمنًأنًيكونًىدفد د د دوًكسبًمد د د دزيدًمنً
األصوات ًالمد د د دؤيدة ًلو ًدا مًًياً ،قبيل ًالنت د د دابات ًالمحمية ً(تقرير ًمعمومات(ً ،)17تركيا ًوالقضيةً
الفمسطينية2010،مً،مرج ًساب )ً .

-2الموقف التركي الرسمي من الحصار "اإلسرائيمي" عمى قطاع غزة-:
كان التحول الالفت في الموق
بالمواق

اضحا أشد الوضوح ،تمثل ًذلك
التركي من غزة وفمسطين و ً

واإلج ار ات التركية العممية ،ومساندتيا لمحمالت الدولية لرف الحصار ،وتحركاتياً

الدولية ،بل يمكن القول إن معاناة فمسطين كانت أقرب لتركيا أكثر من قربيا لمدول العربيةً
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وشكمت أىمية اصة لدى المسؤولين األتراك ،ولعل ذلك ماًيؤكده رئيس الوز ار التركيًأردوغان
بالقول" إن قدر تركيا وقدر فمسطين ليسا منفصمين ،وان قدر أنقرة وقدر غزة ليسا منفصمينً
(محمد زاىر جول"،الدور التركي في كسر الحصار رسمياً و شعبياً" ،مركز دراسات الشرق االوسط ،عمان،
عمى الموقع

االلكترونيً .) http://www.mesc.com.jo/activities/Act_Sem/symposium/mesc -12-20.html:

الً في رف الحصار عن قطاع غزة ،سوا أكان ًذلك من
كان ولزال الدور التركي بار ًًاز وفاع ً
الل ًالتصريحات أو التحركات الدبموماسية أو المساعدات اإلنسانية ،وذلك انطالقًا منًرؤية
تركيا بأن الحصار والعدوان عمى غزة لًيستند إلى أي مشروعية قانونية أو أ القية أوًإنسانية،
ويعد انتيا ًكا لحقد دو اإلنسانً ،وقد تجمى ذلك بوص

وزير ال ارجية التركي أحمد داوودًاوغمو

حصار غزة بأنو "سجن مفتوح" أما رئيس الوز ار التركي رجب طيب أردوغان فقد ًوص
الحصار بأنو "مأساة إنسانيةً...ومن غير المقبول تفيم مثل تمك الممارسات "ووفقًا لذلكًبذلت
تركيا مساعي جمة عمى كافة المستويات اإلقميمية والدولية من أجل رف الحصار عنًغزة ،الذي
شكل أولوية اصة لدى الحكومة التركية تجمى ذلك بتأكيد رئيس الحكومة التركية ًأردوغان
بالقول "نعمل م دول عدة من أجل رف الحصار ،وان األمر يمثل لتركيا أولوية
الجولني"ً ،فشل ًاألىدا

" ً(عاط ً

ًالسياسية ًواألمنية ًلمحصار ًعمى ًقطاع ًغزة"ً ،مركز ًدراسات ًالشر ًاألوسطً ،عمى ًالموق ً

اللكترونيً .) http://www.mesc.com.jo/activities/Act_Sem/symposium/mesc-12-20.html:

فقد عممت تركيا عمى التواصل م المنظمات والحمالت الدوليدة المنادي د د د د دة برفد د د د الحصارًعن
قطاع غزة؛ فالتقى رئيس الحكومة التركية أردوغان بالدكتور عرفات ماضي رئيس الحممةً
األوروبية لكسر الحصار عن غزة ،وممثمين عن منظمات المجتم المدني األوروبي أكد فييا
د.عرفات عمى أىمية الدور التركي برف الحصار قائال "إن الدور التركي لرف الحصار عن غزةً
ميم لمغاية .اصة في ظل المواق

الدولية الرسمية غير الفاعمة في قضية إنيا الحصارً،
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إضافة إلى ذلك طمب وزير ال ارجية التركي من وزير الجيش "اإلسرائيمي" أييود بارك في 19
كانون الثاني/يناير2010م السماح لتركيا بإد ال مساعدات إنسانية مثل الدوا والغذا ًوالمباني
الجاىزة لمذين فقدوا منازليم ،لكن أييود بارك وعد بدراسة الطمب التركي الذي رفضتوً"إسرائيل"
لحقًا ،مما استدعى رئيس الوز ار أردوغان إلى التعبير عن أسفو لعدم سماح "إسرائيل" ًومن
بد ول المساعدات .إن صدور مثل تمك التصريحات ،وقيام تركيا بالتحركات النشطة عمى
المستوى الرسمي ًالتركي ،تعتبر دفعة معنوية ومادية قوية لمشعب الفمسطيني لما تتمت بو تركيا
من مكانة إقميميةً ًودولية؛ فيي عضو في العديد من المؤسسات والمنظمات اإلقميمية والدولية
مثل حم

شمال ًاألطمسي ،ومجمس األمن الدولي ،ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ،وتسعى

لالنضمام إلى التحادًاألوًرًوبيً،وكذلك حمي

لموليات المتحدة األمريكية ،وبالتالي كان لموقفيا

فمسطينياًوعرًًبيا ودوليا ،مما كان لو األثر اليجابي في تسميط الضو عمى قضية
اسعا
ً
صدى و ً
حد د د د د دصار غزة ،وجع د د د د د د د دمياًحاضرة في المؤسس د د د د د دات والدول عمى المستويين اإلقميم د د د دي والدوليً
(تقريرمعموماتًرقمً(ً،)17تركياًوالقضيةًالفمسطينية2010ً،م،مرج ًساب ًً،صً .)50-48
سادساً :موقف تركيا من العدوان عمى قطاع غزة عام -:2012
ًبدأتًعمميةً"عمودًالسحاب"ًحسبًالتسميةً"اإلسرائيمية" ًفيًً 2012/11/14باغتيالًعددًمنً
القادة ًالعسكريينًفيًحركة ًحماسً ،وعمىًرأسيمًأحمدًالجعبريًقائدًكتائب ًعز ًالدينًالقسامً،
واستيدا

ًما ًتعتقد ً"إسرائيل" ًبأنو ًأماكن ًت زين ًصواريخ ًطويمة ًالمدى ًومنصات ًإطال ً

فمسطينياً،منًبينيمًً 42طفالًً،
ًً
صواريخً .وأفضىًالعدوانً"اإلسرائيمي" ًعمىًغزةًإلىًمقتلًً 162
مسناً،بينماًبمغًعددًالمصابينًً1222منًبينيمًً431طفالًً،وً207سيداتً،
وً11سيدةً،وًً ً18
وً 88مسناًوىاجمًالجيشً"اإلسرائيمي" ً اللًأيامًالعدوانًحواليًً 1500ىد ًفيًالقطاعً ،منً
بينياًمقراتًحكوميةً ،وأنفا ً ،ومنصاتًصواريخً ،ومنازلً ،وناشطونًبارزونً ،وم ازنًأسمحة.
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أماًفيًالجانبً"اإلسرائيمي" ًفقدًأدتًعمميةً"حجارةًالسجيل"ً،حسبًتسميةًالمقاومةًالفمسطينيةً،
إلىًمقتلًستةً"إسرائيميين"ً ،منًبينيمًجنديانً،بينماًبمغًعددًالجرحىً"ً 240إسرائيمًًيا"ًً،وذلكً
حسبًالمصادرً"اإلسرائيمية"ً.كماًسقطًعمىً"إسرائيل" ًحواليًً 1506صواريخًتمًإطالقياًمنً
قطاع ًغزةً ،استيدفت ًمستوطنات ًالجنوب ًالمحيطة ًبالقطاعً ،باإلضافة ًإلى ًتل ًأبيب ًوالقدسً
ووفقًا ًلحسابد د د د داتًشركةًالع د د د د د د د د د د د دمومًالقتصاديةً(ً)BDIوالتيًأج د د د درتياًبتاريخًً،2012/11/17
ً
فد د دإن ًتك د د د د د د د د د د د د دمفد د د د د د دة ًعمد د د د د دمية ً"ع د د د د د دمود ًالسحد د د د د د د د داب" ًوص د د د د د د د دمت ًإلى ًً 1,1ممي د د د د د د د د د د دار ًشيكلً
ف د د د د د د د د د د د د د دي ًأسبوع(عاط ًالجولني"ً ،المشيد ًالستراتيجي ًبعد ًالعدوان ًاإلسرائيمي ًعمى ًغزة ًفي ًالعام ًً،2012
مركزًدراساتًالشر ًاألوسطً،عمىًالموق ًاللكترونيً .) http://www.mesc.com.jo/Studies/Studies_16.html:

أعمن ًوزيرًال ارجيةًالتركيًاحمدًداودًاوغمو ًأن ًتركياًأجرت ًاتصالتًم ًالكيانً"اإلسرائيمي"ً
وردا ًعمى ًسؤال ًفي ًمقابمة ًتمفزيونية ًحول ًمثل ًىذهً
إلنيا ًالعدوان ً"اإلسرائيمي" ًعمى ًغزةًً ً.
التصالتً،أجابًداودًأوغمو"ً:إذاًكانًاألمرًيتعم ًبمن ًإراقةًالدما ً،واذاًكانتًاألجوا ًأجوا ً
حربً ،فإننا ًنقابل ً ًًأيا ًكانً ،ل ًضرر ًفي ًذلك"ً .ونقمت ًوكالة ًأنبا ًالناضول ًعن ًالوزير ًقولوً
أيضا ًفيًعمميةًغزةً،أجرت ً"إسرائيل" ًبالفعلًتبادلًفيًوجياتًالنظرًم ًتركياًباست دامًقنواتً
ًً
تمرًعبرًو ازرةًال ارجيةًوأجيزةًالست بارات"ً.لكنًداودًاوغموًأشارًإلىًأنًتبادلًوجياتًالنظرً
ىذاًلًيعنيًاستئنا ً"الحوارًبينًالدولتينًالمتوق "ًمنذًً2010عمىًأثرًاعتدا ًجيشًالحتاللً
"اإلسرائيمي" ًعمىًالسفينةًالتركيةًمافيًمرمرةًالتيًكانتًتنقلًمساعدةًإنسانية ًإلى ًغزةً،ماًأدىً
إلى ًاستشياد ًتسعة ًأتراكً .وقال ًداود ًاوغمو ً"األمر ًل ًيتعم ًبمقا ًحوارً ،من ًوجية ًالنظرً
التركيةً،أنًىذاًالنوعًمنًالمقا اتًوأحيانا ًعمميةًنقلًرسائلًبواسطةًبعضًالطر ًالوسيطةًلً
ار ًم ً"إسرائيل".وتحدثت ًالصحافة ًالتركية ًعن ًتكينات ًحول ًلقا ًبين ًمساعد ًوزيرً
يشكل ًحوًًا
ال ارجد د د د د د د دية ًالتد د د د د دركي ًفد د د د د د دريدون ًسينيرلي ًأوغد د دمو ًومستشار ًلرئيس ًالوز ار ً"اإلسرائي د د د د د دمي"ً
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بنيامين ًنتانياىو ً("لقا ً اص ًم ًوزير ًال ارجية ًالتركي ًأحمد ًداوود ًأوغمو"قناة ًالتركيةً
الفضائية،عمىًالموق ًاللكترونيً ً.)ًhttp://www.trtarabic.tv/arً :
منًجانبًآ رًبدأًوفدًحقوقيًتركيًمنًالتحادًالدوليًلممحامينًميمةًتيد ًلد"جم ًأدلةًتدينً
المسئولين ً"اإلسرائيميين" ًالذين ًارتكبواًجرائمًحرب ًبح ًالشعب ًالفمسطينيًفي ًغزةً .وضم ًالوفدً
الذي ًزار ًغزة ًلمدة ًيومين ًوالذي ًتكون ًمن ًً 10محامين ًمن ًأعضا ًالييئة ًاإلدارية ًلالتحادً
الدوليًلممحامينً7ً،منيمًأتراكً،ومصريينًاثنينًومحاميًسعوديً،ويرأسوًاألمينًالعامًلالتحادً
الدولي ًلممحامين ً"نجاتي ًجيالن"ً .وقال ًرفي ًكوركوسوز ًعميد ًكمية ًالحقو ًفي ًجامعة ً"ينيً
يوزيل"ًالتركيةً،إنًلالتحادًالدوليًلممحامينًيعملًعمىًكش ً"النتياكاتًضدًحقو ًاإلنسانً
فيًجمي ًأرجا ًالعالم"ً.وأضا ًكوركوسوزًلمراسلًوكالةًاألناضولًفيًقطاعًغزةًأنًالوفدًجا ً
"لتوثي ًاألدلةً ،ورصدًالنتياكات ًالتي ًارتكبتيا ً"إسرائيل" ًفي ًالحربًاأل يرة ًضدًقطاع ًغزة"ً.
وأوضحًأنً"إسرائيل"ً"انتيكتًحقو ًاإلنسانً اللًحروبياًالتيًشنتياًعمىًغزةًوقدمناًإلىًىناً
من ًأجل ًجم ًدلئل ًحول ًىذه ًالنتياكات ًلحقو ًاإلنسان ًالدوليةً ،و اصة ًاألسمحة ًالمحرمةً
التيًاست دمتيا"ً .وتاب ًكوركوسوز"ً :إذاًحصمناًعمىًاألدلةًالكافيةًوالمقنعةًسنبدأًباإلج ار اتً
الًً
الالزمةًلمحاكمةًالمسؤولينًعنًارتكابًىذهًالنتياكاتً،وعندًعودتناًلتركياًسنعدًتقرًًيراًشام ً
نوزعوًعمىًالجياتًالمعنية"ً .وأشادًعميدًكميةًالحقو ًبالدعمًالتركيًالشعبيًوالرسمي ًلمقضيةً
الفمسطينيةًفيًجمي ًالجوانبً،وأضا "ً:لًشكًأنًتركياًمنذًالقدمًتدعمًالقضيةًالفمسطينيةًمنً
كلًالنواحيًوقدًزادًىذاًالدعمًفيًاألعوامًاأل يرة".وأشارًإلىًأنً"الشعبًالتركيًدائماًمتضامنً
م ًالقضية ًالفمسطينيةً ،وأرى ًأن ًىذا ًشي ًايجابي"ً .وتطر ًكوركوسوزً ،إلى ًالشيدا ًاألتراكً
الذينًقتميمً"إسرائيل" ً اللًعدوانيمًعمىًسفينةًمافيًمرمرةًالتركيةً،عامًً،2010وقال":أعر ً
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اثنينًمنًالشيدا ًاألتراكًالتسعةًالذينًقتمواًفيًسفينةًمرمرةًأحدىماًكانًصديقيًمنًالطفولةً،
وىذهًجريمةًلًيمكنًتقبمياًأيًمنًالييئاتًالحقوقيةًالعالمية"ً.وكانتًسفينةً"مافيًمرمرة"ً،التيً
انطمقتًمنًتركياًإلىًقطاعًغزةً،عامًً،2010بيد ًكسرًالحصارًالمفروضًعمىًالقطاعً،
تعرضتًليجومًمنًجانبًقواتً"إسرائيمية" ًأسفرًعنًمقتلًتسعةًمنًالناشطينًاألتراكً .وتمنىً
ّ
الحقوقيًالتركيً،أنًتدعمًكافةًالدولًغزةً،وتعملًعمىًإعادةًاعمار ًماًدمرتوً"إسرائيل" ً اللً
ً
اعتدا اىاًعميو.وزارًالوفدًالتركيًو ازرةًالعدلًفيًقطاعًغزة،والمجمسًالتشريعيًالفمسطيني،كماً
زارًالنصبًالتذكاريًلشيدا ًسفينةًمافيًمرمرةًالمقامًفيًمينا ًغزة ً(موق ًأ بارًالجزيرةًنتً،
تداعياتًالعدوانًعمىًغزةً،نوفمبرً2012مً،عمىًالموق ًاللكترونيً .ً)ً http://aljazeera.net:

بعد ًانتيا ًالعدوان ًعمى ًغزة ًتدفقت ًالعشرات ًمن ًشاحنات المساعدات ًالتركية ًإلى ًقطاع ًغزةً
عبر ًمعبر ًرفح ًالبريً ،السبت ً2012/11/24م ،بعد ًيومين ًعمى ًانتيا ًالعدوان ً"اإلسرائيمي"ً
وتوقي ًاتفا ًالتيدئة ًبينًالفصائل الفمسطينيةًوالحتالل ً"اإلسرائيمي" ًفيًالقاىرة .وأد مت أكثرً
من ًثالثين ًشاحنة ًتحملً(ً)100طن ًمنًالمساعدات ًالغذائية ًواألدوية التركيةًإلىًقطاعًغزةً
عبر ًمعبر ًرفح ًالبري ًإلغاثة ًالفمسطينيين الذين ًتعرضوا ًلقص ً"إسرائيمي" ًعني ًعمى ًمدارً
ثمانيةًأيامًمتواصمةًأوق ًمئات الشيدا  .وقالًصالحًتورىانًرئيسًالوفدًالتركيً–الذيًأوصلً
شابا ًتركيا ًجئنا ًإلى ًىنا ًإليصالً
المساعدات ًإلى قطاع ًغزة"ً :-نحن ًوفد ًمكون ًمن ًًً ً 16
مساعدات إنسانيةًإلىًالفمسطينيينًفنحنًنعتبرًأنًغزةًجز ًمنًتركيا"ً.وأضا ًتورىانً"ً:إذاً
حصلًأيًمشكمةًفيًقطاعًغزةًفإنناًننظرًإليياًبنفسًالنظرةًعندماًتحصلًمشكمةًفيًتركياً
"وتاب "ً نحنًأتيناًمنًتركياًنيابةًعنًالشبابًالتركيًلمساعدةًإ وانناًالفمسطينيينًوالوقو ًمعيمً
فيًمحنتيم"ً ًوقال "ً:حينماًأتيناًاعتقدناًأنناًسنرف ًمنًمعنوياتًالفمسطينيينًفيًغزةًلكن اكتشفناً
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أن ًأىل ًغزة ًىم ًمن ًيرفعون ًمعنوياتنا"ً .وأوضح ًأن ًالفمسطينيون ًفي ًغزة شكروا ًالوفد ًالتركيً
بشكل ًكبير.ومن ًجانبوً ،أشاد ًوزير ًالصحة ًد.مفيد ًالم مالتي ًبالوفد ًالتركي ًالذي ًأوصلً
المساعداتًالغذائيةًوالدوائيةًإلىًقطاعًغزةً.وقالًالم مالتي"ً:فيًىذهًالظرو ًالصعبةًنتشر ً
بزيارةًالوفدًالتركيًمحمالًًبثالثينًشاحنةًمنًالمساعداتًالغذائيةًواألدويةًلشعبًغزة"ً.وأضا
"نعتبر ًأن ًأرض ًفمسطين ًليس ًلمفمسطينيين ًفقط ًبل ًىي ًلألمة ًاإلسالمية ًجمعا وان ًشا ًاهللً
تعودًفمسطينًحرةًبجيودًالدولًاإلسالميةًوعمىًرأسًىذهًالدول تركياًالتيًنحبياًونحبًأىميا"ً.
وأكد ًأن ًالفمسطينيين ًيعتزون ًبالشعب ًالتركي ًوبالدور ًالتركي ًالذي ًيساندىم ًويدعميم ًلمواجيةً
آلميمً.وأُعمن فيًالعاصمةًالمصريةًالقاىرةًعنًاتفا ًتيدئةًبينًالفصائلًالفمسطينية والحتاللً
"اإلسرائيمي" ًبرعاية ًمصرية ًد مت ًحيز ًالتنفد د د د د د د د ديذ ًالساع د د د د د د د د دة ًالتاسعة ًم د د د د د د دن مسا ًاألربعا ً
الماضيً ،بعد د دد ًً 8أيام ًمن ًالعد د د د د ددوان ًعمى ًقطاع ًغد د د د د دزة ً(موق ًأ بار ًفمسطين ًاليومً،
ً ،24\11\2012أطنان ًمن ًالمساعدات ًالتركية ًتتدف ًعمى ًغزةً ،عمى ًالموق ًاللكتروني:
ً .)http://paltoday.ps/ar/post/153431. ACCESSED 24/11/2012
ً
ً

ً
ً
ً
ً
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المبحث الثاني :
حجم المساعدات التركية لمقطاع الصحي األىمي خالل األعوام من 2012-2008
بعددد وصددول حددزب العدالددة والتنميددة إلددى الحكددمًعددام ً2002وتبددينًلندداًمددنً دداللًذلددكًأنً
الحدزبًإتبد ًسياسدة ارجيدة جديددة قائمدة عمدى جعدل تركيدا دولدة مركدز ،أي أن تكدون دولدة
فاعمدةًومددؤثرة ومبددادرة فدي األحددداث والتطددورات اإلقميميددة ،ومسدتقمة برؤيتيددا عددن السياسددات
الغربيددةً،وليسددت دولددة طددر

تكددون ىامشددية وتميددل لمحددور واحددد عمددى حسدداب المحدداور

األ درىً.وفدي ظدل ىددذه الرؤيدة اسدتطاعت تركيدا أن يكددون ليدا دور فاعدل ومدؤثر ومبددادر
لً وفعدال مدن دالل
ودوليدا ،اصدة فدي األ ارضدي الفمسدطينية المحتمدة ،تدم ترجمتدو قًدوً
إقميميداً ً
ً
المواق د ًالتركيددة تجدداه التطددورات السياسددية الفمسددطينيةًولًسدديماًفدديًقطدداعًغ دزةً،والتددي
سداىمت فدي تعزيدز قدوة الموقد
والمحافد ددل

دعبيا
دميا وش ً
والوجددودًالفمسدطيني رس ً

اصدة تجداه "إسدرائيل"

الدوليد ددةً(أبعد ددادًالد دددورًالتركد دديًفد دديًالشد ددر ًاألوسد ددطً،18\2\2008ً،الجزي د درةًند ددتً،

عمىًالموق ًاللكترونيً .) http://aljazeera.net/NR/EXCRES:
دز لتمددك التصددورات السياسددية جددا ت المسدداعدات التركيددة لمقطدداعًالصددحيًفدديً
ًوتعزيد ًا
فمسددطينًبشددكلًعددامًوفدديًقطدداعًغ دزةًبشددكلً دداص منسددجمةًم د

دورىددا السياسددي فددي

دائمددا أن القددوة السياسدديةًتقررىددا القددوة
األحددداث والتطددوراتًالفمسددطينية؛ فمددن المعمددوم
ً
القتصدادية ،وأن قدوة التدأثير السياسدية تدأتي مدن قدوة التدأثير القتصدادية ،مدن أجدلًإحدالل
السدالم والسدتقرار المدذين يعتبدران فدي صدميم األىددا

التدي تريدد تركيدا تحقيقيدا فدي سياسدتياً

ال ارجيدة وترجمتيدا عمدى أرض الواقد ً.وتجمدت أىدم مظداىر تمدك الدرؤى والتصدورات التركيدة
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فددي افتتدداح العديددد مددن المؤسسدداتًالتركيددة اإلنسددانية فددي قطدداع غدًدزة ،لتقددديمًالمسدداعدات
اإلنسانية والتنمويةًوالتيًيمكنًإجمالياًباآلتيً -:

أوالً :أدوات تقدٌم الدعم التركً لقطاع غزة-:
-1الوكالة التركٌة للتعاون والتنمٌة الدولٌة ):(TIKA
تتبعع لعوزارة الخارجٌعة التركٌعة ،تأسسعتًعدام1992م مدن أجدل تقدديم ال ددمات الجتماعيدة
والقتصددادية والثقافيددة لمبمدددان التددي تتحدددثًالتركيددة ،وتقد

بددالجوار التركددي ،والتددي تسددمى

الجيوريدات التركيدة ،ومدن ثدم أصدبح ليدا 26فرًعدا فدي أنحدا العدالم مدن بينيدا فدرع فدي مديندة رام
اهلل تددم افتتاحددو

ددالل زيددارة رئدديس الددو ازرةًالتركععً رجععب طٌععب أردوغععان فععً أٌععار/مععاٌوً

ً2005مً،وفد ددرعًفد دديًمديند ددةًغ د دزةًً،حيد ددثًتد ددمًافتتاحد ددوًبيد ددد
الوض د

تعزيد ددز

التعد دداونً،وتحسد ددينً

القتصددادي فددي شددتى المجددالت الجتماعيددة والثقافيددة والقتصددادية والتعميميددةً

والصدحية ،باإلضدافةًإلدى تعزيدز الددور السياسدي التركدي فدي التطدورات واألحدداث الفمسددطينيةً
(موقد د د ًوكال د ددةًالتنس د ددي ًوًالتع د دداونًالترك د دديً،ً2013/10/22ً،عم د ددىًالموقد د د ًاللكترون د ددي:
.ً)ًhttp://www.tika.gov.tr/en/about-us/1
 -2ىيئة اإلغاثة اإلنسانية والحريات ):(IHH
وىنداًيقدول مددير المؤسسدة فدي قطداع غدزة ،محمدد كايدا عدن دوافد افتتداح فدرع لممؤسسدة فدي
قطدداعًغدزة "نحددن جمعيددة نسدداعد المغمددوبين والمضددطيدين فددي العددالم وتقددوم برامجنددا عمددى
مسداعدة مداًيتعمد

بدالكوارث اإلنسدانية حدول العدالمً،ومدا يميدز الشدعب الفمسدطيني مدن بداقي

الشددعوبًاأل ددرى فددي العددالم ىددو قداسددة األرض والمقدسددات ،ليددذا أ ددذت البعددد الدددينيً،ومدداً
تعرض ددتًل ددوًغد دزةًبع دددًالح ددربًاأل يد درةًأص ددبحًالتوج ددوًلمس دداعدةًالش ددعبًالفمس ددطينيًبكثد درةًم ددنً
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س د ددابقوً،وقي د ددامًالجمعي د ددةًبحمق د ددةًوص د ددلًب د ددينًالش د ددعبًالترك د دديًوالش د ددعبًالغ د ددزيً،ال د ددذيًويم د ددارسً
عمي د ددوًكاف د ددةًأند د دواعًالظم د ددمًوالقي د ددرًوانتي د دداكًالحق د ددو ًً..نح د ددنًمؤسس د ددةًمجتمد د د ًم د دددنيًنس د دداعدً
الفمس د د ددطينيينً،ولًيوج د د دددًلن د د دداًعالق د د ددةًبحكوم د د ددةًتركي د د دداً،ف د د ددنحنًمؤسس د د ددةًش د د ددعبيةً(موقد د د د ًىيئ د د ددةً
الغاثد د د د د ددةًالنسد د د د د ددانيةًوًالحريد د د د د دداتً،2013/10/22ً،عمد د د د د ددىًالموق د د د د د د ًاللكتروند د د د د ددي:
ً .ً)ًhttp://www.ihh.org.tr/ar/main/pages/hakkimizda/114
 -3جمعية يد المساعدة ياردم إلي )-: (Yardim eli
جمعيةًياردمًاليًًىيًجمعيةً يريةًغيرًربحيةًلمتعميمًوالمساعداتًالنسانيةًلذويًالحتياجاتً
ال اصةًوالمحتاجينًوالمتضررينًمنًالحروبًوالكوارثًالطبيعيةًوالميمشينًمنًالفق ار ًً ً.
تأسستًالجمعيةًعامًً2007فيًمدينةًاسطنبولًبتركياًوتعملًفيًً20دولةًحولًالعالمً.افتتحتً
مكتبياًاألولًعمىًثرىًقطاعًغزةًالحبيبًًعامً2010مًعمىًأيديًحفدةًًالسمطانًعبدًالحميدً
الثاني ًالذين ًسطروا ًأروع ًنماذج ًالتعاون ًوالتضامن ًم ًالفمسطينيين ًفي ًغزةً ًبحمميم ًالفوارةً
وأجسادىمًالممغومةًًبحبًفمسطينًوأرواحيمًالمممو ةًًبيقينًتامًبنصرًاهللًالمؤزرًًميماًطالً
الزمانًوميماًبمغتًغطرسةًالعدوًوعنجييتو.
أسستًىذهًالجمعيةًالغ ار ًبشيادةًتسجيل ًرقمًً 8164وتحملًشعارً"أشب ًعقموًوقمبوًبجانبً
بطنو"ً .وذلك ًلتمبية ًصر ات ًًوندا ات ًالشعب ًالفمسطيني ًالمتعددة ًولتضميد ًجراحاتو ًالنازفةً
ولكبتًأوجاعوًالغائرةً.وكمناًأملًواصرارًعمىًالمضيًقدماًًبإرادةًفولذيةًراجينًمنًالمولىًعزً
وجلًالتوفي ًوالسداد ً(موق ًجمعيةًياردمًاليًالتركيةً،قطاعًغزةً،2013/10/22ً،عمىًالموق ً
اللكترونيً .ً) http://www.yardimeli.org.ps:
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-4جمعية السالم والتضامن واإلغاثة(:)Peace, Solidarity And Relief Society
جمعيةً يريةًغيرًحكوميةًتأسستًعام 2008مً،لتقديمً دماتًإغاثيةً يريةًلممجتم ًالمحميً
فيًجمي ًأنحا ًقطاعًغزةً،وتستيد ًالجمعيةًفئةًاألسرًالفمسطينيةًالمنكوبةًمنً اللًتقديمً
دمات ًومشاري ًإغاثية ًتنموية ًبجودة ًعالية ًودون ًتميزً ،تعمل ًالجمعية ًبتر يص ًمن ًو ازرةً
الدا ميةًتحتًرقمً(ً،)8117ولمجمعيةًمجمسًإدارةًوأعضا ًتأسيسيةًالمكونةًمنًرئيسًمجمسً
اإلدارةًوالنائب ًوأمين ًالصندو ًوأمين ًالسر ًوثالث د د د د دة ًأعضد د د د دا ًلمجم د د د دعيةً ،والمؤسسة ًالمانحةً
لمجمعيةًىيًمؤسســــــة كيمــــــــسا يوكمو)(KimseYok Muالتركيةًالتيًتبذلًجيودًكبيرةًفيً
تمويل ًودعم ًجمي ًمشاري ًىذه ًالجمعية ًالمميزة ًلكي ًتساعد ًفي ًاستمرارىا ًوتقدميا ًوتحقي ً
أىدافد د د د دياً(موق د د د د د ًجمعيةًالسالمًوالتضامنًوالغاثةً،2013/10/22ً،عمىًالموق ًاللكتروني:
ً .)ًhttp://www.peace.org.ps/arabic/index.php?action=pages&id=4
-5اليالل األحمر التركي (: )Turkish Red Crescent
تأسس ًاليالل ًاألحمر ًالتركي ًفي ًً 11يونيو ً1868مً ،والغرض ًمن ًاليالل ًاألحمر ًىي ًمن ً
وت في

ًالمعاناة ًالبشرية ًحيثما ًو ًجدتً ،وحماية ًالحياة ًوالصح د د د دة ًوضمان ًاحترام ًالكائنً

البشريً ،وتشارك ًجمعية ًاليالل ًاألحمر ًالمبادئ ًاألساسية ًلميالل ًاألحمر ًالدولية ًً -الصميبً
األحمر.وىذه ًالمبادئ ًىيً :اإلنسانيةً ،عدم ًالتحيزً ،الحيادً ،الستقاللً ،ال دمة ًالتطوعيةً،
والوحدةً ،والعالمية.واليالل ًاألحمر ًىي ًكيان ًقانوني ًوت ض ًإلحكام ًالقانون ًال اص؛ ًوىيً
منظمةًلم دمةًالجتماعيةًغيرًاليادفةًلمربحً،منياًاإلغاثةًوال دماتًمجانيةًوالتيًتعملًلصالحً
الجميور،المبادئًاألساسيةًلمياللًاألحمرًالجنسًالبشريً،ولدتًمنًالرغبةًفيًتقديمًالمساعدةً
دون ًتمييز ًلمجرحى ًفي ًساحة ًالمعركةً ،والمساعي ًفي ًقدرتو ًالدولية ًوالوطنية ًلمن ًوت في ً
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المعاناة ًالبشرية ًحيثما ًوجدتً .والغرض ًمنو ًىو ًحماية ًالحياة ًوالصحة ًوضمان ًاحترام ًالكائنً
البشريً،أنوًيشج ًالتفاىمًالمتبادلًوالصداقةًوالتعاونًوالسالمًالدائمًبينًجمي ًالشعوبً .
واليالل ًاألحمر ًالتركي ًىي ًمنظمة ًفي ًجمي ًأنحا ًالعالم ًوليا ًمكانة ًمتساوية ًم ًجمي ً
الجمعياتًالوطنيةًواألجنبيةً.ويوجدًلياًفرعًفيًقطاعًغزةًتمًافتتاحوًفيًعامً2009مً،يقومً
بتقديم ًال دمات ًاإلنسانية ًوالصحية ًلمواطني ًقطاع

ًغزة(موق

ًجمعية ًاليالل ًالحمر ًالتركيً،

(2013/10/20م)ً .)http://www.kizilay.org.tr/english/sayfa.php?t=-Turkish.Red.Crescent-History

استنادا إلى ما تقدم ،يصنف الباحث المؤسسات التركية العاممة بقطاع غزة إلى اآلتي-:
ً

-1مؤسسات حكوميةً:تمجأًالحكومةًالتركيةًإلىًالتمويلًالمباشرًعنًطري ًتقديمًالمساعداتً
الطارئة ًاإلنسانية ًفي ًوقت ًاألزمات ًوالطوارئ ًوالحروب ًوىذا ًما ًيميز ًآلية ًتقديم ًالمساعداتً
لمحكومةًالتركيةًبأنياًغيرًممتزمةًبالييكلًال اصًبتقديمًالمساعداتًالدوليةً .كما ًتتمثل ًأبضاً
في ًالمساعدات ًالتي ًتقدميا ًمصادر ًحكومية ًمن ً الل ًفروعيا ًالعاممة ًفي ًقطاع ًغزة ًمثلً
الوكالة التركٌة للتعاون والتنمٌة الدولٌةً .
-2مؤسسات غير حكوميةً:وىيًتتمثلًفيًالمساعداتًالتيًتقدمياًمصادرًغيرًحكوميةًمنً
اللًفروعياًفيًقطاعًغزةًمثلً(الياللًاألحمرًالتركيً–أطبا ًتركياًبالًحدود)ً .
ًواإلنسانيةً
-3جمعيات اغاثيةً :وىي ًتتمثل ًفي ًالمساعدات ًالتي ًتقدميا ًالجمعيات ًالغاثية ً
ًوالتضامنً
التركية ًمن ً الل ًفروعيا ًفي ًقطاع ًغزة ًمثل ً(-IHHياردم ًالي ً– ًجمعية ًالسالم ً
واإلغاثة)ً .
-4قوافل شعبيةً :وىي ًتتمثل ًفي ًالمساعدات ًالمقدمة ًلمقطاع ًالصحي ًالحكومي ًعبر ًقوافلً
شعبيةًلكسرًالحصارًمثلً(أسطولًالحريةً–ًسفينةًمرمرة)ً .
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يريً،وىيًقدً
-5أفرادً:وىيًتتمثلًفيًالمساىماتًالماديةًالتيًيقدمياًاألفرادًبداف ًالعملًال ً
تكونًعمىًشكلًتبرعاتًنقديةًأوًعينيةًً .
ثانياً :األىداف التركية من وراء المساعدات المقدمةً :
-1تعزيز الدور التركي السياسي في القضية الفمسطينية.
-2تسدعى تركيدا إلدى نشدر السدتقرار واألمدن فدي منطقدة الشدر األوسدط ،وذلدك عدن طريد
الدعمًالقتصادي لفمسطين والذي يؤدي بدورة إلى استقرار اقتصادي وسياسي.
-3المسدداىمة فددي بنددا

الدولددة الفمسددطينية مددن

ددالل دعددم المؤسسددات الحكوميددة وغيددر

الحكوميدةً،منسدجمة فدي ذلدك مد التوجيدات والتصدورات السياسدية لمحكومدة التركيدة والتدي تدم
ترجمتياًبالدور السياسي التركي في فمسطين.
-4تعزيددز العالقددات التجاريددة بدين فمسددطين وتركيددا ،و اصددة توثيد

العالقددات بددين رجددال

األعمالًالفمسطينيين واألتراك.
ثالثاً :وليات تقديم المساعدات التركيةً :
شفييا.
-1التعيد ً:تتعيد تركيا بتقديم مبمغ إلى الشعب الفمسطيني ً
-2االلتـزام :توقد عمدى اتفاقيدة مد الجيدة المنفددذة لممشدروع مددن اجدل تمويمدو ،وىندا تجددر
اإلشدارةًأن التعامدل يددتم بشدكل مباشددر بدين الجيدة الممولدة)تركيدا(ًوالجيدة المنفدذة ،ويقتصدر
دورًو ازرة الت طدديط والماليددة الفمسددطينية عمددى التوجيددو الصددحيح حسددب األولويددات
والحتياجات.
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-3الصــرف ً:يددتم صددر

تمويددل المشددروع مددن

ددالل فددتح حسدداب لمجيددة المنفددذة بشددكل

مباشددر فدديًأحددد البنددوك ،ويددتم تحويددل األم دوال مددن الجيددة الممولددة مباشدرة إلددى الجيددة
المنفد ددذة("المؤسســــات التركيــــة ومــــا خمفيــــا مــــن ســــيناريوىات..وجيات نظــــر"25/10/2010 ،م ،شــــبكة فمســــطين اإلخباريــــة ،عمــــى الموقــــع
االلكتروني.)http://arabic.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id= 93441:

وبخصوص القبول التركي لتمويل المشاريع الفمسطينية فيتم وفق اآلليات التالية:
-0تطمددب الجيددة المسددتفيدة تمويميددا بمشددروع معددين وتغطيددة نفقاتددو مددن جمي د
بالتنسدي

الجيددات

مد ًو ازرة الت طديط الفمسدطينية ،ىدذا فدي حدال كدان المشدروع المطمدوب تمويمدو يتبد

لمؤسسدةًحكوميدة ،أمدا فدي حالدة كوندو يتبد لمنظمدة أىميدة ،فدال يكدون ىنداك تنسدي بدين و ازرة
نظر لعدم وجود تنسي بين و ازرة الت طيط والمؤسسات غير حكومية.
الت طيطًوالمالية ًا
-8يددتم إرسددال مقتددرح المشددروع مد كتدداب توصددية يتضددمن رأي و ازرة الت طدديط الفمسددطينيةً،
يحتددوي عمددى مدددى انسددجامو ومال متددوًلألولويددات والحتياجددات الفمسددطينية مددن مؤسسددة
(تيكا)ًإلى طاولة فمسطين قسم الثقافة في تركيا حيث يتم دراستو ىناك من قبل ب ار .
-2تدتم الموافقدة عمددى المشدروع بنددا عمدى رسددالة التوصدية المرسددمة مد المشددروع المقتدرح ،أمدداً
ب صوص المشاري الكبيرة فيتم استشارة السفير الفمسطيني في تركيا ب صوصيا.
-2أىميددة المشددروع ودرجددة تددأثيره الكبيدرة ،وتكمفتددو القميمددة ،تعتبددر مددن المعددايير الميمددة لقبددولً
المشروع من قبل تركيا.
-5يستغر قبول المشروع أو رفضو أو تأجيمو ثالثة أشير.
-8تكدون العالقدة الماديدة مباشدرة بدين وكالدة التنميدة التركيدة وبدين الجيدة الممولدة وبدين الجيدةً
المنفددذة لممشددروع ،أمددا الجيددة المسددتفيدة مددن المشددروع فيكددون دورىددا فقددط محصددور فدديً
الستالم.
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-2يتبدين مدن دالل توضديح آليدات تمويدل المشدروع أن الددعم التركدي يدتم بالتنسدي
الت طدديط والتنميددة اإلداريددة الفمسددطينية ،ووفد

مد و ازرةً

الحتياجددات واألولويددات ،ولددم تكددن ىندداك أيددة

شروطًسياسية لتقديم ىذا الدعمً .
-2ومددن جانددب آ ددر لًيوجددد تنسددي

بددين و ازرة الت طدديط الفمسددطينية والمؤسسددات غيددرً

الحكوميددة ،وبالتددالي تمددول وكالددة التنميددة التركيددة) تيكددا(مشدداري مؤسسددات المجتمد المدددني
بندا عمدىًالسياسدة التدي تتبعيدا الوكالدة التركيدة مدن دالل درجدة تدأثير المشدروع عمدى المجتمد
الفمسددطينيً،ودوره فددي إحددداث التغييددرً( ارمدديًصددبًلبن،مسدداعدًمنس د ًالمسدداعداتًالتركيددةً
ً،وكالةًتيكاًً،TIKAرامًاهللً .)12\10\2013ً،

رابعاً :المساعدات التركية لمقطاع الصحي األىمي-:
جددا

در لمددا يمثمددوً
الدددعم التركددي لمقطدداع الصددحيًاألىمدديًوالحكددوميًفدديًقطدداعًغ دزة ،نظد ًا

ىددذينًالقطدداعين مددن أىميددة تنمويددة ف ديًالمجتم د  ،وقددد تجمددى ذلددك مددن

دداللًإنشددا

المستشددفياتًالتعميمي ددةًوتجييزى ددا ،مث ددل مستش ددفى الص ددداقةًالترك ددي ،وتجيي ددز الم اركددز
الصددحية ،مثددل المرك ددز الطبددي ف دديًبيددتًحددانونًبمحافظ ددةًشددمالًغ دزةًوًمرك ددزًطبدديًت ددلً
السددمطانًفدديًمحافظددةًرفددح الددذي يقدددم

دددمات ذات جددودة عاليددة لمم دواطنين والعديدددًمددنً

المسد دداعداتًالمقدمد ددةًفد دديًمج د ددالًالمسد ددتمزماتًالصد ددحيةًوالجي د دزةًالطبيد ددةًوالمسد دداعداتًالطبي د ددةً
الطارئ د ددةًوق د ددتًالزم د دداتًوالح د ددروبًال د ددذيًالق د ددتًبظاللي د دداًعم د ددىًالقط د دداعًالص د ددحيًف د دديًقط د دداعً
غزةًمنًاستيالكًلمواردهًالصحيةًً .
وًالجدولًرقم(ً)10التاليًيوضحًإجماليًالمساعداتًالتركيةًالمقدمةًلممؤسساتًالصحيةًاألىميةً
فيًقطاعًغزةً اللًالفترةًاألعوامًمنًً -:ً2012-2008
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ً
جدول رقم (ٌ )10وضح إجمالً المساعدات التركٌة للقطاع الصحً األهلً ما بٌن عام 2012 - 2008
جدول ٌوضح إجمالً المساعدات التركٌة للقطاع الصحً األهلً عام 2008
م

مشاريع القطاع الصحي

المكان

تكمفة المشروع $

تكمفة المشروع
بالشيكل

النسبة المئوية

إمداد المستشفٌات العاملة فقطاع غزة بمساعدات
طبٌة
توفٌر المٌاه الصالحة للشرب

غزة

1618526

363,214

%1416

غزة

258000

87,300

%611

3

مساعدات عاجلة

غزة

2018908

706,678

%3310

3888434

183598519

%0.3

1

5

1
2

المجموع الكمي لعام 2008

جدول ٌوضح إجمالً المساعدات التركٌة للقطاع الصحً األهلً عام 2009

2
3
4

 51طنا من المستلزمات الطبٌة
إرسال طائرة محملة بنحو  26طنا من المستلزمات
الطبٌة
مساعدات نقدٌة لغزة بهدف إعادة بناء البنٌة التحٌة
للمؤسسات الصحٌة التً دمرها القصف اإلسرائٌلً
مساعدات عٌنٌة و مالٌة لنحو  1000عائلة ممن
هدمت منازلهم

غزة

227

793

%010

غزة

6318000

3,308,300

%714

غزة

182618925

1,146,728

%4114

غزة

280008000

7,000,000

%3311

تقدٌم أدوٌة ومستلزمات طبٌة ومولدات كهرباء

غزة

580478701

47,666,931

%3613

889408853

3182928986

%8.0

المجموع الكمي لعام 2009

جدول ٌوضح إجمالً المساعدات التركٌة للقطاع الصحً األهلً عام 2010
1

إنشاء المركز الصحي في بيت حانون والتبرع

غزة \بيت

707,380

3,173,180

%3019

2

التبرع بمستمزمات لمركز غزة

غزة

93,300

222,300

%619

3

تجييزات لمستشفيات غزة

غزة

133,000

4,393,300

%2318

4

تجييزات مستشفى غزة

غزة

84,300

381,300

%318

5

إعادة التأهٌل النفسً لألطفال

غزة

508000

473,000

%216

غزة

183888680

488608380

%1.2

حانون

بمستمزماتو

المجموع الكمي لعام 2010

جدول ٌوضح إجمالً المساعدات التركٌة للقطاع الصحً األهلً عام 2011
6
7
8

تجييز م.الشوا الخيري الطبي لموالدة و اإلمراض

غزة\بيت

النسائية

حانون

تجييز مركز طبي في مدينة رفح تل السمطان
شراء أجيزة طبية و مخبريو لكمية الطب بالجامعة
اإلسالمية

6008000

3,400,000

%6218

غزة

1408000

190,000

%4119

غزة

2008000

700,000

%3412

9408000

382908000

%0.8

المجموع الكمي لعام 2011

جدول ٌوضح إجمالً المساعدات التركٌة للقطاع الصحً األهلً عام 2012
9

مشروع تدريب إسعافات أولية

غزة

258000

87,300

%010

10

أدوٌة ومستلزمات طبٌة

غزة

2008000

700,000

%013

11

إنشاء مستشفيي الصداقة التعميمي

غزة

10000000000

230,000,000

%33000010

12

مساعدات طبٌة طارئة

غزة

408000

410,000

%010

المجموع الكمي لعام 2012

10082658000

35089278500

%89.6

المجموع الكمي

11189228967

39187308385

%100.0
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شكل رقم()3

يشير الجدول رقم ( )40إلى أن -:
إجماليًالمساعداتًالتركيةًالمقدمةًفيًعامًً8008لمقطاعًالصحيًاألىميًفيًقطاعًغزةًبمغتً
قيمتيا ً(ً )250,.82,500شيكل ًبنسبة ًً ،%2.98وىي ًأعمي ًنسبة ًمنذ ًً 5سنوات ًيقدم ًفيوً
المساعدات ًإلي ًالقطاع ًالصحي ًاألىميً ،أما ًإجمالي ًالمساعدات ًالتركية ًالمقدمة ًعام ًً8000
لمقطاعًالصحيًاألىمي ًبقيمة ً(ً)2,8.0,000شيكلًبنسبةًًً،%0.2واجماليًالمساعداتًالتركيةً
المقدمةًفيًعامًً 8000لمقطاعًالصحيًاألىمي ًبقيمة ً(ً)2,280,220شيكلًبنسبةًً ،%098أما
إجمالي ًالمساعدات ًالمقدمة ًفي ًعام ًً 800.لمقطاع ًالصحي ًاألىمي ًبقيمة ً(ً)20,8.8,.28
شيكلًبنسبةًً،%2أماًفيًعامًً8002كانتًإجماليًالمساعداتًالتركيةًالمقدمةًلمقطاعًالصحيً
األىمي ًبقطاع ًغزة ً(ً )0,25.,50.بنسبة ًً ً %092وىي ًأدنى ًنسبة ًمنذ ًً 5سنوات ًيقدم ًفيوً
المساعداتًإليًالقطاعًالصحيًاألىميًً ً.
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فيما يتعمق بنسبة المساعدات التركية لمقطاعين الحكومي واألىمي من إجمالي المساعدات التركية المقدمة لمقطاع الصحي في قطاع غزة خالل االعوام من  ،2012-2008فالجدول رقم
( ) 11التالي يوضح اجمالي النسب المئوية لنسبة المساعدات التركية لمقطاع الصحي الحكومي ،ونسبة المساعدات التركية لمقطاع الصحي االىمي -:



السنوات
الكلً لعام  2008المجموع

جدول رقم (ٌ )11وضح نسبة المساعدات التركٌة للقطاعٌن (الحكومً واألهلً) من إجمالً المساعدات التركٌة المقدمة للقطاع الصحً بقطاع غزة بالشٌكل
المساعدات التركٌة للقطاع الصحً
المساعدات التركٌة للقطاع الصحً
الحكومً
نسبة المساعدات التركٌة للقطاع الصحً األهلً
األهلً
إجمالً المساعدات التركٌة
النسبة
النسبة المئوٌة
المجموع الكلً
إلً إجمالً المساعدات التركٌة
النسبة المئوٌة
المجموع الكلً
المئوٌة
الكلً المجموع
0.00%
0.35%
0.33%
0
100.0%
1,359,519
1,359,519
7.99%

86.3%

الكلً لعام  2009المجموع

36,274,386

8.75%

31,292,986

الكلً لعام  2010المجموع

7,477,316

1.80%

4,860,380

1.24%

2,616,936
2,492,007

65.0%

الكلً لعام  2011المجموع

5,782,007

1.40%

3,290,000

0.84%

56.9%
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الكلً لعام  2012المجموع

363,512,649

87.72%

350,927,500

89.58%

96.5%

اإلجمالً الكلً بالشٌكل

414,405,877

391,730,385

اإلجمالً الكلً بالدوالر

118,401,679

111,922,967

94.5%

4,981,400
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إلً إجمالً المساعدات التركٌة
0.0%

21.97%

13.7%

11.54%

35.0%

10.99%

43.1%

55.50%

3.5%

22,675,492
6,478,712












نسبة المساعدات التركٌة للقطاع الصحً الحكومً

5.5%

شكل رقم()6

شكل رقم()7



يشير الجدول رقم ( )44إلى أن -:
نسبة ًالمساعدات ًالتركية ًلمقطاع ًالصحي ًاألىمي ًمن ًإجمالي ًالمساعدات ًالتركية ًعام ًً 8008بمغت ًماً
نسبتوًً،%.895بينماًنسبةًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًالحكومي ًفيًالعامًنفسو ًبمغتًً،%295
وشكمتًنسبةًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًاألىميًمنًإجماليًالمساعداتًالمقدمةًعامًً 8000ماً
نسبتوًً،%589.أماًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًفيًنفسًبمغتًنسبتياًً.%2290وبمغتً
نسبةًالمساعداتًالتركيةًالمقدمةًلمقطاعًالصحيًاألىميًمنًإجماليًالمساعداتًالمقدمةًعامًً 8000ماً
نسبتو ًً ،%85بينما ًشكمت ًنسبة ًالمساعدات ًالتركية ًلمقطاع ًالصحي ًالحكومي ًفي ًتمك ًالعام ًً،%25
ونسبةًالمساعداتًالتركيةًالمقدمةًلمقطاعًالصحيًاألىميًمنًإجماليًالمساعداتًالمقدمةًعامًً800.
كانت ًبنسبة ًً ،%2892وبمغت ًنسبة ًالمساعدات ًالتركية ًلمقطاع ًالصحي ًالحكومي ًفي ًنفس ًالعامً
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ً،%0292وكانتًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًاألىميًمنًإجماليًالمساعداتًالمقدمةًعامًً8002
ما ًنسبتو ًً ،%000بمغت ًإجمالي ًالمساعدات ًالتركية ًإلي ً(ً )202,205,222شيكل ًمنياً
(ً)2.0,220,225شيكلًمساعداتًتركيةًلمقطاعًالصحيًاألىميً اللًالفترةًً 8008-8002ماًنسبتوً
ً %.295من ًإجمالي ًالمساعدات ًالتركية ًالمقدمة ًلمقطاع ًالصحي ًفي ًقطاع ًغزةً ،بينما ًبمغت ًإجماليً
المساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًالحكوميً(ً)88,825,2.8شيكلًأيًماًنسبتوًً%595منًإجماليً
المساعداتًالتركيةًالمقدمةًلمقطاعًالصحيًبقطاعًغزةًماًبينًعامًً ،8008-8002وتشيرًىذهًالنسبً
إلي ًتركيز ًالدعم ًالتركي ًلممؤسسات ًالصحية ًغير ًالحكوميةً ،ويعزي ًذلك ًلإلىتمام ًالتركي ًفي ًبنا ً
المؤسسات ًالفمسطينية ًغير ًالحكومية ًالتي ًتعتبر ًأساس ًقيام ًالدولة ًالفمسطينيةً ،جنباً ًإلى ًجنب ًم ً
المؤسسات ًالحكومية ًوالتي ًتعتبر ًمكممة ًلياً ،كما ًويدل ًذلك ًعمى ًوسطية ًالموق ًالتركي ًبين ًكفتيً
الساحةًالسياسيةًالفمسطينيةًً ًً.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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المبحث الثالث :حجم المساعدات التركية لمقطاع الصحي الحكومي خالل الفترة من
2009م2012 -م
أوالً:إجمالي المساعدات التركية المقدمة لمقطاع الصحي الحكومي في قطاع غزة خالل األعوام من
 2009حتي  2012بحسب الجية المانحة التركية -:
بمغتًقيمةًاجماليًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًفيًقطاعًغزةً(ً)22,675,492شيكلً
ًوالجدولًرقمً(ً)12التالي ًيبين ًأنًالدعمًالتركيًيزدادً اللًالعدوانًغزة ًولًسيماًحربًالفرقانًفيًعامً
ً 2008والعدوانًفيًعامًً ،2012حيثًشكلًالعامًً 2012أعمىًقيمةًلممساعداتًالتركيةًبقيمةًاجماليةً
(ً )12,585,149شيكلً ،يميو ًالعام ًً 2009بقيمة ًإجمالية ً( )4,981,400شيكل والتي جا تً
المساعداتًالتركية منسجمة م الموق

السياسي التركيًمن الحربً.حيثًكانت ىذه المساعدات عدا عن

نظر لما تمثمو من ت في
يز لصمود الفمسطينيين ً ًا
كونيا مساعدات مادية تعز ًا

لمعاناة المواطنين ،مثل عالج

الجرحى الفمسطينيين الل عامً2009-2008مً،والمساعدات الغذائية ً والدوائية ً وغيرىا من المساعدات
قويا لمفمسطينيين من الل ماًتمثموً
دعما
معنويا ً
ً
اإلنسانية التي تمًتقديميا الل فترة حرب غزة ،وقد شكمت ً
المكانة الدولية واإلقميم د دية لتركيا ً ،اصة بعد أن قامت العديد من المؤسسات اإلنسانية التركية ًاإلنسانية
بافتتاح فروع ليا في قطاع غزة مثل منظمة ًً IHHاإلنسانية ًًوالوكالة ًالتركية ًلمتعاون ًوالتنمية ًالدوليةً
(ً)TIKAوالعديدًمنًالجمعياتًاإلغاثيةًوغيرًالحكوميةًً .
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جدول رقم ( )12يوضح إجمالي المساعدات التركية المقدمة لمقطاع الصحي الحكومي في قطاع غزة خالل األعوام من  2009حتي  2012بحسب الجية المانحة التركية

جمعية السالمة و التضامن

277,724

277,724

11.1%

تيكا

1,110,000

1,110,000

44.5%

313,520

12.6%

2,492,007

11.0%

2,616,936

100.0%

2,616,936

11.5%

356,400

7.2%

2011

251,247
852,670

852,670

542,050
499,135

61,050

555,000

499,135

603,100

806,247

247,777

29,422

مؤسسة IHH

المجموع الكمي لعام 2011

174
338,564

174

313,346
247,777

29,422

313,346

175,000

الحكومة التركية

المجموع الكمي لعام 2010

1,387,724

0

2,616,936
0

0

0

0

0

مؤسسة أطباء حول العالم
2009

0

0

0

175,000

الحكومة التركية

2010

أجهزة كهربائٌة

أدوٌة

175,000

7.0%

اليالل األحمر التركي

336,503

مهمات طبٌة

336,503

13.5%

أسطول الحرية

2,061

أثاث

279,260

11.2%

المجموع الكمي لعام 2012

9,823,997

أجهزة ومعدات طبٌة

12,585,149

55.5%

قافمة سفينة مرمرة

1,120,395

2012

هندسة وصٌانة (اصالحات)

2,235,580

22.1%

الحكومة التركية

8,700,905

إنشاءات وبنى تحتٌة

10,095,625

80.2%

أسطول الحرية

2,697

السنة

سٌارات إسعاف

المجموع الكلً بالشٌكل

النسبة المئوٌة

253,944

2.5%

الجهة المانحة

0

2,616,936

0

356,400

تركيا
الحكومة التركية

4,625,000

4,625,000

92.8%

المجموع الكمي لعام 2009

0

0

0

0

0

356400

0

4625000

4,981,400

21.7%

المجموع الكلً

10,162,561

852,844

746,912

632,522

1,119,593

531,400

4,004,660

4,625,000

22,675,492

شٌكل

ِٓ اػذاد اٌجبدش ثبٌشجىع اًٌ اٌجذوي سلُ ()6
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يشير الجدول رقم ( )43إلى أن -:
إجماليًالمساعداتًالتركيةًالمقدمةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًفيًقطاعًغزة ً اللًاألعوامًمنًً800.
حتيًً 8008بمغتًقيمتيا(ً)22,675,492شيكلً،حيثًشكلًالعامًً 8008أعمىًقيمة ً(ً)08,525,02.
شيكلًبنسبةًً ً،%5595وكانتًأعمىًجيةًتركية ًمانحةًىيًالحكومةًالتركيةًبنسبةًً ،%2098يمييا ًسفينةً
مرمرهًبنسبةًً،%0292يميياًأسطولًالحريةًبنسبةًً.%8بينماًإجماليًالمساعداتًالتركيةًفيًعامًً8000
ً،%حيثًكانتًأعمىًجيةًتركية ًمانحةً اللًىذاًالعامً
ً
بمغت ًقيمتياً(ً)8,492,007شيكلًبنسبةً00
ىيًمؤسسةًتيكاًالتركيةًبنسبةًً،%2295يميياًالياللًاألحمرًالتركيًبنسبةًً%0295بينماًتأتيًالحكومةً
التركيةًبنسبةًًً .%0898واجماليًالمساعداتًالتركيةًفيًعامًً 8000بمغت ًقيمتيا ً(ً)8,808,.28شيكلً
وتأتي ًفي ًالمرتبة ًالرابعة ً الل ًالعوام ًالذي ًقدمت ًبيا ًدولة ًتركيا ًالمساعدات ًالي ًالقطاع ًالصحيً
الحكومي ًفي ًقطاع ًغزة ًبنسبة ًً ،%00.5حيث ًكانت ًالجية ًالمانحة ًالوحيدة ًفي ًتمك ًالعام ًالحكومةً
التركيةً ،أماًإجماليًالمساعداتًعامًً 800.بمغتًقيمتيا ً(ً)2,.20,200شيكل ًوتأتيًفيًالمرتبةًالثانيةً
بنسبة ًً ،%8092حيث ًكانت ًأعمى ًجية ًتركيا ًمانحة ًفي ًتمك ًالعام ًىي ًالحكومة ًالت د د د د دركية ًبنسبةً
ً،%.892يميياًمؤسسةًأطبا ًحولًالعالمًتركياًبنسبةًً .%298
ثانياً  :نسبة الجيات المانحة التركية من إجمالي المساعدات التركية ما بين عام ً -:2012 – 2009
الجدولًرقمً(ً)13التاليًيوضحًنسبةًالجياتًالمانحةًالتركيةًمنًإجماليًالمساعداتًالتركيةًًالمقدمةً
لمقطاعًالصحيًالحكوميً اللًالعوامًمنًً 2012-2009كلًجيةًعمىًحدهًحيثًيوضحًالجدولًانً
اعميًجيةًمانحةًتركيةً اللًالعوامًمنًً2012-2009ىيًالحكومةًالتركيةًبقيمةً()17,651,081
شيكل بنسبة (-: )77.84%
ً
ً
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جدول رقم ( )13نسبة الجهات المانحة التركٌة من إجمالً المساعدات التركٌة ما بٌن عام 2012 - 2009
النسبة المئوٌة
المجموع الكلً
الجهة المانحة
الحكومة التركية

17,651,081

77.84%

قافمة سفينة مرمرة

2,235,580

9.86%

مؤسسة تيكا

1,110,000

4.90%

أسطول الحرية

533,204

2.35%

مؤسسة أطباء حول العالم تركيا

356,400

1.57%

اليالل األحمر التركي

336,503

1.48%

جمعية السالمة و التضامن

277,724

1.22%

مؤسسة IHH

175,000

0.77%

اإلجمالً الكلً

22,675,492

100.00%

من اعداد الباحث بالرجوع لمجدول رقم ()12 ،6
شكل رقم ()8

يشير الجدول رقم ( )42إلى أن -:
إجماليًالمس اعداتًالتركيةًالمقدمةًمنًالحكومةًالتركيةًًعمىًمدارًاألرب ًأعوامًالسابقةًلمقطاعًالصحيً
الحكوميًبمغتًقيمتيا ً(ً)1786518081شيكلًبنسبةًً،%22.8وىيًأعميًنسبةًمنًبينًالجياتًالمانحةً
التركيةًلمقطاعًالصحيةًالحكوميةً.بينماًإجماليًالمساعداتًالتركيةًالمقدمةًمنًقافمةًسفينةًمرمرهًلمقطاعً
الصحيًالحكوميًبقيمة ً(ً)282358580شيكلًًبنسبةًً .%.9.أماًإجماليًالمساعداتًالتركيةًالمقدمةًمنً
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مؤسسةًتيكاًعمىًمدارًاألرب ًأعوامًالسابقةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًبمغتً(ً)181108000شيكلًًبنسبةً
ًً .%2..واجمالي ًالمساعدات ًالتركية ًالمقدمة ًمن ًأسطول ًالحرية ًلمقطاع ًالصحي ًالحكومي ًبقيمةً
(ً )522,820شيكل ً ًبنسبة ًً ،%8.2يمييا ًمؤسسة ًً IHHبقيمة ً(ً )025,000شيكل ًوبنسبة ًً.%092
ونالحظًأن ًأعمىًقيمة ًلممساعداتًالمقدمةًفيًتمكًاألعوامًكانتًمنًقبلًالحكومةًالتركيةًويعزيًذلكً
إلىًأنًالقضاياًالنسانيةًبماًفيياًالصحيةًولًسيماًبعدًالحصارًوالعدوانًعمىًقطاعًغزةًاحتمتًمرك اًزً
متقدماًًفيًاجندةًالحكومةًالتددركيةً .

ثالثاً:حجم المساعدات التركية المقدمة لمقطاع الصحي الحكومي بقطاع غزة ما بين عام
-:2012 – 2009
بمغتًإجماليًالمساعداتًالتركيةً اللًالعوامًمنًً2012-2009ماًقيمتو(ً)22,675,492
شيكلًكماًيوضحوًالجدولًرقم(ً)14التاليً،ويتناولًالجدولًحجمًالمساعداتًالتركيةًالمقدمةً
لمقطاعًالصحيًالحكوميً اللًالعوامًً2012-2009وًأشكالًىذهًالمساعداتًبالنسبً
المئويةًًكلًعامًعمىًحدهً-:
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ثالثا :جدول رقم (ٌ )14وضح حجم المساعدات التركٌة المقدمة للقطاع الصحً الحكومً بقطاع غزة ما بٌن عام  2012 – 2009بالشٌكل

أدوٌة

مهمات طبٌة

أثاث

أجهزة كهربائٌة

أجهزة ومعدات طبٌة

هندسة وصٌانة (اصالحات)

إنشاءات وبنى تحتٌة

سٌارات إسعاف

المجموع الكمي لعام 2009

0

0

0

0

0

356,400

0

4,625,000

4,981,400

22%

اإلجمالً الكلً

10,493,223

999,884

748,019

632,522

1,119,593

356,400

4,004,660

4,625,000

22,675,492شٌكل

100.0%

النسبة المئوٌة

45.7%

4.4%

3.3%

2.8%

4.9%

1.6%

17.4%

20.1%

المجموع الكمي لعام 2011

من اعداد الباحث بالرجوع لمجدول رقم ()12 ،6
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المجموع الكلً بالشٌكل

المجموع الكمي لعام 2010

0

0

0

0

0

0

2,616,936

0

2,616,936

المجموع الكمي لعام 2012

النسبة المئوٌة

9,823,997
338,564

852,670
174

499,135
247,777

603,100
29,422

806,247
313,346

0
175000

0
1,387,724

0
0

سنوات

12,585,149

55.5%

2,492,007

11%
11.5%

يشير الجدول رقم ( )41إلى أن -:
إجماليًالمساعداتًالتركيةًالمقدمةًفيًعامًً8008لمقطاعًالصحيًالحكوميًفيًقطاعًغزةًبمغتًقيمتياً
(ً)08,525,02.شيكلًًبنسبةًً،%5595وىيًاعميًنسبةًمنذًً 8سنواتًيقدم ًفيو ًالمساعداتًإليًو ازرةً
الصحةً،وىذاًمؤشرًيفيدناًإليًأنًالقطاعًالصحيًالحكوميًبحاجةًإليًالمساعداتًالتركيةًوأصبحتً
ةًو اصةًأنًعددً
د ًولةًتركياًتعر ًمعاناةًو ازرةًالصحةًفيًتقديمًال دماتًالصحيةًلمواطني ًقطاعًغز ً
سكانًالقطاعًفيًتزايدًممحوظً،ولماًتعرضًلوًالقطاعًالصحيًالحكوميًمنًاستيالكًلمواردهًالصحيةً
اللًاألزماتًوالحروبًالذيًشيدىا ًقطاعًغزة ًفيًتمكًالعامً .أماًإجماليًالمساعداتًالتركية ًالمقدمةً
عام ًً 8000لمقطاع ًالصحي ًالحكومي ًبقيمة ً(ً )8,492,007شيكل ًبنسبة ًً ،%00وتأتي ًفي ًالمرتبةً
الرابعةًوال يرةًً ،وىذاًمؤشرًيدلًعمى ًأنًالقطاعًالصحيًالحكوميًبحاجةًإلىًالمزيدًمنًالمساعداتً
التركية ًبما ًيتناسب ًم ًمتطمباتو ًوحاجة ًالواق ًالصحي ًلتقديم ًال دمات ًالصحيةًً .واجمالي ًالمساعداتً
التركيةًالمقدمةًفيًعامًً 8000لمقطاعًالصحيًالحكوميًبقيمة ً(ً)8,808,.28شيكلًوتأتيًفيًالمرتبةً
الثالثة ًمنذًً 8سنواتًتقدمًبوًدولةًتركياًالمساعداتًاليًالقطاعًالصحيًالحكوميًبنسبةًً،%00.5أما
إجماليًالمساعداتًالمقدمةًفيًعامًً800.لمقطاعًالصحيًالحكوميًبقيمةً(ً)2,.20,200شيكلًوتأتيً
فيًالمرتبةًالثانيةًبنسبةًً،%88وىذاًأيضاًمؤشرًيدلًعمىًمساىمةًالمساعداتًالتركيةًالمقدمةًلمقطاعً
الصحيًالحكوميًفيًتمكًالعامًلماًشيدهًالقطاعًًمنًظرو ًوأزماتًكالحروبًوحالتًالطوارئًولسيماً
حربًالفرقانً ً.

ً

028

رابعاًً :نسبة المساعدات التركية من إجمالي المساعدات المقدمة لمقطاع الصحي الحكومي خالل
االعوام من -:2012-2007
بمغتًاجماليًالمساعداتًالمقدمةًلمقطاعًالصحيًالحكوميً اللًالعوامًمنًً2012-2007ماًقيمتياً
(ً)1,306,877,150شيكلًبماًفيياًالمساعداتًالتركيةًالمقدمةًلمقطاعًالصحيًالحكوميً اللًالعوامً
منًً2012-2009والذيًبمغتًقيمتياً(ً)22,675,492شيكلًوًالجدولًرقم(ً)15التاليًيوضحًنسبةً
المساعداتًالتركيةًمنًإجماليًالمساعداتًالمقدمةًلمقطاعًالصحيًالحكوميً اللًالفترةًالواقعةًماًبينً
عامً–ً2007عام-:ً2012
جدول رقم (ٌ )15وضح نسبة المساعدات التركٌة من إجمالً المساعدات المقدمة للقطاع الصحً الحكومً بالشٌكل
نسبة المساعدات التركٌة
المساعدات التركٌة
إجمالً المساعدات
السنوات
إلً إجمالً المساعدات
المئوٌة النسبة المجموع الكلً النسبة المئوٌة
المجموع الكلً
الكلً لعام  2012المجموع

878,483,912

67.20%

12,585,149

55.50%

1.4%

الكلً لعام  2011المجموع

320,263,956

24.50%

2,492,007

10.99%

0.8%

الكلً لعام  2010المجموع

7,240,947

0.60%

2,616,936

11.54%

36.1%

الكلً لعام  2009المجموع

15,845,726

1.20%

4,981,400

21.79%

31.4%

الكلً لعام  2008المجموع

3,184,648

0.20%

0

0.00%

0.0%

الكلً لعام  2007المجموع
الكلً اإلجمالً

6.30%
81,857,961
1,306,877,150شٌكل

0.00%
0
22,675,492شٌكل

0.0%
1.74%

من اعداد الباحث بالرجوع لمجدول رقم ()12 ،6
شكل رقم ()10
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يشير الجدول رقم ( )43إلى أن -:
نسبةًالمساعداتًالتركيةًمنًإجماليًالمساعداتًالمقدمةًعام ًً 8008لمقطاعًالصحيًالحكوميًفيً
قطاع ًغزة ًبمغت ًما ًنسبتو ًً ،%092وىذا ًمؤشر ًيدل ًعمى ًضع ًالمساعدات ًالتركية ًنسبة ًإليً
المساعدات ًالمقدمة ًلو ازرة ًالصحة ًبقطاع ًغزةً .وشكمت ًنسبة ًالمساعدات ًالتركية ًمن ًإجماليً
المساعداتًالمقدمةًعامًً 8000لمقطاعًالصحيًالحكوميًماًنسبتو ًً،%0.2وىذا ًأيضاًمؤشرًيدلً
عمى ًضع ًالمساعدات ًالتركية ًفي ًتمك ًالعام ًنسبة ًإلي ًالمساعدات ًالمقدمةً .أما ًنسبة ًالمساعداتً
التركية ًمن ًإجمالي ًالمساعدات ًالمقدمة ًعام ًً 8000لمقطاع ًالصحي ًالحكومي ًبمغت ًما ًنسبتوً
ً،%2890وىذاًمؤشرًيدلًعمىًقوةًالمساعداتًالتركيةًفيًتمكًالعامً ًويعزىًذلكًإليًتقديمًً5سياراتً
إسعا ًبقيمةً(ً)0,850,000دولرًلمقطاعًالصحيًالحكوميً .وكانتًنسبةًالمساعداتًالتركيةًمنً
إجمالي ًالمساعدات ًالمقدمة ًعام ًً 800.لمقطاع ًالصحي ًالحكومي ًكان ًبنسبة ً،%2092وىذا ًمؤشرً
يدلًعمىًأنًالمساعداتًالتركيةًساىمتً ًوبشكلًكبيرًفيًتمكًالعام ًلماًمرًبوًالقطاعًمنًأحداثً
وحروب ًوالذي ًظل ًبظاللو ًعمى ًالقطاع ًالصحي ًالحكومي ًبقطاع ًغد د د د د دزة ًمن ًاستن از ًلمواردهً
الصحيةً ،بينما ًكانت ًنسبة ًإجمالي ًالمساعدات ًالتركية ً%0.22من ًإجمالي ًالمساعدات ًال ارجيةً
المقدمة ًلمقطاع ًالصحي ًالحكوميً ،وىذا ًمؤشر ًيدل ًعمى ًأن ًالجيات ًالمانحة ًالتركية ًبحاجة ًإلىًً
اعطا ًأولوية ًفي ًتقديم ًالمساعدات ًلمقطاع ًالصحي ًالحكومي ًباعتباره ًىو ًالبوابة ًالرئيسية ًلتقديمً
ال دماتًالصحيةًالحكوميةًفيًقطاعًغزةً .
ً

ًً
ً
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الفــــــصـــــل الخامــس
الطريقة واإلجراءات
أوالً :منيجية الدراسة وخطواتيا.
ثانيا :مجتمع الدراسة.
ً
ثالثًا :عينة الدراسة.
ابعا :أداة الدراسة.
رً
خامسا :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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الفــــــصـــــل الخامــس
الطريقة واإلجراءات
ًًًًيتناول ًىذا ًالفصل ًوصفًا ًمفصالً ًلإلج ار ات ًالتي ًاتبعيا ًالباحث ًفي ًتنفيذ ًالدراسةً ،ومن ًذلكً
تعري ًمني ًالدراسةً،ووص ًمجتم ًالدراسةً،وتحديدًعينةًالدراسةً،وًإعدادًأداةًالدراسةً،والتأكدً
منًصدقياًوثباتياً،وبيانًإج ار اتًالدراسةً،واألساليبًاإلحصائيةًالتيًاست دمياًالباحثًفيًمعالجةً
النتائ ً،وفيماًيميًوص ًليذهًاإلج ار اتً ً.

أوالً :منيج الدراسة-:
ًًًًتبنيًالباحثًالمني ًالوصفيًالتحميميً،ألنوًالمني ًالذيًيدرسًظاىرةًأوًحدثًاًأوًقضيةًموجودةً
حاليا ،ويعتمد المني الوصفي التحميمي عمى تفسير الوض القائم أي ما ًىوًكائن وتحديد الظرو
ً
والعالقاتًالموجودة بين المتغيرات ،كما يتعدى المني الوصفي مجرد جم بيانات وصفية حول الظاىرة
إلىًالتحميل والربط والتفسير ليذه البيانات وتصنيفيا وقياسيا واست الص النتائ منياً .

ثانيا :مجتمع الدراسة-:
ً
ًًًًًيتكون ًمجتم ًالدراسة ًمن ًكافة ًالمسئولين ًفي ًالمستويات ًالعميا ًالقائمين ًعمى ًالقطاع ًالصحيً
الحكوميً(فئةً اصةً–ًفئةًعمياً–ًفئةًأولي)ً .

ثالثًا :عينة الدراسة-:
ًًًًًتكونتًعينةًالدراسةًمنًً190موظ ًمنًفئةً(وزيرً،مديرًعامً،نائبًمديرًعامً،مديرً
وحدةً،مديرًدائرةً،مديرًمستشفى)ًواستجابةًمنيمًً137ماًنسبتوًً،%72حيثًتمًا تيارىمً
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بالطريقةًالغرضيةًوا تارًالباحثًىذهًالعينةًمنًالقائمينًعمىًو ازرةًالصحةًباعتبارًأنًىذهً
الفئاتًلديياًال برةًالمتراكمةًوالمعرفةًوليمًدو اًرًىاماًًفيًىذاًالمجالً .

 التحميل الوصفي لمبيانات الشخصية:جدول رقم ()16
م

المعمومات الشخصية

1

الجنس

2

التخصص

3

المؤىل العممي

4

الوظيفة

5

مكان العمل

النوع

النسبة

التك اررات
اٌجٕظ
ذكر

128

93.40%

أنثى

9

6.60%

اٌزخظض
عموم صحية

74

عموم إنسانية و اجتماعية

47

عموم طبيعية

3

أخرى

13

54.00%
34.30%
2.20%
9.50%

اٌّإهً اٌؼٍٍّ
دكتوراة

1

بورد

22

ماجستير

47

34.30%

بكالوريوس

67

48.90%

0.72%
16.90%

اٌىظُفخ
فئة خاصة (وزير)

1

مدير عام

11

نائب مدير عام

3

مدير وحدة

13

مدير دائرة

99

مدير مستشفى

10

0.70%
8.00%
2.20%
9.50%
72.30%
7.30%

ِىبْ اٌؼًّ
رعاية أولية

10

رعاية ثانوية مستشفيات

59

43.10%

إدارات

68

49.60%
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7.30%

شكل رقم ()11

يشيرًالشكلًرقمً(ً)11أنًً%93.4منًأفرادًالدراسةًىمًذكورًبينماًكانً%6.6منًأفرادًالعينةًكانواً
منًاإلناثً .

شكلًرقمً(ً )12

يوضح الشكل رقم ( )12أن:
 نسبةًً%54منًأفرادًالعينةًكانتًت صصاتيمًعمومًصحيةً .
 نسبةًً%34.3منًأفرادًالعينةًكانتًت صصاتيمًػٍَٛإٔغبٔ١خٚاخزّبػ١خً .
 نسبةًً%2.2منًأفرادًالعينةًكانتًت صصاتيمًعمومًطبيعيةً .
 نسبةًً%9.5ت صصاتًأ رىًمثلً(ًىندسةًً،حاسوبً.....ً،الخ)ً .
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شكلًرقمً(ً )13

ً
يوضحًالشكلًرقمً(ً)13أن %48.9منًأفرادًالعينةًحممةًشياداتًالبكالوريوسً،و%34.3منًحممةً
شياداتًالماجستيرً،وً%16.9منًحممةًشياداتًالبوردً.وً%0.72منًحممةًشياداتًالدكتوراهًً .
شكلًرقمً(ً )14

ً

ًأفراد ًالعينة ًمن ًالفئة ًال اصة ً(وزير ًالصحة)ً
يوضح ًالشكل ًرقم ً(ً )14أن ًما ًنسبتو ًً %0.7من ً
ونسبة ً%8منًأفرادًالعينةًيعممونًبو ازرةًالصحةًمنًالفئةًالعمياً(مديرًعام)ً،ونسبةًً%2.2منًأفرادً
العينة ًمن ًالفئة ًاألولي ًبوظيفة ً(نائب ًمدير ًعام)ً ،ونسبة ًً %9.5من ًأفراد ًالعينة ًمن ًالفئة ًاألوليً

143

بوظيفةً(مديرًوحدة)ً ،بينماًكانًالنصيب ًاألكبر ًمنًتعبئةًالستبانةًمنًالفئةًاألوليًبوظيفةً(مديرً
دائرة) ًما ًنسبتو ًً %72.3من ًأفراد ًالعينةً ،ونسبة ًً %7.3من ًأفراد ًالعينة ًمن ًالفئة ًاألولي ًبوظيفةً
(مديرًمستشفى)ً .
ً
ً
شكل رقم ()15

يوضحًالشكلًرقمً(ً )15أن ًً %7.3منًأفرادًالدراسةًيعممونًفيًاإلدارةًالعامةًلمرعايةًاألوليةً،بينماً
كانً %43.1منًأفرادًالعينةًيعممونًفيًاإلدارةًالعامةًلممستشفياتًً،بينماًكانتًالنسبةًاألكبرً ًوماً
ًوالدوائر ًالمركزية ًلو ازرة ًالصحةً
ًوالوحدات ً
نسبتو ًً %49.6من ًأفراد ًالعينة ًيعممون ًفي ًاإلدارات ً
الفمسطينيةً .
ً
ً
ً
ً
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ابعا :أداة الدراسة-:
ر ً
تكونتًأداةًالدراسةًمنًاستبانوًمنًإعدادًالباحثًحيثًتكونتًمنًً44فقرةًمقسمةًعمىًأرب ًمحاورً
كماًيميً :
اٌّذىس األوي :دورًالمساعداتًالتركيةًفيًتحسينًمستويًال دماتًالصحيةًالحكوميةًفيًقطاعًغزةً
ًويتكونًمنً(ً)11فقرةً .

اٌّذىس اٌضبٍٔ  :ىلًساىمتًالمساعداتًالتركيةًفيًتطويرًقدراتًالكوادرًالبشريةًالعاممةًفيًو ازرةً
الصحةً ًويتكونًمنً(ً)13فقرةً .

اٌّذىس اٌضبٌش  :دورًالمساعداتًالتركيةًفيًتحسينًبيئةًالبنيًالتحتيةًلمراف ًو ازرةًالصحةً ًويتكونً
منً(ً)9فقرةً .

اٌّذىس اٌشاثغ  :تمبيةًالمساعداتًالتركيةًلحتياجاتًالقطاعًالصحيًالحكوميًوًالمساىمةًفيًًً

تحسينًالمؤشراتًالصحيةً ًويتكونًمنً(ً)11فقرةً .

 :-1ثبات أداة الدراسة-:
لقياس وتحديد مدى ثبات أداة الدراسة ىناك العديد من الطرق التي تحسب ثبات الدراسة ،ولكن ىنا اكتفى الباحث
باستخدام معامل الفاكرونباخ الذي يقيس ثبات اختبار االستبانة واالتساق الداخمي (الموقع االلكتروني لإلحصائيين
العرب) فكانت النتائج تشير إلى ما يمي:

جدول رقم ( )17معامالت الفاكرونباخ لقياس الثبات
معامل الفاكرونباخ

المحور
ثبات محور األول (دوس اٌّغبػذاد اٌزشوُخ فٍ رذغُٓ ِغزىٌ
اٌخذِبد اٌظذُخ اٌذىىُِخ فٍ لطبع غضح)
ثبات محور الثاني (هً عبهّذ اٌّغبػذاد اٌزشوُخ فٍ رطىَش لذساد
اٌىىادس اٌجششَخ اٌؼبٍِخ فٍ وصاسح اٌظذخ)
ثبات محور الثالث (دوس اٌّغبػذاد اٌزشوُخ فٍ تحسٌن بٌئة البنً

التحتٌة لمرافق وزارة الصحة)

ثبات محور الرابع (تلبٌة المساعدات التركٌة الحتٌاجات القطاع
الصحً الحكومً و المساهمة فً تحسٌن المؤشرات الصحٌة)
الثبات الكمي

0.789
0.807
0.540

0.765
0.905

ً
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يتضح من الجدول رقم ( )17السابق أن:
ًجمي ًًمحاورًالدراسةًتتمت ًبثباتًقوى ًفيًالبياناتً،حيثًبمغتًقيمةًمعاملًالفاكرونباخًً0.789
لممحورًاألولً،ويميوًالمحورًالثانيًبقيمةًً،0.803بينماًبمغتًقيمةًمعاملًالفاكرونباخًلممحورًالثالثً
ً ،0.540في ًحين ًبمغت ًمعامل ًالفاكرونباخ ًلممحور ًالراب ًً ،0.765كما ًوبمغت ًقيمة ًمعاملً
الفاكرونباخًالكميةًً0.905وىيًقيمةًكافيةًلمقولًبقوةًأنًالبياناتًتتمت ًبثباتًودقةًقويةً،لذلكًيمكنً
است دامياًوتحميمياًوتعميمًنتائجياً .
شكلًرقم(ً)16التوزي ًالتكراريًلمعاملًالفاكرونباخ ً

ً

 :2صدق أداة الدراسة-:
 صدق المحكمينً :قام ًالباحث ًبتحكيم ًالستبانة ًومناقشتيا ًم ًالدكتور ًالمشر ًواستشارة ًعدد ًمنً
ال ب ار ًو ًاألكاديميين ًوالم تصين ًبيذا ًالمجالً ،وذلك ًبغرض ًالتحق ًمن ًصد ًعبارات ًاإلستبانةً
حيثًاقترحواًعمىًالباحثًتعديلًبعضًالفقراتًوحذ ًبعضياًواضافةًأ رى.
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 الصدق الذاتيً :حيث ًيعر ًىذا ًالنوع ًمن ًالصد ًبالثبات ًالقياسي ًوىو ًعبارة ًعن ًالجذر ًالتربيعيً
لمعاملًالثباتًولحسابوًتمًإيجادًالجذرًالتربيعيًلمعامالتًالثباتًالتيًتمًحسابياًباست دامًمعاملً
الفاكرونباخًفكانتًالنتائ ًكماًيمي:
جدول رقم ( )48الصدق الذاتي لمحاور الدراسة
معاملًالفاكرونباخ(الثبات) ً

المحور ً
ثباتًمحورًاألولً ً

ً(دوس اٌّغبػذاد اٌزشوُخ فٍ رذغُٓ ِغزىٌ اٌخذِبد

0.789

الصد ً
ً 0.888

اٌظذُخ اٌذىىُِخ فٍ لطبع غضح) ً

ثباتًمحورًالثاني ً

ً(هً عبهّذ اٌّغبػذاد اٌزشوُخ فٍ رطىَش لذساد
اٌىىادس اٌجششَخ اٌؼبٍِخ فٍ وصاسح اٌظذخ) ً
ثباتًمحورًالثالثً(دوس اٌّغبػذاد اٌزشوُخ فٍ

تحسٌن بٌئة البنً التحتٌة لمرافق وزارة الصحة) ً

ً 0.807

0.898

0.540

ً 0.734

ثباتًمحورًالراب ً ً

(تلبٌة المساعدات التركٌة الحتٌاجات القطاع الصحً

0.765

ً 0.874

الحكومً و المساهمة فً تحسٌن المؤشرات الصحٌة) ً
الدرجة الكمية لممقياس

0.905

0.951

يوضح ًلنا ًالجدول ًالساب ًقيم ًمعامل ًالصد ًالذاتي ًلجمي ًمحاور ًالدراسةً ،حيث ًنالحظ ًأن ًقيمةً
معاملًالصد ًالذاتيًلممحورًاألولًًبمغتًً،0.888بينماًلممحورًالثانيًبمغتًً،0.898بينماًالمحورً
ير ًبمغ ًمعامل ًالصد ًالذاتي ًالكميً
الثالث ًبمغت ًً ،0.734بينما ًلممحور ًالراب ًبمغت ًً ً ،0.874وأ ًًا
ألداةًالدراسةًً،0.951ومنً اللًذلكًيمكنناًأنًنستنت ًأنًمحاورًالدراسةًتتمت ًبدرجةًعاليةًمنً
الصد ً،وىذاًبدورهًيعنيًلناًوجودًدقةًعاليةًفيًالبياناتًالتيًتمًجمعياًوبذلكًيمكنناًالحصولًعمىً
نتائ ًدقيقةًمنً اللًىذهًالبياناتً .
ً
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شكلًرقمً(ً )17

ً
 -3صدق االتساق الداخمي-:
ًيقصد ًبالتسا ًالدا ميً :مدى ًاتسا ًكل ًفقرة ًمن ًفقرات ًاإلستبانةًم ًالمحور ًالذي ًتنتمي ًإليو ًىذهً
الفقرةً ،كذلك ًمدى ًاتسا ًًكل ًمحور ًمن ًمحاور ًالستبيانًم ًالدرجة ًالكمية ًلإلستبانةً،وعميو ًفقد ًتمً
حساب ًمعامالت ًالرتباط ًبين ًدرجة ًكل ًمحور ًوالدرجة ًالكمية ًلإلستبانةً ،وذلك ًلمعرفة ًمدى ًارتباطً
المجالت ًبالدرجة ًالكمية ًلإلستبانةً ،وليد ًالتحق ًمن ًمدى ًصد ًاإلستبانةً ،ويتضح ًذلك ًمن ً اللً
الجدولًالتالي:
جدول رقم ( )49معامالت ارتباط محاور الدراسة مع الدرجة الكمية لممقياس
معامل االرتباط

مستوى الداللة

المحور
ثبات محور األول
( دور المساعدات التركٌة فً تحسٌن مستوي الخدمات الصحٌة الحكومٌة فً قطاع غزة)

**0.789

0.000

ثبات محور الثانً
( هل ساهمت المساعدات التركٌة فً تطوٌر قدرات الكوادر البشرٌة العاملة فً وزارة الصحة)

**0.856

0.000

**0.817

0.000

**0.796

0.000

ثبات محور الثالث
(دور المساعدات التركٌة فً تحسٌن بٌئة البنً التحتٌة لمرافق وزارة الصحة)
ثبات محور الرابع
(تلبٌة المساعدات التركٌة الحتٌاجات القطاع الصحً الحكومً و المساهمة فً تحسٌن
المؤشرات الصحٌة)

**دالةًإحصائيةًعندًمستوىًدللةًً .0.01
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تبين ًلنا ًمن ً الل ًالجد ًول ًالساب ًأنًمحاور ًاإلستبانةًترتبط ًًبمعامالت ًارتباط ًذات ًدللة ًإحصائيةً
م ًالدرجة ًالكمية ًلممقياس ًعند ًمستوى ًمعنوية ًً ،0.01حيث ًبمغت ًمعامالت ًالرتباط ًما ًبينً
(ً ،)0.856ً-0.789وىذاًدليل ًكافي ًعمى ًأنًاإلستبانةًتتمت ًبمعامل ًصد ًعاليً ،أي ًأنًاإلستبانةً
تعتبرًصادقةًلماًوضعتًلقياسوً .
وألنًاستبانو ًالدراسة ًتتكون ًمن ًأرب ًمحاور ًمنفصمة ًتم ًحساب ًمعامالت ًالرتباط ًبين ًالدرجة ًالكميةً
لممحورًالواحدًوالفقراتًالتيًيتضمنياًكماًيميً :
 المحور األول (دور المساعدات التركية في تحسين مستوي الخدمات الصحية الحكومية في قطاع غزة):

جدول رقم ( )20معامالت ارتباط فقرات المحور األول (دور المساعدات التركية) مع درجتو الكمية
الفقرة ً

مستوىًالدللة ً

معاملًالرتباط ً

األول ً

ً **0.775

ً 0.000

الثانية ً

ً **0.800

0.000

الثالثة ً

ً **0.682

0.000

الرابعة ً

ً **0.699

0.000

ال امسة ً

ً **0.799

0.000

السادسة ً

ً **0.722

0.001

السابعة ً

ً **0.046

 0.596

الثامنة ً

ً **0.666

 0.008

التاسعة ً

ً **0.642

 0.000

العاشرة ً

ً **0.626

 0.006

الحاديًعشر ً

ً **0.134-

ً 0.117

**دالةًإحصائيةًعندًمستوىًدللةًً .0.01

الجدددولًالسدداب ًيوضددحًلندداًقدديمًمعددامالتًارتبدداطًفق دراتًالمحددورًاألولً(دورًالمسدداعداتًالتركيددة)ًم د ً
الدرجةًالكميةًلممحورًحيثًت اروحدتًقديمًمعدامالتًالرتبداطًبدينً(ً،)0.134-0.626وكاندتًكميداًذاتً
دللةًإحصائيةًعندًمستوىًدللةًً،0.01باستثنا ًالفقرةً(السابعةًوًالحاديًعشر)ًلنًمسدتوىًالدللدةً
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اكبددرًمددنًً0.05لددذلكًكانددتًت درتبطًارتبدداطًضددعي ًبددالمحورًوغيددرًدالًإحصددائياًعندددًمسددتوىًدللددةً
مقبددولً،ونسددتنت ًمددنًذلددكًأنًجميد ًالفقدراتًتنتمدديًلممحددورًبدرجددةًارتبدداطًكبيدرةًًوبالتدداليًتدددعمًدرجددةً
الصد ًفيًفقراتًالمحورً .

 المحور الثاني (ىل ساىمت المساعدات التركية في تطوير قدرات الكوادر البشرية
العاممة في وزارة الصحة):

جدول رقم ( )21معامالت ارتباط فقرات المحور الثاني(ساىمت المساعدات التركية في تطوير م)
مع درجتو الكمية:
الفقرة

مستوى الداللة

معامل االرتباط

األول ً

ً **0.790

ً 0.000

الثانية ً

ً **0.739

0.000

الثالثة ً

ً **0.774

0.000

الرابعة ً

ً **0.789

0.000

ال امسة ً

ً **0.688

0.000

السادسة ً

ً **0.052-

0.543

السابعة ً

ً **0.092-

ً 0.287

الثامنة ً

ً **0.723

 0.000

التاسعة ً

ً **0.776

 0.000

العاشرة ً

ً **0.726

 0.000

الحاديًعشر ً

ً **0.744

 0.000

الثانيةًعشر ً

ً **0.583

 0.000

الثالثةًعشر ً

ً **0.005-

 0.958

**دالةًإحصائيةًعندًمستوىًدللةًً .0.01

الجدولًالساب ًيوضحًلناًقيمًمعامالتًارتباطًفقراتًالمحورًالثاني ً(ىلًساىمتًالمساعداتًالتركيةً
في ًتطويرًقدراتًالكوادرًالبشريةًالعاممةًفيًو ازرةًالصحة)ًم ًالدرجةًالكميةًلممحورًحيثًتراوحتً
قيم ًمعامالت ًالرتباط ًبين ً(ً ،)0.092-0.790وكانت ًكميا ًذات ًدللة ًإحصائية ًعند ًمستوى ًدللةً
ً ،0.01باستثنا ًالفقرة ً(السادسة ًوالسابعة ًوالثالثة ًعشر) ًلن ًمستوى ًالدللة ًكانًاكبر ًمن ً(ً)0.05
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لذلك ًكانتًترتبطًارتباطًضعي ًبالمحورًوغيرًدالًإحصائياًعندًمستوىًدللةًمقبولً،ونستنت ًمنً
ذلك ًأن ًجمي ًالفقرات ًتنتمي ًلممحور ًبدرجة ًارتباط ًمناسبة ًوبالتالي ًتدعم ًدرجة ًالصد ًفي ًفقراتً
المحورً .

 المحور الثالث (دور المساعدات التركية في تحسين بيئة البني التحتية لمرافق وزارة
الصحة):

جدول رقم ( )22معامالت ارتباط فقرات المحور الثاني (دور المساعدات التركية في تحسين بيئة
البني التحتية) مع درجتو الكمية:

معامل االرتباط

مستوى الداللة

الفقرة
األول ً

ً **0.690

ً 0.000

الثانية ً

ً **0.490

0.000

الثالثة ً

ً **0.645

0.000

الرابعة ً

ً **0.222-

0.009

ال امسة ً

ً **0.638

0.000

السادسة ً

ً **0.689

0.000

السابعة ً

ً **0.683

0.000

الثامنة ً

ً **0.03-

0.974

التاسعة ً

ً **0.547

 0.000

**دالةًإحصائيةًعندًمستوىًدللةًً .ً0.01

الجدول ًالساب ًيوضح ًلنا ًقيم ًمعامالت ًارتباط ًفقرات ًالمحور ًالثاني ً(دور ًالمساعدات ًالتركية ًفيً
تحسين ًبيئةًالبنيًالتحتيةًلمراف ًو ازرةًالصحة)ًم ًالدرجةًالكميةًلممحورًحيثًتراوحتًقيمًمعامالتً
الرتباط ًبين ً(ً ،)0.03-0.690وكانت ًكميا ًذات ًدللة ًإحصائية ًعند ًمستوى ًدللة ًً 0.01باستثنا ً
الفقرة ً(الرابعة ًوالثامنة) ًلن ًمعامل ًالرتباط ًكان ًسالبا ًعند ًمستوى ًدللة ً(ً )-0.222-/0.03لذلكً
ًبالمحورًوغيرًدالًإحصائياًعندًمستوىًدللةًمقبولً ً،ونستنت ًمنًذلكً
ًً
كانتًترتبطًارتباطًضعي
أنًجمي ًالفقراتًتنتميًلممحورًبدرجةًارتباطًمناسبةًوبالتاليًتدعمًدرجةًالصد ًفيًفقراتًالمحورً .
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المحور الرابع (تمبية المساعدات التركية الحتياجات القطاع الصحي الحكومي و المساىمة في تحسين المؤشرات
الصحية):

جدول رقم ( )23معامالت ارتباط فقرات المحور الرابع (تمبية المساعدات التركية الحتياجات القطاع

الصحي) مع درجتو الكمية

معامل االرتباط

مستوى الداللة

الفقرة
األول ً

ً **0.715

ً 0.000

الثانية ً

ً **0.762

0.000

الثالثة ً

ً **0.647

0.000

الرابعة ً

ً **0.445

0.000

ال امسة ً

ً **0.566

0.000

السادسة ً

ً **0.565

0.000

السابعة ً

ً **0.430

0.000

الثامنة ً

ً **0.650

0.000

التاسعة ً

ً **0.116-

ً 0.176

العاشرة ً

ً **0.674

0.000

الحاديًعشر ً

ً **0.642

0.000

**دالةًإحصائيةًعندًمستوىًدللةًً .ً0.01

الجدول ًالساب ًيوضح ًلنا ًقيم ًمعامالت ًارتباط ًفقرات ًالمحور ًاألول ً(تمبية ًالمساعدات ًالتركيةً
لحتياجاتًالقطاع ًالصحي ًالحكوميًوالمساىمةًفيًًتحسين ًالمؤشرات ًالصحية) ًم ًالدرجةًالكميةً
لممحورًحيثًتراوحتًقيمًمعامالتًالرتباطًبينً(ً،)0.116-0.762وكانتًكمياًذاتًدللةًإحصائيةً
عندًمستوىًدللةًً ،0.01باستثنا ًالفقرةً(التاسعة)ًلنًمعاملًالرتباطًسالبا(ً)0.116-عندًمستوىً
ًإحصائيا ًعند ًمستوى ًدللةً
ًً
دللة ً(ً )0.176ولذلك ًكانت ًترتبط ًارتباط ًضعي ًبالمحور ًوغير ًدال
مقبولً،ونستنت ًمنًذلكًأنًجمي ًالفقراتًتنتميًلممحورًبدرجةًارتباطًكبيرةً ًوبالتاليًتدعمًدرجةً
الصد ًفيًفقراتًالمحورً .
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خامسا :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة-:
ً
تمًتفريغًوتحميلًاإلستبانةًمنً اللًبرنام ًالتحميلًاإلحصائي(ً،)SPSSوقدًتمًاست دامًاألساليبً
اإلحصائيةًالتاليةًً :
 .1النسبًالمئويةًوالتك ارراتًوالمتوسطًالحسابيًوالنح ار ًالمعياريً:ويست دمًىذاًاألمرًبشكلًأساسيً
ألغراضًمعرفةًتكرارًفئاتًمتغيرًماًويفيدًفيًوص ًبياناتًعينةًالدراسة.
 .2معاملًألفاًكرونباخً(ً:)Cronbach's Alphaلمعرفةًثباتًفقراتًاإلستبانة.
 .3معامل ًارتباطًبيرسونً(ًً :)Person Correlation Coefficientلقياس ًدرجة ًالرتباط ًوًيست دمً
ىذاًال تبارًلدراسةًالعالقةًبينًالمتغيرات.
 .4ا تبارً.independent – samples t-test
 .5ا تبارً.one – way anova
 .6تحميلًالبياناتًالكيفيةًمنً اللًتصنيفياًوًوضعياًفيًمحاور.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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 -5تحميل النتائج لمحاور الدراسة-:
أوالً :التحميل الكمي -:

 وجيات النظر لممشاركين حول دور المساعدات التركية في تحسين مستوى الخدمات
الصحية الحكومية في قطاع غزة .
جدول رقم ( )24تحميل نتائج المحور األول

5
6
7
8
9
10
11

موافق بشدة %

4

موافق %

3

محاٌد %

2

غٌر موافق %

1

ساهمت المساعدات التركٌة فً إضافة خدمات صحٌة
نوعٌة و متنوعة.
ساهمت المساعدات التركٌة بشكل كبٌر فً زٌادة أعداد
4.4
المستفٌدٌن من الخدمات الصحٌة.
دعمت المساعدات التركٌة كافة عناصر الخدمات
الصحٌة األساسٌة و الملحة للموطنٌن.
2.9
هل تعتقد بأن المساعدات التركٌة ساهمت بشكل بارز
فً دعم الخدمات الصحٌة فً وقت األزمات و الظروف
10.9
الطارئة.
المساعدات التركٌة لها أثر ملموس فً تطوٌر مستوى
الخدمات الصحٌة المقدمة من خالل القطاع الصحً
3.6
الحكومً.
ساهمت المساعدات التركٌة بشكل كبٌر فً التنمٌة
3.6
الصحٌة للقطاع الصحً الحكومً.
المساعدات التركٌة لم تساهم فً تنفٌذ مشارٌع صحٌة
تنموٌة بنسبة كبٌرة لتحسٌن مستوى الخدمات الصحٌة
1.5
فً القطاع الصحً الحكومً.
المساعدات التركٌة تركت آثاراً إٌجابٌة على سهولة
الوصول للخدمات الصحٌة المقدمة من القطاع الصحً
1.5
الحكومً.
المساعدات التركٌة أدت إلى رفع مستوى جودة
الخدمات الصحٌة الحكومٌة للمجتمع الفلسطٌنً فً
2.2
قطاع غزة.
المساعدات التركٌة لعبت دوراً كبٌراً فً توفٌر كافة
1.5
االحتٌاجات اللوجستٌة الالزمة لتقدٌم الخدمات الصحٌة.
لم تساهم المساعدات التركٌة فً توسٌع و تنوع
الخدمات الصحٌة المقدمة من خالل القطاع الصحً
2.2
الحكومً.
المتوسط الحسابً الكلً
2.6

غٌر موافق بشدة %

الـفقـرة

المتوسط
الحسابً

52.6

25.5

17.5

1.5

2.62

52.4%

50.4

26.3

16.8

2.2

2.64

52.8%

22.9

38.7

27

1.5

2.94

58.8%

54.7

24.1

8.8

1.4

2.33

46.6%

42.3

34.3

19.7

0

2.7

54.0%

30.7

45.3

19.7

0.7

2.83

56.6%

30.7

34.3

29.9

3.6

2.96

59.2%

35.8

41.6

21.2

0

2.82

56.4%

34.3

35.8

27.7

0

2.89

57.8%

23.4

46

25.5

3.6

3.06

61.2%

27

29

38.7

2.2

2.88
2.8

57.6%
56.0%

الوزن
النسبً

يشير الجدول رقم ( )31أن -:
الجابات ًعمى ًالفقرات ًفي ًالمحور ًالول ًشكمت ًأعمى ًقيمة ًلموسط ًالحسابي ًلمفقرة ًالعاشرة ًالقائمةً
(المساعدات ًالتركية ًلعبت ًدو اًر ًكبي اًر ًفي ًتوفير ًكافة ًالحتياجات ًالموجستية ًالالزمة ًلتقديم ًال دماتً
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الصحية) ًبمغتًً 2908بانح ار ًمعياريًً 0.22وبوزنًنسبيً ،%8098حيثًتشيرًىذهًالقيمةًاليًأنً
معظمًأفرادًالدراسةًكانتًإجاباتيمًعمىًىذهًالفقرةًبدرجةًمتوسطةً ،مماًيعنيًأنًالمساعداتًالتركيةً
لمًتوفيرًكافةًالحتياجاتًالموجستيةًالالزمةًلتقديمًال دماتًالصحيةًوف ًم ططًو ازرةًالصحةًبقطاعً
غزةً.بينماًكانتًأدنىًقيمةًلمفقرةًالرابعةًالقائمةً(ىلًتعتقدًبأنًالمساعداتًالتركيةًساىمتًبشكلًبارزً
فيًدعمًال دماتًالصحيةًفيًوقتًاألزماتًوًالظرو ًالطارئة)ًبمغتًً8922بانح ار ًمعياريًً0920
وبوزنًنسبيًً،%2898حيثًتشيرًىذهًالقيمةًأنًمعظمًأفرادًالدراسةًكانتًإجاباتيمًعمىًىذهًالفقرةً
بالموافقة ًبدرجة ًكبيرةً ،مما ًيعني ًبأن ًالمساعدات ًالتركية ًساىمت ًبشكل ًبارز ًفي ًدعم ًال دماتً
الصحيةًفيًوقتًاألزماتًوالظرو ًالطارئةًالذيًشيدىا ًالقطاعًالصحيًو صوصاًفيًفترةًالحربً
أخير ..نالحظ أن
الثمانيةًأيامًاأل يرةًالتيًشنتًعمىًقطاعًغزةً.أماًباقيًالفقراتًفكانتًمتوسطةً.و ًا
النتيجة الكمية ليذا المحور أن قيمة المتوسط الحسابي  3180بانحراف معياري  0118وبوزن نسبي  ،%36حيث
تشير ىذه القيمة أن معظم أفراد الدراسة كانت إجاباتيم عمى ىذه الفقرة بالمحايد بدرجة كبيرة عمى المحور األول
مما يعني بأنو يوجد دور لممساعدات التركية في تحسين مستوي الخدمات الصحية الحكومية في قطاع غزة ،ولكن
ليس بالشكل الذي تتطمع إليو وزارة الصحة لتحسين مستوى الخدمات الصحية لمواطني في قطاع غزة.
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ً

 وجية نظر المشاركين عن مساىمة المساعدات التركية في تطوير قدرات الكوادر البشرية العاممة في وزارة الصحة-:

جدول رقم ( )25تحميل نتائج المحور الثاني

2

ساهمت المساعدات التركٌة فً تلبٌة حاجات الموارد البشرٌة
داخل القطاع الصحً الحكومً .

1.5

27

41.6

27.7

2.2

3.02

60.4%

3

ساهمت المساعدات التركٌة فً استغالل الموارد البشرٌة فً
القطاع الصحً الحكومً بفعالٌة.

2.2

26.3

40.1

27.7

3.6

3.04

60.8%

4

ساهمت المساعدات التركٌة فً استغالل الموارد البشرٌة فً
القطاع الصحً الحكومً بكفاءة .

2.2

21.9

47.4

25.5

2.9

3.05

61.0%

5

ساهمت المساعدات التركٌة فً تعزٌز البحث العلمً الصحً و
برامج التعلٌم و التدرٌب داخل وزارة الصحة.

2.9

18.2

47.4

25.5

2.9

3.1

62.0%

6

لم تساهم المساعدات التركٌة فً تطوٌر أداء المستوٌات العلٌا فً
القطاع الصحً الحكومً فً مجال التخطٌط االستراتٌجً و اإلدارة
الرشٌدة.

0

24.1

36.6

33.6

5.8

2.79

55.8%

7

لم تساهم المساعدات التركٌة فً تطوٌر القدرات اإلدارٌة و
التنظٌمٌة للموارد البشرٌة للقطاع الصحً الحكومً.

0

25.5

31.4

38.7

4.4

2.78

55.6%

8

ساهمت المساعدات التركٌة فً االستجابة لمتطلبات القطاع
الصحً الحكومً فً سد عجزه من الخبرات الصحٌة المتخصصة.

2.9

28.5

46.7

19.7

2.2

2.9

58.0%

2.2

16.1

48.2

29.2

4.4

3.18

63.6%

2.2

38

29.2

27.7

2.9

2.91

58.2%

1.5

33.6

40.1

24.1

7

2.98

59.6%

12

دأبت المساعدات التركٌة على مأسسة برامج التعلٌم و التدرٌب
اإلكلٌنٌكً للطواقم الصحٌة داخل مرافق القطاع الصحً .

2.2

16.8

50.4

27.7

2.9

2.69

62.4%

13

لم تساهم المساعدات التركٌة فً توفٌر كافة المتطلبات المالٌة و
اللوجستٌة الالزمة لتنمٌة الموارد البشرٌة العاملة فً القطاع
الصحً الحكومً

1.5

17.5

31.4

47.4

2.2

2.69

53.8%

3

60.0%

موافق بشدة %

9

10

11

موافق %

محاٌد %

غٌر موافق %

غٌر موافق بشدة %

1

ساهمت المساعدات التركٌة فً تفعٌل و تطوٌر برامج التعلٌم و
التدرٌب.

2.2

32.1

37.2

26.3

2.2

2.92

58.4%

الـفقـرة

ساهمت المساعدات التركٌة فً خلق فرص ابداعٌة للكوادر
البشرٌة .
عملت المساعدات التركٌة على إضافة علمٌة و عملٌة للخبرات
المحلٌة الصحٌة من خالل برامج اإلبتعاث و التبادل العلمً و
العملً.
ساعدت المساعدات التركٌة فً تحسٌن أداء الطواقم على
المستوى المهنً و الفنً.

المتوسط الحسابً الكلً

المتوسط
الحسابً

الوزن النسبً

يشير الجدول رقم ( )33إلى أن -:
اإلجاباتًعمىًالفقراتًفيًالمحورًالثانيًمتراوحةًماًبينًالمواف ًوالمحايدًوالغيرًمواف ًحيثًشكمتً
أعمىًقيمةًلموسطًالحسابيًلمفقرةًالتاسعةًالقائمةً(ساىمتًالمساعداتًالتركيةًفيً م ًفرصًابداعيةً
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لمكوادرًالبشرية) ًبمغتًً 2902بانح ار ًمعياريًً ً 0922وبوزنًنسبيًً،%8298حيثًتشيرًىذهًالقيمةً
أنًغالبيةًأفرادًالدراسةًكانتًإجاباتيمًعمىًىذهًالفقرةًبالموافقةًبدرجةًمتوسطةً،مماًيعنيًأنوًساىمتً
المساعدات ًالتركية ًفي ً م ًفرص ًإبداعية ًلمكوادر ًالبشرية ًولكن ًلم ًيكن ًبالشكل ًالمطموب ًلتمبيةً
احتياجات ًالو ازرة ًلمكوادر ًالبشرية ًويرج ًذلك ًلوض ًالمعابر ًالحدودية ًومشاكل ًالسفر ًسوا ًلتدريبً
الكوادرًفيًال ارجًأوًلجمبًالكوادر ًالتدريبيةًلمتدريبًفيًقطاعًغزةً ،بينماًكانتًأدنىًقيمةًلمفقرتينً
بالتساوي ًالثاني ًعشر ًوالثالثة ًعشر ًالقائمتين ً(دأبت ًالمساعدات ًالتركية ًعمى ًمأسسة ًبرام ًالتعميمً
ًوالتدريب ًاإلكمينيكي ًلمطواقم ًالصحية ًدا ل ًمراف ًالقطاع ًالصحي) ًبمغت ًً 2908بانح ار ًمعياريً
ً ً 092.وبوزنًنسبيًً،%8892حيثًتشيرًىذهًالقيمةًأنًغالبية ًأفرادًالدراسةًكانتًإجاباتيمًعمىًىذهً
الفقرةًبالموافقةًبدرجة ًمتوسطةً،مماًيعنيًانوًلمًتساعدًالمساعداتًالتركيةًعمىًمأسسةًبرام ًالتعميمً
والتدريبًاإلكمينيكيًلمطواقمًالصحيةًدا لًمراف ًالقطاعًالصحيً،أماًالفقرةًالثالثةًعشرًالقائمةً(لمً
تساىمًالمساعداتًالتركيةًفيًتوفيرًكافةًالمتطمباتًالماليةًوالموجستيةًالالزمةًلتنميةًالمواردًالبشريةً
العاممةًفيًالقطاع ًالصحي ًالحكومي) ًبمغت ًً 898.بانح ار ًمعياري ًً 0922وبوزن ًنسبي ًً،%5292
حيث ًتشير ًىذه ًالقيمة ًأن ًغالبية ًأفراد ًالدراسة ًكانت ًإجاباتيم ًعمى ًىذه ًالفقرة ًبغير ًمواف ً ،مما ًيعني ًأنً
المساعداتًالتركيةًلمًت ساىمًفيًتوفيرًبعضًكافةًالمتطمباتًالماليةًوالموجستيةًالالزمةًلتنميةًالمواردًالبشريةً
العاممةًفيًالقطاعًالصحيًالحكوميً.أماًباقيًالفقراتًفكانتًمتوسطةًولكنًلمًترتقيًلممستوىًالمطموبًفيً
تمبيةًاحتياجاتًالقطاعًالصحيًالحك ًوميًمنًنقصًفيًالبرام ًالتعميميةًوالتدريب ًوتطويرًأدا ًالمستوياتً
العمياًدا لًالو ازرةًوأيضًاً ً نقصًفيًكفا ةًوقدراتًالكوادرًالبشريةًالم تصةًالعاممةًبو ازرةًالصحةًفيًقطاعً
غزة ًو اصة ًفي ًالت صصات ًالنادرةً .وأ ًيراً ..نالحظ ًأن ًالنتيجة ًالكمية ًليذا ًالمحور ًأن ًقيمة ًالمتوسطً
الحسابيًً 2بانح ار ًمعياريًً 092.وبوزنًنسبيًً،%80حيثًتشيرًىذهًالقيمةًأنًمعظمًأفرادًالدراسةًكانتً
إجاباتيم ًعمى ًىذه ًالفقرة ًبالمحايد ًبدرجة ًكبيرة ًعمى ًالمحور ًالثاني ًمما ًيعني ًأن ًىناك ًحاجة ًإلي ًزيادةً
المساعداتًالتركيةًفيًتطويرًقدراتًالكوادرًالبشريةًالعاممةًفيًو ازرةًالصحةً .
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 وجية نظر المشاركين حول دور المساعدات التركية في تحسين مستوي الخدمات الصحية الحكومية في قطاع غزة:

جدول رقم ( )26تحميل نتائج المحور الثالث
موافق بشدة %

الصحية القائمة التابعة لمقطاع الصحي الحكومي.
هل ٌتم إشراك القائمٌن على القطاع الصحً الحكومً فً
تخطٌط و تنفٌذ و تقٌٌم المشارٌع الصحٌة التً تدعمها
المساعدات التركٌة .

موافق %

لم تنفذ المساعدات التركية مشاريع تأىيمية لممرافق

محايد %

مرافق وزارة الصحة.

غير موافق %

تلعب المساعدات التركٌة دوراً فعاالً وأساسٌا ً فً تطوٌر
وإنشاء مرافق صحٌة جدٌدة تنسجم مع متطلبات القطاع
الصحً الحكومً لتقدٌم خدمة صحٌة أفضل.
ساهمت المساعدات التركٌة فً توفٌر أجهزة و معدات
طبٌة الزمة لتقدٌم الخدمات الصحٌة .
المساعدات التركٌة ح ّدت من العجز الذي ٌشهده القطاع
الصحً الحكومً فً األسرة و األقسام الصحٌة.
لم تساهم المساعدات التركٌة فً إٌجاد بنٌة تحتٌة صحٌة
مستدامة و متطورة.
المساعدات التركٌة أدخلت عنصر التكنولوجٌا للمرافق
الصحٌة للقطاع الصحً الحكومً.
لبت المساعدات التركٌة حاجة القطاع الصحً من خالل
بناء مستشفٌات و مراكز رعاٌة صحٌة أولٌة فً مناطق
نائٌة.
وفرت المساعدات التركية وحدات طبية متخصصة ضمن

غير موافق بشدة %

الـفقـرة

اٌّزىعظ
اٌذغبثٍ

اٌىصْ
إٌغجٍ

5.8

38.7

29.9

21.9

3.6

2.79

55.8%

10.2

62.8

18.2

8.8

0

2.26

45.8%

36

40.1

31.4

21.9

2.9

2.8

56.0%

4.4

35.8

29.9

29.2

7

2.86

57.2%

1.5

29.2

40.9

26.3

2.2

2.99

59.8%

3.6

24.8

29.2

33.6

8

3.18

63.6%

2.9

30.7

38

22.6

5.8

2.98

59.6%

5.1

27.7

36.5

28.5

2.2

2.95

59.0%

1.5

41.6

40.9

14.6

1.5

2.73

54.6%

2.8

56.0%

المتوسط الحسابً الكلً

يشير الجدول رقم ( )36إلى أن :
ًاإلجاباتًعمىًالفقراتًفيًالمحورًالثالثًاغمبوًمحايدًحيثًشكمتًأعمىًقيمةًلموسطًالحسابيًلمفقرةً
السادسة ًالقائمة ً(لبت ًالمساعدات ًالتركية ًحاجة ًالقطاع ًالصحي ًمن ً الل ًبنا ًمستشفيات ً ًومراكزً
رعاية ًصحية ًأولية ًفي ًمناط ًنائية) ًبمغت ًً 2902بانح ار ًمعياري ًً 0900وبوزن ًنسبي ًً،%5898
حيثًتشيرًىذهًالقيمةًأنًمعظمًأفرادًالدراسةًكانتًإجاباتيمًعمىًىذهًالفقرةًبدرجةًمتوسطةً،ماًيعنيً
أنًالمساعداتًالتركية ًًلبتًحاجةًالقطاعًالصحيًمنً اللًبنا ًمستشفياتًومراكزًرعايةًصحيةً
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أولية ًفي ًمناط ًنائية ً ولكن ًلم ًيكن ًوف ًم طط ًو ازرة ًالصحة ًوليس ًبالشكل ًالذي ًيقمل ًمن ًعب ً
القطاعًالصحيًالحكوميًلتقديمًافضلً دمةًلممواطنينًوتغطيةًاكبرًمساحةًجغرافيةًمنًقطاعًغزةً
بماًيمبيًحاجةًالمواطنينًوت في ًالمعاناةً ،بينماًكانتًأدنىًقيمةًلمفقرةًالثانيةً(ساىمتًالمساعداتً
التركيةًفيًتوفيرًأجيزةًومعداتًطبيةًلزمةًلتقديمًال دماتًالصحية)ًبمغتًً 8.88بانح ار ًمعياريً
ً 0.75وبوزنًنسبيًً،%2592حيثًتشيرًىذهًالقيمةًأنًبعضًأفرادًالدراسةًكانتًإجاباتيمًعمىًىذهً
الفقرةًبدرجةًمتوسطةً ،ماًيعنيًأنًالمساعدات ًالتركية ًساىمتًفيًتوفيرًأجيزةًومعداتًطبيةًلزمةً
لتقديم ًال دمات ًالصحيةً ،ولكن ًلم ًتكن ًكافية ًلمتطمبات ًحاجة ًالقطاع ًالصحي ًالحكوميً .أما ًباقيً
الفقراتًفكانتًمتوسطةًولكنًلمًترقيًلممستوىًالمطموبًمنًاحتياجاتًالقطاعًالصحيًالحكوميًفيً
قطاعًغزةًعمىًصعيدًتحسينًمستوىًال دماتًالصحيةًالحكوميةًالمقدمةًفيًقطاعًغزةًفيناكًنقصً
فيًالبنىًالتحتيةًوعجزًدائمًفيًالمواردًالماليةًوالعينيةًفيًالقطاعًالصحيًالحكوميًبقطاعًغزةًكلً
ىذاًأديًاليًزيادةًمعاناةًو ازرةًالصحةًمماًينعكسًعمىًتقديمًال دماتًالمقدمةًمنًالقطاعًالصحيً
الحكوميًلممواطنينًبقطاعًغزة.
يرً ..نالحظ ًأن ًالنتيجة ًالكمية ًليذا ًالمحور ًأن ًقيمة ًالمتوسط ًالحسابي ًً 8920بانح ار ًمعياريً
وأ ًًا
ً 0920وبوزنًنسبيًً،%58حيثًتشيرًىذهًالقيمةًأنًمعظمًأفرادًالدراسةًكانتًًإجاباتيمًعمىًىذهً
الفقرةًبالمحايدًبدرجةًكبيرةًعمىًمحورًالثالثًمماًيعنيًبأنوًيوجدًدورًلممساعداتًالتركيةًفيًتحسينً
بيئة ًالبني ًالتحتية ًلمراف ًو ازرة ًالصحةً ،ولكن ًليس ًبالقدر ًالمطموب ًول ًوف ًآلية ًواضحة ًلمدعمً
الصحيًلمقطاعًالصحيًالحكوميً،بماًيتناسبًم ًالتحدياتًالديمغرافيةًوالسياسيةً .
ً
ً
ً
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 وجية نظر المشاركين حول تمبية المساعدات التركية الحتياجات القطاع الصحي الحكومي
والمساىمة في تحسين المؤشرات الصحية:
جدول رقم ( )27تحميل نتائج المحور الرابع
موافق بشدة %

موافق %

محايد %

غير موافق %

حققت المساعدات التركٌة على مدى العقود الستة
الماضٌة تقدما َ مشهوداَ فً تقلٌص نسبة الوفٌات و
زٌادة الموالٌد لدى األطفال من خالل دعم برامج
1
صحٌة خاصة بالطفولة.
ساهمت المساعدات فً السٌطرة على األمراض
السارٌة فً قطاع غزة مثل فقر الدم واإلسهال
2
وأمراض الجهاز التنفسً....الخ
ساهمت المساعدات التركٌة فً دعم األنشطة الصحٌة
لذوي االحتٌاجات الخاصة وقضاٌاهم والفئات الفقٌرة
3
والمهددة اجتماعٌاً.
ساهمت المساعدات فً تلبٌة احتٌاجات القطاع
4
الصحً الحكومً اللوجستٌة مثل األدوٌة و الوقود.
ساهمت المساعدات التركٌة فً تغطٌة العجز فً
5
الموارد المالٌة للقطاع الصحً الحكومً.
المساعدات التركٌة المقدمة للقطاع الصحً الحكومً
تغطً جزءاً كبٌراً من المعاناة اإلنسانٌة للمواطنٌن
6
فً ظل الحصار.
المساعدات التركٌة تحدد أولوٌات عملها فً القطاع
الصحً الحكومً وفقا ألهداف و لٌس وفقا
7
الحتٌاجات و أهداف القطاع الصحً الحكومً .
ساهمت المساعدات التركٌة فً الحد من وفٌات
8
األمهات من خالل دعم و تحسٌن برامج األمومة.
لم تساهم المساعدات التركٌة فً تمكٌن البرامج
9
الصحٌة اإلنجابٌة و تحسٌن معدل الخصوبة.
ساعدت المساعدات التركٌة فً تضٌٌق فجوة الفقر و
 10البطالة من خالل تقدٌم مساعدات اغاثٌة.
ساهمت المساعدات التركٌة فً زٌادة معدل العمر
االفتراضً من خالل تعزٌز برامج صحٌة لتحسٌن
 11نمط الحٌاة.

غير موافق بشدة %

الـفقـرة

اٌّزىعظ اٌىصْ
اٌذغبثٍ إٌغجٍ

0.7

14.6

48.2

29.9

6.6

3.27

65.4%

19.7

43.8

29.2

73

0

3.24

64.8%

3.6

38

40.9

16.8

0.7

2.73

54.6%

8

50.4

32.8

8

0.7

2.43

48.6%

2.9

39.4

38.7

17.5

0.7

2.74

54.8%

4.4

37.2

45.3

12.4

0.7

2.68

53.6%

1.05

21.9

51.8

21.9

2.9

3.03

60.6%

0.7

13.1

45.3

34.3

6.6

3.33

66.6%

5.1

30.7

46.7

16.1

1.5

2.78

55.6%

2.9

36.5

33.6

21.2

5.8

2.91

58.2%

0.7

13.9

48.2

27.7

9.5

3.3

66.0%

2.95

59.0%

المتوسط الحسابً الكلً
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يشير الجدول رقم ( )37أن :
أغمبًقيمًالوسطًالحسابيًفيًالجاباتًعمىًالفقراتًفيًالمحورًالراب ًمتقاربةًمنًبعضياًالبعضً
حيث ًمعظم ًالجابات ًمحايد ًوكانت ًاعمى ًقيمة ًلموسط ًالحسابي ًلمفقرة ًالثامنة ًالقائل(ساىمتً
المساعداتًالتركيةًفيًالحدًمنًوفياتًاألمياتًمنً اللًدعمًوتحسينًبرام ًاألمومة) ًبمغتً2922
بانح ار ًمعياريًً 0920وبوزنًنسبيًً،%8898حيثًتشيرًىذهًالقيمةًأنًمعظمًأفرادًالدراسةًكانتً
إجاباتيمًعمىًىذهًالفقرةًبدرجةًمتوسطةًوكانتًاقربًإليًأعارضً ،مماًيعنيًأنًالمساعداتًالتركيةً
لمًتساىم ًفيًالحدًمنًوفياتًاألميات ًمنً اللًدعمًوتحسينًبرام ًاألمومةً،بينماًكانتًأدنى ًقيمةً
لمفقرة ًالرابعة ً(ساىمت ًالمساعدات ًفي ًتمبية ًاحتياجات ًالقطاع ًالصحي ًالحكومي ًالموجستية ًمثلً
األدويةًوًالوقود) ًبمغتًً 8922بانح ار ًمعياريًً 0922وبوزنًنسبيًً،%2298حيثًتشيرًىذهًالقيمةً
أن ًمعظم ًأفراد ًالدراسة ًكانت ًإجاباتيم ًعمى ًىذه ًالفقرة ًبدرجة ًمتوسطةً ،ما ًيعني ًبأن ًالمساعداتً
التركيةًساىمتًفيًتمبيةًاحتياجاتًالقطاعًالصحيًالحكوميًالموجستيةًمثلًاألدويةًوالوقودً،ولكنًلمً
يمبيًالحتياجاتًالفعميةًلو ازرةًالصحةًمنًاألدويةًوالوقودًلسدًحاجةًالقطاعًالصحيًالحكوميًلمثلً
ىذهًالمستمزماتًو صوصاًًأنًىناكًحالتًتحتاجًاليًىذهًالمستمزماتًبشكلًمستمرًكمرضىًالكمىً
والسرطانً.أماًباقيًالفقراتًفكانتًمتوسطةًولكنًلمًترقيًلممستوىًالمطموبًلتمبيةًاحتياجاتًالقطاعً
الصحيًالحكوميًفيًقطاعًغزةًلتحسينًالقطاعًالصحيًالحكوميًلماًيعكسوًعمىًتحسينًالمؤشراتً
الصحيةًحيثًيوجدًىناكًعالقةًطرديةًماًبينًتحسينًالقطاعًالصحيًالحكوميًوالمؤشراتًالصحيةً
فكمماًحققتًالمساعداتًمتطمباتًالقطاعًالصحيًالحكوميًمنً اللًالدعمًلمبرامحًالتوعويةًوالسيطرةً
عمىًالمراضًالساريةًبالقطاعًوالمساىمةًفيًتمبيةًالحتياجاتًالموجستيةًمنًادويةًومعداتًووقودً
وف ًاحتياجات ًالقطاع ًالصحي ًالحكومي ًوليس ًوف ًسياسة ًمحددة ًمن ًقبل ًالداعم ًوايضا ًتضيي ً
فجوةًالفقرًكلًىذهًالعواملًتساعدًعمىًرف ًوتحسينًالمؤشراتًالصحيةًبقطاعًغزة.
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يرً ..نالحظ ًمن ًىذا ًالمحور ًأن ًقيمة ًالمتوسط ًالحسابي ًً 89.5بانح ار ًمعياري ًً 0925وبوزنً
وأ ًًا
نسبيًً،%5.حيثًتشيرًىذهًالقيمةًأن ًمعظمًأفرادًالدراسةًكانتًإجاباتيمًعمىًىذهًالفقرةًبالمحايدً
بدرجة ًكبيرة ًعمى ًالمحور ًالراب ًمما ًيعني ًبأن ًالمساعدات ًالتركية ًلبت ًاحتياجات ًالقطاع ًالصحيً
الحكوميً ًولكن ًلمًتساىمًفيًتحسينًالمؤشراتًالصحية ًمنًمعدلتًالفقرًوالعمرًالفتراضيًووض ً
برام ًلتحسينًنمطًالحياةًفيًقطاعًغزة.

 التحميل الكمي لمحاور الدراسة :
جدول رقم ( )28تحميل نتائج محاور الدراسة

1
2
3
4

الـفقـرة
دور المساعدات التركٌة فً تحسٌن مستوي الخدمات
الصحٌة الحكومٌة فً قطاع غزة
هل ساهمت المساعدات التركٌة فً تطوٌر قدرات الكوادر
البشرٌة العاملة فً وزارة الصحة
دور المساعدات التركٌة فً تحسٌن بٌئة البنً التحتٌة
لمرافق وزارة الصحة
تلبٌة المساعدات التركٌة الحتٌاجات القطاع الصحً
الحكومً و المساهمة فً تحسٌن المؤشرات الصحٌة
المتوسط الكمي

اٌّزىعظ اٌذغبثٍ

اٌىصْ إٌغجٍ

2.8

56%

3

60%

2.8

56%

2.95

59%

2.88

57.8%

شكلًرقمً(ً)02الوزنًالنسبيًلمحاورًالدراسة ً

ً
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يوضح الجدول رقم ( )38أن :
اإلجاباتًعمىًالمحورًاألولً(دورًالمساعداتًالتركيةًفيًتحسينًمستويًال دماتًالصحيةًالحكوميةً
فيًقطاعًغزة)ً،كانتًبمتوسطًحسابيًً802وبوزنًنسبيًً%58وىيًنتيجةًمتوسطةًويرج ًذلكًإليً
عشوائية ًالمساعدات ًوعدم ًديمومة ًالمساعدات ًالتركية ًحيث ًيزداد ًالدعم ًالتركي ًلمقطاع ًالصحيً
الحكوميًفيًأوقاتًالحروبًواألزماتًفقطًولًتوجدًإستراتيجيةًواضحةًلممساعداتًالتركيةًالمقدمةً
لمقطاع ًالصحي ًالحكومي ًوف ًاحتياجات ًومتطمبات ًالقطاع ًالصحي ًالحكوميً .أما ًاإلجابات ًعمىً
المحور ًالثاني ً(ىل ًساىمت ًالمساعدات ًالتركية ًفي ًتطوير ًقدرات ًالكوادر ًالبشرية ًالعاممة ًفي ًو ازرةً
الصحة)ً ،كانتًبمتوسطًحسابي ًً 2وبوزنًنسبيًً %80وىيًنتيجةًمتوسطةًويعزي ًذلك ًالىًتركيزً
المساعداتًالتركيةًلدعمًالجامعاتًوًالمؤسساتًالتعميميةًبالمنحًالدراسيةًوًلمًتيتمًبالكوادرًالبشريةً
العاممةًبو ازرةًالصحةًأسوة ًبباقيًالدولًكاألردنًوجميوريةًمصرًحيثًقدمواًً 028منحةًمنًأصلً
 ً 888منحةً،بينماًكانتًالمنحًالمقدمةًمن ًتركيا ًمنحتينًفقط ًوىذاًمؤشر ًقوي ًيؤكدًبأنوًلمًتساىمً
المساعداتًالتركيةًفيًتطويرًالكوادرًالبشريةًالعاممةًبو ازرةًالصحةًفيًقطاعًغزةًبالشكل ًالمطموبً.
بينما ًاإلجابات ًعمى ًالمحور ًالثالث ً(دور ًالمساعدات ًالتركية ًفي ًتحسين ًبيئة ًالبني ًالتحتية ًلمراف ً
و ازرة ًالصحة)ً ،كانت ًبمتوسط ًحسابي ًً 89.5وبوزن ًنسبي ًً %5.وىي ًنتيجة ًمتوسطة ًويرج ًذلكً
لىتمامًالمساعداتًالتركيةًبتوفيرًاألدويةًبنسبةًً%2592والميماتًالطبيةًوتقديمًسياراتًاإلسعا ً
بنسبةًً% 8295منًإجماليًالمساعداتًالتركيةًالمقدمةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًبينماًكانتًاإلنشاءات

وبنً تحتٌة بنسبة  %17.4و هذا ٌدل على أنه ًلمًيكنًىناكًالىتمامًالكافيًبإنشا

اتًجديدةًوبنً

تحتية ًجديدة ًتقدم ًلمقطاع ًالصحي ًالحكومي ًبقطاع ًغزة.أما ًاإلجابات ًعمى ًالمحور ًالراب ً(تمبيةً
المساعداتًالتركيةًلحتياجاتًالقطاعًالصحيًالحكوميًوالمساىمةًفيًتحسينًالمؤشراتًالصحية)ً،
كانتًبمتوسطًحسابيًً 208وبوزنًنسبيًً%56وىيًأيضاًنتيجةًمتوسطةًألنوًأيًزيادةًأوًتحسنً
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فيًالمحاورًالسابقةًينعكسًايجابياًعمىًالمؤشراتًالصحيةًبقطاعًغزةً .بينماًكانًالمتوسطًالحسابيً
ًً
فضةًنوعا ًما ًمقارنةًبالدول ًالمانحة ًاأل رىً
الكميًلممحاور ًً 8922وبنسبة ًً %5292وىيًنتيجةًمن
ً
وىذا ًما ًأكدتو ًالدراسة ًحيث ًكانت ًالمساعدات ًالتركية ًتحتل ًالمرتبة ًالثاني ًعشر ًفي ًترتيب ًالدولً
المانحةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًويعزىًذلكًإليًعدمًالتنسي ًوالعشوائيةًوعدمًالديمومةًفيًتقديمً
المساعداتًالتركيةًواقتصرتًالمساعداتًالتركيةًفقطًفيًأوقاتًاألزماتًوالحروبًعمىًقطاعًغزةً
واىمال ًعدة ًجوانب ًفي ًاحتياجات ًالقطاع ًالصحي ًمن ً(إنشا ات ًجديدة ًوتطوير ًكوادر ًالبشرية ً)ً
والتركيزًعمىًجوانبًأ ريًمنً(أدويةًوميماتًطبيةً)ًكلًىذهًالعواملًأدتًإليًظيورًىذاًالنتيجةً
المن فضة ًلممساعدات ًالتركية ًلمقطاع ًالصحي ًالحكومي ًبقطاع ًغزةً .كما ًأن ًالمساعدات ًالتركيةً
اىتمت ًبدعم ًالمؤسسات ًاألىمية ًبدرجة ًأكبر ًمن ًالقطاع ًالصحي ًالحكومي ًمما ًسبب ًضع ً
لممساعداتًالتركيةًاتجاهًالقطاعًالصحيًالحكومي.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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تحميل نتائج األسئمة الكمية (االختيار المتعدد)-:
*( طبيعة ،أنواع ،اتجاىات ومصادر المساعدات التركية لمقطاع الصحي الحكومي)

جدول رقم()29
م

المؤشرات

1

مصادر المساعدات التركٌة

2

ٌنصب االهتمام األكبر للمساعدات التركٌة

3

نوع المساعدات التركٌة للقطاع

4

تقدٌرات حجم المساعدات التركٌة

5

هل تعتقد أن القطاع الصحً الحكومً
ٌعانً من عجز مالً

6

كٌف تصف هذا العجز

7

حدد سبب العجز المالً

8

المساعدات التركٌة تأتً لوزارة الصحة

9

المعاٌٌر التً تستند إلٌها آلٌة
المساعدات التركٌة

اإلجابات
مؤسسات حكومٌة
مؤسسات غٌر حكومٌة
مؤسسات خٌرٌة أهلٌة
تبرعات شخصٌات
مجموعات شعبٌة
رعاٌة ثانوٌة
خدمات الرعاٌة األولٌة الصحٌة
اغاثٌة
خدمات تأهٌلٌة
تطوٌر قدرات الكوادر البشرٌة
إٌجاد بنً تحتٌة
البحث العلمً الصحً
أدوٌة و مستلزمات طبٌة
أجهزة و معدات طبٌة
إنشاءات
تنموي
اغاثً
دعم موازنة
نقدٌة
برامج بناء قدرات و تعلٌم
اقل من  5ملٌون دوالر
من  5ملٌون دوالر –  10ملٌون دوالر
 10ملٌون دوالر –  20ملٌون دوال
 20ملٌون دوالر فأكثر
نعم
ال
أحٌانا ً
دائم
متقطع
محدودٌة كفاٌة الموازنة السنوٌة المخصصة
الصحً الحكومً
عدم استغالل الموارد المالٌة بكفاءة و فاعلٌة

10

هل واجهتكم مشكلة فً التعامل
مع المساعدات التركٌة

عدم كفاٌة حشد المساعدات الخارجٌة و
السٌما التركٌة منها
نتٌجة لتوسع برامج و خدمات وزارة الصحة
المقدمة للجمهور
مباشرة (من المانح للوزارة)
غٌر مباشرة (عدة قنوات
وجود رؤٌة مشتركة
حاجة الوزارة
ضرورة توفٌر خدمة صحٌة محددة
الخبرة الطوٌلة للوزارة و سمعتها
احترام الممول ألنظمة الوزارة
نعم
ال
مالٌة
قانونٌة

11

ما هً المشاكل التً واجهتكم

إدارٌة
فنٌة و تقنٌة
تداخل فً األنشطة

ما هً العوامل و التحدٌات التً
تؤثر على المساعدات التركٌة
12

تحدٌات دٌموغرافٌة و اجتماعٌة
تحدٌات دٌموغرافٌة و اجتماعٌة
اقتصادٌة و مالٌة
عوامل مؤسساتٌة
تحدٌات صحٌة وبائٌة
عدم تعاون و مشاركة المجتمع المحلً و
الجمهور
غٌاب الرؤى والتنسٌق آللٌات وإجراءات
المساعدات الخارجٌة
ضعف الجهات التركٌة فً إدارة عملٌة
المساعدات بنجاح و شفافٌة
جمٌع ما سبق
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نعم
التكرارات

النسبة%

102
81
66
3
8
30
28
93
15
33
47
0
98
108
39
9
28
1
27
10
70
29
24
16
121
2
14
117
20

%74.5
%59.1
%48.2
%2.2
%5.8
%21.9
%20.4
%67.9
%10.9
%24.1
%34.3
%0
%71.5
%78.8
%28.5
%6.6
%20.4
%0.7
%19.7
%7.3
%51.1
%21.2
%17.5
%11.7
%88.3
%1.5
%10.2
%85.4
%14.6

100

%73

43

%31.4

34

%24.8
83

%60.6

115
35
31
86
32
17
6
21
116
1
1
6

%83.9
%25.5
%22.6
%62.8
%23.4
%12.4
%4.4
%15.3
%84.7
%0.7
%0.7
%4.4

17

%12.4

1
43
71
39
23
9

%0.7
%31.4
%51.8
%28.5
%16.8
%6.6

9

%6.6

59

%43.1

8

%5.8

23

%16.8

يشير الجدول رقم ( )39أن :
نتيجة ًالفقرةًاألولىً(مصادر ًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحي ًالحكومي) ًوالمكونةًمن ً5إجاباتً،
كانتًأعميًاإلجابات ً(مؤسساتًحكومية)ًبتكرارًً 008وبوزنًنسبيًً،%2295يميوً(مؤسساتًغيرً
حكومية)ًبتكرارًً20وبوزنًنسبيًً،%5.90أماًاقلًاإلجاباتًتكرًًاراًوىيً(تبرعاتًش صية)ًبتكرارًً2
وبوزنًنسبيًً .%898بينماًاإلجاباتًعمىًالفقرةًالثانيةً(الىتمامًًاألكبرًلممساعداتًالتركيةًلمقطاعً
الصحيًالحكوميًفيًقطاعًغزة) ًوالمكونةًمنًً 2إجاباتً ،كانتًاعميًاإلجاباتً(اغاثية)ًبتكرارًً.2
وبوزنًنسبيًً ،%829.يمييا ً(إيجادًبنيةًتحتية)ًبتكرارًً 22وبوزنًنسبيًً ،%2292أماًاقلًاإلجاباتً
تكرًًاراًوىيً(تبرعاتًش صية)ًبتكرارًً 2وبوزنًنسبيًً ،%898أماًاقلًاإلجاباتًتك ارراًوىيً(البحثً
العممي ًالصحي) ًبتكرار ًً 0وبوزن ًنسبي ًً .%090أما ًنتيجة ًاإلجابات ًعمى ًالفقرة ًالثالثة ً(نوعً
المساعدات ًالتركية ًلمقطاع ًالصحي ًالحكومي ًفي ًقطاع ًغزة) ًوالمكونة ًمن ًً 2إجاباتً ،كانت ًأعمىً
اإلجاباتً(أجيزةًوًمعدات)ًبتكرارًً.2وبوزنًنسبيًً،%829.يميياً(أدواتًومستمزماتًطبية)ًبتكرارً
ار ًوىي ً(دعم ًالموازنة) ًبتكرار ًً 0وبوزن ًنسبيً
ً .2وبوزن ًنسبي ًً ،%2292أما ًاقل ًاإلجابات ًتكرًًا
ً .%0.2وكانت ًالجابات ًعمى ًالفقرة ًالرابعة ً(تقديرات ًحجم ًالمساعدات ًالتركية ًلمقطاع ًالصحيً
الحكومي ًلمسنوات ً(ً )8008ً –ً 8008والمكونة ًمن ًً 2إجاباتً ،كانت ًأعمى ًاإلجابات ً(اقل ًمن ًً5
مميونًدولر)ًبتكرارًً 20وبوزنًنسبيًً ،%5090يميياً(منًً 5مميونًدولر– ًً 00مميونًدولر)ًبتكرارً
ً 8.وبوزنًنسبيًً ،%8098أماًأقلًاإلجاباتًتكرًًاراًوىيً(ً 80مميونًدولرًفأكثر)ًبتكرارً 08وبوزنً
نسبي ًً .%0092واوضحت ًاإلجابات ًعمى ًالفقرة ًال امسة ً(ىل ًتعتقد ًأن ًالقطاع ًالصحي ًالحكوميً
يعانيًمنًعجزًماليًفيًالفترةًالحالية) ًوالمكونةًمنًً 2إجاباتً ،كانت ًأعمى ًاإلجابات ً(نعم)ًبتكرارً
يميياً(أحيانا)ًبتكرارًً02وبوزنًنسبيًً،%0098أماًاقلًاإلجاباتًتكرًًاراً
ً080وبوزنًنسبيًً،%2292
ً
وىيً(ل)ًبتكرارًً8وًبوزنًنسبيًً.%095بينماًكانتًاإلجاباتًعمىًالفقرةًالسادسةً(كي ًتص ًىذاً
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العجز) ًوالمكونةًمنًإجابتينً ،كانتًأعمى ًاإلجابات ً(دائم)ًبتكرارًً 002وبوزنًنسبيًً ،%2592يميياً
(متقط )ًبتكرارًً 80وبوزنًنسبيًً .0298أماًاإلجاباتًعمىًالفقرةًالسابعة ً(حددًسببًالعجزًالماليً
لمقطاعًالصحيًالحكوميًفيًالفترةًالحالية) ًوالمكونة ًمنًً 2إجاباتً ،كانت ًأعمى ًاإلجابات ً(محدوديةً
كفايةًالموازنةًالسنويةًالم صصةًمنًالحكومةًلمقطاعًالصحيًالحكومي)ًبتكرارًً 000وبوزنًنسبيً
ً،%22يمييا(التوس ًبرام ًو دماتًو ازرةًالصحةًالمقدمةًلمجميور)ًبتكرارًً22وبوزنًنسبيًً،%8098
ارجيةًولسيماًالتركيةًمنيا)ًبتكرارًً22
ً
أماًأقل ًاإلجاباتًتكرًًاراًوىيً(عدم ًكفايةًحشدًالمساعداتًال
وبوزنًنسبيًً .%8292كماًانًاإلجاباتًعمىًالفقرةًالثامنة ً(المساعداتًالتركيةًتأتيًلو ازرةًالصحةً
عبرًآلية)ًوالمكونةًمنًإجابتينً،كانتًأعمىًاإلجاباتً(مباشرةًمنًالمانحًلمو ازرة)ًبتكرارًً005وبوزنً
نسبي ًً ،%229.يمييا ًغير ًمباشرة ً(عدة ًقنوات) ًبتكرار ًً 25وبوزن ًنسبي ًً .%8595بينما ًاإلجاباتً
عمىًالفقرةًالتاسعة ً(المعاييرًالتيًتستندًإليياًآليةًالمساعداتًالتركية) ًوالمكونةًمنً5إجاباتً ،كانتً
أعمى ًاإلجابات ً(حاجةًالو ازرة)ًبتكرارًً 28وًبوزنًنسبيًً ،%8892يميياً(ضرورةًتوفيرً دمةًصحيةً
محددة)ًبتكرارًً28وبوزنًنسبيًً،%8292أماًأقلًاإلجاباتًتكرًًاراًوىيً(احترامًالممولًألنظمةًالو ازرةً
)ًبتكرارًً ً8وبوزنًنسبيًً.%292وكانتًاإلجاباتًعمىًالفقرةًالعاشرةً(ىلًواجيتكمًمشكمةًفيًالتعاملً
م ًالمساعداتًالتركية) ًوالمكونةًمنًإجابتينً ،كانت ًأعمى ًاإلجابات ً(ل)ًبتكرارًً 008وبوزنًنسبيً
ً ،%8892أماًأقل ًاإلجاباتًتكرًًاراًوىيً(نعم)ًبتكرارًً 80وبوزنًنسبيًً .%0592بينماًالجاباتًعمىً
الفقرةًالحاديًعشرً(فيًحالةًكانتًاإلجابةًفيًالسؤالًرقمًً00بنعمً،ىلًكانتًمشاكل)ًوالمكونةًمنً
ً 5إجاباتً ،كانت ًأعمى ًاإلجابات ً(فنيةًوًتقنية)ًبتكرارًً 02وًبوزنًنسبي ًً ،%0892يميياً(إدارية)ً
ار ًوىي ً(ماليةً ،قانونيةً ،تدا ل ًفي ًاألنشطة)ً
بتكرار ًً 8وبوزن ًنسبي ًً ،%292أما ًاقل ًاإلجابات ًتكرًًا
بتكرارًً 0لكلًإجابة ًوًبوزنًنسبيًً .%092وا ي اًر ًكانتًالجاباتًعمىًالفقرةًالثانيًعشرً(ماًىيً
العواملًوالتحدياتًالتيًتؤثرًعمىًالمساعداتًالتركيةًالمقدمةًلمقطاعًالصحيًالحكومي)ًوالمكونةًمنً
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ً 5إجاباتً ،كانت ًأعمى ًاإلجابات ً(تحدياتًديموغرافيةًواجتماعية)ًبتكرارًً 20وبوزنًنسبيًً،%5092
يمييا(غيابًالرؤىًوالتنسي ًآللياتًواج ار اتًالمساعداتًال ارجية)ًبتكرارًً5.وبوزنًنسبيًً،%2290
أماًأقل ًاإلجاباتًتكرًًاراًوىيً(ضع ًالجياتًالتركيةًفيًإدارةًعمميةًالمساعداتًبنجاحًوًشفافية)ً
بتكرارًً2وبوزنًنسبيً.%592
شكلًرقمً(ً)0.يوضحًنوعًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًالحكومي

ً

ثالثاً :التحميل الكيفي (األسئمة المفتوحة) :
ىناك ًعدة ًمقترحات ًلزيادة ًكفا ة ًوفعالية ًالمساعدات ًالتركية ًلمقطاع ًالصحي ًالحكومي ًمن ً اللً
األسئمة ًالكيفية ًالمفتوحة ًتبين ًأن ًأكثر ًاإلجابات ًكانت ًتعزيز ًالتواصل ًالفعال ًم ًالجيات ًالتركيةً
المانحة ًلتوفير ًاحتياجات ًالقطاع ًالصحيًالحكوميً،يميياًأن ًيكون ًالدعم ًوف ًاحتياجات ًومتطمباتً
القطاعًالصحيًوًوض ً طةًشاممةًورؤيةًإستراتيجيةًلكيفيةًإدارةًالمساعداتًولبدًمنًوجودًزياراتً
أيضاًتسييل ًمرور ًالمساعدات ًعبر ًمعابر ًالقطاعً
رسمية ًإلي ًتركيا ًلبحث ًمتطمبات ًالقطاع ًالصحيًو ً
وأما ًعمى ًصعيد ًو ازرة ًالصحة ًفكان ًىناك ًمقترح ًحول ًتفعيل ًأكبر ًإلدارة ًالتعاون ًالدولي ًلحشدً
المساعدات ًألنيا ًتعتبرًحمقة ًالوصل ًبين ًو ازرةًالصحة ًوبين ًالعالمًال ارجيً ،بينما ًكانتًاإلجاباتً
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األقل ًحول ًالىتمام ًبإنشا ًمشاري ًصحية ًوتعميميةً ،وكل ًىذه ًالمقترحات ًمن ًشأنيا ًزيادة ًكفا ةً
وفعاليةًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًفيًقطاعًغزةً.بينماًىناكًالعديدًمنًالجياتً
المانحةًالتركيةًسوا ًلمقطاعًالصحيًالحكوميًوغيرًالحكوميًبقطاعًغزةً،وتبينًمنً اللًاألسئمةً
المفتوحةًأنًمنًأىمًالجياتًالتركيةًالمانحةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًىيًالحكومةًالتركيةًمماًيدلً
أيضاًاألميرًالتركيًوالياللً
وجودًأىدا ًمشتركةًبينًالحكومتينًلتطويرًالقطاعًالصحيًالحكوميًو ً
األحمرًالتركيًوأسطولًالحريةًوسفينةًمرمرهًكلًىذهًالجياتًالداعمةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًإنماً
تعبرًعنًمدىًالترابطًالتاري يًبينًالشعبينًالتركيًوالفمسطينيًومدىًاىتمامًالمجتم ًالتركيًحكومةًً
صوصا ًبعد ًالحصار ًوالحروب ًالتي ًفرضو ًالحتالل ًاإلسرائيمي ًعمىً
وشعبا ًبالقضية ًالفمسطينية ًو
ً
ً
قطاعًغزةًمماًأديًإليًتدىورًالقطاعًالصحيًالحكوميًفيًقطاعًغزةً،وكانتًمنًضمنًالجياتً
المانحةًالتركيةًمؤسساتًأىميةًوحقوقيةًتركيةًوىيً(تيكاً،IHH ،ياردمًاليً،السالمًوالتضامنً،اإلغاثةً
التركية) ًكان ًليا ًدور ًفي ًتقديم ًالمساعدات ًلمقطاع ًالصحي ًالحكومي ًوىذا ًيدل ًعمى ًمدى ًاىتمامً
المؤسساتًاألىميةًالتركية ًبالقطاعًالصحيًالحكوميًفيًقطاعًغزةً.واىتمتًالجياتًالمانحةًالتركيةً
لمقطاعًالصحيًالحكوميًبتقديمًالعديدًمنًالمساعداتًالمتنوعةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًحيثًكانً
النصيبًاألكبرًمنًالمساعداتًالتركيةًالمقدمةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًىيًمنًاألدويةًوالميماتً
صوصاًأنًالقطاعًالصحيًالحكوميًعانىًمنًالحصارًالمفروضًعمىًقطاعًغزةًمنًشحً
الطبيةًو
ً
األدويةًوالميماتًالطبيةًلالزمةًلمقطاعًالصحيًالحكوميً،يميياًالوفودًالطبيةًالتيًزارتًمستشفياتً
و ازرةًالصحةًوأجرتًالعديدًمنًالعممياتًالنوعيةًوعممتًعمىًتدريبًبعضًالكوادرًالبشريةًالعاممةً
ةً،وقدمتًأيضاًالمساعداتًالتركيةًاألجيزةًالطبيةًالحديثةًحتىًتتمكنًو ازرةًالصحةًمنً
بو ازرةًالصح
ً
مواكبةًالتطويرًالطبيًالعالميًوقامتًالمساعداتًالتركيةًبتوفيرًً 5سياراتًإسعا ًفيًعامًً800.
لماًعانتوًو ازرةًالصحةً اللًحربًالفرقانً،وقامتًأيضاًبتقديمًالمستمزماتًالطبيةًواألثاثًلمقطاعً
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الصحيًالحكوميًبقطاعًغزةًىذاًماًعبرًعنوًالسؤالًالكيفيًالمفتوحًحولًأىمًالمساعداتًالتركيةً
المقدمةًلمقطاعًالصحيًالحكوميً.كماًوعبرًالسؤالًالكيفيًالمفتوحًحولًالعديدًمنًعناصرًالضع ً
لممساعدات ًالتركية ًلمقطاع ًالصحي ًالحكومي ًحيث ًاتجيت ًاإلجابات ًنحو ًالعوامل ًالسياسية ًبسببً
الحصارًالذيًاثرًسمباً ًفيًحجمًالمساعداتًبشكلًعامًوالمساعداتًالتركيةً اصةًلمقطاعًالصحيً
الحكوميً،وأيضاًاإلعاقاتًالذيًفرضياًالحتاللًاإلسرائيميًعمىًالمعابرًوالبعدًالجغرافيًبينًدولةً
تركياًوحدودًقطاعًغزةً،وعدم ًالديمومة ًلممساعدات ًالتركيةًأديًاليًالتأثيرًالسمبيًلتمكًالمساعداتً
وأنًعدمًوجودًتنسي ًيؤديًإليًعشوائية ًالمساعداتًبينًالقطاعًالصحيًالتركيًوالقطاعًالصحيً
الحكوميًفيًقطاعًغزةًمماًيؤثرًسمباً ًعمىًحجمًالمساعداتًالتركيةً،أماًمنًأىمًعناصرًالقوةًفيً
المساعدات ًالتركية ًفكانت ًمعظم ًاإلجابات ًتقول ًبأن ًالسياسة ًالتركية ًفي ًدعم ًالقضية ًالفمسطينيةً
والشعبًالفمسطينيً،وىذاًيؤكدًماًذكرًسابقًاًأنًمدىًالترابطًالشعبيًوالتعاط ًم ًالقضيةًالفمسطينيةً
منًقبلًالحكومةًالتركيةً،لماًوفرتوًمنًبعضًاحتياجاتًلمقطاعًالصحيًوقتًاألزماتًوالحروبًالتيً
أيضاً
أيضا ًفي ًحرب ًالثمانية ًأيام ًعمى ًقطاع ًغزةً ،و ً
شيدىا ًقطاع ًغزة ًو اصة ًفي ًحرب ًً 8002و ً
الرؤى ًالناجحة ًلصناع ًالقرار ًفي ًالحكومة ًالتركيةًاستطاعتًأنًتدعمًالقطاعًالصحيًالحكوميًفيً
قطاع ًغزة ًبالمساعدات ًو اصة ًفي ًوقت ًالحروب ًواألزمات ًالتي ًفرضيا ًالحتالل ًالسرائيمي ًعميً
قطاعًغزةًمماًأثرًعمىًالقطاعًالصحيًالحكومي.
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الفصــــــل الســــــادس
النتائج والتوصيات
المبحث األول :النتائج.
المبحث الثاني :التوصيات.
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المبحث األول
النتــــائــــج
 تعتبر ًالمؤسسات ًالحكومية ًالتركية ًمن ًأقوى ًمصادر ًالمساعدات ًالتركية ًالمقدمة ًلمقطاع ًالصحيً
الحكوميًبقطاعًغزة.
 ىناك ًاىتمام ًكبير ًلممساعدات ًالتركية ًتد ل ًعمى ًشكل ًمساعدات ًإغاثية ًلمقطاع ًالصحيً ً
الحكوميًكاألدويةًوالمستمزماتًالطبية.
 تد لًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًبشكلًكبيرًمنًاألجيزةًًوالمعداتًالطبيةًواألدويةً
والمستمزماتًالطبيةً،بينماًلتقدمًالمساعداتًالتركيةًالدعمًلموازنةًالقطاعًالصحيًالحكومي.
 تقدر ًالمساعدات ًالتركية ًلمقطاع ًالصحي ًالحكومي ًبقطاع ًغزة ًما ًبين ًً 00-5مميون ًدولر ً اللً
األعوامًمنً.ً8008-800.
 تقدرًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًاألىميًبقطاعًغزةًماًبينًً 080-000مميونًدولرً اللً
األعوامًمنً.ً8008-8002
 ىناكًعجزًماليًودائمًفيًموازنةًالقطاعًالصحيًالحكوميًبسببًمحدوديةًكفايةًالموازنةًالسنويةً
الم صصةًمنًالحكومةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًبقطاعًغزة.
 تأتيًالمساعداتًالتركيةًلو ازرةًالصحةًبقطاعًغزةًبشكلًمباشرًًوغيرًمباشرًعبرًعدةًقنواتً.
 تعتبر ًالتحديات ًالديموغرافية ًوالجتماعية ًوغياب ًالرؤى ًوالتنسي ًآلليات ًواج ار ات ًالمساعداتً
ال ارجيةًمنًأىمًالعواملًالتيًتؤثرًعمىًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًبقطاعًغزة.
 المساعداتًالتركيةًساىمتًبشكلًكبيرًوبارزًفيًتقديمًال دماتًالصحيةًفيًوقتًاألزماتًوالظرو ً
الطارئةًالتيًشيدىاًالقطاعًالصحيًالحكوميًبقطاعًغزة.
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 ىناكًدورًلممساعداتًالتركيةًفيًتحسينًمستوىًال دماتًالصحيةًالحكوميةًفيًقطاعًغزةً،ولكنًلمً
تمبيًاحتياجاتًو ازرةًالصحةًلتقديمً دماتًصحيةًأفضلًلمواطنيًالقطاعًً.
 و ازرةًالصحة ًفيًقطاع ًغزةًبحاجةًماسةًلممساعداتًالتركيةًوتوجيياًلتطويرًالكوادرًالبشريةًالعاممةً
فيًالقطاعًالصحيًالحكوميًولماًلوًأثرًايجابيًعمىًنوعيةًال دمةًالمقدمةًلممواطنين.
 القطاعًالصحيًالحكوميًفيًقطاعًغزةًبحاجةًلتكثي ًالمساعداتًالتركيةًباتجاهًتحسينًبيئةًالبنيً
ةًفيًتزيدًكبير.
ًا
صوصاًأنًعددًسكانًقطاعًغز
ًً
التحتيةًلمواف ًو ازرةًالصحةًو
 تعتبر ًالعوامل ًالسياسية ًوالحصار ًومشاكل ًالمعابر ًالحدودية ًلقطاع ًغزة ًوعدم ًديمومة ًالمساعداتً
التركيةًمنًأىمًنقاطًالضع ًلممساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًالحكومي.
 تعتبرًالسياسةًالتركيةًوالتضامنًالشعبيًالتركيًفيًدعمًالقضيةًالفمسطينيةًمنًأىمًنقاطًالقوةًفيً
ًايجابيا ًعمى ًحجم ًونوع ًالمساعدات ًالتركيةً
ًً
المساعدات ًالتركية ًولسيما ًأن ًىذه ًالمساعدات ًتؤثر
لمقطاعًالصحيًالحكوميً.
 كانت ًنسبة ًالمساعدات ًالتركية ًً %0.22من ًإجمالي ًالمساعدات ًالمقدمة ًلمقطاعًالصحي ًالحكوميً
حيثًكانتًأعمىًنسبةًمنًاألدويةً ،يمييا ًسياراتًاإلسعا ً ،يمييا ًالميماتًالطبية ًوىذاًيعتبرًمستوىً
ًمقارنةًبالد ًولًالمانحةًاأل ًرى.
ً
ضعي
 اتفقت ًالدراسة ًم ًدراسة ًحسانً ،سمر8000(.م)ً .الدور ًالتنموي ًالتركي ًفي ًالراضي ًالفمسطينيةً
المحتمة ًفي ًظل ًحزب ًالعدالة ًوالتنمية ًًً 8000-8008والذي ًكان ًمن ًأىم ًنتائجيا ًبان ًالمساعداتً
التركيةًشكمتًماًنسبتوًً%8902منًاجماليًالمساعداتًالدولية ًلجمي ًالقطاعاتًلمشعبًالفمسطينيً
فيًالضفةًوغزةًً.
 اتفقت ًالدراسة ًم ًدراسة ًال الديً ،محمد8008(.م) .إسيامات التمويل الدولي في تطوير النظام
الصحي الفمسطيني بالتركيز عمى المؤسسات الصحية غير الحكومية العاممة في محافظات قطاع
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غزةًوًالذيًكانًمنًأىمًنتائجياًبأنًالمساعداتًالدوليةًلممؤسساتًغيرًالحكوميةًالصحيةًشكمتًماً
نسبتوًً%82928وىذاًيؤكدًمديًاعتمادًالقطاعًالصحيًغيرًالحكوميًعمىًالمساعداتًالدوليةًكماً
اثبتتوًالدراسةًبانًالقطاعًالصحيًالحكوميًقائمًبنسبةًً%2090عمىًالمساعداتً.
 كانًإجماليًالمساعدات ًالمقدمة ًلمقطاعًالصحيًالحكوميًبقطاعًغزةًعمىًمدارًستةًأعوامًالسابقةً
تقدرً(ً)1,306,599,426شيكلً،بينماًكانتًأعمىًنسبةًتبرعًفيًعامًً8008بنسبةً.%8298
 اىتمام ًالدول ًالمانحة ًفي ًتقديم ًالمساعدات ًلمقطاع ًالصحي ًالحكومي ًباألدوية ًواإلنشا ات ًوالبنيً
التحيةً اللًستةًأعوامًالسابقةً.
 تغطيًالحكومةًفيًقطاعًغزةًماًنسبتوًً%08منًنفقاتًالقطاعًالصحيًالحكوميً اللًاألرب ًأعوامً
السابقةً،بينماًتغطيًاإليراداتًماًنسبتوًً%89.منًنفقاتًالقطاعًالصحيًالحكومي.
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المبحث الثاني
التوصيــــــات
 تعزيزًالكتفا ًالذاتيًوتقميلًالعتمادًعمىًالمانحين ًمنً اللًتنوي ًمصادرًالو ازرةًالماليةً
والحثًعمىًمشاري ًاستثماريةًلدرًمواردًمستدامة.
 رف ًمستوى ًالوعي ًوالمعرفة ًلإلدارة ًالرئيسيةًفيًالقطاعًالصحيًفيًمسائل ًالتمويل ًالدوليً
لمقطاعًالصحيًالحكوميًواطالعيمًعمىًالعالقاتًم ًالجياتًالمانحةًمنً اللًتفعيلًدورً
إدارةًالتعاونًالدوليًفيًالو ازرةً.
 تعزيزًالتنسي ًوالتكاملًوالستفادةًمنًالمواردًالكامنةًفيًالمنظماتًغيرًالحكوميةًوالقطاعً
الصحيًال اصً.
 توفيرًميزانيةًأساسيةًمنًالحكومةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًواعطاؤهًأولويةًقصوى.
 تعزيزًالتواصلًلمقطاعًالصحيًالحكوميًوالقطاعًالصحيًالتركيًفيًدعمًالقطاعًالصحيً
الحكومي.
 تطويرًالعالقاتًال ارجيةًلمقطاعًالصحيًمنً اللًالنفتاحًعمىًالقطاعاتًالصحيةًالعربيةً
والدوليةً ًوفتحًمكاتبًتنسي ًبينًالطرفين.
 تعزيزًالت طيطًالستراتيجيًطويلًاألمد ًذاتًالطاب ًالتنموي ًمنً اللًدعمًإنشا ًمشاري ً
جديدةًلمقطاعًالصحيًالحكوميًلضمانًديمومةًوجودةًلم دماتًالصحيةً.
 زيادة ًدعم ًتطوير ًالكوادر ًالبشرية ًفي ًمجالت ًالت صص ًوالت صصات ًالدقيقة ًمن ً اللً
البتعاثًال ارجيً.
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 إعادةًالنظرًفيًاألنظمةًالماليةًالصحيةًالحاليةًوتطويرىاًبماًيتناسبًم ًالواق ًًوالبحثًفيً
ططًاستثماريةًتزيدًمنًمواردًو ازرةًالصحةًالمالية.
 إعداد ًنظام ًلمسيطرة ًوالحد ًمن ًال دمات ًالصحية ًالمكمفة ًمثل ًالعالج ًبال ارج ًوالعممياتً
الجراحيةًالت صصية.
 الىتمام ًبتمويل ًالبني ًالتحتية ًالصحية ًلتوفير ًال دمات ًالصحية ًلممواطنين ًفي ًظل ًالزيادةً
السكانيةًالسنوية.
 استقطاب ًالكفا ات ًالبشرية ًالمت صصة ًفي ًت صصات ًنادرة ًمن ًكافة ًالدول ًالعربيةً
واألوروبية ًلتبادل ًال برات ًوتدريب ًالطواقم ًالطبية ًالمحمية ًودعم ًالبرام ًالت صصية ًمثلً
دماتًاألورامًوًزراعةًالكميًوانشا ًمنشاتًلصناعةًالمستمزماتًالصحيةًوالدوائية.
 ضرورةًوض ًاستراتيجياتًتتضمنًرؤىًًوأىدا ًمشتركةًماًبينًالممولًالتركيًوو ازرةًالصحةً
الفمسطينيةًلتمبيةًاحتياجاتًالقطاعًالصحيًالحكوميًوأولوياتًالمجتم ًالفمسطيني.
 أىمية ًتعزيز ًعنصر ًالبحث ًالصحي ًالعممي ًضمن ًآلية ًتقديم ًالمساعدات ًالتركية ًلمقطاعً
بطًالجامعاتًوالمراكزًالبحثيةًالتركيةًبالمؤسساتًالصحيةًالفمسطينية.
ً
الصحيًور
 تعزيزًالتواصلًالفعالًم ًالجياتًالمانحةًالتركيةًلتوفيرًإحتياجاتًالقطاعًالصحيًالحكوميً
لزيادةًكفا ةًوفاعميةًالمساعداتًالتركيةًلمقطاعًالصحيًالحكومي.
 تدشينًاتفاقيةًحولًعالجًمرضيًقطاعًغزةًبالمستشفياتًالتركيةًوف ًآليةًومحدداتًيتال مً
م ًالوض ًالصحيًالراىنًفيًقطاعًغزةًلتحسينًنمطًالحياةً.
 دعوة ًالباحثين ًوالدارسين ًباج ار ًالدراسات ًحول ًدور ًالمساعدات ًالتركية ًفي ًدعم ًالقطاعً
الصحيًاألىميًفيًقطاعًغزةًوالقطاعاتًاأل ريً.
ً
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المراجع والمصادر
المراجع العربية -:
أوالً  :الكتب-:
اإلسكندرية:الدارً
ً
 ًأبو ًقح ً ،عبد ًالسالم8002(.م)ً .إدارة األعمال الدولية ،دراسات وبحوث ميدانيةً .الجامعيةًلمطباعةًوالنشرًوالتوزي ً .
اشتيةً،حمد؛ًوآ رين8008(.م) .القروض األجنبية ودورىا في التنمية االقتصادية في فمسطين(.طً.)8رامًاهللً:بكدارً.
اوزكان؛ ًبنجي؛ ًجنسر8002(.م)ً .التصورات العربية لتركيا وانحيازىا إلى "إسرائيل" ...بين مظالماألمس ومخاوف اليوم .أبوًظبيً:مركزًاإلماراتًلمبحوثًوالدراساتًاإلستراتيجيةً.
اوغموً ،أحمد8000(.م).العمق االستراتيجي موقع تركيا ودورىا في الساحة الدوليةً .بيروت :مركزًالجزيرة لمدراسات والدار العربية لمعموم ناشرون.
ًً-البرادعيً،ليمىً 8000ً (.م)ً .قضايا إدارية – إدارة المعونات الخارجية الموجية إلى مجال البيئة في
دارساتًواستشاراتًاإلدارةًالعامةً .
مصرً.القاىرةً:مركزً ً
البطري ً،أحمد8002(.م8002-م)ً.السياساتًالدوليةًفيًالماليةًالعامة.السكندرية:الدارًالجامعيةً .بكري ،كامل.)1994(.التمويل الدولي.اإلسكندرية :مؤسسة شياب الجامعية لمطباعة والنشرً .توفي ،حسن1982(.م).التمويل واإلدارة المالية في المشروعات التجارية.القاىرة:الييئة ًالعامة ًلشؤونًالمطاب ًالميريةً .
الحاجً،طار 8000(.م) .مبادئ التمويل(ً.طًً.)8عمانً:دارًصفا ًلمنشرًوالتوزي ً.-الحاجً،طار 8000(.م).مبادئ التمويل.عمان:دارًصفا ًلمنشرًوًالتوزي .

177

الحسنيً،عرفات0...(.م).التمويل الدولي.األردنً:دارًمجدلويًلمنشر.حشيشً،عادل8000ً(.م).العالقات االقتصادية الدولية.اإلسكندرية:دارًالجامعةًالجديدةًلمنشرً .حميدً ،محمد0..2(.م).التمويل واإلدارة المالية في منظمات األعمال ،تقييم األداء والتخطيط الماليوتقييم األصول وأسواق رأس المال و مصادر التمويل.القاىرةً:دارًالنيضةًالعربيةًلمطباعةًوالنشرً .
حناويً،محمد8000(.م).اإلدارة المالية و التمويل.اإلسكندريةً:الدارًالجامعية.حنفيً،عبدالغفار8008(.م).أساسيات التمويل واإلدارة المالية.اإلسكندريةً:دارًالجامعةًالجديدةًلمنشر. م ً،فميح8002(.م).التمويل الدولي.عمان:مؤسسةًالو ار ًلمنشرًوالتوزي . ميلً،سامي8005(ً.م).االقتصاد الدوليً.القاىرةً:دارًالنيضةًالعربيةً ً.الدايةً ،وائلً .)8008(.قياس مدى قدرة العاممين في وزارة المالية عمى إدارة التمويل الدولي وتوجيونحو التنمية االقتصادية واالجتماعية.غزةً:مجمةًالجامعةًاإلسالميةً .
دغمسً ،عيناني.)8000(.معاناة المريض الفمسطيني تحت االحتالل ال"إسرائيل"ي.بيروتً :مركزًالزيتونيةًلمدراساتًوالستشاراتً.
الراوي ً،الد؛ًوآ رونً8008ً(.م)ً.نظرية التمويل الدوليً.األردنً:دارًالمناى ًلمنشرًوالتوزي ً.سعدً،وائل.)8008(.حصار الشعب الفمسطيني ومحاوالت إسقاط حكومة حماس.بيروتً:مركزًالزيتونيةًلمدراساتًوالستشاراتً.
سعوددً،عمي؛ًعجام،ميثم8008(ً.م)ً.التمويل الدوليً.األردنً:دارًالكنديًلمنشرًوالتوزي .اإلسكندرية:الدارًالجامعيةً .
ً
سمطانً،إبراىيم؛ًحناويً،محمد0...(.م)ً.اإلدارة المالية و التمويلً.السرطاويً،فؤاد0...(.م)ً.التمويل االسالمي ودور القطاع الخاصً.الردن:دارًالمسيرةًلمنشرًوالتوزي ًوالطباعة.
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شاربً ،جيًريمي8002(.م).المساعدات الخارجية األمريكية "إلسرائيل" (.3006ط ًً .)0بيروت:مؤسسةًالدراساتًالفمسطينيةًً .
شقيرً،موسى؛ًوآ رين8002(.م).المالية الدوليةً.عمانً:دارًصفا ًلمنشرًوالتوزي .عار ً ،نصر2001(.م).األبعاد الثقافية لممساعدات الخارجية لمعالم العربي ،في كتاب المساعداتالخارجية والتنمية في العالم العربي.الردن:المركز العممي لمدراسات السياسية.
عبد ًالجوادً ،إسالم؛ ًوآ رون2002(.م) .مدخل إلى عمم التمويلً .فمسطين:عمادة ًالبحث ًالعممي ً–ًجامعةًالنجاحًالوطنية.
عبدًالحميدً،عبدًالمطمب8000(.م).التمويل المحمي و التنمية المحميةً.اإلسكندريةً:الدارًالجامعيةً .عبدًالحميدً،عبدًالمطمب8005(.م).القتصاديات المالية العامةً.اإلسكندريةً:الدارًالجامعية.عبد ًالفتاحً ،سي ؛ ًوآ رين8000(.م).المساعدات الخارجية والتنمية في العالم العربي :رؤية منمنظور عربي واسالميً.القاىرةً:مكتبةًعينًشمسً .
عميً،عال 8002(.م).دليل المدير في موضوعات عامة – التمويل بدون نقودً.رامًاهللً:معيدًاإلدارةًوًالتكنولوجياً .
عبد الكريم ،نصر8005(.م).نحو توظيف أنجع لممساعدات الخارجية المقدمة لمشعب الفمسطينيً.رامًاهللً:معيدًأبحاث السياسات القتصادية الفمسطيني (ماس).
عبدًالواحدً،السيد0..8(.م).الموازنة العامة لمدولةً.القاىرةً:دارًالنيضةًالعربيةً .العمارً ،رضوان0..2(.م).أساسيات في اإلدارة المالية –مدخل إلى ق اررات االستثمار وسياساتالتمويل.األردن:دارًالمسيرةًلمنشرًوًالتوزي ًوًالطباعةً .
عبد ًالواحدً ،السيد8000(.م).مبادئ و اقتصاديات المالية العامة ،النفقات العامة ،اإليرادات العامة،الموازنة العامة ،دراسة مقارنة بالفكر اإلسالمي .القاىرة:دارًالنيضةًالعربية.
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العصارً،رشاد؛ًوآ رين8000(.م).المالية الدولية.عمانً:دارًالمسيرةًلمنشرًوالتوزي ًوالطباعةً .عبد ًالياديً ،محمد8000(.م).اإلدارة المالية –االستثمار والتمويل –التحميل المالي.الردن:دار ًالحامدًلمنشرًوالتوزي ً .
العمد،عدنان؛عورتاني،باسل0...(.م).المساعدات الدولية والتنمية االقتصادية – الحالة الفمسطينية.رامًاهللً:بكدارً .
عوضً ،زينب8002(.م).العالقات االقتصادية والنقدية الدولية االقتصاد الدولي الخاص لألعمالاتفاقات التجارة العالميةً.اإلسكندريةً:دارًالجامعةًالجديدةًلمنشر.
فضالةً،أبوًالفتوح0..2(.م).اليياكل التمويميةً.القاىرةً:دارًالكتبًالعمميةًلمنشرًوًالتوزي ً .فيميً ،بسنت8002(.م).االئتمان-التمويل-من الفطرة-إلى األلفية الثالثة-وحتى إلي ما نيايةً.عمان:األكاديميةًالعربيةًلمعمومًالماليةًوالمصرفيةً .
قويدرً،قورين8002(.م).مفيومًالتمويلًالدولي.منتديًالمحاسبينًالعرب.الكاظمً ،صالحً .)2001(.حدود العالقة بين المساعدات الخارجية والحفاظ عمى سيادة الدولفيً.األردن:المركز العمميًلمدراسات السياسية.
مكاويً ،محمد2001(.م) .دور المساعدات في إطار سياسات اإلصالح االقتصادي والتكيف الييكميً.األردن :المركز العممي لمدراسات السياسية.
موسيً،شقيري؛ًوآ رون2008(.م).التمويل الدولي.األردن:دارًصفا ًلمنشرًوالتوزي .نتشةً،رفي 1991(ً.م).عبد الحميد الثاني وفمسطين.بيروت :المؤسسة العربية لمدراسات والنشر.النقاشً،غازي8000(.م).التمويل الدولي والعمميات المصرفية الدوليةً.األردن:دارًوائلًلمنشرًوالتوزي ً .النجارً،عبدًالعزيز0..2(.م).التمويل اإلداريً.اإلسكندرية:المكتبًالعربيًالحديث.ىنديً،منير0..2(.م).الفكر الحديث في مجال مصادر التمويلً.اإلسكندرية:منشاةًالمعار .180

اليواريً،سيد0..8(.م).االستثمار والتمويل .القاىرة:مكتبةًعينًشمس.ياسينً،سعيد8008(.م).اإلدارة الدوليةً.عمانً:دارًاليازوريًالعمميةًلمنشرًوالتوزي .يوس ً ،توفي 8002(.م).اإلدارة المالية الدولية والتعامل بالعمالت األجنبيةً .عمانً :دار ًصفا ًلمنشرًوالتوزي .
يوس ً،يوس 8008(.م).التمويل في المؤسسات االقتصاديةً.السكندرية:دارًالتعميمًالجامعيً .يونسً ،عدنان ً.)8000(.التمويل الخارجي وسياسات اإلصالح االقتصادي – تجارب عربيةً .األردنً:التوزي ً،الطبعةًاألولىً.
دارًالمناى ًلمنشرًو ً

ثانياً  :النشرات-:
البنددكًالدددولي2001(ً.م)ً.آفددا ًالنمددوًفدديًالبمدددانًالناميددةًواعدددةًعمددىًالمدددىًالمتوسددطًرغددمًتبدداطؤًالقتصادًالعالميًفيًالعامً .
دطينيةً،وزرةًالماليددة2002(ً.م)ً.نش درةًمت صصددةً(حددولًالمديونيددةًال ارجيددةً
ًا
ًالسددمطةًالوطنيددةًالفمسدالمباشرةًلمسمطةًالوطنيةًالفمسطينية)ً.الرب ًاألول.
ًو ازرةًالت طيط2003(.م)ً.تقريرًحولًالمساعداتًالدوليةًلمفترةً.2003-ً1994ثالثاً  :الدوريات :
أبوًالحسن ً،الدًمحمدً.العالقداتًالتركيدةًال"إسدرائيل"يةًبدينًالتدوترًوالسدتقرارً.مجمدةًد ارسداتًشدر ًأوسطيةً،العددًً .ً49
أبوًىديةً،احمدً""ً.)ً2010ً(.إسرائيل"ًوأسطولًالحرية"ً.مجمةًشؤونًاألوسطً.العددًً.ً136حبيددبً،كمددالًً(.صددي ًً2009م)ً.بعدددًمعركددةًغددزًةًً..الدددورًالتركددي...منًالجسددرًإلددىًالعم د ً.مجمةًدراساتًشر ًأوسطيةً.مركزًدراساتًالشر ًاألوسطً.العددًً .ً48
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السعدنيً،نيرمينً.المساعداتًالدوليةًلمنطقةًالحكمًالدذاتيًالفمسدطينيً،عناصدرًالبرندام ًوصدعوباتًالتنفيذً.السياسةًالدوليةً.العددً.ً080
شعبانً،عمر.التمويلًالدوليًلمسمطةًالوطنيةًالفمسطينيةًفيًسنواتياًالعشرً.مجمةًرؤية.العددًً .20-عبد الفتاح ،بشير2008(.م) .تركيا تعيد اكتشا

دورىا اإلقميمي .مجمة سياسات .العدد. 5

عب د د د دددًالفت د د د دداحً،بش د د د ددير2009(.م)ً.السياس د د د ددةًال ارجي د د د ددةًالتركي د د د ددةً...منطمق د د د دداتًوآف د د د ددا ًجدي د د د دددةً .منشوراتًمؤسسةًاألىرامً.صًً.ً281-ً276
عبدد الفتداح ،معتدز بداهللً2007(.م) .تركيدا والبحدث عدن عممانيدة متزندة .مجمدة السياسدة الدوليدة.المجمدً. 42العددًً.ً169
عددوض ،سددمير2006(.مً).المنظمددات األىميددة فددي التددأثير عمددى الدددول والجيددات المانحددة،ن ازىدة -نشدرةًدوريدة تصددر عدن مشدروع تعزيدز الشدفافية والمسدا لة فدي العمدل األىمدي .العددد الثالدث -
كانون الثاني.
الغزالي ،أسامة2010(.م) .نجم تركيا الساط .مجمة السياسة الدولية .المجمد .45العددً .181معددوض ،جددالل1998(.م)ً.صددناعة القدرار فددي تركيددا والعالقددات العربيددة– التركيددة .طً .ً1بيروت :مركزًدراسات الوحدة العربية.
مقدادً،سامي8008(.م).الحصارًال"إسرائيل"يًوالمساعداتًالدوليةً.مجمةًرؤية.العددًً .02مقدادً،محمد8005ً(.م)ً.اتجاىاتًالتنميةًفيًفمسطينً.المجمةًالثقافيةً[فمسطين]ً.العددًاألولً .ندور الددين ،محمدد2007(ً.م) ً.تركيدا والعدالم العربدي ...عالقدات محسدوبةً.مجمدة السياسدة الدوليدةً.منشورات مؤسسة األىرام.العدد  . 169صً .ً185- 182
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ناصد د د د د د د د د د ً،حس د د د د د د د د ددام.)2004(.الت د د د د د د د د دداجيرًالتم د د د د د د د د ددويميًالمنقول.مجم د د د د د د د د ددةًالعم د د د د د د د د ددومًالقانوني د د د د د د د د ددةًوالقتصادية.العدد.2صً .159-37

رابعاً :الرسائل العممية -:
أبوًمصطفيً،محمدد.)2009(.دور وأىميـة التمويـل الخـارجي فـي تغطيـة العجـز الـدائم لموازنـة السـمطةالوطنية الفمسطينية.غزة:مكتبةًالجامعةًاإلسالميةً ً.
أب ددوًمن ددديلً،غس ددان2010(.م).الــــدور التمــــويمي لمنظمــــات المجتمــــع المــــدني فــــي التنميــــة الزراعيــــةالمستدامة.غزة:مكتبةًالجامعةًاإلسالميةً.
أبوًحمادً،ناىض.)2011(.التمويل الدولي لممؤسسات األىمية الفمسطينية وأثره عمى التنمية السياسيةفي قطاع غزة.غزة:مكتبةًجامعةًاألزىر.
أبدوًمطمد  ً،ارئددد.)2011(.العالقــات التركيــة "اإلسـرائيمية" وأثرىــا عمــى القضــية الفمســطينية.غدزةً:مكتبددةًجامعةًاألزىر.
حسانً،سدمر2012(.م).الدور التنموي التركي في األراضي الفمسطينية المحتمة في ظل حكومـة حـزبالعدالة والتنمية .ً2010-2002نابمس:مكتبةًجامعةًالنجاحًالوطنيةً.
ال الديً،محمد2012(.م).إسـيامات التمويـل الـدولي فـي تطـوير النظـام الصـحي الفمسـطيني بـالتركيزعمى المؤسسات الصحية غير الحكومية العاممة في محافظات غزة.غزة:مكتبةًجامعةًالقدس.
سددمارةً،نددادر2013(.م).المســاعدات الخارجيــة ووثارىــا عمــى النمــو االقتصــادي الفمســطيني.غزة:مكتبددةًجامعةًاألزىر.
حمدانً،آيدات.)8000(ً.المساعدات الخارجية وتشكيل الفضاء الفمسطيني.رامًاهلل:مركدزًبيسدانًلمبحدوثًواإلنما ً .
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مقدددادً،محمددد8008(.م).دور الجمعيــات الخيريــة اإلغاثيــة فــي االقتصــاد الفمســطيني دراســة حالــة قطــاعغزة.غزة:مكتبةالجامعةًاإلسالميةً ً.
خامساً:الدراســــاتًً -:
إبراىيمً ،يوس .)2005(.المنظمات غير الحكومية الفمسطينية بحث ) " ( NGOSدراسة جغرافيةتنموية ".غزةً:مكتبةًالجامعةًاإلسالميةً.
أب ددوًش ددمالةً،ند دوا 8002(ً.م)ً.دور المعونـــات األجنبيـــة فـــي تحقيـــق التنميـــة واعـــادة بنـــاء االقتصـــادالفمسطيني .ً3000 - 4991القاىرةً:جامعةًعينًشمسً ً.
الباسلً،رجب8000(.م).دور تركيا في القضية الفمسطنية.تركيا:انقرةًً ً.ديف د د ددويرً،جوزيد د د د ؛ًترتي د د ددرً،ع د د ددال 2009(.م).تتبـــــــع الـــــــدعم الخـــــــارجي لممنظمـــــــات الفمســـــــطينيةغيـــر الحكوميـــة فـــي الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة .2008-1999رامًاهللً:معي دددًأبح دداثًالسياس دداتً
القتصاديةً(ًماس)ًً.
حنفد دديً،سد دداري؛طبرً،ليند ددداً.)2006(.المــــانحون ،والمنظمــــات الدوليــــة والمنظمــــات غيــــر الحكوميــــةالمحمية.فمسطينً:المؤسسةًالفمسطينيةًلدراسةًالديمقراطيةًً.
التعدداونً،مؤسسددة2000(.م).دور المنظمـــات األىميـــة فـــي بنـــاء المجتمـــع المـــدني.رامًاهلل:مركددزًبيسددانًلمبحوثًواإلنما ً.
عددار ً،نصددر2001(.م).األبعــاد الثقافيــة لممســاعدات الخارجيــة لمعــالم العرب ـي.األردنً:المركددزًالعممدديًلمدراساتًالسياسيةًً.
عبدًالكريمً،نصر2005(.م).نحو توظيـف أنجـع لممسـاعدات الخارجيـة المقدمـة لمشـعب الفمسـطيني.رامًاهللً:معيدًأبحاثًالسياساتًالقتصاديةًالفمسطينيً(ًماس).
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الك د دداظمً،ص د ددالح2001(.م).حـــــدود العالقـــــة بـــــين المســــــاعدات الخارجيـــــة والحفـــــاظ عمـــــى ســــــيادةالدول.األردن:المركزًالعمميًلمدراساتًالسياسيةً.
لد د د د ددداادوةً،حس د د د د ددن؛وآ رون2001(.م).عالقـــــــــــة المنظمـــــــــــات غيـــــــــــر الحكوميـــــــــــة فيمـــــــــــا بينيـــــــــــاومـــع الســـمطة الوطنيـــة الفمســـطينية والممـــولينً.رامًاهللً:معيدددًأبحدداثًالسياسدداتًالقتصدداديةًالفمسددطينيً
(ماس)ً.
لب د دددً،عم د ددادًس د ددعيدً8002(.مً)ً.تجربـــــة الســـــمطة الفمســـــطينية فـــــي اســـــتغالل المســـــاعدات الدوليـــــة( ً.)3002-4991غزةًً:مكتبةًالجامعةًاإلسالميةًً .
مؤسسدة ،داليدة2007(.م) .ضـرورة تخفيـف اعتمـاد المجتمـع المـدني الفمسـطيني عمـى المسـاعداتالدوليةً.القدس:مؤسسةًدالية المجتمعية الفمسطينية.
مكدداويً،محمددد2001(.م).دور المســاعدات فــي إطــار سياســات اإلصــالح االقتصــادي والتكيــف الييكمــيً.األردن:المركزًالعمميًلمدراساتًالسياسيةًً ً.
واقع الجمعيات الخيرية والييئـات األىميـة األجنبيـة العاممـة فـي فمسـطين )2010(.فمسدطين:الئتالمن أجل النزاىةًوالمسا لة"أمان".
حول مختمف أشكال المساعدات العربية المقدمة لمشعب الفمسطيني وسمطتو الوطنية ًً)2010(.مصر:جامعةًالدولًالعربيةً .
الشد دواً،أمج ددد8002(.م).تمويـــل وكالـــة التنميـــة االمريكيـــة وأثـــره عمـــى تعزيـــز الديمقراطيـــة فـــي قطـــاعغزة.القدس:مكتبةًجامعةًابوًديسًً ً.
السمالوطي8000(ً،م).دور المؤسسات العربية المانحة في دعم منظمات المجتمع المدني.القاىرةً .الشدديخًعمدديً،ناصددر8000(.م).دور منظمـــات المجتمـــع المـــدني فـــي تعزيـــز المشـــاركة السياســـية فـــيفمسطين .المركزًالفمسطينيًلمدراساتًوحوارًالحضاراتً .
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الجباريً،أكرم800.(.م).التمويل الدوليً.الدنماركً:الكاديميةًالعربيةًالمفتوحةً .عبد؛ًقيوم؛ًمحمد8000(ً،م).دور سياسات االقتصاد الكمي.الباكستانً .ىانسن8000(ً،م).المساعدات و انحدارات النموً .جيميً،نسيمً(.)0..0المساعدات الخارجية و التنمية االقتصادية في البمدان الناميةً .مورغانً،ميلً(8002م).كيفية التعامل مع المنح الطروحة من حيث اعداد الموازنةً .سادساً :التقارير :
 التقرير السنوي لممؤشرات الصحية لعام.)2003ً(.غزة:و ازرةًالصحةًالفمسطينية.التقرير السنوي إل نجازات وزارة الصحة لعام.)2006ً(.غزة:و ازرةًالصحةًالفمسطينيةً .التقرير السنوي إلنجازات وزارة الصحة لعام.)2007ً(.غزة:و ازرةًالصحةًالفمسطينيةً .التقرير السنوي إلنجازات وزارة الصحة لعام.)2008ً(.غزة:و ازرةًالصحةًالفمسطينيةً .التقرير السنوي إلنجازات وزارة الصحة لعام.)2009ً(.غزة:و ازرةًالصحةًالفمسطينيةً .التقرير السنوي إلنجازات وزارة الصحة لعام.)2010ً(.غزة:و ازرةًالصحةًالفمسطينيةً .).غزة:و ازرةًالصحةًالفمسطينيةً .
التقرير السنوي إلنجازات وزارة الصحة لعامً 2011ً(.التقرير السنوي إلنجازات وزارة الصحة لعام.)2012ً(.غزة:و ازرةًالصحةًالفمسطينيةً .التقرير السنوي إلنجازات وزارة الصحة لعام.)2005ً(.غزة:و ازرةًالصحةًالفمسطينيةً .التقرير السنوي إلنجازات وزارة الصحة لعام.)2003ً(.غزة:و ازرةًالصحةًالفمسطينيةً .التقرير السنوي لمسكان.)2012ً(.غزة:مركزًاإلحصا ًالفمسطينيً .خطة وزارة الصحة التشغيمية لمعام.)2013ً(.غزةً:و ازرةًالصحةًالفمسطينيةًً .قوافل فك الحصار عن قطاع غزةً.)2011(.غزة.مركزًالزيتونةًلمدراساتًوالستشاراتً .-تركيا والقضية الفمسطينيةً.)2010(.غزة.مركزًالزيتونةًلمدراساتًوالستشاراتً .
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العدوان "اإلسرائيمي" عمى قطاع غزةً.)2009(.غزة.مركزًالزيتونةًلمدراساتًوالستشاراتً .معابر قطاع غزة شريان حياة أم أداة حصارً.)2009(.غزة.مركزًالزيتونةًلمدراساتًوالستشارات.معاناة قطاع غزة تحت الحصار "اإلسرائيمي"ً.)2009(.غزة.مركزًالزيتونةًلمدراساتًوالستشاراتً .سابعاً :المواقع االلكترونية -:
موقع وزارة الصحة الفمسطنية ،عمى رابط التحميل
)-http://www.moh.gov.ps/portal/category/s.(ACCESSED 05/10/2012
مركز الجزيرة لمدرسات  ،تقارير  ،عمى رابط التحميل
)-http://studies.aljazeera.net/reports.(ACCESSED 13/02/2013
الجامعة االسالمية ،المكتبة المركزية ،عمى رابط التحميل
)-http://library.iugaza.edu.ps.(ACCESSED 20/10/2012
جامعة االزىر ،مكتبة جواىر الل نيرو ،عمى رابط التحميل
)-http://www.alazhar.edu.ps/Library/index.asp.(ACCESSED 01/05/2013
جامعة النجاح ،مكتبة الجامعة ،عمى رابط التحميل
)-http://scholar.najah.edu/.(ACCESSED 20/10/2012
احمد الكردي ( ،)2010التمويل الدولي ،عمر رابط تحميل
)-http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/158560.(ACCESSED 13/3/2013

وكالة وفا لألنباء والمعمومات الفمسطنية ،عمى رابط التحميل
)-http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4327.(ACCESSED 05/06/2013
موقع االمم المتحدة ،عمى اربط التحميل
)-www.un.org/en/development/desa/policy/.../2012wess_overview_ar.pdf.(ACCESSED 07/04/2013
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موقع الزيتونة ،عمى رابط التحميل
)-www.alazhar.edu.ps/library/aattachedFile.asp?id_no=0045331.(ACCESSED 18/2/2013

موقع دنيا الوطن ( ،)2011رسالة بعنون )التمويلًالدولىًلممؤسساتًاألىميةًوأثرهًعمىًالتنميةًالسياسديةًفديً
قطاعًغزةًً-2000ً-2010دراسةًميدانية( ،عمى رابط التحميل
)-www.alwatanvoice.com/arabic/news/2011/11/26/220336.html.(ACCESSED 21/11/2012

عمي البياتي( ، )2011الحرب عمى غزة وقيادة تركيا لمشرق االوسط  ،عمى اربط التحميل
)-www.al-vaeed.net/vaeedmag/preview.php?Id=1215.(ACCESSED15/11/2012
معيد الحوكمة الفمسطيني ،مصادر التمويل ،عمى رابط التحميل
)-www.pgi.ps/index.php/2013-03-08-12-41-22.(ACCESSED 07/02/2013
مجمة منظمة الصحة العالمية ( ،)2010التمويل الدولي المبتكر ،عمى رابط التحميل
)-www.who.int/bulletin/volumes/88/6/09-074419/ar/index.html.(ACCESSED 07/02/2013
د.عبدالخالق غاروق ( ،)2013األبعاد األسترتيجية لمتمويل األجنبي لمنظمات المجتمع المدني ،عمى رابط التحميل

)-www.nadwaiq.com/?aa=news&id22=458.(ACCESSED 21/04/2013
مركز معمومات البنك( ،)2013البنك الدولي ،عمى رابط التحميل
)/.(ACCESSED 21/03/2013الدولى-البنك-www.bicusa.org/ar/
عوني فارس ( ،)2009تركيا والقضية الفمسطنية ،عمى رابط التحميل
)-http://www.alzaytouna.net/permalink/4825.html.(ACCESSED 15/11/2012
مجمة فمسطين اليوم لألنباء( ،)2012/11/24اطنان من المساعدات التركية تتدفق الى غزة ،عمى رابط التحميل
)-http://paltoday.ps/ar/post/153431.(ACCESSED 24/11/2012
محمود عبد الدايم ،صحيفة الموجز ،نقال عن رسالة دكتوراه ،العدد الصادر بتاريخ ، 23\3\2012الموقع

االلكتروني-http://www.elmogaz.com/?q=node/430
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رجب الباسل  ،ورقة مقدمة لممؤتمر العربي التركي لمعموم االجتماعية "–ATCOSS-2010الثقافة ودراسات
الشرق األوسط"  12-10-ديسمبر .2010 ،أنقرة ،تركيا ،عمى الموقع االلكتروني :
-http://islammemo.cc/Tahkikat/2011/11/09/137589.html
الباسل2010 ،م ،دور تركيا في القضية الفمسطينية ،عمى الموقع االلكتروني:
-http://www.alzaytouna.net/permalink/5632.html
قراءة احصائية وسياسية في نتائج االنتخابات التشريعية الفمسطينية" ،مركز دراسات الشرق االوسط ،موقع المركز
الفمسطيني لإلعالم عمى الموقع االلكتروني:
ً - http://www.palestine-info.info
تقرير معمومات رقم ( ،)17تركيا والقضية الفمسطينية2010 ،م ،عمى الموقع
االلكتروني- http://www.alzaytouna.net/permalink/4495.html:
لقاء خاص مع وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغمو" ،قناة التركية الفضائية ،عمى الموقع االلكتروني:
-http://www.trtarabic.tv/ar

الصحـــف التركيــــــــة ،2006/02/18 ،جــــــريدة االيام ،عمى الموقع االلكتروني:

ً -http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=33467&Date=2/18/2006
أحمد منصور" ،مقابمة مع رجب طيب أردوغان"2011/01/12،م ،برنامج بال حدود ،الجزيرة نت ،عمى الموقع االلكتروني:
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موقع مستشفى العودة2013 ،م ،عمى الموقع االلكتروني:
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ممح ًرقمً(ً )1

أكاديمية اإلدارة و السياسة لمدراسات العميا بالمشاركة مع جامعة األقصى
برنامج الماجستير في الدبموماسية و العالقات الدولية

صحيفة استبانه
االخاٌفبضً/االخذاٌفبضٍخ ،،،
اٌغالَػٍ١ىُٚسحّخَّللاٚثشوبرٗ ،،،

 ف ٟاطبس ثحش ِبخغز١ش ٠م َٛاٌجبحش ثذساعخ" دٚس اٌّغبػذاد اٌزشو١خ ف ٟرحغِ ٓ١غز ٜٛاٌخذِبد
اٌصح١خاٌحى١ ِٛخفٟلطبعغضح"ٚرٌهاعزىّبالٌّزطٍجبداٌحصٛيػٍٝدسخخاٌّبخغز١شفٟاٌذثٍِٛبع١خ
ٚاٌؼاللبداٌذ١ٌٚخ،ح١شرٙذفاٌذساعخإٌٝاٌزؼشفػٍٝدٚسِٚذ ٜإعٙبَاٌّغبػذاداٌزشو١خ فٟرحغٓ١
ِغزٜٛاٌخذِبداٌصح١خاٌحى١ِٛخفٟلطبعغضحٌٙٚ.زااٌغشضفمذأػذدداعزجبٌّٔٗمبِىُاٌىشُ٠ثبػزجبسوُ
أحذاٌمبئّٓ١ػٍٝاٌٛصاسحٚ،رمذ٠شاٌخجشارىُاٌّزشاوّخٚدٚسوُاٌٙبَفٟ٘زااٌّدبي.أسخِٕٛىُاٌزىشَثزؼجئخ

٘زٖاالعزجبٔخثذلخِٛٚضٛػ١خثّب٠زفكِغٚخٙخٔظشوُِغاألعئٍخاٌٛاسدحفٙ١ب،آِالثزؼبٔٚىٌُزحم١كإٌزبئح
اٌّشخٛحٌٙزٖاٌذساعخاٌؼٍّ١خ.
ػٍّب ثبْ االعزجبٔخ رزطٍت رؼجئزهب  20دلُمخ ِٓ ولزىُ اٌضُِّٓ ،إوذَٓ ٌىُ أْ اٌّؼٍىِبد اٌزٍ عُزُ
اٌذظىي ػٍُهب عىف رؼبًِ ثغشَخ ربِخ وٌٓ رغزخذَ ئال ألغشاع اٌجذش اٌؼٍٍّ  ،وعٕىافُىُ ثأهُ إٌزبئج
اٌزٍ عٕزىطً ئٌُهب.
معىفائقىاالحترامىوالتقدورىلتعاونكم،،،









اٌجبحش 


ِحّٛدػجذاٌّد١ذحّبد 

 




خٛاي 0599606619:
اMohaf2018@hotmail.com:ً١ّ٠
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سلُ االعزجبٔخ:
 أوالًى:ىالبواناتىالذخصوةى :ى ذكر

الجنس :

اٌزبسَخ:

/

2013 /

 أنثى

العمر .........................:
المؤىل العممي :

 دبموم

 بكالوريوس

التخصص :

 عموم صحية

عموم إنسانية و اجتماعية

الوظيفة :

 فئة خاصة (وزير)  مدير عام

مدير دائرة

تاريخ االلتحاق

 دكتو اره

 ماجستير

 عموم طبيعية

 بورد

 أخرى ،حدد...............

 نائب مدير عام  مدير وحدة

 أخرى  ،حدد.....................

مدير مستشفى

بالوظيفة الحالية :

...................................................

عدد سنوات الخدمة:

...................................................

موقع العمل
بحسب المحافظة:

 الشمال

جية العمل في

 رعاية أولية "مراكز صحية"

القطاع الصحي الحكومي:

 الوسطى

غزة

 رفح

 خانيونس

 رعاية ثانوية"مستشفيات"  إدارات

 أخرى  ،حدد.........

 ثانواىى:ىطبوعة،ىأنواعى،ىاتجاهاتىوىمصادرىالمدارداتىالتركوةىللقطاعىالصحيىالحكومي :ى.1

مصادر المساعدات التركية لمقطاع الصحي الحكومي تتمثل فيما يمي :

 مؤسسات غير حكومية

 مؤسسات حكومية

 تبرعات شخصيات
.2

 مؤسسات خيرية أىمية

 أخرى ..................................

 مجموعات شعبية

االىتمام األكبر لممساعدات التركية لمقطاع الصحي الحكومي في قطاع غزة ينصب في :
 رعاية ثانوية

 تطوير قدرات الكوادر البشرية

 اغاثية

 خدمات الرعاية األولية الصحية

 إيجاد بنى تحتية

 خدمات تأىيمية

 البحث العممي الصحي 

أخرى،حدد...................
.3

نوع المساعدات التركية لمقطاع الصحي الحكومي في قطاع غزة :
 أدوية و مستمزمات طبية

 نقدية
.4

 أجيزة و معدات طبية

 برامج بناء قدرات و تعميم

 10 مميون دوالر –  20مميون دوالر

 من  5مميون دوالر –  10مميون دوالر
 20 مميون دوالر فأكثر

ىل تعتقد أن القطاع الصحي الحكومي يعاني من عجز مالي في الفترة الحالية:
 نعم

.6

 أخرى . .................................

تقديرات حجم المساعدات التركية لمقطاع الصحي الحكومي لمسنوات (:)2012 – 2006
 اقل من  5مميون دوالر

.5

 إنشاءات  تنموي  اغاثي  دعم موازنة

 ال

 أحياناً

كيف تصف ىذا العجز إذا تمت اإلجابة بنعم أو أحيانا في السؤال رقم 5
 دائم

 متقطع
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.7

حدد سبب العجز المالي لمقطاع الصحي الحكومي في الفترة الحالية إذا كانت إجابتك بنعم أو أحيانا في السؤال الخامس :
 محدودية كفاية الموازنة السنوية المخصصة من الحكومة لمقطاع الصحي الحكومي.
 عدم استغالل الموارد المالية من قبل القطاع الصحي الحكومي بكفاءة و فاعمية.
 عدم كفاية حشد المساعدات الخارجية و السيما التركية منيا.

 نتيجة لتوسع برامج و خدمات وزارة الصحة المقدمة لمجميور.
 أخرى حدد ...............................................................

 .8المساعدات التركية تأتي لوزارة الصحة عبر ولية:
 مباشرة (من المانح لموزارة)
..................

 أخرى،حدد

 غير مباشرة (عدة قنوات)

 .9المعايير التي تستند إلييا ولية المساعدات التركية :
 وجود رؤية مشتركة

 حاجة الوزارة

 الخبرة الطويمة لموزارة و سمعتيا

 احترام الممول ألنظمة الوزارة  أخرى،حدد

محددة

......................

 ضرورة توفير خدمة صحية

 .10ىل واجيتكم مشكمة في التعامل مع المساعدات التركية :
 نعم

 ال

 .11في حالة كانت اإلجابة في السؤال رقم  10بنعم  ،ىل كانت مشاكل (احتمال اكبر من إجابة)
 مالية

 تداخل في األنشطة

 قانونية

 إدارية

 أخرى . ...............................

 فنية و تقنية

ى
 ثالثاىى:ىمحاورىالدرادة:اٌّذىس األوي :دور المساعدات التركٌة فً تحسين مستوي الخدمات الصحية الحكومية في قطاع غزة .
من وجهة نظرك :م
.0
.8
.2
.2
.5
.8

أعارض

الفقرات

بشدة ً

ً ساهمت المساعدات التركٌة فً إضافة خدمات صحٌة نوعٌة
و متنوعة.
ً ساهمت المساعدات التركٌة بشكل كبٌر فً زٌادة أعداد
المستفٌدٌن من الخدمات الصحٌة.
ً دعمت المساعدات التركٌة كافة عناصر الخدمات الصحٌة
األساسٌة و الملحة للموطنٌن.
ً هل تعتقد بأن المساعدات التركٌة ساهمت بشكل بارز فً
دعم الخدمات الصحٌة فً وقت األزمات و الظروف
الطارئة.
ً المساعدات التركٌة لها أثر ملموس فً تطوٌر مستوى
الخدمات الصحٌة المقدمة من خالل القطاع الصحً
الحكومً.
ً ساهمت المساعدات التركٌة بشكل كبٌر فً التنمٌة الصحٌة
للقطاع الصحً الحكومً.
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أعارض

ً

أوافق

محايد

أوافق بشدة

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

م
.2
.2
..
.00
.00

أعارض

الفقرات

بشدة ً

ً المساعدات التركٌة لم تساهم فً تنفٌذ مشارٌع صحٌة تنموٌة
بنسبة كبٌرة لتحسٌن مستوى الخدمات الصحٌة فً القطاع
الصحً الحكومً.
ً المساعدات التركٌة تركت آثاراً إٌجابٌة على سهولة
الوصول للخدمات الصحٌة المقدمة من القطاع الصحً
الحكومً.
ً المساعدات التركٌة أدت إلى رفع مستوى جودة الخدمات
الصحٌة الحكومٌة للمجتمع الفلسطٌنً فً قطاع غزة.
ً المساعدات التركٌة لعبت دوراً كبٌراً فً توفٌر كافة
االحتٌاجات اللوجستٌة الالزمة لتقدٌم الخدمات الصحٌة.
ً لم تساهم المساعدات التركٌة فً توسٌع و تنوع الخدمات
الصحٌة المقدمة من خالل القطاع الصحً الحكومً.

أعارض

محايد

أوافق بشدة

أوافق

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

اٌّذىس اٌضبٍٔ  :هل ساهمت المساعدات التركٌة فً تطوٌر قدرات الكوادر البشرٌة العاملة فً وزارة الصحة.
من وجهة نظرك :
أعار
م
.0
.8
.2
.2
.5
.8
.2
.2
..
.00
.00
.08
.02

ض

الفقرات

أعارض

محايد

أوافق

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

بشدة ً

ً ساهمت المساعدات التركٌة فً تفعٌل و تطوٌر برامج التعلٌم و التدرٌب.
ً ساهمت المساعدات التركٌة فً تلبٌة حاجات الموارد البشرٌة داخل القطاع
الصحً الحكومً .
ً ساهمت المساعدات التركٌة فً استغالل الموارد البشرٌة فً القطاع
الصحً الحكومً بفعالٌة.
ً ساهمت المساعدات التركٌة فً استغالل الموارد البشرٌة فً القطاع
الصحً الحكومً بكفاءة .
ً ساهمت المساعدات التركٌة فً تعزٌز البحث العلمً الصحً و برامج
التعلٌم و التدرٌب داخل وزارة الصحة.
ً لم تساهم المساعدات التركٌة فً تطوٌر أداء المستوٌات العلٌا فً القطاع
الصحً الحكومً فً مجال التخطٌط االستراتٌجً و اإلدارة الرشٌدة.
ً لم تساهم المساعدات التركٌة فً تطوٌر القدرات اإلدارٌة و التنظٌمٌة
للموارد البشرٌة للقطاع الصحً الحكومً.
ً ساهمت المساعدات التركٌة فً االستجابة لمتطلبات القطاع الصحً
الحكومً فً سد عجزه من الخبرات الصحٌة المتخصصة.
ً ساهمت المساعدات التركٌة فً خلق فرص ابداعٌة للكوادر البشرٌة .
ً عملت المساعدات التركٌة على إضافة علمٌة و عملٌة للخبرات المحلٌة
الصحٌة من خالل برامج اإلبتعاث و التبادل العلمً و العملً.
ً ساعدت المساعدات التركٌة فً تحسٌن أداء الطواقم على المستوى المهنً
و الفنً.
ً دأبت المساعدات التركٌة على مأسسة برامج التعلٌم و التدرٌب اإلكلٌنٌكً
للطواقم الصحٌة داخل مرافق القطاع الصحً .
ً لم تساهم المساعدات التركٌة فً توفٌر كافة المتطلبات المالٌة و اللوجستٌة
الالزمة لتنمٌة الموارد البشرٌة العاملة فً القطاع الصحً الحكومً.
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أوافق
بشدة

اٌّذىس اٌضبٌش  :دوس اٌّغبػذاد اٌزشوُخ فٍ تحسٌن بٌئة البنى التحتٌة لمرافق وزارة الصحة
من وجهة نظرك :
م
.0
.8
.2
.2
.5
.8
.2

أعارض

الفقرات
ً تلعب المساعدات التركٌة دوراً فعاالً وأساسٌا ً فً تطوٌر وإنشاء مرافق
صحٌة جدٌدة تنسجم مع متطلبات القطاع الصحً الحكومً لتقدٌم خدمة
صحٌة أفضل.
ً ساهمت المساعدات التركٌة فً توفٌر أجهزة و معدات طبٌة الزمة لتقدٌم
الخدمات الصحٌة .
ً المساعدات التركٌة حدّت من العجز الذي ٌشهده القطاع الصحً الحكومً
فً األسرة و األقسام الصحٌة.
ً لم تساهم المساعدات التركٌة فً إٌجاد بنٌة تحتٌة صحٌة مستدامة و
متطورة.
ً المساعدات التركٌة أدخلت عنصر التكنولوجٌا للمرافق الصحٌة للقطاع
الصحً الحكومً.
ً لبت المساعدات التركٌة حاجة القطاع الصحً من خالل بناء مستشفٌات و
مراكز رعاٌة صحٌة أولٌة فً مناطق نائٌة.
ً وفرت ًالمساعدات ًالتركية ًوحدات ًطبية ًمت صصة ًضمن ًمراف ًو ازرةً

أوافق

أعارض

محايد

أوافق

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

بشدة ً

بشدة

الصحةً .
 ً .2لمًتنفذًالمساعداتًالتركيةًمشاري ًتأىيميةًلممراف ًالصحيةًالقائمةًالتابعةً ً

ً

ً

ً

ً

لمقطاعًالصحيًالحكومي.
ً
ً
ً
 ً ..هل ٌتم إشراك القائمٌن على القطاع الصحً الحكومً فً تخطٌط و تنفٌذ ً
و تقٌٌم المشارٌع الصحٌة التً تدعمها المساعدات التركٌة ً .
اٌّذوىس اٌشاثوغ  :تلبٌةة المسةاعدات التركٌةة الحتٌاجةات القطةاع الصةحً الحكةومً و المسةاهمة فةً تحسةٌن
المؤشرات الصحٌة.
من وجهة نظرك :
م
.0
.8
.2
.2
.5
.8

أعارض

الفقرات
ً حققت المساعدات التركٌة على مدى العقود الستة الماضٌة تقدما َ
مشهوداَ فً تقلٌص نسبة الوفٌات و زٌادة الموالٌد لدى االطفال من
خالل دعم برامج صحٌة خاصة بالطفولة.
ً ساهمت المساعدات فً السٌطرة على األمراض السارٌة فً قطاع
غزة مثل فقر الدم واإلسهال وأمراض الجهاز التنفسً....الخ
ً ساهمت المساعدات التركٌة فً دعم األنشطة الصحٌة لذوي
االحتٌاجات الخاصة وقضاٌاهم والفئات الفقٌرة والمهددة اجتماعٌا ً.
ً ساهمت المساعدات فً تلبٌة احتٌاجات القطاع الصحً الحكومً
اللوجستٌة مثل األدوٌة و الوقود.
ً ساهمت المساعدات التركٌة فً تغطٌة العجز فً الموارد المالٌة
للقطاع الصحً الحكومً.
ً المساعدات ًالتركية ًالمقدمة ًلمقطاع ًالصحي ًالحكومي ًتغطي ًجز اًً
كبي اًرًمنًالمعاناةًاإلنسانيةًلممواطنينًفيًظلًالحصارً .
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بشدة ً

أعارض

محايد

ً

أوافق

أوافق

بشدة

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

م
.2
.2
..
.00

أعارض

الفقرات

بشدة ً

ً المساعدات التركٌة تحدد أولوٌات عملها فً القطاع الصحً
الحكومً وفقا ألهداف و لٌس وفقا الحتٌاجات و أهداف القطاع
الصحً الحكومً .
ً ساهمت المساعدات التركٌة فً الحد من وفٌات األمهات من خالل
دعم و تحسٌن برامج األمومة.
ً لم تساهم المساعدات التركٌة فً تمكٌن البرامج الصحٌة اإلنجابٌة و
تحسٌن معدل الخصوبة.
ً ساعدت المساعدات التركٌة فً تضٌٌق فجوة الفقر و البطالة من
خالل تقدٌم مساعدات اغاثٌة.

 ً .00ساهمت المساعدات التركٌة فً زٌادة معدل العمر االفتراضً من
خالل تعزٌز برامج صحٌة لتحسٌن نمط الحٌاة.

أعارض

محايد

أوافق

أوافق

بشدة

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 ساثؼب  :اششح ػٕبطش اٌمىح واٌضؼف ٌٍّغبػذاد اٌزشوُخ ٌٍمطبع اٌظذٍ اٌذىىٍِ .أ.

ػٕبصشاٌمٛح......................................................................................................................:
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......................................................................................................................................
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......................................................................................................................................
 .................................................................................

 خبِغب  :اروش أهُ ِ 4غبهّبد ثبسصح ٌٍّغبػذاد اٌزشوُخ فٍ اٌمطبع اٌظذٍ اٌذىىٍِ؟ ..................................................................-2..........................................................-1
 ..................................................................-4...........................................................3


 عبدعب  :اروش أهُ خّظ جهبد ِبٔذخ رشوُخ ٌهُ دوس فؼبي فٍ رذغُٓ ِغزىي اٌخذِبداٌظذُخ اٌذىىُِخ فٍ لطبع غضح ثبٌزشرُت؟
.....................................................2................................................. .1
.......................................................4................................................. .3
................................................. .5

-

عبثؼب ِ :ب هٍ اٌؼىاًِ و اٌزذذَبد اٌزٍ رإصش ػًٍ اٌّغبػذاد اٌزشوُخ اٌّمذِخ ٌٍمطبع اٌظذٍ
اٌذىىٍِ؟

 رذذَبد دَّىغشافُخ و اجزّبػُخ.
 عُبعُخ وطُٕخ.
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 الزظبدَخ و ِبٌُخ.
 ػىاًِ ِإعغبرُخ (ضؼف اإلداسح و اٌزخطُظ االعزشارُجٍ – اٌخجشح و اإلِىبُٔبد ٌذي اٌمطبع
اٌظذٍ .

 رذذَبد طذُخ وثبئُخ .
 ػذَ رؼبوْ و ِشبسوخ اٌّجزّغ اٌّذٍٍ و اٌجّهىس .
 غُبة اٌشؤٌ و اٌزٕغُك ٌُِبد و اجشاءاد اٌّغبػذاد اٌخبسجُخ .
 ضؼف اٌجهبد اٌزشوُخ فٍ اداسح ػٍُّخ اٌّغبػذاد ثٕجبح و شفبفُخ.
 جُّغ ِب عجك .
 أخشي ........................................................................


 صبِٕب ِ :ب هٍ ِمزشدبره ٌضَبدح وفبءح و فؼبٌُخ اٌّغبػذاد اٌزشوُخ ٌٍمطبع اٌظذٍاٌذىىٍِ .
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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شىشا ٌزؼبؤىُ،،،
اٌجبدش ِ /ذّىد ػجذ اٌّجُذ دّبد

2013-2012

ً
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ملحق رقم()2
جدول ٌوضح نسبة الموازنة المستنفدة من الموازنة المعتمدة ما بٌن عام  2012-2009بالشٌكل
السنة

الموازنة المعتمدة

الموازنة المستنفذة

نسبة الموازنة المستنفدة من الموازنة المعتمدة

عام 2009

102،302،000

43،228،500

42.3%

عام 2010

104،230،000

46،149،203

44.3%

عام 2011

114،481،000

61،397،439

53.6%

عام 2012

225،443،000

67،041،080

29.7%

المجموع الكلً

546،456،000

217،816،222

39.9%
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السنة

ملحق رقم ()3
جدول ٌوضح القٌمة الفعلٌة التً ساهمت بها الحكومة فً دعم القطاع الصحً الحكومً ما بٌن عام  2012-2009بالشٌكل
إجمالً
الموازنة
الفرق بٌن الموازنة المستنفدة و إجمالً اإلٌرادات النسبة الفرق من الموازنة المستنفدة
اإلٌرادات
المستنفذة
الموازنة المعتمدة

عام 2009

102,302,000

43,228,500

25,323,874

17,904,626

41.4%

عام 2010

104,230,000

46,149,203

26,731,650

19,417,553

42.1%

عام 2011

114,481,000

61,397,439

26,323,874

35,073,565

57.1%

عام 2012
المجموع
الكلً

225,443,000

67,041,080

26,900,065

40,141,015

59.9%

546,456,000

217,816,222

79,955,589

137,860,633

63.3%
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ممحق رقم ()1
جدول المنح الدراسية المقدمة لمقطاع الصحي الحكومي خالل السنوات 3043-3009

دراسة البورد االردنً

دراسة الماجستٌر

دراسة الدكتوراه

دورة تدرٌبٌة

زمالة مصرٌة

استكمال البورد

استكمال دراسة الدكتوراه

االلتحاق بالزمالة المصرٌة ( منحة
نورواك)

استكمال دراسة الماجستٌر

استكمال الزمالة المصرٌة

منحة المستشفى اإلسالمً

2009
2010

0

0

بعثة دراسٌة

5

8
1
1
1
1
18

البورد العربً

6
1
1
1

2

4
1

2
1

0
3

1

0
4

0
1

0
1

0

0

0

1

1

2

1
5
7
2
40
1
1

1

3

0

4

1

1

8
8

0

5

0
1

2011

1
2
1
1

2012

2

2

0

0
7
3.2%

0
20
9.0%

0
3
1.4%

2
2
1
19
70
25

6
6

0

5
15

0

0

0

0

1

1

1
1
1
14
1

1
1

6

1
1

9
51
132
59.5%

1
10
4.5%

15
21
9.5%

1
4
1.8%
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0
4
1.8%

2
3
1.4%

6
7
3.2%

0
8
3.6%

1
2
0.9%

0
1
0.5%

المجموع الكلً

مصر
االردن
السودان
المانٌا
المغرب
اندونٌسٌا
اوكرانٌا
برٌطانٌا
تركٌا
روسٌا
المجموع الكلً
مصر
مالٌزٌا
بلجٌكا
االردن
المجموع الكلً
سوٌسرا
األردن
أسبانٌا
القدس
السودان
ألمانٌا
اندونٌسٌا
برٌطانٌا
فرنسا
لبنان
مصر
المجموع الكلً
األردن
السودان
برٌطانٌا
تركٌا
مصر
جنوب افرٌقٌا
روسٌا
مالٌزٌا
المجموع الكلً
المجموع الكلً
النسبة المئوٌة

1
4

1

2

2

1

النسبة المئوٌة

لسنة وجهة الدراسة

7
10
1
1
1
8
1
1
1
1
32
11
1
1
13
26
2
48
1
1
1
2
1
3
2
1
25
87
40
1
2
1
22
1
1
9
77
222

21.9%
31.3%
3.1%
3.1%
3.1%
25.0%
3.1%
3.1%
3.1%
3.1%
14.4%
42.3%
3.8%
3.8%
50.0%
11.7%
2.3%
55.2%
1.1%
1.1%
1.1%
2.3%
1.1%
3.4%
2.3%
1.1%
28.7%
39.2%
51.9%
1.3%
2.6%
1.3%
28.6%
1.3%
1.3%
11.7%
34.7%

