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مقدمة
يتن��اول ه��ذا التقري��ر القي��ود اال�س��رائيلية امل�ش��ددة املفرو�ض��ة عل��ى �س��فر مر�ض��ى قط��اع غ��زة،
وحرم��ان الآالف منه��م م��ن تلق��ي الع�لاج يف اخل��ارج ،وي�س��تعر�ض جمموع��ة املعيق��ات الت��ي تتبعه��ا
�س��لطات االحت�لال حي��ال املر�ض��ى ،وتعم��د م��ن خالله��ا �إىل حرمانه��م م��ن ال�س��فر ،والع�لاج م��ن
الأمرا���ض اخلط�يرة الت��ي يعان��ون منه��ا.
ولبي��ان م��دى حاج��ة املر�ض��ى للع�لاج يف اخلارج ،يعر���ض التقرير بداي ًة لواق��ع اخلدمات ال�صحية
املتده��ورة يف قط��اع غ��زة ،وير�ص��د ت�أث�ير احل�ص��ار اال�س��رائيلي ،واالنق�س��ام ال�سيا�س��ي الداخل��ي،
و�أزم��ة الكهرب��اء املزمن��ة ،ونق���ص الأجه��زة الطبي��ة احلديث��ة ،ونق���ص ال��كادر الطب��ي املتخ�ص���ص
عل��ى �أداء القط��اع ال�صحي.
ويعر�ض التقرير ملعايري و�ش��روط وزارة ال�صحة الفل�س��طينية للحاالت املر�ضية التي يتم حتويلها
للع�لاج يف اخل��ارج ،كم��ا ي�س��تعر�ض �آلي��ة حتوي��ل املر�ض��ى للعالج يف اخل��ارج ،والأمرا�ض امل�ش��مولة
يف التحويالت اخلارجية ،وتوزيعها ح�سب نوع املر�ض.
كم��ا يتن��اول التقري��ر القي��ود امل�ش��ددة الت��ي تتبعه��ا ال�س��لطات املحتل��ة بح��ق مر�ض��ى قط��اع غ��زة،
وحرم��ان الآالف منه��م م��ن تلق��ي الع�لاج يف اخل��ارج (ا�س��رائيل وال�ضفة الغربية مبا فيها القد���س
املحتلة والدول املجاورة) ،ثم ي�ستعر�ض جمموعة املعيقات التي تتبعها �سلطات االحتالل ،وتعمد
م��ن خالله��ا �إىل حرم��ان مر�ض��ى القطاع من الع�لاج يف اخلارج.
ويتن��اول التقري��ر ح��ق املر�ض��ى يف التنق��ل والو�ص��ول للخدم��ات ال�صحي��ة م��ن منظ��ور حق��وق
االن�س��ان ،م�س��تعر�ض ًا �أه��م مواثي��ق القان��ون ال��دويل االن�س��اين ،والقان��ون الدويل حلقوق الإن�س��ان،
الت��ي حتم��ي ح��ق املر�ض��ى يف التنقل احلر والو�صول الآمن للخدم��ات ال�صحية ،وحقهم يف العالج
م��ن الأمرا���ض الت��ي يعان��ون منها.
ويعر���ض التقري��ر مل�س��ئوليات �إ�س��رائيل جت��اه �س��كان قط��اع غ��زة ،كونه��ا ق��وة احت�لال مبوج��ب
القان��ون ال��دويل ،وم��ن �ضمنه��ا ال�س��ماح لكل مري�ض بالو�صول للع�لاج الذي يحتاج �إليه .كما يبني
موقف القانون الدويل االن�ساين والقانون الدويل حلقوق االن�سان ،من حتلل ال�سلطات املحتلة من
التزاماتها جتاه �سكان القطاع ،وا�ستمرارها يف عرقلة �سفر املر�ضى ،واتباع �سيا�سة التمييز بني
ح��االت «�إنق��اذ احلي��اة» وح��االت «ج��ودة احلي��اة» ،التي متار�س��ها �س��لطات االحتالل حي��ال مر�ضى
قطاع غزة.
ويف اخلت��ام ي�س��تعر�ض التقري��ر دور املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق االن�س��ان يف م�س��اعدة املر�ض��ى
املحولني للعالج يف اخلارج ،م�س��لط ًا ال�ضوء على متابعة املركز اليومية لالنتهاكات التي يتعر�ض
له��ا املر�ض��ى املحول�ين للع�لاج يف اخل��ارج عل��ى بي��ت حان��ون «ايريز» ،وعل��ى دور الدائ��رة القانونية
يف تقدمي امل�س��اعدة القانونية ملئات املر�ضى املمنوعني من ال�س��فر� ،أو الذين يواجهون عراقيل يف
ال�س��فر للع�لاج يف اخلارج.
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ملخص عام
�أدى التده��ور اخلط�ير لواق��ع اخلدم��ات ال�صحي��ة يف قط��اع غ��زة ،والناج��م ع��ن احل�ص��ار
اال�سرائيلي ،واالنق�سام ال�سيا�سي ،و�أزمة الكهرباء ،ونق�ص الكادر الطبي� ،إىل عجز امل�ست�شفيات
عن التعامل مع �آالف احلاالت املر�ضية ،واالعتماد يف عالج الأمرا�ض اخلطرية على التحويالت
اخلارجية .كما �أدى تعطل  300جهاز طبي يف م�ست�ش��فيات وزارة ال�صحة ،ونفاذ � 145صنف ًا من
القائم��ة الأ�سا�س��ية لأدوي��ة وزارة ال�صح��ة ( ،)%27.8ونف��اذ � 280صنف� ًا م��ن القائم��ة الأ�سا�س��ية
ملهمات وزارة ال�صحة املهمات (� ،)%30.9إىل ارتفاع عدد املر�ضى املحولني للعالج يف اخلارج.
وتتب��ع �س��لطات االحت�لال اال�س��رائيلية جمموع��ة م��ن املعيق��ات الت��ي تعم��د من خالله��ا �إىل حرمان
مر�ض��ى القط��اع م��ن الع�لاج يف اخل��ارج ،و�أهمه��ا :من��ع �س��فر املر�ض��ى م��ن ذوي احل��االت احلرجة
ووف��اة الع�ش��رات منه��م ،حرم��ان املر�ض��ى م��ن ال�س��فر م��ن دون �إب��داء �أ�س��باب ،حرم��ان املر�ض��ى
م��ن ال�س��فر لأ�س��باب عائلي��ة ،اعتق��ال املر�ض��ى عل��ى مع�بر بي��ت حان��ون «ايري��ز» ،ابت��زاز املر�ض��ى
وم�س��اومتهم عل��ى التع��اون م��ع �س��لطات االحت�لال ،التحقي��ق م��ع املر�ض��ى ،الت�أخ�ير يف ال��رد عل��ى
املر�ض��ى ،ع��دم االهتم��ام واالك�تراث مبواعي��د ع�لاج املر�ض��ى ،اعتق��ال مرافق��ي املر�ض��ى ،فر���ض
قيود م�ش��ددة على مرافقي املر�ضى ،وم�س��اندة الق�ضاء الإ�س��رائيلي ملمار�س��ات ال�س��لطات املحتلة
اخلا�ص��ة مبن��ع ع�لاج املر�ضى.
وق��د عرقل��ت ال�س��لطات املحتل��ة خ�لال الأع��وام � 2016 - 2008س��فر  29,006م��ن مر�ض��ى القطاع
املحول�ين للع�لاج يف امل�ست�ش��فيات الإ�س��رائيلية �أو يف م�ست�ش��فيات ال�ضف��ة الغربي��ة ،مب��ا فيها مدينة
القد���س املحتل��ة ،وذل��ك م��ن �أ�ص��ل  128,073طل��ب ت�صري��ح للع�لاج� ،أي م��ا ن�س��بته ( )%22.6من
�إجم��ايل الطلب��ات املقدم��ة .وق��د ع��زت �س��لطات االحت�لال رف���ض  4,934مري�ض� ًا لأ�س��باب �أمني��ة
( ،)%3.8ومل ت��رد عل��ى  4,731طل��ب ( ،)%3.6و�أخ��رت الردود (حتت الدرا�س��ة) على 11,886
مري�ض� ًا ( ،)%9.2فيم��ا طلب��ت ال�س��لطات املحتلة م��ن  1,838مري�ض ًا تغيري مرافقيهم (،)%1.4
وت�أخ��ر �س��فر  5,617مري�ض� ًا ( )%4.3بذرائ��ع خمتلفة.
كم��ا عرقل��ت ال�س��لطات املحتل��ة خ�لال الع��ام احل��ايل ( 2017/1/1وحت��ى � )2017/9/30س��فر
 9,101م��ن مر�ض��ى القط��اع املحول�ين للع�لاج يف امل�ست�ش��فيات الإ�س��رائيلية �أو يف م�ست�ش��فيات
ال�ضفة الغربية ،مبا فيها مدينة القد���س املحتلة ،وذلك من �أ�صل  19,562طلب ت�صريح للعالج،
�أي م��ا ن�س��بته ( )%46.5م��ن �إجم��ايل الطلب��ات املقدم��ة .وق��د ع��زت �س��لطات االحت�لال رف���ض
 579مري�ض� ًا لأ�س��باب �أمني��ة ( ،)%2.9ومل ت��رد عل��ى  407طل��ب ( ،)%2و�أخ��رت ال��ردود (حت��ت
الدرا�س��ة) عل��ى  7,179مري�ض� ًا ( ،)%36.6فيم��ا طلب��ت ال�س��لطات املحتل��ة م��ن  90مري�ض ًا تغيري
مرافقيه��م ( ،)%0.4وت�أخ��ر �س��فر  846مري�ض� ًا ( )%4.3بذرائ��ع خمتلف��ة.
وق��د كف��ل القان��ون ال��دويل الإن�س��اين «اتفاقي��ة جني��ف الرابع��ة لع��ام  1949والربوتوك��ول اال�ض��ايف
امللحق لعام  »1977احلقوق ال�صحية للمدنيني ب�شكل عام ،ووفر حماية خا�صة للجرحى واملر�ضى
عل��ى وج��ه اخل�صو���ص .كم��ا كف��ل القان��ون ال��دويل حلق��وق الإن�س��ان ح��ق املر�ض��ى يف الو�ص��ول
للخدم��ات ال�صحي��ة والع�لاج م��ن خ�لال جمموع��ة من ال�صك��وك الدولية ،ومنه��ا :الإعالن العاملي
حلق��وق الإن�س��ان ( ،)1948العه��د ال��دويل اخلا���ص باحلق��وق االقت�صادية واالجتماعي��ة والثقافية
( ،(1966واالتفاقي��ة الدولي��ة للق�ض��اء عل��ى جمي��ع �أ�ش��كال التميي��ز العن�ص��ري (.)1965
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ويعت�بر ال�س��ماح ل��كل مري���ض بالو�ص��ول للع�لاج ال��ذي يحت��اج �إلي��ه من م�س��ئوليات �إ�س��رائيل جتاه �س��كان قط��اع غزة،
كونه��ا ق��وة احت�لال مبوج��ب القان��ون ال��دويل ،ويعت�بر حتل��ل ال�س��لطات املحتل��ة م��ن م�س��ؤولياتها جت��اه �س��كان القطاع
انتهاك خطري لقواعد القانون الدويل االن�ساين والقانون الدويل حلقوق االن�سان .وتعترب كذلك� ،سيا�سة التمييز
بني حاالت «�إنقاذ احلياة» وحاالت «جودة احلياة» ،التي تتبعها �س��لطات االحتالل حيال مر�ضى قطاع غزة غريبة
عن �أخالقيات مهنة الطب ،وتتعار�ض مع م�س�ؤوليات �إ�سرائيل جتاه �سكان القطاع ،وتفتقر �إىل �أي �أ�سا�س قانوين.
ويوا�ص��ل املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق االن�س��ان دوره يف م�س��اعدة املر�ض��ى املحول�ين للع�لاج يف اخل��ارج ،م��ن خ�لال
املتابع��ة اليومي��ة لالنته��اكات الت��ي يتعر���ض له��ا املر�ض��ى املحولني للع�لاج يف اخلارج على بيت حان��ون «ايريز» ،ومن
خ�لال الدائ��رة القانوني��ة ،الت��ي قدمت على مدار �س��نوات احل�صار �آالف اال�ست�ش��ارات القانوني��ة للمر�ضى وذويهم.
فقد قدمت الدائرة القانونية امل�ساعدة لـ  1,103مر�ضى ،كانوا عاجزين عن ال�سفر للعالج لأ�سباب متعددة ،منها
عدم وجود تغطية مالية� ،أو عدم وجود مواعيد حمددة لعالجهم ،كما قدمت الدائرة امل�ساعدة القانونية لـ 3,537
مري�ض ًا ،كانوا ممنوعني من ال�سفر للعالج ،حيث قامت بتوجيه ال�شكاوى واالعرتا�ضات ملركز احلاالت الإن�سانية،
التاب��ع ل�س��لطات االحت�لال اال�س��رائيلية ،وذل��ك به��دف متك�ين املر�ض��ي الذي��ن يواجه��ون عراقي��ل ،م��ن ال�س��فر لتلقي
الع�لاج يف اخلارج.

9

المساومة على األلم

أوالً :تدهــور الخدمــات الصحيــة فــي قطــاع غــزة والحاجــة للعــاج فــي
الخــارج كبديــل وحيــد
ورث��ت ال�س��لطة الفل�س��طينية من��ذ بداي��ة عهده��ا ع��ام  ،1994منظوم��ة �صحي��ة متهالك��ة ،حي��ث مل تك��ن �س��لطات
االحتالل اال�سرائيلي تويل اهتمام ًا كافي ًا بتطوير امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية طيلة  27عام من االحتالل ،وكان
االعتم��اد الأ�سا�س��ي لع�لاج الأمرا���ض اخلط�يرة يك��ون ع�بر حتويله��ا للع�لاج يف اخل��ارج ،حيث كان مر�ض��ى القطاع،
وبخا�ص��ة �أُولئ��ك الذي��ن يعان��ون �أمرا�ض� ًا خط�يرة ،يتلق��ون العالج املالئ��م لأمرا�ضهم يف امل�ست�ش��فيات اال�س��رائيلية،
وم�ست�ش��فيات ال�ضف��ة الغربية.
ورغ��م حم��اوالت ال�س��لطة الفل�س��طينية (وزارة ال�صح��ة) تطوي��ر املراف��ق ال�صحي��ة احلكومي��ة ،وتقلي��ل ح��االت
التحويل للعالج يف اخلارج� ،إال �إنها ا�ستمرت يف حتويل مر�ضى قطاع غزة �إىل املرافق ال�صحية غري التابعة لوزارة
ال�صحة يف ال�ضفة الغربية املحتلة ،مبا فيها القد�س ال�شرقية (م�ؤ�س�سات قطاع خا�ص ،م�ؤ�س�سات �أهلية ،م�ؤ�س�سات
خريية ،م�ؤ�س�سات حكومية) ،وب�شكل �أقل �إىل امل�ست�شفيات يف �إ�سرائيل ،وم�صر والأردن ،عندما تعجز مرافق وزارة
ال�صح��ة يف غ��زة ع��ن توف�ير الع�لاج املالئ��م له��ؤالء املر�ض��ى.
وق��د ارتف��ع االعتم��اد يف الع�لاج عل��ى التحوي�لات اخلارجي��ة خ�لال ال�س��نوات االح��دى ع�ش��ر الأخرية ،ب�س��بب �ضعف
نظام ال�صحة العامة يف قطاع غزة ،الناجم عن احل�صار اال�سرائيلي ب�شكل �أ�سا�سي� ،إ�ضافة �إىل تدين جودة عمل
امل�ست�ش��فيات ونق���ص الأطب��اء املهني�ين املتخ�ص�ص�ين يف ع�لاج الأمرا���ض اخلط�يرة ،وتفاق��م �أزم��ة الكهرب��اء .كم��ا
ترك االنق�س��ام الداخلي وال�صراع ال�سيا�س��ي �آثار ًا �س��لبية خطرية على قطاع ال�صحة ،و�س��اهم يف تدهور اخلدمات
ال�صحية املقدمة ل�س��كان القطاع.
كما ت�أثر م�س��توى اخلدمات ال�صحية التي تقدمها املرافق احلكومية يف قطاع غزة �س��لب ًا بازدياد الكثافة ال�س��كانية
والنم��و الطبيع��ي لل�س��كان ،يف ظ��ل النق���ص ال�ش��ديد يف ال��كادر الطب��ي املتخ�ص���ص ،والتجهي��زات الطبي��ة الالزم��ة
لعالج الأمرا�ض اخلطرية.
 .1التدهور الناجم عن احل�صار الإ�سرائيلي
تده��ورت �أو�ض��اع املراف��ق ال�صحي��ة احلكومي��ة يف قط��اع غ��زة ج��راء �سيا�س��ة احل�ص��ار الإ�س��رائيلي املفرو���ض عل��ى
القطاع منذ  11عام ًا ،وقد تدهور العمل يف هذه املرافق ب�س��بب حظر ال�س��لطات الإ�س��رائيلية توريد �أجهزة جديدة
�أو توري��د القط��ع البديل��ة لإ�ص�لاح الأجه��زة املتعطل��ة .وق��د �ش��كلت �أزم��ة الأجه��زة الطبية عقبة كبرية �أم��ام تطور �أو
ا�س��تمرار العم��ل يف م�ست�ش��فيات القط��اع ومراك��زه الطبي��ة ب�ش��كل مالئ��م الحتياج��ات ال�س��كان ال�صحي��ة .وق��د ح��ال
احل�ص��ار دون متك��ن ال��وزارة م��ن توري��د عدد من الأجهزة الطبية اجلديدة �أو ا�س��ترياد قطع غيار للأجهزة الطبية
املتعطلة ,وت�س��بب ذلك يف رداءة اخلدمات الطبية املقدمة للمر�ضى يف �أحيان كثرية ،خ�صو�ص ًا يف �أق�س��ام الأ�ش��عة
والألرتا�س��اوند لأن �أجهزتها باتت قدمية وحتتاج �إىل �صيانة �أو جتديد ،ف�ض ًال عن �أن بع�ضها معطل منذ �س��نوات.
ووف ًق��ا لبيان��ات وزارة ال�صح��ة الفل�س��طينية ،فق��د �أدى �إغ�لاق معاب��ر قط��اع غ��زة �إىل ت�أخ�ير توري��د جه��ازي (MRI
مل�ست�ش��فى ال�ش��فاء مبدين��ة غ��زة  ،و  CTمل�ست�ش��فى نا�ص��ر مبدين��ة خ��ان يون���س) .كم��ا توقف  84جه��از ًا عن العمل يف

خمتربات م�ست�ش��فيات وزارة ال�صحة ،و 24جهاز ًا من �أجهزة الأ�ش��عة املتنقلة ،ب�س��بب منع ال�س��لطات املحتلة توريد
قطع الغيار البديلة .ومن �أهم الأجهزة التي تعطلت خالل �س��نوات احل�صار ،اللوحات الإلكرتونية والرقمية لعدد
كب�ير م��ن الأجه��زة الطبي��ة� ،أجه��زة التحلي��ل الكيميائ��ي للدم ،جهاز  PCRFلك�ش��ف التهاب الكب��د الوبائي� ،أجهزة
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حتلي��ل الغ��ازات يف ال��دم امل�س��تخدمة يف �أق�س��ام العناي��ة املرك��زة .كم��ا منعت �س��لطات االحتالل دخ��ول جهاز UPS

بحج��م كب�ير ق��ادر عل��ى تغطي��ة ق�س��م الكل��ى بالكام��ل مت �ش��را�ؤه قب��ل فر���ض احل�ص��ار عل��ى القط��اع .وق��د بل��غ ع��دد
الأجه��زة واملع��دات الطبي��ة املتعطل��ة يف م�ست�ش��فيات ال��وزارة  300جه��از ًا م��ن �أ�ص��ل  6100جه��از.1

وق��د �أدى من��ع �س��لطات االحت�لال اال�س��رائيلية توري��د ع��دد م��ن الأجه��زة الطبي��ة اجلدي��دة �أو ا�س��ترياد قط��ع غي��ار
للأجه��زة الطبي��ة املتعطل��ة� ,إىل عج��ز امل�ست�ش��فيات واملراك��ز الطبي��ة ع��ن التعام��ل م��ع مئ��ات احل��االت املر�ضي��ة،
وا�ضطرت الوزارة �إىل �إلغاء الع�شرات من العمليات اجلراحية املجدولة للمر�ضى ،وت�أجيل عمليات جراحية �أُخرى
ملواعيد غري حمددة ،واللجوء �إىل حتويل املر�ضى �إىل م�ست�شفيات بديلة لإجراء الفحو�صات الطبية الالزمة ،وهو
م��ا �أدى �إىل ارتف��اع ع��دد املر�ض��ى املحول�ين للع�لاج يف اخلارج.
 .2التدهور الناجم عن االنق�سام ال�سيا�سي الداخلي ونق�ص الكادر الطبي املتخ�ص�ص
ت�س��بب ا�س��تمرار االنق�س��ام ال�سيا�س��ي ال��ذي ا�س��تمر  11عام� ًا متتالي��ة يف تده��ور معظ��م اخلدمات ال�صحي��ة املقدمة
لل�سكان يف قطاع غزة .فخالل �سنوات االنق�سام ،تفاقمت الأو�ضاع ال�صحية ب�شكل غري م�سبوق ،وانعك�ست ب�شكل
خطري على م�س��توى اخلدمات ال�صحية التي تقدمها امل�ست�ش��فيات واملراكز الطبية للمواطنني يف القطاع.
فق��د ت�أث��ر م�س��توى اخلدم��ة ال�صحي��ة الت��ي تقدمه��ا امل�ست�ش��فيات واملراك��ز الطبي��ة احلكومي��ة يف قط��اع غ��زة �س��لب ًا
بازدي��اد الكثاف��ة ال�س��كانية والنم��و الطبيع��ي يف قط��اع غ��زة ،يف ظ��ل النق�ص ال�ش��ديد يف الكادر الطب��ي املتخ�ص�ص،
وع��دم تخ�صي���ص حكوم��ة الوف��اق الوطن��ي �أي تعيين��ات جدي��دة ل�صال��ح وزارة ال�صح��ة يف غ��زة.
كم��ا جن��م ع��ن االنق�س��ام ال�سيا�س��ي والتن��ازع ب�ين الأط��راف ال�سيا�س��ية يف غ��زة ورام اهلل نق���ص خط�ير يف الأدوي��ة
وامل�ستلزمات الطبية املتوافرة يف امل�ست�شفيات واملرافق ال�صحية احلكومية يف القطاع طيلة �سنوات االنق�سام ،كما
ت�س��بب االنق�س��ام يف عدم توفر متويل ل�ش��راء �أجهزة ومعدات طبية �أو �ش��راء قطع غيار لإ�صالح الأجهزة املعطلة.
ووفق� ًا ل��وزارة ال�صح��ة يف غ��زة ،فق��د بل��غ ع��دد الأ�صن��اف ال�صفري��ة م��ن الأدوي��ة يف �ش��هر �أبري��ل  ،2017م��ا يع��ادل 145
م��ن �أ�ص��ل � 520صنف� ًا دوائي� ًا مدرج��ة عل��ى القائم��ة الأ�سا�س��ية لأدوي��ة وزارة ال�صح��ة� ،أي �أن ن�س��بة العج��ز يف الأدوي��ة
الأ�سا�س��ية بلغ��ت  ،%27.8يف ح�ين بل��غ ع��دد الأ�صن��اف الت��ي يكف��ي ر�صيده��ا لأق��ل من � 3ش��هور � 80صنف دوائ��ي� ،أي ما
ن�سبته  .%15.3وتوزعت ن�سبة العجز يف الأدوية كالتايل :مر�ضى ال�سرطان نحو � ،%50أمرا�ض الكلى � ،%18أمرا�ض
العي��ون  ،%6الرعاي��ة الأولي��ة  ،%36خدم��ة الأ�ش��عة واخلدم��ات الت�ش��خي�صية  ، %33املناع��ة والأوبئ��ة � ،%33صح��ة الأم
والطفل  ،%28والطوارئ والعمليات  .%18ووفق ًا لنف�س امل�صدر ،فقد بلغت ن�سبة العجز يف املهمات الطبية ال�صفرية
يف �شهر �أبريل � 280 ،2017صنف ًا� ،أي ما يعادل  %30.9من �أ�صل � 904أ�صناف مدرجة على القائمة الأ�سا�سية ملهمات
وزارة ال�صح��ة ،فيم��ا بل��غ ع��دد اال�صن��اف الت��ي يكف��ي ر�صيدها لأقل من ثالثة �ش��هور � 80صنف� ،أي ما ن�س��بته .2%8.8
وخ�لال �س��نوات احل�ص��ار ،ويف �إط��ار متابعت��ه للأو�ض��اع ال�صحي��ة يف قط��اع غ��زة ،وث��ق املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق
االن�س��ان نف��اذ الع�ش��رات م��ن �أ�صن��اف الأدوي��ة وامل�س��تهلكات الطبي��ة ،كفالت��ر ال��دم امل�س��تخدمة يف تنقي��ة ال��دم م��ن
ال�س��موم �أثناء عملية غ�س��يل الكلى ،وتعد من �أهم امل�س��تهلكات الالزمة لعملية الغ�س��يل كونها تعمل عو�ض ًا عن الكلى
الطبيعي��ة .كم��ا وث��ق نف��اذ �أ�صن��اف دوائي��ة خا�ص��ة مبر�ض��ى الأورام ،مر�ض��ى �إبي�ضا���ض ال��دم النق��وي (اللوكيميا)،
مر�ض��ى القل��ب ،مر�ض��ى الروماتوي��د املف�صل��ي ،مر�ض��ى الكبد ،ومر�ض��ى الكلى.
 .1مقابلة �أجراها باحث املركز مع د� .أ�شرف القدرة ،املتحدث با�سم وزارة ال�صحة الفل�سطينية بغزة ،بتاريخ � 26أبريل .2017
 .2مقابلة �أجراها باحث املركز مع د .منري الرب�ش ،مدير عام ال�صيدلة يف وزارة ال�صحة بغزة بتاريخ � 26أبريل .2017
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وق��د و�صل��ت ن�س��بة الأ�صن��اف ال�صفري��ة م��ن الأدوي��ة واملهم��ات الطبي��ة يف م�س��تودعات وزارة ال�صح��ة يف قط��اع غزة
خالل ال�س��نوات ال�س��ت املا�ضية وفق ًا ملا يلي:3
ج��دول ( )1يب�ين الن�س��بة املئوي��ة للأ�صن��اف ال�صفري��ة م��ن الأدوي��ة واملهم��ات الطبي��ة الأ�سا�س��ية خ�لال الأع��وام
2017-2012
البيان

2012

2013

2014

2015

2016

2017

الأدوية
املهمات الطبية

%38
%35

%35
%29

%26
%30

%30
%22

%31
%25

%30.9
%8.8

�ش��كل ( )1يو�ض��ح الن�س��بة املئوي��ة للأ�صن��اف ال�صفري��ة م��ن الأدوي��ة واملهم��ات الطبي��ة الأ�سا�س��ية خ�لال الأع��وام
2017-2012

االدوية

المهمات الطبية

وق��د انعك�س��ت �أزم��ة نق���ص الأدوي��ة واملهم��ات الطبي��ة يف امل�ست�ش��فيات واملراف��ق ال�صحي��ة احلكومي��ة عل��ى حي��اة
املر�ض��ى وكبدته��م معان��اة كب�يرة نف�س��ية ومادي��ة ،حي��ث ب��ات املئ��ات منه��م ،خ�صو�ص� ًا مر�ض��ى ال�س��رطان واملناع��ة
والأوبئ��ة ,والغ�س��يل الكل��وي وزراع��ة الكل��ى واجلراح��ة والعناي��ة املرك��زة ،غ�ير قادري��ن عل��ى احل�ص��ول عل��ى الأدوي��ة
الالزم��ة ملعاجل��ة �أمرا�ضه��م.
كم��ا انعك���س النق���ص يف الأدوي��ة واملهم��ات الطبي��ة الأ�سا�س��ية �س��لب ًا على جممل اخلدم��ات التي تقدمها م�ست�ش��فيات
وزارة ال�صح��ة يف غ��زة ،وخا�ص��ة عل��ى خدم��ات الط��وارئ والعملي��ات والعناي��ة الفائق��ة ،وخدم��ة الق�س��طرة القلبي��ة
والقلب املفتوح.
وق��د �أدى ه��ذا الو�ض��ع �إىل ع��دم الق��درة عل��ى ع�لاج �آالف املر�ض��ى ،و�إلغ��اء مئ��ات العمليات اجلراحية ،م��ا رفع عدد
املر�ض��ى املحولني للعالج يف اخلارج.
 .3مداخل��ة ملدي��ر ع��ام ال�صيدل��ة ب��وزارة ال�صح��ة يف قط��اع غ��زة د .من�ير الرب���ش ،ور�ش��ة عم��ل حول �أزمة نق���ص الأدوية وامل�س��تلزمات الطبية يف القطاع ال�صح��ي احلكومي ،املركز
الفل�س��طيني حلقوق الإن�س��ان 22 ،مايو .2017
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 .3التدهور الناجم عن تفاقم �أزمة الكهرباء
ت�أثر القطاع ال�صحي �س��لب ًا جراء �أزمة الكهرباء امل�س��تمرة منذ  11عام ًا ،والتي تفاقمت وازدادت حدة منذ �أبريل
املا�ض��ي ،حي��ث بلغ��ت �س��اعات قط��ع التي��ار الكهربائ��ي � 20س��اعة يومي� ًا ،مقاب��ل و�ص��ل الكهرب��اء ل�ـ � 4س��اعات يومي� ًا
فق��ط ،وتبع� ًا لذل��ك اعتم��دت املراف��ق ال�صحية يف قطاع غزة على مول��دات كهربائية ،وجنم عن ذلك تعطل للعديد
م��ن الأجه��زة الكهربائية ،و�صعوبة توفري ال�صيانة امل�س��تمرة لها.
وق��د عان��ت مراف��ق وزارة ال�صح��ة يف قط��اع غ��زة ظ��روف قا�س��ية ج��راء �أزم��ة الكهرب��اء والوق��ود ،م��ا ا�ضطره��ا �إىل
تقلي���ص ع��دد م��ن اخلدم��ات العالجي��ة والت�ش��خي�صية وامل�س��اندة .فق��د ت�أث��ر ج��راء �أزم��ة الكهرب��اء عم��ل  40غرف��ة
عمليات جراحية ،و 11غرفة عمليات ن�ساء ووالدة جترى فيها نحو 250عملية جراحية ،ووالدة قي�صرية يومي ًا50 ،
خمترب طبي و 10بنوك دم .وقد انعك���س ذلك على احلالة ال�صحية لنحو  100مري�ض يف �أق�س��ام العناية الفائقة،
و 113م��ن الأطف��ال ا ُ
خل�دّج يف ح�ضان��ات الأطف��ال ،و 620مري���ض كل��ى .كم��ا ي�ؤث��ر ا�س��تمرار �أزم��ة الكهرب��اء عل��ى
�س�لامة وج��ودة مئ��ات الأدوي��ة احل�سا�س��ة ،وامل��واد املخربي��ة ،والتطعيمات املحفوظ��ة يف الثالج��ات؛ �إ�ضافة لت�أثريها
عل��ى �أق�س��ام الط��وارئ يف امل�ست�ش��فيات وحرم��ان املر�ض��ى م��ن اخلدمة ال�صحي��ة الآمنة لهم.4
ويف �ض��وء م��ا �س��بق م��ن �أزم��ات يواجهه��ا القط��اع ال�صح��ي احلكوم��ي يف قط��اع غ��زة ،والناجم��ة ع��ن احل�ص��ار
اال�س��رائيلي واالنق�س��ام ال�سيا�س��ي الداخلي ونق�ص الكادر الطبي املتخ�ص�ص يف ظل ارتفاع الكثافة ال�س��كانية ،فقد
تده��ور �أداء اخلدم��ات ال�صحي��ة يف م�ش��ايف القط��اع ب�ش��كل خط�ير ،حي��ث �أُلغي��ت و�أُجل��ت مئ��ات العملي��ات اجلراحية
املجدول��ة للمر�ض��ى ،كم��ا جل��أت ال��وزارة �إىل حتوي��ل �أع��داد متزاي��دة م��ن املر�ض��ى للع�لاج ب�س��بب عجز م�ست�ش��فيات
قط��اع غ��زة ع��ن تق��دمي الع�لاج املالئ��م له��ؤالء ملر�ضى ،وخا�صة الذي��ن يعانون �أمرا�ض� ًا خطرية وال تتواف��ر �إمكانات
عالجه��م يف م�ش��ايف القط��اع.

ت�صوير طاقم املركز الفل�سطيني حلقوق االن�سان

 .٤بيان حول تفاقم �أزمة الكهرباء يف قطاع غزة ،املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان 11 ،يونيه.2017 ،
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ثانيــ ًا :معايــ�ي وشــروط الحــاالت التــي يتــم تحويلهــا للعــاج فــي
الخــارج
�أوج��دت احلكوم��ة الفل�س��طينية (وزارة ال�صح��ة الفل�س��طينية) نظ��ام التحوي�لات الطبي��ة لتعوي���ض النق���ص املوجود
لدى امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية� ،سوا ًء يف التخ�ص�صات واخلربات الطبية والأجهزة واملعدات �أو املرافق الطبية
وقدرته��ا عل��ى ا�س��تيعاب �أع��داد املر�ض��ى ،حي��ث يتم تعوي�ض هذا النق�ص ب�ش��راء اخلدم��ات الطبية من جهات طبية
حملي��ة م��ن خ��ارج وزارة ال�صح��ة �س��وا ًء كان��ت م�ؤ�س�س��ات قط��اع خا�ص �أو م�ؤ�س�س��ات �أهلية �أو م�ؤ�س�س��ات خريية ،هذا
بالإ�ضافة �إىل امكانية �شراء اخلدمات الطبية من دول �أُخرى يف حال عدم توفرها يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية املحلية.
 .1معايري احلاالت التي يتم حتويلها للعالج يف اخلارج
تعتم��د وزارة ال�صح��ة معاي�ير حم��ددة لتحدي��د احل��االت الت��ي ميك��ن �أن ُت��ول للع�لاج خ��ارج م�ؤ�س�س��ات وزارة
:5
ال�صح��ة ،و�أه��م ه��ذه املعاي�ير
» » عدم توفر اخلدمة املطلوبة يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية.
» » عدم توفر املعدات واالجهزة الطبية الالزمة للعالج.
» » عدم وجود �أ�سرة كافية يف امل�ست�شفيات ب�سبب ن�سبة اال�شغال الكاملة.
» » وجود قائمة انتظار طويلة تزيد عن  6ا�شهر.
ويت�ض��ح مم��ا �س��بق �أن املعي��ار الأ�سا�س��ي يف حتوي��ل املر�ض��ى للع�لاج خ��ارج امل�ؤ�س�س��ات الطبي��ة احلكومي��ة ع��دم توف��ر
اخلدمة املطلوبة يف امل�ؤ�س�س��ات الطبية التابعة لوزارة ال�صحة الفل�س��طينية ،وذلك �إما ب�س��بب عدم توفر اخلربات
الطبي��ة الق��ادرة عل��ى ع�لاج املري���ض� ،أو نتيج��ة لع��دم توف��ر املع��دات والأجه��زة الطبي��ة الالزم��ة للع�لاج� ،أو ب�س��بب
عدم قدرة امل�ؤ�س�س��ات الطبية احلكومية على ا�س��تيعاب ه�ؤالء املر�ضى.
� .2شروط احلاالت التي يتم حتويلها للعالج يف اخلارج
ي�شرتط يف احلاالت املر�ضية التي يتم حتويلها للعالج يف اخلارج جمموعة من ال�شروط ،وهي كما يلي:6
» » �أن يكون املر�ض امل�صاب به املري�ض من الأمرا�ض التي يغطيها الت�أمني ال�صحي.
» »�أن يح�ص��ل املري���ض عل��ى كت��اب حتوي��ل م��ن الطبي��ب الأخ�صائ��ي املعال��ج ل��ه ،ي�ؤك��د �ض��رورة حتويل��ه للع�لاج يف
اخل��ارج ،لع��دم وج��ود ع�لاج حلالت��ه املر�ضي��ة يف املراك��ز الطبي��ة احلكومية.
» »�أن يح�صل املري�ض على موافقة رئي�س الق�سم يف امل�ست�شفى الذي يعالج فيها.
» »�أن يح�صل املري�ض على موافقة اللجنة العليا للعالج يف اخلارج ،بعد �أن يخ�ضع تقريره الطبي للفح�ص.
�أن يك��ون املري���ض حائ��ز عل��ى ت�أم�ين �صح��ي �س��اري املفع��ول ،ويلت��زم بدف��ع م��ا يرتت��ب علي��ه م��ن ن�س��بة م�س��اهمة م��ن
تكلف��ة عالج��ه كم��ا ين���ص عليها قان��ون الت�أم�ين ال�صحي.7

 .٥للمزي��د ح��ول دائ��رة الع�لاج يف اخل��ارج ومعاي�ير التحوي��ل للع�لاج يف اخل��ارج ،راج��ع املوق��ع االلك�تروين ل��وزارة ال�صح��ة ،دائ��رة �ش��راء اخلدم��ة (الع�لاج يف اخل��ارج)� ،أُنظ��ر
الراب��ط االلكرتوين:
http://www.moh.ps/Index/Circle/CircleId/41/Language/ar
 .٦نف�س املرجع.
 .٧يتم �إعفاء احلاالت االجتماعية من وجوب توفري ت�أمني �صحي �ساري املفعول ،ومن امل�ساهمة املالية يف تكلفة عالجهم.
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ثالث ًا :تحوي�ل المرضى للعالج في الخارج
يح��دد قان��ون نظ��ام الت�أم�ين ال�صح��ي والع�لاج يف اخلارج اجراءات حتويل املر�ضى للع�لاج يف اخلارج ،ويعتمد حتويل
املر�ض��ى للع�لاج يف اخل��ارج عل��ى م��دى ق��درة امل�ؤ�س�س��ات الطبي��ة احلكومي��ة عل��ى التعام��ل م��ع املر���ض ،حي��ث �أن ع��دم
الق��درة عل��ى ع�لاج املر���ض لأي �س��بب كان ،يدف��ع وزارة ال�صح��ة لتحويل املر�ض��ى للعالج خارج م�ؤ�س�س��اتها الطبية.
� .1آلية حتويل املر�ضى للعالج يف اخلارج
يحدد قانون نظام الت�أمني ال�صحي والعالج خارج الوزارة رقم ( )11ل�س��نة � 2006آلية و�إجراءات حتويل املر�ضى
للع�لاج يف اخل��ارج ،مب��ا ي�ش��مل الإج��راءات املتبع��ة والنم��اذج املخ�ص�صة ،ودور جلن��ة التحويل .وت�ش��مل �آلية حتويل
املر�ضى االجراءات التالية:8
» »يق��وم الطبي��ب االخ�صائ��ي املعال��ج بتعبئ��ة من��وذج التحوي��ل من ن�س��ختني ،ويرفق مع��ه تقرير ًا طبي� ًا مف�ص ًال عن
حالة املري�ض.
» »يوق��ع من��وذج التحوي��ل م��ن قب��ل الطبي��ب االخ�صائ��ي املعال��ج ورئي���س الق�س��م �أو املدي��ر الطب��ي ،ويعتم��د ويخت��م
باخلت��م الر�س��مي م��ن مدير امل�ست�ش��فى.
» »تر�س��ل �إدارة كل م�ست�ش��فى من��اذج التحوي��ل ومرفقاته��ا (�ص��ورة عن التقاري��ر والفحو�صات والهوية ال�ش��خ�صية
وبطاق��ة الت�أم�ين اخلا�ص��ة باملري���ض) م��ع �أح��د الأطب��اء العامل�ين لديه��ا لعر�ضه��ا عل��ى اللجن��ة الطبي��ة العلي��ا
املخت�ص��ة بالنظ��ر يف حتوي��ل املر�ض��ى للع�لاج يف اخل��ارج ،يف ي��وم انعق��اد اللجن��ة.
» »بع��د الب��ت يف احل��االت املر�ش��حة للتحوي��ل م��ن قب��ل اللجنة الطبية العلي��ا يتم الت�أكد من �س��ريان املفعول الت�أمني
ال�صحي من خالل دائرة الت�أمني ال�صحي .
» »تر�س��ل جميع النماذج املعتمدة من دائرة الت�أمني �إىل دائرة العالج لإ�صدار التغطيات املالية موقعة من مدير
 /مدير عام الدائرة بعد الت�أكد من ر�صيد البند املايل.
» »للوكيل والوكيل امل�ساعد طلب االطالع على قرارات جلنة التحويل قبل و �أو بعد �إ�صدار التغطية املالية.
» »ت�ص��در التغطي��ة املالي��ة مب��ا ال يتج��اوز الع�ش��رة �آالف دوالر �أمريك��ي ما مل تكن احلال��ة املر�ضية من نوع ال�صفقة
املتفق على �سعرها م�سبق ًا.
» »التغطي��ات املالي��ة الت��ي تتج��اوز الع�ش��رة �آالف دوالر �أمريك��ي وغ�ير املتف��ق عل��ى �س��عرها م�س��بق ًا تعتم��د م��ن �أح��د
املفو�ض�ين بالإنفاق.
» »تر�س��ل دائ��رة الع�لاج التغطي��ات املالي��ة اخلا�ص��ة باملر�ض��ى �إىل م��دراء امل�ست�ش��فيات الت��ي وردت منه��ا من��اذج
التحوي��ل لت�س��ليمها للمر�ض��ى.
» »ت�س��لم التغطي��ة املالي��ة للمري���ض بع��د �إب��راز م��ا يثب��ت دفع��ه مل�س��اهمته املالي��ة� ،إذا مت حتدي��د قيمته��ا املالي��ة م��ن
قبل دائ��رة العالج.
» »يقوم مدير /مدير عام دائرة العالج بالتن�س��يق مع م�س��ئوله املبا�ش��ر بالرد على املرا�س�لات اخلا�صة باملر�ضى
املحولني خارج الوزارة.
» » حت��ول احل��االت الطارئ��ة بق��رار م��ن مدي��ر /مدي��ر ع��ام دائ��رة الع�لاج عل��ى �أن ت�س��تكمل الإج��راءات يف الي��وم
الت��ايل ،و�أن تعر���ض احلال��ة عل��ى اللجن��ة الطبي��ة العلي��ا يف اجتماعه��ا الق��ادم.
ويت��م ع��اد ًة حتوي��ل املر�ض��ى للع�لاج خ��ارج م�ؤ�س�س��ات وزارة ال�صح��ة �إىل م�ست�ش��فيات خا�ص��ة يف قط��اع غ��زة،
م�ست�ش��فيات ال�ضف��ة الغربي��ة ،م�ست�ش��فيات القد���س ال�ش��رقية ،م�ست�ش��فيات جمهوري��ة م�ص��ر العربي��ة ،م�ست�ش��فيات
اململك��ة الأردني��ة ،م�ست�ش��فيات �إ�س��رائيل.
 .٨لالطالع على قانون نظام الت�أمني ال�صحي والعالج خارج الوزارة رقم ( )11ل�سنة � ،2006أُنظر موقع وكالة الأنباء واملعلومات الفل�سطينية (وفا) على الرابط االلكرتوين:
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=2702
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 .2الأمرا�ض امل�شمولة يف التحويالت اخلارجية
ي�ش��مل التحوي��ل للع�لاج خ��ارج امل�ست�ش��فيات واملراك��ز الطبي��ة احلكومي��ة كاف��ة الأمرا���ض الت��ي يج��وز عالجه��ا
مبوج��ب الت�أم�ين ال�صح��ي احلكوم��ي .وم��ن ناحي��ة فعلي��ة يعتم��د حتوي��ل املر�ضى للع�لاج يف اخلارج عل��ى مدى قدرة
امل�ؤ�س�س��ات الطبي��ة احلكومي��ة عل��ى التعام��ل م��ع املر���ض ،حي��ث �أن ع��دم الق��درة عل��ى ع�لاج املر���ض لأي �س��بب كان،
يدف��ع وزارة ال�صح��ة لتحوي��ل املر�ض��ى للع�لاج خ��ارج م�ؤ�س�س��اتها الطبي��ة .وميك��ن ا�س��تعرا�ض الأمرا���ض الت��ي يت��م
حتوي��ل مر�ضاه��ا للع�لاج خ��ارج امل�ست�ش��فيات احلكومي��ة عل��ى النح��و الآت��ي :الأورام ال�س��رطانية� ،أمرا���ض العي��ون،
جراحة القلب ،الأوعية الدموية ،ق�سطرة القلب ،الغدد ال�صماء ،الت�أهيل ،جراحة عامة ،جراحة ال�صدر ،جراحة
الأطفال ،الباطنة ،الأمرا�ض اجللدية ،الأمرا�ض التنا�س��لية ،الأمرا�ض الوراثية ،جراحة الأع�صاب ،امل�س��ح الذري
والط��ب الن��ووي ،الت�صوي��ر بالرنني املغناطي�س��ي.
�أم��ا احل��االت الت��ي ال ي�ش��ملها الع�لاج يف اخلارج فت�ش��مل الأجهزة واللوازم الطبية امل�س��اعدة كالأط��راف ال�صناعية
والكرا�س��ي املتحرك��ة ،النظ��ارات والعد�س��ات الال�صق��ة و�أجه��زة ال�س��مع والقوقع��ة ،تركي��ب وتقومي الأ�س��نان� ،أجهزة
�صدمات القلب ،اجلراحة البال�س��تيكية لأغرا�ض جتميلية غري �ضرورية �صحي ًا ،معاجلات العقم ،زراعة الأع�ضاء
با�س��تثناء الكلي��ة والقرني��ة ب�ش��رط وج��ود مت�برع للكلي��ة ،وب��دون امل�س��اهمة يف �ش��راء �أي �أع�ض��اء ،ت�ش��طيب القرني��ة
والإجراءات العالجية امل�شابهة ،الأدوية من خارج قائمة الأدوية الأ�سا�سية املعتمدة ،تغطية نفقات الإقامة ملرافق
املري���ض م��ا مل تق��رر جلن��ة التحويل لأ�س��باب طبية خالف ذلك.9
ولك��ن عل��ى امل�س��توى العمل��ي ،ا�ضط��رت وزارة ال�صح��ة يف غ��زة �إىل حتوي��ل مئ��ات احل��االت املر�ضي��ة غ�ير امل�ش��مولة
ب�سلة الت�أمني ال�صحي احلكومي للعالج يف اخلارج ،ب�سبب تدهور �أو�ضاع امل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية ،الناجم عن
احل�ص��ار اال�س��رائيلي واالنق�س��ام ال�سيا�س��ي الداخل��ي ونق���ص ال��كادر الطب��ي املتخ�ص�ص ،حي��ث �أدى ذلك �إىل عدم
ق��درة امل�ؤ�س�س��ات الطبي��ة على التعامل م��ع هذه احلاالت املر�ضية.
 .3توزيع التحويالت اخلارجية ح�سب نوع املر�ض
تت��وزع ح��االت حتوي��ل مر�ض��ى قط��اع غ��زة للخ��ارج عل��ى الأمرا���ض الت��ي ال يتوافر عالج له��ا يف م�ست�ش��فيات القطاع،
وحتت��ل الأمرا���ض اخلط�يرة كالأورام ال�س��رطانية و�أمرا���ض القل��ب والعي��ون والعظ��ام الن�س��ب الأعل��ى ب�ين املر�ض��ى
املحول�ين للع�لاج يف اخل��ارج .وق��د توزع��ت حاالت التحويل للع�لاج يف اخلارج ملر�ضى قطاع غزة خالل عام ،2016
ح�سب نوع املر�ض كما يلي� :أمرا�ض الأورام � ،%23.6أمرا�ض الدم  ،%5.5الأطفال  ،%7.2جراحة العظام ،%7.1
�أمرا���ض العي��ون  ،%6.6امل�س��ح ال��ذري  ،%2.4الرن�ين املغناطي�س��ي  ،%6.8ق�س��طرة القل��ب � ،%5.7أمرا���ض القل��ب
 ،%3.2جراح��ة الأع�ص��اب � ،%3.4أمرا���ض الباطن��ة � ،%3أمرا���ض امل�س��الك البولي��ة  ،%3.1اجلراح��ة العام��ة ،%3
جراح��ة القل��ب  ،%2.8التحالي��ل املعملي��ة  ،%1.6الأوعي��ة الدموي��ة � ،%2.6أمرا���ض �أن��ف و�أُذن وحنج��رة ،%1.5
العناي��ة املرك��زة � ،%2.1أمرا���ض الكل��ى � ،%1.1أمرا���ض �أُخ��رى .10%7.6

 .٩ن���ص الق��رار :باال�س��تناد �إىل ق��رار وزي��ر ال�صح��ة رق��م (  ) 14ل�س��نة  2004ب�ش��أن الع�لاج التخ�ص�ص��ي ال�ص��ادر بتاري��خ  ،2004/3/15ال ي�ش��مل العالج خارج امل�ؤ�س�س��ات الطبية
احلكومية امل�سائل التالية:
» » الأجهزة التعوي�ضية واللوازم الطبية امل�ساعدة كالأطراف ال�صناعية والنظارات الطبية والعد�سات الال�صقة وتركيب وتقومي الأ�سنان.
» » اجلراحات التجميلية غري ال�ضرورية �صحي ًا.
» » معاجلة العقم.
» » عمليات زرع نخاع العظم.
» » زراعة الأع�ضاء با�ستثناء القرنية والكلية ،ب�شرط وجود متربع بالكلية على �أن يكون قريب ًا من الدرجة الأوىل �أو الثانية ،وبدون امل�ساهمة يف �شراء �أية �أع�ضاء.
» » تغطية نفقات �إقامة املرافقني للمر�ضى.
 .١٠التقرير ال�صحي ال�سنوي للعام  ،2016وزارة ال�صحة الفل�سطينية ،مركز املعلومات ال�صحية الفل�سطيني� 16 ،أغ�سط�س � ،2017ص .28
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جدول ( )2يبني الن�سبة املئوية لتوزيع التحويالت اخلارجية ح�سب نوع املر�ض لعام 2016
�أمرا�ض الأورام

�أمرا�ض الدم

الأطفال

جراحة العظام

�أمرا�ض العيون

امل�سح الذري

الرنني املغناطي�سي

ق�سطرة القلب

�أمرا�ض القلب

جراحة الأع�صاب

�أمرا�ض الباطنة

�أمرا�ض امل�سالك البولية

اجلراحة العامة

جراحة القلب

التحاليل املعملية

الأوعية الدموية

23.6%

5.5%

7.2%

7.1%

6.6%

2.4%

6.8%

5.7%

3.2%

3.4%

3%

3.1%

3%

2.8%

1.6%

2.6%

2.1%
1.5%

العناية املركزة
�أمرا�ض �أنف و�أُذن
حنجرة

�أمرا�ض الكلى

7.6%
1.1%

املر�ض
ُ
�أمرا�ض �أخرى

الن�سبة

�شكل ( )2يو�ضح الن�سبة املئوية لتوزيع التحويالت اخلارجية ح�سب نوع املر�ض لعام 2016

ت�صوير طاقم املركز الفل�سطيني حلقوق االن�سان
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رابعــ ًا :عرقلــة ســلطات االحتــال االســرائيلية لســفر آالف المرضــى
المحولــن للعــاج فــي الخــارج
كان��ت �س��لطات االحت�لال اال�س��رائيلية ت�س��مح ملر�ض��ى القط��اع احلا�صل�ين عل��ى حتويل��ة طبي��ة للع�لاج يف اخل��ارج
(م�ست�ش��فيات ا�س��رائيل وال�ضف��ة الغربي��ة املحتل��ة مب��ا فيها القد���س املحتل��ة) باجتياز معرب بيت حان��ون «ايريز» قبل
فر�ض احل�صار اال�سرائيلي على قطاع غزة يف يونيو  ،2007رغم االجراءات املعقدة واملهينة التي كانوا يتعر�ضون
لها �أثناء مرورهم على املعرب .وكان عدد املر�ضى الذين ُي�سمح لهم باملرور عرب معرب بيت حانون «ايريز» للو�صول
�إىل م�ست�ش��فيات ا�س��رائيل وال�ضف��ة الغربي��ة املحتل��ة مب��ا فيه��ا القد���س املحتل��ة قب��ل فر���ض احل�ص��ار ي�ص��ل �إىل نح��و
 20,000مري�ض �س��نوي ًا بح�س��ب وزارة ال�صحة الفل�س��طينية.
ويف منت�ص��ف يوني��و  ،2007فر�ض��ت ال�س��لطات اال�س��رائيلية املحتل��ة ح�ص��ار ًا م�ش��دد ًا عل��ى قط��اع غ��زة ،وذل��ك يف
�أعق��اب �س��يطرة حرك��ة حما���س عل��ى القط��اع .وق��د �ش��ملت اج��راءات احل�ص��ار قي��ود م�ش��ددة عل��ى حرك��ة الب�ضائ��ع
واالحتياج��ات الأ�سا�س��ية ،كم��ا طال��ت القي��ود حرك��ة وتنق��ل كاف��ة �س��كان قط��اع غ��زة ،وم��ن �ضمنه��م املر�ض��ى .وق��د
�أدى ذل��ك �إىل تقلي���ص ع��دد املر�ض��ى امل�س��موح له��م باجتي��از مع�بر بي��ت حان��ون «ايري��ز» ،والو�ص��ول للم�ست�ش��فيات
اال�س��رائيلية وم�ست�ش��فيات ال�ضف��ة الغربي��ة مب��ا فيه��ا القد���س املحتل��ة .ووفق� ًا ملتابع��ة املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق
االن�سان ،ف�إن عدد املر�ضى الذين ُ�سمح لهم باجتياز املعرب منذ فر�ض احل�صار يف يونيو  ،2007وحتى �أكتوبر من
العام اجلاري  ،2017مل ي�صل يف �أف�ضل الأحوال� ،إىل ما كان عليه قبل فر�ض احل�صار ،وال يعترب عدد من ي�سمح
لهم بالعالج كافي ًا لعالج مر�ضى قطاع غزة ،يف ظل تدين وتدهور اخلدمات ال�صحية يف م�ست�ش��فيات القطاع من
ناحي��ة ،وب�س��بب النمو ال�س��كاين م��ن ناحية ثانية.
ويواج��ه املر�ض��ى امل�س��موح له��م باجتي��از املع�بر والو�ص��ول للم�ست�ش��فيات اال�س��رائيلية وم�ست�ش��فيات ال�ضف��ة الغربي��ة
املحتلة مبا فيها القد�س املحتلة اجراءات معقدة ،ت�ستغرق �أ�سابيع ورمبا �شهور حتى يتم ال�سماح للمري�ض باجتياز
مع�بر بيت حانون «ايريز».
 .1عرقلة �سفر  29.006مري�ض ًا من املحولني للعالج يف اخلارج خالل الأعوام 2016-2008
عرقل��ت �س��لطات االحت�لال اال�س��رائيلية خ�لال الأع��وام � 2016-2008س��فر �آالف املر�ض��ى م��ن قط��اع غ��زة،
احلا�صل�ين عل��ى حتوي�لات طبي��ة للع�لاج يف امل�ست�ش��فيات الإ�س��رائيلية �أو يف م�ست�ش��فيات ال�ضف��ة الغربي��ة ،مب��ا فيه��ا
مدين��ة القد���س املحتل��ة .وق��د تع��ددت �أ�ش��كال العرقل��ة ب�ين رف���ض املري���ض �أمني� ًا� ،أو ب��دون �إبداء �أ�س��باب ،عدم الرد
عل��ى طل��ب املري���ض بدع��وى �أن��ه حتت الدرا�س��ة ،الطلب من املري�ض تغي�ير املرافق ،الطلب من املري�ض تغيري موعد
الع�لاج ،الطل��ب م��ن املري���ض تق��دمي طل��ب جدي��د ،طل��ب املري���ض لإج��راء مقابل��ة �أمني��ة ،اعتب��ار طل��ب املري�ض غري
منا�س��ب ،واعتب��ار حال��ة املري���ض جتوي��د حي��اه ولي���س انف��اذ حي��اه بح�س��ب الت�صنيف اال�س��رائيلي.
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وفيم��ا يل��ي البيان��ات الكامل��ة لل��رود اال�س��رائيلية عل��ى املر�ض��ى املحول�ين للع�لاج يف اخل��ارج خ�لال الأع��وام -2008
:2016
جدول ( )3يبني الردود اال�سرائيلية على املر�ضى املحولني للعالج يف اخلارج خالل الأعوام *2016-2008
البيان

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

املجموع

ال يوجد رد

2133

660

166

42

43

249

318

294

826

4731

حتت الدرا�سة

1197

484

484

154

109

424

1303

2016

5715

11886

بعد املقابلة

280

365

246

150

106

200

340

306

419

2412

موافقة

6317

5154

9113

9484

8635

16290 16988 14965 12121

99067

مرفو�ض

298

143

646

237

85

42

535

1244

1704

4934

تغيري مرافق

32

1

85

63

71

223

313

641

409

1838

غري منا�سب
بعد املقابلة /
رف�ض
بعد املقابلة /
قبول
بعد املقابلة /
طلب جديد
بعد املقابلة/
رف�ض املقابلة

93

41

62

40

43

39

28

49

90

485

0

29

20

0

0

0

0

4

49

102

0

18

53

3

0

0

0

15

45

134

0

235

90

5

0

0

0

4

54

388

0

36

11

0

0

0

0

0

0

47

بانتظار مقابلة

0

0

11

7

8

118

35

19

173

371

موعد جديد

0

0

139

105

95

207

125

147

50

868

طلب جديد

0

0

3

5

0

35

139

137

409

728

مرجع

0

4

0

0

0

8

0

9

36

57

مرافقة

24

0

0

0

0

1

0

0

0

25

املجموع

10374

7170

10295 11129

9195

128073 26269 21873 18101 13667

*م�صدر املعلومات الواردة يف اجلدول :دائرة التن�سيق واالرتباط يف وزارة ال�صحة الفل�سطينية

إجمالي طلبات المرضى

عرقلة سفر المرضى
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�شكل ( )3يو�ضح الردود اال�سرائيلية على املر�ضى املحولني للعالج يف اخلارج خالل الأعوام 2016-2008
وت�ش�ير االح�صاءات الواردة يف اجلدول �أعاله �إىل �أن �س��لطات االحتالل الإ�س��رائيلية عرقلت خالل الأعوام 2008
 � 2016س��فر  29,006من مر�ضى القطاع املحولني للعالج يف امل�ست�ش��فيات الإ�س��رائيلية �أو يف م�ست�ش��فيات ال�ضفةالغربية ،مبا فيها مدينة القد�س املحتلة ،وذلك من �أ�صل  128,073طلب ت�صريح للعالج� ،أي ما ن�سبته ()%22.6
م��ن �إجم��ايل الطلب��ات املقدم��ة .وق��د عزت �س��لطات االحتالل رف���ض  4,934مري�ض ًا لأ�س��باب �أمنية ( ،)%3.8ومل
ت��رد عل��ى  4,731طل��ب ( ،)%3.6و�أخ��رت ال��ردود (حت��ت الدرا�س��ة) عل��ى  11,886مري�ض� ًا ( ،)%9.2فيم��ا طلبت
ال�س��لطات املحتل��ة م��ن  1,838مري�ض� ًا تغي�ير مرافقيه��م ( ،)%1.4وت�أخ��ر �س��فر  5,617مري�ض� ًا ( )%4.3بذرائ��ع
خمتلف��ة كانتظ��ار ال��رد بع��د املقابل��ة الأمني��ة� ،أو �أن حال��ة املري���ض جتوي��د حياه ولي���س انفاذ حياه بح�س��ب الت�صنيف
اال�س��رائيلي� ،أو �أن الطل��ب غ�ير منا�س��ب� ،أو الطل��ب م��ن املري�ض تغيري موع��د العالج� ،أو تقدمي طلب جديد.
 .2عرقلة �سفر  9,101مري�ض ًا من املحولني للعالج يف اخلارج خالل عام 2017
عرقل��ت �س��لطات االحت�لال اال�س��رائيلية خ�لال العام اجلاري � 2017س��فر �آالف املر�ضى م��ن قطاع غزة ،احلا�صلني
عل��ى حتوي�لات طبي��ة للع�لاج يف امل�ست�ش��فيات الإ�س��رائيلية �أو يف م�ست�ش��فيات ال�ضف��ة الغربي��ة ،مب��ا فيه��ا مدين��ة
القد�س املحتلة .وقد تعددت �أ�شكال العرقلة بني رف�ض املري�ض �أمني ًا� ،أو بدون �إبداء �أ�سباب ،عدم الرد على طلب
املري���ض بدع��وى �أن��ه حت��ت الدرا�س��ة ،الطل��ب م��ن املري���ض تغي�ير املرافق ،الطلب م��ن املري�ض تغي�ير موعد العالج،
الطل��ب م��ن املري���ض تق��دمي طل��ب جدي��د ،طل��ب املري���ض لإج��راء مقابل��ة �أمني��ة ،اعتبار طل��ب املري�ض غري منا�س��ب،
واعتب��ار حال��ة املري���ض جتوي��د حياه ولي���س انفاذ حياه بح�س��ب الت�صنيف اال�س��رائيلي.
وفيما يلي البيانات الكاملة للرود اال�سرائيلية على املر�ضى املحولني للعالج يف اخلارج خالل العام اجلاري :2017
جدول ( )4يبني الردود اال�سرائيلية على املر�ضى املحولني للعالج يف اخلارج خالل العام احلايل
( 2017/1/1وحتى *)2017/9/30
ال�شهر
البيان

يناير

فرباير

مار�س

�إبريل

مايو

يونيو

يوليو

�أغ�سط�س

�سبتمرب

املجموع

ال يوجد رد

44

30

53

56

53

38

37

22

74

407

حتت الدرا�سة

1243

788

928

647

933

718

570

676

676

7179

بعد املقابلة

24

21

30

32

38

30

38

15

5

233

موافقة

1312

1434

1440

1140

1078

952

1060

1029

1016

10461

مرفو�ض

100

73

96

62

48

25

50

65

60

579

تغيري مرافق

15

8

17

11

18

5

8

7

1

90

غري منا�سب

9

6

21

5

3

6

5

16

5

76

3

4

0

2

1

1

1

0

0

12

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

بانتظار مقابلة

10

4

3

2

3

2

2

3

2

31

موعد جديد

8

10

8

1

6

20

17

0

0

70

بعد املقابلة /
رف�ض
بعد املقابلة /
قبول
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طلب جديد

20

8

28

22

96

118

59

47

18

416

مرجع

0

0

0

0

2

0

1

1

0

4

عالج حملي

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

الإجمايل

2788

2386

2624

1980

2279

1916

1848

1882

1859

19562

*م�صدر املعلومات الواردة يف اجلدول :دائرة التن�سيق واالرتباط يف وزارة ال�صحة الفل�سطينية

�شكل ( )4يو�ضح الردود اال�سرائيلية على املر�ضى املحولني للعالج يف اخلارج خالل العام احلايل
( 2017/1/1وحتى )2017/9/30

إجمالي طلبات المرضى

عرقلة سفر المرضى

وت�ش�ير االح�ص��اءات ال��واردة يف اجل��دول �أع�لاه �إىل �أن �س��لطات االحت�لال الإ�س��رائيلية عرقل��ت خ�لال الع��ام
احل��ايل ( 2017/1/1وحت��ى � )2017/9/30س��فر  9,101م��ن مر�ض��ى القط��اع املحول�ين للع�لاج يف امل�ست�ش��فيات
الإ�س��رائيلية �أو يف م�ست�ش��فيات ال�ضف��ة الغربي��ة ،مب��ا فيه��ا مدين��ة القد���س املحتل��ة ،وذل��ك م��ن �أ�ص��ل  19,562طل��ب
ت�صري��ح للع�لاج� ،أي م��ا ن�س��بته ( )%46.5م��ن �إجم��ايل الطلب��ات املقدم��ة .وق��د ع��زت �س��لطات االحت�لال رف���ض
 579مري�ض� ًا لأ�س��باب �أمني��ة ( ،)%2.9ومل ت��رد عل��ى  407طل��ب ( ،)%2و�أخ��رت ال��ردود (حت��ت الدرا�س��ة) عل��ى
 7,179مري�ض ًا ( ،)%36.6فيما طلبت ال�س��لطات املحتلة من  90مري�ض ًا تغيري مرافقيهم ( ،)%0.4وت�أخر �س��فر
 846مري�ض� ًا ( )%4.3بذرائ��ع خمتلف��ة كانتظ��ار ال��رد بع��د املقابل��ة الأمني��ة� ،أو �أن حال��ة املري�ض جتويد حياه ولي���س
انفاذ حياه بح�س��ب الت�صنيف اال�س��رائيلي� ،أو �أن الطلب غري منا�س��ب� ،أو الطلب من املري�ض تغيري موعد العالج،
�أو تق��دمي طل��ب جديد.
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خامسـ ًا :المعيقــات االســرائيلية لســفر مرضــى قطــاع غــزة المحولــن
للعــاج فــي الخــارج
عم��دت �س��لطات االحت�لال اال�س��رائيلية خ�لال �س��نوات احل�ص��ار املفرو���ض عل��ى قط��اع غ��زة من��ذ يوني��و ،2007
وامل�س��تمر حت��ى الآن �إىل عرقل��ة �س��فر املر�ض��ى ،الذي��ن يعان��ون من �أمرا�ض خطرية ،وحرمانه��م من تلقي العالج يف
اخلارج .وت�ضع �س��لطات االحتالل قيود م�ش��ددة على مرور ه�ؤالء املر�ضى عرب معرب بيت حانون «ايريز» ،للو�صول
�إىل امل�ست�ش��فيات املحول�ين �إليه��ا يف ا�س��رائيل �أو ال�ضف��ة الغربي��ة .ويعت�بر مع�بر بي��ت حان��ون االمت��داد الطبيع��ي
لقط��اع غ��زة ،واملنف��ذ الوحي��د ل�س��كان القط��اع لل�س��فر �إىل اخل��ارج وباق��ي الأرا�ض��ي الفل�س��طينية املحتل��ة.11
وق��د ر�ص��د املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق االن�س��ان جمموع��ة م��ن املعيق��ات الت��ي تتبعه��ا �س��لطات االحت�لال وتعم��د م��ن
خالله��ا حرم��ان مر�ض��ى القط��اع م��ن العالج ،و�أهم ه��ذه املعيقات:
» »منع �سفر املر�ضى من ذوي احلاالت احلرجة ووفاة الع�شرات منهم.
» »حرمان املر�ضى من ال�سفر من دون �إبداء �أ�سباب.
» »حرمان املر�ضى من ال�سفر للعالج لأ�سباب عائلية.
» »اعتقال املر�ضى على معرب بيت حانون «ايريز».
» »ابتزاز املر�ضى وم�ساومتهم على التعاون مع �سلطات االحتالل.
» »التحقيق مع املر�ضى من قبل املخابرات اال�سرائيلية.
» »الت�أخري واملماطلة يف الرد على املر�ضى.
» »عدم االهتمام واالكرتاث مبواعيد العالج اخلا�صة باملر�ضي.
» »اعتقال مرافقي املر�ضى على معرب بيت حانون «ايريز».
» » فر�ض قيود م�شددة على مرافقي املر�ضى.
» »م�ساندة الق�ضاء الإ�سرائيلي ملمار�سات ال�سلطات املحتلة اخلا�صة مبنع عالج املر�ضى.
وق��د جعل��ت ه��ذه القي��ود مغ��ادرة مر�ض��ى قط��اع غ��زة للع�لاج يف اخل��ارج عملي��ة معق��دة ،يتخلله��ا اوه��اق ومعان��اة
�ش��ديدة للمر�ض��ى وعائالته��م.
 .1منع �سفر املر�ضى من ذوي احلاالت احلرجة ووفاة الع�شرات منهم
ت�س��ببت الإج��راءات القا�س��ية الت��ي تتبعه��ا �س��لطات االحت�لال اال�س��رائيلية بح��ق املر�ض��ى من��ذ فر���ض احل�ص��ار على
قط��اع غ��زة يف يوني��و  2007يف وف��اة ع��دد كب�ير م��ن املر�ض��ى الذي��ن يعان��ون �أمرا�ض� ًا خط�يرة وم�س��تع�صية ب�س��بب
حرمانه��م م��ن مغ��ادرة القط��اع لتلق��ي العالج يف اخلارج .ووفق ًا ل��وزارة ال�صحة فقد بلغ عدد املر�ضى الذين ق�ضوا
ج��راء منعه��م م��ن ال�س��فر لتلق��ي الع�لاج يف اخل��ارج  378مري�ض� ًا ،وق��د ق�ضى ه��ؤالء املر�ضى �إما ب�س��بب الإجراءات
البطيئة واملعقدة وال�صعوبات التي ت�ضعها �سلطات االحتالل يف طريق عالجهم� ،أو ب�سبب رف�ض منحهم ت�صاريح
للم��رور ع�بر حاج��ز بي��ت حان��ون للو�ص��ول �إىل م�ست�ش��فيات ال�ضف��ة الغربي��ة ،مب��ا فيه��ا مدين��ة القد���س املحتل��ة �أو
امل�ست�ش��فيات الإ�س��رائيلية� ،أو ب�س��بب عرقل��ة �إج��راءات �س��فرهم �إىل م�ست�ش��فيات ال��دول املج��اورة� ،أو ب�س��بب نق���ص
الأدوي��ة واملع��دات الطبي��ة يف م�ست�ش��فيات القطاع.12
 .١١يف ظ��ل الإغ�لاق امل�س��تمر ملع�بر رف��ح عل��ى احل��دود الفل�س��طينية/امل�صرية ،وع��دم ق��درة مر�ض��ى قط��اع غ��زة ال�س��فر م��ن خالل��ه لتلقي العالج يف م�ست�ش��فيات اخل��ارج ،مل يبقى
�أم��ام املر�ض��ى لل�س��فر م��ن قط��اع غ��زة �إىل اخل��ارج �إال مغ�بر بي��ت حانون «ايريز» ،وهو املمر الطبيعي ل�س��كان قط��اع غزة �إىل اخلارج وباقي الأرا�ضي الفل�س��طينية املحتلة.
 .١٢للمزيد من املعلومات حول حاالت الوفيات الناجمة عن منع املر�ضى من العالج يف اخلارج راجع موقع وزارة ال�صحة االلكرتوين:

http://www.moh.gov.ps/portal
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وفاة املري�ض عالء الدين م�صطفى القباين بعد منعه من ال�سفر للعالج
ً
ً
�أف��اد م�صطف��ى دروي���ش م�صطف��ى القب��اين ،موالي��د  ،1987م��ن �س��كان الربيج ،ويعمل مهند�س�ا معماري�ا ،ويحمل هوية
رق��م  ،800682635وه��و اب��ن �أخ املري���ض ع�لاء الدي��ن م�صطف��ى القب��اين ،ال��ذي ت��ويف ب�س��بب رف�ض �س��لطات االحتالل
اال�س��رائيلية منح��ه ت�صري��ح للو�ص��ول �إىل مدين��ة القد���س للعالج يف �أحد م�ست�ش��فياتها ،لباح��ث املركز مبا يلي:
«تده��ورت حال��ة عم��ي ع�لاء الدي��ن م�صطف��ى القب��اين ،موالي��د  ،1967ب�س��بب التهاب��ات ح��ادة ا�صابت��ه بع��د
�إج��راء عملي��ة غ�س��يل جي��وب �أنفي��ة يف عي��ادة خا�ص��ة يف الن�ص�يرات بتاري��خ  ،2016/10/4حي��ث فق��د عم��ي يف
الي��وم الت��ايل لإج��راء العملي��ة الر�ؤي��ا يف عين��ه الي�س��رى ،وازدادت حالت��ه بالتده��ور يوم�اً بع��د ي��وم .وبتاري��خ
� ،2016/10/15أدخلناه �إىل م�ست�ش��فى �ش��هداء الأق�صى ،ومن ثم نقلناه �إىل م�ست�ش��فى ال�ش��فاء يف مدينة غزة،
حي��ث مت ت�صوي��ره  ،CTولك��ن ال�ص��ورة مل تظه��ر �ش��يئاً .وا�س��تمرت حال��ة عم��ي بالتده��ور ،حي��ث فق��د احلرك��ة
يف �أطراف��ه الي�س��رى ،وفق��أت عين��ه الي�س��رى ،وفق��د النظ��ر يف عين��ه اليمن��ي .ويف ي��وم الأربع��اء ،2016/10/19
ونظ��راً لعج��ز م�ست�ش��فيات غ��زة ع��ن عالج��ه ،ح�ص��ل عم��ي عل��ى حتويل��ة طبية للعالج يف م�ست�ش��فى مار يو�س��ف
يف القد���س ،ومت حج��ز موع��د لعالج��ه يف امل�ست�ش��فى ،وتق��دم بطل��ب يف دائ��رة التن�س��يق واالرتب��اط يف وزارة
ال�ش ��ؤون املدني��ة للح�ص��ول عل��ى ت�صري��ح الجتي��از مع�بر بي��ت حان��ون «ايري��ز» ،والو�ص��ول �إىل امل�ست�ش��فى،
لك��ن طلب��ه ُرف���ض �أمني�اً م��ن اجلان��ب اال�س��رائيلي ،و�أبلغتن��ا دائ��رة التن�س��يق واالرتب��اط �أن ننتظ��ر لي��وم الأح��د
 ،2016/10/23حيث مت التقدم بطلب �آخر ،ولكن جاء الرد رف�ض مرة �أُخرى .وقمنا يف نف���س اليوم ب�إجراء
فحو�صات لعمي املري�ض ،وقد �أظهرت الفحو�صات �أنه يعاين من التهابات حادة ،وقد و�صلت االلتهابات �إىل
الدم��اغ ،وق��د تده��ورت حال��ة عم��ي ال�صحي��ة ،وت��ويف بتاري��خ .»2016/10/26

وفاة املري�ض رائد عزام �سليم املغاري بعد منعه من ال�سفر لتلقي العالج بدوا ٍع �أمنية
�أف��اد ع��زام �س��ليم املغ��اري56 ،عام� ًا ،م��ن �س��كان خمي��م الربي��ج يف حمافظ��ة الو�س��طى ،وال��د املري���ض رائ��د ع��زام
�سليم املغاري ،الذي تويف بعد منعه مرتني من ال�سفر لتلقي العالج يف م�ست�شفيات ال�ضفة الغربية ،لباحث املركز
املي��داين مبا يلي:
«عان��ى ابن��ي املرح��وم رائ��د ع��زام �س��ليم املغ��اري 33 ،عام�اً ،م��ن م�ش��اكل �صحي��ة يف �صمام��ي القل��ب من��ذ حوايل
 16عاماً ،وكنا نتابع عالجه يف كل من م�ست�شفى نا�صر وال�شفاء مبدينتي خان يون�س وغزة .وقد �أُجريت له
جراحة قلب مفتوح يف املركز العربي بنابل�س قبل � 5سنوات ،حيث �أم�ضى فيها مدة �شهر للمتابعة والعالج.
ويف  2010/6/11تاب��ع �أطب��اء املرك��ز العرب��ي حالت��ه ،حي��ث �س��افر هن��اك ،و�أجري��ت ل��ه فحو�ص��ات طبي��ة،
وق��رر �أطب��ا�ؤه �أن��ه ال ي�س��تطيع حتم��ل �إج��راء جراح��ة يف �أح��د �صمام��ات القلب حينه ،وع��اد �إىل غزة .وبتاريخ
 2011/7/10نقلن��اه �إىل ق�س��م العناي��ة املكثف��ة يف م�ست�ش��فى ال�ش��فاء يف مدين��ة غ��زة ب�س��بب م�ضاعف��ات حالت��ه
ال�صحي��ة ،حي��ث �أم�ض��ى فيه��ا يوم�ين لتلق��ى الع�لاج .وا�س��تمر ابن��ي يف التوج��ه �إىل امل�ست�ش��فى لتلق��ي الع�لاج
والعودة �إىل البيت حتى يوم  ،2011/7/14حني �سقط فج�أة يف املنزل و�أعيد للم�ست�شفى ثانية .وبد�أنا بعد
ذلك يف �إجناز �إجراءات حتويله طبية ب�شكل عاجل للعالج يف املركز العربي لعالج وجراحة القلب و�أمرا�ض
ال��دم مبدين��ة ناب���س يف ال�ضف��ة الغربي��ة ،لإج��راء عملي��ة جراحي��ة يف �أح��د �صمام��ات القل��ب ،وتقدمن��ا بطل��ب
ت�صري��ح م��رور ع�بر مع�بر بي��ت حان��ون «ايري��ز» للو�ص��ول �إىل امل�ست�ش��فى ،غ�ير �أن دائ��رة التن�س��يق واالرتب��اط
يف وزارة ال�ش��ؤون املدني��ة �أبلغتن��ا بتاري��خ  2011/7/19برف���ض ال�س��لطات اال�س��رائيلية املحتل��ة من��ح ت�صري��ح
ملرافقه ،وهو عمه (والد زوجته) �أ�سعد املغاري 49 ،عاماً .وبتاريخ  ،2011 /7/24تقدمنا بطلب جديد من
دون مرافق ،غري �أن �سلطات االحتالل الإ�سرائيلية رف�ضت منحه ت�صريح لأ�سباب �أمنية .بعد ذلك ازدادت
حالت��ه ال�صحي��ة تده��وراً ،ويف ي��وم االثن�ين املواف��ق  ،2011/7/25ق��رر الأطب��اء املعاجل�ين حاجت��ه جلراح��ة
�س��ريعة ،حي��ث �أُدخ��ل لغرف��ة العملي��ات ،وبع��د نح��و � 5س��اعات تويف �أثناء �إج��راء العملية اجلراحية».
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 .2حرمان املر�ضى من ال�سفر من دون �إبداء �أ�سباب
قام��ت �س��لطات االحت�لال الإ�س��رائيلية برف���ض طلب��ات مئ��ات املر�ض��ى ،مم��ن يعان��ون �أمرا�ض� ًا خط�يرة ،للمرور عرب
مع�بر بي��ت حان��ون «ايري��ز» ،وذل��ك للو�ص��ول �إىل م�ست�ش��فيات ال�ضف��ة الغربي��ة ،مب��ا فيها م�ست�ش��فيات مدينة القد���س
املحتل��ة ،وامل�ست�ش��فيات الإ�س��رائيلية ،املحول�ين م��ن قب��ل وزارة ال�صح��ة للع�لاج فيه��ا ،وذل��ك من دون �إبداء �أ�س��باب.
كم��ا �أقدم��ت ال�س��لطات الإ�س��رائيلية يف �ش��هر يوني��و  ،2010عل��ى حرم��ان فئ��ات جدي��دة م��ن املر�ضى من ال�س��فر عرب
مع�بر بي��ت حان��ون للو�ص��ول �إىل امل�ست�ش��فيات لتلق��ي الع�لاج ،وت�ش��مل فئ��ات املر�ض��ى الذي��ن منع��وا م��ن ال�س��فر لتلقي
العالج يف اخلارج مر�ضى يعانون من �أمرا�ض خطرية ،ك�أولئك امل�صابون ب�أمرا�ض فقدان الب�صر وبرت الأع�ضاء،
بدع��وى �أن حاالته��م ال حتت��اج �إىل �إنق��اذ حي��اة ،و�إمن��ا يحتاج��ون �إىل ج��ودة حي��اة ،وه��و م��ا رفع ع��دد املر�ضى الذين
ُرف�ض��ت طلباته��م للو�ص��ول �إىل امل�ست�ش��فيات املحولني �إليها.13
منع املري�ض فاروق �إياد حممد الهم�ص من ال�سفر للعالج يف اخلارج من دون �إبداء �أ�سباب
�أف��اد املري���ض ف��اروق �إي��اد حمم��د الهم���ص ،موالي��د  ،1996/3/11طال��ب جامع��ي ،ويقطن خميم يبن��ا يف حمافظة
رف��ح ،ويحم��ل هوي��ة رقم  ،401150602لباحث املركز مبا يلي:
« يف بداي��ة �ش��هر يولي��و م��ن الع��ام  2015ب��د�أت مبراجع��ة م�ست�ش��فى نا�ص��ر يف مدين��ة خ��ان يون���س ب�س��بب
معانات��ي م��ن �آالم �ش��ديدة يف الكت��ف الأي�س��ر ،ومت ت�ش��خي�ص حالت��ي م��ن قب��ل الأطب��اء املعاجل�ين ب�أنه��ا ورم
ذو �س��لوك غ�ير مع��روف بالعظ��ام والغ�ضاري��ف املف�صلي��ة� ،أ�ص��اب الن�س��يج ال�ض��ام والأن�س��جة الرخ��وة الأُخ��رى
للطرف العلوي مت�ضمناً الكتف .ونظراً لعدم وجود عالج حلالتي يف م�ست�شفيات قطاع غزة ،ح�صلت على
حتويل��ة طبي��ة م��ن دائ��رة الع�لاج يف اخل��ارج يف وزارة ال�صح��ة الفل�س��طينية للع�لاج يف م�ست�ش��فى النج��اح
الوطني اجلامعي مبدينة نابل�س يف ال�ضفة الغربية ،وح�صلت على موعد بتاريخ  .2015/8/3ولكن ب�سبب
�س��فر الطبي��ب املخت���ص يف م�ست�ش��فى النج��اح الوطن��ي مل �أ�س��افر يف املوع��د املح��دد .وعن��د ع��ودة الطبي��ب
املخت���ص يف �ش��هر اكتوب��ر  ،2015ج��ددت التحويل��ة الطبي��ة ،وتقدم��ت بطل��ب للح�ص��ول عل��ى ت�صري��ح م��ن
�سلطات االحتالل �أمتكن مبوجبه من اجتياز معرب بيت حانون «ايريز» للو�صول �إىل م�ست�شفى النجاح من
خالل دائرة االرتباط املدين والتن�س��يق يف وزارة ال�ش��ؤون املدنية يف مدينة غزة ،غري �أن �س��لطات االحتالل
اال�سرائيلية رف�ضت طلبي ،وتكرر الرف�ض  3مرات �أُخرى  ،كان �آخرها بتاريخ  ،2016/4/26وذلك من دون
�إب��داء �أ�س��باب .وبن��اء علي��ه قم��ت بتغي�ير حتويلت��ي الطبي��ة �إىل املرك��ز الطب��ي املتخ�ص�ص يف م�ست�ش��فى معهد
نا�ص��ر يف جمهوري��ة م�ص��ر العربي��ة ،ومت املوافق��ة عل��ى طلب��ي بتاري��خ  ،2016/5/31غ�ير �أن اغالق معرب رفح
يح��ول دون �س��فري للع�لاج ،وحت��ى ل��و فت��ح مع�بر رف��ح يوج��د قائم��ة طويل��ة م��ن املر�ض��ى ينتظ��رون ال�س��فر
قبل��ي ،ويق��در عدده��م ب�ـ  3,000مري���ض».
منع املري�ض يو�سف ح�سن �سليمان ن�صار من ال�سفر للعالج من دون �إبداء �أ�سباب
�أف��اد املواط��ن �س��امي يو�س��ف ن�ص��ار 33 ،عام� ًا ،م��ن �س��كان ح��ي التن��ور� ،ش��رق مدينة رف��ح ،وهو ابن املري�ض يو�س��ف
ح�س��ن �س��ليمان ن�صار ،لباحث املركز مبا يلي:
«يع��اين وال��دي ،يو�س��ف ح�س��ن �س��ليمان ن�ص��ار 61 ،عام �اً ،م��ن الته��اب ح��اد يف عظ��ام الفخ��ذ الأي�س��ر ،بع��د
تعر�ض��ه لك�س��ور في��ه ،وق��د تلق��ى الع�لاج يف م�ست�ش��فيات القط��اع لع��دة �ش��هور دون تق��دم يف الع�لاج ،وق��د كان
والدي يعاين من �شلل كامل يف ال�ساق الأمين منذ الطفولة .ونظراً لتدهور حالته ال�صحية ،وعدم توفر
ع�لاج حلالت��ه يف م�ست�ش��فيات قط��اع غ��زة ،ح�ص��ل وال��دي عل��ى حتويلة للعالج يف م�ست�ش��فى املقا�صد اخلريية
مبدين��ة القد���س .وتقدمن��ا بطل��ب �إىل دائ��رة التن�س��يق واالرتب��اط يف وزارة ال�ش��ؤون املدني��ة يف مدين��ة غ��زة،
للح�ص��ول عل��ى ت�صري��ح م��رور ع�بر مع�بر بي��ت حان��ون «ايريز» والو�صول �إىل م�ست�ش��فى املقا�صد .وانتظرنا
 .١٣حالة املعابر يف قطاع غزة  ،2010/9/15 -2010/9/1املركز الفل�سطيني حلقوق االن�سان ،غزة .2010/9/20 ،لالطالع على الن�شرة� ،أنظر املوقع االلكرتوين للمركز:
http://pchrgaza.org/ar/?p=3185

24

تقري�ر حول القيود االسرائيلية على سفر مرضى قطاع غزة وحرمانهم من العالج

ع��دة �أي��ام ،ومل يت��م ال��رد علين��ا ،رغ��م االالم ال�ش��ديدة الت��ي يع��اين منه��ا وال��دي .وتوجه��ت �صب��اح ي��وم الأح��د
املواف��ق � ،2015/8/23إىل مق��ر التن�س��يق واالرتب��اط ملعرف��ة �س��بب ع��دم االت�ص��ال عل��ى وال��دي وت�أكي��د �س��فره،
ف�أخ�برين �أح��د املوظف�ين �أن �س��لطات االحت�لال رف�ض��ت طل��ب وال��دي لل�س��فر ع�بر معرب بي��ت حانون للعالج
يف م�ست�ش��فى املقا�ص��د اخلريي��ة ،يف مدين��ة القد���س ،م��ن دون �إب��داء �أ�س��باب».
 .3حرمان املر�ضى من ال�سفر للعالج لأ�سباب عائلية
عم��دت �س��لطات االحت�لال اال�س��رائيلية خ�لال ف�ترة احل�ص��ار املفرو���ض عل��ى قط��اع �إىل حرم��ان مئ��ات املر�ض��ى ،مم��ن
يعانون �أمرا�ض ًا خطرية ،وال يوجد عالج لهم يف م�ست�شفيات غزة ،من ال�سفر لتلقي العالج يف اخلارج ،وذلك لأ�سباب
تخ�ص عائالتهم .ومن الأ�سباب التي تذرعت بها �سلطات االحتالل اتهام بع�ض �أفراد عائالت املر�ضى ب�أنهم يعملون
يف مقاومة االحتالل� ،أو �أن �أحد �أفراد عائلة املري�ض يقيم ب�شكل غري قانوين �سواء بال�ضفة الغربية او �إ�سرائيل.
ابتزاز وم�ساومة املري�ض وليد حممد حممد قاعود «ت�سليم الأبناء مقابل ال�سماح بالعالج»
�أف��اد املواط��ن حمم��د ولي��د حمم��د قاع��ود ،موالي��د  ،1984/8/23مت��زوج و�أب لطف��ل� ،س��كان منطق��ة ال�ش��يخ عمري
يف ال�س��طر ال�ش��رقي ،بخ��ان يون���س ،جن��وب قط��اع غ��زة ،عاطل عن العم��ل ،ويحمل هوية رق��م  ،800326365لباحث
املرك��ز مبا يلي:
«كان وال��دي ولي��د حمم��د حمم��د قاع��ود 59 ،عام�اً ،يع��اين م��ن مر���ض ال�س��رطان يف القول��ون من��ذ ع��ام ،2007
ويف مطل��ع ع��ام  ،2015امت��د ال�س��رطان �إىل الرئت�ين ،ومت حتوي��ل وال��دي �إىل م�ست�ش��فى (ا�س��وتا) يف ت��ل �أبي��ب
لإجراء م�سح ذري .وبعد رف�ض �سلطات االحتالل منحه ت�صريح مرور عرب معرب بيت حانون  3مرات ،ح�صل
عل��ى ت�صري��ح بتاري��خ  ،2015/11/10ومتك��ن م��ن ال�س��فر و�أج��رى امل�س��ح ال��ذري ،ويف طري��ق عودت��ه مت احتج��ازه
ل�س��اعات ،وجرى تفتي�ش��ه ب�ش��كل عاريُ ،
وطلب منه الوقوف �إىل اجلدار ،وبني احلني والآخر كان يطلب منه
رفع �إحدى قدميه �أو يديه ب�ش��كل مهني .بعد ذلك �أُدخل لغرفة املخابرات الإ�س��رائيلية ،و�س��ألوه عن �ش��قيقي
خال��د ( 25عام�اً) و�أحم��د ( 26عام�اً) ،وادع��وا �أنه��م م��ن �أف��راد املقاوم��ة ،وطلب��وا من��ه �إح�ض��ار �أبن��ا�ؤه الأربع��ة
�إىل املع�بر وت�س��ليمهم لالحت�لال ،وعر�ض��وا علي��ه مبل��غ � 200ش��يكل ،بزع��م �أنه��ا �أج��رة موا�ص�لات لإح�ضاره��م،
من �أجل ت�سهيل ا�ستكمال عالجه ،وقد �أبلغوا والدي بعدم التفكري يف العودة للعالج يف �إ�سرائيل �إذا مل ي�سلم
�أبن��ا�ؤه .ومن��ذ مطل��ع ع��ام  ،2016تده��ورت حال��ة وال��دي ال�صحي��ة وامت��د ال��ورم �إىل الدم��اغ ،وتق��دم ب�ـ  4طلب��ات
للح�ص��ول عل��ى ت�صري��ح م��رور للو�ص��ول �إىل امل�ست�ش��فى ،غ�ير �أن �س��لطات االحت�لال رف�ضته��ا جميع�اً .وخ�لال
ه��ذه الف�ترة كان وال��دي يتلق��ى امل�س��كنات فق��ط لع��دم توف��ر �أي ع�لاج ل��ه يف غ��زة ،وفق��د الق��درة عل��ى احلرك��ة
والنطق .وبتاريخ  ،2017/3/21طلبته املخابرات اال�سرائيلية للمقابلة ،ومل ي�ستطيع الذهاب للمقابلة نظراً
لو�ضع��ه ال�صح��ي ال��ذي ا�س��تمر بالتده��ور حت��ى توف��ى ال�س��اعة  7:30م��ن م�س��اء يوم الثالث��اء .»2017/5/2
 .4اعتقال املر�ضى على معرب بيت حانون «ايريز»
اعتقل��ت �س��لطات االحت�لال اال�س��رائيلي ع�ش��رات املر�ض��ى �أثن��اء مروره��م ع�بر معرب بي��ت حانون «ايري��ز»� ،أو خالل
توجهه��م للمع�بر ملقابل��ة املخاب��رات الإ�س��رائيلية ،لتحدي��د ما �إذا كان �سي�س��مح لهم بال�س��فر للع�لاج �أم ال .وقد �أفاد
ع��دد م��ن املر�ض��ى وذويه��م لباح��ث املرك��ز �أنه��م تعر�ض��وا ال�س��تجواب وحتقي��ق ا�س��تمر ل�س��اعات طويل��ة ،قب��ل �أن يتم
اعتقاله��م رغم ت��ردي �أو�ضاعهم ال�صحية.
اعتقال املري�ض يو�سف �أبو اجلديان �أثناء توجهه لإجراء عملية زراعة قرنيه يف عينه
�أف��ادت �س��لوى حمم��د عب��د اهلل �أب��و اجلدي��ان 67 ،عام� ًا ،من �س��كان منطق��ة الب�صة يف مدينة دير البل��ح ،وهي والدة
املري���ض يو�س��ف خل��ف �إبراهي��م �أب��و اجلدي��ان 28 ،عام� ًا ،ال��ذي �أُعتقل �أثن��اء توجهه لإجراء عملي��ة جراحية (زراعة
قرني��ه يف عينه) ،لباح��ث املركز مبا يلي:
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«و�صل��ت �أن��ا وابن��ي املري���ض يو�س��ف مع�بر بي��ت حان��ون «ايري��ز» عن��د ح��وايل ال�س��اعة ال�س��ابعة م��ن �صب��اح ي��وم
االثنني  ،2014/1/6للتوجه �إىل م�ست�شفى ( �سريجي كري) يف مدينة رام اهلل ،وقد ح�صل ابني على ت�صريح
م��رور ع�بر مع�بر بي��ت حان��ون «ايري��ز» بع��د رف���ض ال�س��لطات املحتل��ة منح��ه ت�صري��ح م��رور للع�لاج يف �ش��هر
مار���س م��ن الع��ام  .2013ويف ح��وايل ال�س��اعة التا�س��عة �صباح�اً ُ�س��مح لن��ا بدخ��ول املع�بر ،وخ�ضعن��ا للتفتي���ش
الآيل وتفتي���ش �أمتعتن��ا .وبع��د  10دقائ��ق ح�ض��ر �ش��خ�صان كان��ا يلب�س��ان زي�اً مدني�اً ،وطلب��ا م��ن ابن��ي يو�س��ف
�أجه��زة الهات��ف املحم��ول الت��ي بحوزتن��ا ،ف�أعطاه��م � 3أجه��زة .وطل��ب �أحدهما من ابني قراءة الرقم املوجود
عل��ى جه��ازه ،ف��رد يو�س��ف ب�أن��ه ال ي��راه .و�أخربته��م �أن ابن��ي ذاه��ب لزراع��ة قرني��ة يف عين��ه ،فطل��ب من��ي
االنتظ��ار يف م��كاين ،و�أم��ر يو�س��ف مبرافقت��ه �إىل غرف��ة جم��اورة .انتظ��رت نح��و �س��اعة� ،إىل �أن ج��اء جن��دي
و�أخربين ب�أنه ال يوجد يل ت�صريح ،و�أمرين بالعودة �إىل غزة ،فعدت �إىل اجلانب الفل�س��طيني من املعرب.
وبعد �ساعات من االنتظار رجعت �إىل منزيل ،و�أخربين ابني حازم 35 ،عاماً ،والذي كان متواجداً يف منزله،
�أن �أح��د الأ�ش��خا�ص م��ن املخاب��رات الإ�س��رائيلية ات�ص��ل ب��ه ،و�أبلغ��ه باعتق��ال يو�س��ف ،ونقل��ه �إىل �س��جن املجدل».
اعتقال املري�ض با�سل علي �أحمد �أبو ح�سن �أثناء توجهه للعالج يف الأُردن
�أف��ادت املواطنة� أم��اين عل��ي �أب��و ح�س��ن ،م��ن �س��كان حمافظ��ة خ��ان يون���س ،وه��ي �ش��قيقة املري���ض
با�س��ل عل��ي �أحم��د �أب��و ح�س��ن ،وال��ذي اعتقلت��ه �س��لطات االحت�لال اال�س��رائيلي املتمرك��زة عل��ى مع�بر بي��ت حان��ون
«�إيري��ز» �أثن��اء توجه��ه للع�لاج يف الأُردن ،لباح��ث املرك��ز مب��ا يل��ي:
«يع��اين �ش��قيقي با�س��ل عل��ي �أحم��د �أب��و ح�س��ن 45 ،عام �اً ،م��ن �س��كان بل��دة عب�س��ان الكب�يرة� ،ش��رق حمافظ��ة
خ��ان يون���س ،م��ن �آالم الظه��ر ج��راء ا�صابت��ه مبر���ض «الغ�ض��روف» ،ونظ��راً ل�صعوب��ة عالج��ه يف م�ست�ش��فيات
قط��اع غ��زة ،ح�ص��ل عل��ى حتويل��ة طبي��ة م��ن دائ��رة الع�لاج يف اخل��ارج للع�لاج يف �أح��دى امل�ست�ش��فيات االردنية،
وح�ص��ل كذل��ك عل��ى موافق��ة م��ن �س��لطات االحت�لال اال�س��رائيلية لل�س��فر ع�بر مع�بر بي��ت حان��ون «ايري��ز»،
والو�صول للأردن من خالله  .وقد توجه �شقيقي با�سل �إىل معرب بيت حانون «ايريز» يوم الأربعاء املوافق
 ،2014/6/18وكن��ا عل��ى توا�ص��ل مع��ه �إىل �أن انقط��ع االت�ص��ال مع��ه يف مت��ام ال�س��اعة احلادي��ة ع�ش��رة �صباح�اً.
ومل ت�س��تطع العائل��ة التع��رف عل��ى �أ�س��باب ذل��ك ،حت��ى تلق��ت ،يف نف���س الي��وم ،ات�ص��ا ًال هاتفي�اً م��ن ال�ش��رطة
الإ�س��رائيلية يف املج��دل يفي��د ب��أن با�س��ل معتق��ل لديه��ا ،وج��اري التحقي��ق مع��ه».
اعتق��ال املري���ض عب��د اهلل �أحم��د ع��ودة �أب��و ع��اذرة �أثن��اء توجه��ه ملقابل��ة املخاب��رات الإ�س��رائيلية يف مع�بر بي��ت
حان��ون «�إيري��ز»
�أف��اد املوطن� أحم��د ع��ودة �س��لمان �أب��و ع��اذرة 53 ،عام� ًا ،م��ن �س��كان خمي��م ال�ش��ابورة يف حمافظ��ة رف��ح ،وه��و وال��د
املري�ض عبد اهلل �أحمد عودة �أبو عاذرة 24 ،عام ًا ،الذي �أُعتقل �أثناء توجهه ملقابلة املخابرات الإ�سرائيلية يف معرب
بي��ت حان��ون «�إيري��ز» ،لتحدي��د م��ا �إذا كان �سي�س��مح ل��ه بال�س��فر �إىل م�ست�ش��فى املطلع مبدينة القد���س لإج��راء عملية
جراحي��ة لع�لاج اال�ضطراب��ات ال�س��معية �أم ال ،لباحث املركز مبا يلي:
«يع��اين ابن��ي املري���ض عب��د اهلل 24،عام�اً ،م��ن ا�ضط��راب يف ال�س��مع من��ذ ح��وايل ث�لاث �س��نوات ،وح�ص��ل عل��ى
حتويل��ه طبي��ة م��ن دائ��رة الع�لاج يف اخل��ارج لإج��راء عملي��ة جراحي��ة يف م�ست�ش��فى �أوغ�س��تا فكتوري��ا -املطل��ع،
وكان من املقرر خ�ضوعه للعملية اجلراحية يوم اجلمعة املوافق  .»2013/11/15وقد تقدمنا للح�صول على
ت�صريح من �سلطات االحتالل اال�سرائيلية للمرور عرب معرب بيت حانون «ايريز» للو�صول �إىل امل�ست�شفى.
ويف م�ساء يوم الأربعاء املوافق  ،2013/11/13تلقيت ات�صا ًال هاتفياً من دائرة االرتباط املدين والتن�سيق يف
وزارة ال�ش��ؤون املدنية يف مدينة غزة ،يفيد ب�أن املخابرات الإ�س��رائيلية يف معرب بيت حانون «�إيريز» حددت
موع��داً ملقابل��ة ابن��ي املري���ض عب��د اهلل ،لتحدي��د م��ا �إذا كان �س ُي�س��مح ل��ه باجتي��از مع�بر بي��ت حان��ون «»ايري��ز»
لل�س��فر �إىل م�ست�ش��فى املطل��ع يف مدين��ة القد���س املحتل��ة لإج��راء عملي��ة جراحي��ة �أم ال ،وكان املوع��د املح��دد
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�صباح اليوم التايل اخلمي�س املوافق  .2013/11/14ويف حوايل ال�ساعة  8:00من �صباح اليوم املحدد توجه
ابن��ي عب��د اهلل �إىل مع�بر بي��ت حان��ون ،ومل يع��د بعده��ا �إىل املن��زل .وعل��ى �أث��ر ذل��ك توا�صل��ت دائرة االرتباط
امل��دين والتن�س��يق ملعرف��ة �أ�س��باب ع��دم ع��ودة ابن��ي ،ف�أخ�بروين يف الي��وم الت��ايل ب��أن املخاب��رات الإ�س��رائيلية
قامت باعتقاله».
اعتقال املري�ض� إبراهيم عادل �شحادة ال�شاعر �أثناء توجهه �إىل ال�ضفة الغربية لتلقي العالج من ورم يف احللق
�أف��اد املوطن ع��ادل �ش��حادة ال�ش��اعر ،م��ن �س��كان ح��ي ال�س�لام يف مدين��ة رف��ح ،وه��و وال��د املري�ض� إبراهي��م ع��ادل
�ش��حاده ال�ش��اعر 21 ،عام� ًا  ،ال��ذي �أُعتق��ل �أثن��اء توجه��ه �إىل ال�ضف��ة الغربي��ة لتلق��ي الع�لاج م��ن ورم يف احلل��ق يف
امل�ست�ش��فى الأهل��ي مبدين��ة اخللي��ل ،لباح��ث املرك��ز مب��ا يلي:
ً
«يع��اين ابن��ي املري���ض املري���ض ع��ادل �ش��حاده ال�ش��اعر 21 ،عام�ا ،م��ن ورم يف احلل��ق ،وق��د ح�ص��ل على حتويلة
طبي��ة م��ن دائ��رة الع�لاج يف اخل��ارج يف وزارة ال�صح��ة الفل�س��طينية للع�لاج يف امل�ست�ش��فى الأهل��ي يف مدين��ة
اخللي��ل ،كذل��ك ح�ص��ل عل��ى موافق��ة م��ن �س��لطات االحت�لال الإ�س��رائيلي لل�س��فر ع�بر مع�بر بي��ت حان��ون
«ايري��ز» .ويف ي��وم اخلمي���س املواف��ق  ،2015/7/9توجهن��ا �أن��ا وابن��ي �إىل مع�بر بي��ت حان��ون ،وذل��ك للو�ص��ول
�إىل امل�ست�ش��فى الأهل��ي يف مدين��ة اخللي��ل .ويف مت��ام ال�س��اعة � 10:30صباح�اً مت ا�س��تدعاءه ملقابل��ة املخاب��رات
اال�سرائيلية ،وانتظرت �أنا يف �صالة امل�سافرين عدة �ساعات ،ومل يعود ابني املري�ض .ويف ال�ساعة  6:00م�سا ًء
�س��مِ َح �أف��راد الأم��ن اال�س��رائيلي يل باجتي��از املع�بر ،وعندم��ا �س��ألت ع��ن ابن��ي املري���ض �أخ�بروين ب�أنه �س��يلحق
ب��ي بع��د قلي��ل .ويف ح��وايل ال�س��اعة  7:00م�س��اءً ،ع��اد �أف��راد الأم��ن و�أخ�بروين مبغ��ادرة املع�بر والع��ودة �إىل
القط��اع ،و�أخ�بروين �أن ابن��ي �س��يلحق ب��ي بع��د � 4س��اعات ،فغ��ادرت ،ولك��ن ابن��ي مل يلح��ق ب��ي ،ومت اعتقال��ه من
قب��ل �أف��راد الأمن اال�س��رائيلي».
اعتقال املري�ض عالء �سمري �سليم ثابت �أثناء توجهه للعالج يف م�ست�شفى نابل�س التخ�ص�صي
�أف��ادت املواطن��ة �آمن��ة عب��د الرحم��ن عب��د العزي��ز ثاب��ت ،مواليد  ،1954من �س��كان دي��ر البلح ،وال��دة املري�ض عالء
�س��مري �س��ليم ثاب��ت ،ال��ذي �أُعتق��ل �أثن��اء توجه��ه للعالج يف م�ست�ش��فى نابل���س التخ�ص�صي ،لباح��ث املركز مبا يلي:
«يف ح��وايل ال�س��اعة � 10:30صب��اح اخلمي���س  2017/5/11توجه��ت برفق��ة ابن��ي ع�لاء �س��مري �س��ليم ثاب��ت 32
عاماً ،ويعمل يف حر���س الرئي���س رام اهلل ،للعالج يف م�ست�ش��فى نابل���س التخ�ص�صي يف ال�ضفة الغربية ،حيث
يعانى من متزق يف االربطة يف الركبة الي�سرى منذ � 6شهور .وعندما و�صلنا معرب بيت حانون ( ايريز)،
دخلن��ا ال�صال��ة يف اجلان��ب اال�س��رائيلي و�س��لمنا امل�س��تندات الالزم��ة ،ومت تفتي�ش��نا وت�صويرن��ا ب�ص��ورة ب�صم��ة
الع�ين ،وجل�س��نا يف ال�صال��ة ننتظ��ر ال�س��ماح لن��ا بالدخ��ول �إىل ا�س��رائيل للتوج��ه �إىل امل�ست�ش��فى .ويف ح��وايل
ال�س��اعة  2:00م�س��ا ًء ح�ض��ر �ش��خ�صان م��ن �أف��راد املخاب��رات اال�س��رائيلية ،ون��ادى �أحدهم��ا عل��ى ابن��ي ع�لاء
واقتادوه معهم �إىل جهة غري معلومة ،وبقيت �أنا يف �صالة االنتظار .وبعد � 3س��اعات عاد نف���س ال�ش��خ�صان
و�أم��روين بالع��ودة �إىل من��زيل ،ف�س��ألتهم ع��ن ابن��ي ع�لاء ،وابلغته��م ب�أنن��ي ل��ن �أع��ود �إال ب��ه ف�تركاين وغادرا،
وانتظ��رت  30دقيق��ة ،ومل يك��ن حينه��ا غ�يري يف ال�صال��ة ،ف�ش��عرت باخل��وف وغ��ادرت ال�صالة .وعند و�صويل
اجلانب الفل�س��طيني �س��ألوين عن ابني عالء فقلت لهم �أن املخابرات اعتقلته ،وعدت �إىل منزيل يف حوايل
ال�س��اعة  7:00م�س��اء نف���س الي��وم  .ويف ح��وايل ال�س��اعة  10:00م��ن �صب��اح االح��د  2017/5/14توج��ه ابن��ي
حمم��د  35عام�اً �إىل ال�صلي��ب الأحم��ر يف غ��زة لإبالغه��م مب��ا ح��دث م��ع ابن��ي املري�ض ع�لاء ،فابلغه موظفي
ال�صلي��ب االحم��ر �أن ع�لاء معتق��ل ومت نقل��ه �إىل �س��جن املج��دل».
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 .5ابتزاز املر�ضى وم�ساومتهم على التعاون مع �سلطات االحتالل يف مقابل منحهم ت�صاريح مرور للعالج
يع��اين مر�ض��ى قط��اع غ��زة املحول�ين للع�لاج �إىل م�ست�ش��فيات ال�ضف��ة الغربي��ة ،مب��ا فيها م�ست�ش��فيات مدينة القد���س
املحتل��ة ،وامل�ست�ش��فيات الإ�س��رائيلية ج��راء امته��ان كرامتهم الإن�س��انية ،وتعر�ضهم لالبتزاز عل��ى �أيدي �ضباط �أمن
القوات املحتلة ،وم�ساومتهم على التعاون معها يف مقابل منحهم ت�سهيالت باحل�صول على ت�صاريح مرور للعالج،
ويف حال��ة ع��دم ا�س��تجابة املر�ض��ى للمحقق�ين الإ�س��رائيليني وتق��دمي معلوم��ات له��م ،فق��د ال ُي�س��مح له��ؤالء املر�ض��ى
باجتياز املعرب والو�صول �إىل امل�ست�ش��فيات املحولني لها لتلقي �أو ا�س��تكمال عالجهم.
ابتزاز وم�ساومة املري�ض �أحمد ح�سن جميل �شبري «التعاون مع االحتالل مقابل احلياة»
�أفاد املواطن ح�س��ن جميل �أني���س �ش��بري 56 ،عام ًا ،يعمل م�ست�ش��ار قانوين يف وزارة االقت�صاد الوطني ،ويقطن حي
الن�صر يف مدينة غزة ،ويحمل هوية رقم  941373789لباحث املركز مبا يلي:
«كان ابن��ي �أحم��د ح�س��ن جمي��ل �ش��بري 17 ،عام�اً ،يع��اين م��ن عي��وب خلقي��ة يف القل��ب من��ذ ال��والدة ،وق��د �أج��رى
ع��دة عملي��ات جراحي��ة يف ال�ضف��ة الغربي��ة وا�س��رائيل �أع��وام  ،2011 ،2007 ،2001 ،1999و ،2015وبع��د �أن
قط��ع �ش��وطاً كب�يراً يف رحل��ة الع�لاج ،عرقل��ت ق��وات االحت�لال ا�س��تكمال عالج��ه .فبتاري��خ � ،2016/2/22س��افر
ابن��ي احم��د ووالدت��ه (كمراف��ق ل��ه) ،م��ن خ�لال مع�بر بي��ت حان��ون للو�ص��ول �إىل م�ست�ش��فى ت��ل ها�ش��ومري يف
ا�س��رائيل ،حيث مت ا�س��تدعاء والدته ملقابلة املخابرات ،ومت اخ�ضاعها للتفتي���ش املهني ،و�س��ؤالها عن اجلريان
والأقارب ،ف�أخربتهم زوجتي ب�أنها ال تعرف عنهم معلومات .ابتزتها املخابرات يف هذا اللقاء ،و�ساومتها ب�أنه
�إن �أرادت احلف��اظ عل��ى حي��اة ابنه��ا عليه��ا التع��اون معه��م ،وتق��دمي املعلوم��ات املطلوب��ة منه��ا .ويف وق��ت الح��ق،
مت حتدي��د ي��وم  2016/9/10موع��داً لإج��راء عملي��ة زراع��ة �صمام��ات بالقل��ب يف م�ست�ش��فى ت��ل ها�ش��ومري ،وق��د
قدمن��ا  3طلب��ات للح�ص��ول عل��ى ت�صري��ح للو�ص��ول �إىل امل�ست�ش��فى ،غ�ير �أن جمي��ع الطلب��ات ُرف�ض��ت .وبتاري��خ
 ،2016/11/16توجهن��ا �إىل املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق االن�س��ان ،للم�س��اعدة يف احل�ص��ول عل��ى ت�صري��ح،
ف�أبلغن��ا في��ه �أن �س��لطات االحت�لال طلب��ت �أحم��د للمقابل��ة ،وبالفع��ل توجهن��ا �أن��ا و�أحم��د �إىل مع�بر بي��ت حان��ون
لإج��راء املقابل��ة ،ودخ��ل �أحم��د لإج��راء املقابل��ة ال�س��اعة � 7صباح�اً ،وا�س��تمر اللق��اء حت��ى  7م�س��اءً .وبع��د انته��اء
املقابل��ة �أخ�برين �أحم��د �أن �س��لطات االحت�لال عر�ض��ت علي��ه التخاب��ر معه��ا ب�ش��كل �صري��ح يف مقاب��ل ال�س��ماح
ل��ه با�س��تكمال عالج��ه ،ورد عليه��م ب�أن��ه ال ي�س��تطيع التعام��ل معه��م ،ف�أخ�بره املحقق��ون�« :إذا مل تتع��اون معن��ا
خل��ي غ��زة تعاجل��ك» .وبتاري��خ  ،2016/12/8قدمن��ا ت�صري��ح لأحم��د ووالدته «املرافقة» ،وكان الرد مرة �أُخرى
ب�أنهم قيد الفح�ص الأمني .وتدهورت حالة �أحمد ال�صحية بعد ذلك ب�شكل خطري ،و�أ�صبح يعاين من �ضيق
يف التنف���س ،وح��اول االطب��اء يف م�ست�ش��فى ال�ش��فاء انق��اذ حيات��ه دون ج��دوى ،وت��ويف ي��وم ال�س��بت .»2017/1/14
 .6التحقيق مع املر�ضى من قبل املخابرات اال�سرائيلية
تعر���ض مئ��ات املر�ض��ى ،مم��ن يعان��ون �أمرا�ض� ًا خط�يرة ،ويحمل��ون ت�صاري��ح م��رور ع�بر مع�بر بي��ت حان��ون «ايري��ز»
للو�ص��ول �إىل امل�ست�ش��فيات املحول�ين للع�لاج فيه��ا يف ال�ضف��ة الغربي��ة ،مب��ا فيه��ا القد���س املحتل��ة ،وامل�ست�ش��فيات
الإ�س��رائيلية� ،إىل عملي��ات حتقي��ق وا�س��تجواب رغ��م �أو�ضاعه��م ال�صحي��ة املتده��ورة.
التحقيق مع املري�ضة خلود ال�سعيدين رغم تدهور حالتها ال�صحية ومعاناتها من ال�سرطان
�أف��ادت �س��لوى عب��د العزي��ز �س�لامة ال�س��عيدين ،موالي��د  ،1962/4/2ت�س��كن خميم الربيج �ش��مال بل��وك  ،1متزوجة
وربة بيت ،وحتمل هوية رقم  ،987810454وهي والدة خلود �سالمة عبد الكرمي ال�سعيدين ،التي تعر�ضت لالبتزاز
وامل�ساومة ،ومنعت من ال�سفر ،توفيت ب�سبب �صدمة ت�سمميه يف الدم ،نظر ًا لت�أخر عالجها ،لباحث املركز مبا يلي:
«عان��ت ابنت��ي خل��ود �س�لامة عب��د الك��رمي ال�س��عيدين ،املول��ودة يف  ،1981/8/15م��ن مر���ض ال�س��رطان يف
الغ��دد اللمفاوي��ة .فف��ي �ش��هر �أبري��ل  2016ظه��ر يف رقبته��ا ورم خفي��ف ث��م ت�ضخ��م ،وق��د تلق��ت الع�لاج يف
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م�ست�ش��فيات مدين��ة غ��زة ،وق��د �أخربن��ا الأطب��اء ب��أن االمكاني��ات يف غ��زة ال ت�س��مح بعالجه��ا .وبتاري��خ /12/5
 ،2016ح�صلت على حتويلة للعالج يف م�ست�شفى الأهلي يف مدينة اخلليل .وتقدمنا بطلب من خالل دائرة
التن�س��يق واالرتب��اط يف وزارة ال�ش ��ؤون املدني��ة للح�ص��ول عل��ى ت�صري��ح م��رور ،غ�ير �أن �س��لطات االحت�لال
ردت بع��د �أي��ام ب��أن الطل��ب حت��ت الفح���ص الأمن��ي ،فجددن��ا الطل��ب م��رة ثاني��ة وثالث��ة ،وكان ال��رد يف كل م��رة
م�ش��ابهاً .وبتاري��خ  ،2017/1/3مت اج��راء عملي��ة جراحي��ة ال�س��تئ�صال ال��ورم يفم�ست�ش��فى ال�ش��فاء ،ولك��ن مل
ي�س��تطع الأطب��اء ا�س��تئ�صال ال��ورم بالكام��ل اللت�صاق��ه ب��أوردة الرقب��ة .وبتاري��خ  ،2017/1/15ح�صلن��ا عل��ى
حتويل��ة طبي��ة مل�ست�ش��فى املطل��ع بالقد���س ،وج��اء ال��رد اال�س��رائيليباملوافق��ة ،فتوجهن��ا بتاري��خ 2017/2/22
�إىل مع�بر بي��ت حان��ون (ايري��ز) ،وهن��اك دخل��ت �أن��ا وابنت��ي خل��ود الت��ي كان��ت عل��ى كر�س��ي متح��رك �إىل غرف��ة
حتقي��ق ،وب��د�أ �ضاب��ط املخاب��رات بالتحقي��ق معن��ا وال�س��ؤال ع��ن �أ�ش��خا�ص بعينه��م .وق��د ه��دد ال�ضاب��ط ابنتي
وابتزه��ا وطالبه��ا بالتع��اون م��ع االحت�لال مقاب��ل ال�س��ماح له��ا بالع�لاج .بع��د ذل��ك خرجن��ا ل�صال��ةاالنتظ��ار
ومكثن��ا فيه��ا � 5س��اعات� ،إىل �أن ج��اء �ضاب��ط ا�س��رائيلي ،وق��ال لن��ا �أنت��م ممنوع��ون م��ن الدخ��ول �إىل ا�س��رائيل
وعليك��م الع��ودة اىل قط��اع غ��زة. ويف ي��ومال�س��بت ،2017/3/11تده��ورت حال��ة خل��ود ال�صحي��ة ،وتوفي��ت يف
ال�س��اعة  3:00م��ن فج��ر ي��وم الأح��د .»2017/3/12
 .7الت�أخري واملماطلة يف الرد على املر�ضى
عم��دت �س��لطات االحت�لال اال�س��رائيلية خ�لال ال�س��نوات الأخ�يرة �إىل ت�أخ�ير ال��رد عل��ى طلب��ات ت�صاري��ح م��رور
املر�ض��ى ع�بر مع�بر بي��ت حان��ون «ايري��ز» ،وذل��ك للو�ص��ول �إىل م�ست�ش��فيات ال�ضف��ة الغربي��ة ،مب��ا فيه��ا م�ست�ش��فيات
مدينة القد���س املحتلة ،وامل�ست�ش��فيات الإ�س��رائيلية ،املحولني من قبل وزارة ال�صحة للعالج فيها .ومنذ عام 2010
ب��د�أت �س��لطات االحت�لال اال�س��رائيلية يف املماطل��ة بال��رد عل��ى املر�ض��ى ،وا�س��تغرق الفح���ص الأمن��ي ملئ��ات املر�ض��ى
ف�ترة زمني��ة طويل��ة ،بلغ��ت ع��دة �ش��هور ،لبع�ض املر�ض��ى الذين يعان��ون �أو�ضاع ًا �صحي��ة متدهورة.
منع عالج الطفلة املري�ضة يارا مو�سى ح�سني بخيت ووفاتها
�أفاد املواطن �إ�س��ماعيل مو�س��ى ح�س�ين بخيت ،مواليد  ،1973/7/11متزوج و�أب لثالثة �أطفال ،من �س��كان منطقة
ال�براق يف خمي��م خ��ان يون���س ،ويحم��ل بطاق��ة رق��م  ،920644739وه��و وال��د الطفل��ة املتوفية يارا ،الت��ي حرمت من
الع�لاج ،لباحث املركز مبا يلي:
«من��ذ يناي��ر  ،2017تع��اين ابنت��ي ي��ارا� 4 ،س��نوات ،م��ن �ضع��ف �ش��ديد يف ع�ضل��ة القل��ب ،وح�صل��ت عل��ى حتويلة
لعالجه��ا يف م�ست�ش��فى املقا�ص��د اخلريي��ة يف القد���س .وتقدم��ت بطل��ب للح�ص��ول عل��ى ت�صري��ح م��رور ع�بر
مع�بر بي��ت حان��ون «ايري��ز» ،م��ن خ�لال دائ��رة التن�س��يق واالرتب��اط يف وزارة ال�ش��ؤون املدني��ة ،عل��ى �أن �أك��ون
املراف��ق له��ا يف رحل��ة عالجه��ا ،وبتاري��خ  ،2017/1/29تلقي��ت رداً م��ن االحت�لال يفي��د برف�ض��ي ،وتقدم��ت
بطل��ب جدي��د م��ع تغي�ير املراف��ق .وبع��د املوافق��ة ،متكن��ت ابنت��ي املري�ض��ة برفق��ة جدته��ا زهري��ة ح�س��ونة،
 70عام�اً ،م��ن الو�ص��ول �إىل م�ست�ش��فى املقا�ص��د بتاري��خ  ،2017/2/13وق��د تلق��ت الع�لاج عل��ى �أن تع��ود �إىل
م�ست�ش��فى املقا�ص��د بتاري��خ  2017/5/23للمراجع��ة .وتقدمن��ا بطل��ب للح�ص��ول عل��ى ت�صري��ح م��رور ،لك��ن
�أُبلغنا برف�ض �سلطات االحتالل لطلبنا .بعدها تدهورت حالة طفلتي ،و�أبلغني الطبيب ب�أن ابنتي بحاجة
�إىل تركي��ب جه��از م�س��اعد لع�ضل��ة القل��ب ،وتركيب��ه يتطل��ب تدخ��ل جراح��ي .وبعد التوا�صل مع م�ست�ش��فى
املقا�ص��د مت حج��ز موع��د بتاري��خ  ،2017/6/16لإج��راء العملي��ة وتركيب اجلهاز ،وبناء عليه تقدمت بطلب
احل�ص��ول عل��ى ت�صري��ح للم��رور ،وقب��ل موع��د احلج��ز املح��دد بيوم�ين ،و�صلتن��ي ر�س��الة م��ن دائرة التن�س��يق
واالرتباط ب�أن �سلطات االحتالل مل ترد على الطلب ،وقد مت ت�أجيل املوعد ليكون  .2017/7/20وبتاريخ
 ،2017/7/6تده��ورت حال��ة ابنت��ي ال�صحي��ة ،ونقلناه��ا �إىل م�ست�ش��فى غ��زة الأوروب��ي ،ويف ح��وايل ال�س��اعة
 6:50م��ن �صب��اح ي��وم اخلمي���س املواف��ق � 2017/7/13أعل��ن الأطب��اء يف وفاته��ا».
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من��ع املري�ض��ة من��ى فاي��ر نوف��ل م��ن ا�س��تكمال املرحل��ة الأخ�يرة م��ن عالجه��ا يف م�ست�ش��فى �إيخل��وف بت��ل �أبي��ب
الع�لاج ووفاته��ا
�أف��اد وائ��ل نوف��ل عل��ي نوف��ل 40 ،عام � ًا ،م��ن �س��كان خمي��م الن�ص�يرات ،و�أب ل�س��بعة �أطف��ال ،وه��و زوج املري�ض��ة
من��ى فاي��ز عل��ي نوف��ل ،الت��ي توفي��ت بعد �أن رف�ضت �س��لطات االحت�لال الإ�س��رائيلي منحها ت�صريح دخول لإ�س��رائيل
ال�س��تكمال املرحل��ة الأخ�يرة م��ن عالجه��ا يف م�ست�ش��فى �إيخل��وف بت��ل �أبي��ب ،لباح��ث املرك��ز مب��ا يل��ي:
«كان��ت زوجت��ي املري�ض��ة من��ى فاي��ز عل��ي نوف��ل 37 ،عام�اً ،تع��اين م��ن ورم �س��رطاين يف القول��ون من��ذ ث�لاث
�سنوات ،وكانت تتلقى العالج يف م�ست�شفى نا�صر يف القاهرة .وعادت من �آخر رحلة عالج لها يف م�صر بتاريخ
 ،2007/5/9على �أمل �أن ت�ستكمل العالج ،وهو عبارة عن ثالثة جرعات كيماوية ،يف م�ست�شفى ال�شفاء بغزة.
وبع��د �إدخاله��ا م�ست�ش��فى ال�ش��فاء بغ��زة� ،أبلغن��ا الأطب��اء بع��دم توف��ر الع�لاج الكيم��اوي يف امل�ست�ش��فى ،وق��رروا
حتويله��ا م��رة �أُخ��رى �إىل م�ص��ر ،غ�ير �أنه��ا مل تتمك��ن من ال�س��فر ب�س��بب ا�س��تمرار �إغ�لاق معرب رفح الربي.
وبعد انتظار لأكرث من  70يوماً ،مت حتويلها للعالج يف م�ست�شفى ايخلوف يف �إ�سرائيل بتاريخ ،2007/8/27
حيث ُحقنت باجلرعة الأوىل من العالج الكيماوي .ويف موعد اجلرعة الثانية ماطلت �سلطات االحتالل
يف �إ�ص��دار ت�صري��ح م��رور له��ا لنح��و �ش��هر ،قب��ل �أن تواف��ق عل��ى �س��فرها ،بتاري��خ  ،2007/10/7حي��ث تلق��ت
اجلرع��ة الثاني��ة ،ث��م ع��ادت �إىل القط��اع عل��ى �أن تع��ود لإكم��ال عالجه��ا .ويف موع��د اجلرع��ة الثالث��ة ،رف�ضت
ال�س��لطات املحتل��ة طلبه��ا باحل�ص��ول عل��ى ت�صري��ح للو�ص��ول �إىل امل�ست�ش��فى �أرب��ع م��رات متتالي��ة ،وذل��ك يف
�أي��ام  12،18 ،4و .2007/11 /22وكان��ت دائ��رة التن�س��يق واالرتب��اط يف وزارة ال�ش ��ؤون املدني��ة ،تبلغن��ا بع��دم
رد �س��لطات االحت�لال عل��ى طلب��ات الت�صاري��ح .وق��د توفي��ت ي��وم ال�س��بت املواف��ق  ،2007/11/24قب��ل �ص��دور
ت�صري��ح له��ا ،بع��د �أن تده��ورت حالته��ا ال�صحية».
 .8عدم االهتمام واالكرتاث مبواعيد العالج اخلا�صة باملر�ضي
د�أب��ت �س��لطات االحت�لال اال�س��رائيلية عل��ى ع��دم االهتم��ام واالكرتاث مبواعيد الع�لاج اخلا�صة باملر�ض��ي ،والت�أخر
يف ال��رد عليه��م ،رغ��م تقدمه��م بطلب��ات الت�صاري��ح اخلا�صة مبرورهم عرب معرب بيت حان��ون «ايريز» ،للو�صول �إىل
امل�ست�ش��فيات املحول�ين للع�لاج فيه��ا يف ال�ضف��ة الغربي��ة ،مبا فيها القد���س املحتلة ،وامل�ست�ش��فيات الإ�س��رائيلية بفرتة
كافية ،وهي  23يوم ًا بح�سب طلب ال�سلطات املحتلة .ويت�سبب ذلك يف متاعب كبرية له�ؤالء املر�ضى ،الذين يعانون
�أمرا�ض� ًا خط�يرة وم�س��تع�صية ،ويتطل��ب ذل��ك منه��م جتدي��د التحويل��ة الطبية ،وحج��ز موعد جديد يف امل�ست�ش��فيات
املحول�ين للع�لاج فيها ،وجتديد كافة امل�س��تندات الالزمة لعملية العالج.
ت�أخ�ير �إ�ص��دار ت�صري��ح امل��رور يت�س��بب يف حرم��ان وف��اة الطفل��ة املري�ض��ة ريت��ال ح�س�ين �س��عيد امل�س��ارعي م��ن
الع�لاج ووفاته��ا
�أفاد �س��عيد ح�س�ين امل�س��ارعي ،مواليد  ،1967/9/16من �س��كان حي ال�صفطاوي يف حمافظة �ش��مال غزة ،يعمل فني
املنيوم ،ويحمل هوية رقم  ،964800601حول وفاة حفيدته ريتال ح�سني �سعيد امل�سارعي ،لباحث املركز مبا يلي:
«ول��دت حفيدت��ي ريت��ال وه��ي تع��اين م��ن ثق��ب يف القل��ب ،وتابعن��ا حالته��ا يف م�ست�ش��فى الرنتي�س��ي يف مدين��ة
غ��زة ،وق��رر الأطب��اء حتويله��ا للع�لاج يف اخل��ارج لإج��راء عملي��ة جراحي��ة .وبع��د ح�صولن��ا عل��ى التحويل��ة
الطبي��ة ،ح�صلن��ا عل��ى موع��د للع�لاج يف م�ست�ش��فى املقا�ص��د بتاري��خ  ،2015/12/6وبالفع��ل توجه��ت الطفل��ة
برفق��ة جدته��ا مريف��ت امل�س��ارعي �إىل م�ست�ش��فى املقا�ص��د غ�ير �أن الأطب��اء قال��وا ب�أن��ه ال ميك��ن اج��راء عملي��ة
يف ظ��ل و�ضعه��ا ال�صح��ي احل��ايل ،لأن ذل��ك �س��يكون خط��راً عل��ى حياته��ا .بع��د حت�س��ن حالته��ا ،ح�صلن��ا
عل��ى حتويل��ة طبي��ة للع�لاج يف م�ست�ش��فى «بلن�س��ون» داخ��ل ا�س��رائيل بتاري��خ  ،2016/3/1و�س��افرت الطفل��ة
م��ع جدته��ا ،وهن��اك �أُجري��ت له��ا الفحو�ص��ات ،ومت حتدي��د ي��وم  2016/3/29لإج��راء العملي��ة .والحق �اً،
قمن��ا بتق��دمي �أوراق امل�ست�ش��فى للح�ص��ول عل��ى موافق��ة بال�س��فر ،غ�ير �أن اجلان��ب الإ�س��رائيلي مل ي��رد عل��ى
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الطل��ب حت��ى م�س��اء  .2016/3/28وتوجه��ت �صب��اح ي��وم  2016/3/29ملكت��ب دائ��رة التن�س��يق املدين ،ف�أبلغوين
ب��أن مل��ف الطفل��ة م��ا زال قي��د الفح���ص الأمن��ي كم��ا �أبلغته��م ال�س��لطات اال�س��رائيلية .وتوجه��ت �إىل املرك��ز
الفل�س��طيني حلق��وق االن�س��ان ال��ذي توا�ص��ل ب��دوره م��ع اجلان��ب اال�س��رائيلي وح�ص��ل عل��ى موافق��ة مب��رور
الطفل��ة ،فتوا�صل��ت م��ع امل�ست�ش��فى للح�ص��ول عل��ى موع��د جدي��د ،وقب��ل احل�ص��ول علي��ه ،فارق��ت الطفل��ة يف
منت�ص��ف ليل��ة ال�س��بت املواف��ق .»2016/4/2
 .9اعتقال مرافقي املر�ضى على معرب بيت حانون «ايريز»
اعتقل��ت �س��لطات االحت�لال اال�س��رائيلي الع�ش��رات م��ن مرافق��ي املر�ض��ى �أثن��اء مروره��م ع�بر مع�بر بي��ت حان��ون
«ايريز» ،كمرافقني مع املر�ضى .وقد �أفاد عدد من ه�ؤالء لباحث املركز �أنهم تعر�ضوا ال�ستجواب وحتقيق ا�ستمر
ل�س��اعات طويل��ة ،قب��ل �أن يت��م اعتقاله��م ،وت��رك املر�ضى ،الذين يعان��ون �أو�ضاع ًا �صحية متده��ورة بدون مرافق ،ما
ا�ضط��ر املر�ض��ى �إىل الع��ودة لغزة م��ن دون عالج.
�سفر املري�ض بال�سرطان حممود كمال كامل �أبو طه وحيداً بعد اعتقال والده املرافق له
�أفاد املواطن هاين كامل �أبو طه 35 ،عام ًا ،من �سكان حي ال�سالم يف حمافظة رفح لباحث املركز مبا يلي:
«كان �ش��قيقي حممود كمال كامل �أبو طه 21 ،عاماً ،يعاين من مر�ض ال�س��رطان ،وحالته ال�صحية خطرية
ج��داً ،وكان يتلق��ى الع�لاج يف امل�ست�ش��فى الأوروب��ي يف حمافظ��ة خ��ان يون���س ،غ�ير �أن و�ضع��ه ال�صح��ي تده��ور،
وزادت املخاط��ر ال�صحي��ة عل��ى حيات��ه ،حي��ث فق��د �أك�ثر م��ن ثل��ث وزن��ه خ�لال الفرتة الأخ�يرة التي مكثها يف
امل�ست�ش��فى ،لذلك مت حتويل��ه للع�لاج يف م�ست�ش��فى ت��ل ها�ش��ومري يف �إ�س��رائيل .وبتاري��خ ،2007/10/18
توج��ه وال��دي كم��ال كام��ل �أب��و ط��ه 52 ،عام�اً ،برفق��ة �أخ��ي املرح��وم حمم��ود �إىل مع�بر بي��ت حانون(�إيري��ز)
للو�ص��ول �إىل امل�ست�ش��فى ،بع��د �أن ح�ص�لا عل��ى ت�صاري��ح امل��رور الالزم��ة لهم��ا ،ع�بر مكت��ب االرتب��اط ،غ�ير
�أن �س��لطات االحت�لال الإ�س��رائيلية منع��ت دخ��ول �أخ��ي املري���ض ،و�أجربت��ه عل��ى الع��ودة �إىل غ��زة .ويف نف���س
التوقي��ت ق��ام جن��ود ق��وات االحت�لال باعتق��ال وال��دي املراف��ق ل�ش��قيقي املري���ض عل��ى املع�بر .وبعد حماوالت
معق��دة مت عم��ل حتويل��ة عالجي��ة جدي��دة ،ووافق��ت ال�س��لطات املحتلة عل��ى دخوله معرب بيت حانون «ايرز»،
للو�صول �إىل م�ست�ش��فى تل ها�ش��ومري يف �إ�س��رائيل .وقد و�صل �أخي �إىل امل�ست�ش��فى الإ�س��رائيلي ليلة الأحد
املواف��ق  ،2007/10/28وق��د ف�ضلن��ا ع��دم �إر�س��ال مراف��ق مع��ه ،وذل��ك خوف�اً من �أن يج��ري اعتقاله ،كما حدث
م��ع وال��دي املراف��ق ل��ه يف امل��رة ال�س��ابقة ،وق��د ت��ويف �ش��قيقي بتاري��خ � ،2007/10/29أي بع��د �أق��ل م��ن ي��وم عل��ى
و�صول��ه �إىل امل�ست�ش��فى ،وذل��ك ب�س��بب ت�أخ�ير �س��لطات االحت�لال لعالج��ه».
 .10فر�ض قيود م�شددة على مرافقي املر�ضى
�أقدم��ت �س��لطات االحت�لال اال�س��رائيلية يف نوفم�بر  ،2015ويف خط��وة تع�س��فية جدي��دة بح��ق املر�ض��ى ،عل��ى حتدي��د
عم��ر مرافق��ي املر�ض��ى املحول�ين م��ن قط��اع غ��زة للعالج يف م�ست�ش��فيات ا�س��رائيل وال�ضفة الغربية املحتل��ة مبا فيها
القد���س املحتل��ة ،مب��ا ال يق��ل ع��ن  55عام� ًا ،وق��د ح��رم ه��ذا الق��رار مئ��ات املر�ض��ى م��ن التوج��ه للع�لاج يف م�ش��ايف
الداخل �أو ال�ضفة الغربية ،ال �س��يما املر�ضى الأطفال ،الذين يحتاجون لرعاية خا�صة ،وهم بحاجة ما�س��ة ملرافقة
�أحد والديهم على الأقل ،ويف الغالب ف�إن اعمار والديهم �أقل من  55عام ًا .كما �أثر هذا القرار اجلائر على مئات
املر�ضى الذين يعانون �أمرا�ض ًا خطرية ،وال يقوون على احلركة ،ويحتاجون لعون وم�س��اندة من �أ�ش��خا�ص يتمتعون
ب�صح��ة جي��دة ،وه��و ما يفتقده املرافقون م��ن ذوي الأعمار الكبرية.14

 .14تقرير حالة املعابر  30-1نوفمرب  ،2015غزة :املركز الفل�سطيني حلقوق االن�سان� ،ص .6
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حرمان الطفلة املري�ضة ب�سمة جمدي العايدي من مرافقة �أحد والديها �أثناء �إجرائها عملية قلب مفتوح
�أف��اد جم��دي ح�س��ن العاي��دي ،م��ن ح��ي الزيت��ون مبدين��ة غ��زة ،ووال��د الطفل��ة املري�ض��ة ،ب�س��مة جم��دي العاي��دي15 ،
عام� ًا ،لباح��ث املركز مبا يلي:
«تع��اين ابنت��ي ب�س��مة م��ن �أمرا���ض ح��ادة بالقل��ب ،وذل��ك من��ذ والدته��ا ع��ام  ،2011وق��د مت حتويله��ا للع�لاج
يف م�ست�ش��فى املقا�ص��د بع��د � 4ش��هور م��ن والدته��ا ،وكان��ت ترافقه��ا والدته��ا خت��ام ،البالغ��ة م��ن العم��ر 40
عام�اً ،و�أُجري��ت له��ا عملي��ة قل��ب مفت��وح .وخ�لال ع��ام  ،2016ح�صل��ت عل��ى حتويل��ة طبي��ة لإج��راء عملي��ة
تغيري �صمامات القلب يف م�ست�ش��فى املقا�صد مبدينة القد���س ،وتقدمنا بعدة طلبات ل�س��لطات االحتالل
اال�س��رائيلية م��ن �أج��ل ال�س��ماح له��ا باجتي��از مع�بر بي��ت حان��ون والو�ص��ول للم�ست�ش��فى ،ومل يت��م ال��رد عل��ى
كاف��ة الطلب��ات ،رغ��م خط��ورة حال��ة الطفل��ة .وبتاري��خ  2017/1/25توجهن��ا للمرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق
االن�سان مل�ساعدتي يف احل�صول على ت�صريح مرور عرب معرب بيت حانون .وقد وجه املركز ر�سالة عاجلة
�إىل املركز االن�س��اين التابع ل�س��لطات االحتالل� ،ش��رح فيها خطورة حالة الطفلة .وبتاريخ ،2017/1/31
تلق��ى املرك��ز رداً يفي��د ب��أن الأُم مرفو�ض��ة �أمني�اً ،وال ميك��ن له��ا �أن تراف��ق طفلته��ا املري�ض��ة ،وطلب��وا من��ا
اختي��ار مراف��ق �آخ��ر .وق��د مت تغي�ير املراف��ق ليك��ون والده��ا ،غ�ير �أن��ه ُرف���ض مرت�ين ،ومت تغي�ير املراف��ق
لتك��ون خالته��ا فاطم��ة العاي��دي ،ومت قبوله��ا ،وق��د �س��افرت الطفل��ة بتاري��خ  2017/9/24لإج��راء العملي��ة
برفق��ة خالتها».
 .11م�ساندة الق�ضاء الإ�سرائيلي ملمار�سات ال�سلطات املحتلة اخلا�صة مبنع عالج املر�ضى
يوف��ر الق�ض��اء الإ�س��رائيلي غط��اء قان��وين للممار�س��ات التع�س��فية الت��ي متار�س��ها بح��ق مر�ض��ى قط��اع غ��زة ،وذل��ك
عرب رف�ض النيابة الإ�س��رائيلية عدد من طلبات املر�ضي لل�س��ماح لهم بال�س��فر للعالج يف امل�ست�ش��فيات الإ�س��رائيلية
وم�ست�ش��فيات ال�ضف��ة الغربي��ة ،مب��ا فيه��ا م�ست�ش��فيات مدينة القد���س املحتلة.
منع املري�ض عبد العزيز �أبو منديل من ال�سفر للعالج لأ�سباب �أمنية
�أف��ادت املواطن��ة �آم��ال �أب��و مندي��ل ،موالي��د  ،1984م��ن �س��كان الن�ص�يرات و�س��ط قط��اع غ��زة ،وزوج��ة املري���ض عب��د
العزي��ز �أب��و مندي��ل ،ال��ذي يع��اين م��ن �ش��لل ن�صف��ي ،وك�س��ر يف الفق��رات ،وقط��ع يف احلب��ل ال�ش��وكي ،لباح��ث املرك��ز
مبا يلي:
ُ
« بتاري��خ � ،2014/7/4أ�صي��ب زوج��ي بر�صا���ص قنا���ص ا�س��رائيلي �أثن��اء عمل��ه يف �أر�ض��ه الزراعي��ة ،وكان��ت
�إ�صابته خطرية جداً ،ومت حتويله للعالج يف م�ست�ش��فى بنل�س��ون داخل ا�س��رائيل ،و�أُجريت له عدة عمليات
جراحي��ة ،وق��د مت �إرجاع��ه �إىل غ��زة م��ن دون �إكم��ال الع�لاج ،وكان��ت حالت��ه م��ا ت��زال خط�يرة .ومن��ذ عودت��ه
�إىل غزة ،ح�صلنا على �أكرث من  10حتويالت طبية لإكمال عالجه يف م�ست�ش��فى املقا�صد يف القد���س ،غري
�أن ال�س��لطات املحتل��ة كان��ت ترف���ض طلب��ات م��روره بدع��وى �أن��ه مرفو���ض �أمني�اً ،رغ��م �أن��ه يع��اين م��ن �ش��لل
ن�صف��ي ،وك�س��ر يف الفق��رات ،وقط��ع يف احلب��ل ال�ش��وكي ،ويتح��رك ب�صعوب��ة بالغ��ة .وبتاري��خ ،2017/5/14
توجهن��ا للمرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق االن�س��ان لطل��ب امل�س��اعدة ،وبتاري��خ � 2017/5/15أر�س��ل حمامو املركز
طلب�اً عاجل� ً
ا للمرك��ز االن�س��اين التاب��ع ل�س��لطات االحت�لال ،وق��د تلق��ى املرك��ز رداً ي�ؤك��د ا�س��تمرار منع��ه من
ال�س��فر .وبتاري��خ  ،2017/6/13تق��دم املرك��ز الفل�س��طيني باعرتا���ض للنياب��ة اال�س��رائيلية ،وتلق��ى املركز رداً
بتاري��خ  ،2017/6/29ي�ؤك��د عل��ى ا�س��تمرار رف���ض �س��فر املري���ض لأ�س��باب �أمني��ة.
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منع املري�ض �أحمد عامر العبد �أبو جبه من ال�سفر للعالج
�أف��اد املري���ض �أحم��د عام��ر العب��د �أب��و جب��ه ،موالي��د  ،1986م��ن �س��كان ح��ي ال�ش��جاعية ،ويع��اين م��ن مر�ض ت��آكل يف
اع�ص��اب الع�ين واالع�ص��اب ب�ش��كل عام ،لباح��ث املركز مبا يلي:
«�أُع��اين من��ذ يوني��و  2016م��ن مر���ض ن��ادر ج��داً ،وه��و «جرثوم��ة ت ��آكل الأع�ص��اب» ،وال يوج��د ل��ه ع�لاج يف
م�ست�ش��فيات قط��اع غ��زة .ح�صل��ت عل��ى حتويل��ه للع�لاج يف م�ست�ش��فى املقا�ص��د مبدين��ة القد���س ،ومتكن��ت
م��ن الو�ص��ول �إليه��ا يف �ش��هر يولي��و  ،2016وق��د �أجري��ت الفحو�ص��ات الطبي��ة ،وع��دت �إىل غ��زة ،عل��ى �أن �أع��ود
�إىل امل�ست�ش��فى م��رة �أُخ��رى يف �ش��هر �أغ�سط���س  2016بع��د ظه��ور نتائ��ج التحالي��ل .وبالفع��ل ظه��رت نتائ��ج
التحالي��ل ،وبين��ت �ض��رورة ب��دء الع�لاج الف��وري ،وح�صلت على موعد من امل�ست�ش��فى لبدء عالجي ،وتقدمت
بطل��ب لل�س��لطات اال�س��رائيلية للح�ص��ول عل��ى ت�صري��ح م��رور ع�بر مع�بر بي��ت حان��ون «ايري��ز» ،وح�صل��ت
علي��ه وتوجه��ت �إىل املع�بر ،غ�ير �أن �س��لطات االحت�لال احتجزتن��ي ،وتعر�ض��ت للتحقي��ق م��ن قب��ل املخاب��رات
اال�س��رائيلية ،الت��ي طالبتن��ي مبن��ع رج��ال املقاوم��ة م��ن حف��ر االنف��اق قريب�اً م��ن منطق��ة عمل��ي ،و�أخربته��م
ب�أنن��ي ال ا�س��تطيع لأين ال �أعرفه��م ،ف�أم��روين بالع��ودة �إىل غ��زة ،و�أخ�بروين ب��أين ممن��وع م��ن ال�س��فر .ومنذ
�شهر �أغط�س  ،2016وحتى يناير  2017تقدمت خم�س مرات للح�صول على ت�صريح ،ويف كل مرة يتم ت�أكيد
منع��ي م��ن ال�س��فر .وبتاري��خ  2017/1/25توجه��ت للمرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق االن�س��ان للم�س��اعدة ،وق��د
�أر�سل املركز ر�سالة عاجلة للمركز االن�ساين التابع ل�سلطات االحتالل ،بني فيها خطورة و�ضعي ال�صحي.
وبتاري��خ  ،2017/2/5تلق��ى املرك��ز رداً ب�أنن��ي ممن��وع �أمني �اً م��ن ال�س��فر لأ�س��باب ال ميك��ن االف�ص��اح عنه��ا.
ومن��ذ ذل��ك الوق��ت و�أن��ا �أتلق��ى عالج�اً م�ؤقت�اً ملن��ع تده��ور و�ضع��ي ال�صح��ي».
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سادســ ًا :حــق المرضــى فــي التنقــل والوصــول للخدمــات الصحيــة
مــن منظــور حقــوق االنســان
يعترب احلق يف ال�صـ��حة من �أهم احلقوق املن�صو�ص عليها يف املواثيق الدولية حلقوق االن�س��ان .وقد كفل ك ًال من
القانون الدويل االن�ساين والقانون الدويل حلقوق الإن�سان حق املر�ضى يف التنقل احلر والو�صول الآمن للخدمات
ال�صحية ،وحقهم يف العالج من الأمرا�ض التي يعانون منها.
 .1حق املر�ضى يف التنقل والو�صول للخدمات ال�صحية يف القانون الدويل االن�ساين
كف��ل القان��ون ال��دويل الإن�س��اين ،احلق��وق ال�صحي��ة للمدني�ين ب�ش��كل ع��ام �أثن��اء النزاع��ات امل�س��لحة ويف املناط��ق
املحتل��ة ،ووف��ر حماي��ة خا�ص��ة للجرح��ى واملر�ض��ى عل��ى وج��ه اخل�صو���ص ،كما كفل ال�س��ماح بنق��ل �إر�س��اليات الأدوية
والأجه��زة الطبية.
وق��د حر�ص��ت اتفاقي��ة جني��ف الرابع��ة لع��ام  1949اخلا�صة بحماي��ة املدنيني يف زمن احلرب وحت��ت االحتالل على
ت�أم�ين احلماي��ة اخلا�ص��ة لعملي��ات نق��ل اجلرح��ى واملر�ض��ى م��ن املدني�ين ،وح��ق ه��ذه الفئ��ات يف الو�ص��ول ب�أمان �إىل
�أماك��ن اال�ست�ش��فاء .وق��د تناول��ت امل��واد ( )63 ،38 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15م��ن االتفاقي��ة خدم��ات الرعاي��ة
ال�صحي��ة ،وعمل امل�ست�ش��فيات واملراكز الطبية.15
فتن���ص املــ��ادة ( )16عل��ى حماي��ة واح�ترام اجلرح��ى واملر�ض��ى والعج��زة واحلوام��ل ب�ش��كل خا���ص .وتطالب املــ��ادة
(� )17أط��راف الن��زاع عل��ى �إق��رار ترتيب��ات حملي��ة لنق��ل اجلرح��ى واملر�ض��ى والعجزة وامل�س��نني والأطفال والن�س��اء
النفا���س م��ن املناط��ق املحا�ص��رة �أو املطوق��ة ،ومل��رور رجال جميع �أفراد اخلدمات الطبي��ة واملهمات الطبية �إىل هذه
املناط��ق .وتن���ص املــ��ادة ( )21عل��ى وج��وب اح�ترام وحماي��ة عملي��ات نق��ل اجلرح��ى واملر�ض��ى املدني�ين والعج��زة
والن�س��اء النفا���س الت��ي جت��ري يف ال�بر بوا�س��طة قواف��ل املركب��ات وقط��ارات امل�ست�ش��فى �أو يف البح��ر بوا�س��طة �س��فن
خم�ص�ص��ة له��ذا النقل.
وتن���ص املــ��ادة ( )38عل��ى وج��وب �أن يح�ص��ل الأ�ش��خا�ص املحمي�ين عل��ى الع�لاج الطب��ي والرعاي��ة يف امل�ست�ش��فى،
وفق ًا ملا تقت�ضيه حالتهم ال�صحية ،وذلك بقدر مماثل ملا يقدم لرعايا الدولة املعنية .كما تلزم املادة ( )55دولة
االحت�لال بكفال��ة و�ضم��ان حماي��ة ال�ش��حنات الغذائي��ة والأجه��زة الطبي��ة واخلدم��ات ال�صحي��ة ،الت��ي تقدمه��ا دول
�أو هيئ��ات حماي��دة كاللجن��ة الدولي��ة لل�صلي��ب الأحم��ر ،وال يعف��ي ذل��ك دول��ة االحت�لال ب��أي ح��ال م��ن الأح��وال م��ن
حتمل م�س��ؤوليتها التامة يف �أن توفر ال�ش��حنات الغذائية والأجهزة الطبية واخلدمات ال�صحية لل�س��كان املحميني،
وب�أق�ص��ى م��ا ت�س��مح به الو�س��ائل التي حت��ت ت�صرفها.
و�ألزمت املادتان ( )66 ،65من اتفاقية جنيف الرابعة دولة االحتالل بت�أمني ال�صحة العامة وال�شروط ال�صحية،
و�أن توفر ب�أق�صى ما ت�سمح به و�سائلها الأغذية والعناية الطبية ل�سكان يف الأرا�ضي املحتلة.
 ،1977امللح��ق التفاقي��ات جني��ف املعق��ودة يف � 12آب�/أغ�سط���س 1949

�أم��ا الربوتوك��ول الإ�ض��ايف الأول لع��ام
املتعل��ق بحماي��ة �ضحاي��ا املنازع��ات الدولي��ة امل�س��لحة ،وال��ذي يعت�بر مكم� ً
لا التفاقي��ات جني��ف فق��د رك��ز عل��ى دور
 .١٥لالط�لاع عل��ى اتفاقي��ة جني��ف الرابع��ة لع��ام  ،1949واخلا�ص��ة بحماي��ة املدني�ين �أثن��اء النزاع��ات امل�س��لحة وحت��ت االحت�لال ،راج��ع موقع اللجن��ة الدولية لل�صلي��ب االحمر على
الرابط االلكرتوين:
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm
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ال�س��كان املدني�ين وجمعي��ات الغ��وث الطب��ي واملنظم��ات الإن�س��انية الأخرى يف �إنق��اذ اجلرحى واملر�ض��ى وحمايتهم،
وج��اء ذل��ك يف امل��واد ( )81 ،80 ،63 ،62 ،61 ،17 ،16م��ن الربوتوك��ول.16
 .2حق املر�ضى يف التنقل والو�صول للخدمات ال�صحية يف القانون الدويل حلقوق االن�سان
�إن ح��ق الإن�سـ��ان يف ال�صـ��حة ه��و ح��ق �أ�سا�س��ي ،مثب��ت ومن�صو���ص علي��ه يف مواثي��ق و�إعالن��ات دولي��ة عدي��دة .وق��د
كف��ل القان��ون ال��دويل حلق��وق الإن�س��ان ح��ق املر�ض��ى يف التنق��ل والو�ص��ول للخدم��ات ال�صحي��ة م��ن خ�لال جمموع��ة
م��ن احلق��وق ال�صحي��ة الت��ي تكفله��ا ال�صك��وك الدولي��ة املعني��ة بحماي��ة احل��ق يف ال�صح��ة ،ومنه��ا :الإع�لان العامل��ي
حلق��وق الإن�س��ان ( ،17)1948االتفاقي��ة الدولي��ة للق�ض��اء عل��ى جمي��ع �أ�ش��كال التمييز العن�ص��ري ( ،18)1965العهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ( ،19)1966الإعالن اخلا�ص بحقوق املتخلفني عقلي ًا
( ،20)1971الإع�لان اخلا���ص بحق��وق املعوق�ين ( ،21)1975اتفاقي��ة الق�ضاء على جميع �أ�ش��كال التمييز �ضد املر�أة
( ،22)1979اتفاقية حقوق الطفل ( ،23)1989مبادئ حماية الأ�ش��خا�ص امل�صابني مبر�ض عقلي وحت�س�ين العناية
بال�صحة العقلي��ة (.24)1991
فتقر املادة ( )25من الإعالن العاملي حلقوق الإن�س��ان ،بحق جميع الأ�ش��خا�ص يف م�س��توى معي�ش��ي كاف للمحافظة
على ال�صحة والرفاهية له ولأ�سرته.
كم��ا تق��ر امل��ادة ( ،)12م��ن العه��د ال��دويل اخلا���ص للحق��وق االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة «بح��ق كل �إن�س��ان
يف التمت��ع ب�أعل��ى م�س��توى م��ن ال�صح��ة اجل�س��مية ،والعقلي��ة ميك��ن بلوغ��ه» .وق��د رك��زت امل��ادة نف�س��ها عل��ى التدابري
الت��ي يتع�ين عل��ى ال��دول الأط��راف يف العهد اتخاذها ومنها تهيئة الظروف التي من �ش��أنها ت�أمني اخلدمات الطبية
والعناي��ة الطبي��ة للجمي��ع يف حالة املر�ض.
وي�ش��مل احل��ق يف ال�صح��ة ،بجمي��ع �أ�ش��كاله وعل��ى جمي��ع امل�س��تويات ،العنا�ص��ر املرتابط��ة والأ�سا�س��ية التالي��ة الت��ي
يتوق��ف تطبيقه��ا الدقي��ق عل��ى الظ��روف ال�س��ائدة يف دول��ة ط��رف حمددة:25
» »التواف��ر :يج��ب �أن توف��ر الدول��ة الط��رف الق��در ال��كايف م��ن املراف��ق العامل��ة املعني��ة بال�صح��ة العام��ة والرعاي��ة
 .١٦لالطالع على الربوتوكول الإ�ضايف الأول لعام ، 1977امللحق التفاقيات جنيف املعقودة يف � 12آب�/أغ�سط�س  1949املتعلق بحماية �ضحايا املنازعات الدولية امل�سلحة ،راجع
موقع اللجنة الدولية لل�صليب االحمر على الرابط االلكرتوين:

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm

 .١٧لالطالع على االعالن العاملي حلقوق االن�سان ال�صادر عام  ،1948راجع موقع االمم املتحدة على الرابط االلكرتوين:
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html

 .١٨لالطالع على االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري ال�صادرة عام  ،1965راجع موقع االمم املتحدة  -املفو�ض ال�سامي ،على الرابط االلكرتوين:
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx

 .١٩لالطالع على العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ال�صادر عام  ،1966راجع موقع يوني�سف ،على الرابط االلكرتوين:
https://www.unicef.org/arabic/crc/files/ccpr_arabic.pdf

.٢٠لالطالع على الإعالن اخلا�ص بحقوق املتخلفني عقلي ًا ال�صادر عام  ،1971راجع موقع االمم املتحدة  -املفو�ض ال�سامي ،على الرابط االلكرتوين:
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/RightsOfMentallyRetardedPersons.aspx

.٢١لالطالع على الإعالن اخلا�ص بحقوق املعوقني ال�صادر عام  ،1975راجع موقع جامعة مني�سوتا على الرابط االلكرتوين:

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b073.html

.٢٢لالطالع على اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ال�صادرة عام  ،1979راجع موقع االمم املتحدة على الرابط االلكرتوين:
www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

 .٢٣على اتفاقية حقوق الطفل ال�صادرة عام  ،1989راجع موقع االمم املتحدة  -املفو�ض ال�سامي ،على الرابط االلكرتوين:
www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

.٢٤لالطالع على مبادئ حماية الأ�ش��خا�ص امل�صابني مبر�ض عقلي وحت�س�ين العناية بال�صحة العقلية ال�صادرة عام  ،1991راجع موقع راجع موقع جامعة مني�س��وتا على الرابط
االلكرتوين:
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b069.html

 .٢٥للمزي��د �أُنظ��ر التعلي��ق الع��ام رق��م  ،14واملتعل��ق بامل��ادة ( )12م��ن العه��د ال��دويل اخلا���ص للحق��وق االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة -احل��ق يف التمت��ع ب�أعل��ى م�س��توى م��ن
ال�صح��ة ميك��ن بلوغ��ه” ،وال�ص��ادر ع��ن اللجن��ة املعني��ة باحلق��وق االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة ال��دورة الثاني��ة والع�ش��رون ( )2000عل��ى الراب��ط االلكرتوين:
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc14.html
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ال�صحي��ة وكذل��ك من ال�س��لع واخلدم��ات والربامج.
» » �إمكاني��ة الو�ص��ول :ينبغ��ي �أن يتمت��ع اجلمي��ع ،ب��دون متيي��ز ،ب�إمكانية اال�س��تفادة من املرافق وال�س��لع واخلدمات
ال�صحية ،داخل نطاق الوالية القانونية للدولة الطرف .وتت�سم �إمكانية الو�صول ب�أربعة �أبعاد متداخلة هي:
• •ع��دم التميي��ز :يج��ب �أن يتمت��ع اجلمي��ع ب�إمكاني��ة اال�س��تفادة م��ن املراف��ق وال�س��لع واخلدم��ات ال�صحي��ة ،وال
�س��يما �أك�ثر الفئ��ات �ضعف� ًا �أو تهمي�ش� ًا م��ن ب�ين ال�س��كان بحك��م القان��ون وبحك��م الواق��ع ،دون �أي متيي��ز عل��ى
�أ�سا���س �أي �س��بب ع��ن الأ�س��باب املحظ��ورة.
• •�إمكاني��ة الو�ص��ول مادي�اً :ينبغ��ي �أن تك��ون املراف��ق وال�س��لع واخلدم��ات ال�صحي��ة متاح��ة مادي� ًا وعل��ى نح��و
م�أم��ون جلمي��ع فئ��ات ال�س��كان ،خا�ص��ة الفئ��ات ال�ضعيف��ة �أو املهم�ش��ة.
• •�إمكاني��ة الو�ص��ول اقت�صادي��ا (الق��درة عل��ى حتم��ل النفق��ات) :يج��ب �أن يتمك��ن اجلمي��ع م��ن حتم��ل نفق��ات
املراف��ق وال�س��لع واخلدم��ات ال�صحي��ة.
» »املقبولي��ة :ينبغ��ي �أن تراع��ى يف جمي��ع املراف��ق وال�س��لع واخلدم��ات ال�صحي��ة املب��ادئ الأخالقي��ة الطبي��ة و�أن
تك��ون منا�س��بة ثقافي ًا.
» »اجلودة :من الالزم �أن تكون املرافق وال�س��لع واخلدمات ال�صحية مقبولة ثقافي ًا ،كما ينبغي �أن تكون منا�س��بة
علمي ًا وطبي ًا وذات نوعية جيدة.
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ســابع ًا :التزامــات إســرائيل تجــاه مرضــى قطــاع غــزة مــن منظــور
حقــوق االنســان
حت��اول �إ�س��رائيل الته��رب م��ن م�س��ؤوليتها جت��اه قط��اع غ��زة ،رغ��م �أنه��ا ال ت��زال تعت�بر ق��وة احت�لال مبوج��ب القان��ون
ال��دويل ،وه��ي بالت��ايل لديه��ا واجب��ات جت��اه �س��كان قط��اع غ��زة .وت�ش��مل هذه امل�س��ئوليات ال�س��ماح بالو�ص��ول للعالج
الطبي لكل مري�ض من قطاع غزة يحتاج �إليه ،وعليه ف�إن قيام �إ�س��رائيل مبنع املر�ضى من اخلروج من قطاع غزة
لغر���ض احل�ص��ول عل��ى الع�لاج الطب��ي يعت�بر عدم وف��اء بواجباتها جتاه �س��كان القطاع الواق��ع حتت احتاللها.
وم��ن �أه��م املمار�س��ات الت��ي تتبعه��ا ال�س��لطات اال�س��رائيلية املحتل��ة يف من��ع املر�ض��ى م��ن ال�س��فر لتلق��ي الع�لاج يف
اخلارج :القيود التي تفر�ضها �إ�سرائيل على مغادرة مر�ضى قطاع غزة �إىل ال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س املحتلة
و�إ�س��رائيل والأردن بغر���ض تلق��ي الع�لاج الطب��ي .ومتيي��ز �س��لطات االحت�لال اال�س��رائيلية ب�ين احل��االت املر�ضي��ة،
وت�صنيفه��ا م��ا ب�ين «�إنق��اذ حي��اة» و»ج��ودة حي��اة» ،وحرم��ان من املر�ضى م��ن الفئة الأخرية من الع�لاج رغم خطورة
�أو�ضاعه��م ال�صحية.
 .1القيود املفرو�ضة على مغادرة مر�ضى قطاع غزة �إىل اخلارج لتلقي العالج من منظور حقوق االن�سان
ت�ش��مل القي��ود الت��ي تفر�ضه��ا ال�س��لطات الإ�س��رائيلية عل��ى مغ��ادرة مر�ض��ى قط��اع غ��زة �إىل اخل��ارج لتلق��ي الع�لاج،
ت�ش��ديد املعاي�ير املتعلق��ة باحل�ص��ول عل��ى ت�صاري��ح ال�س��فر ،والف�ترات الزمني��ة الطويل��ة الت��ي ي�س��تغرقها النظ��ر يف
الطلب��ات املقدم��ة للح�ص��ول عل��ى الت�صاري��ح ،والتحقي��ق م��ع املر�ض��ى م��ن قب��ل املخاب��رات اال�س��رائيلية ،واعتق��ال
املر�ض��ى �أو مرافقيه��م اعتق��ال املر�ض��ى ب�ش��كل تع�س��في ،ابت��زاز املر�ض��ى وامته��ان كرامته��م الإن�س��انية ،م�س��اومة
املر�ض��ى عل��ى التع��اون م��ع �س��لطات االحت�لال يف مقاب��ل منحه��م ت�صاري��ح م��رور للع�لاج ،ع��دم االهتم��ام واالكرتاث
مبواعي��د الع�لاج اخلا�ص��ة باملر�ض��ي ،من��ع �س��فر املر�ض��ي لأ�س��باب عائلي��ة (�إذا كان اح��د �أف��راد عائل��ة املري�ض يقيم
ب�ش��كل غ�ير قان��وين �س��واء بال�ضف��ة الغربي��ة او �إ�س��رائيل) ،من��ع �س��فر املر�ض��ي بدع��وى توف��ر الع�لاج املطل��وب داخ��ل
م�ست�شفيات القطاع ،منع �سفر املر�ضي لعدم اقتناع ال�ضابط اال�سرائيلي امل�س�ؤول بالطلب �شك ًال ،منع �سفر املر�ضي
من ال�سفر لأ�سباب �أمنية ال ميكن الك�شف عنها ح�سب ادعاء ال�سلطات اال�سرائيلية ،منع �سفر املر�ضي ب�سبب �سوء
ا�ستخدام الت�صريح «وفق تعبري ال�سلطات املحتلة»� ،أي �أن املري�ض الذي ي�سمح له بال�سفر للعالج يف مدينة القد�س
ال ميك��ن ل��ه الو�ص��ول �إىل مدين��ة رام اهلل ملراجع��ة دائ��رة العالج باخلارج يف ح��االت خا�صة .وقد جعلت هذه القيود
مغ��ادرة مر�ض��ى قط��اع غ��زة للعالج يف اخلارج عملية معقدة ،يتخللها اوهاق ومعاناة �ش��ديدة للمر�ضى وعائالتهم.
ويرتت��ب عل��ى ه��ذه القي��ود حرم��ان مر�ض��ى قطاع غزة من تلقي العالج املنا�س��ب لأمرا�ضهم اخلط�يرة ،التي يعانون
منه��ا ،وال يتوف��ر امكاني��ة لعالجه��ا يف القط��اع .وميث��ل حرم��ان املر�ض��ى م��ن تلق��ي الع�لاج انته��اك ًا خط�ير ًا للقان��ون
ال��دويل الإن�س��اين والقانون الدويل حلقوق الإن�س��ان.
كم��ا يعت�بر حرم��ان املر�ض��ى م��ن تلق��ي العالج �ش��ك ًال من �أ�ش��كال التعذي��ب واملعاملة القا�س��ية والال�إن�س��انية واملهينة،
حيث عربت �أج�س��ام الأمم املتحدة التعاقدية املعنية مبنع التعذيب واملعاملة الال�إن�س��انية واملهينة عن قلقها ب�ش��أن
حرم��ان �س��كان قط��اع غ��زة م��ن الو�ص��ول �إىل الع�لاج الطب��ي .فق��د ع�برت جلن��ة الأُمم املتح��دة ملكافح��ة ع��ن قلقه��ا
البالغ ب�ش��أن ال�ش��كاوي العديدة التي قدمت �إيل اللجنة من م�صادر غري حكومية حول املعاملة املهينة والقيود على
احلرك��ة ،مب��ا يف ذل��ك لأ�ش��خا�ص ذوي حاج��ات �صحي��ة ملح��ة ،فيم��ا �أعرب��ت جلن��ة الأمم املتح��دة املعني��ة بحق��وق
الإن�سان عن قلقها من القيود املفرو�ضة على حرية تنقل املر�ضى ،والتي �أدت �إىل وفاة بع�ضهم ممن كانوا بحاجة
لرعاي��ة �صحية عاجلة.26
 .٢٦الأُمم املتحدة ،تقرير اللجنة املعنية بحقوق االن�سان ،املجلد الأول ،الدورة ال�سابعة والت�سعون ،نيويورك� ،2010 ،ص .104
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 .2التميي��ز ب�ين احل��االت املر�ضي��ة وحرم��ان ح��االت خط�يرة م��ن ال�س��فر للع�لاج م��ن منظ��ور الأخ�لاق
الطبي��ة وحق��وق االن�س��ان
تق��وم ال�س��لطات اال�س��رائيلية املحتل��ة باعتم��اد �سيا�س��ة تق��وم عل��ى التميي��ز ب�ين احل��االت الت��ي يتهدده��ا خط��ر امل��وت
«�إنق��اذ حي��اة» ،وتل��ك الت��ي ال يوج��د خط��ر على احلياه «جودة حياة» ،وهي �سيا�س��ة ال ت��زال تعمل بها حتى الآن ،رغم
خطورتها على �صحة املر�ضى الذين يعانون من �أمرا�ض خطرية وم�س��تع�صية ،وال يوجد لهم عالج يف م�ست�ش��فيات
قطاع غزة.
ورغ��م �أن مفه��وم ح��االت «�إنق��اذ احلي��اة» وا�ض��ح ،وه��و يخ���ص تل��ك احل��االت الت��ي ت�ش��كل خط��ر ًا عل��ى احلي��اة ،غ�ير
�أن مفهوم «جودة احلياة» يبقى غري وا�ضح ًا ،وت�ستخدمه ال�سلطات املحتلة يف حرمان �آالف املر�ضى من حقهم يف
تلق��ي الع�لاج ،فهن��اك ح��االت مر�ضي��ة خط�يرة حرمت من ال�س��فر للعالج ب�س��بب هذا املفه��وم الغام�ض ،ومن �ضمن
ه��ذه احل��االت مر�ض��ى ت�س��بب حرمانه��م م��ن ال�س��فر يف فق��د �أب�صاره��م و�أطرافه��م بدع��وى �أن عالجه��م يعترب وفق
املعاي�ير اال�س��رائيلية «ج��ودة احلياة» ،ولي���س «�إنقاذ احلياة».
وق��د و�ضع��ت ا�س��رائيل ه��ذه املعاي�ير مبوج��ب ق��رار �سيا�س��ي اتخذت��ه ال�س��لطات املحتل��ة يف �ش��هر �س��بتمرب م��ن الع��ام
 ،2007به��دف ت�ش��ديد احل�ص��ار عل��ى قط��اع غ��زة وفر���ض مزي��د م��ن القيود على حركة �س��كانه ،واحل��د من قدرتهم
على احلركة والتنقل .وتعترب هذه املعايري غريبة عن مهنة الطب وعن �أخالقياتها ،عدا عن كونها انتهاك للقانون
الدويل االن�س��اين والقانون الدويل حلقوق االن�س��ان.
ورغم ادعاء ال�س��لطات اال�س��رائيلية املحتلة ب�أنها مل تعد متيز بني احلاالت املر�ضية ،غري �أن الواقع يثبت بو�ضوح،
وم��ن خ�لال احل��االت املر�ضي��ة الت��ي تابعته��ا وح��دة امل�س��اعدة القانوني��ة يف املرك��ز الفل�س��طيني حلقوق االن�س��ان� ،أن
العمل بهذه ال�سيا�سة ال يزال م�ستمر ًا ،ويتم تطبيقها ب�شكل روتيني لي�س فقط على احلاالت التي تعتربها ال�سلطات
املحتل��ة ب�أنه��ا «ج��ودة حي��اة» ،و�إمن��ا �أي�ض ًا على احلاالت التي ت�صنفها ال�س��لطات املحتل��ة ب�أنها «�إنقاذ احلياة» ،حيث
خ�ضع مر�ضى يعانون من ال�سرطان والقلب ملثل هذه املعايري ،وحرموا مبوجبها من العالج ،وقد �أف�ضى حرمانهم
م��ن حقه��م يف الع�لاج �إىل وف��اة العدي��د منه��م .كم��ا �أدى ت�صني��ف ع�لاج بع���ض الأمرا���ض عل��ى �أنها «حت�س�ين جودة
حي��اة» �إىل فق��دان العدي��د من املر�ضى �أب�صارهم و�أطرافهم.
�إن �سيا�س��ة التميي��ز ب�ين ح��االت «�إنق��اذ حي��اة» وح��االت «ج��ودة حي��اة» ،الت��ي تتبعه��ا �س��لطات االحت�لال اال�س��رائيلية
حيال املر�ضى الفل�س��طينيني من قطاع غزة ،يتعار�ض مع م�س��ؤوليات �إ�س��رائيل كقوة قائمة باالحتالل جتاه ال�س��كان
املدني�ين يف القط��اع ،وتفتق��ر �إىل �أي �أ�سا���س قان��وين ،حي��ث يتعار���ض التميي��ز ب�ين ال�س��ماح بع�لاج احل��االت املتعلق��ة
ب�إنقاذ احلياة وعالج تلك املتعلقة بالت�أثري علي جودة احلياة مع القانون الدويل الإن�ساين ،والقانون الدويل حلقوق
الإن�سان ،اللذان يكفالن احلق يف احلياة و�سالمة البدن والكرامة الإن�سانية .فجميع الدول ملزمة ب�أن توفر وتتيح
ملواطنيها وللمقيمني يف مناطق تخ�ضع ل�س��يطرتها الفعلية �أف�ضل عالج طبي متاح لديها.
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ثامنـ ًا :دور المركــز فــي حمايــة الحــق في الصحــة للمرضى المحولني
للعــاج فــي الخارج
ي�س��عى املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق االن�س��ان �إىل م�س��اعدة املر�ض��ى املحول�ين للع�لاج يف اخل��ارج ،ويق��وم مبتابع��ة
ور�صد االنتهاكات التي يتعر�ض لها املر�ضى املحولني للعالج يف اخلارج على بيت حانون «ايريز» ،كما ي�سعى املركز
الفل�س��طيني حلق��وق الإن�س��ان ع�بر الدائ��رة القانوني��ة �إىل م�س��اعدة املر�ض��ى املحول�ين للع�لاج يف اخل��ارج من خالل
العم��ل القان��وين ،ال��ذي يب��د�أ ببن��اء امللف القانوين ،وتقدمي ال�ش��كاوى ورفع الق�ضايا وااللتما�س��ات يف بع�ض الأحيان
�أمام الق�ضاء الإ�س��رائيلي.
وق��د تبن��ى املرك��ز العدي��د م��ن امللف��ات القانوني��ة للمر�ض��ى املمنوع�ين م��ن ال�س��فر للع�لاج يف اخل��ارج ،وعم��ل بجمي��ع
الط��رق القانوني��ة لتوف�ير احل��ق يف الع�لاج له��ؤالء املر�ض��ى .وي�أت��ي عم��ل الدائ��رة القانوني��ة يف املرك��ز الفل�س��طيني
حلقوق الإن�س��ان ،بعد ا�س��تنفاذ كل من دائرة العالج باخلارج ودائرة التن�س��يق واالرتباط يف وزارة ال�ش��ؤون املدنية
عملهم وعجزهم عن متكني املري�ض من ال�سفر لتلقي العالج يف اخلارج .ولإجناز هذا العمل يقوم حمامو الدائرة
بالعدي��د م��ن الإج��راءات ل�ضم��ان توف�ير وت�س��هيل ه��ذا احل��ق ملر�ض��ي قط��اع غ��زة .وتتمث��ل ه��ذه الإج��راءات يف فيما
يلي:
 .1امل�ساعدة يف احل�صول على تغطية مالية للمر�ضى وحتديد مواعيد داخل امل�ست�شفيات
تعم��ل الوح��دة القانوني��ة عل��ى تق��دمي خدماته��ا القانوني��ة للمر�ض��ى ،حي��ث قام��ت بتوطي��د ون�س��ج عالق��ات مهنية مع
العدي��د م��ن امل�ؤ�س�س��ات ال�صحي��ة ومنظم��ات حق��وق الإن�س��ان ،وعل��ى ر�أ�س��ها دائ��رة الع�لاج باخل��ارج التابع��ة ل��وزارة
ال�صح��ة الفل�س��طينية ورابط��ة �أطب��اء حلق��وق الإن�س��ان م��ن �أج��ل ت�س��هيل احل�صول عل��ى تغطية مالي��ة .كذلك عملت
الوح��دة عل��ى م�س��اعدة املر�ض��ى م��ن خ�لال حتدي��د مواعي��د م��ع الأطب��اء املخت�ص�ين يف امل�ست�ش��فيات الإ�س��رائيلية
وم�ست�ش��فيات ال�ضف��ة الغربي��ة ،مب��ا فيه��ا القد���س املحتل��ة ،وذلك عندما عج��ز املر�ضى عن حج��ز مواعيد للعالج يف
تل��ك امل�ست�ش��فيات .ومن��ذ بداي��ة ع��ام  2008وحت��ى  ،2017/9/30قام��ت الدائ��رة مب�س��اعدة  1,103مر�ض��ى كان��وا
بحاجة ما�سة للعالج يف اخلارج ،ومل يكونوا قادرين على ال�سفر لأ�سباب متعددة ،منها عدم وجود تغطية مالية� ،أو
عدم وجود مواعيد حمددة لعالجهم يف م�ست�ش��فيات ا�س��رائيل �أو ال�ضفة الغربية مبا فيها مدينة القد���س املحتلة.
 .2امل�ساعدة القانونية للمر�ضي املمنوعني من ال�سفر
تق��دم الوح��دة القانوني��ة خدماته��ا للمر�ض��ي الذي��ن منعته��م �س��لطات االحت�لال الإ�س��رائيلية م��ن حري��ة احلرك��ة
والتنق��ل (اجتي��از مع�بر بي��ت حان��ون «ايري��ز») لتلق��ي الع�لاج يف م�ست�ش��فيات ا�س��رائيل �أو ال�ضف��ة الغربي��ة مب��ا
فيه��ا مدين��ة القد���س املحتل��ة .وت�أت��ي ه��ذه اخلدم��ات ك�ض��رورة ق�ص��وى يف ظ��ل �إغ�لاق معاب��ر قط��اع غ��زة احلدودية
املخ�ص�ص��ة لتنق��ل الأف��راد ،ويف ظ��ل التده��ور اخلط�ير يف الأو�ض��اع ال�صحية يف م�ست�ش��فيات قطاع غزة ،وكذلك يف
ظل عدم ال�س��ماح للمر�ضى بال�س��فر لتلقي العالج �س��واء يف امل�ست�ش��فيات الإ�س��رائيلية ،م�ست�ش��فيات ال�ضفة الغربية
والقد���س املحتل��ة� ،أو يف م�ست�ش��فيات ال��دول العربي��ة املج��اورة.
وق��د قام��ت الوح��دة القانوني��ة بتوجي��ه �ش��كاوى واعرتا�ض��ات ملرك��ز احل��االت الإن�س��انية ،التاب��ع ل�س��لطات االحت�لال
اال�سرائيلية واملتمركز يف معرب بيت حانون «�إيريز» ،وذلك بهدف متكني املر�ضي الذين يواجهون عراقيل بال�سفر،
م��ن ال�س��فر لتلق��ي الع�لاج يف اخل��ارج .كم��ا قدم��ت الوح��دة مئ��ات اال�ست�ش��ارات القانوني��ة للمر�ضي الذي��ن يواجهون
عراقيل بال�سفر.
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وتتدخ��ل الوح��دة القانوني��ة بع��د ا�س��تنفاذ دائ��رة التن�س��يق واالرتب��اط يف وزارة ال�ش��ؤون املدني��ة يف غ��زة كل الط��رق
ل�س��فر املر�ض��ي ،وع��دم متكنه��ا م��ن احل�ص��ول على الرد املنا�س��ب له��ؤالء املر�ضي ،الذين هم بحاجة ما�س��ة لل�س��فر،
لتلق��ي الع�لاج املنا�س��ب للأمرا���ض اخلطرية ،الت��ي يعانون منها.
ومن��ذ بداي��ة ع��ام  2007وحت��ى نهاي��ة ع��ام  ،2016تابع��ت الوحدة � 2,856ش��كوى ،تقدم بها مر�ض��ى واجهوا عراقيل
يف �سفرهم للعالج يف اخلارج ،ويبني اجلدول التايل نتائج التعامل مع هذه ال�شكاوي.
جدول ( )5يبني نتائج التعامل مع ملفات املر�ضى املتابعة لدى الوحدة القانونية خالل �أعوام 2016- 2007
نتيجة املتابعة

البيان

عدد ال�شكاوى

2016

796

301

2015

367

176

144

2014

174

71

57

46

2013

156

92

43

21

2012

125

50

39

36

2011

105

40

55

10

2010

438

115

309

14

2009

364

263

101

10

2008

218

96

77

35

2007

113

46

30

35

املجموع

2,856

1,250

1,255

349

�إيجابي

�سلبي

قيد املتابعة

400

95
47

�شكل ( )5يو�ضح نتائج التعامل مع ملفات املر�ضى املتابعة لدى الدائرة القانونية خالل �أعوام 2016- 2007

إي�جابي

40

سلبي

قيد المتابعة
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وخ�لال الع��ام ( 2017م��ن  2017/1/1وحت��ى  ،)2017/9/30تابع��ت الوح��دة � 681ش��كوى ،تق��دم به��ا مر�ض��ى
منعته��م �س��لطات االحت�لال اال�س��رائيلية م��ن ال�س��فر لتلق��ي الع�لاج .ويب�ين اجل��دول الت��ايل نتائ��ج التعام��ل م��ع ه��ذه
ال�ش��كاوي.
جدول ( )6يبني نتائج التعامل مع ملفات املر�ضى املتابعة لدى الدائرة القانونية منذ  1يناير حتى 30
�سبتمرب 2017
مو�ضوع ال�شكوى

عدد ال�شكاوى

نتيجة املتابعة
�إيجابي

�سلبي

قيد املتابعة

حرمان مر�ضى من دخول �إ�سرائيل للعالج

330

114

39

177

حرمان مر�ضى من دخول ال�ضفة الغربية للعالج

312

73

35

204

منع مرافقني من ال�سفر ملرافقة املر�ضى �أثناء
العالج

13

5

1

7

منع مر�ضي من ال�سفر للخارج

26

13

2

11

املجموع

681

205

77

399
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�سبتمرب 2017
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التوصيات
�إن حرم��ان �س��لطات االحت�لال اال�س��رائيلية ملر�ض��ى قط��اع غ��زة ،الذي��ن يعان��ون �أمرا�ض� ًا خط�يرة وم�س��تع�صية ،م��ن
ال�س��فر لتلق��ي الع�لاج يف اخل��ارج ،يتعار���ض م��ع القان��ون الدويل الإن�س��اين والقان��ون الدويل حلقوق الإن�س��ان ،وميثل
�ش��ك ًال من �أ�ش��كال التعذيب واملعاملة القا�س��ية والال�إن�سانية واملهينة.
وعلي��ة ،ف��إن املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق االن�س��ان يطالب املجتمع الدويل بال�ضغط على �إ�س��رائيل م��ن �أجل �إجبارها
على:
» »التوق��ف ع��ن �سيا�س��ة فر���ض القي��ود امل�ش��ددة الت��ي تتبعه��ا ال�س��لطات املحتل��ة بحق مر�ض��ى قطاع غ��زة ،املحولني
للع�لاج يف اخل��ارج ،والت��ي حت��ول دون �س��فرهم ،وحترمهم من تلقي العالج.
» »�إزال��ة املعيق��ات الت��ي تتبعه��ا �س��لطات االحت�لال ،وتعم��د م��ن خالله��ا �إىل حرم��ان مر�ض��ى القط��اع م��ن ال�س��فر
للع�لاج يف اخل��ارج.
» »ال�س��ماح لكاف��ة املر�ض��ى ،الذي��ن يعان��ون م��ن �أمرا���ض خط�يرة ،وال يتوف��ر لهم ع�لاج يف م�ست�ش��فيات قطاع غزة
بال�س��فر والو�ص��ول �إيل امل�ست�ش��فيات املحول�ين للع�لاج فيه��ا ف��ور ًا ،وب��دون �أي ت�أخ�ير.
» »الوق��ف الف��وري ل�سيا�س��ة التميي��ز ب�ين املر�ض��ي الذي��ن يحتاج��ون �إىل «�إنق��اذ حي��اة» ،واملر�ض��ى الذي��ن يحتاجون
«حت�س�ين جودة حياتهم» ،بح�س��ب ت�صنيف ال�س��لطات املحتلة.
» »وق��ف العم��ل ب�سيا�س��ة احل�ص��ار ،وذل��ك م��ن �أج��ل متك�ين �س��كان القط��اع م��ن احلرك��ة بحري��ة ،وخا�ص��ة املر�ض��ى
الذي��ن ال يتوف��ر له��م عالج يف م�ست�ش��فيات القطاع.
» »فت��ح املعاب��ر املخ�ص�ص��ة لإم��داد القط��اع بامل��واد الأ�سا�س��ية وعمله��ا بحري��ة ،حت��ى يت�س��نى للمن�ش ��آت الطبي��ة
احل�ص��ول عل��ى كاف��ة احتياجاته��ا م��ن �أدوي��ة ومع��دات و�أجه��زة طبي��ة.
» »االلت��زام بالقواع��د واملب��ادئ الأ�سا�س��ية الت��ي �أقرته��ا الأمم املتح��دة ،ومن �أهمها احلق يف التمتع ب�أعلى م�س��توى
من ال�صحة ميكن بلوغه.
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الجداول واألشكال
�أو ًال :اجلداول
» »ج��دول ( )1يب�ين الن�س��بة املئوي��ة للأ�صن��اف ال�صفري��ة م��ن الأدوي��ة واملهم��ات الطبية الأ�سا�س��ية خ�لال الأعوام
2017-2012
» »جدول ( )2يبني الن�سبة املئوية لتوزيع التحويالت اخلارجية ح�سب نوع املر�ض لعام 2016
» »جدول ( )3يبني الردود اال�سرائيلية على املر�ضى املحولني للعالج يف اخلارج خالل الأعوام 2016-2008
» »ج��دول ( )4يب�ين ال��ردود اال�س��رائيلية عل��ى املر�ض��ى املحول�ين للع�لاج يف اخل��ارج خ�لال الع��ام احل��ايل
( 2017/1/1وحت��ى )2017/9/30
» »جدول ( )5يبني نتائج التعامل مع ملفات املر�ضى املتابعة لدي الوحدة القانونية خالل �أعوام 2016 - 2007
» »ج��دول ( )6يب�ين نتائ��ج التعام��ل م��ع ملف��ات املر�ض��ى املتابع��ة ل��دي الوح��دة القانوني��ة من��ذ  1يناي��ر حت��ى 30
�س��بتمرب 2017
ثانياً :الأ�شكال
» »�ش��كل ( )1يو�ض��ح الن�س��بة املئوي��ة للأ�صن��اف ال�صفري��ة م��ن الأدوي��ة واملهمات الطبية الأ�سا�س��ية خ�لال الأعوام
2017-2012
» »�شكل ( )2يو�ضح الن�سبة املئوية لتوزيع التحويالت اخلارجية ح�سب نوع املر�ض لعام 2016
» »�شكل ( )3يو�ضح الردود اال�سرائيلية على املر�ضى املحولني للعالج يف اخلارج خالل الأعوام 2016-2008
» »�ش��كل ( )4يو�ض��ح ال��ردود اال�س��رائيلية عل��ى املر�ض��ى املحول�ين للع�لاج يف اخل��ارج خ�لال الع��ام احل��ايل
( 2017/1/1وحت��ى 2017/9/30
» »�شكل ( )5يو�ضح نتائج التعامل مع ملفات املر�ضى املتابعة لدي الوحدة القانونية خالل عام 2016
» »�ش��كل ( )6يو�ض��ح نتائ��ج التعام��ل م��ع ملف��ات املر�ض��ى املتابع��ة ل��دي الوح��دة القانوني��ة من��ذ  1يناي��ر حت��ى 30
�س��بتمرب 2017
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