
  

  مـركـز المیـزان لحقـوق اإلنسـان

  : ورقة حقائق
  

  المرضى والعالج في الخارج في قطاع غزة
2010ديسمبر   27   

  2820447-2عمر المختار، مقابل محطة عكیلة للبترول، مدينة غزة،  تیلیفاكسشارع حي الرمال الغربي، المیناء،: المكتب الرئیسي
mezan@palnet.com–info@mezan.org

يشكل قطاع غزة جزءًا ال يتجزأ من األراضي التي 
وبالتالي، وبفعل السیطرة  1967،1احتلت العام 

، الفعلیة التي تمارسھا إسرائیل على القطاع
تمثل قوة احتالل لقطاع غزة، ومن ثم فھي  فإنھا

ملزمة بمراعاة وتطبیق أحكام القانون الدولي ذات 
الصلة فیما يتعلق بسكان القطاع المدنیین، بما 

 العالج الوصول الفعال إلىفي ذلك تأمین 
المدنیین  ىللمرض

وتوفیره  وتسھیله
  .لھم

  
على ع ائقالو وتشیر

عكس إلى ض راأل
ك ذلك، حیث تنتھ

التزاماتھا  إسرائیل
القانونیة تجاه 

 ىالمرضالمدنیین 
ورقة  .في قطاع غزة

الحقائق ھذه تسلط الضوء على أثر الحصار 
اإلسرائیلي على قدرة المدنیین الفلسطینیین 

خاصًة  العالج،سكان قطاع غزة على الوصول إلى 
بما فیھا (في مستشفیات الضفة الغربیة 

  .، واألردن وإسرائیل)القدس
 عددبلغ  ،عالمیةمنظمة الصحة الحسب !

خارج قطاع  للعالجالذين تم تحويلھم  ىمرضال
خالل الفترة الممتدة بین شھري يناير غزة 

سافر منھم للعالج  ؛ًامريض )10740( 2010ونوفمبر 
ت السلطات األمنیة ورفض ًامريض) 8395(

وتم  ،ًامريض )635(ريح سفر اتص اتطلب اإلسرائیلیة
طلبت ، واضيمر )1710(رد على طلبات التأجیل 

 ًامريض )393( "الشاباك"المخابرات اإلسرائیلیة 
2.شمال غزة) ايرز(لمقابلة في معبر بیت حانون ل

 ًامريض )3672(سافر للمصدر نفسه فقد ووفقا !
الضفة الغربیة  إلىو ،عبر معبر رفحإلى مصر 

إلى  ًامريض 3279بینھم ( ًامريض )4627(

                                                          
الوثیقة  – 2009لسنة  1860قرار مجلس األمن رقم انظر  1-

S/RES/1860 (2009)  8/1/2009المؤرخ في.
 - A/RES/62/181،A/RES/63/98 الوثیقتان –الجمعیة العامة  -  

  www.un.orgانظر 
من جدول  2البند  –الدورة الثانیة  –مجلس حقوق اإلنسان  -  

   - 5/9/2006المؤرخ في   A/HRC/2/5الوثیقة  –األعمال المؤقت 
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2 Monthly Report-Referral Of Patient From The Gaza Strip –
Oct 2010

opt/docs/update_rad_november_2010-http://issuu.com/who

 إلىو ًامريض )135( األردن إلىسافر ، و)القدس
3.مريض )2232( إسرائیلمستشفیات 

 قوثوفي إطار عمله على توثیق ھذه الحاالت، !
 )195( إعاقة أو منع سفرحاالت مركز المیزان 

وحتى  1/5/2009في الفترة من  ًامريض
منھم متوجھین إلى  21كان  ،30/11/2010

إلى الضفة  115مستشفیات في إسرائیل، و
إلى  22إلى مصر، و 30، و)إلى القدس 85(الغربیة 
.األردن

 ىالمرضسافر من ھؤالء وفي نفس الفترة، !
بعد تدخل مركز المیزان بالتعاون مع  ًامريض) 85(

 )110(لم يتمكن و ،رابطة أطباء لحقوق اإلنسان
 ،امريض) 85(رفض (منھم من السفر  مرضى

 اذفاستنبعد  ًامريض) 25(ملفات متابعة  توأوقف
؛)دون نجاح كافةالسبل القانونیة 

                                                          
  .المرجع السابق 3

 17( الطفلة فداء حجيتوفیت  11/11/2009بتاريخ 
الغدد ، حیث كانت تعاني من أورام خبیثة في )عامًا

 د السلطات ر، حیث توفیت نتیجة تأخر اللمفاوية
 لعالجلللحصول على تصريح على طلبھا  ةاإلسرائیلی

 وكانت. في إسرائیل تل ھاشومیر ىفي مستشف
 العالجحصلت على تحويلة من دائرة الطفلة حجي 
 حجز فيلى وحصلت ع 30/8/2009بالخارج بتاريخ 

 ىتل ھاشومیر بموعد دخول المستشف ىمستشف
وتقدمت والدتھا بطلب الحصول  ،20/10/2009بتاريخ 

إال أن  السلطات اإلسرائیلیة،على تصريح من 
لم ترد على الطلب حتى انتھاء اإلسرائیلیة المخابرات 

حالتھا رغم تدھور  ، وذلكىموعد دخول المستشف
تم تغییر ثم . الطبیةالتقارير  الصحیة، كما توضحه

وحصلت على  ،شنیدر ىمستشف الحجز لیصبح في
بتاريخ  ھذا االمستشفى موعد جديد لدخول

على  ةاإلسرائیلیالسلطات رد غیر أن  ،9/11/2009
الطلب العاجل للحصول على تصريح يمكنھا من 

فتوفیت مرة أخرى، تأخر الوصول إلى المستشفى 
لطات السرد قد جاء و .11/11/2009بتاريخ 
على طلب التصريح بتاريخ بالموافقة  ةاإلسرائیلی

!!!، أي بعد وفاتھا بأربعة أيام15/11/2009
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الذين وثقھم مركز المیزان،  ىالمرضمن بین !
 ، وال يزالھم المخابرات اإلسرائیلیةمن) 55( قابل

رد المخابرات اإلسرائیلیة انتظار ب ًامريض) 42(
؛على طلباتھم

 ىمرضثالثة  ت المخابرات اإلسرائیلیةلاعتق!
أو لمقابلة المخابرات  للعالجأثناء توجھھم 

بناًء على طلب منھا، وقد تعرض  اإلسرائیلیة
الء إلساءة المعاملة والتعذيب أثناء ھؤ

؛استجوابھم

  
  
  
  

نتیجة تأخر الرد  ىالمرضثالثة من  توفي!
؛ھمتصاريح اتعلى طلب اإلسرائیلي

، ىمرضستة  اإلسرائیلیةابتزت المخابرات !
حیث اشترطت تعاونھم معھا بتقديم معلومات 

مقابل  عن أقاربھم، أو جیرانھم أو أصدقائھم
؛لعالجل السماح لھم بالسفر

 ىالمرضمن ) 55(منعت المخابرات اإلسرائیلیة !
الذين يعانون من مرض الغضروف من عبور معبر 

ايرز شمال غزة وسمحت لعدد ) بیت حانون(
للوصول  "ايرز"بیت حانون منھم بعبور معبر ) 18(

إلى المستشفیات سواء داخل الضفة أو القدس 
في السفر إلى مصر  ىالمرض من) 6(ونجح 
 لم يتلقوا عالجفأما باقي الحاالت  للعالج

؛متخصص
ى لد ةون الموثقـالعی مرضىحاالت دد ـع تبلغ!

طات األمنیة لسسمحت ال ،ًاـمريض) 34( المركز
 الجـوالعفقط منھم بالسفر ) 15(ـلاإلسرائیلیة 

بینما  ،)القدسبما فیھا (الغربیة ة ـفي الضف
في  الجـالعغیرت حالة واحدة وجھتھا إلى 

أي  زالت لم تتلَق مافأما باقي الحاالت  .رـمص
بیت ورھم معبر ـض إسرائیل عبـرفبسبب  الجـع

  ."ايرز"ون ــحان

  

يعاني من مرض في  عبد الكريم العطل الضحیةكان 
في  العالج لحالتهونتیجة لعدم توافر  ،عینه الیسرى

الخارج ألنه في  للعالجغزة قرر األطباء تحويله قطاع 
بتاريخ العطل وحصل  .بحاجة لعملیة زراعة قرنیة

من وزارة الصحة  على تحويلة طبیة 3/8/2010
حصل على حجز في  13/8/2009بتاريخ الفلسطینیة، ثم 

، وتقدم بطلب للحصول على سانت جون ىمستشف
والوصول إلى مدينة ) إيرز(تصريح لعبور حاجز بیت حانون 
وبتاريخ  .المستشفى القدس المحتلة حیث توجد

في من ضابط  ًاھاتفی اتصاًال العطل ىتلق 17/8/2009
عن مرضه وعن الطبیب فیه سرائیلیة سأله اإلمخابرات ال
وبتاريخ  .االتصال من ثم أنھىو ه في غزة،عالجذي يال
في تلقي الضحیة اتصال ھاتفي من موظف  1/9/2009

وھي الجھة التي تنسق  –في غزة  الشئون المدنیة
أخبره  -بات تصاريح المرضى مع السلطات اإلسرائیلیة طل

طلب مقابلته في معبر أن المخابرات اإلسرائیلیة تفیه 
وبالفعل توجه  .6/9/2009يوم األحد  "يرزإ"بیت حانون 

 فاعتقلتهإلى المعبر في الموعد المحدد العطل 
المخابرات اإلسرائیلیة وأخضعته للتعذيب بوسائل 

تیار الحرمان من النوم والتعريض لمختلفة منھا الشبح و
تم اإلفراج عن  6/11/2009 وبتاريخ .والسب والشتم بارد،

تقدم الضحیة بشكوى لدى  10/11/2009وبتاريخ  الضحیة
مركز المیزان وبعد تدخل المركز ورابطة أطباء لحقوق 

له إسرائیل سمحت المخابرات اإلسرائیلیة في اإلنسان 
 18/11/2009وبتاريخ  .17/11/2009سفره بتاريخ الب

بتاريخ  إلى غزة عادو ،أجريت له عملیة زراعة القرنیة
19/11/2009.
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يشكل قطاع غزة جزءاً لا يتجزأ من الأراضي التي احتلت العام 1967،[footnoteRef:2] وبالتالي، وبفعل السيطرة الفعلية التي تمارسها إسرائيل على القطاع، فإنها تمثل قوة احتلال لقطاع غزة، ومن ثم فهي ملزمة بمراعاة وتطبيق أحكام القانون الدولي ذات الصلة فيما يتعلق بسكان القطاع المدنيين، بما في ذلك تأمين الوصول الفعال إلى العلاج للمرضى المدنيين وتسهيله وتوفيره لهم. [2: - انظر قرار مجلس الأمن رقم 1860 لسنة 2009 – الوثيقة S/RES/1860 (2009) المؤرخ في 8/1/2009.
 - الجمعية العامة – الوثيقتان A/RES/62/181، A/RES/63/98 - انظر www.un.org
 - مجلس حقوق الإنسان – الدورة الثانية – البند 2 من جدول الأعمال المؤقت – الوثيقة A/HRC/2/5  المؤرخ في 5/9/2006-   www.un.org] 




 (
بتاريخ 11/11/2009 توفيت 
الطفلة فداء حجي
 (17 عاماً)
، حيث كانت تعاني من أورام خبيثة في 
الغدد اللمفاوية
، حيث توفيت نتيجة تأخر 
ر
د السلطات 
 الإسرائيلي
ة
 على طلبها 
للحصول على تصريح 
ل
لعلاج
 في مستشف
ى
 تل هاشومير
 في إسرائيل. وكانت
 
الطفلة حجي 
حصلت على تحويلة من دائرة 
العلاج
 بالخارج بتاريخ 30/8/2009 وحصلت على 
حجز في
 مستشف
ى
 تل هاشومير بموعد دخول المستشف
ى
 بتاريخ 20/10/2009
،
 وتقدمت والدتها بطلب الحصول على تصريح من 
السلطات الإسرائيلية،
 إلا أن المخابرات 
الإسرائيلية 
لم ترد على الطلب حتى انتهاء موعد دخول المستشف
ى
، وذلك
 رغم تدهور 
حالتها الصحية، كما توضحه
 التقارير 
الطبية. 
ثم 
تم تغيير الحجز ليصبح في
 مستشف
ى
 شنيدر
،
 وحصلت على موعد جديد لدخول
 هذا االمستشفى
 
بتاريخ 
9/11/2009
،
 
غير أن 
رد 
السلطات 
الإسرائيلي
ة
 
على الطلب العاجل للحصول على تصريح يمكنها من الوصول إلى المستشفى 
تأخر 
مرة أخرى، 
فتوفيت بتاريخ 11/11/2009
.
 و
قد جاء 
رد 
السلطات 
الإسرائيلي
ة
 بالموافقة 
على طلب التصريح بتاريخ 15/11/2009، أي بعد وفاتها بأربعة أيام!!!
)وتشير الوقائع على الأرض إلى عكس ذلك، حيث تنتهك إسرائيل التزاماتها القانونية تجاه المدنيين المرضى في قطاع غزة. ورقة الحقائق هذه تسلط الضوء على أثر الحصار الإسرائيلي على قدرة المدنيين الفلسطينيين سكان قطاع غزة على الوصول إلى العلاج، خاصةً في مستشفيات الضفة الغربية (بما فيها القدس)، والأردن وإسرائيل.

· حسب منظمة الصحة العالمية، بلغ عدد المرضى الذين تم تحويلهم للعلاج خارج قطاع غزة خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير ونوفمبر 2010 (10740) مريضاً؛ سافر منهم للعلاج (8395) مريضاً ورفضت السلطات الأمنية الإسرائيلية طلبات تصاريح سفر (635) مريضاً، وتم تأجيل الرد على طلبات (1710) مريضا، وطلبت المخابرات الإسرائيلية "الشاباك" (393) مريضاً للمقابلة في معبر بيت حانون (ايرز) شمال غزة.[footnoteRef:3] [3:  Monthly Report-Referral Of Patient From The Gaza Strip –Oct 2010
http://issuu.com/who-opt/docs/update_rad_november_2010] 


· ووفقا للمصدر نفسه فقد سافر (3672) مريضاً إلى مصر عبر معبر رفح، وإلى الضفة الغربية (4627) مريضاً (بينهم 3279 مريضاً إلى القدس)، وسافر إلى الأردن (135) مريضاً وإلى مستشفيات إسرائيل (2232) مريض.[footnoteRef:4] [4:  المرجع السابق.








] 


· وفي إطار عمله على توثيق هذه الحالات، وثق مركز الميزان حالات إعاقة أو منع سفر (195) مريضاً في الفترة من 1/5/2009 وحتى 30/11/2010، كان 21 منهم متوجهين إلى مستشفيات في إسرائيل، و115 إلى الضفة الغربية (85 إلى القدس)، و30 إلى مصر، و22 إلى الأردن.

· وفي نفس الفترة، سافر من هؤلاء المرضى (85) مريضاً بعد تدخل مركز الميزان بالتعاون مع رابطة أطباء لحقوق الإنسان، ولم يتمكن (110) مرضى منهم من السفر (رفض (85) مريضا، وأوقفت متابعة ملفات (25) مريضاً بعد استنفاذ السبل القانونية كافة دون نجاح)؛

· من بين المرضى الذين وثقهم مركز الميزان، قابل (55) منهم المخابرات الإسرائيلية، ولا يزال (42) مريضاً بانتظار رد المخابرات الإسرائيلية على طلباتهم؛

· اعتقلت المخابرات الإسرائيلية ثلاثة مرضى أثناء توجههم للعلاج أو لمقابلة المخابرات الإسرائيلية بناءً على طلب منها، وقد تعرض هؤلاء لإساءة المعاملة والتعذيب أثناء استجوابهم؛









· توفي ثلاثة من المرضى نتيجة تأخر الرد الإسرائيلي على طلبات تصاريحهم؛

·  (
كان 
الضحية
 عبد الكريم العطل
 يعاني من مرض في 
عينه اليسرى
،
 ونتيجة لعدم توافر 
العلاج لحالته
 في 
قطاع 
غزة قرر الأطباء تحويله 
للعلاج
 في 
الخارج لأنه بحاجة لعملية زراعة قرنية.
 
وحصل 
العطل 
بتاريخ 3/8/2010 على تحويلة طبية
 من وزارة الصحة الفلسطينية، ثم 
بتاريخ 13/8/2009 حصل على حجز في مستشف
ى
 سانت جون
، وتقدم بطلب للحصول على تصريح لعبور حاجز بيت حانون (إيرز) والوصول إلى مدينة القدس المحتلة حيث توجد المستشفى.
 وبتاريخ 17/8/2009 تلق
ى
 العطل
 اتصال
اً
 هاتفي
اً
 من ضابط 
في ال
مخابرات 
ال
إسرائيلية سأله 
فيه 
عن مرضه وعن الطبيب ال
ذي ي
عالج
ه في غزة،
 و
من ثم أنهى
 الاتصال
.
 وبتاريخ 1/9/2009 تلقي الضحية اتصال هاتفي من موظف 
في 
الشئون المدنية
 في غزة – وهي الجهة التي تنسق طلبات تصاريح المرضى مع السلطات الإسرائيلية -
 أخبره 
فيه 
أن المخابرات الإسرائيلية ت
طلب مقابلته في معبر بيت حانون "إ
يرز"
 
يوم الأحد 6/9/2009
.
 وبالفعل توجه 
العطل 
إلى المعبر في الموعد المحدد 
فاعتقلته
 المخابرات الإسرائيلية وأخضعته للتعذيب بوسائل مختلفة منها الشبح والحرمان من النوم والتعريض ل
تيار بارد،
 والسب والشتم
.
 
وبتاريخ
 6/11/2009
 تم الإفراج عن الضحية
 وبتاريخ 10/11/2009 
تقدم الضحية بشكوى لدى مركز الميزان وبعد تدخل المركز ورابطة أطباء لحقوق الإنسان 
في 
إسرائيل سمحت المخابرات الإسرائيلية 
له 
ب
ال
سفره بتاريخ 17/11/2009. وبتاريخ 18/11/2009 أجريت له عملية زراعة القرنية
،
 و
عاد
 إلى غزة
 بتاريخ 19/11/2009.
)ابتزت المخابرات الإسرائيلية ستة مرضى، حيث اشترطت تعاونهم معها بتقديم معلومات عن أقاربهم، أو جيرانهم أو أصدقائهم مقابل السماح لهم بالسفر للعلاج؛

· منعت المخابرات الإسرائيلية (55) من المرضى الذين يعانون من مرض الغضروف من عبور معبر (بيت حانون) ايرز شمال غزة وسمحت لعدد (18) منهم بعبور معبر بيت حانون "ايرز" للوصول إلى المستشفيات سواء داخل الضفة أو القدس ونجح (6) من المرضى في السفر إلى مصر للعلاج أما باقي الحالات فلم يتلقوا علاج متخصص؛

· بلغت عـدد حالات مرضى العيـون الموثقة لدى المركز (34) مريضـاً، سمحت السلطات الأمنية الإسرائيلية لـ(15) فقط منهم بالسفر والعـلاج في الضفـة الغربية (بما فيها القدس)، بينما غيرت حالة واحدة وجهتها إلى العـلاج في مصـر. أما باقي الحالات فما زالت لم تتلقَ أي عـلاج بسبب رفـض إسرائيل عبـورهم معبر بيت حانــون "ايرز".
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