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 مقدمة

  ا رسائيلي  ا إسعي   2018د مطلع العام الحالي شه
 
تضييق الحصار المفروض عىل ا لحثيث

  ،قطاع غزة
 
من حرية الحركة عبر حاجز  من خالل إجراءات إرسائيلية جديدة تحد

أو مستشفيات  المرضى إل الضفة الغربيةمن خالله مرور الذي يمكن  بيت حانون،

الذي جعل حاجز بيت  األمر مع مرص، راجع عدد أيام عمل معبر رفح، . كما تإرسائيلية

ى حانون البوابة الوحيدة أمام ا . ، و لمواطني   خاصة المرضى

 هو استكمال لحلقة المعاناة المفروضة عىل 2018عام الىل أن عالوضع الراهن دلل ي

ي العالج، لجهةالمرضى 
  عدم تمكنهم من السفر عبر حاجز بيت حانون لتلق 

 
فضال

ي و تفاقم أوضاععن 
ي ضوء الرفض األمنى

ى
ي إأساليب هم الصحية ف

ى
رسائيل المتبعة ف

سواء  من وزارة الشؤون  ،وعدم الرد عىل التصاري    ح المرضية المقدمة ،المماطلة

  أو دائرة التنسيق و االرتباط التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية.  ،المدنية

 األسوأ لم يأإل  هذا الوضعشب  ي
 
  ت  أن

 
القطاع مقبل عىل المزيد من  بعد! وأن

ائح ، وستدفع ثمنه الصعوبات ها. مثل المرضى عديدة رسر  من غب 
 أكبر

 

 عقاب جماعي 

ي غزة من مشاكل جسيمة نتيجة الحصار المفروض منذ أكبر 
ى
ي الوضع الصحي ف

يعانى

ا، وبسبب من  اإلجراءات اإلرسائيلية أحادية الجانب المتعلقة بحركة أحد عشر عام 

ى  ي القطاع نظر   نبم ،المواطني 
ى
لشح  افيهم المرضى الذين يستعصي عالجهم ف

اتال يستدعي و  الدم. امل للعالج المطلوب لألورام وأمراض القلب و ب كغياو  ،خبر
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السماح للمرضى بالتنقل عبر حاجز بيت حانون  ،وعىل نحو من الشعة ،هذا األمر 

ا للعالج، لكن غالا طلب    . همما يكون ذلك صعب المنال بالنسبة لب 

ي منسن الفحص األ ل 2017 منتصف العام السابقإرسائيل أدى رفع 
 35-16) منى

ا( 16-55) إل ا(عام   ي  إل، عام 
ى
، ازدياد أعداد المرضى ف ي

الذي  قائمة الرفض األمنى

ى  الفآرسائيل عىل إتفرضه  منية" دون تفصيل بحجة "االعتبارات األ الغزيي 

ي بل حيثياتها، 
ى للرفض األمنى وبذلك يستحيل عىل  ،دون إعطاء معيار معي 

ى أمني   ي قائمة المنع  وراءئمة من المرضى معرفة األسباب القا ا المرفوضي 
ى
وضعهم ف

 . ي
 األمنى

ي أشبه بخطة مدروسة تهدفن لذا، فإ
رات للرفض األمنى زيادة إل  عدم إعطاء مبر

ى قائمة المرفوض حيث ال تستطيع ،معاناة المرضى  التوجه إل جهة قانونية  ا منأمني   ي 

 لعدم معرفة سبب الرفض. ا نظر   من أجل استصدار تصاري    ح عالجية

ي عدم الرد عىل طلبات التصاري    ح يبق  االزدي
ى
ى  ىحدإاد المضطرد ف المشاكل الكبر

ي منها المرضى 
ي يعانى

 ما ي   ا وكثب    ،فهناك آالف الطلبات العالقة بانتظار الرد ، الن 
 
عليها  رد

 . تدهور حالة المريض، بعد بعد فوات األوان

أثناء رسائيل تستخدم أساليب جديدة إفإن  ،عالوة عىل االعتبارات األمنية

  ،االستجوابات األمنية
 
ي فحص األجهزة النق

ى
 ،واألغراض الشخصية ،الةتتمثل ف

ورة اإلجابة الكافية والتعاطي مع  ،وطلب التعرف إل بعض األماكن واألشخاص وضى

( "  من أجل الحصول عىل الترصي    ح.  (الشاباك"جهاز األمن العام اإلرسائيىلي

ي موقف حرج يرسائيىلي الجديد المرضى جراء اإل يضع هذا اإل 
ى
هدد حالتهم النفسية  ف

ي رسائيلية مخابرات اإل الفكلما قل تجاوب المريض مع كما الجسدية، 
ى
قلت فرصته ف
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قت الخروج للعالج
 
ي تم. ووث

ان لحقوق اإلنسان الن  ى ي مركز المب 
ى
 تبعض الحاالت ف

 1. مساومتها عىل عالجها 

، لهيئة الشؤون المدنية مدير عام اإلعالم والمنظمات الدولية ،محمد المقادمة يشب  

ي أغلب األحي أنهإل 
ى
ءات جرا ان ال تقوم الحكومة اإلرسائيلية باإلبالغ عن اإل "ف

ن هذه مكتوب، وإغب  بالغ عنها يكون بشكل ذا تم اإل إو  ،الجديدة المفروضة

ي حالة تغب  دائمجراءات اإل 
ى
ي بشكل مفاجر   ،ف

 ،كافة القطاعات  مما يهدد بانهيار ، وتأن 

 2". صحي بما فيها ال

 

 نسانية ممتدةزمة إأ

ي حاالت الشطان  2016عام الشهد 
ى
 عامال% مقارنة مع 8.5بنسبة المكتشفة زيادة ف

ي الرئيس للوفاة ألسباب ال نإل أ المعطياتتشب  و . 2015
شطان السبب الثانى

 . أمراض القلب واألوعية الدموية% بعد 41بنسبة مرضية 

ي قطاع 5 هناك نسبة
ى
يستوجب عالجه تحمل ، و غزة رسطان ثدي% من الشطانات ف

ألن العالج ا نظر   ،رسائيلإأو  ،أو القدس ،الغربية أعباء السفر إل مستشفيات الضفة

                                                           
 . 4/3/2018س، عصام يون كارثة إنسانية في الوضع الصحي في غزة؛ كيف يمكن إخضاع االحتالل للقوانين الدولية؟!، 1

https://goo.gl/QH13yv  
  .1/3/2018 ، غزة،عام اإلعالم والمنظمات الدولية مع مدير، محمد المقادمة، مقابلة شخصية 2

https://goo.gl/QH13yv


 

5 
 

ي واإل 
ي مستشفيات القطاعالكيميان 

ى
سواء الحكومية  ،شعاعي غب  متوفر بكل أصنافه ف

 3و الخاصة". أ

اكة مع  ،نيةتقوم مؤسسة الثقافة والفكر الحر بتمويل من الحكومة اليابا وبالشر

ي غزةالالعديد من المؤسسات الصحية غب  
ى
وع يستهدف مريضات  ،حكومية ف بمشر

منة لمرضى رسطان الثدي والكشف المبكر"الشطان تحت عنوان 
ّ
. "رسم مسارات ا

وع وفرص إنقاذ و  لوحظ من خالل تتبع حاالت مريضات الشطان أن نجاح المشر

 
 
ا بفرص الحصول عىل تصاري    ح للعبور من مبارسر  ا المصابات بالشطان مرتبط ارتباط

منة للمريضات هو 
 
خالل حاجز بيت حانون. فالهدف األول لرسم المسارات اال

ورية للعالج ،الكشف المبكر عن الورم من ثم استئناف ، و وإجراء الفحوصات الرصى

ي ايو الكيمأشعاعي رحلة العالج اإل 
ي مستشفيات الضفة أو ن 

ى
 رسائيل. إ ف

الثدي هن عىل قائمة المنع من النساء المصابات بشطان  %60 حصاءات أنتشب  اإل 

ي 
جراء عدم تمكنهن من السفر بعد وضعهن  فقدت ثالث مريضات حياتهن ، إذ األمنى

ي 
ي انتظار  و قد كن   ، مطلع العامعىل قائمة الرفض األمنى

ى
ي ايكيمالخر جرعات آف

 4. ن 

ي  وزارة الصحة الفلسطينيةنفذت 
ى
بالتعاون مع صندوق األمم و ، 2018 آذار ف

كة حول  ؛وجمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية ،المتحدة للسكان دراسة مشب 

ي قطاع غزة 
ى
ي تواجه المريضات ف

مريضات رسطان الثدي لمعرفة التحديات الن 

 
 
ي أشارت نتائج الدراسة أن و  . والقطاع الصحي إجماال

ى
التحدي األكبر أمام المريضات ف

                                                           
3 Hammad, Jarrar, Jubran, Shaar, Pathway to Survival: The story of Breast Cancer in 
Palestine, Gaza, January 2018 
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ي الضفة الغربية أو القدسعرقلة وصولهن  و غزة ه
ى
وحرمانهن من  ،للعالج ف

ها  ،التصاري    ح  . رسائيليةالسلطات اإل من جانب أو تأخب 

 

 حصاءات و دالالت إ

ي عىل  المفروضة عىل المرضى و  المتصاعدة ةرسائيلياإل  اإلجراءاتتنعكس  بشكل سلنر

أن معدالت الرفض للتصاري    ح إل حصاءات اإل تشب  و  هم أحياء،ئبقاو  صحتهم

 . جراءات المفروضةالمقدمة للمرضى تزداد بشكل كبب  جراء اإل 

-2015) امو عأل نسب المئوية لمعدالت القبول والرفض لاليوضح الجدول أدناه 

 تظهر المعطيات (، إذ 2017
 
ي معدالت  ا كبب     ا ارتفاع

ى
 وعدم الرد عىل رفضالف

ي موت ، التصاري    ح
ى
  54ما تسبب ف

 
ي العام مريض

ى
 . % منهم مرضى رسطان85 ،2017ا ف

 2017-2015نسب تصاري    ح المرضى المرفوضة : (1جدول )

 وعدم الرد النسبة المئوية للرفض النسبة المئوية للقبول السنة

2015 77.66% 23.34% 

2016 63.8% 36.2% 

2017 54% 46% 

 

 
 
، %23.34كانت   2015عام لل لتصاري    ح المرضى  أن نسبة الرفضظهر النتيجة أعاله ت

ي 10 من وارتفعت أكبر 
ى
ي العام 10، و2016عام ال% ف

ى
، لتصل إل 2017% أخرى ف
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دلل %. و 46  اإل  هعىل خطورة هذذلك ي 
 
ي ت
مام هم التحديات أشكل أحد أجراءات الن 

ي غزة
ى
ورة، ما يتطلب القطاع الصحي ف  التصدي لها.  ضى

ي   طلبات تصاري    ح المرضى لشهر  توضح أرقام 
صاري    ح تالعدد  بلغ) 2018كانون الثانى

ي ، %56الموافقة عىل ما نسبته  ت، تم2007المقدمة 
ي انتظار 38ما نسبته  وبق 

ى
% ف

ى الرد،  ي حي 
ى
نسب الموافقة عىل التصاري    ح عىل  ارتفاعوجود  (%6فض ما نسبته ر   ف

ي الحصول عىل عالج. حرم العديد من المرضى يجراءات اإل استمرار لكن  ،المرضية
ى
 ف

لذلك الشهر  جمالي عدد تصاري    ح المرضى المقدمة% من إ44ما نسبته  لم يتمكن

ي العالج، م
  889ي أن أن السفر لتلق 

 
رسائيىلي من ضمن ما يسميه االحتالل اإل  ا مريض

ي العالج "الحاالت اإل 
ى
ورينسانية االستثنائية" فقدوا حقهم ف ي . و الرصى

 89يعانى

قلب ل إجراء جراحة بحاجة ماسة إجزء منهم و  ،قلبالأمراض من  منهم ا شخص  

ي  مفتوح مستعجلة،
ى يعانى ي حي 

ى
شعاعي أو إعالج إل من أورام رسطانية تحتاج  188ف

ي ايكيم
 ،قسم العظامإل بحاجة للذهاب ا شخص   79 هناك و  لورم،ااستئصال  أو ن 

ة عىل غزة بعضهم من   عن 2014جرج الحرب األخب 
 
  50، فضال

 
يعانون من  طفال

مستشفيات القطاع عن عالجهم، جزت سمعية ومشاكل خلقية عأمراض صدرية و 

  ونيعان ا شخص   72و
 
ي يجب تشخيصها أوال

ي الدم الن 
ى
لكن ،  ثم عالجها من أمراض ف

ى تلقيهم  وضع حياتهم ، األمر الذي عالجللحالت قائمة المنع واالنتظار بينهم وبي 

  5جعل موتهم أقرب منه إل الحياة. و  ،عىل المحك

 ن أرقام الموافقات إل أيجب التنويه  
 
ي ف ،ا عىل العالج مضللة أحيان

جزء من قى

 ،الصحية ة المرضى بعد استفحال المرض وتدهور حال بالسفر يتم السماح  الحاالت 

                                                           
 https://goo.gl/DLYSpi. 2018، تقرير شهر كانون الثاني ة الصحة العالميةمنظم 5
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ى ثم يتم توقيفهم أمني   سمح لهم مرة أو مرتي 
 مما يهدد حياتهم ويزيد من احتماليةا، أو ي 

 انتكاسة صحية.  حدوث

 

ات العودة اإل  ي ضوء مسبر
ى

 جراءات اإلرسائيلية ف

ان لحقوق اإل  ى لدى ا التماس  ، 12/4/2018بتاري    خ  نسانقدم مركز عدالة ومركز المب 

ي  ،رسائيليةالمحكمة العليا اإل 
ى
ى حالتهم حرجة للعالج ف يطالبان فيه بخروج مصابي 

ات العودة إال  ،مستشفيات الضفة الغربية جراء األحداث المتواصلة المتعلقة بمسب 

ي اتماطل وتؤجل ال المحكمة العليا ن أ
ى
لقضية حن  كتابة هذا التقدير، األمر نظر ف

ي سلسلة اإل ل تواط  المحكمة العليا الذي يشب  إ
ى
جراءات عىل مع سلطات االحتالل ف

 6. مرضى القطاع بشكل خاص

 

 ةيمبادرات مجتمع

 
 
ي  من المؤسسات المدنية العديد من المبادراتفذت ن  تسليط بهدفوالقطاع الشبانر

ي غزة
ى
ي حرية الحركة والسفر للعالج، الضوء عىل معاناة المرضى ف

ى
 . وحقهم ف

                                                           
 .14/4/2018 ،48، موقع عرب جتالل تؤخر حصول مرضى غزة على عالمماطلة محكمة االح 6

https://goo.gl/3cX3RA 
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ي هذا المجالو
ى
ا  13/2/2018بتاري    خ ضد الحصار"  حشد "تجمع نساء ف

 
أعداد

ة من  ى بإنهاء غفب  ى أمام مستشقى الرنتيسي مطالبي  األطفال والمرضى والمعنيي 

  7لقطاع. ا إلألدوية بدخول االحصار المفروض عىل غزة والسماح 

ي كما 
ى
" ف الجهات المسؤولة  ،وهي مبادرة شبابية ،2017تموز  دعت "بذرة خب 

توفب  العالج ، و للتحرك العاجل من أجل مرضى الشطان والسماح لهم بالسفر للعالج

 . ي
ى
" بلقاء رئيس وزراء حكومة والكاف ي هذا السياق قام وفد من مبادرة "بذرة خب 

ى
ف

ي رامي الحمد 
، ووضعه 2018خالل زيارته إل القطاع مطلع العام  هللا الوفاق الوطنى

. بصورة معاناة  ي
  8المرضى جراء اإلجراءات اإلرسائيلية وقائمة الرفض األمنى

ي الحرية 
ى
تتضافر جهود المبادرات والحمالت المجتمعية من أجل التأكيد عىل الحق ف

ي العالجإيو ، والتنقل من أجل العالج
ى
ل الجهات لك صال صوت مرضى غزة وحقهم ف

تزداد و  ما زالت مستمرةرسائيلية اإل جراءات لكن سلسلة اإل  ،للمجتمع الدولي  المعنية

 
 
 . اتعقيد

 

 الجهود الرسمية 

عىل اتصال دائم بمنظمة الصحة واالرتباط تبق  وزارة الصحة ودائرة التنسيق 

 ،العالمية والعديد من مؤسسات حقوق اإلنسان عىل أمل تغيب  الوضع إل األفضل

هم عىل التعاطي مع اإلجراءات اإلرسائيلية المفروضة.  لكن طبيعة عمل الدائرة تجبر

م  ى ةالهيئة العامة للشؤون المدنية بوتلب  ال تملك فهي من جهة  ،هذه اإلجراءات مجبر

                                                           
 .30/3/2018 ،غزة ،اتحاد لجان العمل الصحي، إيمان الصوراني، مقابلة شخصية 7
 مع محمد المقادمة.مقابلة  8
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كما   عىل أال تساعد البتة.  ة أخرى تفضل مساعدة العدد اليسب  ومن جه ،حق الرفض

قية بشجب واستنكار ما يقوم به الجانب قوم العديد من المؤسسات الحقو ت

ى ككل.  ،اإلرسائيىلي  ي يقوم بها بحق المرضى والمواطني 
 9وفضح االنتهاكات الن 

ات تال   عىل وجد مؤرسر
 
 هناك جهد

 
إليجاد حلول جذرية للسياسات  ا منظم   ا رسمي   ا أن

 
 
ي ظل الحصار.  عن انسداد أفق تطوير القطاع الصحي اإلرسائيلية، فضال

ى
ي القطاع ف

ى
 ف

 

 اتمة خ

سياسات  أنو  ،تطول وال تقرص  أن قائمة المنع بشكل جىلي  السابقة المعطيات تظهر 

ل مستشفيات الضفة الغربية والقدس االحتالل الممنهجة لعرقلة وصول المرضى إ

 . واالستثناء هو السماح هو المنع،األصل  تقوم عىل مبدأ أن

الساعية إل وقف الرفض  والجهات المعنيةمحاوالت العديد من المؤسسات  باءت

ي المفروض األ 
رسائيلية لطات اإل فإن استجابت الس ،بالفشل الذري    ع المرضى عىل منى

 نوبعد أ ،استجابتها بعد فوات األوانااللتماسات المقدمة تكون عىل المناشدات و 

ي الغالب ال تستجيب. و ،تصبح إمكانية الشفاء شبه معدومة
ى
 ف

المجتمعية و المعنية الحكومية الجهات ميع جما لم تتظافر وتتكامل جهود 

جراءات عىل سلطات االحتالل لوقف هذه اإل  للضغطوالحقوقية والدولية 

  ا فإن خطر   ،بحق مرضى القطاعواالنتهاكات 
 
، يهدد حياة المرضى  ا ومستمر   ا متصاعد

  . زيد قائمة وفاة بينهم تو 

                                                           
 .3/3/2018 ،غزة ،وزارة الصحة مدير دائرة التنسيق واالرتباط في، رفعت محيسن، مقابلة شخصية 9


