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لجنة التربية تدعو للمحافظة 
على مستشفى الوفاء الطبي 

وإيجاد الحلول ألزماته

رئاسة ونواب التشريعي في قلب الجماهير المشاركة في مسيرات العودة الكبرى
0405 - التفاصيل

 شــاركت رئاسة المجلس التشــريعي والنواب كافة في 
مسيرات العودة الكبرى، حيث تواجد النواب في مخيمات 
العــودة المُقامة علــى الحدود الشــرقية لقطــاع غزة، 
وذلــك منذ اليوم األول لبدء فعاليات الحراك الجماهيري 

السلمي، كما تفقد النواب جرحى المسيرات في مشافي 
قطاع غزة، وقدموا واجب العزاء لذوي الشــهداء، وشــدد 
عــدد من النــواب فــي تصريحــات إعالمية لهــم على 
ســلمية الحراك الشــعبي المطالب بحق عودة الالجئين 

الذين شردهم االحتالل عام "1948م"، مذكرين العالم 
بالقــرارات األممية التــي تخص قضيــة الالجئين وفي 
مقدمتها القرار "194"، مشــددين على أن المسيرات لن 
تنتهــي إال بعد تحقيق أهدافها، كمــا أنها لن تخرج عن 

طابعها السلمي والجماهيري، داعين أحرار العالم للعمل 
من أجل وقف ممارســات االحتالل العنصرية والعنجهية 
بحــق المتظاهريــن العُــزّل وعمــوم أبنــاء الشــعب 

الفلسطيني وال سيما استخدامه المفرض للقوة. 

أكــد النائــب األول لرئيــس المجلس التشــريعي أحمد 
بحر، على أن من يُصر على اســتمرار الحصار على غزة 
والتضييق عليها وخنقها والتنســيق مــع االحتالل ليس 

مؤهاًل وال مؤتمنًا لقيادة شعبًا مناضال وثائرًا.
وشدد أن األســرى األبطال في سجون االحتالل يمثلون 

رمزية نضالنــا وكفاحنا في وجه ظلم وإرهاب االحتالل، 
ويشكلون الطليعة القيادية لشعبنا في مشوارنا المبارك 
نحو تحقيق الحرية والكرامة والتحرير واالستقالل بإذن 

اهلل.
جــاءت تصريحــات بحــر، لــدى مشــاركته باالعتصــام 

األســبوعي للتضامن مع األســرى والــذي عقد منتصف 
االســبوع الجاري في مخيم العودة المُقام قرب الحدود 
الشــرقية لقطاع غزة، بحضور اللــواء توفيق أبو نعيم، 
ولفيف من األســرى المحررين وذوي األسرى في سجون 

االحتالل. 

بحر: من يحاصر غزة وينســق مع االحتــالل ليس مؤهاًل وال مؤتمنًا 
لقيادة شعٍب مناضٍل وثائر
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تقرير2

أكد عدد من نواب المجلس التشريعي بالضفة الغربية المحتلة، أن األجهزة األمنية 
التابعة للســلطة قد شنت حملة اعتقاالت سياســية واسعة في صفوف الناشطين 
والشــباب الثائر لمنعهم من إسناد مســيرات العودة الكبرى، أو حتى التضامن مع 
غزة ولو بشــكل معنوي، وشــدد النــواب في تصريحات صحفيــة متفرقة على أن 

الســلطة اعتقلت "128" ناشــًطا في إطار حملتها الرامية لمنع فعاليات مســيرات 
العــودة الكبرى فــي الضفة، مؤكدين على رفضهم لمبدأ االعتقاالت السياســية 
التي تمارسه السلطة في الضفة منذ عدة سنوات، "البرلمان" تابعت تلك التصريحات 

وأعدت التقرير التالي:

نواب الضفة: السلطة شنت حملة اعتقاالت
 سياسية واسعة لمنع إسناد غزة ومسيرات العودة الكبرى 

أعادت الزخم للقضية
بــدوره أكد النائــب فــي المجلس التشــريعي عن 
محافظة طولكرم بالضفــة الغربية المحتلة فتحي 
القرعــاوي، أن مســيرات العــودة الكبــرى شــكلت 
صدمة وإرباك لقوات االحتالل االســرائيلي والدول 
المتخاذلــة التــي تتســابق إلقامة عالقــات معهم، 
مبينا أنه ظهر ذلك من خالل فقدان السيطرة على 
الموقف األمر الذي دفع الواليات المتحدة األمريكية 
للتدخل والتهديد ليظهر وجهها المتآمر على الثورات 

الفلسطينية والعربية السلمية بشكل أوضح.  
وأضــاف القرعــاوي، أن مســيرات العــودة بقيــادة 
الشــباب الفلسطيني الشجاع أعادت الزخم للقضية 
الفلســطينية ودفعتهــا إلى الصــدارة بعدما جعلها 
الزعماء العرب سوق للمساومة والمؤامرات، موضحا 
أننا كفلســطينيين على أبواب مرحلة جديدة تعيد 
لنا األمل بأن القادم سيكون لصالحنا فقط، مشددًا 
علــى أن المؤامــرات لن تنــال من عزيمة الشــعب 

الفلسطيني وتحديدًا في غزة. 
وشــدد علــى ضــرورة أن يقــوم المجتمــع الدولي 
بدوره تجاه القضية الفلســطينية وتحديدا قضيتي 
الالجئيــن وحصار غــزة، ملفتًــا إلى أنــه إذا كانت 
وســائل إعالم الســلطة تتعمد أن تظهر أن الساحة 
في الضفة الغربية تشهد هدوء وانفصال عما يدور 

في غزة فهي واهمة.
وأكــد أن أهالي الضفة قلبا وقالبــا مع إخوانهم في 
غزة رغم القبضة األمنية التي تمارســها الســلطة 
ضدهم، ونصح القرعاوي، رئاسة السلطة بضرورة 

عدم استفزاز الشعب.
صفعة لصفقة القرن

من ناحيتــه أكد النائب عن محافظــة الخليل نايف 
الرجوب، أن أجهزة أمن السلطة شنت حملة اعتقاالت 
واسعة ضد الفلســطينيين في الوقت الذي بدأ فيه 
شعبنا التجهيز النطالق مسيرات العودة الكبرى في 
غــزة، وذلك بهدف منع إســناد تلك المســيرات ولو 

بشكل معنوي.
وأوضــح النائب الرجــوب، أن أمن الســلطة اعتقل 
"128" ناشــًطا فلســطينيا فــي الضفــة المحتلــة، 
فــي الوقــت الذي تمــارس سياســة االســتدعاءات 
على مدار الســاعة؛ منوهًا إلــى أن األجهزة األمنية 
مارست ضغوط على الشباب الذين تم استدعائهم 
وطالبتهم بعدم مســاندة مســيرات العودة الكبرى 

التي انطلقت بغزة.
وأضاف أن الفلسطينيين في الضفة يعيشون تحت 
نيــران االحتــالل والســلطة التي تســاعد الجيش 
اإلســرائيلي لمنع حدوث مظاهــرات وعمليات ضد 

المستوطنين وجنود االحتالل.
وأشــار إلى أن الفلســطينيين في الضفة يعيشــون 
حالة من اليأس بسبب وصول القضية الفلسطينية 
إلى طريق مسدود، وكذلك بسبب مشاركة السلطة 
مع االحتالل إلجهاض االنتفاضة الفلسطينية األولى 
والثانيــة، منوهًــا إلــى أن عملية الســالم لم تعد 
قائمــة، وأن مشــروع التطبيع مع العــدو هو عبارة 
عن وهم وســراب وال يمكن أن يستمر أو أن يتقبله 

الشعب الفلسطيني. 
ودعــا النائــب الرجــوب، في ختــام تصريحــه أبناء 
الشعب الفلســطيني كافة إلى الخروج في مسيرات 
العــودة الكبرى في الضفة، ومســاندة أهالي قطاع 

غزة بكل السبُل والطرق الممكنة. 
سياسة مرفوضة وطنًيا

أمــا النائب المقدســي محمد أبو طيــر، فقد أكد أن 
خــروج اآلالف مــن الفلســطينيين في ذكــرى يوم 
األرض فــي غــزة والضفة، وما تبــع ذلك من حراك 
جماهيــري ســلمي وخاصة، وتقديم غزة للشــهداء 
والجرحــى؛ وجــه صفعــة للمتآمريــن علــى قضية 

شعبنا، والساعين لتطبيق صفقة القرن.
 وقــال أبو طير:" إن الجماهيــر الغفيرة التي خرجت 
في يوم األرض واستمرت بالتظاهر تؤكد على مدى 
صــدق وانتماء شــعبنا تجاه مطلبــه وحقوقه، على 
الرغم مــن الظلم الذي تعرضنا له كفلســطينيون 

على مدى عقود".
 وأكــد أن مــا جــرى هــو أمر ُفــرض على الشــعب 
الفلســطيني الذي يعيش القهر على مدى ســنوات 
احتالل فلســطين، وسيواصل شــعبُنا حراكه حتى 
يسترد حقوقه التي سرقها االحتالل بالتآمر مع قوى 

عالمية كبرى، بما فيها عربية وإسالمية.
 وأضــاف أبو طير أن الشــعب الفلســطيني ال يزال 
يدفــع ضريبة تآمــر العرب لوحده كــي يعيش حرا 
كريما، الفتا إلى أن أي جهد للفلســطيني مهما كان 
بســيطا فهو مبارك، ويمثل صفعــة لصفقة القرن 
وللقــوى الظالمة التي تعاونت مــع ترامب لتصفية 

القضية الفلسطينية.
 

وشــدد النائب المقدســي على ضــرورة أن تعيش 
الفصائــل نبــض شــارعنا الفلســطيني، مطالبــا 
بضرورة الوحدة أمام العواصــف القادمة من أوروبا 
والبيت األبيــض، مضيًفا:" الوطنيــة الصادقة هي 
التي تجمع الجميع تحت مشروع وطني واضح بعيدا 

عن التنازالت".
منع إسناد غزة

إلى ذلك اســتنكر النائــب أيمن دراغمــة، ما تقوم 
بــه األجهزة األمنيــة في الضفــة الغربية من حملة 
مســعورة وغيــر مبررة مــن االعتقاالت السياســية 
التــي طالت أعــداد كبيرة مــن خيرة أبناء الشــعب 
الفلســطيني، وطالب قيادة الســلطة بوقف وانهاء 
معاناة المعتقلين السياســيين فــي الضفة الغربية 
المحتلــة، واغالق هــذا الملف بالكليــة حتى يتفرغ 
شــعبنا لمقاومــة االحتــالل ومشــاريعه التصفوية 
الهادفة لتهويد القدس ومصادرة المزيد من أراضي 

الضفة الغربية.
واســتهجن دراغمــة، المعاملــة الســيئة مــن قبل 
األجهزة األمنية مع المعتقلين السياســيين، منوهًا 
إلى أن ذلك جعل مجموعة من المختطفين يعلنون 
اإلضــراب عن الطعام وهم:" عمر دراغمة، آدم بني 
عــودة، لوط بشــارات، عبــد اهلل بني عــودة، أحمد 

دراغمة، وعلي خريوش".
ولفت إلــى أن "عمر حمزة دراغمــة" المختطف لدى 
األجهــزة األمنيــة، قد تــردت حالته الصحيــة، مما 
اضُطر األجهــزة األمنية لنقله للمستشــفى، حيث 
أجرى له األطباء عملية القســطرة عالجية، مشيرًا 
إلــى أنه مــا زال يعاني من آالم شــديدة في صدره 
وأنحاء مختلفة من جســده نتيجة تعذيبه والمعاملة 

السيئة التي يعانيها داخل السجن.
وطالــب دراغمــة، الســلطة الفلســطينية باإلفراج 
الفــوري عــن المعتقلين السياســيين كافــة، وحث 
مؤسســات المجتمع المدني التدخــل الفوري إلنهاء 
هذه المعاناة ووقف حالة المالحقة السياســية التي 
وصفها بأنها ال تخدم واقعنا الفلســطيني وال تعزز 
أواصر الوحدة والمحبة بين أبناء الشعب الواحد، في 
ظل هجمة احتاللية تستبيح كل ما هو فلسطيني.

النائب فتحي القرعاوي: مسيرات 
العــودة الكبــرى أعــادت الزخم 

للقضية الفلسطينية

النائــب محمــد أبو طيــر: الحراك 
الجماهيري السلمي وجه صفعة 

لصفقة القرن

النائــب نايــف الرجوب: الســلطة 
شنت حملة اعتقاالت بالضفة لمنع 

إسناد مسيرات العودة

النائب أيمن دراغمة: على السلطة 
السياسية  إنهاء ملف االعتقاالت 

في الضفة 
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3 أخبار ومقاالت

الفعاليات الشعبية متصاعدة حتى العودة
يومــًا بعد يــوم يثبت شــعبنا الفلســطيني فاعليته النضاليــة وقدراته 
اإلبداعية المتجددة التي أذهلت االحتالل وحيّرت العالم وأعادت القضية 
الفلســطينية إلى دائرة الحيوية ومركز الصــدارة اإلقليمية والدولية من 

جديد.
لقد حاول االحتالل الصهيوني والواليات المتحدة األمريكية ومن لف لفهم 
من التآمرين توهين وتخذيل شــعبنا، وبثوا الشــائعات ونشروا األراجيف 
واألباطيل التي تحاول إحداث الوقيعة بين أبناء الشــعب الواحد، وزعموا 
أن الشــعب الفلســطيني في قطاع غــزة يتهيأ لالنفجار فــي وجه حركة 
حماس وتحميلها مسؤولية اشتداد الحصار الظالم والعقوبات الجائرة على 

القطاع وأهله الصامدين.
لكن شعبنا الصابر الصامد المجاهد الذي فجر االنتفاضات واكتوى بنيران 
المعانــاة منذ مــا قبل النكبة األولى عام 1948 وحتــى اليوم، لّقن هؤالء 
المتآمرين والمتخاذلين درسًا وطينًا بليغًا لن ينسوه على اإلطالق، وأصاب 
أحالمهــم وأوهامهم وخياالتهم في مقتل، وأثبــت لهم وللعالم أجمع أن 

بوصلته ال ولن تحيد عن مواجهة االحتالل.
لم يتورع الصهاينة عن اســتخدام القوة الباطشــة والقمــع المفرط في 
مواجهة الحراك الشــعبي منذ اللحظة األولى، فارتفع الشــهداء وســقط 
الجرحى، ولم يزد ذلك أبناء شــعبنا إال قوة وثباتًا ويقينًا وإصرارًا وتمسكًا 

بأهداف الحراك الشعبي حتى النهاية.
تبعًا لذلك، دخل االحتالل وحلفاؤه طورًا شــديد التعقيد بعد أن تشوشت 
مخططاتهم واختلت حساباتهم، وباتوا على أشد ما يكونون ضعفًا وعجزًا 
في وجه الموجات البشــرية الهادرة التي ترابط قرب األسالك الزائلة، ما 
جعلهم يستنجدون بالمجتمع الدولي للتدخل بهدف وقف مسيرات العودة 
الكبرى وإجهاض الحراك الشعبي المؤثر الذي يتعاظم أسبوعًا تلو اآلخر.

لقد دشّــن شــعبنا مرحلة سياســية جديدة بــكل ما تحملــه الكلمة من 
معان، وطوى صفحة هزيلة من صفحاته المجللة بالســواد، فنحن اليوم، 
كفلســطينيين، على قلب رجل واحد في معركتنا الشعبية السلمية التي 
تواجــه االحتالل بأســاليب مبدعة جديدة تتناســب مع طبيعــة المرحلة 
الراهنــة وظروف البيئــة اإلقليمية والدولية المعروفة دون إســقاط حقنا 
الكامــل فــي اســتخدام كافة أســاليب المقاومــة، ومن بينهــا المقاومة 

المسلحة.
لقد رأى العالم أجمع ســقوط قرارات ترامب الغاشــمة تجاه القدس وحق 
العودة، وانهيار ما يسمى بصفقة القرن على صخرة صمود وثبات شعبنا، 
ولن يكون بوســع اإلدارة األمريكية والكيــان الصهيوني وحلفاؤهم بعد 

اليوم أن يفرضوا أي حل تصفوي بحق شعبنا وقضيتنا.
إن التحدي األكبر الذي يواجهنا اليوم يكمن في مدى قدرتنا على تطوير 
أشكال المشاركة الشعبية في مسيرات العودة، واستنهاض كافة الفئات 
والشــرائح الشعبية للمشاركة فيها، والحفاظ على طابعها السلمي العام 
الذي يحاول االحتالل حرف مساره نحو مسارات مواجهة ذات طابع عنيف 
بهــدف تبرير ضربها عســكريًا أمــام العالم والتخلص مــن الحرج الكبير 
والورطة العميقة التي أصابته جراء قوة الرســالة السياســية واإلعالمية 
واإلنسانية التي جسدتها الموجه الشعبية الهادرة في إطار مطالبتها بفك 

الحصار عن غزة وتمسكها بحقوقها وثوابتها الوطنية.
وختامــًا... فإن شــعبنا وقضيتنا اليــوم أقوى- بفضــل اهلل- من أي وقت 
مضى، وسنســتمر فــي الحفاظ علــى خيار الوحــدة الوطنيــة والتالحم 
الشــعبي الداخلي رغم محــاوالت العبث والتخريب التــي يقودها عباس 
وجماعته، ولن يهدأ لنا بال أو يقرّ لنا قرار إال بكسر الحصار ورفع المعاناة 
عن شــعبنا، وتعبيد الطريق أمــام تحقيق أهدافنــا وتطلعاتنا وحقوقنا 

الوطنية المشروعة وعلى رأسها حق عودة الالجئين بإذن اهلل.

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

النائب يوسف الشرافي يلتقي رئيس بلدية بيت الهيا
التقــى النائب في المجلس التشــريعي يوســف 
الشــرافي، مع رئيس بلدية بيت الهيا عز الدين 
الدحنــون، وذلــك منتصــف األســبوع الجــاري، 
بمكتب نواب محافظة شمال قطاع غزة، وناقش 
معه عــدة قضايا تخص المواطنين بالمحافظة، 
باإلضافة لمناقشــة أوضاع االستراحات المُقامة 
على شــاطئ بحــر بيت الهيــا، وكيفيــة زيادة 
المســاحة الحرة على الشــاطئ والتــي بمقدور 
المواطنيــن اللجوء إليها دون الحاجة الســتخدام 

االستراحات واألماكن السياحية.
ورحب النائب الشرافي، برئيس البلدية وشكر له 

دوره الكبير في حل قضايا المواطنين القاطنين 
في نفوذ بلديته، وسرعة اســتجابته لحاجاتهم 
ووضع الحلول المناســبة والســريعة للمشكالت 
التــي تواجههم علــى الرغم من قلــة إمكانيات 

البلدية. 
من ناحيته شدد الدحنون، على أن بلديته تقوم 
بــكل الواجبــات المُلقى علــى عاتقهــا وتبذل 
جهدها من أجل التخفيف من معاناة المواطنين 
وتقــدر حاجاتهــم وتنظــر لهــا بعيــن االحترام 
والتقدير، مشيرًا إلى قلة اإلمكانيات اللوجستية، 
وندرة الموارد المالية، األمر الذي وضع العراقيل 

أمام طواقــم البلدية، منوهًا إلى أنهم يقومون 
بواجباتهم على الرغم من كل ذلك.

وطالــب الدحنون الجهات المانحة والمؤسســات 
الرســمية واألهلية الدولية منها والمحلية لدعم 
مسيرة البلدية وامدادها بالتجهيزات اللوجستية 
الالزمة الســتمرار العمل وخاصة الوقود الخاص 
بمولــدات الكهربــاء حتــى تتمكــن البلدية من 
تشغيل مضخات المياه ومحطات الصرف الصحي 
والمنشآت الحيوية والصحية وذلك لتفادي وقوع 
كــوارث بيئية أو صحية فــي المناطق الخاضعة 

لنفوذ البلدية.   

لجنة التربية تستمع لمدير مستشفى الوفاء الطبي
حذرت من انهيارها بسبب الضائقة المالية

 عقــدت لجنــة التربية والقضايــا االجتماعية، 
جلسة استماع لمسئولين من مستشفى الوفاء 
الطبي، وذلك منتصف األسبوع الجاري، بمقر 
المجلس التشــريعي في مدينــة غزة، وحضر 
الجلســة ُكاًل من النواب: عبد الرحمن الجمل، 
خميس النجار، يوسف الشرافي، سالم سالمة، 
ومحمد شــهاب، فــي حين مثل المستشــفى، 
عضوي مجلــس اإلدارة، الوزير الســابق عالء 
الديــن الرفاتــي، وأنــور عطــا اهلل، باإلضافة 
للمدير التنفيذي للمشــفى نســمان العشــي، 
وناقش الحضور أوضاع المستشفى والعاملين 
فيها، فــي ظل األزمــة الماليــة الخانقة التي 
تعانيهــا منذ تدمير االحتــالل مقرها الرئيس 

في عدوان عام "2014م".

نقطة صفر
بدوره أشــار العشــي، إلى أن مشفاه بدأ عمله 
مــن نقطة الصفر بعدما دمر االحتالل مقراته 
كافــة، أثنــاء عــدوان 2014م، موضحًا أنهم 
رفعوا دعــوى قضائية ضد االحتالل لتعويض 

هذه الخسائر لكن دون جدوى.
 ونــوه العشــي، إلــى أن المستشــفى مهددة 
باالنهيار وتمر بظــروف وضائقة مالية صعبة 
للغاية في ظــل ازدياد الحــاالت المُحولة من 
وزارة الصحة وعدم تحويــل اإليرادات المالية 
المترتبة على تلك التحويالت من قبل الوزارة.

ديون متراكمة
 وأوضح أن المؤسســة تعاني من تراكم ديون 
كبيرة أضــرت بالنفقات التشــغيلية، مما حدا 

بإدارة المستشفى إلى تقليص وتجميد بعض 
الخدمــات، وخاصة فيمــا يتعلق بالســيارات، 
والكادر البشــري، محــذرًا من اســتمرار أزمة 
نقــص األجهــزة والتجهيزات الطبيــة الالزمة 
لتقديم الخدمــات للمرضى، باإلضافة لنقص 
الوقــود واألدوية، األمر الذي قــد يؤدي لوقف 

كامل لخدمات المشفى. 
من جانبهم أكد النواب حرصهم الشديد على 
اســتمرار المؤسســة التي وصفوهــا بالنادرة 
وتُقــدم خدمــات طبيــة نوعيــة للمواطنين، 
مؤكديــن أن لجنــة التربيــة ســتتواصل مــع 
المعنيين لتذليل العقبات التي تعترض عمل 
المشــفى، ومناشــدين المؤسســات الطبيــة 
الدوليــة، والجهات المانحــة لدعم هذا الصرح 

الطبي الخيري المميز.  

إدارة مدرسة األرقم وطالبات البرلمان المدرسي في ضيافة رئاسة التشريعي
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المشاركة بالمسيرات
وشــارك نــواب المجلس التشــريعي، في مســيرات 
العودة الكبرى في الجمعة األولى، ُكاًل في محافظته 
جنبًا إلى جنب مع الجماهير المحتشدة قرب الحدود 
الشرقية لقطاع غزة، مؤكدين أن المسيرات شكلت 
أسلوبًا نضاليًا إبداعيًا متميزًا لفضح وإحراج االحتالل 
فــي الســاحة اإلقليميــة والدولية ولدى مؤسســات 

المجتمع الدولي وأحرار العالم كافة.
هذا وتفقــد النائب األول لرئيس التشــريعي، أحمد 
بحر، رافقه ُكاًل من النــواب: أحمد أبو حلبية، مروان 
وأبو راس، ومحمد فرج والغول، الجماهير المشاركة 
بالمســيرات على طــول الحدود الشــرقية للقطاع، 
مشــيدين بحالة الوحــدة والتالحم التــي عبر عنها 

المتظاهرون، ســواء من حيث سعة وتنوع الجماهير 
المشــاركة، أو االكتفاء برفع العلم الفلسطيني دون 

ظهور أي راية فصائلية أو حزبية. 
بــدوره أدلى بحر، بتصريحات صحفيــة أثناء تفقده 
مواقع التظاهــر أكد فيها أن المســيرات لن تتوقف 
إال بعــد عودة الالجئيــن إلى مدنهــم وقراهم التي 
هجرهم االحتالل منها عام 1948م، مشــددًا على 
أن االحتــالل يعيش حالة من التخبط واالرتباك أمام 
الجحافل الهادرة التي تظاهرت بشكل سلمي وبكل 

قوة وشموخ أمام األسالك الزائلة.
شهداء مدينة غزة

إلــى ذلك قــدّم ُكاًل مــن النواب: أحمــد بحر، جمال 
نصــار، ومحمــد فرج الغــول، واجب العزاء بشــهداء 

مســيرة العودة فــي مدينة غزة، مشــيدين ببطولة 
الشــهداء ودورهم في لفت انتبــاه العالم إلى حقوق 
شــعبنا في الحرية والعودة والتحريــر واالنعتاق من 

االحتالل. 
مــن ناحيتهم رحب ذوي الشــهداء بالنــواب، وأكدوا 
على ضــرورة العمل مــن أجل جلب قــادة االحتالل 
وجنوده للمحاكم الدولية الستخدامهم العنف والقوة 
المفرطة ضد أبنائهم الشهداء، وكل المدنيين العزل 
الذين شــاركوا بالمســيرات والتظاهرات الســلمية 
المطالبــة بحــق الالجئيــن بالعــودة إلــى منازلهم 

وأرضهم المحتلة. 
شهداء الوسطى والجنوب

كما تجوّل النواب على بيوت عزاء شهداء محافظتي 

الوســطى والجنوب مقدمين واجب العــزاء لذويهم، 
ومؤكديــن على حق شــعبنا في مقاومــة االحتالل 
بجميع الوســائل المتاحة، ومنوهين أن المظاهرات 

السلمية ليست بدياًل عن المقاومة المسلحة. 
وأعتبــر النــواب، اســتخدام االحتالل للقــوة المبالغ 
فيهــا ضــد المتظاهريــن بمثابة افــالس صهيوني 
في مواجهة جماهير شــعبنا الذين خرجوا مطالبين 
بالعودة في مشــهد ســلمي ومظهر راقي يعبر عن 
حضارة شــعبنا وتمســكه بأرضه وثوابته الوطنية، 
ويتوافــق تمامًا مع القانــون الدولــي، واالتفاقيات 

الدولية المختلفة. 
شهداء محافظة الشمال

كما زارت رئاسة المجلس التشريعي ونواب محافظة 

شارك نواب المجلس التشــريعي في مسيرات العودة الكبرى، وتواجد 
النواب في مخيمات العودة المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، 
وذلك منذ اليوم األول لبدء فعاليات الحراك الجماهيري الســلمي، كما 

تفقدت رئاسة المجلس والنواب جرحى المسيرات في مشافي القطاع 
كافة، وقدموا واجب العزاء لذوي الشهداء، "البرلمان" تابعت تحركات 

النواب ومشاركاتهم وأعدت التقرير التالي: 

رئاسة ونواب التشريعي لدى زيارتهم مخيم العودة شرق غزة 

ويقدمون واجب العزاء لذوي أحد الشهداء في محافظة الشمال

ويزورون مخيم العودة شرق المحافظة الوسطى 

د. بحر يواسي أطفال أحد شهداء العودة بمحافظة شمال غزة 



5 العــدد12 أبريل/ نيسان 2018 م
)238(A L  -  P  R  L  M  A  N

w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

تقرير

نواب التشريعي لدى مشاركتهم في فعاليات الحراك السلمي لمسيرات العودة الكبرى

شمال غزة، عائالت شــهداء المحافظة الذين ارتقوا 
أثنــاء المســيرات وفعاليات العــودة، مقدمين واجب 
العزاء ومشــيدين بصبر ذوي الشــهداء ومعنوياتهم 
العالية، ومؤكدين علــى أن القانون الدولي قد كفل 
لشعبنا وكل الشــعوب المحتلة حق مقاومة المحتل 

بكل الطرق والوسائل الممكنة. 
ونــوه النواب إلى أن شــعبنا بكل مكوناته السياســية 
متوحــد خلف خيــار المقاومــة من أجل حماية شــعبنا 
وتحقيق طموحاته بالعودة والتحرير ورحيل االحتالل، 
وبهدف اسقاط توجهات وقرارات ترامب، وخاصة صفقة 

القرن، ونقل السفارة األمريكية للقدس المحتلة. 
تفقد الجرحى

م وفد برلماني زيارات تفقدية للجرحى  إلى ذلك نظَّ

في مستشفيات القطاع، مثمنين التضحيات الكبيرة 
التي قدمها الجرحى، ومشاركتهم الفاعلة بمسيرات 
العــودة، ودعا وفــد النــواب أثناء زيارتــه للجرحى، 
المجتمــع الدولــي لحمايــة المدنييــن مــن جرائم 

االحتالل. 
كمــا دعا النــواب مجلــس األمــن الدولــي لتطبيق 
اتفاقية جنيــف الرابعة والوفاء بااللتزامــات الواردة 
فيهــا، وخاصة مالحقة المتهميــن باقتراف مخالفات 
جســيمة لحقــوق االنســان، معتبريــن أن انتهاكات 
االحتالل بحق المتظاهرين بمثابة جرائم حرب وفقًا 
للمــادة 147 مــن اتفاقية جنيف الرابعــة، وبموجب 
البروتوكــول اإلضافي األول لالتفاقيــة، الذي نص 
على ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في 

األراضي المحتلة. 
جريمة استهداف الصحافيين 

بــدوره أكــد أحمــد بحــر، أن اســتهداف الصحفيين 
يعتبــر جريمــة كبــرى ترقى إلــى مســتوى جرائم 
الحــرب، وتُعتبر تجاوزا خطيــرا للمواثيق واألعراف 
واالتفاقيــات الدوليــة، جــاء ذلك في كلمــة له أثناء 
تشييع جثمان الشــهيد الصحفي ياسر مرتجى، من 
المســجد العمــري بغزة، بحضــور رئيــس المكتب 
السياسي لحركة حماس إســماعيل هنية، وقيادات 
العمــل الوطني واإلســالمي، ولفيف من الصحفيين 

واإلعالميين الفلسطينيين والدوليين. 
وشــدد بحر، علــى أن االحتــالل يتعمّد اســتهداف 
الصحفيين بهدف تغييــب الحقيقة، وطمس الرواية 

الفلســطينية، معتبرًا ذلك بمثابة جريمة تستوجب 
التحقيــق الدولــي، ومحمّــاًل االحتالل المســؤولية 

الكاملة عن جريمة اغتيال الصحفي مرتجى. 
وطالــب المؤسســات الحقوقيــة واالتحــاد الدولــي 
للصحفيين، ومفوض حرية الرأي والتعبير في األمم 
المتحــدة، ومفــوض حقوق االنســان فــي األراضي 
الفلســطينية، للوقوف عند مسؤولياتهم في توفير 
الحماية للصحفيين الفلسطينيين، وكل الصحفيين 

العاملين في األراضي المحتلة من بطش االحتالل.
وتوجه بالتحية للطواقم الصحفية واإلعالمية كافة 
التي أثبتت انحيازها للحق ولقضايا شــعبنا، مشيدًا 
بمهنيتهــا العاليــة، وتقديمها صورة رائعة لشــعبنا 

األعزل وهو يقاوم االحتالل وغطرسته. 

ويؤدون صالة الجمعة برفقة الجماهير قرب الحدود في شمال غزة 

ويزورون أحد الجرحى في مستشفى الشفاء

ويلتقون معمرة فلسطينية تحتفظ بمفتاح بيتها بأرضنا المحتلة

د. بحر يؤم المصلين في الجمعة األولى لمسيرات العودة

بحر وهنية يؤدون صالة الجنازة على شهيد الحقيقة ياسر مرتجى

ويقدمون واجب العزاء لذوي أحد الشهداء بمحافظة خانيونس
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تقرير وأخبار6

بحر: التشريعي سيعقد جلستين 
في مخيمات العودة بمناسبة يوم األسير وذكرى النكبة

النائب أبوراس يدعو لمحاكمة قادة االحتالل على 
جرائمهم بحق المشاركين بمسيرات العودة

النائب األسطل يتفقد جهازي 
الشرطة العسكرية والمخابرات برفح

لدى لقائه بنادي الصحفي الصغير

كشــف النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد 
بحــر، أن المجلس قرر عقد جلســتين برلمانيتين في 
مخيمات العودة شرق مدينة غزة، األولى تقرر عقدها 
في الســادس عشــر من شــهر إبريل الجــاري، وذلك 
بمناســبة يوم األسير الفلسطيني، أما الجلسة الثانية 
فســتكون منتصف مايو آيار توافًقا مع ذكرى النكبة، 
منوهًا أن تلك الجلسات تأتي في ظل دعم التشريعي 

للحراك السلمي وفعاليات مسيرات العودة الكبرى. 
جــاء تصريحات بحر، لدى اســتقباله نــادي الصحفي 

الصغير بمقر المجلس بمناسبة يوم الطفل العالمي، 
بحضور النائبــة هدى نعيم، ومشــاركة رئيس نادي 
الصحفي الصغير اإلعالمي غســان رضــوان، والنائب 
األكاديمي للكلية الجامعية ماهر عجور، ورئيس قسم 
العلوم هشام غراب، ولفيف من المهتمين واإلعالميين 

والعاملين بمجال الصحافة واالعالم.
هذا وتخلل اللقاء مداخالت ونقاشــات من الصحفيات 
الصغيــرات اللواتي وجهن عدد من األســئلة لرئاســة 
المجلس التشــريعي حول حق العــودة، وحالة حقوق 

االنسان، باإلضافة لموضوعات أخرى.
وفي معرض رده على مداخالت الصحفيات الصغيرات 
لفت بحر، إلى أن المجلس التشــريعي أقر قانون "حق 
العودة" منذ العام 2008، والذي يهدف إلى تعزيز هذا 
الحق، وتجريم وتحريم التنازل عنه من أي جهة كانت 
ســواء أفراد، أو مؤسسات أو غير ذلك، وتأكيد أنه حق 
لن يســقط بالتقادم، منوهًا إلى أن جميع الوســائل 
النضاليــة متاحة الســترداد حقنا في العــودة وتقرير 

المصير.

وأكــد أن جميع القوانين والمواثيق الدولية تؤكد على 
حق الالجئين الى قراهــم ومدنهم التي هجروا منها، 
مطالبا المجتمع الدولي بمســاعدة الجئينا للعودة الى 
تلك الديــار التي هجروا منها بفعل القتل والتشــريد 
والمجــازر التي ارتكبها العدو بحــق أهلنا أثناء أحداث 
النكبة وبعدها، مؤكدًا على حق شــعبنا بالخروج في 
مســيرات ســلمية للعودة الى ديارهم مبينــا أن هذا 
الحــراك الجماهيري الســلمي ينقل حــق العودة من 

المبادئ النظرية الى الواقع الفعلي.

دعــا النائــب مــروان أبو 
ومالحقة  لمحاكمة  راس، 
الصهيوني  االحتالل  قادة 
أمــام المحاكــم الدوليــة 
التــي  الجرائــم  علــى 
ارتكبوهــا بحق المدنيين 
العُــزّل المشــاركين في 
مســيرات العــودة والتــي 
 "31" خاللهــا  ارتقــي 
شهيدًا، و"2850" جريحًا، 
الفعاليات  استمرار  مؤكدًا 

والتحركات الشعبية. 
وقال أبوراس في تصريح 
صحفي:" إن اعتداء قوات 
الصهيونــي  االحتــالل 

على المدنيين الفلســطينيين المشــاركين في 
مســيرة العودة هو افالس واضــح من االحتالل 
في التصدي للثورة التي يمارسها شعبنا النتزاع 

حقوقه".

زار النائــب يونــس األســطل، 
الشــرطة  مقر قيــادة جهــازي 
العســكرية، والمخابرات العامة 
بمحافظــة رفــح، وأطلــع على 
آليات العمل بالجهازين، وناقش 
مــع المســؤولين فيهما بعض 

القضايا التي تهم المواطنين. 
الشرطة العسكرية

ورافــق النائــب األســطل لدى 
زيارتــه للشــرطة العســكرية 
العشــائر  شــئون  رئيــس 
رفــح  بمحافظــة  واإلصــالح 
حســين أبــو عيــادة، وكان في 
استقبالهما الرائد عالء حمدان، 
ولفيــف من الضبــاط العاملين 

بالجهاز.
واطلع األســطل، على آليات عمل الشرطة العسكرية 
ومهامها، وناقش بعض القضايا وآلية تعامل الشرطة 
العســكرية بها، داعيًا لتواصل العمــل حتى الوصول 
ألعلــى درجة مــن درجــات تحقيــق روح العدالة بين 

المواطنين، وسيادة القانون. 

وأكــد أن مســيرة العودة 
حملــت رســائل الشــعب 
الفلســطيني للعالم كله، 
وهــي التأكيــد علــى حق 
العــودة ورفــض قــرارات 
الرئيس األمريكي ترمب، 
االحتــالل  أن  موضحًــا 
يستخف بالقوانين الدولية 
ويمــارس جرائمــه بحــق 

المدنيين. 
العربيــة  األمــة  وطالــب 
ضد  بالوقوف  واالسالمية 
التطبيــع مــع االحتــالل، 
داعيًا المطبعين لمراجعة 
نسيان  وعدم  حساباتهم، 
أن القدس ما زالت محتلة، مشيرًا إلى أن الشعب 
الفلســطيني يشــعر بــأن وكالــة الغــوث بدأت 
تتخلي عن ممارسة أعمالها، وكأنها تقول عودوا 

ألرضكم لن نستطيع خدمتكم.

المخابرات العامة
تفقــد  متصــل  ســياق  وفــي 
جهــاز  األســطل،  النائــب 
المخابــرات العامة برفح، وكان 
في اســتقباله المقدم يوســف 
العمارنــة، الــذي أطلعــه على 
الجهــاز ومهامه، وشــرح  عمل 
المعوقات التــي تعترض عمل 
الجهــاز، وفــي مقدمتهــا قلــة 
اإلمكانيات المادية واللوجستية.
بدوره أشــاد األسطل، بالعزيمة 
التي يتحلى بها الضباط والجنود 
للعمــل والمضي قدمــًا لتقديم 
الخدمــات المميــزة دون اعتبار 
للصعوبات التي تعترضهم، مؤكدا في الوقت ذاته على 
ضرورة احترام النظام وحسن التعامل مع المواطنين بما 

يخدم الدين والوطن.
وأعتبر النائب األسطل، في محاضرة له أمام نخبة من الضباط 
والجنــود أنهم علــى ثغر من ثغور اإلســالم، داعيًــا للتأهب 
والتســلح بالعقيدة واإليمان وباإلعداد الجيد ليكونوا كالبنيان 

المرصوص ضد األعداء والمتربصين الذين يكيدون لغزة.
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نّظــم أهالــي األســرى والمعتقليــن وقفتهــم التضامنية 
األسبوعية، مع أبنائهم، منتصف األسبوع الجاري قرب السياج 
الحدودي، بدال من باحة مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر، 
وذلك بحضور النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد 
بحر، واللواء توفيق أبو نعيم، ولفيف من األســرى المحررين 
وذوي األســرى في ســجون االحتالل، وممثليــن عن القوى 

والفصائل السياسية العاملة على الساحة الفلسطينية، ورفع 
المتضامنــون، فــي الوقفة، التي نظمت فــي مخيم العودة 
شرق مدينة غزة، الفتات، تطالب المجتمع الدولي بالضغط 
على إسرائيل لإلفراج عن األسرى والمعتقلين الفلسطينيين، 
والتوقف عن مصــادرة حقوقهم التي كفلهــا لهم القانون 

الدولي، "البرلمان" تابعت الوقفة وأعدت التقرير التالي: 

بحر: االحتالل سيدفع ثمن انتهاكاته بحق شعبنا وأسرانا
أبو نعيم ينتقد تقاعس المنظمات الدولية في حماية األسرى

أثناء اعتصام تضامني مع األسرى قرب السياج الحدودي

ليس مؤهاًل لقيادة شعبًا مناضال
بدوره أكــد أحمد بحر، في كلمته أثنــاء االعتصام، 
علــى أن من يُصر على اســتمرار الحصار على غزة 
والتضييــق عليها وخنقها والتنســيق مــع االحتالل 
ليــس مؤهــاًل وال مؤتمنــًا لقيــادة شــعبًا مناضال 
وثائــرًا، مشــددًا أن األســرى األبطال في ســجون 
االحتــالل يمثلون رمزية نضالنــا وكفاحنا في وجه 
ظلم وإرهاب االحتالل، ويشكلون الطليعة القيادية 
لشــعبنا في مشــوارنا المبارك نحو تحقيق الحرية 

والكرامة والتحرير واالستقالل بإذن اهلل.
وأكد أن االحتالل ســيدفع الثمن غاليًا على ما يقوم 
به مــن انتهــاكات صارخــة وواضحة لحقــوق أبناء 
شعبنا والمخالفة لكافة الشرائع واألعراف والمواثيق 

الدولية باألمس والمتعلق بالمالحقة الجنائية لقادة 
االحتــالل وجنوده لمــا اقترفوه بحــق المتظاهرين 

السلميين في قطاع غزة.
تقصير مرفوض

مــن ناحيتــه رفض رئيــس جمعية واعد لألســرى 
والمحررين اللواء توفيق أبو نعيم، تقصير وتقاعس 
المنظمات الحقوقية الدولية، في محاسبة إسرائيل 
علــى جرائمهــا، وخاصــة تلــك الجرائــم المتعلقة 
باألسرى والمحررين ومصادرة حقوقهم التي كفلها 
لهــم القانون الدولــي والقانون الدولي اإلنســاني، 
واصًفا هــذا التقصير بغير المبــرر والمرفوض من 

الناحية اإلنسانية والقانونية.
وقــال أبو نعيم فــي كلمة له خــالل الوقفة:" نعلن 

الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف األربعة.
وقــال بحر:" وفي هذا اليوم تمتزج قضية األســرى 
بقضية العــودة، فقضية األســرى وقضيــة العودة 
تصــدران عــن مشــكاة واحــدة، وتتالحمــان اليوم 
لتصنعا فصول الملحمة الكبرى التي تمهد السترداد 
الحقوق المغتصبة والعودة إلى أرض اآلباء واألجداد 

وتخليص األسرى من براثن االحتالل الغاشم". 
وشــدد علــى أن الوفــاء الحقيقي لقضايا األســرى 
والقــدس والالجئيــن وحق العودة يكمــن في مدى 
قدرتنــا كفلســطينيين علــى الحفاظ علــى الزخم 
المتولد عن استمرار مســيرات العودة الكبرى حتى 
يوم 15/5/2018م، وتحشــيد كافة أبناء وشــرائح 

شعبنا للمشاركة فيها.
ورحب ببيــان المدعيــة العامة للمحكمــة الجنائية 

اليــوم عــن تضامننا مع األســرى، مــن داخل هذه 
الخيام التي تعبر عن معاناة الشــعب الفلســطيني، 
بمعتقليــه ومخيماتــه وجرحاه وشــهدائه األبطال، 
ونقول للعالم كفى مناصرة لالحتالل، وكفى ظلمًا 
لشعبنا الذي تعرض ألبشع صنوف العذابات على يد 

االحتالل الغاشم". 
وأكــد أن الكيــان الصهيوني يعيش أســوأ أوضاعه 
وحاالته بفعل عجزه عن مواجهة فعاليات مســيرات 
العودة الكبرى، داعيًا أبناء الشعب الفلسطيني في 
أماكــن تواجده كافــة، لتكثيف تظاهراتــه الرامية 
لمناصرة أســرانا في ســجون االحتالل حتى االفراج 
عنهم، مشــددًا على أنه من حق شــعبنا استخدام 
كل الطرق والوســائل المتاحة لضمــان االفراج عن 

األسرى بما في ذلك المقاومة المسلحة. 
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آفاق

ماجد أحمد أبو مراد

تراجع الحكام
تشهد الساحة السياسية على المستوى العربي -على األقل- حالة من تراجع الحكام 
والمسؤولين الرسميين، تراجع في الفكر السياسي، وانقالب على الصعيد االجتماعي 
والفكــري، والموروثــات األدبيــة واألخالقيــة والدينيــة، وحتى تراجع فــي التمثيل 
الدبلوماسي، لم يعد القادة على قدر المسؤولية كما كان أسالفهم –على الرغم من 

تحفظاتنا- على كثير من هؤالء األسالف والسابقين. 
ولو أردنا الخوض في شــيء مــن التفاصيل لوجدنا أن واقع الحــكام العرب تحديدًا 
في تراجع دراماتيكي مستمر، هذا األمر ينطبق على معظم الدول العربية وبشكل 
أكثر تحديدًا على تلك الدول التي طالها ما يعرف بالربيع العربي، فال يشــك عاقل 
أن األمــور قبــل الثــورات كانت أفضل في كثير مــن البلدان بعد الثــورات أو الهبات 

الجماهيرية.
صحيح أن الثورات أطاحت برؤوس فاســدة ومســتبدة وظالمــة..، أجرمت في حقوق 
شعوبها كثيرا، وعلى مدار عقود من الزمن، غير أن من جاء بعدها سرعان ما تبين أنه 
أسوأ منها، فلم تعد اليمن كما كانت، وأهلها ليسوا سعداء بحالها وواقعها السياسي 
واالجتماعي، كذلك سوريا، التي يمكن وصفها بأنها عاصمة القتل والتشريد والدمار 

واللجوء..، وغير ذلك من البلدان، حدث وال حرج!!
أمــا الدول والممالــك التي تعامل معها المواطــن العربي –منذ فجــر التاريخ- على 
أنهــا عواصم دينية وقبلة قومية فهي أيضًا تعاني حالة شــديدة من تراجع الحكام 
ونكوصهم عن أفكار ومبادئ أباءهم وأجدادهم الســابقين، وأســالفهم في الحكم، 
هذا التراجع في أبسط تفسير له، يمكن فهمه على أنه تسابق من هؤالء الحكام نحو 
الظفر والفوز برضا أمريكا والدول العظمى ولو على حساب الشعوب ومقدرات األمة.
حكام يســيرون من فشــل إلى أخر، ومن ســقوط إلى انحدار، ومن تراجع إلى تقهقر 
أســوء من ســابقه، إنه باختصار زمن فشل الحكام والســؤولين وفسادهم بالمعنى 
السياســي للكلمة، هذه الحالة يقابلها في صفوف الشــعوب حالة من السخط وعدم 
الرضى بل والتذمر، ألن الحاكم لم يعد يلبي طموح المحكومين، وال يشبع رغباتهم 
السياســية وال االجتماعية وال االقتصادية، وال يرون فيه كفــاءة وقدرة لقيادة البالد 

وفًقا لطموحاتهم وبما يوازي حجم تضحياتهم وتاريخهم العريق والمشرف.
باختصار األمة العربية والشعوب اإلسالمية بحاجة لقيادة أفضل وتستحق زعماء أكثر 
كفاءة ممن يجثمون على صدر أمتنا قصرًا، ويخالفون رغبات شــعوبهم، ويجسدون 
حالة من الظلم والقهر ألبناء شعوبهم ومفكريهم، أمة عظيمة بحجم عظمة شوبنا 
العربية واإلســالمية ال تعدم الوســيلة إليجاد حكام أكثر تفهمًا لحاجات شــعوبهم، 

وأكثر تقدمًا في الفكر والسياسية والمناورة الدولية والمجتمعية. 
إنها دعوة للشعوب المظلومة والمقهورة الواقعة تحت نير االستبداد للتحرك والسير 
صوب الحرية واالســتقالل والتحرر من ســطوة هؤالء الظلمة الذين عبثوا بمقدرات 

األمة وبددوها ألتفه األسباب لألسف. 
األمل ما زال متوفر في أمتنا ألنها أمة حية، ويمكن لها أن تستعيد قواها وتستجمع 
قدراتهــا لتنهض مــن جديد وخالل فترة قياســية، األمــة لم يُتودع منهــا وما زلنا 
نرقب األمل في التغيير نحو األفضل على الصعيد السياســي واالجتماعي والفكري 
والثقافــي، وال بــد لنــا أن نعلم أن تغييــر الحكام من شــأنه تغيير االســتراتيجيات 
والسياســات المحلية والدولية، األمر الذي يعني بالضــرورة تغيير نظرات العالم لنا 
وألمتنــا العريقة، ينقصنا شــيء من المبادرة والجرأة لتوجيــه النقد الواضح لبعض 
حكامنا العرب ليقوموا بتعديل سلوكهم، أو لتبادر الشعوب بعزلهم، لكن وفق رؤية 

تقدمية من شأنها أن تأتي باألفضل وليس العكس. 
آمل أن يكون المســتقبل أفضل لشــعوبنا العربية ومنطقتنا اإلســالمية، من خالل 
نهضة عامة وشــاملة ترفض الخنوع للحاكم وتعمــل على تطوير قدرات األمة، وما 

ذلك على اهلل بعزيز. 
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تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

والقضايــا  التربيــة  لجنــة  عقــدت 
االجتماعية بالمجلس التشريعي، جلسة 
اســتماع لوكيل وزارة الصحة د. يوسف 
أبو الريش، وناقشت معه أوضاع الوزارة 
والمستشــفيات والمؤسســات الصحية 
فــي القطــاع، وحضر الجلســة ُكاًل من 
النواب: عبــد الرحمــن الجمل، خميس 
النجار، يوسف الشرافي، سالم سالمة، 
ويونس أبو دقــة، في حين رافق وكيل 
وزارة الصحــة، مديــر عــام الصيدليــة 
المركزيــة بالــوزارة د. منيــر البــرش، 

والناطق الرسمي د. أشرف القدرة.
بدوره أشار النائب الجمل، إلى أن الجلسة 
تأتي في إطار متابعــة لجنته لألوضاع 
الصحية المتفاقمة في مشافي القطاع 
في ظل اشتداد الحصار المفروض على 
قطــاع غزة، كذلك بهــدف فحص مدى 
الجهوزية واالســتعدادات التي اتخذتها 
الــوزارة والطواقــم الطبيــة إلســعاف 
وإنقاذ حياة المواطنين والمصابين جراء 
اعتــداءات االحتــالل على المشــاركين 

بمسيرات العودة الكبرى السلمية. 

حياة المواطن أواًل
مــن ناحيتــه اســتعرض أبــو الريش، 
االســتعدادات والتجهيزات الالزمة التي 
اتخذتهــا وزارته في ســبيل انقاذ حياة 
العديــد من اإلصابــات وتقديم الخدمة 
الطبية للجرحى والمصابين في الوقت 
المناســب، وقــال أبــو الريــش:" على 
الرغم من قلة اإلمكانات وندرة الموارد 
اللوجستية والكوادر الطبية وعدم توفر 
الموازنــات التشــغيلية، إال أن طواقمنا 

الطبيــة المتواجــدة بالميــدان شــكلت 
أهم عنصر من عناصــر إدارة الطوارئ 
وساهمت في انقاذ حياة قرابة "3000" 
إصابة عبــر النقاط الطبية المنتشــرة 
ولجــان الطــوارئ فــي المستشــفيات 

والمراكز الصحية المختلفة". 
وشــدد أبــو الريــش، علــى أن أطبــاء 
وزارته بذلــوا أقصى الجهــود من أجل 
التخفيــف مــن حــاالت بتــر األطــراف 
أطرافهــم  فــي  للمصابيــن  وخاصــة 
الســفلية، موضحًــا أن الوزارة شــكلت 
غرفتــي عمليات، األولــى بمثابة غرفة 
عمليــات إحصائيــة، واألخــرى غرفــة 
عمليــات معلومــات طبية، كمــا أعدت 
الــوزارة الخطــط الكفيلــة بالتكيف مع 
المتغيرات الميدانية والحاالت الطارئة، 
مشيدًا بالتعاون الذي وصفه بالجيد مع 
المؤسسات الطبية في القطاع الخاص.

 
نقص أدوية

مــن جانبه أشــار مديــر عــام الصيدلة 
بالــوزارة د. منير البــرش، إلى النقص 
الحاد في األدوية والمستهلكات الطبية، 
محــذرًا مــن أن اســتمرار حالة النقص 
هذه ســتؤدي لمزيد مــن التدهور في 
المستشفيات والقطاع الصحي، منوهًا 
أن عدد األدوية التي بلغ رصيدها صفر 
وصل إلى "235" صنف، وأن مستودعات 

األدوية بالوزارة باتت شبه خالية. 
وأوضــح البــرش، أن عــدد اإلصابــات 
الكبير التي وصلت المشافي منذ اليوم 
األول لمســيرات العــودة الكبرى وحتى 
اللحظــة، ترتــب عليها اســتنفاذ كامل 

لألدوية والمستلزمات الطبية والمثبتات 
والمضــادات الحيوية في مســتودعات 
والمؤسسات  الجهات  الوزارة، مناشــدًا 
الداعمة الدولية منها والمحلية لتقديم 
الدعم الالزم للوزارة من أجل مساعدتها 
في االســتمرار بتقديم الخدمة الطبية 
للمصابيــن والحاالت المرضية بشــكل 

عام. 
مسؤولية االحتالل

من جانبــه حمّل رئيس لجنــة التربية 
النائب عبد الرحمن الجمل، المسؤولية 
الكاملة  والصحية واالنسانية  القانونية 
لالحتــالل عــن كل مــا يترتــب عــن 
مجــازره بحق المواطنيــن والمصابين، 
داعيًــا المجتمع الدولي للعمل من أجل 
جلب قــادة االحتالل للمحاكــم الدولية 
ومحاكمتهم كمجرمي حرب لما اقترفوه 
من أعمال إجراميــة بحق المتظاهرين 
العــودة  مســيرات  فــي  والمشــاركين 
الكبــرى واســتخدام القــوة المفرطــة 

ضدهم.    
وشــكر الجمل، وزارة الصحة وطواقمها 
الطبية ولجان الطوارئ بالمستشــفيات 
على جهودهم الكبيرة التي بذلوها من 
أجل انقــاذ حياة المصابيــن والجرحى، 
داعيًا وزارة الصحة في رام اهلل لتحمل 
مســؤولياتها في تامين وايصال الدواء 
والمســتلزمات الطبية الى مستشفيات 
الهيئــات  مناشــدًا  غــزة،  قطــاع 
والمؤسسات اإلنسانية بما فيها منظمة 
الصحة العالمية للمسارعة إلنقاذ سكان 
القطــاع ووقف هــذه المجــازر وايصال 

الدواء والعالج للمشافي.

لجنة التربية تستمع لوكيل 
وزارة الصحة حول واقع المستشفيات 


