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النائب دحبور يدعو لتفعيل 
التشريعي والتصدي لتغول 

التنفيذيــة  الســلطة 
على المواطنين

المحكمــة  قــرار  نــواب: 
حمــاس  بحــق  المصريــة 

ويضــر  عــار  وصمــة 
بسمعة مصر )تقرير(

نــواب الضفــة يشــاركون 
مع  األســبوعي  باالعتصام 
بيــت  ويــزورون  األســرى 

أصغر طفل في سجون 
االحتالل
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بحر: قرار املحكمة املصرية بمثابة إعالن حرب على الشعب الفلسطيني 

التشريعي يعقد جلسة ويحذر من انخفاض مستوى جودة الخدمات الصحية

45

عقد المجلس التشــريعي الفلســطيني مؤخرًا 
جلســة في مقره بمدينة غزة لاستماع لتقرير 
لجنة التربية والقضايا االجتماعية حول الواقع 
الصحي في قطاع غزة والمشكات التي تعترض 
عمل الطواقم الطبيــة، وأقر المجلس باإلجماع 
التقرير المذكور الذي جاء على تفاصيل الواقع 
الصحي واســتعرض المشكات الفنية والمهنية 
اللوجستية والتخصصية، ولفت التقرير لوجود 
نقص حاد لــدى مرافق وزارة الصحة في قطاع 
ومواد  الطبية  والمســتلزمات  باألدويــة  غزة 
المختبرات والوقود واألجهزة الطبية والموارد 
البشرية، وأوصى التقرير حكومة الوفاق ووزارة 
القيام  الخصوص بضــرورة  الصحة على وجه 
بمســئولياتها  كاملة وتوفير كافة النواقص 
سياسة صحية  لرسم  والمسارعة  والمستلزمات 
وطبية حكيمة بهــدف التخفيف عن المواطنين، 
كما طالب التقرير األشقاء في مصر بضرورة  
فتح معبر رفح في االتجاهيــن ليلبي الحاجات 

والصحيــة  اإلنســانية 
القطاع  لســكان  اليومية 

وخاصة المرضى منهم.

أكد د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة 
أن قرار محكمة األمور المســتعجلة المصرية هو 
قرار سياســي بامتياز وغير شرعي وال قانوني وال 
يمت للقانون بأي صلة واعتبره باطًا وبمثابة إعان 

حرب على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وقال بحر في مؤتمر صحفي عقده بمقر التشريعي 
مؤخرًا بمشاركة عدد من النواب أن النظام المصري 

يتحمل التبعات السياســية والقانونية واالجتماعية 
كافــة الناجمة عن هــذا القــرار المتهور وغير 
المحسوب، مشيرًا ألنه بمثابة خدمة مجانية لاحتال 
ودعم لألخير الرتكاب مزيد مــن الجرائم والقتل 

واإلبادة الجماعية بحق أطفال شعبنا وشيوخه.
مطالبًا جامعة الدول العربية بعقد لقاء اســتثنائي 
لمناقشــة األبعــاد العربية والدولية لهــذا القرار 

والضغــط على النظــام المصــري للتراجع عنه، 
واعتباره كأن لم يكن، ومناشدًا قادة وزعماء الدول 
العربية وخاصة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم 

بقوة  للتدخل  الشــريفين  الحرمين 
لدى النظام المصري للتراجع عن هذا 
القرار نصرًة للقدس ودعمًا للمقاومة 

7الباسلة.
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النائب دحبور: تغييب المجلس التشريعي 
أدى لتغول األجهزة األمنية بالضفة

اعتبــر النائــب ابراهيم 
دحبور أن تغييب المجلس 
الفلسطيني  التشــريعي 
األجهــزة  لتغــول  أدى 
حريات  علــى  األمنيــة 
المواطنين، وذلك لغياب 
السلطة المخولة بالرقابة 

القانونية.
وقال النائب عن محافظة 
خاص  بتصريح  جنيــن، 
الجهة  إن  »للبرلمــان:« 
األولــى المســئولة عن 
األجهزة  عــن  الرقابــة 
المجلس  األمنيــة هــي 
الفلسطيني،  التشــريعي 

الذي طالبنا مرارًا وتكرارًا بعقد جلساته حتى 
يتمكن من القيام بالدور المناط به، وحتى 
يعبر عن إرادة الناخبين الفلسطينيين، وكي 
يقوم بالتشريعات الازمة، التي من شأنها أن 
تحافظ على حقوقه األساسية المكفولة وفق 

القانون األساسي الفلسطيني«.
واعتبر النائب دحبور:« أن االعتقال السياسي 
قضية لن تنتهــي إال بتضافر كل الجهود 
الوقوف بوجهها فصائليًا  الوطنية من أجل 
ومؤسساتيًا، والبد من التأكيد على أن حق 
االعتقاد واالنتماء السياســي وحرية الرأي 
مكفولة وفق القانون األساسي الفلسطيني، 
وأي اعتداء على أي من األمور الثاثة يعني 
اعتداء على حق أساسي من حقوق المواطن 

الفلسطيني«.
الســلطة  ألن  مشــيرًا 
مطلقة  مفسدة  المطلقة 
متابعًا ألن  تعبيره،  حسب 
تغول الحكومة واألجهزة 
التنفيذية في أي بلد، يعني 
أنها لن تكون خاضعة ألي 
رقابة أو أي مساءلة، فإذا 
ما تم تفعيل المؤسســات 
جميعهــا وعلى رأســها 
التشــريعية  المؤسســة 
الفلسطينية، فستقف هذه 
المؤسســات التنفيذيــة 
وســتحافظ  حدها،  عند 
علــى حقــوق المواطن 
الفلسطيني وســيتمكن المجلس التشريعي 
من القيام بواجبه وتقديم المســؤولين عن 
انتهاك هذه الحقوق، إلى الجهات القضائية، 
كون هناك فصل كامل ما بين الســلطات 
بموجب  والتشريعية  والتنفيذية  القضائية 

الدستور.
وعن اآللية إلعادة تفعيل المجلس التشريعي 
قال النائــب إبراهيم دحبــور: »المطلوب 
أن يكون وهناك وقفة وطنية شــاملة من 
كامل فصائل العمل الفلسطيني بشكل عام، 
والفصائل الفلسطينية المشاركة بالمجلس 
التشريعي بشــكل خاص، حتى يتم الضغط 
على الجهات المعطلة للمجلس التشــريعي 

الفلسطيني«.

خالل زيارة لبيته بخان يونس

د. بحر يهنئ عائلة األسير حسن سالمة 
بحصوله على درجة البكالوريوس في التاريخ

هنــأ الدكتور أحمد بحــر رئيس المجلس التشــريعي 
باإلنابة عائلة األسير حسن ســامة بحصوله على درجة 
البكالوريوس في تاريخ، جــاء ذلك لدى زيارة بحر على 
رأس وفد ضم النائب يونس األسطل ووزير الزراعة السابق 
محمد رمضان األغا والقيادي بحركة حماس عبد الهادي 

األغا، لبيت األسير حسن سامة في مدينة خان يونس.
وأكد بحر خال لقاءه أم األســير حسن سامة أن قضية 
األسرى من القضايا المركزية التي تنال اهتمام المجلس 
التشريعي الفلسطيني، والفصائل الفلسطينية، داعيًا اهلل عز 
وجل أن يرى األسرى األبطال الحرية قريبا، ويكونوا بين 

عائاتهم وأهلهم.
من ناحيتها شكرت أم األســير حسن سامة الوفد الزائر، 

وجددت دعوتها لكافة الفصائل الفلسطينية بأن تعمل ليل 
نهار من أجل تحرير األســرى، خاصــة أصحاب األحكام 
العالية منهم، وأكدت أن ثقتها عالية باهلل عز وجل ومن ثم 
بفصائل المقاومة بأن يكونوا على قدر المسئولية، ويحملوا 

هم تحرير األسرى من سجون االحتال.
ونوهت أم األسير سامة بأن التصعيد األخير بحق األسرى 
في الســجون يجب أن يلقى اهتماما من الكل الفلسطيني، 
كي يشعر األسرى بأنهم ليسوا وحدهم في المواجهة، وأن 

كل الشعب الفلسطيني يقف خلفهم.
يذكر أن األسير حسن ســامة اعتقل في مدينة الخليل 
جنوب الضفة الغربيــة عام 1996 وهو من أصحاب األحكام 

العالية حيث يقضى حكمًا بالسجن المؤبد 48 مرة. 

عقدت اجتماع دوري لها

لجنة القدس واألقصى بالتشريعي تزور 
وزارة التربية والتعليم العالي لدعم قضية القدس

زارت لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني وزارة  
التربية والتعليم العالــي، وذلك بهدف دعم قضية القدس، 
وكان في استقبال اللجنة التي مثلها النائب أحمد أبو حلبية 
والنائب خميس النجار، وكيل وزارة التربية والتعليم زياد 

ثابت.
وأكــد النائب أبو حلبية أن الزيارة تهدف لتنســيق جهود 
وحدات القدس في الوزارات من أجل دعم صمود أهل القدس 
وتعزيز ثقافة القدس لدى الموطــن، ملفتا إلى أن لقاءات 
اللجنة ستتواصل مع كافة الوزراء والوكاء في الوزرات 
الحكوميــة لتفعيل قضية القدس. ومــن جهته أكد النائب 
النجار أن لجنة القدس واالقصى ســوف تعمل على متابعة 
نشاطات الوحدات من خال عقد اجتماعات ربع سنوية دورية 
تجمع كافة الوحدات في الوزارات وســوف يكون تحت بند 
تنسيق وتشجيع النشاطات للوحدات في اطار تنسيق العمل 

للوصول الى برنامج عمل موحد لكافة الوحدات في الوزارات 
حتى يتسنى لنا دعم ثقافة القدس وقضية القدس واألقصى. 
وبدوره أكد الوكيل ثابت دعم وزارته لكافة أشكال التعاون 
المشترك مع المجلس التشريعي بهدف تفعيل قضية القدس 
ودعم ســكانها، مبينا أن الوزارة لها مشــاريع عديدة داخل 

المديريات والمدارس بهدف تعزيز ثقافة القدس.
اجتماع دوري

في ســياق آخر عقدت لجنة القدس واألقصى في المجلس 
التشريعي اجتماعًا لها في مدينة غزة برئاسة أحمد أبو حلبية 
مقرر اللجنةـ وبحضور النائب خميس النجار،  وبمشاركة 
النائب  ســميرة الحايقة، حيث ناقشــت اللجنة المواضيع 
المدرجة على جدول أعمالها ومن أهمها الوضع الراهن في 
مدينة القدس في ظل تردي الوضع اإلنســاني فيها نتيجة 

استمرار مسلسل التهويد للمدينة والمسجد األقصى.

استقبل وفدين من وزارة األوقاف والدفاع المدني  

د. بحر يحذر من استمرار حكومة التوافق في نهجها التعسفي ضد غزة
اســتقبل الدكتور أحمد بحــر رئيس المجلس 
الفلســطيني باإلنابة وكيل وزارة  التشــريعي 
األوقاف حســن الصيفي وبرفقته مدراء وكوادر 
الوزارة، بحضور النائب جمال نصار، كما استقبل 
وفدا أخر من قيادة الدفاع المدني، سلموه رسالة 

بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني. 
وحذر د. بحر من اســتمرار حكومة التوافق في 
نهجها التعســفي ضد غزة، معتبــرًا أن نجاحها 
تجاه  التزاماتها  بتنفيــذ  مرهون  واســتمرارها 

المواطنين والتخفيف من أزمات القطاع.
كما طالب األشقاء بجمهورية مصر العربية بفتح 
معبر رفح لتمكين المعتمرين من أداء العمرة إلى 
بيت اهلل الحرام، وللتخفيف من الحصار المفروض 

على القطاع منذ ما يزيد عن 7 سنوات.
من جهته اســتعرض وكيل وزارة األوقاف حسن 
الصيفــي الوضع العام لــوزارة األوقاف في ظل 
تنصل حكومة التوافق من مسئولياتها تجاه الوزارة 
وموظفيها، ملفتــا إلى أن حكومة التوافق لم تقم 
بأي من واجباتها تجاه وزارة األوقاف والشــئون 
الدينية، مؤكدًا بأن وزارته تقوم بواجباتها كاملة 
فــي قطاع غزة رغم كل المعوقــات والتحديات 

والصعوبات. 
اليوم العاملي للدفاع املدني 

إلى ذلك اســتقبل د. أحمد بحــر وفدًا من قيادة 
الدفاع المدني بقيــادة رئيس الجهاز بقطاع غزة 
العميد د. سعيد الســعودي، الذي سلم بحر رسالة 
تشرح واقع الدفاع المدني وإمكانياته واحتياجاته، 
وطبيعة االعتداءات التي يتعرض لها أثناء العدوان 
الصهيوني، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للدفاع 

المدني.
بدوره ثمــن د. بحر خال لقــاءه بالوفد الدور 
اإلنســاني لجهاز الدفاع المدنــي في قطاع غزة، 
مشــيرًا ألن الدفاع المدني كان قــد قدم أثناء 
العدوان األخير على غزة تســعة شــهداء و)84( 
جريحــًا، باإلضافــة لقصف طائــرات االحتال 
لموقع الدفاع المدني بخان يونس، وتدمير ثاث 
سيارات إسعاف، وسيارتي إنقاذ، منوهًا ألن القانون 
الدولي يحث على احترام رجــال الدفاع المدني 
حال النزاعات والحــروب األمر الذي ال يقيم له 

االحتال وزنًا.     
وتســاءل بحر: "هل يعقل أن تقوم حكومة الوفاق 
بحرمان هــؤالء األبطال والجنود المجهولين من 
رواتبهم وهم علــى رأس عملهم، يواصلون الليل 
بالنهار لخدمة شعبهم، بينما تعطى الرواتب لمن 

ينامون في بيوتهم؟". 
مــن ناحيته أكد مديــر جهاز الدفــاع المدني 
العميد د. ســعيد الســعودي أنه في ذكرى اليوم 
العالمــي للدفاع المدني، يجــب إنصاف موظفي 
الدفاع المدني فــي قطاع غزة، والوفاء بحقوقهم 
والتزامات الحكومة بحقهم كجهاز يقوم بدوره 
اإلنساني في خدمة الشعب الفلسطيني، والعمل على 
توفير االحتياجات واإلمكانيات التي تساعد الجهاز 

على القيام بواجبه في القطاع.
بالتدخل  التشــريعي  المجلس  السعودي  وطالب 
لوضع حد لألوضــاع الصعبة والمأســوية التي 
يعيشها منتسبي جهاز الدفاع المدني في ظل عدم 
تلقيهم رواتبهم منذ أشهر، محذرا من تأثير ذلك 
على قدرة فرق الدفاع المدني بممارسة دورها في 

تأمين حياة المواطنين في قطاع غزة.
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كلمة البرلمان

لن نتجاوز الحقيقة والواقع بالتأكيد على أن قرار 
محكمة األمور المســتعجلة في مصــر حول إدراج 
حركة حمــاس ضمن المنظمات اإلرهابية هو أغبى 
قرار اتخذ بحق أشــرف وأنبل ظاهرة عرفها العالم 

وعرفها التاريخ الحديث.
إن قرار المحكمة المصرية بإعتبار حركة حماس منظمة إرهابية هو قرار سياســي بامتياز وباطل 
وغير شــرعي من جهة، عدا عن كونه يشكل محاكمة للشــعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية 
وللمقاومة الفلسطينية وإعان حرب على الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية التي تمت إدانتها 
وتشويهها واإلساءة إليها ككل، ولكافة فئات وشرائح وقطاعات وتيارات أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا 

العربية واإلسامية من جهة أخرى.
وجاءت تصريحات وزير العدل المصري األخيرة التي أكد فيها أن السلطات المصرية ستلقي القبض 
على عناصر حماس وتصادر أموالهم ومقراتهم كي تترجم القرارات القضائية على األرض، وتكشف 
حقيقتها المغلفة بالطابع السياســي المحض، وتضع الدور المصري ككل إزاء الشــعب الفلسطيني 
وقضيته الوطنية أمام مستقبل مجهول حافل باألخطار والمغامرات التي ال تسّر إال العدو الصهيوني 

فحسب. 
يصعب وصف اآلثار النفسية التي حملها القرار المصري وتصريحات وزير العدل المصري على الشعب 
المصري والشعوب العربية واإلسامية، فقد رفعت حركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام 
رأس األمة عاليا وأذلت ناصية الجيش الصهيوني الذي زعموا دهرا أنه ال يقهر، وستبقى حماس والقسام 

منبع فخرنا وعزنا وتاج رؤوسنا حتى تحرير فلسطين بإذن اهلل.
 إن أخطر ما في هذا القرار أنه يقدم خدمة مجانية لاحتال الصهيوني، فضا عن كونه يمنحه مبررا 
لجرائمه الســابقة ويعطيه ضوءا أخضر على طبق من ذهب الرتكاب مزيد من جرائم القتل واإلبادة 

بحق أبناء شعبنا.
أال يدرك من اتخذ القرار، وأســهم في صناعة القرار، أن هذا القرار ينتهك منطوق قواعد القانون 
الدولي والقانون الدبلوماسي والعاقات بين الدول، كما ينتهك ميثاق األمم المتحدة وميثاق جامعة 
الدول العربية، باعتبار أن حماس هي أحد أهم مكونات النظام السياسي الفلسطيني من واقع أنها تشكل 

األغلبية البرلمانية بحكم نتائج االنتخابات التشريعية األخيرة.
  لقــد آلمنا أن يخرج شــياطين اإلعام المصري عن كل القيم واألخاقيات واألعراف اإلنســانية 
بتحريضهم القذر على غزة وحماس والمقاومة الفلسطينية، وهي مناسبة كي ندعو هؤالء المرتزقة 
لوقف غيهــم وعدوانهم ووقف اصطفافهم لصالح الصهاينة وااللتــزام بالقيم والمفاهيم العروبية 

األصيلة التي تم هتكها دون أدنى وازع من إنسانية أو دين أو خلق أو ضمير.
إن الشــغل الشاغل لحركة حماس وكافة أبناء شعبنا ينصب اليوم على محاولة تافي، أو على األقل 
التخفيف من التداعيات السلبية للقرار المصري وتصريحات وزير العدل المصري الذي شكل إساءة 
جسيمة للعاقات الفلسطينية - المصرية، والعمل على إعادة تصحيح بوصلة المفاهيم التي اختلت عقب 
صدور هذا القرار الصادم وهذه التصريحات المفجعة، والدفع باتجاه إعادة بلورة االحتضان المصري 

للقضية الفلسطينية والعمل على استمرار الدور المصري التاريخي في خدمة القضية الفلسطينية.
لقد ُصدمنا في  المجلس التشريعي الفلسطيني، كما ُصدم كل أبناء شعبنا وأمتنا، لهذا القرار األرعن 
وهذه التصريحات الجائرة التي تهدد مســتقبل التواصل األخوي بين الشعبين الشقيقين: المصري 
والفلســطيني، فحركة حماس حين تقارع العدو الصهيوني وتواجه المشروع الصهيوني العنصري 
فإنهــا تفعل ذلك نيابة عن األمة جمعاء كونها رأس الحربة ومقدمة ركب المقاومين والمتصدين 
للهيمنة والعدوان الصهيوني الذي يستهدف المنطقة العربية واإلسامية قاطبة، وهذا ما يقتضي من 
السيد محمود عباس إعان الموقف الفلسطيني الرسمي من هذا القرار والتحرك دبلوماسيًا من أجل 

إلغائه.
وفي كل األحوال فإننا نؤكد أال أحد، أيا كان، يستطيع تشويه دور وقدر ومكانة المقاومة الفلسطينية، 
وعلى رأسها كتائب القسام، فالدور المحوري والجهد المشرق الذي تضطلع به المقاومة الفلسطينية 
الباســلة في إطار مقاومة االحتال الصهيوني ومجابهة مشروعه الغاشم على أرضنا الفلسطينية ال 
يخفــى على أحد، وال ينكره إال جاهل جهول أو حاقد حقــود أعمى بصره وبصيرته عن رؤية الحق 

والحقيقة بغربال الجهالة والخداع والتضليل.
إننا في رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، وباسم شعبنا الفلسطيني، وانطاقا من موقعنا الفلسطيني 
وواجبنا الوطني تجاه شعبنا ووطننا وقضيتنا، ندعو السلطات المصرية إلى إلغاء وسحب قرار محكمة 
األمور المستعجلة فورا، والعمل على معالجة كافة اآلثار والتداعيات المترتبة عليه، والمبادرة إلى 
تصحيح مسار العاقة الخاطئة مع قطاع غزة وحركة حماس عبر رؤية متوازنة تعتمد على االلتحام 

مع قيم وثوابت األمة بديا عن التساوق مع رؤى ومخططات وسياسات االحتال الصهيوني.
كما ندعو إخواننا في المجلس التشريعي لعقد جلسة خاصة بأسرع وقت ممكن وبكافة كتله وقوائمه 

البرلمانية لمناقشة هذا القرار الظالم وانعكاساته العربية والدولية على القضية الفلسطينية.
إن كافة برلمانات الدول العربية واإلسامية مدعوة لعقد جلسة خاصة لمناقشة هذا القرار الذي يمس 
المقاومة الفلسطينية وشــرعيتها، كما إن قوى المقاومة الفلسطينية مدعوة اليوم الجتماع خاص 
لمناقشــة هذا القرار واتخاذ موقف وطني موحد بشأنه، في ذات الوقت الذي يفترض أن تتداعى فيه 
جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع استثنائي لمناقشة األبعاد العربية والدولية لهذا القرار والضغط 

على النظام المصري للتراجع عنه، واعتباره كأن لم يكن. 
وكلنــا أمل أن يتحرك قــادة وزعماء الدول العربية وخاصة الملك ســلمان بن عبد العزيز خادم 
الحرمين الشريفين للتدخل بقوة لدى النظام المصري للتراجع عن هذا القرار نصرًة للقدس ودعمًا 

للمقاومة الباسلة.
وختامًا: فإننا نؤكد أن ســاح المقاومة مصوبا في وجه االحتال الصهيوني مهما تغيرت المواقف 
واألوضاع العربية، ولن نسمح ألي كان أن يحرفنا عن دورنا وواجبنا الوطني في مقاومة االحتال 
الصهيوني والتصدي لمشروعه العنصري حتى تحرير األرض والمقدسات وإنجاز االستقال الوطني 

بإذن اهلل.
»واهلل غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون«

د. أحمد محمد بحر

الدور املصري والقضية 
الفلسطينية.. أخطار 
داهمة ومستقبل جمهول

النائب عطون لدى مشاركته في االعتصام األسبوعي مع األسرى 

هناك مجزرة ترتكب بحق األسرى وإنجازاتهم

عبر النائب المبعد عــن مدينة القدس أحمد 
عطون لدى مشاركته في االعتصام األسبوعي 
للتضامن مع األسرى أمام مقر الصليب األحمر 
في مدينة البيرة في تصريح له أن ما يجري 
في سجون االحتال في هذه األيام هو مجزرة 
بحق الحركة األسيرة واالعتداءات التي تطال 
أسرانا البواسل في سجن ريمون تحديدًا وما 
حصل فيه ما هــو إال تعبير عن حالة الغضب 
والمأســاة التي يعشها األســرى في سجون 
االحتال من إهمــال في أوضاعهم واالعتداء 

عليهم والتفاف على حقوقهم وإنجازاتهم. 
وأضاف بأن األســرى يشــعرون بالتقصير 
في حق نصرة قضيتهــم خاصة أن االحتال 
ينفرد بهم في هذه المعركة غير المتكافئة، 
والجدير ذكره أن الحركة األســيرة تعاني 

منذ فتره من ســحب النجازاتها ومن إهمال 
طبي لألســرى المرضــى وتعذيب لألطفال 
في ســجونها ومســاس بكرامة األســيرات 
لديهم وغير ذلك الكثيــر من المعاناة التي 
يعيشونها وأدت إلى ما هو حاصل اآلن وأمام 
هذه الهجمة قرر األسرى الذهاب إلى خطوات 
تصعيدية محاولًة منهــم للتصدي لجبروت 
الســجان ولفت األنظار إلى قضيتهم العادلة 
حيث أكد األســرى أنهم بصــدد البدء بهذه 
الخطوات فــي األيام القادمة على أمل أن يتم 
التنسيق لهذه الخطوات بكافة األطر في داخل 

سجون االحتال.
كما حمل النائب عطون االحتال المسؤولية 
عما ستؤول إليه األحداث في داخل السجون، 
وكذلك عن حياة األســرى لديهم، وطالب 

المجتمع الدولــي بالتدخل الفوري والعاجل 
إلنهاء هذه المعانــاة والعمل على تدويل هذا 

الملف.
المســؤولية  الفلســطيني  الّكل  حّمل  كما 
فــي التقصيــر لانتصار لقضية األســرى 
القدس واألطفال منهم  أسرى  وبشكل خاص 
اإلداريين  والمعتقلين  واألسيرات  والمرضى 
ونواب المجلس التشــريعي، مطالبًا بحراك 
شعبي ومؤسســاتي ضاغط، وتسليط الضوء 
اإلعامي لانتصار لهذه القضية، مشددًا على 
المستويين  على  قضيتهم  مســاندة  ضرورة 
الرســمي والشــعبي، وعدم ترك األســرى 
يخوضون وحدهم هذه المعركة، وهم الذين 
قدموا سنوات عمرهم من أجل شعبنا وقضيته 

العادلة.

النواب المقدسيون يتضامنون مع الطفل األسير خالد الشيخ

زار وفد من أعضاء المجلس التشــريعي 
القدس عائلة  الفلســطيني عن محافظة 
أصغر أســير في ســجون االحتال بعد 
إصدار الحكم عليه من قبل االحتال. وضم 
الوفد النائبان المبعدان عن مدينة القدس 
أحمد عطون، ومحمــد طوطح باإلضافة 
لوائل الحسيني. وكان في استقبال النواب 
والد األســير السيد حسام الشيخ ورئيس 
مجلس محلــي بيت عنان الســيد ناجي 
جمهور ووفد من عائلة الطفل ولفيف من 
االعتبارية  والشخصيات  القدس  جماهير 

بالمدينة.
وعبــر النواب عــن تضامنهــم مع هذه 

العائلة واستمعوا منهم لحيثيات وظروف 
ومابســات قضية اعتقــال الطفل خالد 
والتحقيق معــه واالعتداء عليه بالضرب 
من قبل جنــود االحتال، كما اســتمع 
النواب لشرح مفصل من والد الطفل حول 

وضع ابنه الصحي والنفسي بعد اعتقاله. 
وتناول الحديث قضية األطفال األســرى 
في ســجون االحتال وأهمية تســليط 
الضــوء والتركيز اإلعامــي على هذه 
القضية واالنتهاكات التي تطال األطفال 
وضرورة فضح ممارسات االحتال بحقهم 
في المحافل الدولية المختلفة، خاصة وأن 
األسرى  األطفال  بحق  االحتال  إجراءات 

الدولي  القانون  لقواعد  واضحة  مخالفة 
والقانون الدولي اإلنساني.

كما دار الحديث عن االستهداف الخاص 
ألطفال القــدس وعائاتهم وعن الهجمة 
الشرسة التي تشن على الحركة األسيرة 
بالذات بهــدف إخضاع  الوقــت  في هذا 

األسرى والنيل من معنوياتهم.
وقد عبر أهل الطفل عن شكرهم وامتنانهم 
لكل من اهتم وســاند قضية ابنهم وبشكل 
خاص أهلنــا في قطاع غــزة وكذلك 
النائب د. جمــال الخضري لدوره المميز 
في الدفاع عن هــذه القضية ونقلها إلى 

المحافل الدولية المختلفة بشكل خاص.
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التشريعي يقر تقرير لجنة التربية حول واقع القطاع الصحي 

د. بحر: حكومة التوافق مصرة على تطبيق نهج عباس بتجويع غزة وقطع الرواتب وتعطيل االعمار
النجار: على حكومة الوفاق القيام بمسئولياتها وتوفير 

كافة المستلزمات الطبية وإخراج الصحة من دائرة الخالفات السياسية

عق��د اجمللس التش��ريعي الفلس��طيين مؤخرًا جلس��ة يف مق��ره مبدينة غزة 
لالس��تماع لتقرير جلنة الرتبي��ة والقضايا االجتماعية ح��ول الواقع الصحي 
يف قط��اع غزة واملش��كالت اليت تع��رتض عمل الطواقم الطبي��ة، وأقر اجمللس 
باإلمجاع التقرير املذكور الذي جاء على تفاصيل الواقع الصحي واستعرض 
املش��كالت الفني��ة واملهنية اللوجس��تية والتخصصية، ولف��ت التقرير لوجود 
نق��ص حاد ل��دى مرافق وزارة الصح��ة يف قطاع غزة باألدوية واملس��تلزمات 

الطبي��ة ومواد املختربات والوقود واألجهزة الطبية واملوارد البش��رية، وأوصى 
التقري��ر حكومة الوفاق ووزارة الصحة على وجه اخلصوص بضرورة القيام 
مبس��ئولياتها كاملة وتوفري كافة النواقص واملس��تلزمات واملسارعة لرسم 
سياس��ة صحية وطبية حكيمة بهدف التخفيف عن املواطنني، كما طالب 
التقرير األشقاء يف مصر بضرورة  فتح معرب رفح يف االجتاهني ليليب احلاجات 

اإلنسانية والصحية اليومية لسكان القطاع وخاصة املرضى منهم.

سياسة مستهجنة
د. أحمد  اســتنكر  ناحيتــه  من 
التشريعي  المجلس  رئيس  بحر 
باإلنابــة فــي كلمة لــه لدى 
اإلجــراءات  الجلســة  افتتاحه 
التعســفية بحق أسرانا األبطال 
في ســجون االحتــال، منوهًا 
ألن ما تقوم بــه إدارة مصلحة 
األسرى  بعض  نقل  من  السجون 
إلي ســجون جنائية، وإلي عزل 

أســرى أخرين في زنازين انفرادية، األمر الذي يشــكل 
مخالفة لحقوق األســير، مؤكــدًا أن ذلك كله مخالف 
لكل األعراف الدولية والقانونية واتفاقية جنيف الرابعة، 
محمــًا الكيان الصهيوني المســؤولية الكاملة عن نتائج 
هذا العمل اإلجرامي ضد أســرانا البواسل، وناشد د. بحر 
المنظمات الدوليــة والحقوقية واللجنة الدولية للصليب 
األحمــر للتدخل العاجل إلنقاذ حياة األســري قبل فوات 

األوان.
وتابع:" نؤكد ألسرانا األبطال أن شعبنا وفصائل المقاومة 
مــن ورائكم حتــى تحريركم وتخليصكم من ســجون 
االحتال بإذن اهلل". مناشدًا السلطات المصرية على اعتبار 
أنهم رعــوا اتفاقية وفاء األحرار بالتدخل العاجل لإلفراج 
عن محرري الصفقة الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم من 

قبل االحتال.
كما اســتهجن د. بحر اصرار حكومــة التوافق الوطني 
واستمرارها في تطبيق نهج محمود عباس في تجويع غزة 
وقطع الرواتب وعدم الشروع في إعادة اإلعمار وتهميش 

الوزارات وخاصة وزارة الصحة التي تعاني األمرين. 
مضيفًا بأن مثل هذه التصرفات ليســت غريبة على عباس 
الذي لــم يلتزم بكل اتفاقيات المصالحــة منذ عام 2005م 
وحتى اتفاق الشــاطئ واألدهى واألمر انه ال زال يحرض 
على المقاومــة ويؤلب عليها ويصطف فــي صف أعداء 
هذه المقاومة الباســلة، التي أذلت جيش الكيان الصهيوني 
وقهرته وانتصرت عليــه ورفعت رأس األمة وخاصة لدى 
تصديها لاحتال في العدوان الصهيوني األخير على شعبنا.

التقرير 
نــوه التقرير الذي تاه مســئول 
د. خميس  النائب  الصحــي  الملف 
النجــار ألن القانــون األساســي 
الفلســطيني المعدل لسنة 2003 م 
أكد على حماية اإلنسان واحترام 
كافة  علــى  وحصوله  حقوقــه 
الحكومية  الصحيــة  الخدمــات 
والعاجية  والتشخيصية  الوقائية 

والتأهيلية، موضحــًا أن القطاع الصحــي يعاني أوضاع 
صعبة نتيجــة للحصار والقيــود المفروضة على إدخال 
المســتلزمات واألدوية واألجهزة الطبية لمناطق القطاع، 

سادسًا: املصاريف التشغيلية
تبلغ قيمة النفقات التشغيلية التي تحتاجها وزارة الصحة 
)296.5( مليون شــيكل ســنويًا في حين إيرادات الوزارة ال 
تتعدي )25( مليون شيكل ســنويًا، األمر الذي يشكل نسبة 
عجــز كبيرة علمًا بأن حكومة الوفــاق لم تدعم موازنة 
الوزارة بغزة بأي شيكل، سوى وصول القليل مما تبرعت به 

بعض الدول الصديقة والمؤسسات الطبية الدولية. 
سابعًا: املوارد البشرية

أشار التقرير لحاجة وزارة الصحة للكوادر البشرية فهي 
تعاني نقصًا حادًا في عــدد األطباء والممرضين والفنيين، 
منوهــًا ألن وزارة الصحة أعلنت عــن وظائف جديدة في 
كل محافظات الضفة، في حين لــم تعلن عن أي وظيفة 
لمحافظات القطاع، وهذا حتمًا ســيؤدي إلى تراجع واضح 
وكبير فــي الخدمات التي تقدمها الوزارة للمرضي، وقد 

يؤدي النهيار القطاع الصحي الحكومي بالكلية.
النتائج

 توصل التقرير لعدة نتائج كانت على النحو التالي: 
1. عدم قيام حكومة الوفاق الوطني بدورها مما أدى لتدهور 
األوضاع الصحيــة بحيث أضحي الوضــع الصحي ينذر 

بكارثة قد تتفاقم وتؤدي لزيادة عدد الوفيات.
2. انخفاض مســتوي جودة الخدمــات الصحية المقدمة 
للمواطنيــن فــي قطــاع غــزة  نتيجة نقــص األدوية 
والمســتلزمات الطبية والوقود وعدم صــرف الموازنة 

التشغيلية وعدم تزويد الوزارة بموظفين وكوادر جدد.  
3. عدم قدرة موظفــي وزارة  الصحة في غزة على القيام 
بواجباتهم بسبب عدم صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية 

على مدار تسعة أشهر.
4. إن األدويــة التي تورد لغزة ال تغطي ســوى )40( % من 
الكميــة المطلوبة للقطاع الصحي في غزة وغالبًا ما تصل 

في أوقات متأخرة.  
التوصيات

وأوصى التقرير بما يلي:  
1.على حكومة الوفاق القيام بمســئولياتها كاملة وإعطاء 
األولوية للخدمات الصحية في قطاع غزة  بتوفير كافة 
النواقص والمســتلزمات وإخراج وزارة الصحة من دائرة 

االختافات السياسية.
2.وضع سياســة حكيمة إليقاف النزف المالي وتســخير 
األموال المستنزفة للتخفيف عن للمواطنين ودعم موازنة 

وزارة الصحة بالقطاع.
3.ضــرورة حل مشــكلة مركــز األمير نايف لألشــعة 
التشــخيصية والعاجية والواقع بمجمع الشــفاء الطبي 
ليعمل على عاج المرضى المحتاجين لهذا العاج والعمل 

على إيجاد مركز آخر لحل مشكلة العاج باإلشعاع.
4.نطالب األشــقاء في مصر بضــرورة فتح معبر رفح في 
االتجاهيــن ليلبي الحاجات اإلنســانية والصحية اليومية 

لسكان القطاع وخاصة المرضى منهم.
5.نطالب المؤسســات غير الحكوميــة المحلية واألجنبية 

مستعرضًا واقع مرافق ومستشفيات وزارة الصحة في غزة 
على النحو التالي: 

أواًل: األدوية واملستلزمات الطبية ومواد املختربات
أكد التقريــر أن تقديرات وزارة الصحة تشــير لنقص 
كبير في )137( صنف مــن األدوية من أصل )481( صنف 
متداول، باإلضافة لعجز في )337( صنف من المســتلزمات 
الطبية من أصل )902( صنف متداول، أي ما نسبته )12.6( % 
من االحتياجات الشهرية من تلك األصناف، في حين تعاني 
ـِ  مختبرات فحص األنسجة والتحاليل الطبية نقصًا ُيقدر ب

)50( % من كافة مستلزمات الفحوصات.
ثانيًا: األجهزة الطبية

 إلى ذلك أشــار التقرير لوجــود نقص حاد في األجهزة 
الطبية، باإلضافة لوجود أكثر من )300( جهاز من األجهزة 
الطبية الضرورية متعطلة بســبب عدم توفر قطع الغيار 
الازمــة لصيانتها، ومنها أجهزة غســيل الكلى، وأجهزة 
التصوير الطبقــي )CT(، وغير من ذلــك من األجهزة 
الطبية الحيوية، األمر الذي ينعكس ســلبًا على المرضي، 
ويتسبب بزيادة الضغط على األجهزة المتبقية مما يقصر 

من عمرها.
ثالثًا: الخدمات الفنية

وحــذر التقرير من توقف شــركات خدمــات النظافة 
والتغذية وصيانة المصاعد في المستشــفيات والمراكز 
الصحية بســبب عدم دفع الحكومة المســتحقات المالية 
لتلك الشــركات والمتراكمة علــى وزارة الصحة منذ 
بضعة أشهر، مشيرًا ألن الشركات المذكورة تعمل وفقًا 

لحل جزئي ومؤقت لمدة شهرين فقط.
وأضاف التقرير أن توقف خدمات النظافة سيمنع الطواقم 
الطبية من إجراء العمليات الجراحية للموطنين المرضى 
لعدم توفير بيئة مناســبة داخل غرف العمليات وتراكم 
القــاذورات داخــل المرافق الصحية التي ســينبعث منها 
الميكروبات وستشــكل كارثة في المؤسســات الصحية 

وتسمح بانتشار األمراض واألوبئة.
رابعًا: نقص الوقود والكهرباء

لفــت التقرير لحاجة مرافق وزارة الصحة إلى )680( ألف 
لتر شهريًا وتزداد الكمية أو تقل أحيانًا وفقًا لعدد ساعات 
قطع التيار الكهربائي، مطالبًا بحل جذري ودائم لمعضلة 
الكهرباء نظــرًا ألهمية التيار الكهربائي في مرافق وزارة 
الصحة محذرًا من توقــف العمليات الجراحية، ومحطات 
األكسجين، ومخازن وحدات الدم والبازما التي قد تتلف 

النقطاع التيار الكهربائي عنها لمدة أكثر من ساعتين.
خامسًا: العالج بالخارج

نوه التقرير ألن إغاق معبر رفح بشكل شبه تام، وعدم منح 
ســلطات االحتال تصاريح للكثير من الحاالت المرضية 
للعاج في مستشفيات فلسطين المحتلة يشكل تحدى كبير 
ويضاعف من معاناة المرضى وذويهم، مشيرًا ألن هذا األمر 

تسبب بحاالت وفاة عديدة على مدى السنوات الماضية. 

والمنظمات الدولية بالقيام بواجبها اإلنســاني تجاه قطاع 
غزة إلنقاذ الوضع الصحي الذي يوشك على االنهيار.

مداخالت النواب
النائب محمود الزهار

الزهار  النائب د. محمــود  أشــاد 
بالتقرير ملفتا إلى أن األرقام التي 
ذكرها التقريــر ممكن أن تكون 
مشــيرًا  الحقيقة،  من  بكثير  أقل 
الخط  مصطلح  استبدال  لضرورة 
عام  المحتلة  باألراضــي  األخضر 

1948م.
وطالب لجنة التربية بالعمل على إعداد تقرير عن الوضع 
الصحي في الضفة الغربية، مذكرًا أن المجلس التشريعي 
يجب أن يقوم بواجباته في الضفة والقطاع على الرغم من 
كل الصعوبات والمعوقات التي تفرضها السلطة في الضفة 
علــى النواب، مضيفا نحن ال نتحدث فقط عن غزة، ونريد 
أن نرســخ هذا المفهوم البد أن نبحث عن وسيلة مناسبة 
لنشــق طريقنا للعمل في الضفة الغربيــة، وعلى األخوة 
نواب الضفة االجتهاد والبحث ومحاولة النزول للمؤسسات 
وزيارة المستشفيات لعلهم يستطيعوا أن يعدوا تقرير عن 
األوضاع الصحية في الضفة، وهذا أمر ســيكون في غاية 

الروعة.
النائب يونس أبو دقة

من ناحيته قــال النائب يونس أبو 
دقة لقد تولت ما يطلق عليها اسم 
منذ  التوافــق صاحياتها  حكومة 
)9( أشــهر لتحل مشكلة االنقسام 
الحكومي بين الضفة وغزة وتؤدي 
واجبها المطلوب منها في الملفات 
لانتخابات  كالتحضيــر  كافة 

وغير ذلك، وقد علق شعبنا عليها أمااًل كبيرة حتى نالت 
لقب حكومة التوافق للتجميل والتحسين، ولم يذكر أنها 
الحكومة الثانية عشر مثًا وبعد هذه االنطاقة وبكل أسف 

كانت النتائج مخيبة لآلمال وفي كل المجاالت.
واتهم النائب أبو دقــة حكومة التوافق بأنها لم تعمل على 
إنهاء االنقسام بل عززته بصورة فجة وغريبة، وفشلت في 
وضــع هيكلية وظيفية للموظفين كافة في غزة والضفة 
واكتفت بممارسة االبتزاز الوظيفي في غزة، مشيرًا ألن 
الوزارات والهيئات الحكومية في الضفة تمتلئ بالشــبهات 

اإلدارية والمالية.
وتابــع بالقول:" لقد فشــلت الحكومة بالقيــام بأي دور 
فيما يتعلق بكســر الحصار أو إعــادة اإلعمار بل وهناك 
دالئل قطعية على اســتخدام جزءًا من األموال المخصصة 
لاعمار لتغطية مصاريف الســلطة في الضفة، وأشار إلى 
ازدياد البطالة وتفشيها وانعدام فرص التوظيف والتشغيل 
لعشرات اآلالف من الشباب دون أن تقدم الحكومة برنامجًا 

واقعيًا للتعامل مع هذه األزمة.



5 العدد )157( تقارير

التشريعي يقر تقرير لجنة التربية حول واقع القطاع الصحي 

د. بحر: حكومة التوافق مصرة على تطبيق نهج عباس بتجويع غزة وقطع الرواتب وتعطيل االعمار
النواب: ال مناص من فضح تقصير الرئاسة 

والحكومة وتأمرهما على قطاع غزة، وعلينا مخاطبة العالم بذلك 
وخاطــب الحكومة قائا:" 
يتوجب على هذه الحكومة 
أن تفهم جيــدًا بأن دورها 
وأدائها  الطريقــة  بهــذه 
الســيئ قد أضر بشــعبنا 
تتحرر  أن  وينبغي  كثيرا 
مــن انصياعهــا للبرنامج 
لتنطلق  المتشنج  السياسي 
لخدمة أبناء شعبنا في غزة 

والضفة ودون تمييز.
النائب جمال نصار

بدوره أشــار النائب جمال 
نصــار ألن التوصيات التي 
جــاءت فــي التقرير هي 
عبــارة عن وصــف دقيق 
التي  المزريــة  للحالــة 
يعانيها القطاع الصحي في 

قطاع غزة، مشددا على أن من يتحمل المسئولية عن تردي 
الوضع الصحي ما يسمي حكومة التوافق الوطني، باإلضافة 
إلى الســيد عباس الذي أعطي هذه الحكومة الثقة، وقال:" 
كنا في السابق أمام انقسام سياسي فقط بينما أصبحنا االن 
أمام انقسام سياســي وجغرافي أيضًا، وال بد أن نضع حدًا 

لهذه الحالة المزرية".
مطالبًا الحكومة بتقدم اســتقالتها أما الشعب الفلسطيني 
لعجزها التــام عن حل أي أزمة أو تحقيــق تقدم في أي 
قضية وفي مقدمة ذلــك االعمار وفك الحصار وصرف 

مستحقات الموظفين المالية.
وحمل النائب نصار االونروا المسئولية عن تردى الوضع 
المعيشي بشــكل عام في قطاع غزة، مهيبًا بها للمسارعة 
لمليء الفراغ الناجم عن تقصير حكومة الوفاق بواجباتها 

والتزاماتها الصحية.
وناشــد نصار كل المواطنين المتضررين من سياســة 
الحكومة برفع قضايا للنائب العام ضد الحكومة والرئاسة 
ليأخــذ كل مواطن حقه من هــذه الحكومة التي وصفها 

بالظالمة.
النائب مروان أبو راس

أبو راس فقد  النائب مــروان  أما 
بوجود  لشكه  مداخلته  في  أشــار 
ســرقات من قبــل المتنفذين في 
وزارة الصحة في الضفة من خال 
تحويات طبية لحــاالت مرضية 
لمعالجتها في مستشــفيات الضفة 
منوهًا ألن المســئولين في وزارة 
الصحة فــي الضفة حريصون جدًا 

على استمرار هذه التحويات وهذا يدل على الفساد المالي 
واإلداري وزيــادة النقص المتواصل في الكوادر واألجهزة 
الطبية في غزة وهذا يخدم اســتمرار التحويات الذي هو 
دليل على الفســاد المالي، والمتاجرة بمعاناة المواطنين 

والمرضى على وجه الخصوص.
وتســاءل النائب أبو راس قائًا:" إلى متى ســنبقي نسمي 

الفلســطيني وعندما يحرم منها قطاع غزة فهم سارقون 
بالدرجة األولي وهذه بذاتها جريمة يمكن أن يعاقب عليها 

القانون وال بد أن يكون العقاب عسيرًا".
وقال هناك أموال خصصت لقطاع غزة تزيد عن 50 مليون 
دوالر أثناء الحرب، لكن لم يأتي شيء من هذه األموال إلي 
قطاع غزة"، متابعًا بالقول:" محمــود عباس يأمر رئيس 
وزرائه الحمد اهلل بأن ال يلتفت إلى مطالب قطاع غزة، وإن 
رئيس يري شــعبه يتألم بهذه الدرجة وال يحرك ساكنًا 
فهو ليس جديرًا بأن يكون رئيســًا لهذا الشعب أتمنى على 
المجلس أن يعلن للشعب الفلسطيني وأنه ينزع الثقة من 
هذا الرجل الذي كان ســببًا ومازال لعذابات ومشــاكل 

كثيرة للشعب الفلسطيني".
النائب محمد  فرج الغول

بدوره شــدد النائــب محمد فرج 
الغول على ضرورة إضافة عدد من 
اإلشادة  أهمها  للتقرير  المواضيع 
الصامدين  الصابرين  بالموظفين 
الذين يبذلــون كل جهدهم لعدم 
وقوع كارثــة صحية بالرغم من 
عدم تقاضيهم حقوقهم المالية أو 
حتى موازنات وزاراتهم التشغيلية.

داعيًا لضرورة اســتبدال مصطلح حكومة الوفاق بمسمى 
الحكومة غير الشــرعية أو المسئولين القائمين على هذا 
الوضع حتى ال يفهم أننا نعتــرف بهذه الحكومة التي لم 
تنل ثقة المجلس التشريعي في األساس، وباشرت أعمالها 

دون ثقة المجلس في مخالفة دستورية وقانونية واضحة.
مشيرًا لضرورة أن يحمل التقرير الرئاسة والحكومة غير 
الشــرعية المســئولية الجزائية والمدنية عما يحدث من 
كوارث صحية ومن حاالت وفــاة وضرر بمصالح بعض 
المواطنين،  ومسئولية الحصار المفروض منهم على غزة 
مع سبق اإلصرار تمهيدًا التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.

النائب إسماعيل األشقر
من جانبه شــكر النائب إسماعيل األشــقر لجنة التربية 
على التقرير الذي أوضح وكشــف حجم الجريمة التي 

الحكومة بحكومة التوافق الوطني وهي أي الحكومة تتلذذ 
على شكوانا وعلى أوجاعنا، وإلى متى ستبقي نعطيها هذا 
االســم الكبير الذي ال تستحقه؟ بل إلي متى سنبقي نقول 
رئيس السلطة وهو رئيس عصابة وظيفتها الوحيدة معاقبة 

كل من يقاوم االحتال البغيض".
النائب عاطف عدوان

النائــب عاطف  إلى ذلك أشــار 
الســابقة  الحكومة  لنجاح  عدوان 
برئاسة الســيد إسماعيل هنية في 
بناء عدد من المؤسســات الصحية 
ســواء مستشــفيات أو عيــادات 
مســاندة  مؤسســات  أو  خارجية 
لــوزارة الصحة إال أننا ال نجد في 
الحالية حراكًا في  الحكومة  عهد 

هذه المستشفيات وال نجد فيها أدوية وال حتى كادر صحي 
وال مصاريف تشغيلية.

مؤكدًا أن محافظة شــمال غزة يوجد بها )4( مستشفيات 
وهى عبارة عن أبنية قائمة وفارغة ال تجد فيها حركة وال 
تجد فيها مرضي وال أيضــا أدوية وهذا أمر مخجل يجب 
على السلطة وعلى المسئولين في وزارة الصحة أن تتحرك 
فيهم المشاعر اإلنســانية والوطنية ويعملوا على تشغيل 

تلك المستشفيات عاجًا.
وأشار إلى أنه منذ االنتخابات إلي اليوم لم تقم الحكومات 
المتعاقبة فــي رام اهلل ببناء مستشــفيات في قطاع غزة، 
والمؤسسات التي بنيت هي مؤسسات بنتها إما دول عربية 
أو إسامية بالتوافق مع حكومة هنية السابقة، بينما رام اهلل 
لم تقم بتوفير األدوية وال األجهزة الطبية التي يحتاجها 

القطاع الصحي.
ولفت عدوان إلى أن موقف وزارة الصحة وحكومة الوفاق 
الوطني مخالف للقانون األساســي كمــا يخالف مبادئ 
حقوق اإلنسان، ومضى يقول:" نحن بشر ونحن فلسطينيون 
وننتمــي لهذه األرض وال يملــك ال رامي الحمد اهلل وال 
عباس أن ينســخ منا جنسيتنا الفلسطينية، نحن لنا حقوق 
واألموال التي تحول للسلطة الفلسطينية هي أموال الشعب 

ما تسمي بحكومة  ترتكبها 
الشــعب  أبناء  ضد  الوفاق 
الذي  األمر  الفلســطيني، 
رفع  رأيه  حســب  يتطلب 
قضايا من قبل المتضررين 
ضد ما يسمى بوزير الصحة 
برئيس حكومة  وما يسمى 
اهلل  الحمد  رامــي  الوفاق 

ورئيس السلطة كذلك.
المجلس  األشــقر  وطالب 
خطة  إنفــاذ  التشــريعي 
الوطني  والتكافل  اإلنقــاذ 
التي تقدم بها النائب جمال 
نصار إلي المجلس ســابقًا 
والشــروع فورًا بتنفيذها 
كوارث  حدوث  لتاشــي 
صحية وغيرها، كما طالب 
بضرورة نشر التقرير وملحقه عبر وسائل اإلعام والعمل 

على ترجمته وإرساله لبرلمانات العالم.
النائب خليل الحية

أما النائب خليل الحية فقد قال أننا نسجل فخرنا واعتزازنا 
بشــعبنا الفلســطيني عامة وبإخواننا األطباء والعاملين 

بوزارة الصحــة والقائمين عليها 
الذين يعملون ليــل نهار ليقدموا 
ألبنــاء شــعبنا الخدمــة الطبية 
الازمة رغم هــذا الوضع المزري 

والمتدني في الخدمات واإلمكانيات.
مضيفــًا أنه علينــا أن نعترف بهذا 
الــواقع الذي نعيشــه وهو الواقع 
توافقت  التي  الحكومة  المرير، فا 

عليها الفصائل قائمة بدورها، وال رئاســة تتطلع لشــعبها، 
والحصار يضرب أطنانه ليصل لكل مناحي الحياة. 

وضم الحية صوته لصوت النائب إسماعيل األشقر المطالب 
بنشر هذا التقرير عبر وســائل اإلعام، بعد إعادة صياغته 
وتوسيعه ليشتمل على تفاصيل أكثر دقة حول الواقع الصحي 
في قطاع غزة، وكذلك ترجمته إلي لغات متعددة، وتوزيعه 
على أكبر قطاعات ممكنة محلية وإقليمية ودولية، وخاصة 
مؤسســات األمم المتحدة، واالتحــاد األوروبي، ومراكز 
حقوق اإلنسان الدولية والمحلية واإلقليمية، ال سيما الدول 
المتعاطفة مع شــعبنا والتي ال تبخل علينا مثل السعودية 
والكويت وقطر وتركيــا والجزائر والمغرب وغيرها من 
الدول التي تمد يدها باستمرار للشعب الفلسطيني لمساعدته. 
مطالبًا وزارة الصحة بجمع الفصائل الفلســطينية والقوي 
الوطنية ومؤسسات حقوق اإلنسان واطاعهم على ما يدور 
في أروقة الوزارة، وفي ختام مداخلته قال الحية:" قدر غزة 
تحمي نفسها بنفســها وقدر الشعب الفلسطيني الذي حقق 
االنتصارات أن يحمي نفســه من االنهيارات، ومن هنا أتمني 
أن تقوم وزارة المالية وبالعمل مع وزارة الصحة على زيادة 
اإليرادات من المؤسســات والشركات وأن تغطي احتياجات 

وزارة الصحة".
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نواب: اعتبار حماس منظمة إرهابية قرار سياسي  يأتي إلرضاء االحتالل ويضر بسمعة مصر

الغول: قرار صادم ومفاجئ وال عالقة 
له بالقانون من قريب وال من بعيد 

وصادر عن محكمة غير مختصة

العبادســة: القرار وصمــة عار على 
جبيــن القضــاء المصــري، ويضــر 
بسمعة مصر ويزعزع مكانتها عربيًا

عــدوان: نظام السيســي يؤكــد بأنه ال 
عالقة له بالعروبة وال يهتم بقضايا األمة، 
والقرار يمثل انتكاسة بالمفهوم القومي

صادم ومفاجئ
أكد النائب المستشــار محمد فرج الغــول بأن قرار 
المحكمة المصرية باعتبار حماس منظمة إرهابية هو 
قرار صــادم ومفاجئ وال عاقة له بالقانون من قريب 

وال من بعيد وهو قرار سياسي بحت.
وشــدد النائب الغول على أن المحكمــة التي أصدرت 
القــرار هي محكمة غير ذات اختصاص إذ أنها مختصة 
بمعالجة األمور المستعجلة، وهي نفسها قضت قبل شهر 

بأنها غير مختصة في النظر بمثل هذه القضية.
وأكــد الغول بأن حمــاس تقاوم العــدو الصهيوني 
وبوصلتها موجهة فقط لاحتــال، وال يمتلك أحد 
تجريمها وفقًا للقانون الدولي الذي كفل للشــعوب 
المحتلة حق مقاومة االحتال، موضحا بأن القرار جاء 
في غير محله وحماس ليست لها مقرات وال أموال في 

مصر حتى تغلق أو تصادر.
وأشار النائب الغول إلى وجود تأثير إعامي من بعض 
القضاء، مشددا  باالحتال على  المرتبطين  اإلعاميين 
على أن المحكمة وقعت بخطأ شديد عندما تناقضت مع 
نفسها وإلى جانب أنها محكمة أمور مستعجلة وليست 
محكمة موضــوع، فقضت بغير اختصاصها المحدد لها 

في القانون المصري.
تناقض غريب

وبين النائب الغول بأن القرار يأتي في الوقت التي تشكل 
فيه حماس شوكة في حلق االحتال الصهيوني، مشيرًا 
للتناقض الغريب بين موقفي جمهورية مصر العربية، 
واالتحاد األوروبي حيث أقدم األخير على رفع حماس 
من قائمة المنظمات اإلرهابية لديه، بينما تسارع مصر 
إلصدار األحكام القاضيــة باعتبار حماس ضمن قائمة 

المنظمات اإلرهابية. 
  وأضاف:" القرار غير معقول وغير منطقي وال يراعي 
مشاعر الشعب الفلسطيني وال يراعي أن حماس تشكل 
ثلثي الشعب الفلسطيني، وال يراعي العاقة بين حماس 
وبين الشــعب المصري والقيــادة المصرية، وكيف 
كانت التعامات بينهما في السابق وأبرزها صفقة وفاء 
األحرار، وموقفهم في الحروب وكيف كان التنسيق 
فــي كافة الجوانــب والقضايا التــي تخدم مصلحة 

الشعبين".
وأشار النائب الغول بأن القرار سياسي بامتياز، وسعى 

المصري كدولة ستبقى سندًا للقضية الفلسطينية ألننا 
ال يمكن أن نصدق أن هذه هي الحالة الطبيعة في مصر، 
وال يمكن لعاقل أن يصدق بأن مثل هذه القرارات تعبر 

عن توجهات الشعب المصري.
وشــدد بأن القرار يخدم مصلحة االحتال الصهيوني 
الذي وجــده مبررًا لمزيد من العــدوان على القطاع 
وفرصــة لإلفات مــن المحكمة الجنائيــة الدولية 
وتســويقا لرواية االحتال اإلجرامية العنصرية التي 
تســعى للخلط بين اإلرهاب وبين المقاومة وحركات 

التحرر.
وأضاف العبادســة:" هذا القرار يعبر عن انعدام الرؤية 
وانعدام في السياسية الرشيدة، لذلك كل الذي يجري 
هو نتاج حالة المــرض وحالة الجراحات وحالة غياب 

الوعي وغياب االفتقار التي تعيشها الدولة المصرية".
انتصار لالحتالل

ولفت إلى الفرحة الغامرة وتصريحات أركان المؤسسة 
الصهيونية االحتالية في فلسطين الذين اعتبروا هذا 
القرار انتصار إلســرائيل، مضيفا" كأنه أصبح هناك 
قطاعات جديدة تتنافس للتحالف مع االحتال وتسعى 

لتحقيق مصالحه".
وبين بأن مثل هذا القرار يشجع االحتال على عدوانه 
باعتبار غزة إرهابية من وجهة النظر المصرية، مضيفا 
بأن القرار يأتي لتقديــم العرفان لاحتال الذي دافع 
عــن االنقاب في مصر وهو محاولــة لتدعيم اليمين 

الصهيوني في االنتخابات الصهيوني القادمة. 
وأكد بأن القرار سيؤثر ســلبًا على جهود المصالحة 
ومكانة مصر كوســيط في أي قضية تتعلق بالقضية 
الفلســطينية مستقبا، متســائا كيف ستكون مصر 
وســيط نزيه بين القوى والفصائل الفلسطينية وهي 
تتخذ موقفًا سيئًا من أكبر حركة تحرر في المنطقة 

وهي حركة حماس.
وأضاف العبادســة :" نحن نعيش حالة من عدم االتزان 
وعدم وجود العقانية، وحالة جنون وغياب للذاكرة ، 
هذه األمور خطيرة جدًا بغض النظر عن النتائج المادية 
التي قد ال يكون لها شأن داخل مصر ألن حركة حماس 

ليس لها مكاتب وأي حسابات داخل مصر".
وأوضــح بأن القرار هو ضرب لــكل المفاهيم والقيم 
والثقافة التي عاشــت عليها الشــعوب لمئات السنين 
وضرب كل أواصر العاقة آلالف الســنين لذلك هذا 

لتصدير األزمات الداخلية في مصر نحو غزة، وهو يأتي 
إلرضاء االحتال الصهيوني، مضيفًا:" كان أولى لمصر 
أن تصف االحتال باإلرهاب الذي قتل الفلســطينيين 
وارتكب المجازر وال يزال يرتكبها منذ سنوات طويلة 
إلى جانب جرائمه بحق الشعوب العربية وفي مقدمتها 

مصر".
وتابع" االحتال قتل مئات بل آالف المصريين في عدة 
حروب وارتكب جرائم حرب وقتل الجنود المصريين 
األسرى بدم بارد مع سبق اإلصرار والترصد، فاالحتال 

الصهيوني هو اإلرهاب وليس حماس". 
التكريم ال التجريم

وأضاف:" االحتــال الصهيوني هــو اإلرهابي وليس 
حماس، والمفروض من هذه المحكمة أن توجه سامها 
لاحتال قاتل األطفال بدل مــن أن توجهها لحماس 
وكتائبها الذين يعتبروا خــط الدفاع األول ليس عن 
الفلســطينيين وحدهم أنما نيابة عن مصر وعن األمة 

العربية واإلسامية". 
مضيفــًا بأن هــذا القرار ظالم ويســتهدف الشــعب 
الفلســطيني ومقاومته الباسلة التي رفعت رأس األمة 
عاليًا، منوهًا بالقول:" كان األولى أن تكرم حماس ال أن 
تقوم المحكمة المصرية بتجريمها، وال بإصدار بحقها 
مثل هذا القرار وان كان هذا القرار في تصوري ال أثر 
له، وأتمنى أن يكون هنــاك عقاء يتدخلوا إلنهاء مثل 

هذه المهزلة ومثل هذه القرارات".
وتمنى النائب الغول أال يكون القرار مقدمة إلجراءات 
أخــرى مثل إغاق معبــر رفح الــذي نطالب بفتحه 
باستمرار، مشيرا لتصريحات قيادات االحتال بإعجابهم 

بالقرار الذي اعتبروه بأنه يسهل المواجهة مع حماس.
وصمة عار

من جهته وصف النائب يحيى العبادسة بالقرار الصادر 
عن المحكمة المصرية والقاضي باعتبار حماس منظمة 
إرهابية بأنه وصمة عار على القضاء المصري، مشــددا 
على أن القــرار يضر في المقــام األول بمكانة مصر 

وبسمعتها العربية.
وأوضح بأن من يقف خلف هــذا القرار مجموعة من 
المتصهينين الذين يتساوقون مع المشروع الصهيوني 
وجعلوا من أنفسهم أدوات لتســويق جرائم االحتال 
والتغطية عليها، مبينا بأن الشعب المصري برئ والدولة 

خطير بمعنى الكلمة.
وجدد النائب العبادســة قوله بأن النظام المصري غير 
رشــيد وال يتمتع بعقل سياسي وأمور الفوضى تضرب 
في كل مكان وتم تسيس كل المؤسسات حتى مؤسسة 
العدالة بمثل هذه القرارات السياســية والتي ال ترتكز 
ألي وقائع منطقية وال ألي مصداقية سوى التماهي مع 

الصهيونية. 
وختم النائب العبادســة تصريحه بالقول:" نحن أمام 
صهاينة جدد نجدهم يتحركــون لصالح الصهيونية 
العالمية أكثر مــن الصهاينة أنفســهم، ويفصحون 
الرامية لخدمة  القبيحــة  باســتمرار عن توجهاتهم 

المشروع الصهيونية".
انتكاسة عربية

بدوره اســتهجن النائب عاطف عدوان القرار المصري 
باعتبار حماس منظمة إرهابية مؤكدًا بأنه قرار سياسي 
ال عاقــة له بالبعد القانوني، موضحــًا أن هذا القرار 
يمثل انتكاسة في المفهوم العربي والديني، وعلى صعيد 
وحقوق اإلنسان، مستغربا كيف يصدر هذا القرار من 

دولة عربية تربطها بغزة عاقات نسب ومصاهرة.   
مؤكدًا بأن سياسات حركة حماس واضحة وأن همها 
الوحيد هو مواجهة االحتال الصهيوني وليست مواجهة 
أي دولة عربية أو نظام عربي، مشددًا على أن تصرفات 
نظام السيسي تؤكد بأنه نظام غير عربي وغير إسامي 

وال يهتم بقضايا األمة.
وأضاف عــدوان بأن حماس حركة مقاومة وشــرف 
الفلسطينية  المنظمات والفصائل  لألمة وأنها وكافة 
تخوض حربًا ضد االحتال الصهيوني لتحقيق أهداف 

شعبنا بنيل الحرية واالستقال ودحر االحتال.
وبين بأن هذا القرار جاء إرضــاًء للدول التي تحارب 
الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مستغربًا بأن 
تقوم دولة شقيقة وجارة لفلسطين بمثل هذه الخطوة 
اإلجرامية، ومنوهًا بأن هذا األمر يفتح الباب أمام الدول 
المعادية ألن تتخذ إجراءات سياسية أشد خطورة على 

الشعب الفلسطيني.
وختم النائب عدوان قائًا:" مصر هي الخاسر األكبر 
من هذا القرار ألننا محاصرون أكثر من تسع سنوات 
لم يتغير الوضع بالنسبة لنا لكن سيتغير الوضع بالنسبة 
للنظام المصري الذي سيخسر ورقة مهمة جدا في ما 

يتعلق بعاقاته بالعالم الخارجي.

أصدرت حمكمة األمور املس��تعجلة بالقاهرة مؤخ��رًا قرارًا قضائيًا باعتبار 
حرك��ة املقاوم��ة اإلس��المية مح��اس حرك��ة إرهابية األمر ال��ذي عده 
املراقب��ون واحملللون خدمة جمانية لالحت��الل الصهيوني، فيما عرب بعض 
الن��واب ع��ن اس��تيائهم الش��ديد من الق��رار املذك��ور الفتني إىل أن��ه قرار 
سياسي بامتياز ويضر بسمعة مصر ودورها اإلقليمي يف املنطقة والقضية 

الفلس��طينية على وج��ه اخلص��وص، مؤكدين يف أحادي��ث منفصلة مع 
الربمل��ان على أن القرار ليس ل��ه عالقة بالبعد القانون��ي ووصفوه بالصادم 
والذي لن حيرف بوصلة حركة محاس عن وجهتها األساسية املتمثلة يف 
مواجهة االحتالل ودحره، "الربملان" استطلعت أراء نواب الشعب الفلسطيين 

حول هذا القرار وأعدت التقرير التالي: 
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بحر: قرار املحكمة املصرية خدمة مجانية لالحتالل وال يمت للقانون بصلة 
أكد د. أحمد بحر رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة أن 
قرار محكمة األمور المستعجلة المصرية هو قرار سياسي 
بامتياز وغير شــرعي وال قانوني وال يمت للقانون بأي 
صلة واعتبــره باطًا وبمثابة إعان حرب على الشــعب 

الفلسطيني بقطاع غزة.
وقال بحر فــي مؤتمر صحفي عقده بمقر التشــريعي 
مؤخرًا بمشــاركة عدد من النــواب أن النظام المصري 
التبعات السياسية والقانونية واالجتماعية كافة  يتحمل 
الناجمة عن هذا القرار المتهور وغير المحسوب، مشيرًا 
ألنــه بمثابة خدمة مجانية لاحتــال ودعم له الرتكاب 
مزيد من الجرائم والقتل واإلبادة الجماعية بحق أطفال 

شعبنا وشيوخه. 
اصطفاف بجانب األعداء

وأعتبر بحر قرار المحكمــة بمثابة اصطفاف إلى جانب 
أعداء الشعب الفلسطيني ويتحمل النظام المصري كافة 
التبعات السياسية والقانونية واالجتماعية عن هذا القرار، 
وعده خدمة مجانية قدمها النظام المصري وقضائه البائس 
إلى االحتال الصهيوني، كما وأنــه دعم لهذا االحتال 
إلعطاء الضوء األخضــر الرتكاب مزيدًا من جرائم القتل 

واإلبادة، وتبريرًا لكل مجازره السابقة بحق أبناء شعبنا.
منوهــًا ألن الحكم بحق حماس ال عاقــة له بالقانون أو 
باإلجراءات القضائية وغير مبني على أي أســاس قانوني 
ومخالف لقواعد القانون الدولي والقانون الدبلوماســي 
والعاقات بيــن الدول، كما أنه مخالــف لميثاق األمم 
المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، خاصة وأن حماس 
هي مكون رئيسي من مكونات النظام السياسي الفلسطيني 
والدولة الفلسطينية حيث أنها تشكل األغلبية البرلمانية 

في فلسطين. 
انتهاك خطري

مشيرًا ألن الحكم ُيشكل انتهاك خطير لكل العاقات األمنية 
والقومية واإلنسانية واألخاقية والتاريخية والجغرافية 
بين الشــعبين الفلســطيني والمصري، حيث أن غالبية 
الشــعب المصري ما نسبته 96% مع المقاومة الفلسطينية. 
مســتدركًا بالقول أن الحكم يشكل إســاءة جسيمة إلى 

وزير خارجية النظام المصري بتعميم القرار على كافة 
دول العالم.

ودعــا بحر اإلعام المصري أن يعود إلى رشــده ويعدل 
بوصلته التي انحرفت لصالح عــدو األمة وأن يعود إلى 
دوره الوطني فــي التجييش ضد االحتــال الصهيوني 
وجرائمه بداًل من التحريض على الشــرفاء وعلى أبناء 
الشعب الفلسطيني الذين قدموا وال زالوا كل ما يملكون 

ألجل أرضهم ومقدساتهم.
جلسة خاصة

هذا ودعا بحر أعضاء المجلس التشــريعي لعقد جلســة 
خاصــة بأســرع وقت ممكــن وبكافة كتلــه وقوائمه 
البرلمانية لمناقشة هذا القرار الظالم وانعكاساته العربية 
والدوليــة على القضية الفلســطينية. كما دعا الفصائل 
الفلسطينية المقاومة الجتماع خاص لمناقشة هذا القرار 
واتخاذ موقف وطنــي موحد لمواجهة مخططات تصفية 
القضية الفلســطينية. مطالبًا جامعة الدول العربية إلى 

العاقات الفلسطينية المصرية، فمصر هي حاضنة القضية 
الفلسطينية على مدار سنوات الصراع وبالتالي فحركة 
حماس حريصة كل الحرص أن تبقى هذه الدولة الشقيقة 
حاضنة لقضيتنا الفلســطينية، وهذا القرار يسيء لمصر 

ودورها التاريخي في خدمة القضية الفلسطينية. 
مشــددًا على أن الحكم الجائر يقلب حقائق األمور فالذي 
يقاتل اليهود والمحتلين ويثخن فيهم قتًا ويريد تحرير 
أرضه ومقدســاته، ال يمكن أن يصفــه أحد باإلرهاب، أما 
المحتل الصهيوني الذي احتل أرضنــا وارتكب الجرائم 
والمجازر بحق أبناء شــعبنا فهو اإلرهابي وال يجوز أن 

يصبح صديقًا حميمًا لقادة النظام في مصر. 
محاكمة للقضية 

وأوضــح أن القرار هو محاكمة للشــعب الفلســطيني 
وللقضية الفلسطينية وللمقاومة الفلسطينية مؤكدًا على 
رفض هذا األمر جملة وتفصيا، وداعيًا الجميع إلى عدم 
التعاطي مع هذا القرار، ســيما وأن المحكمة قررت إلزام 

عقد اجتماع اســتثنائي لمناقشة األبعاد العربية والدولية 
لهذا القرار والضغط على النظام المصري للتراجع عنه، 

واعتباره كأن لم يكن. 
وناشــد بحر كافة برلمانات الدول العربية واإلسامية 
لعقد جلســة خاصة لمناقشــة هذا القــرار الذي يمس 
المقاومة الفلسطينية وشــرعيتها، في الوقت ذاته طالب 
السيد/عباس إلعان الموقف الفلسطيني الرسمي من هذا 

القرار والتحرك دبلوماسيًا من أجل إلغائه.
اعتذار عاجل

وأضاف إننــا نطالب النظام المصــري باالعتذار العاجل 
ألبناء شــعبنا ومقاومته عن اإلساءة التي شكلتها قرارات 
القضاء المصري بحق أبناء القســام وحركة المقاومة 
اإلســامية حماس بل بحق عشــرات اآلالف من الشهداء 

والجرحى ومئات اآلالف من األسرى البواسل.
مناشــدًا قادة وزعمــاء الدول العربيــة وخاصة الملك 
سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين للتدخل 
بقوة لدى النظام المصري للتراجع عن هذا القرار نصرًة 

للقدس ودعمًا للمقاومة الباسلة.
مؤكدًا على أن ســاح المقاومة سيبقى في اتجاه واحد 
نحو االحتال الصهيوني مهما تغيرت المواقف واألحوال 
العربية حيث أن همنا كشعب فلسطيني هو الخاص من 
االحتال وتحرير أرضنا ومقدساتنا والحفاظ على األمن 
القومي العربي وخاصة المصري ولن نســمح ألي جهة 

مهما كانت أن تحرفنا عن هذا االتجاه.
شكر واجب

متوجها بالشــكر لكل الذين رفضوا هــذا القرار الظالم 
وأيدوا المقاومة وعلى رأسهم الدكتور نبيل العربي أمين 
عام جامعة الدول العربية واألب/ مانويل مســلم رئيس 
دائرة العالم المسيحي للمنظمة التحرير والعامة يوسف 
القرضاوي رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين وكل 
األحزاب والعلماء والبرلمانيين واإلعاميين والقانونيين 
والحقوقيين والشعوب العربية وخاصة الشعب المصري 
ونطالــب بتفعيل دورهــم الريادي بإبطال هــذا القرار 

السياسي.

عقدت بالتعاون مع الصليب األحمر

التشريعي يشارك بحلقة نقاش حول محكمة الجنايات الدولية
التشــريعي  المجلــس  شــارك 
حول  نقاش  بحلقة  الفلســطيني 
نظمتها  الدولية  الجنايات  محكمة 
البعثة الدوليــة للصليب األحمر 
ليوم  واســتمرت  غــزة  بمدينة 
واحد، وحاضر فيها رئيس الدائرة 
القانونية بالصليب كندي الجنسية 
الري مايبي، وتخللها تقديم أفكار 
المحكمة  ماهية  حول  ومداخات 

الجنائية ومدى االستفادة منها.
البعثة  وحضــر االفتتاح مديــر 
الدولية للصليــب األحمر بقطاع 
غزة مامــادو صــاو، ومدير عام 
اللجان والجلســات بالتشــريعي 
بدوره  أكد  الذي  السحار،  أكرم 
على حرص المجلس التشــريعي 
المؤسســات  مع  التواصل  علــى 
الدوليــة كافة واالســتفادة من 
الخبــرات القانونيــة والكفاءات 
الدولية بهــدف تطوير منظومة 
العمل اإلداري بالمجلس التشريعي 
بما يخدم قضايا شعبنا الفلسطيني. 
من ناحيته عبــر مامادو صاو عن 
سعادته بعقد هذا اللقاء وبمشاركة 

الطاقم اإلداري والقانوني بالمجلس التشريعي فيه، مبديًا 
اســتعداده لتنظيم لقاءات ومحاضــرات وأيام تدريبية 
أخرى، ومشــيرًا ألهــداف البعثة الدوليــة والمتمثلة 
بالحماية والمســاعدة والتثقيف ومراقبة مدى التزام 

باقتراحات وتســاؤالت حول القانون المعتمد من قبل 
المحكمة ونظام روما األساسي، وإمكانية جلب قادة دولة 

االحتال للمحكمة.
مشــيرًا ألن المحاضر قدم نبذة تعريفية عن المحكمة 
ومقدمة حول نظــام روما األساســي، والجرائم التي 

الجهات المختلفة بالقانــون والدولي والقانون الدولي 
اإلنساني حال النزاعات.      

وقال مدير إعام المجلس التشــريعي ماجد أبو مراد 
أن عدد المشاركين من التشــريعي بلغ 17 شخصًا من 
المدراء العامين والمدراء بالمجلس، ملفتًا ألنهم تقدموا 

المحكمة  الختصــاص  تخضــع 
الجنائيــة الدوليــة، باإلضافــة 
حول  وافية  شــروحات  لتقديمه 
الدولية  الجنائيــة  بيــن  الفرق 
والمحاكم الوطنية، وآليات جلب 

األشخاص للمحكمة الدولية.
الدور  المحاضــر  واســتعرض 
اللجنة  بذلتهــا  التي  والجهــود 
بهدف  األحمر  للصليــب  الدولية 
الجنايات  محكمــة  إنشــاء  دعم 
النظام  علــى  معرجا  الدوليــة، 
الداخلي واألدلة الجنائية والهيكل 
الجنائية  للمحكمــة  التنظيمــي 
الدوليــة، وكيفية تعيين القضاة 
بالمحكمــة، معرجًا علــى تعداد 
الدول الموقعة علــى اتفاق روما 

األساسي.
تقدموا  المشــاركون  أن  يذكر 
ومقترحــات  عمــل  بــأوراق 
على  فيهــا  أكدوا  ومداخــات 
الجنايات  ضرورة ســعي محكمة 
االحتال  قادة  لمحاكمة  الدولية 
ارتكبوا عدة جرائم  بالنظر ألنهم 
القانون  عليها  ويعاقب  يحاســب 
الدولــي، وخالفوا صريــح القانون الدولي اإلنســاني 
خال العدوان األخير علــى قطاع غزة، وذلك حتى ال 
يفقد الفلسطينيون الثقة بالمجتمع الدولي والمحكمة 

الجنائية
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ماجد اأحمد اأبو مراد

تذهب األنظمة وتبقى الشعوب
ال يمكن للمرء أن يفهم مــا الذي يجرى ويدور من 
حولنا، ولماذا تسفك كل هذه الدماء دون وجه حق؟، 
ولماذا يتبع البعض سياسة اصطناع األعداء الوهميين؟، 
ولماذا يتمترس الزعماء والقادة خلف مواقفهم؟، مهما 
كلف األمر من دماء وأشــاء كثمن للحفاظ على 

الكرسي الزائل في نهاية المطاف. 
بادنا العربية تعج بالتناقضات الغريبة والعجيبة، فكم 
من الدول واألنظمة والزعماء، الذين أدخلوا أنفسهم 
وشعوبهم في أتون معارك طاحنة، ال لشيء إال للبقاء 
في سدة الحكم، وسوريا ليست عنا ببعيد، ليست مشكلة 
أن يفنى الشعب ولكن المهم أن تبقى القيادة، دون أن 

تعي تلك القيادات المصطنعة خطورة قراراتها. 
سياســة تحويل الصديق إلى عدو التي يتبعها النظام 
المصري الحالي مع قطاع غزة، عبر امتطاء القضاء، 
وتجييش الماكنــة اإلعامية الضخمة لصالح أعداء 
األمة، هي سياســة في غاية الخطورة، أال يفكر هؤالء 
اإلعامية  وسياســاتهم  القضائية  قراراتهم  بعواقب 

المدمرة؟. 
نقف اليوم أمام أشــد القــرارات خطورة على وحدة 
األمة العربية، وهو قرار محكمة األمور المستعجلة 
بالقاهرة، تلــك المحكمة التي قضت ســابقًا بعدم 
اختصاصها بالنظر في دعــوة اعتبار حماس منظمة 
إرهابية، ثــم عادت لتصدر حكمها الشــائن، وتعتبر 
بموجبه حركة تحرر وطني كبيرة ضمن المنظمات 

اإلرهابية. 
في الوقت الذي تتكاتف فيه الدول مع مكوناتها أكثر، 
نحن كعرب نسعى الستعداء بعضنا وال تعلم لمصلحة 
من!، ليس هناك مستفيد واحد في مصر وال في غيرها 
من األراضي العربية من هذا القرار، المستفيد األوحد 
واألكبر هو العدو الصهيونــي الذي بات يعرب عن 

ارتياحه الشديد للقرار والحكم القضائي المشين. 
الحقيقية التي يجــب أن يعلمها الجميع أن مثل هذه 
المحاكم مسيســة، بل وألعوبة في يد الساسة، وهي 
ليست قضاًء مستقًا وال نزيه، وبالتالي هي تعبر عن 
وجهة نظر النظام، وربما هي انعكاس لتوجهات بعض 
المتنفذين من أزالم النظام فقط، ولم تكن يومًا تعبر 
في أحكامها عن توجهات الشــعب المصري الطيب في 

معظمه. 
مشاعر الشــعوب العربية واإلسامية كلها مشاعر 
طيبة وإيجابية تجاه الشــعب والقضية الفلسطينية، 
كل األمة تعادي الكيان الصهيوني، وتؤازر فلسطين، 
وبالتالي لن يكون هناك أثر ألي قرار يعادي حركات 
التحرر الوطني الفلســطيني، ولن تستمر مثل هذه 

القرارات وستزول المحاكمة التي أصدرتها. 
األنظمة الفاسدة التي قتلت شعوبها وأجهضت ثوراتهم، 
والمحاكم المسيسة التي ثبتت أركان الظلمة، الجوقة 
العفنة التي تطبــل للظالم وتعاونه، واإلعام الهابط 
ووســائله الرخيصة، واألشــخاص الخربة عقولهم، 
وغير ذلك من وسائل وأدوات فراعين العصر، كلها 

إلى زوال، ولن يرحمهم التاريخ.
الباقي على هذه األرض المباركة هو الحق، والباطل 
من أنظمة وحكام إلى زوال، وتبقي الشــعوب المحبة 
للحق والمساندة للحقيقة، وما وقف حاكم وال ظالم 
في وجه شعبه ووضع نفســه ضد رغبات وتوجهات 
أمته إال وداسته أقدام الرجال، عاجًا أم أجا، فلينظر 
المعتبرون لمن كانوا من قبلهم، أين هم اليوم؟ لقد 

أزالتهم الشعوب إلى غير رجعة. 
ستذهب األنظمة الظالمة إلى الجحيم، كما اندثرت 
ســابقاتها، وتبقي الشــعوب الحــرة الداعمة للحق 

وفلسطين.  
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إعالم التشريعي يزور وكالتي شهاب واألناضول لألنباء 

نظمت اإلدارة العامة لإلعــام والعاقات العامة 
بالمجلس التشــريعي زيارتين ميدانيتين أحدها 
لوكالة شــهاب لألنباء بهدف التضامن معها إثر 
قيــام إدارة موقع التواصل االجتماعي الشــهير 
)فيســبوك( بحذف صفحــة الوكالة، واألخرى 
لمكتب وكالة األناضــول لألنباء وذلك لبحث 
التعاون المشــترك وتقديم الشــكر لمكتب غزة 
بالوكالة على دوره اإلعامي المتميز في خدمة 

الوطن والقضية. 
زيارة تضامنية

بدوره أكد مدير عــام اإلعام والعاقات العامة 
فــي المجلس التشــريعي أيمن أبــو ليلة خال 
زيــارة وكالة شــهاب على تضامــن المجلس 
التشــريعي ووقوفه مع وكالة شهاب لألنباء إثر 
حذف صفحتها من موقع فيســبوك، واصفا إياها 
بالوكالة األكثر تميزا في تغطية أخبار القضية 
الفلســطينية وماحقة جرائم االحتال ونقلها 

للعالم الخارجي.
وأضاف بأن ماحقة االحتــال للوكالة وتتبع 
صفحتهــا االلكترونية وترحيبــه بغلقها يدلل 
على مدى تأثير الوكالة وقوتها في الرأي العام 
الغربي والعالمــي، وهذا دليل تميــز للوكالة 

المفهوم المهني.

وأعرب أبو ليلة عن اســتعداد المجلس التشريعي 
لمساعدة وكالة شــهاب في إجراءاتها القضائية 
والقانونية وفضح سياســة التمييز التي تقوم بها 
إدارة فيــس بوك وخضوعها للوبــي الصهيوني، 
المتكرر لصفحة وكالة  مستنكرا بشدة اإلغاق 
شهاب والعديد من الصفحات الفلسطينية صاحبة 

الصوت المقاوم.
وأضاف أن إدارة فيس بوك تســتهدف كل صوت 
حر في قطاع غزة وذلك من خال إغاق العديد 
من صفحات الشــخصيات السياسية والمؤسسات 

اإلعامية التي تنقل صوت غزة للعالم الخارجي.
من جهته قال مدير وكالة شــهاب لألنباء رماح 
مبارك:" ليست هذه هي المرة األولى التي يتم فيها 
إغاق صفحة وكالة شهاب على الفيسبوك وإنما 
المرة الرابعة، وكل مرة يكون هناك تحذير إال أن 
هذه المرة تم إغاقها فورا بدون أي سبب يذكر".
وشــدد على أن اإلجراء الذي قامت به شــركة 
فيســبوك يؤكد أنها متواطئة بشكل كبير مع 
اإلســرائيليين في إغاق الصفحــات التي تحوي 

مايين المعجبين، وتهتم بفضح جرائم االحتال.
وأوضح أن إغاق الصفحــة يضعنا أمام ظاهرة 
ســيئة وظالمة من إدارة الموقع، مشــيًرا إلى أن 
هناك مطالبات شــبابية واســعة إلعادتها، وأكد 

أن الوكالة ســتواصل عملها في فضح الجرائم 
اإلســرائيلية بحق شــعبنا رغم إغاق الصفحة، 
وســتعمل بكافة الوسائل والطرق لاستمرار في 

هذا الطريق.
تغطية مهنية

إلى ذلك قامت وفــد اإلدارة ذاتها بزيارة لمكتب 
وكالة األناضول بقطــاع غزة وضم الوفد كا 
من مدير عــام اإلعام والعاقات العامة أيمن أبو 
ليلة، ومدير الدائــرة اإلعامية بالمجلس ماجد 
أبو مراد، واإلعامي حســام جحجوح، وكان في 
اســتقبالهم مدير المكتب الصحفي ياســر البنا 
الذي رحب بالوفد وقدم شرحًا وافيًا عن الوكالة 
وطبيعة األعمال التي ينفذها مكتبه متمنيًا إلعام 

التشريعي مزيدًا من التقدم والنجاح. 
وقد أشاد وفد التشريعي باهتمام وكالة األناضول 
بأخبار فلســطين واألحداث الفلسطينية وخاصة 
تغطية مكتب غزة لمجريات العدوان األخير على 
القطاع، الفتًا ألن تلك التغطية هي مهنية بامتياز 
ومنحازة للحقيقة بكل أبعادها، كما ناقش الوفد 
مع البنا سبل التعاون اإلعامي المشترك، وقدموا 
له التهنئة بمناســبة حصوله مؤخرًا على درجة 
الماجســتير في اإلعام من الجامعة اإلســامية 

بغزة. 


