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نواب كتلة التغيري والإ�صالح 
يناق�صون يف جل�صة للت�صريعي 
تقريرجلنة الداخلية والأمن 

حول القناة املائية على 
حدود رفح 

التغيير واإلصالح: حريصون على معالجة أزمات غزة من واقع المسئولية واألمانة. 
وزارة الصحة: األزمة تطال كافة قطاعات العمل الصحي في غزة.

الجهاد األسالمي : األزمة سياسية والحكومة مسؤولة.. والفصائل مطالبة بإنقاذ الوضع الصحي.

الديمقراطية: ندعو لتحييد األزمة عن التجاذبات السياسية واتخاذ خطوات النهائها. 
الجبهة الشعبية: األزمة حقيقية وندعو لحلها دون تأخير.

المبادرة الوطنية: ندعو لتفعيل اللجنة الحكومية الصحية وممارسة الضغوط على الحكومة لحل األزمة.

الكتل والقوائم الربملانية 
وامل�صتقلني يجتمعون دعمًا 

لنتفا�صة القد�س

اأبرز ن�صاطات النواب ومكاتبهم 
يف حمافظات ال�صفة وقطاع 

غزة خالل �صهر دي�صمرب

نواب التغيري والإ�صالح 
ي�صاركون يف اإحياء الذكرى الـ 
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   �س )4(   �س )3(   �س )2(

)4( >>   



2
wيدٌ تبني .. ويدٌ تقاوم w w . i s l a h . p s

كتلة التغيير واالصالح
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الكتل والقوائم البرلمانية والمستقلين يجتمعون دعمًا النتفاضة القدس
نظمتها ودعت لها كتلة التغيري والإ�صالح 

1. التحية لشهدائنا األبرار وجرحانا األبطال وأسرانا البواسل 
واملرابطني واملرابط��ات والتحية كل التحية لكل املنخرطني 
في انتفاضة القدس املباركة، والتحية لكل اسرانا البواسل 
والنواب اخملتطفني وخاصة النائب خالدة جرار وإدانتنا ورفضنا 

للحكم الصهيوني الظالم بحقها.
2. تأكيد اجلميع على أهمية وحدتنا الوطنية لنصرة القدس 

واجناح االنتفاضة.
3. الدعوة إلى عقد جلس��ة برملاني��ة أو حتى اجتماع برملاني 
يجمع كل الكتل والقوائم واملستقلني في اجمللس التشريعي، 
ف��ي رام اهلل وغ��زة لدع��م االنتفاضة وتطويره��ا والتصدي 

لالحتالل الصهيوني.
4. دع��وة النواب ف��ي البرملانات االقليمي��ة والدولية واحتادات 
البرملاني��ني الدولي��ني واملس��لمني والعرب للوق��وف بجانب 
قضيتنا وانتفاضة القدس وحمايتها م��ن االحتواء واالنهاء، 
وحماية القدس من التهويد واالنتهاكات وجرائم احلرب التي 

يرتكبها االحتالل الصهيوني بحقها.
5. دع��وة الق��ادة الع��رب لتحم��ل مس��ؤولياتهم الديني��ة 
والتاريخي��ة وجت��رمي الكي��ان الصهيوني في احملاف��ل الدولية 
وباألخص خادم احلرمني الشريفني )امللك سلمان( على اعتبار 
أن االعت��داء عل��ى القدس واألقص��ى هو اعت��داء على مكة 
واملدين��ة، وضرورة تق��دمي الدعم املادي واملعن��وي لالنتفاضة 

حتى التحرير.
6. الدعوة الستقالة حكومة احلمد اهلل واملسارعه بتشكيل 
حكوم��ة وح��دة وطنية تن��ال الثقة من اجمللس التش��ريعي 
تكون مسئولة مسئولية كاملة إلكمال تنفيذ ما مت االتفاق 
عليه ف��ي القاهرة لعقد االطار القيادي واالس��راع في اجراء 
االنتخاب��ات التي مت االتفاق عليها ، الرئاس��ية والتش��ريعية 

واجمللس الوطني وتنفيذ باقي بنود اتفاق املصاحلة.
7. تبن��ي  برنامجاً سياس��ياً موحداً مرجعيت��ه وثيقة الوفاق 
الوطن��ي كفرص��ة تاريخي��ة لتوحي��د اجلهود كاف��ة خلدمة 

االنتفاضة.
8. رص��د وتوثيق جرائم االحت��الل الصهيوني وإحالة القضايا 
اجلاه��زة وتق��دمي ق��ادة االحت��الل حملكم��ة اجلناي��ات الدولية 

كمجرمي حرب.
9. تثمني دور املرأة الفلس��طينية املرابطة واجملاهدة واملقاومة 
في انتفاضة القدس والتي ابدعت في تضحياتها وما قدمته 
وم��ا زال��ت تقدمه م��ن أجل االقص��ى وإفش��الها خملططات 
االحتالل في تقسيم االقصى زمانيا ومكانيا، جنبا إلى جنب 
مع أش��قائها الرج��ال فكان منه��ن الش��هيدات واجلريحات 

واألسرى.
10. دعوة الس��لطة لتحمل مس��ئولياتها لدعم االنتفاضة 
ووق��ف التنس��يق االمن��ي ، االمر ال��ذي مت االتف��اق عليه في 
اتفاقيات القاه��رة وما قرره اجمللس املرك��زي ملنظمة التحرير 

الفلسطينية.
11. التأكي��د عل��ى عق��د الفعالي��ات الوحدوية م��ن النواب 
والدعوة لدعم انتفاضة القدس بكل الوس��ائل كوسيلة من 

وسائل التحرر الوطني.
12. جتنيد االعالم وخاصة الفلسطيني والعربي بكل توجهاته 
خلدم��ة انتفاضة الق��دس مبتابعتها ونقله��ا وحتليلها حيث 
يس��اهم االعالم في خدمة املس��يرة القانونية لرصد وتوثيق 
جرائم االحتالل لعزله وافش��ال مخططاته ودحره عن أرضنا، 

واعطاء االعالم اجلديد حقه في دعم هذه االنتفاضة.
13. دع��وة اجلمي��ع لالنخراط ف��ي االنتفاضة على مس��توى 

سلطة وفصائل ملساندة إنتفاضة القدس.

أجمع نواب اجمللس التشريعي من كافة الكتل والقوائم البرملانية واملستقلني، خالل ندوة سياسية نظمتها كتلة التغيير واإلصالح، بتاريخ 8 ديسمبر املاضي،  في فندق آدم، على دعمهم الكامل النتفاضة 
القدس وضرورة تبني  اس��تراتيجية وطنية لدعم االنتفاضة وتفعيل اجمللس التش��ريعي، ودعوا الس��تقالة حكومة احلمد هلل وتش��كيل حكومة وحدة وطنية تنال الثقة من اجمللس التشريعي، قادرة على 
مواجهة التحديات وتنفيذ  ما مت االتفاق عليه في القاهرة وطالبوا باالسراع في عقد االطار القيادي ملنظمة التحرير وإجراء انتخابات شاملة وتنفيذ بنود املصاحلة وتبني برنامج سياسي موحد مرجعيته 

وثيقة الوفاق الوطني .

د. بحر:  الت�صريعي �صيظل داعمًا 
لنتفا�صة القد�س انطالقًا من 

واجبه ال�صرعي والوطني.

طالــب  العباد�صــة:  النائــب 
موحــدة  قيــادة  بت�صــكيل 
لالنتفا�صة ودعا ال�صلطة لوقف 
والنحيــاز  الأمنــي،  التن�صــيق 

خليار ال�صعب.

النائــب نعيــم: تدعــو لت�صــكيل 
النائبــات  مــن  برملانيــة  جلنــة 
تفعيــل  لإعــادة  لل�صــغط 
انتفا�صــة  ودعــم  الت�صــريعي 

القد�س.

يدعــو  جمعــة  اأ�صــرف  النائــب 
ودعــم  الت�صــريعي  لتفعيــل 

انتفا�صة القد�س.

النائب اخل�صري يدعو لت�صكيل 
اإعالمية موحــدة لدعم  قيــادة 
النتفا�صــة ومواجهــة الدعاية 

ال�صهيونية.

النائــب نعيمــة ال�صــيخ خليــل: 
عنــوان  الفل�صــطينية  املــراأة 
التحدي وهي من تقود الت�صدي 

لالحتالل.

املفاو�صــات  خري�صــة:  النائــب 
وعــود كاذبــة اأثمــرت خ�صــارة 

كبرية ل�صعبنا.

يدعــو  املجــدلوي:  النائــب 
لتبنــي روؤية م�صــركة للوحدة 
الوطنية واإنهاء النق�صام و�صول 

لالنتخابات ال�صاملة.

لف�صــح  يدعــو  امل�صــري  النائــب 
وتعزيــز  الحتــالل  جرائــم 

مقومات ال�صمود والتحدي.

النائب اأبو �صهال دعا لطرد الكني�صت 
من الربملان الدويل وتوحيد اجلهود 

للت�صدي لالحتالل.

تو�صيات الندوة الربملانية "القد�س جتمعنا"  
تالها النائب امل�صت�صار حممد فرج الغول

النائب ال�صنطي ت�صيد بالدور 
البطويل للمراأة يف الت�صحية 

ومواجهة الحتالل.

النائب الربدويل يدعو لتجنيد 
الإعالم الفل�صطيني بكل توجهاته 

لدعم انتفا�صة القد�س.



1.ن��واب الكتل��ة يعق��دون لق��اًء نخبوي��ًا 
بمدرس��ة القدس في رفح بحضور النائب 
د. يونس األسطل ومشاركة 80 طالبة في 

المرحلة الثانوية.
2.نواب الكتلة/ د. األس��طل والعبادس��ة 
وأبو دقة يهنئون العقيد المشوخي بتوليه 

منصب مدير شرطة المحافظة برفح.
نقي��ب  تس��تقبل  الش��نطي  3.النائ��ب 
المعلمين بالمحافظة وتش��يد بدورها في 

الدفاع عن حقوق المعلمين.
4.ن��واب الكتل��ة د. األس��طل وأب��و دقة 

يتفقدون بلدية أم النصر برفح.
5.د. يون��س األس��طل يزور جمعي��ة دار 
القرآن الكريم برفح ويشيد بدورها في بناء 
الجيل اإلسالمي وتخريج الحفاظ والوعاظ، 
ويش��ارك بلقاء آخر للوعاظ نظمته أوقاف 
رفح بحض��ور مجموعة من الوعاظ ويدعو 
لتفعيل دور األئمة والوعاظ ورفع كفاءتهم.

6.النائب��ان د. س��المة و د. الجمل يزوران 
لجن��ة زكاة النصيرات ويش��يدان بأدائهم 

في إعانة الفقراء من أبناء شعبنا.
7.النائب د. يونس األس��طل يلقي كلمة 
خ��الل لق��اءًا نخبوي��ًا بحضور أولي��اء أمور 

الطالب ومعلمات مدرسة شهداء رفح.
8.النائ��ب د. الجم��ل يس��تقبل أ. محمود 
عيس��ى رئيس لجنة الغارمي��ن ويتباحثان 
في حلول مش��اكل المواطني��ن الغارمين 

بالمحافظة.
العبادس��ة  أ.يحي��ى  الكتل��ة  9.ن��واب 
ود.خمي��س النج��ار وأ.يون��س أب��و دقة 
يهنئون المقدم الجعبري بتسلمه منصب 

مديرًا لشرطة خان يونس.
10.نواب المحافظة الوس��طى يستقبلون 
وفدًا من جمعية واعد ويش��يدون بدروها 

في خدمة األسرى وذويهم.
11.ن��واب الكتل��ة بالمحافظة الوس��طى 
يستقبلون رئيس بلدية الزوايدة ورئيس 
بلدية البريج ويبحثون جملة من القضايا 
التي تخ��ص المواطنين، ووف��دًا آخر من 

شرطة المرور بالمحافظة.
12.ن��واب الكت��ل بالمحافظة الوس��طى 
يش��يدون ب��دور المعلم في بن��اء األجيال 
الواعدة خ��الل مش��اركتهم باحتفال يوم 
المعل��م بمديري��ة التعلي��م بالمحافظ��ة 

الوسطى.
13.النائب نعيم تس��تقبل وفدا من األمن 
والحماية وتشيد بأدائهم في إدارة وحماية 

الشخصيات.
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كتلة التغيير واإلصالح

نواب التغيير واالصالح بمحافظة غزة يزورن عوائل شهداء انتفاضة القدس 

نواب الضفة الغربية يزورون أهالي شهداء انتفاضة القدس وأسرى محررين

النائبان األشقر وشهاب يشيدان بأداء  وجهود قوات األمن الوطني   

عربوا عن ت�صامنهم مع عائلة  ال�صهيد ا�صحاق ح�صان الذي قتل بر�صا�س اجلي�س امل�صري

النائب حاليقة تت�صامن مع ال�صرى املقطوعة رواتبهم 

نش��اطات نواب كتلة التغيير 
غزة..  بمحافظ��ات  واإلصالح 

ديسمبر 2015

**في سطور**

زار نواب كتلة التغيير واالصالح مبحافظة غزة عوائل ش��هداء 
انتفاضة القدس في منطقتي ش��رق و جنوب غزة، وضم وفد 
الن��واب كال من النائ��ب د.مروان أب��ور راس والنائب محمد فرج 

الغول، والنائب أ. جمال نصار، وعدد من قيادات حركة حماس.
وش��ملت جولة الزيارات عائلة الشهيد حس��ام دولة، وعائلة 
الش��هيدة األم نور حس��ان ، وعائلة الش��هيدين يحيى كريرة 

زار ن��واب كتلة التغيير واالص��الح مبحافظات 
الضفة الغربية خالل ش��هر ديسمبر املاضي ، 
عوائل شهداء انتفاضة القدس وعوائل أسرى 
محرري��ن ف��ي مختل��ف محافظ��ات الضفة 

الغربية .
وشملت زيارتهم عائلة األسير محمد الدحلة 
من بيتونيا ، وعائلة األس��ير محمد رومانة من 
مدينة البيرة ، وعائلة األس��ير عمرو أبو غوش 
م��ن مدين��ة الطي��رة ، وعائل��ة األس��ير ماهر 
داليش��ة من مخي��م اجللزون قض��اء رام اهلل ، 
كما وزار النواب االسير احملرر محمد العوري في 

مدينة البيرة بعد اعتقال دام 18شهر...، فيما 
زاروا أهالي الش��هداء ف��ي مدينة قطنا قضاء 
الق��دس ، كم��ا ش��ارك النواب في اس��تقبال 
األس��ير احملرر سائد ابو البهاء على حاجز عوفر 

في بيتونيا بعد اعتقال دام 15 شهر.
ف��ي س��ياق آخ��ر ش��اركت النائ��ب س��ميرة 
حاليقة ف��ي الوقفة التضامنية مع األس��رى 
احملررين املقطوع��ة رواتبهم من قبل احلكومة 
الفلس��طينية، وعب��رت عن رفضه��ا املطلق 
لهذه السياس��ة التي تنتهجها السلطة في 

رام اهلل بحق األسرى في سجون االحتالل .  

األش��قر  م.إس��ماعيل  النائب��ان  اس��تقبل 
ود.محمد شهاب قائد الكتيبة اخلامسة في 
جه��از األمن الوطني الرائد محمود الغرباوي 
والرائ��د خالد صقر رئي��س عمليات الكتيبة 
وق��ادة املواقع واإلدارات في الكتيبة، وأش��ادا 
بأدائهم وجهودهم ودورهم في حفظ األمن 

واألمان واحلدود الفلسطينية .
وأش��اد النائبان بجهود ق��وات األمن الوطني 
املبذول��ة ف��ى حماية احلدود الفلس��طينية 
وتدريب وتأهيل ضباط الداخلية وإعداد جيل 
التحري��ر ، وأكدوا أن األم��ن الوطني أثبت أنه 

احلصن احلصني واحلامي الراس��خ للخطوط 
احلدودية،  وقد بات العدو يحس��ب حس��اباً 
آخ��ر بعد أن كان يتعامل م��ع األمن الوطني 
الس��ابق بواقع التنس��يق والتع��اون األمني 
وأصبح اآلن الظهر احلامي للمقاومة في غزة

بدوره أعرب النائب م.إس��ماعيل األشقر عن 
ثقته باألمن الوطني.

وأكد األشقر أنهم مدعاة للعز والفخر الذين 
قدموا أروع األمثلة ف��ي مجابهة أعداء اهلل 
اليهود وحفظ أمن وطنهم وأبناء شعبهم .

وزي��اد ش��رف بحي ال��درج ، وعائلة الش��هيد محم��ود حميد 
بالشجاعية.

وأش��اد النواب خالل زياراتهم بتضحيات الش��هداء ، مؤكدين 
على االستمرار في نهج املقاومة حتى دحر االحتالل عن أرضنا 

ومقدساتنا. 
وفي خت��ام الزيارات قدم النواب وقي��ادة حركة حماس مكرمة 

بقيمة خمسة  آالف دوالر لكل عائلة شهيد .
في س��ياق آخر قدم  وفد من النواب التعازي لعائلة الش��هيد 
اسحاق حسان الذي استشهد برصاص اجليش املصري ، وعبروا 
عن استنكارهم لقتل الش��هيد حسان بدم بارد ، معربني عن 

تضامنهم مع عائلة الشهيد.

نواب التغيير واالصالح بمحافظة الوسطى يهنئون الوكيل أبو ماضي واللواء أبو نعيم 

هنأ ن��واب الكتلة في احملافظة الوس��طى د. كام��ل ابو ماضي 
وكيل وزارة الداخلية واألمن الوطني مبناسبة حصوله على درجة 
الدكت��وراه ، كما هنئوا اللواء توفيق ابو نعيم مبناس��بة تعيينه 

مديرا عاما لألجهزة األمنية بوزارة الداخلية واالمن الوطني .
وض��م وفد النواب النائب س��الم س��المة والنائب عبد الرحمن 

اجلمل وقيادة حركة حماس باحملافظة. 

وأعرب النواب عن تهنئتهم وثقتهم وتقديرهم للواء أبو نعيم 
، متمنني ل��ه دوام التوفيق والتطور ف��ي االداء األمني لألجهزة 

األمنية في قطاع غزة  وفي املنظومة األمنية بشكل خاص.
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كتلة التغيير واإلصالح

ش��ارك ن��واب كتلة التغيير واإلصالح ف��ي محافظات قطاع غزة أبناء الش��عب 
الفلسطيني إحياء الذكرى ال� 28 النطالقة حركة حماس خالل املهرجانات التي 
أقيمت في كافة محافظات قطاع غزة، حيث  أكدت كتلة التغيير واإلصالح في 
بيان أصدرته في ذكرى االنطالقة أن حركة حماس في عامها الثامن والعش��رين 

هي أقرب إلى حتقيق وعد التحرير . 
ون��ص البيان : »  متضي حركة املقاومة اإلس��المية حماس ف��ي ذكراها الثامنة 
والعش��رين وهي جتس��د اإلرادة الصلبة والعزمية الوثابة وتش��ّكل امت��داداً إلرث 
جهادي طويل خاضه أبطالها ف��ي مقارعة االحتالل البريطاني الصهيوني منذ 
عق��ودٍ طويلة وما زالت على ذات الدرب متمس��كة باحلق��وق والثوابت ومتجذرة 
مع ش��عبها ف��ي أعماق األرض وه��ي ترقب حلظة التحرير املرتق��ب لكامل أرض 

فلسطني.تأتي ذكرى حركة حماس هذا العام متزامنة مع انتفاضة القدس، التي 
شكلت خيار ش��عٍب بأكمله، وحماس تؤكد على استراتيجية املقاومة الثابتة 
ف��ي حترير أرضنا من براثن املغتصبني الصهاينة في داللة على أن طريق انتفاضة 
القدس الذي هو امتداد للمسيرة الثورية التاريخية لشعبنا بدءاً من ثورة البراق 
هو الطريق الذي يوّحد ش��عبنا ويحقق أهدافه وغاياته بعد أن فّرقته مش��اريع 

التسوية وفشلت في حتقيق أهدافه.
تأت��ي ذكرى حركة حماس له��ذا العام واملؤامرة ما زال��ت تتعاظم على قضيتنا 
العادلة ومش��روع املقاومة، لكّن ش��عبنا اليوم أكثر إميان��اً والتفافاً حول خياره 
اجلهادي، والذي تشكل حركة حماس رأس حربته وأكثر ثقًة بقرب حلظة التحرير 
املرتقب بإذن اهلل، وأن هذا الكيان الصهيوني ال مستقبل له فوق أرض فلسطني.

تفقد نواب كتلة التغيير واإلصالح في محافظة شمال غزة املستشفى 
األندونيسي الذي افتتح منذ أيام لتقدمي اخلدمة الصحية للمواطنني في 

محافظة شمال غزة.
وضم وفد النواب كالً من النائب أ.مش��ير املصري ود.يوس��ف الش��رافي 
ود. عاط��ف ع��دوان ود.محم��د ش��هاب، لالط��الع على طبيع��ة وآليات 
العمل ومدى جهوزية الطواقم الطبية داخل املستش��فى األندونيسي 
الستقبال املرضى املواطنني، حيث قاموا بجولة على جميع األقسام في 

كافة التخصصات الطبية املوجودة.
وأكد د. ش��هاب أن املستشفى يشمل العديد من التخصصات الهامة 
ويحتوي على أجهزة طبية متطورة من شأنها تقدمي خدمة طبية أفضل 

للمواطن الفلسطيني.
وعب��ر وفد النواب ع��ن بالغ ش��كرهم وتقديرهم ألندونيس��يا حكومًة 
وشعباً على دعمهم للشعب الفلسطيني في القطاع الصحي وأثنوا 
على جهودهم املتواصلة في دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني في 

ظل استمرار احلصار املفروض على قطاع غزة.

نواب التغيير واإلصالح يشاركون في إحياء الذكرى ال� 28 
نواب التغيير واإلصالح شمال غزة النطالقة حركة حماس 

يتفقدون المستشفى اإلندونيسي 

خالل لقاء عقدته كتلة التغيري وال�صالح لبحث الأزمة يف غزة 

الفصائل تطالب حكومة الحمد هلل بتحمل مسؤولياتها وتحييد الصحة عن التجاذبات السياسية

رئي�س ونواب كتلة التغيري والإ�صالح  خالل اإحياء  الذكرى ال 28  لإنطالقة حما�س 

عق��دت كتلة التغيي��ر واإلص��الح البرملانية لقاءا 
فصائلياً شارك فيه ممثلو الفصائل الفلسطينية 
في قطاع غزة ملناقشة أزمة الصحة املتفاقمة في 
قطاع غزة، بحضور وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو 
الريش وممثلني عن اإلدارات العامة في وزارة الصحة 
الفلس��طينية في قط��اع غزة، وس��ط مطالبات 
فصائلية للحكومة بتحمل مس��ؤولياتها وحتييد 

أزمة القطاع الصحي عن التجاذبات السياسية.
وفي بداي��ة اللقاء أكد النائ��ب محمد فرج الغول 
أمني س��ر كتلة التغيي��ر واالصالح أن ه��ذا اللقاء 
عق��د انطالقا من واق��ع املس��ؤولية واألمانة ومن 
منطلق حرص الكتلة الشديد على معاجلة أزمات 
قطاع غزة ال سميا األزمة األبرز فيها أزمة الصحة 

املتفاقمة في قطاع غزة . 

حقيقة الأزمة
وناق��ش املش��اركون ف��ي اللق��اء أزم��ة الصح��ة 
املتفاقمة في قطاع غزة، حيث استعرض د.يوسف 
أبو الريش وكيل وزارة الصحة بغزة حقيقة االزمة 
الصحي��ة عل��ى كاف��ة األصع��دة ال س��يما على 
صعيد األدوية واملس��تهلكات الطبي��ة واخملتبرات 
واالحتياج��ات، وعل��ى صعي��د ال��كادر البش��ري 
واس��تجالب الوفود الطبية وأزمة الوقود وشركات 
النظاف��ة وأزم��ة البنية التحتية وأزم��ة النفقات 

التشغيلية والتطويرية. 
وطالب د.أبو الريش احلكومة الفلس��طينية ووزارة 
الصحة برام اهلل بالعمل على توفير 1100 وظيفة 

اس��تداركية للصح��ة وتوفي��ر مخصص��ات مالية 
لصالح مصاريف الوقود وش��ركات النظافة، وتوفير 
موازنة تش��غيلية لتغطية االحتياجات اليومية في 

الوزارة في قطاع غزة .  
م��ن جهته أك��د خالد البط��ش القي��ادي في حركة 
اجلهاد اإلسالمي منسق القوى الوطنية واإلسالمية 
في مداخلة له أن األزمة سياسية بامتياز وأن حكومة 
احلم��د اهلل ووزي��ر الصحة الفلس��طيني تقع عليه 
مسؤولية القيام بالدور املطلوب جتاه الواقع الصحي 
في قطاع غزة، مطالباً الفصائل الفلسطينية برفع 
مذك��رة وتوصيات لتقدميه��ا لوزير الصح��ة ورئيس 

الوزراء ملعاجلة القضايا الصحية في قطاع غزة. 

ل حتتاج لتاأخري
وأوض��ح البط��ش بأن أزم��ة الصحة في قط��اع غزة 
ال حتتاج إل��ى تأخير ، داعي��اً الفصائل بالضغط على 
احلكومة إلنقاذ الوضع الصحي في قطاع غزة وتوفير 

كافة االحتياجات الالزمة . 
م��ن جهته طالب صال��ح ناصر القي��ادي في اجلبهة 
الدميقراطية بتحييد اخلدمات الصحية عن التجاذبات 
السياسية، مشدداً على ضرورة استمرارية التواصل 
م��ع احلكومة للوص��ول إلى نتائج وخط��وات عملية 

إلنهاء ازمة الصحة . 
وأك��د القيادي في اجلبهة الش��عبية جميل مزهر ان 
ازمة الصحة في قطاع غزة هي مش��كلة حقيقية ، 
داعيا إلى ضرورة البحث عن طرق حللها وتعزيز صمود 

شعبنا . 

�صيا�صية بامتياز
من جهته أكد د.عائد ياغي القيادي في حركة املبادرة 
الوطني��ة أن مش��كلة الصحة سياس��ية بامتياز ، 
مطالب��اً بتفعي��ل اللجنة الصحي��ة احلكومية حلل 
مش��كلة الصح��ة ، وممارس��ة الضغ��ط عل��ى وزير 

الصحة واحلكومة حلل هذه االزمة . 
وفي نهاية اللقاء أجمع ممثل��و الفصائل على ضرورة 
العمل فوراً دون تأخير بالضغط حلل مشكلة الصحة 
ف��ي قطاع غزة واحلد م��ن تفاقمها قبل حدوث كارثة 
حقيقية، وضرورة أن تأخ��ذ الفصائل دورها احلقيقي 
في معاجلة هذه األزمة وإلزام احلكومة مبسؤولياتها .

تو�صيات هامة 
وعب��روا عن ش��كرهم لوزارة الصح��ة على صمودها 
وإدارتها لألزمة في ظل احل��روب واحلصار، كما وأكدوا 
خالل توصيات اللقاء أن تفاقم أزمة الصحة في قطاع 
غ��زة ينذر بخطورة بالغة على قدرة وزارة الصحة في 
تلبية االحتياجات الصحية ملا يزيد عن 1.9 مليون من 
س��كان القطاع ويهدد حياة الكثير من املرضى داخل 
املستش��فيات باخلطر ، ف��ي ظل العدوان املس��تمر 
على ش��عبنا وغياب أي حلول جذرية لألزمة من قبل 
حكومة التوافق الوطني واإلغالق املس��تمر للمعابر 
التي يتحكم به��ا االحتالل، وكذلك إغالق معبر رفح 
البري املرتبط بجمهورية مص��ر العربية وما يتكبده 
القطاع في احتياجاته اإلنس��انية والصحية وحركة 
املس��افرين من املرضى وإدخال األدوية واملس��تلزمات 

الطبية.
وشددوا على ضرورة جتنيب أزمة الصحة التجاذبات 
السياس��ية واعتبارها أزمة إنس��انية ، ومطالبة 
حكوم��ة التواف��ق باتخاذ خطوات ج��ادة وعاجلة 
إلنهاء كافة أزمات القط��اع الصحي بقطاع غزة 
وفي مقدمتها أزمة األدوية واملستهلكات الطبية 
وااللت��زام بالتوريد الش��هري واملنتظم خملصصات 
غ��زة وتوفي��ر اإلحداثي��ات الوظيفي��ة الضروري��ة 
املطلوب��ة ، وضرورة الدعم االس��عافي والس��ريع 
للقط��اع الصح��ي في قط��اع غزة بش��كل دوري 

وبشتى الطرق.
كم��ا أوصى ممثلو الفصائل عل��ى ضرورة مطالبة 
جمهورية مصر العربية بفتح معبر رفح بش��كل 
عاجل وف��وري أمام حركة املرض��ى ، وإعادة النظر 
بكشوف التأمني الصحي وتنقيتها ممن ال يحتاجون 
إعفاء وحملة من الوزارة لشرح الوضع والبحث عن 
احللول.، كما ودعوا املستنكفني للعودة للعمل في 
وزارة الصح��ة ، وصياغة مذكرة باس��م الفصائل 
حول متطلبات الوزارة في غزة إلى رئيس احلكومة  
ووزير الصحة ومطالبتهم بتحمل مسؤولياتهم 
جتاه غزة وبخاص��ة في القطاع الصحي ، وتفعيل 
اللجن��ة املش��كلة من وزي��ر الصح��ة وإعطائها 
الغطاء السياسي حلل املش��اكل الصحية بغزة، 
وأخيراً بل��ورة مبادرة برملانية م��ن الكتل والقوائم 
البرملاني��ة إلنهاء االنقس��ام وحتقي��ق الوحدة بدًء 

بتفعيل اجمللس التشريعي.

�صكروا اأندوني�صيا على دعمها


