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أكدته حلقة نقاشية بمقر المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية بمشاركة فقهاء وأطباء

ً ال يجوز شرعاً استئصال أرحام املعاقات ذهنياً خوفاً من االعتداء عليهن جنسيا
ليلى الشافعي

بناء علــى ما تلقته املنظمة 
اإلســامية للعلوم الطبية من 
العديد من االتصاالت التلفونية 
والرسائل املكتوبة التي تستفسر 
عن حكم استئصال أرحام بنات 
معاقات إعاقة عقلية كبيرة خوفا 
من االعتداء اجلنسي عليهن من 
حيــث احلل واحلرمــة، نظمت 
املنظمة حلقة نقاشــية في مقر 
املنظمــة فــي منطقــة الصباح 
الصحيــة، وشــارك فيها علماء 
الفقه وأساتذة الطب واستمرت 
احللقة النقاشــية الى أكثر من 
أربــع ســاعات، وشــارك فيهــا 
النشــمي،  كل مــن: د.عجيــل 
د.خالد املذكور، د.عادل الفاح، 
د.محمــد عبدالغفار الشــريف، 
د.يوســف الشــراح، املستشار 
العيســى، د.صــاح  عبــداهلل 
العتيقي وكيــل وزارة الصحة 
ســابقا، د.علي السيف، د.أحمد 
رجائي اجلندي، ود.عبدالرحمن 
العوضي  العوضي ود.صديقة 
ود.فاطمــة الكنــدري، ود.وليد 
فهد اجلسار، حيث أجمع علماء 
الفقــه وعلمــاء الطــب على أال 
يجوز اســتئصال أرحام بنات 
معاقات أو غير معاقات بعد أن 
حتدث األطباء عن وظيفة الرحم 
وأهميته، وبينوا خطورة عملية 
استئصال الرحم على املريض، 
وأجابوا عن تساؤالت حول: هل 
التخلف العقلي الشــديد يتيح 
جلراح النساء أن يستأصل الرحم 
خاصة أن املعاقة لم يؤخذ رأيها 
وأن الرحم غير مصاب مبرض 
وال يســبب لها أي مشــكات؟ 
وهــل التخلف العقلي الشــديد 
يبيــح للوالدين أن يتخذا قرار 
اســتئصال الرحــم نيابــة عن 
املعاقة؟ وكيف يتم اتخاذ القرار 
احلر املستنير في هذه احلالة؟ 
وهل ميكــن أن تتحول املوافقة 
إلى ذريعة فيما بعد الستئصال 
الكلى أو غير ذلك من األعضاء؟ 
وما أنسب وآمن وأسهل طريقة 

ملنع احلمل؟
وفــي ذلــك قالــت د.فاطمة 
الكنــدري استشــاري النســاء 
والتوليــد مبستشــفى الوالدة: 
انــه ال يباح اســتئصال الرحم 
للمعاقــة ذهنيا أو جســديا اذا 
كان الرحم سليما، أما موضوع 
اخلوف من االغتصاب فاألصل 
حمايتها من قبل أسرتها من أي 
استغال جنســي، وأما اذا كان 
هذا االستئصال بحجة العناية 
بنظافــة املعاقــة الشــخصية 
والتــي ال تســتطيع القيام بها 
إلعاقتها ســواء من االستحمام 
أو االســتنجاء أو خال الدورة 
الشــهرية، فهذه مسؤولية األم 
واألهل، وعليهم التحمل والصبر 
واحتســاب األجر وانه ال مبرر 
للقيــام بهذه العملية مادامت ال 
يوجــد عليها خطــر من وجود 
الرحــم ألي مرض، واألصل هو 
حمايــة البنــت، معوقة أو غير 

معوقة، مشيرة الى أن النظافة 
مبــررا  ليســت  الشــخصية 

الستئصال الرحم.
وحول خطورة اســتئصال 
الرحــم أكدت د.فاطمة الكندري 
ان العملية لها مخاطر ممكن ان 
تسبب مضاعفات ما بعد العملية 

مثل اي عملية جراحية.

بدائل حديثة
وأكــد د.وليد فهد اجلســار 
االســتاذ بكليــة الطــب انــه ال 
يجوز استئصال اي عضو سليم 
بالنسبة للمعاقة او غير املعاقة، 
واالصــل احملافظــة عليها وما 
ينطبق على كامل العقل كغيره 
املصاب بإعاقة مهما كانت، اما اذا 
كان الرحم مصابا مبرض ال ميكن 
عاجه فنعم يجب ازالة الرحم، 
اما حاالت التخلف العقلي الشديد 
فهي حتتاج الى طبيب نفســي 
يقيم احلالة ذهنيا إلبداء الرأي 
عن مدى شدة االعاقة الذهنية، 
وايضا مهما كانت درجة االعاقة 

ال يجوز استئصال الرحم.
ويرى د.اجلسار ود.فاطمة 
الكندري امكانية تفادي اعراض 
ما قبل الــدورة بإعطاء املعاقة 
ادوية معينة ملنع مشاكل الدورة 
وضمان حدوثها ثاث مرات في 

انه غير مقتنــع بنقل رحم من 
مريضة الى اخرى وكل شــيء 
له مخاطر، كما ان زراعة الرحم 
غير معترف بهــا كبديل طبي، 
واملرأة ميكنها ان تعيش بدون 
رحم، ولن تفقــد حياتها ان لم 
يكن لديها رحم، فحياتها عادية 
تعيش وتتزوج، فقط لن تنجب، 
كما ان عدم وجود الرحم ليس 
له تأثير على الرغبة اجلنسية.
وتقــول د.صديقــة في هذا 
السياق: هناك حاالت وراثية ال 
تأتيها الدورة الشهرية وحتمل 
جســما كله انوثة وشــكا مثل 
املانيكان ونكتشــف انها ليس 
عندها رحم، وفــي هذه احلالة 
ميكــن ان ينقل لهــا رحم. ورد 
د.وليد بأن اشكال هؤالء املانيكان 
ليس لديهم رحم وال تأتيهم دورة 
شهرية وهم اصا جيناتهم ذكور 
ولكــن شــكلهم انــاث ولديهــم 

خصيتني ولكن داخل البطن
وحول حتديــد مدى إصابة 
املريض بالتخلف العقلي أكدت 
د.العوضي ان املصابني بالتوحد 
او الداون او الشلل الدماغي نسبة 
الذكور لإلناث من 4 الى ١ او من 
3 الــى ١، فاألكثريــة هم الذكور 
والبد من وجود عدد ٢ من أطباء 
الوراثــة و٢ من أطبــاء النفس 

السنة، بدال من كل شهر، ووافقت 
رئيسة مركز االمراض الوراثية 
ورئيسة جمعية الداون د.صديقة 
العوضــي على آراء د.اجلســار 
ود.الكندري بأنه ال اســتئصال 
للرحم وامنا اســتخدام الطرق 
اجلديــدة مــن تنــاول حبــوب 
لتقليص مرات الدورة الشهرية 
الى 3 أو 4 مرات  في السنة او اخذ 
لصقة حتت اجللد او ابرة ايضا 
حتــت اجللد، وقالــت: ال اوافق 
مادام الرحم سليما ١٠٠%. واكدت 
العوضي ان صبر األم على ابنتها 
او ابنها املعوق مضاعف عن األم 
التي يكون ابنها او ابنتها معافني 
وسليمني، وكلما اعتنت بابنها 
زاد اجرها عنــد اهلل، فتعاملي 
أيتها األم برضا وتسليم وصبر 
على الباء، وعلى األم ان تعلم 
جيــدا ان من احــب االعمال الى 
اهلل عز وجل ما فيه من رعاية 
الضعيف واحلنو عليه والسعي 

معه لتجاوز ما ابتلي به.
وفي مداخلة للدكتور وليد 
بخصــوص نقل االعضــاء من 
جسد الى جسد، قال انه ال يتم 
ذلــك اال ان يعرض هذا العضو 
حياة املريض للخطر مثل زراعة 
الكلى او القرنية والقلب، وردا 
على ســؤال زراعــة الرحم، اكد 

لتحديد هــل اإلصابة بالتخلف 
متوسطة او شديدة.

وزاد د.اجلســار انه اذا كان 
ال توجد مشــاكل في الرحم فا 

مبرر الستئصاله.
وحول وجود بدائل اخرى عن 
االستئصال قال د.اجلسار: هناك 
ربط املبايــض، فإذا وجد مبرر 
طبي كمن تكــون والدتها كلها 
قيصرية او تكون لديها الكثير 
من االوالد وتريد ان تكتفي بهذا 
العدد، واالصل حماية االسرة.

وأكد اجلسار ان وجود فرد 
مصاب ذهنيا في عائلة هو ابتاء 
مــن اهلل وهــذا ال يبيــح لألهل 
إهماله او القيــام بعملية إزالة 
الرحم دون مبرر غير خوفهم من 
االغتصاب فأين هم من العناية 
بهذه االبنة؟ ومن ناحية النظافة 

الشخصية للبنت وحمايتها.

تجارة أعضاء
وعّلق د.يوسف الشراح حول 
قرار الوالدين في استئصال رحم 
ابنتهما املعاقة؟ قال: انها ليست 
قضية احلمل فقط ولكن التبعات 
لذلك وما يحــدث للوالدين من 
الوالدين رعاية  مشاكل ومهمة 
ابنتهما وليس استئصال جزء 
مــن جســدها، مشــيرا الــى ان 
املوضــوع لــه أكثر مــن جانب 

قانوني وشرعي ونفسي.
وقال د.عبدالرحمن العوضي: 
لو قــرر االب واالم اســتئصال 
الرحــم فابد لهما من أخذ حكم 
من احملكمة، وفي حالة اذا كان 
هناك مرض خطير، مبديا تخوفه 
من ان يتحول األمر الى جتارة 
لألعضاء في حالة املواقعة وهذا 
الرأي ما أيده أيضا د.اجلندي.

وأكد أهمية املوضوع و أنه 
البد من أخذ رأي يرضي اجلميع 
وأخذ هذا الرأي قانونا وشرعا 
وطبيا وأهل املريض للوصول 

الى نتيجة تنفع اجلميع.
وأضاف د.صاح العتيقي ان 
احملكمة ال تفتي إال اذا اغتصبت 
البنــت ملعرفة األب، اما اذا كان 
الرحم سليم ١٠٠% لكن الوالدين 
يريدان حماية انتهما من احلمل 

السفاح.
وفي مداخلة للدكتور اجلسار 
قــال ان قانون الكويت يســمح 
فقط باإلجهــاض في حالة عدم 

وجود رأس للجنني.
وطالــب د.أحمــد رجائــي 

اجلندي بــأن يــرد األطباء من 
ذوي االختصاص على األسئلة 
املقدمة وترســل ألكثر من عالم 
فقــه حتى ال ننحاز ونصل الى 

احلكم الفقهي والطبي.
وقــال د.عادل الفاح األصل 
ان نحميهم ال أن نوفر لهم بدائل 
منع احلمل، وتسائل د.املذكور: 
هــل هنــاك فــي وزارة الصحة 
الئحة او قانون مينع استئصال 
الرحــم بغير مــرض او حلالة 
معاقة ذهنيا او لرحم سليم او 
اخلوف من االعتداء عليها؟ وهل 
في وزارة الصحة قانون مينع 
إجــراء العملية حتــى لو كانت 
معاقة ذهنيا او متخلفة عقليا؟ 
هــل الطبيب يجري العملية ان 

يتقيد باللوائح والقوانني؟
وأجابــت د.صديقــة بأنه ال 
يوجد إال قانون واحد بأن يتزوج 

أو ال يتزوج.

توصيات فقهية
قال د.خالــد املذكور، انه اذا 
كانت الرغبــة في اجراء عملية 
انتــزاع الرحــم حمايــة للبيت 
وتخوفــا من االعتــداء فعليهم 
اتباع الوسائل االخرى كالدواء 
واللصقة التي ذكرت من االطباء، 
مشــيرا الى ان اي انسان سليم 
يجــري عمليــة جراحية ميكن 
ان يتعــرض لتوابــع ونتائــج 
مترتبــة علــى العملية، ويبقى 
اجلانب القانوني والنفسي في 
هذه القضية، مؤكدا ان املسألة 
واضحة طبيا وفقهيا ويحتاج 
االمر الى تشريع ينظم هذا االمر 
حتى ال تكون جتارة الستئصال 
الرحــم او التعــرض الخطــار 
صحية، مشيرا الى انه البد من 
وجــود قانون او تشــريع لهذا 

املجال.
وفيما يتعلق برعاية االسرة 
للمعاقــني، اوصــى د.املذكــور 
بضرورة رعاية االسرة البنائها 
املعاقــني ذكــورا او اناثا وعدم 
االهمال من الوالدين لهما واحلث 
على الثواب، وايضا اذا اصيب 
الوالدان باخلــرف او االمراض 
فــي كبرهمــا فاعتنــاء االوالد 
بهمــا واجب، واذا كان املعاقون 
في مصحة فأوصــى د.املذكور 
باحملافظــة عليهــم واالهتمــام 
بهم حتــى ال يتعرضــوا ليس 
للمعاشرة اجلنســية املباشرة 
بل غير املباشرة من اللمس او 

التحســس في اماكن التلذذ من 
ذوي النفوس املريضة.

وعن حكم اجهاض املعاقة او 
الســوية اذا كان احلمل مشوها 
خلقــة او معاقــة عقليــا، قــال 
د.املذكــور: يســتوي في احلكم 
اجهاض املعاقة عقليا او السوية 
في اسقاط احلمل اذا كان احلمل 
قد بلغ ١٢٠ يوما ال يجوز اسقاطه 
ولو كان التشخيص الطبي انه 
مشوه اخللقة اال اذا ثبت بتقرير 
جلنة طبية من االطباء الثقات 
املختصــني ان بقــاء احلمل فيه 
خطر مؤكد على حياة االم فعندئذ 
يجوز اسقاطه سواء مشوها ام ال.

وتساءل د.املذكور: ما نسبة 
مــن يريــدون إجــراء عمليــة 
اســتئصال االرحام لبناتهم في 
الكويت؟ واذا كانت املعاقة في 
مصحة وليست مع األسرة، كذلك 
اجلهة التي تراقب األمر هل هي 
نسبة ١% ام هي ظاهرة ام مجرد 
التخوف من االعتداء عليها، البد 

من ضبط املسألة.
وحتــدث د.عجيل النشــمي 
عن مفهوم »نقل الرحم«، وعن 
الداعية الســتئصال  االســباب 
رحــم املعاقة ســواء حلمايتها 
من االعتداء اجلنسي ثم احلمل 
وما يجره على العائلة من عار 
ومشــاكل، أو كان بســبب مــا 
يتحمله االهل في متابعة ابنتهم 
فتــرة الــدورة الشــهرية لعدم 
قدرتها على التصرف، واكد ان 
هــذه تبريرات باطلة، وقال انه 
اثناء الدورة الشــهرية للمعاقة 
على االهل رعايتها وهذا واجب 
شرعي مثل رعاية الوالدين عند 
الكبر، مؤكدا ان استئصال رحم 
املعاقة ال يجوز شرعا حتت اي 
مبرر، ويدخل في دائرة االبتاءات 
التــي يؤجر عليهــا الناس عند 

الصبر.
او  الوالدين  وحول نيابــة 
االهل في طلب اجراء العملية، 
اكد د.النشمي انه ال يجوز كما 
ال يجب ان جنيبهم للجراحة اال 
ان تكون هذه اجلراحة مأذونا 
فعلها شــرعا وليــس من حق 
الولــي او غيره مــن االهل ان 
يأذنوا او يوقعوا اقرارا الجراء 
العملية وال مــن حق املعنيني 
في املستشــفى من االطباء ان 
يســتجيبوا لهذا الطلب، فهو 
محرم شــرعا ومطلقــا للمرأة 

السوية واملرأة املعاقة.
ولفت الى ان العملية فيها 
انتهاك النسانية املعاقة واعتداء 
على حقها في الرعاية الطبية 
االخاقية والتي هي من حقوق 
االنسان املتعارف عليها دوليا.
واوصى د.النشمي بحرمة 
اســتئصال رحم املرأة املعاقة 
وان االصــل املقرر شــرعا هو 
احلرمــة، وال فارق بينها وبني 
املــرأة العاقلة ما لم تكن هناك 
ضرورة مثل ازالة مرض خبيث 
يجب اســتئصاله او استدعته 
حاجة طبية راجحة جتعل من 

بقائه ضررا بصحتها.

)قاسم باشا(املستشار عبداهلل العيسى ود. علي السيف ود. عبدالرحمن العوضي واملستشار صالح العتيقي ود. عجيل النشمي ود.احمد رجائي اجلندي  د.عادل الفالح ود.خالد املذكور  ود.محمد الشريف ود.يوسف الشراح 

د.صديقة العوضي ود.فاطمة الكندري والزميلة ليلى الشافعي

النشمي: استئصال 
الرحم محرم شرعًا 

وال يجوز إسقاط 
احلمل إذا بلغ 120 

يومًا إال إذا ثبتت 
خطورته على حياة 

األم

املذكور: نحتاج 
إلى تشريع واضح 

لتنظيم األمر حتى 
ال يتحول إلى جتارة 

أعضاء

العوضي: 
»املانيكان« حالة 
وراثية ليس لديها 

رحم وجيناتها 
ذكورية وشكلها 

أنثى

الكندري: األصل 
حماية الوالدين 
البنتهما املعاقة 

وال ُيباح استئصال 
الرحم إن كان 

سليماً

4 ساعات من احلوار
أدار حلقة النقاش د.احمد رجائي اجلندي، واستمرت 
احللقة اكثر من 4 ساعات اوصى اجلميع بعدم جواز 
استئصال رحم املعاقة ذهنيا، وتخللت اجللسة 
اقامة صالة الظهر ثم مت النقاش. وحتدثت د.صديقة 
العوضي عن حاالت كثيرة مصابة بالداون، لكنها 
تعامل كاالصحاء، وذلك يعود الى التدريب املستمر 

لهــذه الفئة. كما اكدت د.فاطمة الكندري انها لم 
تصادف طلبــا ألحد اولياء امور املعاقات ذهنيا 
باستئصال رحمهن. واجاب االستاذ بكلية الطب 
د.وليد اجلسار على كل االسئلة املثارة بالتفصيل 
مع االستشهاد باحلاالت الطبية، مشددا على عدم 

املوافقة على اجراء هذه العملية.

إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف أشاد بجهود المبرة
البدير: جهود »اآلل واألصحاب« مميزة لتجلية هدف 

عقدي وتاريخي بأسلوب يتسم بالعلم واحلكمة

ليلى الشافعي

أكد إمام وخطيب املســجد النبوي الشــريف 
الشــيخ صاح البدير ان مبــرة اآلل واألصحاب 
تقوم بجهود جبارة ومميزة لتجلية هدف عقدي 
وتاريخي بأسلوب يتسم بالعلم واحلكمة، والعزو 
الى املصادر الرئيســية مما يقــدم خدمة جليلة 
للمكتبــة اإلســامية والباحثني فــي تاريخ اآلل 
واألصحاب، والباحثني عــن احلقيقة بعيدا عن 
زيادات احملرفني وحتريف الكاذبني، سائا املولى 
القدير ان يكلل جهودهم بالتوفيق والسداد، جاء 
ذلــك اثناء زيارته للمبرة برفقة مؤذن املســجد 
النبوي الشريف الشيخ مهدي بري والوفد املرافق، 
يرافقهم مراقب التوعية االسامية في ادارة الثقافة 
االسامية بوزارة االوقاف والشؤون االسامية 
فاح نهار العجمي، وكان في استقبالهم رئيس 

املبرة د.عبداحملسن اخلرافي واعضاء املبرة.
ورحب د.عبداحملســن اخلرافي بالوفد قائا: 
يشــرفنا اليوم استضافة فضيلة الشيخ صاح 
البدير امــام اجمل بقــاع االرض والوفد املرافق 
له، وهذا شــرف للمبرة ودعم معنوي كبير لها 
وجلميع العاملني بها، كم يســعدنا ويشرفنا ان 
تستمر املبرة في استقبال أئمة احلرمني الشريفني 

وحرصهم الدائم على التعرف على نشاط املبرة 
واهتمامهم بدعم نشر تراث اآلل واألصحاب اثناء 

زيارة بلدهم الثاني الكويت.
وعن جهود املبرة، قال مؤذن املسجد النبوي 
الشريف الشيخ مهدي بري: سررت جدا بإجنازها 
في البحوث والدراسات العقدية وأسأل اهلل العلي 
القدير ان يبارك جهودهم، وقدم د.اخلرافي شرحا 
تعريفيا موجزا عن املبرة وأهدافها وسياســتها 
ومناهجها وبعض من أحدث إصداراتها املقروءة 
واملرئيــة واملســموعة التي القــت إعجابا كبيرا 
والتأييد لدى الشيخ البدير. وفي ختام الزيارة 
تقدم رئيس املبرة د.عبداحملسن اخلرافي بالشكر 
الى فضيلة الشيخ صاح البدير والشيخ مهدي 
بري والوفد املرافق لهما على زيارتهم ملبرة اآلل 
واألصحــاب التي تــدل على تواصــل املبرة مع 
محبيها في كل مكان واحلرص على زيارتها ونشر 
رســالتها، وقد أهدت املبرة إلمام احلرم النبوي 

الشريف نسخة من جميع إصداراتها العلمية.
وجدير بالذكر ان الشــيخ صــاح البدير أّم 
املصلني في صاة الظهر امس االول مبقر املبرة 
بعد ان رفع األذان الشيخ مهدي بري، فكان للمبرة 
عظيم الشــرف أن يعلــو الصوت الرخيم ملؤذن 

املسجد النبوي الشريف بها.

إمام املسجد النبوي الشريف الشيخ صالح البدير ومؤذن املسجد مهدي بري ود. عبداحملسن اخلرافي

خالل وقفة تضامنية نظمتها السفارة مع األسرى الفلسطينيني

طهبوب: مقعد غير دائم للكويت مبجلس األمن 
سند قوي لدعم القضية الفلسطينية

أسامة دياب

أشاد السفير الفلسطيني 
لــدى البــاد رامــي طهبوب 
بدور الكويت الثابت واملؤيد 
والداعم للقضية الفلسطينية 
في مختلف احملافل الدولية، 
الفتا إلى أن حصول الكويت 
على مقعد غير دائم في مجلس 
األمن سيكون مبنزلة سند قوي 
الفلســطينية  القضية  لدعم 
ومختلف القضايــا العربية، 
معربا عن بالغ شكره وتقديره 
للكويت حكومة وشعبا على 
مســاندتهم وتضامنهــم مع 
الفلسطينيني لنيل  إخوانهم 
حقوقهم املسلوبة، وهو موقف 
يعبــر عــن ضمير الشــعب 
الكويتــي وحكومتــه وعلى 
رأسهم صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد. 
 جــاء ذلك في تصريحات 
للصحافيــني علــى هامــش 
التــي  التضامنيــة  الوقفــة 
نظمتها السفارة الفلسطينية 
الفلســطينيني  مع األســرى 
املضربــني عــن الطعــام في 
سجون االحتال اإلسرائيلي 
داخل مبنى الســفارة وسط 
حضور كبير من ابناء اجلالية 
الفلسطينية ومختلف وسائل 
اإلعــام. ولفــت طهبوب إلى 
الفلســطيني  الرئيــس  أن 
محمود عباس سيبدأ زيارته 
الرســمية إلى الكويت األحد 
القــادم تلبية لدعوة صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، موضحــا أن الزيارة 

الطعام، والذي بدأ من السابع 
عشــر من ابريل اجلاري في 
ذكرى يوم األسير الفلسطيني 
بقيادة عضو اللجنة املركزية 
حلركة فتح مروان البرغوثي 
مع اخوانه من قيادات الفصائل 
الفلســطينية وعلى رأســهم 
الرفيق أحمد ســعدات األمني 
العام للجبهة الشعبية لتحرير 
فلســطني وعميــد األســرى 
الفلســطينيني كــرمي يونس 
ومحمود أبو سرور، يعد أحد 
األسلحة التي نواجه بها قيود 
وأغــال النظام اإلســرائيلي 
اجلائر، الفتا إلى أن االسرى 

قرروا ان يخوضوا هذه.
إضــراب  كان  اذا  وعمــا 
األســرى عــن الطعــام بداية 
النتفاضــة ثالثــة قــال إن 
االضراب هو ألسرى يطالبون 
بأبسط حقوقهم التي يحرمهم 
منهــا االحتال اإلســرائيلي 
ومنها على سبيل املثال حق 
وجود هاتف عمومي للتحدث 
الى عائاتهم وخاصة أصحاب 
األحكام الطويلة وحق العاج 
ومتابعة وسائل االعام وحق 
الكتــب والدراســة  إدخــال 
والزيارة والتي هي من أبسط 
حقوق األسرى وبالتالي الهدف 
من هذا االضراب ليس سياسيا 
وإمنــا يهــدف إلــى املطالبة 
باحلقوق املهضومة لألسرى، 
وهي حقوق إنسانية وستكون 
من أول امللفات التي سيناقشها 
الفلســطيني مــع  الرئيــس 
الرئيــس األميركــي خــال 

الزيارة. 

التي ستســتمر يومني تأتي 
في إطار التنسيق املتبادل بني 
البلدين الشقيقني، وخاصة في 
مرحلة ما بعد القمة العربية 
التــي أعادت وضــع القضية 
الفلســطينية على أولويات 
القــادة العرب، الفتــا الى ان 
الرئيس الفلسطيني سيطلع 
صاحــب الســمو األمير على 
آخر املستجدات على الساحة 
الفلســطينية وكذلك الزيارة 
التــي ســيقوم بهــا الرئيس 
عباس الــى الواليات املتحدة 
للقاء الرئيــس األميركي في 

الثالث من مايو املقبل. 
وصــول  موعــد  وعــن 
أول دفعــة مــن املدرســني 
الفلســطينيني إلــى الكويت، 
قال طهبــوب إن بعثة وزارة 
التربية والتعليــم الكويتية 
برئاسة د.فاطمة الكندري قد 
وصلت إلى عمان أمس األول 
وستنتقل إلى رام اهلل لتبدأ 

املقابات مــع املعلمني األحد 
املقبــل وفي حــال مت االتفاق 
معهم ســيلتحقون بأعمالهم 
فــي بدايــة العــام الدراســي 
القــادم، نافيا أن تكون هناك 
أي مشكلة حول الرواتب مع 
املعلمــني الفلســطينيني كما 
أشارت بعض وسائل اإلعام، 
مشددا على أنه لم يتم بحث 
مسألة الرواتب من األساس. 
وبخصوص ما إذا متت مناقشة 
قضية االلتحاق بعائل ألسر 
الفلســطينيني مع  املعلمــني 
وزارة الداخليــة الكويتيــة، 
قال ان األمور واضحة في هذا 
اخلصوص وهذا األمر يخضع 
للقوانــني الكويتية وبالتالي 
بعــد قــدوم املعلــم بإمكانه 
اســتقدام عائلتــه بالطــرق 

القانونية املتعارف عليها.
وأشــار طهبــوب إلــى إن 
إضراب األسرى الفلسطينيني 
فــي ســجون االحتــال عن 

السفير الفلسطيني متوسطا عددا من املشاركني  )شانافاس قاسم(

ال توجد مشكلة 
حول الرواتب 
مع املعلمني 
الفلسطينيني 

بالكويت

إضراب األسرى 
أحد األسلحة التي 

نواجه بها قيود 
وأغالل النظام 

اإلسرائيلي اجلائر


