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 بيان تضامني مع غزة
إن النقابة المستقلة ألطباء القطاع العام انطالقا من مبادئها في الدفاع عن قضايا و حقوق             

سطيني ، و أمام الحرب الممنهجة التي يوجهها الشعوب المستضعفة و نصرة حق الشعب الفل

لفتاكة ا ألسلحةا واعنأ فبمختلالكيان الصهيوني من اجل اجتثاث الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 

 نلكياا رهعتبا ذيلاينية طلفلسا لمصالحةا رارق دبع خاصة، تعتبر أن هاته المعركة مخطط لها ، 

ل و سائولا فبمختل هاطسقاب إيج و التيينية طفلسلا نيةوطلا ةطللسل رتغتف ال يمةرج نيولصهيا

 مةولمقاا على ءسانحة للقضا صةرلفبكل المخططات المصطنعة ، خصوصا بعد أن أصبحت ا

 بيرلعا ملعاا رأيلا لنشغاا ببسب، نيةولصهيا دارةلإل ينيطلفلسا بلشعا عخضاوإ ينيةطلفلسا

 على مالظلا رلحصاا رثاأ ببسبو ، بيةرلعا تلساحااتمأل  لتيا روبلحوا تعارابالص ليدولوا

.فصائلها  ضبعو ينيةطلفلسا مةولمقاا زلعت الومحا ببسبو ، زةغ  

ما علينا إال أن  , أمام هاته الهجمة الصهيونية الشرسة والتي تعتبرجريمة ال انسانية بكل المقاييس 

 نيطفلس أرض ومعم فيو ، زةغ في ينيطلفلسا بلشعء ابناأ لىإ زازالعتا ربمشاع كأطباءجه نتو

 هو رييج ما لك في ملؤلما ، إال أننيولصهير امادلا لةآ جهو فيد يدج نم ودهمصم على ،

، و انتظار موقف جهاز محتشمة  تناإدا علىو الذي لم يزد  ، المتواطئ بيرلعا سميرلا فقولما

 دةقا نم ديدلعدة ، والمتحا مألما لهيئة ملعاا نألميا فقوم اما, ميت هو جهاز الجامعة العربية

.دلجالا دواسانو لضحيةا وانأدا ثحي ، مسبقا فارومعفكان  بيةرلغدول الا  

إن نقابة أطباء القطاع العام و تماشيا مع مواقفها الدائمة مع الشعوب المظلومة في التضامن الطبي 

الميداني ،كما كان سابقا مع الشعب العراقي و مع جنوب لبنان و مع أهل غزة في العدوان الغاشم  

ندعوا كل الطبيبات و األطباء إلى تجميع األدوية و التحضير :  8002 يناير - 8002 ين ديسمبرب

 .على شكل فرق تعبوية للذهاب للنجدة الطبية إلخواننا في غزة
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