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 7اتفاقات مصالحة خالصة  11عامًا من االنقسام  ..هل تكون األخيرة؟
غزة _ خا�ص الر�أي -عبد اهلل كر�سوع
على مدار �أحد ع�ش��ر عام ًا من االنق�س��ام الفل�سطيني
املتج��ذر ،وال��ذي ب��د�أ بع��د ف��وز حرك��ة حما���س
بالأغلبي��ة يف االنتخاب��ات الت�ش��ريعية ومفاجئ��ة
مناف�س��تها حركة فتح ،فلم حتتك��م الأخرية للنتائج
والت�سليم بها على �أ�س�س دميقراطية وطنية.
جه��ات دولية وعربي��ة عد ّة �أبرمت ع��دة اتفاقيات

إنهاء نقطة .. 4/4
ثغرة أمنية خطيرة
تهدد أمن القطاع

02

م��ن �أج��ل �إمتام م�ص��احلة الإخ��وة الفرق��اء� ،إال �أنه
يف كل اتف��اق يتن�ص��ل �أح��د الأط��راف م��ن االتف��اق
نتيج��ة �ضغوط��ات خارجي��ة متار���س علي��ه من عدة
جه��ات ،تنفيذا لأجن��دة و�أهداف تتعل��ق بالت�سوية
واملفاو�ضات مع االحتالل.
�سبع��ة اتفاقيات م�صاحلة �أبرم��ت على مدار �سنوات
االنق�س��ام مل تتكل بالنجاح حت��ى اللحظة ،فال�شعب

اتفاقية المعابر 2005
انتقاص للسيادة
..
ٌ
واستجاب ٌة لالحتالل

03

الفل�سطين��ي �أ�صي��ب بخيب��ة �أم��ل نتيج��ة ا�ستم��رار
ف�شل م�سل�سل امل�صاحلة والتي مل ي�شاهد فيه احللقة
الأخرية .اتفاقات تاريخية
فف��ي �شه��ر فرباير ع��ام  2007ب��د�أ االتف��اق الأول
ب�ين حركتي حما���س وفتح يف مك��ة املكرمة برعاية
ال�سعودي��ة� ،إال �أن خروق��ات االنق�س��ام التي حدثت
حينها �أوقفت جميع اجلل�س��ات و�أبقت الأو�ضاع على

التقاعد القسري ..
عقوبات جديدة تطبق
على الموظفين

04

حالها.
ويف �شه��ر �سبتمرب ع��ام  ،2009كان اتفاق القاهرة،
لإجن��از م��ا يع��رف "بالورق��ة امل�صري��ة" بع��د نهاية
الع��دوان الإ�سرائيل��ي عل��ى قط��اع غ��زة ولكنه��ا مل
ت�أت��ي ثماره��ا حينه��ا ،لأ�سب��اب رئي�س��ة ال ميك��ن
التغا�ض��ي عنه��ا ،متثلت بع��دم اتفاق
الأجن��دة ال�سيا�سي��ة .بع��د انق�ضاء

06

المجلس التشريعي..ما بين
تعطيل السلطة واختطاف
االحتالل للنواب

05

تقارير
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رفض واسع لتشغيل المعابر وفقها:
ٌ
ٌ

ٌ
واستجابة لالحتالل
انتقاص للسيادة
اتفاقية المعابر .. 2005
ٌ

بعيد تسليم المعابر

إنهاء نقطة  .. 4/4ثغرة أمنية خطيرة تهدد أمن القطاع
غزة-الر�أي � -آالء النمر
املا�سة للعالج وحاجات �أخرى ال تقل �أهمية
احلاج��ة ّ
ع��ن الأوىل ،تدف��ع الفل�سطين��ي للو�ص��ول �إىل م�شايف
الأرا�ض��ي املحتلة ،لوفرة الأجه��زة الطبية احلديثة
و كف��اءة الأطب��اء املخت�ص�ين ،الأم��ر ال��ذي يج�بره
عل��ى امل��رور بنقط��ة تفتي�ش تع��ود جلن��ود االحتالل
املدجج�ين بالأ�سلحة ،لت�أمني �أ�سباب الأمن يف املرتبة
الأوىل والأخرية.
امل��رور عرب بوابة مع�بر بيت حانون �أ�شب��ه بالدخول
�إىل متاه��ة نهايته��ا جمهول��ة ،ف�لا ب��د م��ن النج��اح
باالختب��ارات الأمني��ة الت��ي يفر�ضه��ا االحت�لال
"الإ�سرائيل��ي" والتفتي�ش��ات الدقيق��ة ،وكذل��ك
الإجاب��ة عل��ى الأ�سئل��ة املدرج��ة على الئح��ة امللف
ال�شخ�ص��ي امل��دين ،للت�أك��د م��ن الكث�ير م��ن البيان��ات
واملعلوم��ات املتعلقة غالب�� ًا بـعالقته م��ن قريب �أو من
بعيد بـ" املقاومة".
التوعي��ة الأمنية واخلال�ص ب�سال�سة من تلك املتاهة
دون �إجن��اح �أي م��ن االبت��زاز �أو امل�ساوم��ة � -إح��دى
ال�سب��ل للت�شبي��ك و�صناع��ة العم�لاء  -ي�أت��ي �ضم��ن
ال�سل�س��ة الأمني��ة املتبعة والواجب امل��رور من خاللها
الأجهزة الأمنية الفل�سطينية العاملة يف قطاع غزة.

ثغرة أمنية
احل�ضور �إىل املكان الذي ي�ضم النقطة الأمنية املهمة
نقط��ة  4/4ت�سب��ق عملي��ة ال�سف��ر و�إكم��ال الطريق

جت��اه معرب بيت حان��ون "�إيرز" ،يكون ملزم�� ًا لكل من
جته��زت �أوراق��ه الر�سمية لل�سفر وعزم��ه على ق�ضاء
حاجته داخل الأرا�ضي املحتلة.
ُك�ثر ت�ساءلوا عن �أ�سباب تواجد ه��ذه النقطة واملهام
الت��ي ا�ضطلعت به��ا منذ ن�ش�أتها وت�أث�يرات عملها على
�أجهزة االحتالل الأمني��ة ،فكانت الإجابة على هذه
الت�سا�ؤالت ،وتو�ضيح مدى خطورة �إزالتها.
امل�ص��در  -الذي رف�ض الك�شف عن ا�سم��ه لدوا ٍع �أمنية
 ي�ؤك��د �أن تواجد النقط��ة الأمنية التي يطلق عليها" "4/4والت��ي تعر�ضت للق�ص��ف على مدار احلروب
الثالث��ة �ض��د غ��زة "عمل��ت عل��ى مواجه��ة الن�ش��اط
الأمن��ي ال�صهي��وين املُع��ادي للقطاع الت��ي يعمل عليها
االحتالل و�أجهزته الأمنية".
ريا
وي�ش��دد عل��ى �أن �إزالته��ا ي�ش��كل تهدي��دً ا �أمن ًي��ا كب ً
لغ��زة ،وثغ��رة �أمني��ة �ستنعك���س عل��ى املواطن�ين
بال�سل��ب ،و�سيكون��ون بدونها "لقمة �سائغ��ة" للتخابر
م��ع االحت�لال "الإ�سرائيل��ي" ال��ذي ين�ص��ب �شباك��ه
ابت��داء ملحاول��ة �إ�سقاط املواطنني يف حب��ال العمالة
ً
و"التعاون الأمني".
وب��د�أت النقط��ة  4/4عمله��ا ع��ام  ،2008وت�ضمنت
ثالث��ة �أجه��زة �أمني��ة (ال�شرط��ة والأم��ن واحلماية
والأم��ن الداخل��ي) ،و�أ�ضي��ف له��ا الح ًق��ا جه��ازي
املخاب��رات وال�شرط��ة الع�سكري��ة و�إدارت��ي مكافحة
املخدرات واملباحث ،وفق امل�صدر.
ويلف��ت امل�ص��در خ�لال حديث��ه م��ع "�صف��ا" �إىل

صحيفة يومية شاملة
تصدر نصف أسبوعياً مؤقتاً (اإلثنين-الخميس)
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم -المكتب اإلعالمي الحكومي

�أنه��ا ا�شتمل��ت منظوم��ة �إداري��ة و�أمني��ة متكامل��ة،
وبروتوك��ول �ضاب��ط للعالقة ب�ين الأجه��زة العاملة
تنفي��ذا ل�سيا�س��ة العقي��دة الأمني��ة الت��ي تعت�بر
"االحت�لال الإ�سرائيل��ي عدو ًا يج��ب مواجهته بكل
الأدوات وحت�صني املواطنني من �آفات التخابر".

ضبط أمني

نقط��ة "�ُ "4/4شكّل��ت "حلف��ظ اجلبه��ة الداخلي��ة
وحت�ص�ين املواط��ن خ�شي��ة الوق��وع يف وح��ل التخابر
م��ع االحت�لال ،لكون احلاج��ز املمر الب�ش��ري الوحيد
للدخ��ول �إىل الأرا�ض��ي املحتل��ة ،وهو م�س��رح عمليات
�أمني لالحتالل".
عمل��ت النقط��ة الأمني��ة عل��ى �ضبط ح��االت تهريب
املمنوع��ات من خمدرات و�سموم ،لعدم توافر منظومة
تفتي���ش �سليم��ة �ساب ًق��ا ،و�ضبطه��ا ح��االت اله��روب
للم�شبوهني واملطلوبني الأمنيني للق�ضاء الفل�سطيني.
�سيم��ا �أن املواطن�ين الذين ي��ودون ال�سف��ر حلاجاتهم
الإن�ساني��ة يتعر�ض��ون �إىل االبت��زاز م��ن �أجه��زة
االحت�لال وطواقم��ه الأمني��ة "املحرتف��ة" التابع��ة
جلهاز "ال�شاباك" املتواجدة قرب احلاجز ،حلاجتهم
املُلحة لل�سفر.
يف هذه احلالة يطلب االحتالل "الإ�سرائيلي" �إجراء
مقابالت م��ع املواطنني الذي��ن يو ّدون ال�سف��ر ،لتلبية
احتياجاته الأمنية �ضمن دواعي �إجراءات ال�سالمة
الأمني��ة "املزعوم��ة" ،ويج��ري تبلي��غ املواطن�ين

للتواصل على العناوين اآلتية:

تليفون 082883366 :

باملقاب�لات مع االحتالل عرب ال�ش�ؤون املدنية التابعة
لل�سلطة الفل�سطينية.

مفاتيح أمنية
امل�ص��در الأمن��ي يو�ض��ح �أن املواط��ن ال��ذي ي�ستدع��ى
ملقابل��ة م��ع االحتالل يج��ري مقابلته من قب��ل �أفراد
"الأم��ن الداخل��ي الفل�سطين��ي" ويقدّ م��ون �إلي��ه
�إر�شادات �أمنية تو�ضح جمريات املقابلة مع االحتالل
كافة ،والتي �سيتعر�ض لها.
وي�ضي��ف ذات امل�ص��در" :نقدم له مفاتي��ح للتعامل مع
�أ�سئل��ة ال�ضابط الإ�سرائيلي وكيفي��ة االلتفاف عليها
�سواء
ومواجهته��ا ،و�آلية عدم الإف�ص��اح عن املعلومات ً
كان��ت ع��ن �أ�شخا�ص �أو �أماك��ن ،باملعنى ت�أهيل��ه نف�س ًيا
وذهن ًيا وحت�صينه �شرع ًيا".
ويلف��ت �إىل �أن��ه بعد رج��وع املواطن م��ن املقابلة ،يتم
االلتق��اء ب��ه ملعرف��ة تفا�صي��ل وجمري��ات املقابل��ة
و"نُق ّي��م احلال��ة" ،ونوج��ه ل��ه �إر�ش��ادات الحق��ة يف
ح��ال جرى االت�صال به ،وملن يتوج��ه للتغلب على �أي
م�ساومة قد يتعر�ض لها.
الت�أث�ير الإيجاب��ي يف اجلان��ب الأمن��ي يب��دو وا�ضح ًا
و�صريح ًا يف الدور املهم الذي تنجزه النقطة الأمنية
الفل�سطينية� ،إىل �أن مت �إزالتها مع �أول جوالت ت�سليم
املعابر حلكوم��ة الوفاق الوطني ،فم��اذا �سيت�أتى على
قط��اع غ��زة بعد ال�سم��اح للثغ��رة الأمني��ة بالتواجد
عنوة؟.

alray@gov.ps
alraygov@gmail.com

غزة – خا�ص الر�أي  -فل�سطني عبد الكرمي:
ع��ادت اتفاقي��ة املعاب��ر  2005للواجه��ة من جديد
لتك��ون خيارا مطروحا على طاول��ة العمل والت�شغيل
املق�ترح ملعرب رفح احلدودي – ك�أح��د املعابر  -خالل
املرحل��ة املقبل��ة ،لتك��ون االتفاقية �إح��دى الآليات
املرتقب��ة رمبا لعم��ل املعاب��ر الفل�سطيني��ة بالتزامن
مع الإ�ش��راف املبا�شر لل�سلط��ة الفل�سطينية وت�سلمها
قط��اع غ��زة ب�ش��كل كام��ل عق��ب توقي��ع اتفاقي��ة
امل�صاحلة بني حركتي فتح وحما�س برعاية م�صرية.
ووقع��ت ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة واالحت�لال
"الإ�سرائيلي" يف  15نوفمرب /ت�شرين ثاين 2005
ً
اتفاق��ا ع��رف با�س��م "اتف��اق املعاب��ر" ،مت من خالله
و�ض��ع ال�ش��روط وال�ضواب��ط واملعاي�ير الت��ي تنظ��م
حرك��ة املرور من و�إىل الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
م��ن خ�لال ه��ذه املعاب��ر ،عل��ى الرغ��م م��ن ان�سح��اب
"�إ�سرائيل" من معرب رفح.

االتحاد األوروبي يبدي رغبة!
ومع �إع��راب االحتاد الأوروبي عن ا�ستعداده لإر�سال
بعثت��ه جم��دد ًا �إىل مع�بر رف��ح ال�بري للم�شارك��ة يف
�إدارت��ه" ،ح�ين تطلبه��ا الأط��راف وعندم��ا ت�سم��ح
الظروف بذل��ك"؛ يكون ملف اتفاقية املعابر املربمة
بني ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة و"�إ�سرائيل" ،يف اخلام�س
ع�ش��ر م��ن نوفمرب/ت�شري��ن الث��اين  ،2005ق��د ُفتح
عل��ى م�صراعيه ،وهي االتفاقية الت��ي ال ينظر �إليها
ال�شعب الفل�سطيني بعني الر�ضى.
وق��ال االحت��اد الأوروب��ي ،يف ت�صري��ح مكت��وب �صدر
عن��ه يوم اخلمي�س املا�ضي� ،إنه يعترب ا�ستالم ال�سلطة
الفل�سطيني��ة م�س�ؤولي��ة معاب��ر قط��اع غ��زة خط��وة
هام��ة عل��ى �صعي��د تنفي��ذ اتفاقي��ة امل�صاحل��ة ب�ين
حركت��ي "حما�س" و"فتح" املوقعة يف القاهرة يف 12
من �أكتوبر /ت�شرين الثاين املا�ضي.
و�أ�ض��اف �أن "االحت��اد الأوروب��ي َل ُي�ؤَكِ��د م��ن جدي��د

ا�ستع��داده لتق��دمي الدع��م الكامل للجه��ود الرامية
�إىل �إعادة الوحدة بني قطاع غزة وال�ضفة الغربية،
حت��ت قي��ادة ال�سلط��ة الفل�سطينية" ،متابع��ا" :هذا
ي�شم��ل ا�ستعدادن��ا لإر�س��ال بعثة االحت��اد الأوروبي
للم�ساع��دة احلدودية يف رفح يف ح�ين َط َل ِبها من قِ َبل
الأطراف وعندما ت�سمح الظروف بذلك".
وين���ص اتف��اق املعابر ع��ام  2005على وج��ود بعثة
من االحتاد الأوربي ملراقبة حركة عبور الأ�شخا�ص
والب�ضائ��ع يف مع�بر رف��ح وبالتحدي��د يف اجلان��ب
الفل�سطين��ي� ،إ�ضاف��ة ملهمته��ا يف حت�س�ين التع��اون
ب�ين "�إ�سرائي��ل" وم�ص��ر وال�سلط��ة الفل�سطيني��ة يف
تب��ادل املعلومات املتعلق��ة بعبور احل��دود والعمليات
امل�شرتكة.
انتقا�ص لل�سيادة الفل�سطينية
وفيم��ا يتعلق بالعودة التفاقي��ة املعابر 2005؛ فقد
نُقل عن ع�ض��و اللجنة املركزية لـ"فتح" ورئي�س ملف
امل�صاحلة فيها ،ع��زام الأحمد ،قوله� :إنّ "كل الأمور
�أ�صبح��ت جاهزة على اجلان��ب الفل�سطيني من املعرب،
حي��ث �ستتواج��د ال�شرط��ة الأوروبي��ة وفق��ا التفاق
 ،2005كما �سيتوىل حر�س الرئا�سة م�س�ؤولية �أمن
املعرب ،و�سيتواجد على طول احلدود مع م�صر".

محاباة االحتالل
م��ن جهت��ه علّق الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�س��ي �إبراهيم
املده��ون عل��ى االتفاقي��ة�" :إن ال�سلط��ة تري��د �أن
حتاب��ي االحت�لال عل��ى ح�س��اب حرك��ة املواط��ن
الفل�سطيني وتنقله ،وبالتايل فر�ض �سلطة االحتالل
عل��ى حرك��ة الفل�سطيني�ين عل��ى مع�بر رفح رغ��م �أن
ال�سنوات املا�ضي مل يكن هناك تن�سيق بينهما".
ووف��ق م��ا ذك��ره املده��ون يف حديث��ه لـ"ال��ر�أي"،
ف���إن �إ�سرائي��ل رمب��ا مار�س��ت �ضغوط��ا عل��ى ال�سلط��ة
لال�ستم��رار بالعم��ل على املعرب وف��ق اتفاقية 2005
وه��و م��ا �سيع��زز ي��د االحت�لال "الإ�سرائيل��ي" عل��ى

املعابر ،الأمر الذي ينتق�ص من ال�سيادة الفل�سطينية
على �أرا�ضيها.
و�أو�ض��ح املده��ون �أن ه��ذه االتفاقي��ة غ�ير ملزم��ة
و�ض��ارة للفل�سطينيني وه��ي مرفو�ضة من قبل النخب
الفل�سطيني��ة ،يف وقت �أن م�صر لي�ست جزء ًا منها ومل
توقع عليها ،منوها �إىل �أن االتفاقية لي�س لها عالقة
بامل�صاحلة ،و�إمنا ت�ض��ر بالواقع الفل�سطيني وحركة
املعرب.

ضغوطات "إسرائيلية"
م��ن جهته ق��ال املحل��ل االقت�ص��ادي د .مع�ين رجب:
"�إن �إ�سرائي��ل ا�ستطاع��ت �أن ت�ضم��ن �إخ�ض��اع مع�بر
رف��ح ملراقبتها من خالل تن�سيق��ات �أمنية ،وحتججت
باال�ستعان��ة مبراقب�ين دولي�ين حت��ى ال يق��ال �إنه��ا
تفر�ض قوتها و�سلطتها على املعرب".
وح��ول موق��ف ال�سلط��ة وتعر�ضه��ا ل�ضغوط��ات
�إ�سرائيلي��ة� ،أك��د رج��ب يف حدي��ث خا���ص لـ"الر�أي"
�أن ال�سلط��ة ال ت�ستطي��ع رف���ض العم��ل باالتفاقي��ة،
لك��ن بالإمكان �أن يكون لها موقف م�ستقبلي وحماولة
ال�سعي لإنهائها لأنها ت�ضر م�صالح الفل�سطينيني.
ولف��ت املحل��ل االقت�ص��ادي يف حديث��ه� ،إىل م�س��اوئ
اتفاقي��ة املعاب��ر ع��ام  ،2005حي��ث �أن "�إ�سرائي��ل"
ق��ادرة على التحكم يف مغادرة وع��ودة �أي م�سافر ،يف
وق��ت ت�شرتط عل��ى امل�سافري��ن �أن يكون��وا من حملة
الهوي��ة ،م�شريا �إىل �أن هناك الكثري من الفل�سطينيني
ال يحمل��ون هوية الأمر الذي ي�ضي��ق اخلناق عليهم،
خا�صة فيما يتعلق بتحكم االحتالل مبنح الت�صاريح.
وال ت�سم��ح "�إ�سرائي��ل" بت�شغيل معرب رف��ح الربي �إال
بوج��ود بعثة من الأوروبيني للإ�شراف عليه ،حيث ال
ميك��ن ا�ستبعادهم اال بوج��ود االحتالل لأن ال�سلطة
ل��ن تكون ق��ادرة على االنف��راد مبوقف مع�ين ،مثلما
قال رجب.
وح�س��ب اتف��اق املعاب��ر  ،2005ت�شمل مهم��ة البعثة

الأوربي��ة �إط�لاع حكوم��ة االحت�لال "الإ�سرائيلي"
على قائم��ة ال�سلطة الفل�سطيني��ة التي حتتوي على
�أ�سم��اء العامل�ين يف مع�بر رف��ح� ،إىل جان��ب �ض��رورة
تواجد �أع�ض��اء البعثة الأوربي��ة يف معرب رفح خالل
�ساعات العمل كلها.

ضد اتفاقية المعابر 2005
اخلبري االقت�صادي ماهر الطباع� ،أعلن هو الآخر عن
رف�ض��ه ال�شدي��د لأي تواج��د �أوروبي عل��ى معرب رفح
على اعتبار �أن املعرب م�صري فل�سطيني فقط.
وق��ال الطب��اع عل��ى �صفحت��ه عل��ى موق��ع التوا�ص��ل
االجتماع��ي "الفي�سب��وك"�" :أن��ا �ض��د �أي تواج��د
�أوروب��ي عل��ى مع�بر رف��ح ال�بري ،حي��ث �أن املع�بر
فل�سطين��ي م�ص��ري وال �ض��رورة لتدخ��ل �أي �أط��راف
خارجية يف عمله".
و�أ�ض��اف" :ويف حال الإ�صرار على التواجد الأوروبي
تطبيق��ا التفاقي��ة املعاب��ر املوقع��ة يف ع��ام ،2005
فيجب تطبيق االتفاقية كرزمة واحدة دون التنازل
عن �أي بند من البنود" ،م�شددا على �أنه يجب تطبيق
اتفاقي��ة  2005املنظم��ة لعمل معاب��ر القطاع رزمة
واحدة دون اجتزاء �أو التنازل عن �أي بند فيها.
و�أو�ض��ح الطب��اع �أن بنود اتفاقي��ة  2005تن�ص على
�إع��ادة ت�شغيل معرب املنطار (كارين) ،و�إعادة ت�شغيل
املم��ر الأم��ن بني قطاع غ��زة وال�ضفة ،والب��دء ببناء
مين��اء غ��زة ،والب��دء ببناء مط��ار غ��زة ،وا�ستخدام
معرب رفح �أي�ض ًا لت�صدير الب�ضائع مل�صر.

وماذا بعد؟
ويث�ير مو�ض��وع الع��ودة لت�شغيل معرب رف��ح احلدودي
وف��ق اتفاقي��ة  2005الكث�ير م��ن الت�س��ا�ؤالت
الت�شكيكية التي ت�شري �إىل خطورة �إح�ضار االحتالل
�إىل مع�بر رف��ح �س��واء م��ن الناحي��ة التنفيذي��ة �أو
الإ�شرافية والأمنية.

تقرير
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معطل أكثر من  10سنوات

المجلس التشريعي..ما بين تعطيل السلطة واختطاف االحتالل للنواب

التقاعد القسري  ..عقوبات جديدة تطبق على الموظفين
غزة –الر�أي�-أالء النمر
يف زم��ن التناق�ضات وامل�س��ارات املعوجة� ،سيما
الظروف ال�سيئة وال�ضغوط��ات النف�سية التي
يعي�شه��ا املواط��ن الفل�سطين��ي ،ودفع��ه لثم��ن
اخلالفات واالنق�سام��ات الف�صائلية واختالف
�سي��ل م��ن العقوب��ات الت��ي فر�ضه��ا
الرئي���س حمم��ود عبا���س عل��ى فئ��ات
و�شرائ��ح ال ب�أ���س به��ا م��ن ال�شع��ب
الفل�سطيني ،لكون��ه قطاع ًا متمرد ًا ال
يقب��ل ب��كل ما ميلي��ه علي��ه االحتالل
ع��دا ع��ن مت�سك��ه بربنام��ج املقاوم��ة
وحمايته لها بكل قوة.
�إب��ان توقي��ع اتف��اق امل�صاحل��ة مطلع
�شه��ر �أكتوبر املن�ص��رم وقف املواطنني
وال�شع��ب الفل�سطين��ي ب�أكمل��ه يرتقب
الأخب��ار والت�صريحات اخلا�صة ب�ش�أن
رف��ع العقوب��ات عن قطاع غ��زة ،الأمر
ال��ذي جع��ل الرئي���س حمم��ود عبا�س
يعل��ن ع��ن ع��دم ا�ستعجال��ه يف �إمت��ام
كافة الأمور.

نكبة حقيقية
�أوىل امللف��ات و�أكرثه��ا �أهمي��ة ل��دى
املواط��ن� ،ضمان��ه مل�ستقبل��ه الوظيفي،
�س��واء كان ه��ذا املواط��ن فاع� ً
لا يف
حكوم��ة غ��زة �أو �ضم��ن الك��وادر
الوظيفي��ة لل�سلط��ة الفل�سطيني��ة يف
غزة ،وذلك مب��ا يتعلق بدمج املوظفني
وخ�ص��م ثالث��ون يف املئ��ة م��ن روات��ب

الربام��ج ال�سيا�سي��ة ،ما دفع��ه ملطالبة �شعبية
عل��ى مدار �أح��د ع�شر عام ًا بتنفي��ذ امل�صاحلة
لريوق له العي�ش بكرامة.
الي��وم التاريخ��ي ال��ذي �شه��ده ال�شع��ب
الفل�سطين��ي ب�أم عينه ،كان م��ن ن�صيب توقيع

موظف��ي ال�ضف��ة ،ف�ض�لا ع��ن �إحال��ة
الع�سكريني �إىل التقاعد املبكر.
املوظفني الذين ج��رت عليهم قرارات
التقاع��د املبكر ال يتعد عم��ر الواحد
فيهم خم�س��ة وثالثني عاماً ،ما يدعوا
لنكب��ة حقيقي��ة يف �صف��وف املوظفني
ال�شب��اب و�إحال��ة ن�شاطه��م يف باكورة
�أعماره��م �إىل مثواه��ا الوظيف��ي
الأخري.
ق��رار �إحال��ة الآالف م��ن موظف��ي
ال�سلط��ة الع�سكري�ين �أ�ض��اف عقوبات
جدي��دة مرتكب��ة بح��ق ال�شع��ب
الفل�سطين��ي ،مم��ا فاج��ئ املوظ��ف من
كمي��ة الهج��وم العدائ��ي �ض��ده عل��ى
خلفي��ات �أجن��دة �سيا�سي��ة يرتجمه��ا
مراقب��ون � ،أنه��ا ت�أت��ي وفق�� ًا لتقاري��ر
كيدي��ة انتقامي��ة عل��ى خلفي��ة
اخل�لاف ال�سيا�س��ي املندل��ع داخ��ل
البي��ت الفتحاوي ،خ�صو�ص�� ًا �أن معظم
املتقاعدي��ن من فئة الأعم��ار البعيدة
عن �سن التقاعد والتي تقل عن الـ 40
عا ًما.
اجلدير بذكره � ّأن نهاية ال�شهر املا�ضي
�أعل��ن املتح��دث عدن��ان ال�ضم�يري

املتح��دث با�سم الأجه��زة الأمنية ،ان
ال�سلط��ة �أحال��ت � 6145ضابطً ��ا م��ن
عنا�صره��ا يف املحافظ��ات اجلنوبي��ة
وال�شمالي��ة �إىل التقاع��د الق�س��ري
وحت��ت ذريع��ة �إط��ار حت�س�ين �أداء
وا�ص�لاح االجهزة الأمنية ،وال تندرج
حتت �أي �أ�سباب �سيا�سية.

نويا خفية
وبع��د �أن ب��د�أت احلكوم��ة ،م�ؤخ��ر ًا
بتفعي��ل ق��رار التقاع��د الإجب��اري
ال��ذي ط��ال  6400موظ��ف م��ن فئ��ة
الع�سكري�ين ،اكتظ��ت االنتق��ادات
املوجه��ة اىل احلكوم��ة وقراراته��ا
الت��ي فر�ض��ت التقاع��د الق�س��ري دون
ا�ستيفاء ال�ش��روط القانونية للتقاعد
وفق القوانني املعمول فيها.
و�شه��د الو�س��ط الوظيف��ي حال��ة م��ن
الإرب��اك بعد ال�ضبابي��ة التي اكت�ست
�ش��روط التقاع��د� ،إذ خا�ض املوظفون
ج��والت بح��ث وع�سع�س��ة وا�سع��ة
لالطمئنان عل��ى م�ستقبلهم الوظيفي،
متخوف�ين من ان يندرجوا على قائمة
التقاع��د الق�س��ري ،الت��ي �ستجربه��م

طريف االنق�سام على اتفاق امل�صاحلة بعد �أحد
ع�ش��ر عاما م��ن الفرقة ،ما جعل��ه يعي�ش على
قناعة �أكيدة ب�أن��ه �سينال من االنفراجات ما
يح�سن �أو�ضاعه املعي�شية يف
ي�سر خاطره وم��ا ّ
املرحلة املقبلة.

عل��ى التوق��ف ع��ن العمل م��ع اقتطاع
 30%من �إجمايل رواتبهم ال�شهرية.
املحل��ل والكات��ب ال�سيا�س��ي يو�س��ف
عمر� ،أكد على �أن احلكومة تعمل وفق
خمطط معد م�سبق ًا لتقلي�ص امليزانية
املالية التي ت�صرف على قطاع غزة.
وبني عم��ر� ،أن احلكومة خالل الفرتة
املقبلة ،وقبل �أن تقوم برفع العقوبات
�ستحي��ل الآالف �إىل التقاعد الق�سري
الذي �سيوفر عليها  30%من �إجمايل
رواتبهم ال�شهري��ة ،وهو نف�س الن�سبة
التي فر�ضتها حني �أقر الرئي�س عبا�س
العقوبات الظاملة.
وطال��ب املحل��ل ال�سيا�س��ي ،ال�سلط��ة
بالك�شف عن ح�س��ن نواياها والإعالن
ع��ن �إنه��اء العقوب��ات الظامل��ة ووقف
اخل�صوم��ات ع��ن روات��ب املوظف�ين،
خالل الف�ترة احلالية وقب��ل ال�شروع
يف حمل��ة التقاع��د الت��ي �ستط��ال م��ا
يزي��د ع��ن � 18أل��ف موظ��ف خ�لال
ال�شهور القادمة.
املطالب��ة برف��ع العقوبات �ص��ار مطلب ًا
�سابق��اً ،ليتج��دد املطل��ب يف الف�ترة
احلالي��ة ،ب�إيق��اف �سي��ل العقوب��ات

اجلدي��دة املطبق��ة عل��ى ال�شع��ب
الفل�سطين��ي وعل��ى كال موظفي��ه م��ن
ال�سلطة ومن القطاع.
وكان بي��ان �ص��ادر عن بع���ض منت�سبي
�أجهزة �أمن ال�سلطة يف غزة حمل رقم
 1ج��اء فيه "�أن ال�ش��ارع الفل�سطيني
ي�شه��د على �أب��واب امل�صاحلة الوطنية
جم��زرة ت�سم��ى التقاع��د الإجب��اري
املبكر ال��ذي طال الآالف م��ن الإخوة
املنا�ضل�ين الع�سكري��ن الذي��ن �أفن��وا
زه��رات �شبابه��م دفاع��ا ع��ن امل�ؤ�س�سة
الع�سكري��ة وال�شرعي��ة الفل�سطينية،
والذي��ن ج�س��دوا االنتم��اء احلقيق��ي
ل�شرف البندقية يف خمتلف ال�ساحات
وامليادين" ،وفق ما جاء يف البيان.
ي�أت��ي ذل��ك بعدم��ا ح��ذر القي��ادي يف
حرك��ة فت��ح (التي��ار الإ�صالح��ي)
مما و�صفها "قرارات
�سفيان �أبو زايدةّ ،
م�ؤمل��ة �أخ��رى" �سيتخذه��ا رئي���س
ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة حممود عبا�س
�ض��د قط��اع غ��زة بع��د االنته��اء م��ن
�إحال��ة الغالبية العظم��ى من موظفي
ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة (املدني�ين
والع�سكريني) للتقاعد املبكر.

غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
بالرغ��م م��ن �أن االنق�س��ام امل�ش���ؤوم ال��ذي ح��ل على
ال�شع��ب الفل�سطيني كان له ال��دور الأكرب يف تعطيل
عم��ل املجل�س الت�شريع��ي ،وع��دم �أداء دوره الفاعل
وامله��م خلدم��ة املواطنني من��ذ �أكرث م��ن � 10سنوات
كان لل�سلط��ة الفل�سطيني��ة �أي�ض ًا دورا ب��ارزا يف �شلل
املجل�س وحماوالت تعطيله.
االحت�لال الإ�سرائيل��ي لع��ب �أي�ض�� ًا هو الآخ��ر دور ًا
بارز ًا يف تعطيل املجل�س الت�شريعي بال�ضفة الغربية
م��ن خ�لال اعتق��ال الن��واب ،حي��ث ارتف��ع عددهم
�أع�ض��اء املجل���س الت�شريع��ي املعتقل�ين يف �سج��ون
االحت�لال �إىل ( )13نائب��ا ،وذل��ك بع��د �إع��ادة
اعتقال النائب املقد�سي حممد �أبو طري.
ويف وق��ت �ساب��ق تعر���ض �أك�ثر م��ن ( )70نائب��ا
لالعتق��ال ،بع�ضه��م �أعتق��ل لأكرث من م��رة ،وه�ؤالء
ي�شكل��ون �أكرث من  50%من �إجمايل �أع�ضاء املجل�س
الت�شريعي الفل�سطيني.

أسباب تعطيل التشريعي
النائ��ب الث��اين لرئي���س املجل���س الت�شريع��ي ،ح�سن
خري�ش��ة� ،أكد �أن الأ�سباب الت��ي تقف خلف تعطيل
املجل�س الت�شريعي وع��دم تفعيله كثرية ،ومنها عدم
وجود قرار وا�ض��ح بهذا ال�ش�أن من قبل املت�صاحلني"
فت��ح وحما�س" ،وت�أجيل ذلك لفرتة قادمة ،مو�ضحا
�أن الق��ادم ل��ن ي�أت��ي ،كم��ا ح��دث خ�لال ت�شكي��ل
احلكومة ال�سابقة.
وق��ال خري�ش��ة يف حدي��ث خا���ص لـ"ال��ر�أي"� :إن
ال�سلطة والرئي�س عبا�س يدركون �أن تغييب املجل�س
ل�صاحله��م ،يف وق��ت يتغ��والن في��ه لأنه��م �أ�صح��اب
الق��رار ،وال يري��دان �أن ي�شاركه��م �أح��د بالت�شري��ع
والرقابة و�سن القوانني".

ووف��ق م��ا ذك��ره ف���إن هن��اك قان��ون يف املجل���س
الت�شريع��ي يقول ب�أن كل القوانني التي �صدرت بغزة
يج��ب مناق�شته��ا عن��د �أول جل�سة انعق��اد للمجل�س،
الفت��ا �إىل �أن هن��اك قل��ق م��ن تعطيل ع��دد من هذه
القوانني.
واعت�بر خري�شة �أن �أهم �أ�سباب عدم تفعيل املجل�س
الت�شريع��ي هو تنازل الق��وى ال�سيا�سية والف�صائلية
ع��ن دورها جتاهه ،وع��دم قيامها ب���أي دور من �أجل
تفعيله ،م�شريا �إىل �أن االحتالل الإ�سرائيلي له دور
�أي�ضا ،حيث ي�ضغط باجتاه �إبقاء املجل�س معطال ،يف
وقت يقوم فيه باعتقال النواب وحماولة تغييبهم.
و�أ�ضاف ":منذ عام  2007مل يتم مناق�شة �أي ق�ضية
�أو م�شكل��ة داخل املجل�س الت�شريعي ،ومل يتم متابعة
�أو طرح �أي مو�ضوع ،فقط كل اجلل�سات كانت جل�سات
انعق��اد طارئ��ة فق��ط ملواجهة ح��دث مع�ين فقط".
وحول دور نواب الت�شريعي يف تفعيل املجل�س� ،أو�ضح
خري�ش��ة �أن النواب يحملون ا�سم" ن��واب" فقط لكن
ال ميار�س��ون عملهم ال�صحيح ،م�شددا على �ضرورة �أن
يجل�سوا حتت قبة الربمل��ان ملناق�شة ق�ضايا املواطن،
مطالب��ا يف ال�سي��اق ذات��ه ،الرئي���س حمم��ود عبا�س
بدع��وة الت�شريع��ي جلل�سة انعقادي��ة ،لكن ال توجد
�آذان �صاغية ،على حد قوله.

دور التشريعي بغزة
م��ن جهت��ه ق��ال النائ��ب يف املجل���س الت�شريع��ي عن
حرك��ة "حما���س" م��روان �أب��و را���س� ":إن العم��ل
الربملاين بغ��زة على ما يرام ،و�أن املجل�س الت�شريعي
يق��وم ب��دوره م��ن حي��ث الرقاب��ة والت�شري��ع و�س��ن
القوان�ين ،كم��ا يقوم بجمي��ع مهامه املتعلق��ة بكافة
الن��واب" ،م�ؤك��دا �أن املجل�س معطل فق��ط يف ال�ضفة
الغربي��ة بقرار من ال�سلط��ة الفل�سطينية والرئي�س

عبا���س ،وذلك من خ�لال و�ضع العقب��ات والعراقيل
�أمام قيامه بدوره.
ووف��ق ما ذك��ره �أبو را���س يف حديثه لـ"ل��ر�أي" ،ف�إن
ال�سلط��ة تق��وم بالتن�سي��ق الأمن��ي م��ع االحت�لال
الإ�سرائيلي العتق��ال نواب حركة حما�س بال�ضفة،
مو�ضح��ا �أن اج��راءات الرئي���س باطل��ة و�أن واليته
منتهية وال يحق له ا�صدار مرا�سيم.
ويق��وم املجل���س الت�شريع��ي بغ��زة ب��دوره ،وهن��اك
جل�س��ات قانونية ومور�ست الكثري م��ن املهام ،وهناك
توكي�لات من نواب حما���س بال�ضف��ة ،يف وقت يقوم
في��ه االحت�لال مبمار�س��ة ال�ضغوطات عل��ى النواب
وت�شدي��د احل�صار عليهم واعتقالهم ب�شكل متوا�صل،
ح�سبما قال �أبو را�س.
و�أ�ش��ار النائ��ب �إىل �أن ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة قامت
مبن��ع النواب م��ن دخول املجل���س الت�شريع��ي يف رام
اهلل لعق��د جل�س��ات للمجل���س ،كم��ا منع��ت د.عزي��ز
دوي��ك من دخول املجل���س �أي�ضا و�أغلق��ت املجل�س يف
وجه��ه ،منوها �أن املطلوب لإع��ادة تفعيل الت�شريعي
ه��و �إرادة الن��واب والف�صائ��ل ،خا�ص��ة حرك��ة فتح
وال�سلطة التي تقومان بتعطيل عمل املجل�س.

ما الذي يخشاه عباس؟
وفيم��ا يتعل��ق ب�أ�سب��اب تعطي��ل الت�شريع��ي من قبل
ال�سلط��ة والرئي���س عبا���س ،ق��ال الكات��ب واملحل��ل
ال�سيا�س��ي �سمي��ح خل��ف� ":إن الرئي���س عبا���س مل
يف��ي ب�أي ا�ستحقاقات يج��ب �أن يتخذها جتاه غزة،
وخا�ص��ة االج��راءات العقابي��ة اال�ستثنائي��ة التي
كان��ت مرتبط��ة بح��ل اللجن��ة الإداري��ة" ،مو�ضحا
�أن��ه كان م��ن املفرت�ض يف لق��اءات القاه��رة �أن يعلن
عبا���س عن حل اللجن��ة االداري��ة بالتزامن مع رفع
العقوب��ات ،يف وق��ت �أن مطال��ب ال�سلط��ة واحلكومة

ا�صبحت متدحرج��ة وتخرج عن تفاهمات القاهرة
واتفاق .2011
و�أ�ض��اف خل��ف يف حدي��ث لـ"ال��ر�أي"� :إن الرئي���س
عبا���س يعت�بر �أن املجل���س الت�شريع��ي ومكوناته من
ن��واب حما���س والن��واب التابع�ين ملحم��د دح�لان،
وم��ا تن�ص علي��ه �صالحيات املجل���س الت�شريعي-قد
ي�ستطي��ع املجل�س اتخاذ عدة ق��رارات على امل�ستوى
الوطن��ي ال تخ�ض��ع لر�ؤيت��ه ال�شخ�صي��ة ونهج��ه
ال�سيا�سي والأمني".
وال يعتقد املحلل ال�سيا�سي �أن الرئي�س عبا�س �أهمل
م��ا كان ي�صب��و اليه من ت�شكيل املحكم��ة الد�ستورية
العليا و�أهداف ت�شكيلها مبا يتجاوز النظام الأ�سا�سي
لل�سلطة ،الفتا �إىل �أن الرئي�س بات حامال كل �أوراقه
الوطنية لتخ�ضع حل�ساب��ات االقليم و�أمريكا ،وهذا
ما ينعك�س على كل ماهو ممكن �أن يح�سب وطنيا على
م�ستوى امل�ؤ�س�سات الوطنية الفل�سطينية.
ووفق ما ذكره ف�إن عبا�س ينتظر للآن �صفقة ترامب،
و�ستبق��ى كل �آلي��ات امل�صاحلة معطل��ة وخا�صة على
م�ست��وى قطاع غ��زة بح�ساب��ات التنفي��ذ التدريجي
مل��ا هو مقر م��ن �أمريكا وبع���ض دول الإقلي��م ،و�أي�ضا
جانب االحتالل.
وت�أ�س�س املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني عام ،1996
بع��د �إج��راء �أول انتخاب��ات برملاني��ة ،ويعت�بر هذا
املجل�س �أعل��ى �سلطة ت�شريعية فل�سطينية منتخبة،
و�أن��ه يت��وىل مهام��ه الت�شريعي��ة والرقابي��ة عل��ى
الوجه املبني يف نظامه الداخلي.
وبع��د ع�ش��ر �سنوات ج��رت االنتخاب��ات الت�شريعية
الثاني��ة ،والت��ي �أ�سف��رت ع��ن فوز حرك��ة "حما�س"
بغالبي��ة مقاع��د املجل���س ال��ـ  ،132وق��د �شكل��ت
ه��ذه النتائ��ج غ�ير املتوقع��ة �صدمة قوي��ة لل�سلطة
الفل�سطينية واالحتالل الإ�سرائيلي.

تقرير
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صور الشرطة البحرية تحتفل بمناسبة مرور عام على تأسيسها

 7اتفاقات مصالحة خالصة  11عامًا من االنقسام  ..هل تكون األخيرة؟
غزة _ خا�ص الر�أي -عبد اهلل كر�سوع
عل��ى مدار �أحد ع�ش��ر عام ًا من االنق�س��ام الفل�سطيني
املتجذر ،والذي بد�أ بعد فوز حركة حما�س بالأغلبية
يف االنتخابات الت�شريعية ومفاجئة مناف�ستها حركة
فتح ،فلم حتتك��م الأخرية للنتائ��ج والت�سليم بها على
�أ�س�س دميقراطية وطنية.
جه��ات دولي��ة وعربية ع��د ّة �أبرمت ع��دة اتفاقيات
م��ن �أج��ل �إمت��ام م�صاحل��ة الإخ��وة الفرق��اء� ،إال �أنه
يف كل اتف��اق يتن�ص��ل �أح��د الأط��راف م��ن االتف��اق
نتيج��ة �ضغوط��ات خارجي��ة متار���س علي��ه م��ن عدة
جه��ات ،تنفي��ذا لأجن��دة و�أه��داف تتعل��ق بالت�سوية
واملفاو�ضات مع االحتالل.
�سبع��ة اتفاقيات م�صاحل��ة �أبرمت على م��دار �سنوات
االنق�س��ام مل تت��كل بالنجاح حتى اللحظ��ة ،فال�شعب
الفل�سطين��ي �أ�صيب بخيبة �أم��ل نتيجة ا�ستمرار ف�شل
م�سل�س��ل امل�صاحل��ة والت��ي مل ي�شاه��د في��ه احللق��ة
الأخرية .اتفاقات تاريخية

فف��ي �شه��ر فرباي��ر ع��ام  2007ب��د�أ االتف��اق الأول
ب�ين حركتي حما���س وفت��ح يف مكة املكرم��ة برعاية
ال�سعودي��ة� ،إال �أن خروق��ات االنق�س��ام الت��ي حدثت
حينه��ا �أوقفت جمي��ع اجلل�سات و�أبق��ت الأو�ضاع على
حالها.
ويف �شه��ر �سبتم�بر ع��ام  ،2009كان اتف��اق القاهرة،
لإجن��از م��ا يع��رف "بالورق��ة امل�صري��ة" بع��د نهاي��ة
الع��دوان الإ�سرائيلي على قط��اع غزة ولكنها مل ت�أتي
ثماره��ا حينه��ا ،لأ�سب��اب رئي�س��ة ال ميك��ن التغا�ض��ي
عنها ،متثلت بعدم اتفاق الأجندة ال�سيا�سية.
بع��د انق�ضاء عامني م��ن ف�شل االتف��اق والتوقيع على
الورق��ة امل�صرية ،اجتمعت الف�صائ��ل الفل�سطينية يف
�شه��ر مايو ع��ام  ،2011واالتفاق ر�سمي�� ًا على وثيقة
الوف��اق الوطني و�إنهاء االنق�سام � ،إال �أن هروب ًا حدث
لأح��د الأط��راف املنق�سمة من االتفاق��ات التي جرى
اق�تراب االتفاق عليها .ويف �شهر فرباير عام ،2012
كان االتف��اق برعاي��ة دول��ة قط��ر ،لإنه��اء وت�يرة

امل�صاحل��ة واالنق�سام ،وامتدت لأي��ام وليايل للتو�صل
�إىل توقيع على ورقة الوفاق الوطني.
وتب��ع ه��ذه االتفاق��ات اتف��اق ال�شاط��ئ التاريخ��ي
يف �شه��ر ابري��ل ع��ام  ،2014وكان مر�سوم�� ًا لإمت��ام
امل�صاحل��ة يف بي��ت رئي���س ال��وراء ال�ساب��ق �إ�سماعي��ل
هني��ة وف��ق اتف��اق القاه��رة وت�شكيل حكوم��ة وفاق
وطن��ي و�إج��راء انتخابات بع��د � 6أ�شه��ر ،ختم بحفل
ع�شاء �سيا�سي� ،إال �أن ذلك مل يحدث.
عامني كاملني بعد اتفاق امل�صاحلة اجتمعت الأطراف
الف�صائلي��ة يف �شه��ر فرباير ع��ام 2016يف الدوحة،
للت�شيي��ك عل��ى الت�ص��ور النهائ��ي العمل��ي لتحقي��ق
امل�صاحلة الفل�سطينية.
الف��راغ ال�سيا�س��ي ال��ذى �أحدثت��ه حكوم��ة الوف��اق
الوطن��ي والتي تنكرت وتن�صلت من مهامها وواجباتها
جت��اه قطاع غزة� ،شكلت حرك��ة حما�س جلنة �إدارية
لإدارة قط��اع غزة والتي قامت بحلها بتاريخ /17/9

 2017متهيد ًا لتحقيق امل�صاحلة برعاية م�صرية.
ف��كان �آخ��ر االتفاق��ات املوقع��ة ب�ين حركت��ي فت��ح
وحما���س يف العا�صم��ة امل�صري��ة القاه��رة بتاري��خ
 ،12/10/2017واالتف��اق عل��ى بن��ود �أبرزه��ا
متك�ين حكوم��ة التواف��ق م��ن �إدارة قطاع غ��زة ورفع
الإج��راءات العقابي��ة الت��ي اتخذها رئي���س ال�سلطة
حمم��ود عبا�س �ضد قطاع غزة بحجة ت�شكيل حما�س
للجن��ة الإدارية ولكن كان االتفاق كم��ا يراه ال�شعب
الفل�سطين��ي م��ن طرف واحد بع��د كل التنازالت التي
قدمته��ا حما���س ومل تق��دم حرك��ة فت��ح �أي خط��وة
موازية لدفع عجلة امل�صاحلة للأمام.
ال�س���ؤال املطروح م��ن قبل املواطن وكل م��ن تابع ملف
امل�صاحل��ة م��ن جه��ات خارجي��ة دولية كان��ت عربية
�أو غريه��ا ،ه��ل �ستك��ون هذه امل��رة الأخ�يرة واحللقة
احلا�سم��ة ملرحل��ة �إنه��اء االنق�س��ام الفل�سطين��ي،
بع��د خيب��ات الأم��ل املتكررة الت��ي �أ�صيب به��ا ال�شعب
الفل�سطيني.

استعدادا لفصل الشتاء
ً

األوقاف :عدة مشاريع لمساعدة األسر الفقيرة في الشتاء

غزة -الر�أي
قال��ت الإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف وال�شئون
الديني��ة� ،إن هناك �ستة م�شاري��ع نوعية �ستنفذ خالل
الأي��ام القادمة� ،ضمن خطتها ال�سنوية التي تهدف من
خالله��ا تقدمي �أف�ض��ل اخلدم��ات وامل�ساع��دات لأبناء
ال�شع��ب الفل�سطين��ي بغ��زة يف ظ��ل ا�ستم��رار احل�ص��ار
والظروف ال�صعبة .وك�شف مدير دائرة الزكاة �أ�سامة

�أ�سليم لـ "الر�أي"� ،أن �إدارته �ستنفذ يف الفرتة القادمة
م�ش��روع ك�س��وة ال�شت��اء بتكلفة � 55أل��ف �شيقل والذي
ي�ستهدف  630طف ًال.
و�أ�ض��اف �سلي��م �أن الإدارة العام��ة لل��زكاة �أنه��ت
ا�ستعداداته��ا للب��دء مب�ش��روع ترمي��م بي��وت الفقراء
ل��ـ� 60أ�س��رة متعففة حلمايته��ا من الربد خ�لال ف�صل
ال�شتاء القادم ،وكذلك م�ش��روع ال�شتاء الدافئ لـ800

�أ�س��رة بتوفري مدف�أة غاز مزودة بج��رة غاز كبرية �إىل
جانب بطانيات �شتوية ثقيلة.
و�أو�ض��ح �أن هن��اك م�شروع ًا �آخر ي�سته��دف � 570أ�سرة
فق�يرة ،م��ن الت��ي �سق��ف منازله��ا م��ن ال�صفي��ح ،حي��ث
�سيت��م تغطيته��ا بالنايل��ون حلمايتها م��ن الغرق خالل
ف�ص��ل ال�شت��اء .و�أ�ش��ار �سلي��م �إىل �أن الإدارة العام��ة
لل��زكاة �ستوزع الدفع��ة الثانية من كفال��ة � 180أ�سرة

بتكلفة �إجمالية بلغت � 54ألف �شيقل ،كما �أنها ت�ستعد
مل�ش��روع حف��ر بئ��ر مي��اه للدف��اع امل��دين مبدين��ة بيت
الهي��ا ال�ستخدامه يف عملي��ات �إطف��اء احلرائق نظر ًا
لع��دم وجود بئر هن��اك واحلاجة ال�شدي��دة .و�أكد �أن
ه��ذه امل�شاريع النوعية التي �ستنفذه��ا الإدارة العامة
لل��زكاة ت�أت��ي انطالقا م��ن واجبها جتاه �أبن��اء �شعبنا،
وا�ست�شعارا مب�س�ؤوليتنا الوطنية والدينية جتاهه.

غزة -الر�أي
َّ
نظ��م جه��از ال�شرط��ة البحري��ة ب��وزارة
الداخلية والأمن الوطني� ،صباح االثنني،
حف� ً
لا بعنوان "عام من الإجناز" مبنا�سبة
م��رور ع��ام عل��ى ت�أ�سي�س اجله��از ،بح�ضور
النائ��ب الأول لرئي�س املجل���س الت�شريعي
د� .أحمد بحر.
وح�ض��ر احلف��ل كل م��ن �أ� .سام��ي نوف��ل
م�ساع��د مدير ع��ام قوى الأم��ن الداخلي،
والل��واء ركن ح�سني �أبو عاذرة قائد قوات
الأمن العام ،و�أ .ماه��ر �أبو �صبحة الوكيل
امل�ساعد لوزارة الداخلية ،والعميد حممد
خل��ف مدي��ر ع��ام ال�شرط��ة البحري��ة
ولفي��ف م��ن ال�ضب��اط وق��ادة الأجه��زة
الأمنية و�إدارات الوزارة.
و�أك��د النائ��ب بح��ر �أن وزارة الداخلي��ة
مت�ض��ي ُقدم�� ًا رغ��م احل�ص��ار وقل��ة
الإمكاني��ات ،م�ش�ير ًا �إىل �أن ال�شرط��ة
البحري��ة "تنح��ت يف ال�صخ��ر رغ��م قل��ة
الإمكاني��ات لأن �إرادة الرج��ال �أق��وى من
�إرادة االحتالل الذي ُيريد �أن يق�ضي على
�شعبنا وق�ضيته".

وق��ال بح��ر" :نح��ن ما�ض��ون يف امل�صاحلة
الفل�سطينية �ضم��ن ا�سرتاتيجية وا�ضحة
وجلي��ة لبن��اء ا�سرتاتيجي��ة وطني��ة
وعقيدة �أمنية من �أجل حترير فل�سطني".

أوضاع مستقرة
بدوره ،قال �سامي نوفل م�ساعد مدير عام
قوى الأمن الداخلي �إن "الأجهزة الأمنية
الت��ي قام��ت بواجبه��ا يف �أ�صع��ب الأو�ضاع
و�أحل��ك الظ��روف م��ا زالت بق��وة وعافية
وقادرة عل��ى اال�ستم��رار يف احلفاظ على
�أمن �شعبنا بف�ضل العقيدة الرا�سخة التي
تربت عليها".
و�أك��د نوف��ل �أن الأو�ض��اع الأمنية يف غزة
م�ستق��رة وما زالت يف �أف�ض��ل حال ،م�ضيف ًا
"املنطق��ة احلدودية �أ�صبح��ت �أكرث �أمن ًا
وا�ستق��رار ًا وه��ذا م��ن �ش�أن��ه �أن يحف��ظ
الأم��ن امل�ص��ري والفل�سطين��ي عل��ى ح��د
�س��واء ،وه��ذا يمُ ث��ل ا�سرتاتيجي��ة ثابت��ة
لدينا".
ولف��ت �إىل �أن ت�سلي��م املعاب��ر حلكوم��ة
التواف��ق الوطني مطل��ع ال�شهر اجلاري مت

ب�سال�س��ة و ُي�س��ر ،م�ستطرد ًا "ه��ذه خطوة
مهمة من اخلطوات العملية لتثبيت اتفاق
امل�صاحلة على الأر�ض".
وتابع "نتعامل بروح عالية من امل�سئولية،
ون�أم��ل �أن يتمك��ن �شعبن��ا يف غ��زة من نيل
كاف��ة حقوق��ه يف حرية التنق��ل وال�سفر
واحل�ص��ول على كاف��ة م�ستلزم��ات احلياة
الأ�سا�سية".
كما تقدَ م نوفل بال�شكر من �ضباط و�أفراد
هيئة املعاب��ر واحلدود جلهودهم املبذولة
خ�لال الف�ترة ال�سابق��ة ،منوه�� ًا يف ذات
ال�سياق �إىل �أن ملف املوظفني "ثابت لدينا
ال تراج��ع عن��ه والرات��ب ٌ
ح��ق للموظ��ف
ولي�س منة من �أحد".

عطاء وتحدي
م��ن جانب��ه ،ق��ال العميد حمم��د النخالة
نائ��ب مدير عام جه��از ال�شرطة البحرية
�إن "اجله��از و�ض��ع ح�ين انطالق��ه �أهداف ًا
وا�ضح��ة لر�ؤي��ة ثاقبة م��ن �أج��ل �إي�صال
ر�سالته التي ي�سعى �إليها".
و�أو�ض��ح العمي��د النخال��ة يف كلم��ة با�سم

قي��ادة جه��از ال�شرط��ة البحري��ة �أن
ال�شرط��ة البحرية و�ضعت برامج متعددة
نظري��ة وعملي��ة ،كان �أهمه��ا برنام��ج
الت�أهي��ل البحري والذي خ�ض��ع له جميع
منت�سب��ي اجله��از بكافة رتبه��م ومواقعهم
وعلى ر�أ�سهم قيادة اجلهاز.
و�أ�ض��اف "نحتف��ل الي��وم بتخري��ج ع��دة
دورات �إداري��ة ودورات يف عل��م احلا�سوب
والت��ي ا�ستفاد منها �أكرث من ( )280فرد ًا
و�ضابط�� ًا كم��ا نحتف��ل بتخري��ج �أك�ثر من
( )350من منت�سبي اجلهاز ل ُي�صبح كل من
ينت�س��ب لهذا اجلهاز ويف جميع املحافظات
م�ؤه ًال لدخول البحر".
ولف��ت �إىل �أن اجله��از عم��ل عل��ى حو�سبة
عملي��ة ت�سجي��ل الدخ��ول للبح��ر ع�بر
برنام��ج الب��ار ك��ود ف�أ�صب��ح مت��اح وبي�سر
معرفة كل من هو داخل البحر.
ونوه نائ��ب مدير عام ال�شرط��ة البحرية
�إىل �أن اجله��از �أع��اد تنظي��م الهيكلي��ة
اخلا�ص��ة به بحيث ت�ضمنت ت�أ�سي�س �إدارة
خف��ر ال�سواح��ل لأول م��رة ل ُي�سن��د �إليه��ا
العديد من املهام البحرية.

وم�ض��ى يق��ول" :مت�ض��ي م�س�يرة البن��اء
والإع��داد لريى الن��ور املرك��ز التخ�ص�صي
للمالح��ة البحري��ة ليك��ون �أول معه��د
للعل��وم البحري��ة ويبد�أ بتخري��ج العديد
من الدورات".

مرونة عالية
�إىل ذل��ك� ،أك��د العمي��د النخال��ة �أن
ال�شرط��ة البحري��ة �أعدت خ�لال عام من
م�سرية انطالقه��ا خطته��ا اال�سرتاتيجية
القائم��ة عل��ى �أ�س���س وا�ضح��ة مراع�ين
�أن تك��ون خط��ة واقعي��ة وذات مرون��ة
عالي��ة وواقعي��ة مب�صرة ،الفت�� ًا �إىل �أنهم
حر�ص��وا يف عامه��م الأول �أن يتم الرتكيز
يف خطتهم الت�شغيلية عل��ى عملية البناء
ال�شامل��ة ويف جميع املجاالت واالجتاهات
مبا ُيحقق جهاز ًا مهني ًا قوي ًا.
و�أردف قائ ًال�" :إننا �إذ نفتتح عامنا الثاين
لنتوج��ه بعظي��م ال�شك��ر واالمتن��ان ل��كل
من وق��ف معنا و�ساندن��ا و�ساهم يف عملية
ت�أ�سي�س وبناء جهاز ال�شرطة البحرية".
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خطوات على "عباس" اتخاذها إلنهاء االنقسام!
غزة -الر�أي -عبد اهلل كر�سوع
تب��دي حركة حما���س مرون��ة جلية منذ
توقي��ع اتف��اق امل�صاحل��ة يف العا�صم��ة
امل�صري��ة القاه��رة يف كل امللف��ات والت��ي
كان م��ن �أبرزه��ا متك�ين حكوم��ة التوافق
مبا�ش��رة مهماته��ا يف قط��اع غ��زة وت�سلم
الوزراء لوزاراتهم واالجتماع بالطواقم؛
ولك��ن ه��ذه اخلط��وة الإيجابي��ة قوبل��ت
بخطوة �سلبية وهي ت�أجيل رفع العقوبات
حتى اللحظة.
وم��ا يثب��ت ني��ة الطرف�ين عل��ى حتقي��ق
ودف��ع عجلة امل�صاحلة نح��و الأمام وعدم
الرج��وع �إىل اخللف ب�أي ثمن من الأثمان
زي��ادة املرون��ة ل��دى حما���س بتق��دمي
املزي��د م��ن التن��ازالت تل��و الأخ��رى م��ن
�أج��ل و�أد االنق�س��ام وع��دم الرج��وع �إىل
مرب��ع االنق�سام وهذا م��ا ظهر جلي ًا خالل
ت�سلي��م املعاب��ر الثالثة و�إعط��اء الأوامر
للموظف�ين باملغ��ادرة بن��اء عل��ى طل��ب
حركة فتح.
ويتمنى �شعبنا الفل�سطيني �أن تظهر �صدق
نوايا رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود
عبا���س بدف��ع عجلة امل�صاحل��ة وت�صويب
م�سارها؛ من خالل اتخاذ خطوات عملية
وفعلي��ة على �أر�ض الواق��ع �أقلها الرتاجع
عن الإجراءات العقابية عن �أهايل قطاع

غزة ،والرتاجع عن الفيتو الفتحاوي عن
عمل احلكومة يف غزة.
كم��ا ويتطلب م��ن رئي���س ال�سلطة حممود
عبا���س تفعي��ل دور املجل���س الت�شريع��ي

املعط��ل يف غزة وال�ضفة من��ذ � 10سنوات
الأمر ال��ذي �أدي �إىل تعطل �سن القوانني
الناظم��ة ملختل��ف جوانب احلي��اة؛ وهذا
مطلب وطن��ي لو حتق��ق �سيح�سب لرئي�س

ال�سلطة حممود عبا���س �أنه حري�ص على
�إنهاء االنق�سام.
ويتطلب �أي�ض َا م��ن الرئي�س عبا�س �إ�صدار
مر�س��وم رئا�س��ي لإج��راء االنتخاب��ات

الرئا�سي��ة والت�شريعي��ة والبلدي��ة م��ن
�أج��ل �ضخ دم��اء جديدة وت�صوي��ب امل�سار
االنتخاب��ي و�إعطاء احلريات ملن ينتخبه
ال�شعب الفل�سطيني.
وم��ن �أب��رز املتطلب��ات الت��ي يج��ب
اتخاذه��ا بالتوازي مع حتقي��ق امل�صاحلة
الفل�سطيني��ة �ض��رورة عق��د املجل���س
الوطن��ي الفل�سطين��ي ملنظم��ة التحري��ر
مب�شارك��ة ال��كل الفل�سطين��ي عل��ى �أ�س���س
دميقراطي��ة مبا ي�ساه��م يف �إزالة اجلمود
يف احلياة ال�سيا�سية العامة الفل�سطينية؛
و�إع��ادة ت�شكيل��ه باالنتخ��اب وف��ق نظام
التمثي��ل الن�سب��ي الكام��ل يف الوط��ن
وال�شت��ات حيثم��ا �أمك��ن ،وبالتوافق حيث
يتعذر ذلك".
كم��ا ويتطلب من الرئي���س حممود عبا�س
الدف��ع بق��وة نحو حتقيق مل��ف امل�صاحلة
املجتمعي��ة م��ن �أج��ل و�أد االنق�س��ام �إىل
الأب��د ،وه��ذا يتطل��ب وج��ود م�ؤ�س�س��ة
حكومي��ة فل�سطيني��ة واح��دة غ�ير
منق�سمة.
ويتطل��ب انه��اء االنق�س��ام البغي���ض م��ن
الرئي�س عبا�س الدع��وة لت�شكيل حكومة
وح��دة وطني��ة ذات �صالحيات كاملة" يف
ال�ضفة الغربية وقط��اع غزة ،ومب�شاركة
كافة الف�صائل الفل�سطينية.

فورا
 6نقاط سحرية في جسدك تخلصك من الصداع
ً
غزة -الر�أي
يع��اين كث�يرون م��ن ال�ص��داع و�آالم الر�أ���س
والت��ي تع��د �أح��د منغ�ص��ات احلي��اة الأكرث
�شيوع��ا عل��ى م�ست��وى الع��امل ،م��ع اختالف
�أنواع��ه وحدت��ه ،فهن��اك ال�ص��داع الناج��م
ع��ن الإره��اق و�ضغ��ط العم��ل ،وغ�يره م��ن
نوبات ال�صداع الن�صفي� ،إىل �أنواع �أخرى من
ال�ص��داع غري املربرة ف�ض ً
ال عن ال�صداع الذي
يعد م�ؤ�شر ًا على الإ�صابة مبر�ض خطري.
وعل��ى الرغ��م م��ن �أن امل�سكن��ات الطبي��ة
الكيميائية املتوفرة بكرثة يف ال�صيدليات
دون و�صف��ة طبي��ة ،قادرة عل��ى الق�ضاء
عل��ى ال�ص��داع يف �أغل��ب الأحي��ان �إال �أن
ك�ثرة ا�ستخدامها لي���س بالأمر امل�ستحب
على املدى الطويل.
ف�إذا كنت مم��ن يعانون من نوبات ال�صداع
املتك��ررة� ،إلي��ك احل��ل ال�سح��ري ال��ذي
�سيخل�ص��ك من ال�صداع يف  5دقائق فقط،
ح�س��ب م��ا ج��اء يف موق��ع "ديل��ي هيلث"
املعني بال�صحة.
ويتلخ�ص هذا احلل ال�سحري يف اجللو�س
يف و�ضع مري��ح و�إغما�ض العينني مع �أخذ
نف�س عميق وتدليك  6مراكز رئي�سية يف

ج�سمك وهي كالآتي:
 - 1نقطة ينتانغ �أو العني الثالثة
�إذا �شع��رت ب�أن��ك تع��اين م��ن �ص��داع يف
عيني��ك �أو املنطق��ة املحيطة بهم��ا ،فكل
م��ا عليك فعل��ه هو تدلي��ك منطقة العني
الثالث��ة �أو ينتان��غ ،وه��ي تل��ك املنطق��ة
الواقعة بني احلاجب�ين ،ويكفي تدليكها
ملدة  60ثانية بحركات دائرية.
 - 2نقطة الزان �شو

وتتمرك��ز ه��ذه املنطق��ة يف قاع��دة
احلاجب�ين الداخلي��ة وتدليكه��ا مل��دة
دقيقة بح��ركات دائري��ة �أي�ض ًا ال يجعل
ال�ص��داع يتوق��ف فقط ب��ل يوقف �سيالن
الأنف �أي�ضاً.
 - 3نقطة ينغك�سيانغ
تق��ع نقط��ة ينغك�سيان��غ يف �أ�سف��ل عظام
الف��ك وي�ساع��د تدليكه��ا وال�ضغط عليها
مل��دة دقيقة وبح��ركات دائرية على فتح

اجليوب الأنفية مل��ن يعانون من �أوجاعها
الرهيب��ة وال�ص��داع الت��ي ت�سببه ،واحلد
من �آالم الأ�سنان وتخفيف التوتر.
 - 4نقطة تيان �شو
وتقع هذه النقط��ة يف اجلزء اخللفي من
الر�أ���س وحتدي��د ًا يف الو�سط بني الأذنني
وبداية العمود الفقري ،وي�ساعد تدليك
هذه النقطة على تخفيف احتقان الأنف
و�آالم العينني والأذنني وال�صداع ال�شديد
وال�صداع الن�صفي .
 - 5نقطة �شواي غو
وتق��ع تل��ك النقط��ة عل��ى ارتف��اع م��ن 2
�إىل � 3سم �أعل��ى الأذن ،وي�ساعد ال�ضغط
عليه��ا يف التخل���ص م��ن �إجهاد_العينني
وال�صداع الناجم عنها.
 - 6نقطة هي جو
تق��ع تل��ك النقط��ة عل��ى اجل��زء اخللف��ي
من اليد ب�ين الإبهام وال�سباب��ة ،وال�ضغط
عليه��ا ي�ساع��د يف تخفي��ف �آالم الظه��ر
ووجع الأ�سن��ان واللثة ،وال�صداع الن�صفي،
والغثي��ان� ،إ�ضاف��ة �إىل الق�ض��اء عل��ى
ت�شنج��ات ع�ض�لات الرقب��ة الناجم��ة عن
التوتر.
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صنفا منها
نفاذ ً 230

ال�صحة :تدهور
غري م�سبوق بقوائم
الأدوية الأ�سا�سية
بغزة
غزة -الر�أي
ق��ال مدي��ر ع��ام ال�صيدل��ة ب��وزارة ال�صح��ة
يف قط��اع غ��زة من�ير الرب���ش ،الي��وم االثنني،
�إن قوائ��م الأدوي��ة الأ�سا�سي��ة مب�ستودع��ات
الوزارة ت�شهد تدهورا خطريا وغري م�سبوق.
و�أو�ض��ح الرب�ش يف ت�صري��ح لوكال��ة "الر�أي"،
�أن "م�ستوي��ات العجز ال�صفري يف تلك �أ�صناف
الأدوي��ة بلغ��ت � 230صنف��ا دوائي��ا ،بن�سب��ة
 45%من قائمة الأدوية الأ�سا�سية ،منها 50
�صنفا م��ن الأدوية اجلراحي��ة" ،وا�صفا �إياها
بالن�سبة الأخطر منذ �سنوات.
وح��ذر م��ن �أن تفاقم �أزمة الأدوي��ة يجعل من
ا�ستم��رار تقدمي اخلدم��ات ال�صحية مبختلف
م�ستوياته��ا �أم��ام خط��ر كب�ير ما ي��زال جاثما
عل��ى عديد التخ�ص�صات الطبي��ة خا�صة التي
ا�ستحدثته��ا ال��وزارة ما يعني ا�ستم��رار معاناة
املر�ضى ما مل يكن هناك حلول جذرية لتعزيز
الأر�ص��دة الدوائي��ة الت��ي تلب��ي االحتي��اج
الفعلي والعاجل ملختلف التخ�ص�صات.

ألول مرة بفلسطين...
انعقاد المؤتمر العشائري
األول بغزة وأريحا
غزة -الر�أي
ق��ال م�ست�ش��ار �ش���ؤون الع�شائ��ر يف
قطاع غزة �أ�شرف �أبو رخية" ،لأول
م��رة بتاري��خ فل�سط�ين املعا�صر يتم
الدع��وة لعق��د م�ؤمتر ع��ام للق�ضاء
الع�شائ��ري ،ويت��م عق��ده بالتزامن
بني غزة وال�ضفة الغربية".
و�شدد خالل حديث للر�أي ،على �أنه
�آن الآن لتطوي��ر الق�ض��اء الفرع��ي
خالل الأعوام القادمة ولكن ب�شكل
نوعي بالأخ��ذ باالعتب��ار الق�ضايا
احلديث��ة واملعا�صرة واالقت�صادية
الأ�سهم وغريها و�سيتواكب الق�ضاء
الفرعي مع هذه التطورات ليواكب
املحاك��م وجلان التحكي��م والق�ضاء
ال�شرع��ي وليج��د ح��ل للق�ضاي��ا
� ً
أي�ضا.
و�أ�ش��ار �إىل �أن��ه مت التن�سي��ق لعق��د
امل�ؤمت��ر م��ع �أب��رز جمي��ع الق�ض��اء
املهم�ين يف قط��اع غ��زة وال�ضف��ة
الغربية ومت التوافق معهم بوجوب
عق��د م�ؤمت��ر متزام��ن غ��ي غ��زة
و�أريح��ا وكل ذل��ك به��دف تطوي��ر
الق�ضاء الع�شائري.
و�أ�ض��اف �أبورخي��ة "التعوي��ل الآن
على امل�ؤمتر القادم يف ني�سان القادم
ليك��ون هن��اك تطوير �أك�بر وطرح

م�شاريع وتعديالت
و�ش��دد عل��ى �أن��ه يح�س��ب للم�ؤمت��ر
النج��اح يف عق��ده تزامن��ا بغ��زة
وال�ضف��ة وال��ذي يو�ص��ل ر�سال��ة
لالحت�لال �أن��ه �سنك��ون موحدي��ن
حت��ى يف عق��د امل�ؤمتر فنح��ن �شعب
واحد.
و�أو�ض��ح �أن امل�ؤمت��ر كان خم�ص���ص
للق�ض��اة الفرعيني الذي��ن يقومون
بالف�ص��ل ب�ين املتنازع�ين كقا�ض��ي
فرعي ويختلف عن رجال الإ�صالح
والدعوات كانت خم�ص�صة للق�ضاء
الفرعيني فقط.
وب�ّي�نّ �أب��و رخية �أنه م��ن خمرجات
امل�ؤمت��ر كان الت�أكي��د عل��ى قد�سية
الق�ضاء الع�شائري وخا�صة املن�شد،
و�أن ال�ش��رع الإ�سالم��ي مق��دم عل��ى
الق�ضاء الع�شائري والأخري هو فرع
م��ن الأول وال يتعار���ض الع�شائري
م��ع ال�شرع��ي ويتوق��ف الق�ض��اء
الع�شائ��ري عندم��ا يتعار���ض يف
�أي جزئي��ة م��ع الق�ض��اء ال�شرعي،
فالأخري مقدم على الع�شائري.
و�أك��د امل�ؤمت��ر عل��ى �أن الق�ض��اء
الع�شائ��ري �سيبق��ى احلام��ي ل��كل
املظلوم�ين وخا�صة الن�س��اء كما يف
ق�ضية العواودة.

جمعت  20ألف طن من النفايات خالل الشهر الماضي

البلدية تدعو إلخراج النفايات
قبل الساعة  7صباحا

غزة -الر�أي
دع��ت بلدي��ة غ��زة املواطن�ين يف املدين��ة
ل�ض��رورة �إخ��راج النفاي��ات مبك��را وقب��ل
ال�ساع��ة � 7صباح��ا حت��ى يتمك��ن عم��ال
وموظف��ي ق�س��م النظاف��ة يف البلدي��ة م��ن
جمعه��ا وترحيله��ا يف نف���س الي��وم و�ضم��ان
عدم مبيتها �أمام منازلهم لليوم التايل.
و�أهاب��ت البلدي��ة باملواطن�ين ب�ض��رورة
�إتب��اع �إر�ش��ادات النظاف��ة املعلن��ة ع�بر
و�سائ��ل الإع�لام املختلف��ة واملت�ضمن��ة
�ض��رورة املحافظة عل��ى حاوي��ات النفايات
يف ال�ش��وارع وع��دم �إحراقه��ا حفاظ��ا عل��ى
ال�صحة البيئية ،وو�ضع النفايات يف �أكيا�س
حمكم��ة الإغالق لت�سهيل عملي��ة ترحيلها،
وع��دم رمي النفايات يف ج��زر ال�شوارع �أو يف
الطرقات .
و�أك��دت البلدي��ة �أن��ه تن�ش��ر ب�ش��كل دوري
�إر�ش��ادات للمواطن�ين عرب و�سائ��ل الإعالم
املختلف��ة و�صفح��ة البلدي��ة عل��ى موق��ع
التوا�ص��ل االجتماع��ي ( في���س ب��وك )
وفات��ورة اخلدم��ات ،وموق��ع البلدي��ة عل��ى
الإنرتن��ت لتعزي��ز ثقاف��ة املحافظ��ة عل��ى
النظافة يف املدينة .
و�أو�ضح��ت البلدي��ة �أنه��ا خ�ص�ص��ت ع��دة
قنوات �إلكرتونية لتقدمي ال�شكاوي املتعلقة
بخدم��ات البلدية ومنه��ا �ش��كاوي النظافة
ومنه��ا �صفحة البلدية على " الفي�س بوك "
وبرنامج املحادثات " الوات�س �آب " على رقم
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وموقع البلدية على الإنرتنت .
ويف ال�سي��اق �أعل��ن ق�س��م جم��ع وترحي��ل
النفايات يف الإدارة العامة لل�صحة والبيئة
يف البلدي��ة �أن��ه مت جم��ع وترحي��ل ()20
�أل��ف طن من النفاي��ات ال�صلبة خ�لال �شهر
ت�شري��ن �أول� /أكتوب��ر املا�ض��ي م��ن كاف��ة
�أحي��اء ومناطق املدين��ة وترحيله��ا للمكب
الرئي���س يف منطق��ة جح��ر الدي��ك �ش��رق
املدينة .
وب�ين �أن��ه مت �أي�ض��ا تنظي��م حمل��ة جلم��ع
النفاي��ات من عل��ى �شاطئ البح��ر من فندق
امل�شت��ل �شماال وحت��ى �شارع احلري��ة جنوبا
وكذل��ك تكثيف �أعمال املراقبة على عملية
جم��ع النفاي��ات وحتري��ر نح��و ( ) 400
�إخطارا للمخالف�ين لل�شروط املعمول بها يف

البلدية .
وا�ستقب��ل مك��ب النفاي��ات الرئي���س �ش��رق
املدين��ة خ�لال نف���س الف�ترة نح��و ( )25
�أل��ف طنا م��ن النفاي��ات منه��ا � 20ألف طنا
من بلدية غزة و � 4أالف و�أربعمائة طن من
وكالة غوث وت�شغيل الالجئني ( الأونروا )
و( )115طنا من بلدية املغراقة ،و()127
طن��ا م��ن بلدي��ة الزه��راء ،و( )44طنا من
بلدية وادي غزة .
وكان��ت دائ��رة العالق��ات العام��ة والإعالم
يف البلدي��ة ق��د �أطلقت م�سابق��ة " �شركاء "
 2للأف�لام الق�صرية �ضمن جهودها لتعزيز
العم��ل الت�شارك��ي ب�ين املواط��ن والبلدي��ة
وتعزي��ز ثقاف��ة املحافظ��ة عل��ى النظاف��ة
وتر�شيد ا�ستهالك املياه بالإ�ضافة �إىل دعم
املبدعني واملوهوبني يف املدينة .

