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غزة – الراأي – اآالء النمر:
ال زال املواط��ن الفل�صطيني يح�ص��د خيبات االأمل 
الت��ي تكت�ص��ح تفا�صي��ل حيات��ه ب��ن ح��ن واآخر، 
فانطف��ئ فتي��ل ال�ص��غف بداخل��ه من��ذ اللحظ��ات 
االأوىل الت��ي �ص��جل فيها اتفاق امل�ص��احلة خروجًا 
ملحوظًا عن الن�ص الذي يخت�ص ب�ص��اأنه االإن�صاين 

البحت.

ذاك املواط��ن ال��ذي عاي�ص ويالت احل�ص��ار الأحد 
االنق�ص��ام  بعم��ر  متام��ًا  مت�ص��اوية  عام��ًا،  ع�ص��ر 
الفل�ص��طيني، م��ا كان من��ه اإال اأن تو�ص��ل باإرادت��ه 
للعي���ص بكرام��ة واأنفة رغمًا عن ه��دف االحتالل 

بك�صره والنيل من ثباته و�صموده.
حتى بعد �ص��حق احلياة و�ص��لب تفا�ص��يلها املبهجة 
منه بعد ثالثة حروب عدوانية متوالية ح�ص��دت 

االأخ�ص��ر والياب���ص، وح�ص��دت اأرواح املدني��ن من 
االأطف��ال وال�صي��وخ وجملة م��ن العائ��الت االآمنة 
يف بيوته��ا، م��ا زاد احلي��اة بغ��زة اإنه��اكًا واأظهرها 
بعزميت��ه  انت�ص��ر  الفل�صطين��ي  اأن  اإال  متهالك��ة؛ 
وثبات��ه. ه��و ذات��ه م��ن طال��ب باإنه��اء االنق�ص��ام 
وع��ودة اللحمة الوطنية اإىل ال�ص��ارع الفل�صطيني 
والق�صي��ة، لتودي��ع اأيام��ا ع�صرية ظه��ر فيها جيال 

ت�صرب معن��ى االنق�ص��ام وعا�صر تفا�صيل��ه، والتي 
عك�صت اأثارها ال�صلبية على كل الق�صايا.

الفل�صطين��ي  املواط��ن  زال يح��دو  االأم��ل كان وال 
حتى بعد توقيع اتفاق امل�صاحلة بن حركتي فتح 
وحما���ص، فم��ا تزي��ده اإمكانية مع��اودة الف�صل يف 

حتقي��ق امل�صاحلة فعليًا اإال انتكا�صًا 
يف و�صع��ه االن�ص��اين واالجتماع��ي 

بين تكريس العقوبات والتمكين يقبع “مواطن يدفع الثمن”!
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

للتواصل  على العناوين اآلتية:
alraygov@gmai l .com
alray@gov.ps

تليفون : 082883366 

غزة – الراأي - فل�صطن عبد الكرمي:
بالرغ��م من اللق��اءات واحلوارات الت��ي دارت موؤخرا 
يف القاه��رة بن حركتي فت��ح وحما�ص وبح�صور كافة 
الف�صائ��ل الفل�صطيني��ة، به��دف االتف��اق عل��ى ح��ل 
لكاف��ة الق�صايا العالقة، يف وقت ا�صتلمت فيه حكومة 
التواف��ق عملها يف ال��وزارات بغ��زة اإىل جانب ا�صتالم 
املعاب��ر؛ اإال اأن خ��روج ت�صريح��ات من بع���ص قيادات 
حرك��ة فت��ح وال�صلط��ة الفل�صطيني��ة ب��اأن احلكوم��ة 
مل ت�صتل��م مهامه��ا ب�ص��كل فعل��ي يف غ��زة، ورب��ط رفع 
االإج��راءات والعقوب��ات بالتمكن الفعل��ي للحكومة، 
ج��اءت مغاي��رة الأج��واء احل��وار وال��ذي ق��د ي�ص��ع 

امل�صاحلة يف مهب الريح.

األحمد: الحكومة تمكنت بنسبة 50%
فت��ح ع��زام  املركزي��ة حلرك��ة  اللجن��ة  وكان ع�ص��و 
االأحم��د قد �صّرح يف لقاء اإذاع��ي قبل لقاء الف�صائل 
يف القاهرة يف 21 نوفمرب قائاًل: “اإن حكومة الوفاق 
الوطن��ي ت�صلم��ت املعاب��ر ومهامها يف قط��اع غزة وهو 
موؤ�ص��ر اإيجابي لتنفيذ اتفاق��ات امل�صاحلة"، مبينا اأن 
ت�صل��م احلكوم��ة ملعاب��ر غ��زة متثل %50 م��ن عملية 
متكينه��ا م��ن ممار�ص��ة مهامه��ا يف القط��اع، مو�صًحا اأن 
خطوات تنفيذ امل�صاحلة على االأر�ص ت�صري ب�صال�صة.

ال�صيخ: احلكومة متكنت 5%
وعل��ى نقي���ص متام��ا لت�صري��ح االأحم��د وبع��د ح��وار 
القاه��رة؛ كان ع�ص��و اللجن��ة املركزي��ة حلرك��ة فتح 
ح�ص��ن ال�صي��خ قد قال: "اإن رف��ع العقوبات عن قطاع 
غ��زة مرتبط بتمك��ن احلكومة من العم��ل يف القطاع 
م�صيف��ا يف  املالي��ة"،  م�صوؤولياته��ا واجلباي��ة  حتم��ل 
لق��اء متلف��ز: "اإن ن�صب��ة متكن احلكوم��ة يف غزة مل 
تتجاوز %5 حت��ى اللحظة"، مو�صحًا يف الوقت ذاته 

اأن احلكوم��ة مل تتمكن يف اجلانب املايل وال يوجد اأي 
جباية فعلية من احلكومة.

وتاب��ع: "اإذا متكن��ت احلكوم��ة �صرتف��ع االإج��راءات 
العقابية ب�صكل تلقائي عن غزة الأن احلكومة لن ومل 
تعاقب نف�صها"، م�صيفًا "مل نتقدم �صنتيمرت مرت واحد 
يف مل��ف االأم��ن يف غزة، كل طواقمن��ا حفاه وعراه يف 

املعابر وال ميكن التمكن على املعابر بدون االأمن".

المواطن يدفع الثمن
ويف تعليقه��ا عل��ى ذلك، اأك��دت ف�صائ��ل فل�صطينية يف 
اأحادي��ث منف�صل��ة لوكالة "الراأي" عل��ى �صرورة رفع 
العقوب��ات املفرو�ص��ة عل��ى قط��اع غزة وع��دم ربطها 
بتمك��ن احلكومة، الأن املواطن هو ال��ذي يدفع الثمن 
وح��ده، مطالبن ب�ص��رورة االبتعاد ع��ن الت�صريحات 

التي ميكنها اأن توتر اأجواء امل�صاحلة.
وطالب��ت اجلبه��ة ال�صعبي��ة عل��ى ل�صان ع�ص��و املكتب 
ال�صيا�صي لها بغزة رباح مهنا، ب�صرورة االإ�صراع بوقف 
العقوب��ات واالإج��راءات الت��ي نفذته��ا ال�صلط��ة �صد 

غزة.
رف��ع  "املطل��وب  ل�"ال��راأي":  حدي��ث  يف  رب��اح  وق��ال 
العقوب��ات ع��ن املواطنن بغ��زة الأن ال�صع��ب هو الذي 
يدف��ع الثمن وه��و من يع��اين"، داعيا لتوحي��د القوى 
الفل�صطيني��ة لدع��م امل�صاحل��ة، وبذل جه��د كبري من 

اأجل اإمتامها والو�صول بها اإىل بر االأمان.

أجواء توتيرية مرفوضة
م��ن جهت��ه انتق��د ع�ص��و املكت��ب ال�صيا�ص��ي للجبه��ة 
الدميقراطي��ة لتحري��ر فل�صطن، ط��الل اأبو ظريفة، 
ت�صريحات بع���ص قيادات فتح وال�صلط��ة حول ن�صبة 

متك��ن احلكوم��ة بغ��زة، مو�صح��ا اأنها ت�ص��ع الع�صا يف 
الدوالي��ب، وال تخ��دم حل الق�صاي��ا العالقة، يف وقت 
يبق��ى في��ه قط��اع غ��زة يئن حت��ت وط��اأة اإج��راءات 

حكومة التوافق برام اهلل.
ووفق ما ذك��ره اأبو ظريفة يف حديث��ه ل�"الراأي" فاإن 
هن��اك جلنة م�صري��ة �صتاأت��ي اإىل قطاع غ��زة خالل 
االأيام القادمة ملراقبة متكن احلكومة، م�صريا اإىل اأن 
املطل��وب هو االلتزام مبا مت االتفاق عليه يف حوارات 

القاهرة واالبتعاد عن االأجواء التوتريية.
ويرى اأبو ظريف��ة اأن االإجراءات �صد غزة ال عالقة 
لها بالتمكن، واإن كان هناك حماولة من قبل ال�صلطة 
لربطها بالتمك��ن، مطالبا ب�صرورة رفع العقوبات عن 
القط��اع للتخفيف م��ن معان��اة املواطن��ن، والبعد كل 
البع��د عن كل ما ميكنه اأن يعقد االأمور، واأي�صا تذليل 

العقبات اأمام متكن عمل احلكومة بغزة.

رفع العقوبات أوال
بدورها طالبت حركة اجلهاد االإ�صالمي ب�صرورة رفع 
العقوب��ات املفرو�ص��ة �صد غ��زة، وموا�صل��ة اللقاءات 
واحل��وارات من اأجل التو�ص��ل اإىل حلول ب�صاأن امللفات 

والق�صايا العالقة.
وح��ول ت�صريح��ات قيادات م��ن فتح وال�صلط��ة ب�صاأن 
ن�صب��ة متكن احلكومة بغزة، قال القيادي يف احلركة 
ناف��ذ ع��زام يف حديث خا�ص ل�"ال��راأي": "ال نريد اأن 
ندخ��ل يف جدال م��ع اأحد بالن�صب��ة لتمكن احلكومة 
بغ��زة، الأن احلكوم��ة ا�صتلم��ت كل ال��وزارات تقريب��ا 
وت�صلم��ت املعاب��ر اأي�ص��ا دون اأي م�ص��اكل اأو عراقي��ل، 
خلط��وات  يهي��ئ  اأن  يفرت���ص  اإيجاب��ي  �ص��يء  وه��ذا 

قادمة".
وي��رى ع��زام اأن احلكوم��ة ق��د متكن��ت فع��ال يف غزة، 

ولك��ن احلدي��ث ع��ن ن�صب��ة التمكن ف��اإن ه��ذا يرتك 
للنقا�ص يف احلوارات واللقاءات، موؤكدا اأن املطلوب هو 
رفع العقوبات ع��ن غزة ووقف االإجراءات املفرو�صة 
�صده��ا طامل��ا قام��ت حرك��ة حما���ص بح��ل اللجن��ة 
االإدارية، يف وقت اأن الوزارات قامت با�صتالم مهامها.

من جهت��ه قال ع�صو املكتب ال�صيا�ص��ي جلبهة الن�صال 
اأي  تق��وم  اأال  "يج��ب  �صلف��ة:  اأب��و  رفي��ق  ال�صعب��ي 
�صخ�صي��ة فل�صطينية �صيا�صية مبن��ح ت�صريحات تخل 
باتفاق ع��ام 2011، واملطلوب هو اطمئنان املواطنن 

واالدالء بت�صريحات اأكرث اإيجابية".

حماس بذلت جهدا كبيرا لتمكين 
الحكومة

ووف��ق ما ذك��ره اأبو �صلف��ة يف حديث ل�"ال��راأي"، فاإن 
ا�صت��الم احلكوم��ة لعمله��ا بغ��زة مت بن�ص��ب متفاوتة، 
منوها اإىل اأن حركة حما�ص بذلت جهدا قدر االإمكان 
بت�صلي��م  �صماحه��ا  بدلي��ل  بغ��زة  احلكوم��ة  لتمك��ن 

الوزرات حلكومة التوافق.
واأ�ص��اف: "اإننا نطال��ب وزراء احلكومة باأن ميكثوا يف 
قط��اع غ��زة الأن امل�ص��اكل العالق��ة مل يت��م حلها حتى 
االآن مثل اأزمة الكهرباء وم�صكلة دمج املوظفن واأزمة 
ارتف��اع ن�صبة البطال��ة"، مو�صح��ا اأن اجلانب امل�صري 
�صيعل��ن ع��ن اجله��ة الت��ي تعي��ق حتقي��ق اأي تقدم يف 

امل�صاحلة.
الن�ص��ال،  جلبه��ة  ال�صيا�ص��ي  املكت��ب  ع�ص��و  وطال��ب 
اأر���ص  تق��دم عل��ى  اأي  املواط��ن  يلم���ص  اأن  ب�ص��رورة 
الواقع، واأن يتم التخفيف من معاناة املواطنن بغزة، 
اإىل جان��ب اإيج��اد حلول للم�ص��اكل العالقة، داعيا يف 
ال�صي��اق ذاته اإىل �صرورة توجي��ه اخلطاب ال�صيا�صي 

امل�صجع الذي ي�صحن الهمم الإمتام امل�صاحلة.

الفصائل تطالب برفع العقوبات عن غزة وعدم ربطها بالتمكين
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اأب�ص��ط األ��وان الع��ذاب التي ميك��ن اأن يدفعها 
اأن  ه��ي  االنتظ��ار،  انتكا�ص��ة  ثمن��ه  امل�صاف��ر 
تفوت��ه تذك��رة الطائ��رة الت��ي م��ن املفرت�ص 
اأن يلتح��ق مبقاعده��ا قبل و�صول��ه ب�صاعات، 
والكارث��ة الكب��رية ل��و كان��ت تذاك��ر ال�صف��ر 
تخت�ص بالعائلة باأكملها دون امل�صافر وحده.

باأ�صح��اب  املكد�ص��ة  امل�صافري��ن  �صج��الت 
احلاجات امللح��ة وال�صرورية لل�صفر، ال ميكن 
اأن حتم��ل اأ�صم��اء اأ�صخا�ص عادي��ون، فكل من 
اأودع ا�صم��ه يف �صفح��ات ال�صج��الت املرتاكمة 
اأ�صح��اب  م��ن  االآالف  اإىل  ت�ص��ل  باأع��داد 
احلاج��ات لل�صفر ه��م لي�ص��وا اإال ا�صتثنائيون، 
ف��ال يخو���ص غم��ار �صفر خمي��ف ب��ال اأ�صباب 

ملحة تدفعه لذلك بقوة.
"ال��راأي" ا�صتمع��ت الآراء بع�ص املغادرين من 
مع��رب رف��ح خ��الل اال�صب��وع املا�ص��ي املن�صرم، 
والت��ي كان��ت اأوىل الفتح��ات بع��د ا�صتم��رار 

اإغالقه الأكرث من اأربعة اأ�صهر على التوايل.

مشقة بال حدود
امل�صاف��رة اأ�صماء اأ�صع��د والتي حملت حقائبها 
اإىل تركي��ا  اأطفاله��ا، متوجه��ة  م��ن  واثن��ن 

لتلح��ق بف�صله��ا الدرا�ص��ي، ا�صتهل��ك �صفره��ا 
الذي من املفرت�ص اأن ياأخذ وقتًا اأق�صاه ع�صر 
�صاع��ات م��ن غ��زة اإىل القاه��رة ثالث��ة اأي��ام 
بلياليهن، اإال اأنه افرت�ص منها احلقائب واأبقى 
له��ا اأطفالها ل�صوء انتظ��ام املعرب عند اجلانب 

امل�صري.
وال��دة الطفل��ن "اأ�صع��د" قال��ت ب��اأن امل�صق��ة 
والتع��ب وقط��ع من الع��ذاب و�ص��ف ب�صيط ال 
ي��ويف ال�صفر م��ن غزة حقه، مقاب��ل اللحظات 
اأطفاله��ا  عل��ى  القا�صي��ة  اللي��ل  و�صاع��ات 
وبقي��ة االأطف��ال املغادرين برفق��ة عوائلهم، 
مع��ربة ع��ن فظاع��ة االأ�ص��ى ال��ذي يقابل به 
اأه��ل القط��اع عرب اجلان��ب امل�ص��ري و�صعوبة 

التن�صيقات على اجلانب الفل�صطيني.
دون جدوى

كان��ت م�ص��ر يف وق��ت �صاب��ق ق��د اأعلن��ت ع��ن 
بامل��رور  الدرا�صي��ة  املن��ح  ال�صم��اح الأ�صح��اب 
وال�صفر عن معرب رفح الربي، اإال اأن ال�صحفية 
والطالب��ة اإ�ص��راء ال�صري��ف ق��د غامرت على 
م��دار ثالث��ة اأي��ام متتالي��ة متوجه��ة لل�صفر 

ولكن دون فائدة.
كل املح��اوالت الت��ي قام��ت بها اإ�ص��راء لل�صفر 

للمنح��ة  العملي��ة  االإج��راءات  الإكم��ال 
الدرا�صي��ة الت��ي ح�صل��ت عليها قب��ل اأكرث من 
ع��ام، بائ��ت بالف�ص��ل، الرتف��اع كب��ري باأعداد 
ويف  احل��دود  عل��ى  املرتاكم��ن  امل�صافري��ن 

ال�صجالت.
يف ح��ن جنح ثلة م��ن امل�صافرين م��ن اأ�صحاب 
ال��رثوات املالي��ة الواف��رة م��ن االإف��الت م��ن 
ويالت االنتظار واإعادة املحاوالت من جديد، 
وذلك بفعل التن�صيقات التي اعتربها املر�صى 
امل�صاف��رون والطلب��ة جرمي��ة كب��رية ترتكب 

بحقهم.

لم يشفع لها
اأماعن امل�صنة اأم عبد اهلل ح�صان، فال تختلف 
املحاول��ة  مع��اودة  يف  �صابقيه��ا  ع��ن  كث��ريًا 
وتكرارها لعلها جتد لها مقعدًا فارغًا يخ�ص�ص 
لها، لكنها رمبا اأق�صى منهما، فهي تتجرع مرارة 
االأمل لي��ل نهار، ب�صبب اإ�صابتها باآالم مف�صلية 

حادة اأثرت على قدرتها على احلركة.
وبين��ت اأنه��ا عج��زت ع��ن اإيجاد ع��الج لها يف 
قط��اع غ��زة، والأن حالته��ا لي�ص��ت بخط��رية 
"ال ته��دد احلياة" مل ت�صتطع احل�صول على 

حتويل��ة، ف��كان احلل من خ��الل ابنته��ا التي 
تقيم يف اإحدى الدول العربية، حيث اأ�صدرت 
له��ا تاأ�ص��رية زي��ارة، وهن��اك �صتعر�صه��ا على 

اأطباء متخ�ص�صن، لتجد عالجًا الآالمها.
واأو�صح��ت ح�صان اأن �صهرين م��ّرا على اإ�صدار 
التاأ�صرية، الت��ي �صتنتهي خالل 60 يومًا، واإذا 
مل ت�صتط��ع ال�صف��ر يف تل��ك الف��رتة �صتفق��د 
حقه��ا، وه��ي تعتقد ب��اأن تلك ال�صفري��ة اأملها 
الوحيد يف التخل�ص م��ن اآالم الزمتها لفرتات 
طويلة. واأكدت اأنه��ا تداوم على احل�صور اإىل 
املعرب، وحتاول برفق��ة ابنها الذي ال يرتكها، 
ع��ل تقاريره��ا الطبي��ة، وحالته��ا ال�صحي��ة 
املتده��ورة تك��ون �صفيع��ًا له��ا، ب��اأن جت��د له��ا 
مقع��دًا على منت حافل��ة �صتنطل��ق اإىل املعرب، 

لكنها مل توفق يف ذلك، ويبدو اأنها لن توفق.
اخلال���ص م��ن البواب��ة ال�صوداء في��ه خال�ص 
م��ن الع��ذاب وط��ول االنتظار لك��ن دون نهاية 
حتمي��ة، فالطريق التي ت�صل غزة بالقاهرة، 
ال تخل��و من اخل��وف والرعب ال��ذي ي�صاحب 
امل�صافري��ن حتى قطع امل�صاف��ات ال�صا�صعة من 
�صحراء �صين��اء واخلال�ص من قّطاعها ب�صالم 

اآمنن.

معبر رفح .. يفترس تفاصيل المسافرين
غزة- خا�ص الراأي -اآالء النمر

عل��ى عتب��ات البواب��ة الت��ي تنته��ي عندها 
كل الط��رق وال�ص��وارع والبي��وت واالأحي��اء 
واملحافظ��ات وتفا�صيل املدين��ة، وتبداأ منها 
حكاي��ات امل�صافري��ن واملغادرين م��ن القطاع 

اإىل الع��امل االآخ��ر والعك�ص، وت��زداد رقعة 
عتب��ات البواب��ة ات�صاعًا يف كل م��رة، لريكن 

اإليها اأهل مدينتها انتظارًا لفرج اآت.
مفرتقات وحمطات من العذاب العميق يحل 
بجم��وع امل�صافرين من معرب رفح اإىل اخلارج، 

ف��ال ميكن اأن ته��ون �صاعات ال�صف��ر الطويلة 
واملر�ص��ى،  ال�ص��ن  وكب��ار  االأطف��ال  عل��ى 
واأ�صح��اب االإقامات والطلبة العالقون، كلما 
ط��ال وهم ال�صف��ر وا�صتدت �صاع��ات ال�صمت 

جمهولة املعامل والتفا�صيل.
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غزة – الراأي - فل�صطن عبد الكرمي
باأع�ص��اب م�ص��دودة وترق��ب وانتظار كبريي��ن، يعي�ص 
موظف��و غزة على اأمل �صرف رواتبهم ل�صهر نوفمرب يف 
اخلام���ص من دي�صمرب املقبل وهو موعد �صرف حكومة 
الوف��اق لهم ح�ص��ب اتفاق القاهرة ال��ذي وقعت عليه 

جميع الف�صائل الفل�صطينية.
وكان ع�ص��و اللجن��ة املركزي��ة حلرك��ة فت��ح، ع��زام 
االأحم��د، ق��د ق��ال: "اإن �ص��رف روات��ب موظفي غزة 
مرتب��ط بتمك��ن احلكوم��ة من عمله��ا"، مو�صح��ا اأنه 
وف��ق اتفاق القاه��رة، فاإنه يج��ب اأن تت�صلم احلكومة 
الر�صوم وال�صرائب واجلباية وبعدها تدفع الرواتب.
واأ�ص��اف: "حتى االآن معظم الر�صوم جتبى وال تدخل 
اخلزين��ة املوحدة"، الفتا اإىل اأن امل�صاألة تتعلق بعدم 

متكن احلكومة.
ويف الوق��ت ال��ذي تت��وارد في��ه الت�صريح��ات ح��ول 
�ص��رف راتب �صهر نوفمرب ملوظف��ي غزة، يعي�ص هوؤالء 
حال��ة م��ن التيه و�ص��ط ظ��روف نف�صي��ة واجتماعية 

واقت�صادية �صعبة، ال يدرون معها اأين م�صريهم.

5  ديسمبر هو الفيصل
م��ن جهتها اأعربت اجلبه��ة الدميقراطية عن اأملها يف 
اأن ت�صرف احلكومة رواتب كافة املوظفن وفق اتفاق 
القاهرة، مو�صحة اأن اأي خل��ل �صيت�صبب يف اإ�صكاليات 
تعيق اإحراز اأي تقدم يف ملف امل�صاحلة الفل�صطينية.
وق��ال ع�صو اللجنة املركزي��ة للجبهة، حممود خلف، 
يف حدي��ث ل�"ال��راأي": "نح��ن م��ع االلت��زام مبا جرى 
االتف��اق عليه بن حركتي فتح وحما�ص يف القاهرة"، 
ه��و  الروات��ب  ل�ص��رف  الطبيع��ي  املوع��د  اأن  موؤك��دا 

اخلام�ص من دي�صمرب املقبل.

واأ�ص��اف: "نحن ندعم االلت��زام باتفاق القاهرة فيما 
يتعل��ق بح��ل اأزمة موظفي غ��زة، واأي م�صكل��ة �صتوؤثر 
�صلب��ا على مل��ف امل�صاحلة"، م�ص��ريا اإىل اأن 5 دي�صمرب 
ه��و الفي�ص��ل يف احلك��م عل��ى م��دى الت��زام احلكومة 

ب�صرف رواتب املوظفن اأم ال.
بدوره اأكد القيادي يف حركة اجلهاد االإ�صالمي اأحمد 
املدل��ل، اأن الرات��ب ح��ق مكف��ول الأي موظ��ف، ك��ون 
املوظف��ن كانوا يقوم��ون بدورهم عل��ى اأكمل وجه يف 
كافة املوؤ�ص�صات الوطنية والوزارات ومل يكن اأي فراغ 

يف تلك املوؤ�ص�صات طوال �صنوات االنق�صام.
و�ص��دد املدلل يف حديثه ل�"الراأي" على �صرورة اإيفاء 
احلكوم��ة مب��ا مت االتف��اق علي��ه يف ح��وار القاه��رة 

ب�صرف رواتب املوظفن بغزة.

االلتزام باتفاق القاهرة
وكذل��ك فق��د اأو�ص��ح القي��ادي يف اجلبه��ة ال�صعبي��ة 
لتحري��ر فل�صط��ن جمي��ل مزه��ر اأن حكوم��ة الوفاق 
اأك��دت ا�صتعدادها ل�صرف روات��ب موظفي قطاع غزة 
ابت��داًء م��ن �صه��ر دي�صم��رب املقب��ل وفق ن���ص االتفاق 

الذي مت التوقيع عليه يف القاهرة موؤخًرا.
وق��ال مزه��ر يف ت�صري��ح ل��� "ال��راأي":" اإن لق��اءات 
امل�صاحل��ة بالقاهرة �صهدت تاأكي��ًدا اآخر على �صرورة 
قي��ام احلكومة مب��ا عليها وف��ق االتف��اق وخا�صة مبا 

يتعلق مبلف موظفي غزة".
وب��ن اأن التزام احلكومة ب�ص��رف رواتب موظفي 
القطاع م��ن املفرت�ص اأن ي�صتمر حتى انتهاء عمل 
اللجن��ة االإدارية والقانوني��ة يف فرباير 2018، 
م�صيًفا: "نحن ننتظر اأن تويف احلكومة مبا اأكدت 

عليه".

و�ص��دد يف حديث��ه عل��ى اأن اأي تلك��وؤ م��ن قب��ل عل��ى 
حكوم��ة الوف��اق على �صعي��د القي��ام بواجباتها جتاه 
قطاع غزة ب�صكل ع��ام و�صرف رواتب املوظفن ب�صكل 
خا�ص ق��د يكون �صبًبا يف تعطل عجل��ة امل�صاحلة ولن 

يكون مفهوًما، وناأمل اأال يحدث ذلك.

موظفو غزة خط أحمر
وكان القي��ادي يف حرك��ة حما���ص خلي��ل احلي��ة، قد 
�ص��دد يف موؤمت��ر �صحف��ي عقدت��ه احلرك��ة لالط��الع 
عل��ى اآخر م�صتج��دات امل�صاحلة الوطني��ة، اأن ق�صية 
املوظف��ن يف غزة "خط اأحمر" ال ميكن جتاوزه، وهي 
ق�صية وطنية بامتياز، وهم اأ�صحاب حقوق قانونية.

وبخ�صو���ص روات��ب املوظف��ن، اأك��د احلي��ة عل��ى اأن 
حكوم��ة التوافق ملتزمة بدفع رواتب املوظفن ل�صهر 
نوفمرب يف االأول من دي�صمرب املقبل، متمنيًا اأال تخطئ 

احلكومة وتتجاوز هذا البند من االتفاق.
وخالل لق��اء لرئي�ص حركة "حما���ص" يف قطاع غزة 
يحي��ى ال�صن��وار مبكتب��ه يف مدين��ة غ��زة م��ع ال�صفري 
ال�صوي�ص��ري ل��دى دول��ة فل�صطن جوليان ت��وين، اأكد 
الطرف��ان عل��ى اأهمية اإيج��اد حل لق�صي��ة املوظفن، 
وعل��ى �ص��رورة االلت��زام مب��ا مت التوقي��ع علي��ه فيما 
يخ�ص ق�صيته��م، حمذرين من املخاط��ر املرتتبة على 

عدم حل هذه الق�صية ب�صكل عادل.

الحكومة محل اختبار
م��ن جانبه ق��ال الكاتب واملحل��ل ال�صيا�ص��ي �صرحبيل 
األق��اه  "حما���ص" ال��ذي  موؤمت��ر حرك��ة  اأن  الغري��ب 
القي��ادي يف احلرك��ة د. خلي��ل احلية ت�صم��ن ر�صالة 
طماأن��ة للموظف��ن االأم��ر الذي يع��زز م��ن �صمودهم، 

موق��ع  عل��ى  �صفحت��ه  عل��ى  ل��ه  من�ص��ور  يف  مو�صح��ا 
حكوم��ة  اأن  ب��وك"،  في���ص  االجتماع��ي"  التوا�ص��ل 
الوف��اق حمل اختب��ار لدف��ع الرواتب مطل��ع دي�صمرب 

ح�صب اتفاق القاهرة.

م��ن جهت��ه عل��ق املحل��ل ال�صيا�ص��ي عدن��ان اأب��و عامر 
عل��ى موؤمتر حما�ص على ل�ص��ان د. خليل احلية؛ الذي 
حت��دث فيه عن روات��ب املوظفن، قائ��ال: "اإن املوؤمتر 
م�صهود له بتوازن��ه ودقة مفرداته، وهو حمل ر�صائل 
مبطنة للحكوم��ة والرئا�صة"؛ خماطبا: "ال تخطئوا 
خط��اأ ا�صرتاتيجي��ا بع��دم من��ح املوظفن روات��ب �صهر 

نوفمرب".

يوم االمتحان العملي
ويف وق��ت �صاب��ق، كان��ت نقاب��ة املوظفن يف غ��زة، قد 
اأطلقت حتذيرًا ب�صاأن يوم 5 دي�صمرب، 2017م، حيث 
اعتربته يوم��ًا مهما ويوم االمتحان االأخطر حلكومة 

التوافق وو�صع املوظفن.
واأك��د يعق��وب الغن��دور نقي��ب املوظف��ن، اأن حكوم��ة 
التواف��ق ملزمة بدفع رواتب موظفي غزة يف اخلام�ص 
من �صهر دي�صم��رب وفقًا التفاق القاهرة على اأن تلتزم 
حكومة غزة ال�صابقة براتبي �صهر �صبتمرب واأكتوبر.
وين���ص اتفاق امل�صاحلة املوق��ع يف 12 اأكتوبر املا�صي 
ب��ن حركت��ي حما���ص وفت��ح يف العا�صم��ة امل�صري��ة 
القاه��رة، على دف��ع حكوم��ة الوفاق الوطن��ي رواتب 
ملوظفي غزة ال تقل على الن�صبة التي كانوا يتقا�صونها 
قب��ل االتفاق حلن انتهاء اللجنة االإدارية القانونية 
املخت�ص��ة بدم��ج املوظفن م��ن عملها حت��ى االأول من 

نوفمرب املقبل.

هل تعلن الحكومة الحرب على موظفي غزة؟
5 ديسمبر هو الفيصل
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غزة – الراأي – �صمر العرعري:
اأث��ارت الت�صريح��ات الت��ي اأدل��ت به��ا وزي��رة �ص��وؤون 
امل�صاواة االجتماعية "االإ�صرائيلية" غيال غامليئيل، 
والت��ي قال��ت فيه��ا اأن "�صين��اء اأف�ص��ل م��كان لدول��ة 
الفل�صطيني��ن"؛ هجوم��ًا م�صري��ًا عليه��ا حي��ث اأجمع 
م�صئول��ون واإعالمي��ون ع��رب ت�صريح��ات خمتلفة باأن 
جمهورية م�ص��ر العربية �صتبقى كامل��ة ال�صيادة ولن 
تف��رط بذرة تراب منه��ا وبالتحديد من �صبه جزيرة 

�صيناء.
ت�صريحات مرفو�صة

فم��ن جانب��ه اأك��د وزي��ر اخلارجي��ة امل�ص��ري �صام��ح 
الوزي��رة  عل��ى  ردا   27/11 االثن��ن  اأم���ص  �صك��ري 
"االإ�صرائيلي��ة" اأن "ب��الده لن تفرط يف ذرة واحدة 

من تراب �صبه جزيرة �صيناء".
 on" وق��ال �صكري خ��الل ات�صال هاتفي م��ع ف�صائية
اأي  اأي ت�صريح من  "نرف���ص  e" امل�صري��ة اخلا�ص��ة: 
جه��ة اأو اأي تفك��ري ب�ص��اأن االنتقا�ص من �صي��ادة م�صر 
على اأرا�صيها خا�صة �صيناء التي روت بدماء امل�صرين 

دفاعا عنها".
واأ�ص��اف اأن بالده "لن تتنازل الأحد عن ذرة من تراب 

�صيناء ولن ت�صمح الأحد باأن يعتدي عليها".
ونف��ي وزي��ر اخلارجي��ة امل�ص��ري ا�صتدع��اء ال�صف��ري 
عن  كا�صفا  جوفرين،  ديفيد  "االإ�صرائيلي" بالقاهرة 
جم��يء ال�صفري ملق��ر وزارة اخلارجي��ة بالقاهرة بناًء 

على طلبه.

وق��ال اإن��ه لي���ص هن��اك عالق��ة مبا�صرة ب��ن جميء 
ال�صفري لل��وزارة وت�صريحات الوزيرة "االإ�صرائيلية"، 

دون تو�صيح �صبب الزيارة.
املعتوهة" املتخلفة  "الوزيرة 

اأدي��ب،  عم��رو  امل�ص��ري  االإعالم��ي  هاج��م  ب��دوره، 
ت�صريح��ات الوزي��رة "االإ�صرائيلي��ة"، وا�صف��ا اإياه��ا 
وزارة  مطالب��ا  املعتوه��ة"،  املتخلف��ة  ب�"الوزي��رة 

اخلارجية ب�"اإجراء حا�صم" �صد الت�صريحات.
وقال اأديب يف برنامج "كل يوم" الذي تبثه الف�صائية 

ذاته��ا قائ��اًل: "اإحن��ا هرنمي بالن��ا على بع���ص، الزم 
ال�ص��ت دي ترتاجع عن ال��كالم ده وتعتذر، هي بتعمل 

كده ليه؟".
واأ�ص��اف "ه��ذا االأم��ر ال يج��ب اأن مي��ر م��رور الك��رام 
ويج��ب اأن تعت��ذر ع��ن ه��ذا ال��كالم"، مطالب��ا اإياه��ا 

باإعادة "االأر�ص للفل�صطينين".
حما�ص: دولة فل�صطن على اأر�ص فل�صطن

االإ�صالمي��ة  املقاوم��ة  حرك��ة  ن��ددت  جانبه��ا،  م��ن 
اأبو  "حما�ص" وعلى ل�صان القيادي يف احلركة �صامي 

زهري الي��وم الثالث��اء 28/11 بت�صريحات الوزيرة 
"االإ�صرائيلي��ة" موؤكدًا عل��ى ت�صامن احلركة الكامل 
م��ع م�صر "�ص��د اأي حم��اوالت اأو م�صاري��ع تنتق�ص من 
ال�صي��ادة امل�صري��ة عل��ى �صين��اء اأو غريها م��ن الرتاب 

امل�صري".
و�ص��دد اأب��و زه��ري عل��ى اأنه "ل��ن يك��ون هن��اك مكانًا 

للدولة الفل�صطينية اإال على اأر�ص فل�صطن".
فتح: "ت�صريحاتها وقحة وعن�صرية"

م��ن جهتها و�صف��ت حرك��ة التحرير الوطن��ي "فتح"، 
ب�"الوقح��ة  "االإ�صرائيلي��ة"  الوزي��رة  ت�صريح��ات 

والعن�صرية".
وق��ال اأ�صام��ة القوا�صم��ي، املتح��ّدث با�ص��م احلرك��ة 
وع�ص��و جمل�صه��ا الث��وري، خ��الل بي��ان �ص��در عن��ه: 
اإنن��ا "نعترب ه��ذه الت�صريح��ات اعت��داًء مبا�صرًا على 

ال�صعبن الفل�صطيني وامل�صري يف نف�ص الوقت".
واأ�ص��اف: "لل�صع��ب الفل�صطين��ي وط��ن ودول��ة ا�صمها 
فل�صط��ن و�صتبق��ى فل�صط��ن، و�صتبقى �صين��اء اأرا�صي 
حقوقن��ا  م��ن  باأق��ل  نقب��ل  ول��ن  عزي��زة،  م�صري��ة 

امل�صروعة".
وكان��ت وزيرة امل�ص��اواة االجتماعي��ة "االإ�صرائيلية" 
جيال جملئييل قالت يف موؤمتر اإقليمي اأُقيم بالقاهرة 
ح��ول متك��ن امل��راأة وتعزيز امل�ص��اواة ب��ن اجلن�صن، 
م��كان  اأف�ص��ل  �صين��اء  اأن   27/11 االثن��ن  اأم���ص 
للفل�صطيني��ن ليقيم��وا في��ه دولته��م، واأن��ه ال ميك��ن 

اإقامة دولة فل�صطينية اإال يف �صيناء.

هجوم فلسطيني ومصري على وزيرة "إسرائيلية" 
طالبت بتوطين الفلسطينيين في سيناء

غزة – خا�ص الراأي:
عل��ى  املجتمع��ة  الفل�صطيني��ة  الف�صائ��ل  اأجمع��ت 
طاول��ة احل��وار يف العا�صم��ة امل�صري��ة القاه��رة على 
�ص��رورة رفع العقوب��ات الت��ي فر�صها رئي���ص ال�صلطة 
الفل�صطيني��ة حمم��ود عبا���ص على قط��اع غزة خالل 

املرحلة ال�صابقة.
واعت��ربت الف�صائ��ل اأن الذرائ��ع الت��ي وج��دت لتل��ك 
العقوب��ات؛ بات��ت زائل��ة وال وج��ود له��ا عل��ى اأر���ص 
الواق��ع، خا�ص��ة بع��د اإع��الن حركة حما���ص عن حل 

اللجنة االإدارية احلكومية.

الفصائل تطالب برفع العقوبات
م��ن جهته ق��ال جمي��ل مزهر ع�ص��و املكت��ب ال�صيا�صي 
يف  وامل�ص��ارك  فل�صط��ن  لتحري��ر  ال�صعبي��ة  للجبه��ة 
حوارات القاه��رة: "اإن االأو�صاع املعي�صية واحلياتية 
املتده��ورة يف القطاع اأخذت حيزًا طوياًل من النقا�ص، 
وكان هن��اك �صب��ه اإجم��اع ف�صائل��ي على �ص��رورة رفع 
احلكوم��ة والرئي�ص االإج��راءات العقابية املفرو�صة 

على".
اأم��ا ع�ص��و وف��د اجلبه��ة الدميقراطي��ة يف ح��وارات 
القاه��رة طالل اأب��و ظريفة فقد اأكد ه��و االآخر على 
اأن الف�صائ��ل الفل�صطيني��ة طالبت برف��ع االإجراءات 

العقابية عن غزة وعدم ربطها بتمكن احلكومة.
كم��ا وكان القيادي يف حركة اجله��اد االإ�صالمي خالد 
البط���ص ق��د دع��ا اأي�ص��ا اإىل "اإنه��اء العقوب��ات الت��ي 
فر�صه��ا الرئي���ص حمم��ود عبا���ص عل��ى قط��اع غ��زه، 
واإع��ادة االأم��ور اإىل �صالف عهدها، وذل��ك بعد اتفاق 

امل�صاحلة".
القي��ادي يف حرك��ة املقاوم��ة االإ�صالمي��ة "حما���ص" 
�صام��ي اأبو زه��ري ق��ال: اإن هناك اإجم��اع ف�صائلي يف 

حوارات القاهرة على �ص��رورة التزام احلكومة برفع 
العقوبات عن غزة.

كم��ا وطالبت حرك��ة االأحرار الفل�صطيني��ة ب�صرورة 
رفع كل االإجراءات العقابية جتاه غزة.

أبرز اإلجراءات العقابية ضد غزة
وكان رئي���ص ال�صلط��ة الفل�صطيني��ة حمم��ود عبا���ص 
ق��د ب��رر اإجراءات��ه العقابية عل��ى قطاع غ��زة باأنها 
تاأت��ي لل�صغ��ط عل��ى حرك��ة "حما���ص" للرتاج��ع عن 
اإجراءاته��ا يف القط��اع، وح��ل اللجن��ة االإدارية التي 

�صكلتها يف غزة.
ومن اأبرز االإجراءات العقابية التي اتخذها الرئي�ص 
عبا���ص �صد القطاع هي: خ�صم 30 %50- من رواتب 
موظفي غ��زة، واإحالة جميع موظف��ي �صلطة الطاقة 
بغ��زة اإىل التقاع��د املبك��ر، واإحالة اأكرث م��ن 6 اآالف 

موظ��ف حكوم��ي يف القطاع امل��دين - اأغلبه��م وزارتي 
ال�صح��ة والتعلي��م اإىل التقاعد املبك��ر، وكذلك رف�ص 
دف��ع ثم��ن كمي��ات الكهرب��اء امل��وردة اإىل القط��اع من 
اآالف  واإحالة  بتقلي�صها،  ر�صمًيا  "اإ�صرائيل" والطل��ب 
الع�صكري��ن للتقاع��د املبك��ر، وتقلي���ص التحوي��الت 

الطبية ملر�صى غزة اإىل اخلارج.

حل اللجنة اإلدارية الحكومية
وي�ص��ار اإىل اأن حرك��ة حما�ص اأعلنت ي��وم االأحد 17 
�صبتم��رب ح��ل اللجن��ة االإداري��ة احلكومي��ة يف قطاع 
غ��زة، ودع��وة حكوم��ة الوف��اق للق��دوم اإىل القط��اع 

ملمار�صة مهامها والقيام بواجباتها فورا.
واأ�صاف��ت احلرك��ة اأن ه��ذا االإع��الن ج��اء ا�صتجابة 
للجه��ود امل�صري��ة لتحقي��ق امل�صاحل��ة الفل�صطيني��ة 
واإنه��اء االنق�ص��ام، وحر�صا على حتقيق اآم��ال ال�صعب 

الفل�صطيني بتحقيق الوحدة الوطنية.

رئيس الوزراء: استلمنا مهامنا بغزة 
والحق��ا ق��ال رئي���ص وزراء احلكوم��ة الفل�صطيني��ة 
رام��ي احلم��د اهلل: "اإن احلكومة ا�صتلم��ت موؤ�ص�صاتها 
ومهامه��ا وب��داأت يف العمل باأق�ص��ى الطاقات واجلهود 
خ��الل  م��ن  ملمو���ص  واق��ع  اإىل  امل�صاحل��ة  لرتجم��ة 

اإجراءات وم�صاريع".
واأ�ص��اف رئي���ص ال��وزراء: "اإن احلكوم��ة �صتعم��ل م��ن 
خ��الل برام��ج لنج��دة �صعبن��ا يف قط��اع غ��زة وتلبية 
احتياجات��ه وحت�ص��ن ظروف��ه املعي�صي��ة، ومب��ا يليق 
مب�صت��وى ت�صحياته��م، م��ن اأج��ل متك��ن احلكوم��ة يف 
غ��زة اإننا نعمل بخطى مدرو�صة وتدريجية، ويف اإطار 
اللج��ان الثالث التي تعني باملعاب��ر واملوظفن واالأمن 
الت��ي �صكلناه��ا، ملعاجل��ة تداعي��ات �صن��ن طويلة من 
االنق�صام واحل�صار والعدوان وحل الق�صايا العالقة".

الوزراء استلموا وزاراتهم
وعلى ال�صعيد ذات��ه كان وزراء احلكومة الفل�صطينية قد 
ا�صتلم��وا مه��ام عمله��م تباع��ا يف وزاراتهم يف قط��اع غزة، 
وب��داأوا باإج��راءات عملي��ة يف اال�صت��الم الفعل��ي والكل��ي 
لل��وزارات وذلك عقب اجتماع ملجل���ص الوزراء الفل�صطيني 

ُعقد يف قطاع غزة يف مطلع �صهر اأكتوبر املا�صي.

انتظار بفارغ الصبر
وازدادت معان��اة املواط��ن الفل�صطين��ي م��ن ا�صتم��رار 
فر�ص االإجراءات العقابية على قطاع غزة رغم زوال 
كاف��ة الذرائع الت��ي كانت اأمامها، وينتظ��ر املواطنون 
الفل�صطينيون وعلى راأ�صه��م املر�صى بفارغ ال�صرب رفع 

االإجراءات العقابية فورا وبدون م�صاومات.

بعد زوال كافة الذرائع أمامها

إجماٌع فصائلٌي على ضرورة رفع العقوبات عن غزة وبدون مماطلة
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بشريات قادمة
ويق��ول الكات��ب واملحل��ل ال�صيا�ص��ي نا�صر 
لق��اء  عم��ر  م��ن  يوم��ن  اإن  الياف��اوي:" 
الف�صائ��ل يف القاه��رة ال تكف��ي ملناق�ص��ة 
بامل�صاحل��ة  املتعلق��ة  امل�صريي��ة  الق�صاي��ا 
الفل�صطينية، حي��ث يجب اأن يتم التوافق 
عل��ى ق�صاي��ا هام��ة اأ�صا�صي��ة منه��ا مع��رب 
رف��ح ال��ربي وق�صاي��ا تتعلق ب�ص��ري اأعمال 

احلكومة".
اأن  لل��راأي،  حدي��ث  يف  الياف��اوي  ويوؤك��د 
قي��ادة حرك��ة حما���ص بطبعه��ا املندف��ع 
ب�ص��كل  ذاهب��ة  امل�صاحل��ة  حتقي��ق  نح��و 
ملرب��ع  الرج��وع  وع��دم  الإجناحه��ا  اأك��رب 
االنق�ص��ام من جدي��د، واأن االأيام القادمة 
الفل�صطين��ي،  لل�صع��ب  ب�صري��ات  �صتحم��ل 
مو�صح��ا اأن القي��ادة الفل�صطيني��ة اأرادت 
اأن تبتع��د ع��ن التجاذب��ات العربي��ة واأن 
الق�صي��ة الفل�صطيني��ة اأ�صبح��ت يف قل��ب 
الع��امل العرب��ي، فالكل يح��اول اأن يجذب 

الفل�صطينين.
ووفق م��ا ذك��ره ف��اإن ال�صع��ب الفل�صطيني 
اأم��ام منعط��ف خط��ري، فاإما ن�ص��ري باجتاه 

احل��ل الوطن��ي وامل�صاحل��ة، اأو ننزلق نحو 
الهاوية.

وفيم��ا يتعلق بالعوامل التي ميكن اأن تقود 
الياف��اوي:"  ي�صي��ف  امل�صاحل��ة،  لنج��اح 
املطل��وب م��ن الطرف��ن" فت��ح وحما���ص" 
التن��ازل اأم��ام املطالب ال�صعبي��ة، واأن يتم 
تغلي��ب امل�صلح��ة الوطنية عل��ى امل�صلحة 
ال�ص��ارع  خ��روج  جان��ب  اإىل  احلزبي��ة، 
عل��ى  ال�صغ��ط  اأج��ل  م��ن  الفل�صطين��ي 

االأطراف الإنهاء الق�صايا العالقة ".
اإىل جانب ذلك، ينوه املحلل ال�صيا�صي اإىل 
اأن املخاب��رات امل�صري��ة اتخ��ذت قرارا ال 
رجع��ة فيه ب��اأن تكون حا�صن��ة للحوارات 
وم�صارك��ة يف �صنع الق��رار، متوقعا خروج 
بي��ان مقت�ص��ب م�ص��اء الي��وم جتم��ع عليه 
كاف��ة الف�صائ��ل الفل�صطيني��ة بالتواف��ق 
عل��ى بع�ص الق�صايا امل�صريية التي حتاكي 
هم��وم املواط��ن، وتاأجي��ل بع���ص الق�صايا 

االأخرى جلل�صات حوار ثانية. 
ومن اأجل دعم امل�صاحلة وجناح احلوارات 
يحت��اج  االأم��ر  ه��ذا  ف��اإن  القاه��رة،  يف 
واأن  وجماهريي��ة،  �صعبي��ة  حا�صن��ة  اإىل 

ح��ول  جميع��ا  الفل�صطيني��ون  يتخن��دق 
امل�صاحل��ة ك��ي ت�ص��ري اإىل بر االأم��ان دون 

عقبات اأو عراقيل.
امل�صاحل��ة  اأم��ام  العقب��ات  وتتمث��ل 
الياف��اوي يف  الفل�صطيني��ة وف��ق حدي��ث 
التدخ��الت اخلارجي��ة، وبع���ص اجله��ات 
التي تديل بت�صريحات قد توؤثر على �صري 
امل�صاحل��ة، يف وق��ت يلعب في��ه االحتالل 
االإ�صرائيلي واأمريكا دورا هام بهدف ك�صر 
عن��ق املقاوم��ة بغ��زة، والتهدي��د بوق��ف 
الدع��م اللوج�صت��ي عن ال�صلط��ة، واإغالق 

مقر منظمة التحرير يف وا�صنطن.

مشروع وطني فلسطيني
من جهته ي��رى الكاتب واملحل��ل ال�صيا�صي 
القوي��ة  االإرادة  اأن  ال�ص��واف،  م�صطف��ى 
جت��اه  الوطني��ة  بامل�صئولي��ة  وال�صع��ور 
م��ن  ه��ي  الفل�صطين��ي  الوطن��ي  امل�ص��روع 
عوام��ل جن��اح امل�صاحلة واحل��وارات التي 

تدور يف القاهرة.
ويق��ول ال�ص��واف يف حدي��ث لل��راأي:" من 
عوام��ل جناح احل��وارات ه��و بن��اء الثقة 

ال�صع��ب  واخل��وف عل��ى م�صال��ح وحق��وق 
الفل�صطين��ي الت��ي ميك��ن اأن تتاأث��ر ببقاء 
الت�صفي��ة  م�ص��روع  ظ��ل  يف  االنق�ص��ام، 
للق�صي��ة الفل�صطيني��ة من قب��ل اإ�صرائيل 

وحليفتها اأمريكا".
ووف��ق م��ا ذك��ره، ف��اإن ح��وار القاه��رة لن 
يح�ص��م اأي ملف من امللف��ات املطروحة اال 
يف حال توافق ال��كل الفل�صطيني، مو�صحا 
فل�صطين��ي  وطن��ي  م�ص��روع  املطل��وب  اأن 
يت��م االتف��اق علي��ه م��ن قب��ل الف�صائ��ل 

الفل�صطينية كافة.

مؤشرات نجاح المصالحة
امل�صاحل��ة  ح��ول  موق��ف  تقدي��ر  ويف 
الفل�صطيني��ة وقيا���ص موؤ�ص��رات جناحها، 
يق��ول الكات��ب واملحل��ل ال�صيا�ص��ي ح�ص��ام 
عوام��ل  ثالث��ة  هن��اك  اإن  الدجن��ي:" 
حتكم جن��اح امل�صاحلة وتتمث��ل يف تغليب 
الع��ام عل��ى اخلا���ص، واجلان��ب الوطن��ي 
عل��ى احلزب��ي وه��و موؤ�ص��ر �صعي��ف، اإىل 
جان��ب قدرة الراعي امل�صري على ال�صغط 
وجت��اوز احل�صابات الدولية، وهذا يتطلب 

موق��ف عربي داعم مل�صر. والعامل الثالث 
وف��ق الدجن��ي، فاإن��ه يعتم��د عل��ى م��دى 
الفل�صطين��ي  واملجتم��ع  الف�صائ��ل  ق��درة 
عل��ى ت�صكي��ل حا�صنة داعم��ة للم�صاحلة 
وراف�صة لعرقلتها وهو يعترب موؤ�صر قوي.

ويوؤكد يف حديثه باأن املطلوب اإدراك فتح 
ب��اأن تقدميها العام عل��ى اخلا�ص �صي�صجل 
لها، و�صينقذ امل�صروع الوطني التي تاأ�ص�صت 
مع غريها الأجل��ه، وبالتايل �صتدفع الثمن 
االأكرب من مكت�صباتها وم�صاحلها احلزبية 

واخلا�صة.
 اإىل جان��ب ذل��ك ف��اإن جن��اح امل�صاحل��ة 
الفل�صطيني��ة يحت��اج اإىل موق��ف عرب��ي 
جام��ع داع��م للم�صاحلة، يف وق��ت حتتاج 
اأي�ص��ا في��ه حل��راك يف ال�ص��ارع بال�صف��ة 
وغزة وال�صتات، وبدون ذلك احلراك فاإن 
�صيناريوه��ات امل�صاحلة اأق��رب من الف�صل 

منه اإىل النجاح.
اأي��ام  اأول  اأم���ص،  القاه��رة،  يف  وب��داأت 
جل�ص��ات امل�صاحلة الفل�صطيني��ة املو�صعة، 
بح�ص��ور ممثل��ي 13 ف�صي��ل، به��دف بحث 

العديد من الق�صايا امل�صريية والعالقة.

ثالثة عوامل لنجاح المصالحة عقب حوار الفصائل
غزة-الراأي-فل�صطن عبد الكرمي

وح��ذر  برتق��ب  الفل�صطيني��ون  ينتظ��ر 
�صديدي��ن نتائ��ج ح��وارات الف�صائل التي 
امل�صري��ة  العا�صم��ة  يف  رحاه��ا  ت��دور 
القاهرة، والت��ي �صتتناول كاف��ة الق�صايا 
امل�صريي��ة والهام��ة الت��ي حتاك��ي هم��وم 

املواطن العادي.  ويوؤكد حمللون �صيا�صيون 
امل�صاحل��ة  جن��اح  عوام��ل  اأه��م  م��ن  اأن 
واحل��وارات ه��و تغلي��ب امل�صلح��ة العامة 
عل��ى امل�صلحة احلزبي��ة، ووجود ال�صغط 
ال�صعب��ي عل��ى االأط��راف امل�صارك��ة ومدى 
ق��درة الف�صائ��ل عل��ى ت�صكي��ل حا�صن��ة 

لعرقلته��ا  وراف�ص��ة  للم�صاحل��ة  داعم��ة 
ويو�ص��ح  ق��وي.   موؤ�ص��ر  ذل��ك  باعتب��ار 
املحللون اأن م�صر اأخذت على عاتقها هذه 
املرة قرارا ال رجع��ة فيه ب�صرورة اإجناح 
ح��وارات امل�صاحلة واأن تكون حا�صنة لها 

كي ت�صري لرب االأمان.
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االختبار األصعب
يعق��وب الغندور نقي��ب املوظفن يف قط��اع غزة، 
حتدث ل�"ال��راأي" بعمق عن الك��وارث التي ميكن 
اأن تلح��ق باملوظ��ف االإن�ص��ان يف ح��ال تنك��رت 
حلقوق��ه اللجنة االإداري��ة القانونية، والتي من 
املفرت���ص اأن ت�صرف له راتب��ًا ال تقل ن�صبته عن 
خم�صن يف املئة كما يتقا�صى من قبل، وبالتزامن 
م��ع موظف��ي ال�صلطة يف قطاع غ��زة يف االأول من 

�صهر دي�صمرب.
واأب��اح الغن��دور بك��م القل��ق واخل��وف الكبريي��ن 
الذي ي�ص��اور املوظفن خالل الفرتة اجلارية، يف 
ظل املماطلة وحاالت امل��د واجلزر التي تظهرها 
اللجن��ة االإداري��ة القانوني��ة الت��ي متكن��ت م��ن 
ا�صت��الم املعابر واحل��دود واملوؤ�ص�ص��ات احلكومية 

ب�صكل ر�صمي مطلع �صهر اأكتوبر املا�صي.
اأن �ص��رف رات��ب للموظف��ن يف  وق��ال الغن��دور 
قطاع غزة بداية �صه��ر دي�صمرب يعترب االختبار 
اال�صع��ب واالأك��رث خط��ورة وح�صا�صي��ة جلدي��ة 
االتفاق��ات واحل��وارات والتفاهم��ات التي جرى 
االتف��اق على بنودها بن حركت��ي فتح وحما�ص 

يف القاهرة.
حمط��ات  يف  يقف��ون  موظ��ف،  األ��ف  "اأربع��ن 

االنتظ��ار عل��ى اأح��ر م��ن اجلم��ر مل��ا ت��ودي اإليه 
االأم��ور بخ�صو���ص ملفه��م امل�ص��ريي واحل�صا���ص 
حت��ى ح�ص��م ه��ذا القل��ق ب�ص��رف ا�صتحقاقه��م 
م��ن اللجن��ة االإداري��ة القانوني��ة، ويف ح��ال مل 
يتم تنفيذ االتف��اق ورف�ص �صرف راتب لن يقف 

املوظف مكتوف االأيدي" ، ح�صب قول الغندور.
يف هذه االأيام التي يعتربها املوظف ب�"الثقيلة" 
مت��ر عليه بب��طء �صدي��د، حيث اأنه يق��ع م�صريه 
وم�ص��ري اأطفال��ه وبيت��ه باأكمل��ه حت��ت "رحمة" 
و�ص��ف  ح�ص��ب  القانوني��ة،  االإداري��ة  اللجن��ة 

الغندور.
وع��رب الغندور ع��ن احلال��ة غري املطمئن��ة التي 
باملماطل��ة  تتعل��ق  والت��ي  املوظف��ون  يعي�صه��ا 
وا�صح��ة  ق��رارات  وج��ود  وع��دم  والت�صوي��ف 
ب�صاأنه��م، وا�صف��ًا انتظ��ار املوظفن ل�ص��رف راتب 
له��م بالتزامن م��ع موظفي ال�صلط��ة ب�"�صرب على 

اأحر من اجلمر".
وطال��ب الغن��دور بعم��ل اللجن��ة االأمني��ة الت��ي 
مت االتف��اق عل��ى ت�صكيلها الإنهاء دم��ج املوظفن 
الع�صكرين، مذكرًا بحفظ امل�صمى الوظيفي لكل 
موظ��ف ورات��ب كام��ل واعتماد �صن��وات اخلدمة 

وت�صجيلها يف التاأمن واملعا�صات.

وعل��ى �صبي��ل عدم تك��رار ذات ال�صيناري��و املرير 
عام2014، فقد اأف�صلت امل�صاحلة باأكملها ب�صبب 
عرقل��ة التوافق على ملف املوظفن واآلية الدمج 
والت�صك��ن، �صيم��ا رف���ص �ص��رف رات��ب م�صتح��ق 

للموظفن اآنذاك يف �صهر مايو.

قرارات واضحة
من جانبه اأو�صح مدي��ر عام ال�صيا�صات يف ديوان 
املوظف��ن اإي��اد اأب��و �صفي��ة ل�"ال��راأي" اأن هناك 
اآالف العق��ود الت��ي وقعه��ا الديوان م��ع موظفن 
يف غ��زة وذل��ك حلاجة ال��وزارات املا�ص��ة لهوؤالء 
املوظف��ن يف جم��ايل ال�صح��ة والتعلي��م وباق��ي 
ال��وزارات احلكومية غري اأن ع��دم قدرة الديوان 
واحلكوم��ة يف غزة على توظيفه��م ب�صكل ثابت، 
منح��وا عقودا موؤقتة بعد ت��ويل حكومة الوفاق 

مهامها عام 2014 .
واأك��د اأبو �صفية اأن الدي��وان �صعى باحلد االأدنى 
�صنوي��ة ون�ص��ف  للتوظي��ف ع��ن طري��ق عق��ود 
�صنوي��ة، منها عق��ود تنته��ي بالتوظي��ف وعقود 
اأخرى تن�ص��ف كعقود بطالة دائم��ة، واأعدادها 

حمدودة وكلها ال تتعدى 3200 عقد تقريبا.
واأ�ص��ار اأبو �صفية اإىل اأن ديوان املوظفن يف غزة 

وف��ور ت�صكي��ل اللج��ان املخت�ص��ة لدم��ج موظفي 
غزة بال�صلطة الوطنية الفل�صطينية بعد اتفاق 
اأ�صم��اء املوظف��ن يف كل  امل�صاحل��ة ق��ّدم ورف��ع 
ال��وزارات لرام اهلل، مب��ا يف ذلك موظفن العقود 
با�صتثناء املوظفن املدرجن �صمن عقود م�صاريع 

الت�صغيل املوؤقت.
و�ص��دد عل��ى اأن موظف��ي العق��ود وخ�صو�ص��ا يف 
وزارت��ي ال�صح��ة والرتبي��ة والتعلي��م ال ميك��ن 
ا�صتثناءه��م يف ظ��ل النق���ص الوا�ص��ح يف ك��وادر 
الوزارت��ن، اإال اأن اأم��ر بقاءهم اأو عدمه �صيت�صح 
بعد انته��اء اللجان التي �صكلت م��ن قبل حكومة 
الوفاق لبحث اأمور املوظفن وهو متعلق بقرارات 
اللج��ان واحلكوم��ة وهي فقط من يعط��ي القرار 

النهائي ب�صاأنهم.
املوظ��ف بالنهاي��ة ه��و ذات��ه االإن�ص��ان وال�صهيد 
واجلري��ح و�صاح��ب اأرقى اخلدم��ات التي قدمها 
عل��ى م��دار �صن��وات الع��دوان ال�صهي��وين، وه��و 
ذات��ه ال��ذي ُهج��ر من بيت��ه وا�صتق��ر يف مدار�ص 
اللج��وء الحتواء من تبقى م��ن اأ�صرته على قيد 
احلي��اة، فال ميك��ن معاقبت��ه به��ذه الطريقة بل 
يجب تكرميه ب��داًل عن و�صعه يف دائرة ال�صغط 

وامل�صاومة على حقوقه.

صرف راتب من عدمه يحسم التخوفات:

نّكر للموظفين .. جريمة إنسانية قبل أن تكون قانونية التَّ
غزة – خا�ص الراأي - اآالء النمر:

ال تخل��و ال�صور وامل�صاهد اليومي��ة من ذاك املوظف 
ال��ذي يق��ف عل��ى راأ�ص عمل��ه، رغم��ًا ع��ن الظروف 
القا�صي��ة والغ��ري مطمئن��ة بالن�صبة ل��ه، ورغما عن 
�صح االإمكانات التي تختب��ئ كوالي�صها خلف جدران 

بيت��ه، اإال اأن��ه ال ي��رتدد ع��ن اإفن��اء م��ن تبق��ى معه 
م��ن اأنفا�ص لل�صم��ود على مفرتقات الط��رق لتنظيم 
حرك��ة ال�ص��ري، اأو اال�صتجاب��ة ال�صتغاث��ات املر�صى 

ليكن اأول امللبن.
ح��االت امل��د واجل��زر يف الت�صريح��ات "ال�صيا�صية" 

الت��ي ترف��ع عدد دق��ات القل��ب لدى املوظ��ف املعيل 
الأ�صرت��ه، فجيوب��ه الفارغ��ة ال متنع��ه م��ن تاأدي��ة 
عمله وا�صتكماله عل��ى اأكمل وجه مهما كلفه االأمر، 
ف��ال تت�صع خميلت��ه اإال لتحقي��ق اأب�ص��ط اأحالمه يف 

تقا�صيه راتبًا ي�صد بع�صا من احتياجات اأطفاله.
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لآلباء فقط.. فائدة غير متوقعة للعب مع أطفالكم!

غزة- الراأي
اأن  اأمريكي��ة  درا�ص��ة  اأظه��رت 
يف  ي�صارك��ون  الذي��ن  االآب��اء 
تن�صئ��ة اأبنائهم رمب��ا ي�صهمون 
يف احل��د م��ن قابلي��ة االأطفال 

لل�صمنة.
حج��م  الباحث��ون  ودر���ص 
اأن�صط��ة  يف  االآب��اء  م�صارك��ة 
رعاي��ة اأطفاله��م ال�صغ��ار مث��ل 
اإع��داد الطع��ام له��م اأو اللع��ب 
معه��م خ��ارج املن��زل وتاأثريهم 
املتعلق��ة  الق��رارات  عل��ى 
والنظ��ام  وال�صح��ة  بالتغذي��ة 
لالأطف��ال ب��ن عام��ن واأربع��ة 

اأعوام.
كان  الرابع��ة  �ص��ن  وبحل��ول 
االأطف��ال الذين اأم�ص��ى اآباوؤهم 

وقت��ا اأط��ول معه��م باخل��ارج يف اللعب اأو 
التنزه اأق��ل عر�صة لل�صمن��ة بن�صبة 30 
باملئ��ة باملقارنة بالذي��ن مل ي�صهم االآباء 
يف  م�صاركته��م  خف�ص��وا  اأو  تن�صئته��م  يف 
تربي��ة اأوالده��م وهم يف �ص��ن عامن اإىل 

اأربعة اأعوام.

واأظه��رت الدرا�ص��ة اأن اأي ن�ص��اط اإ�صايف 
يق��وم ب��ه االأب يف رعاي��ة اأطفال��ه -مثل 
مالب�صه��م  ارت��داء  عل��ى  م�صاعدته��م 
واال�صتحم��ام وغ�ص��ل اأ�صنانه��م والن��وم- 
لل�صمن��ة  ا�صتعداده��م  بخف���ص  ارتب��ط 

بن�صبة 33 باملئة.
وقال��ت مي�صي��ل ووجن م��ن كلي��ة ال�صح��ة 

يف  هوبكن��ز  جون��ز  بجامع��ة  العام��ة 
بالتيمور واملعدة الرئي�صية للدرا�صة "من 
املحتم��ل عندما ي�صارك االآب��اء بفاعلية 
اأك��رب اأن يزي��د الوق��ت االإجم��ايل ال��ذي 
يق�صي��ه االأب��وان يف رعاي��ة اأطفالهم��ا - 
فلي�ص��ت االأم وحده��ا م��ن ترعاه��م ب��ل 
االأب اأي�ص��ا". واأ�صاف��ت "عندما يت�صارك 

االأب��وان ق��د تتح�ص��ن نوعي��ة 
الرعاية كذلك".

عل��ى  االآب��اء  تاأث��ري  ولتقيي��م 
اأبنائه��م  اإ�صاب��ة  خماط��ر 
الباحث��ون  فح���ص  بال�صمن��ة 
بيانات جمموع��ة من 10700 
 2001 ع��ام  يف  ول��دوا  طف��ل 
حت��ى  متابعته��م  وج��رت 
ب��ن  الدرا�ص��ي  االأول  ال�ص��ف 
م��ن  وال�صاب��ع  ال�صاد���ص  الع��ام 

اأعمارهم.
وق��ال فيليب مورج��ان الباحث 
يف جامعة نيوكا�ص��ل باأ�صرتاليا 
وال��ذي مل ي�ص��ارك يف درا�ص��ة 
االآب��اء  ي�صطح��ب  "عندم��ا 
اأج��ل  م��ن  للخ��ارج  اأطفاله��م 
اللع��ب ي�صتفي��دون جميع��ا م��ن 
فوائ��د الن�ص��اط الب��دين". ع��رب الربيد 
االإلكرتوين "يف الواقع اخلروج مفيد الأن 
اأي ن��وع من هذا الن�ص��اط يحل يف الغالب 
حمل �صلوكي��ات غري �صحية مثل اجللو�ص 
اأم��ام ال�صا�ص��ات اأو تن��اول اأطعم��ة غ��ري 

�صحية".

غزة – الراأي – اآالء النمر:
ال زال املواط��ن الفل�صطين��ي يح�ص��د خيب��ات االأمل 
الت��ي تكت�ص��ح تفا�صي��ل حيات��ه ب��ن ح��ن واآخ��ر، 
اللحظ��ات  من��ذ  بداخل��ه  ال�صغ��ف  فتي��ل  فانطف��ئ 
االأوىل الت��ي �صج��ل فيه��ا اتفاق امل�صاحل��ة خروجًا 
ملحوظًا ع��ن الن�ص الذي يخت���ص ب�صاأنه االإن�صاين 

البحت.
ذاك املواط��ن ال��ذي عاي���ص وي��الت احل�ص��ار الأحد 
االنق�ص��ام  بعم��ر  متام��ًا  مت�صاوي��ة  عام��ًا،  ع�ص��ر 
الفل�صطين��ي، م��ا كان من��ه اإال اأن تو�ص��ل باإرادت��ه 
للعي���ص بكرام��ة واأنف��ة رغم��ًا عن ه��دف االحتالل 

بك�صره والنيل من ثباته و�صموده.
حت��ى بعد �صح��ق احلياة و�صل��ب تفا�صيله��ا املبهجة 
من��ه بعد ثالثة حروب عدواني��ة متوالية ح�صدت 
االأخ�ص��ر والياب���ص، وح�ص��دت اأرواح املدني��ن م��ن 
االأطف��ال وال�صي��وخ وجمل��ة م��ن العائ��الت االآمن��ة 
يف بيوته��ا، م��ا زاد احلي��اة بغ��زة اإنه��اكًا واأظهره��ا 
بعزميت��ه  انت�ص��ر  الفل�صطين��ي  اأن  اإال  متهالك��ة؛ 
وثباته. هو ذاته من طالب باإنهاء االنق�صام وعودة 
اللحمة الوطنية اإىل ال�صارع الفل�صطيني والق�صية، 
لتودي��ع اأيام��ا ع�صرية ظهر فيها جي��ال ت�صرب معنى 
االنق�ص��ام وعا�ص��ر تفا�صيله، والتي عك�ص��ت اأثارها 

ال�صلبية على كل الق�صايا.

انتكاسات متجددة
الفل�صطين��ي  املواط��ن  يح��دو  زال  وال  كان  االأم��ل 

حت��ى بع��د توقي��ع اتف��اق امل�صاحل��ة ب��ن حركت��ي 
فت��ح وحما���ص، فما تزي��ده اإمكانية مع��اودة الف�صل 
يف حتقي��ق امل�صاحل��ة فعلي��ًا اإال انتكا�ص��ًا يف و�صع��ه 

االن�صاين واالجتماعي وامل�صريي يف ذات الوقت.
املواطن "الغلبان" بحزمة ت�صحياته وكومة اأزماته 
املتالحق��ة، مل ت�صعف��ه ومل ت�صف��ع ل��ه االتفاق��ات، 
فك��م العقوبات املفرو�صة عليه ت��زداد متكينًا، على 

عك�ص اأمنياته واآماله املرجوة.
اأحد النا�صطن ال�صباب، غرد على من�صات التوا�صل 
االجتماع��ي بل�ص��ان املواطن بقول��ه: "اإن ما يجري 

مهزل��ة يدف��ع ثمنه��ا املواط��ن الفل�صطين��ي الذي ال 
يج��د طريق��ًا لل�صف��ر م��ن اأج��ل حق��ه يف الع��الج اأو 
الدرا�ص��ة، وحت��ى ال يج��د ال��دواء يف م�صت�صفي��ات 

قطاع غزة يف غالبية االأيام".
اإزاء  الكامل  بالعجز  ي�صعرون  اأ�صبح��وا  "املواطنن 
م��ا يج��ري م��ن تناق�ص��ات يف حقيق��ة التفاهم��ات 
الت��ي جتري وم��ا ي��دور خل��ف الكوالي�ص، فل��م يعد 
اأح��د من امل�صوؤولن ي�صعر بوج��ع واأمل النا�ص الذين 
بات الكثري منهم يعي�ص حتت خط الفقر، والبطالة 
ترتف��ع اأرقامها من يوم اإىل اآخ��ر، وال�صباب بال اأمل 

اأو م�صتقبل" ح�صب اأحد النا�صطن ال�صباب.

حصار وعقاب
فر���ص العقوبات وت�صديدها ال مي���ص امل�صوؤولن وال 
يعت��رب عق��اب قا���ٍص على الهيئ��ات التي تدي��ر مهام 
قطاع غزة، ب��ل احل�صار والعقاب يق��ع على املواطن 

وحياته اخلا�صة.
مل يك��ن يومًا اإغالق معرب رف��ح والت�صديد على عدم 
فتح��ه اإال عقاب��ا ل�صم��ود الفل�صطين��ي، فاحلرم��ان 
من جت��اوزه ينال الطال��ب وينال املغ��رتب واملري�ص 
واملعتمر و�صاحب احلاجة املا�صة وامل�صريية لبع�ص 

احلاالت.
كذلك التحويالت املر�صية التي تخت�ص بالعالج يف 
الداخ��ل املحتل، ما ه��ي اإال عقوبة وجزاء لي�ص من 
جن���ص العمل يتلق��ى املواطن �صفعات��ه على وجهه، 

دون اأي وجه حق.
ال�صه��داء  ذوي  روات��ب  وقط��ع  الكهرب��اء  قط��ع 
واالأ�ص��رى وحرم��ان املر�ص��ى م��ن ممار�ص��ة حقه��م 
يف الت�ص��ايف وال�صف��ر، �صيم��ا حزمة العقوب��ات التي 
اإال  ه��ي  م��ا  جي��دًا،  الفل�صطين��ي  املواط��ن  خربه��ا 

�صربات ال ي�صتحقها وال دخل له بدفع ثمنها.
االتفاق��ات  ع��ن  املواط��ن  حتيي��د  ف��اإن  واأخ��ريا 
والتفاهم��ات ب��ن الف�صائل الفل�صطين��ي، وجتنيبه 
تلق��ي ال�صفع��ات امل�صاوم��ة عل��ى حق��ه يف احلي��اة 
العام��ة؛ م��ا ه��و اإال واج��ٌب وطن��ٌي عل��ى الف�صائ��ل 

االلتزام به.

بين تكريس العقوبات والتمكين يقبع "مواطن يدفع الثمن"!
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غزة – خا�ص الراأي - عبد اهلل كر�صوع:
يرُق��ب ال�ص��ارع الفل�صطين��ي بف��ارغ ال�ص��رب 
الت��ي  االإيجابي��ة  النتائ��ج  والتف��اوؤل 
�صتتمخ�ص عن لق��اء الف�صائل الفل�صطينية 
يف العا�صم��ة امل�صري��ة القاه��رة والت��ي من 
 21 الثالث��اء  غ��دا  جتتم��ع  اأن  املفرت���ص 
نوفم��رب ملناق�ص��ة 6 ملفات مهم��ة وحا�صمة 
يف �صبي��ل دفع عجل��ة امل�صاحل��ة اإىل االأمام 

وعدم الرجوع ملربع االنق�صام من جديد.
جمي��ع ف�صائ��ل ال�صع��ب الفل�صطيني غادرت 
اإىل  نوفم��رب   20 االثن��ن  الي��وم  �صب��اح 
القاه��رة الإجناز جملة من امللفات تلك وهي 
ملف منظم��ة التحري��ر الفل�صطينية وملف 
االنتخاب��ات ومل��ف االأمن ومل��ف امل�صاحلة 
املجتمعي��ة وملف اللجن��ة امل�صرتكة لتنفيذ 
املعتقل��ون  ومل��ف  الوطن��ي  الوف��اق  اتف��اق 

واحلريات.

المنظمة واالنتخابات
ويف مل��ف منظم��ة التحري��ر الفل�صطيني��ة 
�صيتناق���ص املجتمع��ون االتفاق عل��ى اآليات 
ت�صكي��ل جمل���ص وطن��ي جدي��د واالتف��اق 
عل��ى ا�صتكم��ال اإع��داد قان��ون االنتخابات 
للمجل�ص، اإ�صافة اإىل تفعيل اللجنة املكلفة 

ورمب��ا  املوؤق��ت  القي��ادي  االإط��ار  بتطوي��ر 
يع��ّده املراقب��ون املل��ف االأثق��ل م��ن امللفات 

املطروحة.
اأما مل��ف االنتخابات فيتطلع الفل�صطينيون 
اإىل اإجناح��ه ك�ص��رورة توافقي��ة الإج��راء 
والرئا�صي��ة  الت�صريعي��ة  االنتخاب��ات 
ب�ص��كل  الفل�صطين��ي  الوطن��ي  واملجل���ص 
االتف��اق  �ص��رورة  اإىل  اإ�صاف��ة  متزام��ن، 
عل��ى ت�صكيل حمكم��ة ق�صاي��ا االنتخابات، 
واعتماد املجل�ص الت�صريعي للتعديالت التي 

اتفق عليها.

األمن والمصالحة 
المجتمعية

وفيم��ا يتعلق مبلف االأمن ف��اإن ذلك يتطلب 
االتفاق على ت�صكيل اللجنة االأمنية العليا 
لتق��وم باالإ�ص��راف عل��ى تنفي��ذ االتفاقية 
فيم��ا يخ���ص االأم��ن واالتف��اق عل��ى البدء 
بعملي��ة ا�صتيع��اب 3000 عن�ص��ر اأمني من 

االأجهزة االأمنية العاملة يف قطاع غزة.
كم��ا وم��ن املفرت���ص اأن يت��م االتف��اق عل��ى 
�ص��روع املجل���ص الت�صريعي يف اإ�ص��دار قانون 
جمل���ص االأم��ن القوم��ي الفل�صطين��ي، وعلى 
تفعي��ل الدور الرقابي للمجل���ص الت�صريعي 

على االأجهزة االأمنية، اإ�صافة اإىل االتفاق 
وهيكل��ة  بن��اء  اإع��ادة  يف  ال�ص��روع  عل��ى 
االأجه��زة االأمني��ة الفل�صطيني��ة مب�صاعدة 
م�صرية وعربية يف كل من ال�صفة الغربية 

وقطاع غزة.
وفيم��ا يخ�ص ملف امل�صاحلة املجتمعية فاإن 
الفل�صطينين يرقبون االتفاق على ال�صروع 
بامل�صاحل��ة املجتمعي��ة وتوف��ري متطلباته��ا 

واملناخات املنا�صبة الإجناحها.
اللجنة امل�صرتكة واملعتقلون واحلريات

وم��ن �صمن امللفات الت��ي �صتكون على جدول 
الف�صائ��ل يف لق��اء القاه��رة مل��ف اللجن��ة 
امل�صرتك��ة لتنفيذ اتفاقي��ة الوفاق الوطني 
جلن��ة  ت�صكي��ل  عل��ى  االتف��اق  و�ص��رورة 
ال���)16( اأو ت�صكي��ل حكوم��ة اإنق��اذ وطني 
تق��وم مبه��ام اللجن��ة بحي��ث تك��ون موؤهلة 
وق��ادرة عل��ى حتقي��ق االأه��داف املن�صو�ص 

عليها.
كم��ا ويتطل��ب يف ه��ذا املل��ف االتف��اق على 
ت�صكيل اللجن��ة االإدارية القانونية ب�صورة 
تك��ون فيه��ا ق��ادرة عل��ى حتقي��ق اأهدافه��ا 
مل�صكل��ة  ونزيه��ة  متوازن��ة  حل��ول  بط��رح 

املوظفن.
واآخ��ر ه��ذه امللفات الت��ي حتمله��ا الف�صائل 

للمناق�ص��ة ه��و مل��ف املعتقل��ن واحلري��ات 
عل��ى  االتف��اق  �ص��رورة  يتطل��ب  وال��ذي 
اإطالق �ص��راح املعتقلن ال�صيا�صين، واإطالق 
احلري��ات وعلى راأ���ص ذلك تفعي��ل املجل�ص 
الت�صريع��ي الفل�صطيني��ة وكاف��ة االأن�صطة 
ال�صيا�صي��ة عل��ى ال�صاح��ة الفل�صطيني��ة يف 

ال�صفة الغربية وقطاع غزة.

تطلعات
ويتطل��ع ال�ص��ارع الفل�صطين��ي اإىل �ص��رورة 
الوطني��ة  امل�صاحل��ة  ج��والت  انته��اء 
الفل�صطيني��ة عل��ى اأم��ل اإمتامها ب�ص��كل تام 
عل��ى قاع��دة ال�صراك��ة احلقيقي��ة ولي���ص 
كم��ا  واالإح��الل.  االإق�ص��اء  قواع��د  عل��ى 
ويحلم الفل�صطينيون اإىل وحدة فل�صطينية 
حقيقي��ة يك��ون هدفه��ا االأ�صم��ى التم�ص��ك 
بالثواب��ت الفل�صطيني��ة ويف مقدم��ة ذل��ك 
مواجهة االحت��الل "االإ�صرائيل��ي" واإقامة 
الدول��ة الفل�صطيني��ة كاملة ال�صي��ادة على 
كل االأر���ص الفل�صطينية وحتري��ر االأ�صرى 
واملعتقل��ن من �صجون الظل��م "االإ�صرائيلي" 
الفل�صطين��ي  ال�صع��ب  وح��دة  واإجن��از 
احلقيقي��ة واإع��ادة االأمل بع��ودة الالجئن 

الفل�صطينين اإىل اأرا�صيهم وديارهم.

أجواء تفاؤلية بإتمام المصالحة

6 ملفات مهمة على طاولة حوار الفصائل في القاهرة
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جني ثمار الحمضيات من أحد حقول غزة        تصوير/ عطية درويش
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غزة- الراأي
بع��د اأن كان��ت حكرًا عل��ى الرجال، تدخ��ل الن�صاء 
يف قط��اع غ��زة لعب��ة املالكمة عل��ى غ��رار البلدان 
العربي��ة املج��اورة، لت�ص��اف اإىل باق��ي الريا�ص��ات 
االحت��اد  واأطل��ق  بغ��زة.  امل��راأة  متار�صه��ا  الت��ي 

الفل�صطين��ي للمالكم��ة ال��دورة التاأ�صي�صية االأوىل 
للمالكم��ة الن�صيوية، حيث �ص��ارك بها 50 فتاة من 

اأعمار خمتلفة.
وتقب��ل الفتي��ات امل�ص��اركات يف ه��ذه اللعب��ة عليها 
ال�صعوب��ات  تتح��دى  �صلب��ة،  واإرادة  بعزمي��ة 

املجتمعية التي كانت عائقًا اأمام ممار�صتهم اللعبة.
ومتار���ص الفتي��ات ريا�صة املالكمة م��ن باب الدفاع 
ع��ن النف���ص وكنوع م��ن الهواية، بعي��دا عن العنف 
الذي ميكن اأن ي�صاحب هذه الريا�صة، حيث ي�صعى 
امل�صاركون به��ا للم�صاركة يف بط��والت على امل�صتوى 

العاملي والعربي.
اإ�صرتاتيجي��ة  لتنفي��ذ  املالكم��ة  احت��اد  وي�صع��ى 
املالكم��ة  يف  الن�ص��وي  العن�ص��ر  دم��ج  اج��ل  م��ن 
الوا�صع��ة  امل�صارك��ة  بع��د  خا�ص��ة  الفل�صطيني��ة،  

للفتيات بهذه اللعبة.

النساء تدخل عالم "المالكمة" في غزة
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تقريب��ا انعدم��ت اآم��ال املواطن��ن الفل�صطيني��ن خا�ص��ة يف 
قطاع غ��زة وذلك بعد خيبة االأمل الكب��رية التي جتّرعوها 
عن��وة عق��ب البي��ان اخلتام��ي ال��ذي �ص��در ع��ن الف�صائ��ل 
الفل�صطيني��ة ُبعيد انتهاء جولة حواراتها يف القاهرة والتي 

انتهت االأربعاء 22 نوفمرب.
رمب��ا النقطة ال�صادمة ه��و اأن جمرد االإج��راءات العقابية 
�ص��د اأه��ايل قطاع غزة؛ مل ُتفل��ح الف�صائ��ل الفل�صطينية يف 
اإقن��اع حركة فتح برفعه��ا اأو حتى جدولته��ا! وبدت حركة 
فت��ح متعّنتة ومت�ص��ددة ومتوجهة ب�صرا�ص��ة وا�صتماتة على 
ا�صتم��رار تل��ك االإجراءات العقابية بح��ق النا�ص، لكن ذلك 
م �صورتها اأكرث يف اأذهان النا�ص واأ�صبحت فتح  ال�صك اأنه َق�صَ
- ذهني��ا على االأقل - ه��ي املُعّطل للم�صاحل��ة الفل�صطينية، 

وهذا وا�صح متاما من خالل �صلوكياتها على اأر�ص الواقع.
اأه��ايل غ��زة يف  "ان�ص��داد االأف��ق" اأم��ام  اإ�صكالي��ة  تتجل��ى 
انعك�ص خالل  للنا���ص والذي  الفتحاوي" ال�صادم  "التعن��ت 
جول��ة احل��وارات، وخمط��ئ م��ن يظ��ن اأن النا���ص - وحت��ى 
املوظفن الذين يتقا�صون رواتبهم من ال�صلطة الفل�صطينية 
- غ��ري غا�صب��ن م��ن تل��ك املمار�ص��ات الفتحاوي��ة ولك��ن م��ا 
مينعه��م من البوح عم��ا يف داخلهم هو �صيا�صة التهديد بقطع 
رواتبه��م حيث ب��ات ذلك الع�ص��ا التي تواجهه��م كلما "حكَّ 

الكوز يف اجلّرة".
م��ن بن مئات اآالف التعليقات واملن�ص��ورات والتغريدات على 
مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي ال تكاد جتد اثن��ن يختلفان 
على درج��ة االن�صيابية العالية التي قدمتها حركة حما�ص 
وغالبي��ة الف�صائ��ل الفل�صطينية والهج��وم االإيجابي الذي 
مار�ص��وه من اأجل الو�صول اإىل هذه اللحظة التاريخية التي 
اقرتبت فيها الف�صائ��ل الفل�صطينية - ما عدا حركة فتح – 

من قطع راأ�ص االنق�صام اإىل غري رجعة!
الكرام��ة ال�صخ�صية الأه��ايل قطاع غزة ال ميك��ن اأن تكتمل 
اإال بع��د ح�صولهم عل��ى حقوقهم امل�صلوب��ة، واإال بعد اإزاحة 
امل�صاحل��ة واقع��ا عملي��ا  امل�صه��د، وتر�صي��خ  االنق�ص��ام ع��ن 
وملمو�ص��ا للمواطن الفل�صطيني وخا�صة يف قطاع غزة، حتى 
ي�صع��ر فع��ال اأن امل�صاحل��ة اإميان��ا را�صخ��ا لي���ص ل��دى ف�صيال 
بعين��ه واإمنا لدى كافة الف�صائ��ل الفل�صطينية ويف مقدمتها 

حركة فتح. 
التج��ارب واخلربات ت�ص��ري اإىل اأن االحت��الل "االإ�صرائيلي" 
ه��و امل�صتفي��د االأكرب من حال��ة اللغط واالإرب��اك التي حّلت 
عل��ى ال�صاحة الداخلية الفل�صطيني��ة بفعل فاعل، فقد كان 
يف كل مرة هو من ُيبدع يف ا�صتح�صار كل ما يدفع اإىل ان�صداد 
االأف��ق يف وجه املواط��ن الفل�صطيني يف قطاع غزة، ولكن هل 
تغ��ريت املعادل��ة فيم��ا يتعلق بتب��ادل االأدوار؟ اأن��ا ال اأعرف 

االإجابة.
ال�ص��وؤال ال��ذي يط��رح نف�ص��ه االآن، م��ن ه��و ال��ذي �صيتحمل 
امل�صئولية الكاملة اإذا ما ا�صتدار النا�ص عن امل�صاحلة وباتت 
املخاط��ر تهدده��ا اأك��رث واأك��رث، وخا�صة يف ظ��ل التلويحات 
ل  والت�صريح��ات والبيان��ات التي تعلن يف جممله��ا عن التن�صّ
م��ن ا�صتحقاق��ات امل�صاحل��ة؟ ه��ذا هو ال�ص��وؤال ال��ذي يجب 
اأن يت��م االإجاب��ة عن��ه بق��رارات عملي��ة ملمو�ص��ة ولي���ص 
مبراوغ��ات اإعالمي��ة اأو فقاعات عل��ى و�صائ��ل االإعالم، الأن 
الق��ادم �صيك��ون اأ�صعب على اجلميع لو مل يت��م ا�صتثمار هذه 
املرحل��ة ولو مل يت��م ا�صتدراك االأمور ب�ص��كل �صريع وفوري، 

وحينذاك لن ينفع الندم.

 من سيتحمل 
مسئولية االستدارة عن 

المصالحة؟

      اإ�صماعيل الثوابتة
و�صحيف��ة  وكال��ة  مدي��ر 

الراأي الفل�صطينية

رام اهلل - الراأي
ق��ال رئي�ص ال��وزراء رامي احلم��د اهلل: "اإن القرار 
اخلا�ص بع��ودة املوظفن امل�صتنكف��ن الذين عينوا 
قب��ل اأح��داث االنق�ص��ام يف 14 حزي��ران 2007، 
اإىل اأماك��ن عمله��م يكون ح�صب احلاج��ة، ووفق ما 

تقت�صيه م�صلحة املواطن والعمل احلكومي".
واأ�ص��اف احلم��د اهلل يف بيان �صحف��ي،: "اإمياًنا منا 
ب�ص��رورة اإجن��اح جه��ود اإنه��اء االنق�ص��ام، و�صم��ن 
خط��ة احلكوم��ة لتذلي��ل العقب��ات الت��ي تع��رتي 

عملي��ة التمك��ن، وبعد التف�ص��ريات اخلاطئة التي 
ا�صتغلته��ا بع���ص اجله��ات لتف�ص��ري بي��ان حكوم��ة 
الوف��اق يف جل�صته��ا ال��� 180 ف��اإين اأوؤك��د لك��م اأن 
احلكوم��ة وبع��د انته��اء عملي��ة ح�ص��ر املوظف��ن 
2007 يف كاف��ة الهيئ��ات وال��وزارات يف  مل��ا قب��ل 
لوزرائه��ا  االإيع��از  ارت��اأت  اجلنوبي��ة  املحافظ��ات 
بالعم��ل على اإع��ادة املوظفن القدام��ى اإىل اأماكن 

عملهم ح�صب احلاجة".
وتاب��ع: "عودة املوظف��ن اإىل اأماك��ن عملهم يكون 

وفق ما تقت�صيه م�صلحة املواطن والعمل احلكومي 
به��دف التخفي��ف م��ن معان��اة املواطن��ن، وال�ص��ري 
خط��وة لالأم��ام باجتاه عملي��ة تكري���ص امل�صاحلة 

وفًقا التفاق القاهرة 2011 واالتفاق االأخري".
واأك��د احلم��د اهلل اأن الق��رار يت��م تنفي��ذه وفق��ا 
لتقدي��ر الوزي��ر اأو رئي���ص الهيئة املخت���ص، م�صريا 
لتكري���ص  جهده��ا  ب��كل  تعم��ل  احلكوم��ة  اأن  اإىل 
عملي��ة امل�صاحل��ة والدف��ع به��ا اإىل االأم��ام، ول��ن 

تتدخر جهًدا يف �صبيل ذلك.

الحمد اهلل: عودة الموظفين القدامى
 حسب الحاجة وتقدير كل وزير

غزة- الراأي
قال��ت نقاب��ة املوظف��ن يف القطاع الع��ام بغزة، 
اإن ق��رار احلكوم��ة بع��ودة املوظف��ن القدام��ى 
اإىل العم��ل دون الرج��وع التفاق��ات امل�صاحل��ة 
ه��و �ص��رب بعر���ص احلائ��ط الأي ب��ادرة وفاق، 
وهو تاأكي��د على النهج االإح��اليل واالإق�صائي، 

وتكري�ص حلالة االنق�صام والفراق.
واأك��دت النقابة اأنها ل��ن ت�صمح بتجاوز موظفي 
قطاع غزة، راف�ص��ة اأي اإجراء بهذا اخل�صو�ص 

قبل االعرتاف بحقوقهم كاملة.
واأو�صح��ت اأن ع��ودة املوظف��ن القدامى هو من 
اخت�صا���ص اللجن��ة االإداري��ة القانوني��ة بع��د 
التئ��ام كافة اأع�صائها يف غزة وال�صفة املحتلة، 
م�ص��ددة عل��ى اأن ه��ذه الع��ودة ل��ن تتحق��ق اإال 

بع��د دمج املوظفن وت�صكينه��م وحتقيق االأمان 
الوظيفي لهم.

لتج��اوز  يه��دف  الق��رار  اأن  النقاب��ة  وراأت 
موظف��ي القط��اع، واإرب��اك اخلدم��ات املقدم��ة 
الأبن��اء �صعبن��ا يف جمي��ع ال��وزارات واملوؤ�ص�صات 
الر�صمي��ة، واإحداث الفو�ص��ى، وخلق �صراعات 
بن املوظفن، ون�ص��ر الكراهية بينهم، وتعميق 

فجوة االنق�صام املجتمعي.
ودع��ت املوظف��ن القدام��ى، لع��دم اال�صتجابة 
لهذا الق��رار غري امل�ص��وؤول، وذل��ك حفاظا على 
ال�صل��م املجتمع��ي، واأوا�ص��ر االأخ��وة والقرب��ى 

التي نعي�صها يف قطاع غزة.
واأك��دت اأنه��ا �ص��وف متن��ع تنفي��ذ ه��ذا الق��رار 
�صيك��ون  اأن��ه  اإىل  م�ص��رية  وح��زم،  ق��وة  ب��كل 

لديه��ا فعالي��ات نقابية قوية النت��زاع احلقوق 
عل��ى  احلكوم��ة  اأ�ص��رت  ح��ال  يف  الوظيفي��ة 

القرار.
الفل�صطين��ي  ال�صع��ب  اإن  النقاب��ة  وقال��ت 
واملوظف��ن كان��وا بانتظ��ار ب��ادرة مب�ص��رة م��ن 
��دم بقرار  اجتم��اع جمل���ص ال��وزراء، اإال اأنه �صُ
ع�صوائ��ي غريب بع��ودة املوظفن القدامى بعد 

الغياب. من  عاما   11
انقالب��ا  تعت��رب  خط��وة  الق��رار  واأ�صاف��ت:" 
عل��ى خط��وات امل�صاحل��ة، وخلط��ا ب��ل متزيق��ا 
ل��الأوراق، وقذفه��ا يف وج��وه اجله��ات الراعية 
للم�صاحل��ة يف م�صر ال�صقيق��ة، وجموع ف�صائل 
�صعبن��ا الفل�صطيني وحركاته الوطنية وجميع 

مكوناته".

نقابة الموظفين: عودة القدامى 
لن تتحقق قبل الدمج


