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غزة – خا�ص �لر�أي:
�أكدت وز�رة �ملالية يف �حلكومة �لفل�سطينية �أن 
قان��ون "�سريب��ة �لتكافل" �لت��ي جرى �حلديث 
عنه��ا موؤخ��رً�؛ ال ز�ل قي��د �ملد�ول��ة و�لدر��سة 
د�خ��ل �أروقة �ملجل�ص �لت�س��ريعي �لفل�س��طيني، 
و�أن��ه مل يطبق نهائي��ًا ومل يتم حت�س��يل �أي من 

�الأمو�ل على هذ� �لبند.
و�أ�س��ار وكي��ل �لوز�رة يو�س��ف �لكي��ايل يف حو�ر 
خا�ص مع "وكالة �لر�أي" �إىل �أن وز�رته ُملتزمة 
بتطبيق �لقانون �لفل�س��طيني �س��و�ء على �سعيد 

�لنفق��ات �أو �الإي��ر�د�ت، مو�س��حًا �أنه مل ي�س��ل 
�لوز�رة مطلق��ا قر�ر بتطبيق قانون ما ُ��س��طلح 

عليه "�سريبة �لتكافل" حتى �الآن.
ولف��ت �لكي��ايل �إىل �أن �لفرتة �الأخرية �س��هدت 
"�س��ريبة  وب��ن  �ل�س��ر�ئب  �أن��و�ع  ب��ن  خلط��ًا 
�لتكافل"، م�س��ري� �إىل �أن تطبيقها فيه �س��عوبة 
كبرية، م�س��يفا �أنه��ا مل ُتقر ك�"قانون" بال�س��كل 
�لنهائي.وذكر �أنه جرى موؤخرً� ن�سر �إح�سائيات 

�لتو��س��ل  مو�ق��ع  ع��ر  و�أرق��ام 
�الجتماع��ي ونقلتها بع�ص �ملو�قع 

الكيالي: »ضريبة التكافل« 
الزالت في إطار التداول في 

المجلس التشريعي ولم تطبق حتى 

تحقييق

هل لـ "داعش" موطئ قدم بغزة؟
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آمال وأحالم
�الأول  قدوم��ه  ويف  �ل��وز�رء  رئي���ص 
لقط��اع غ��زة مل يخ��رج �س��وى ببت�س��فيف 
وع��ود باإع��ادة �الإعم��ار ودع��م �جلبه��ات 
مبثاب��ة  وكان��ت   ، �ملدم��رة  �الإقت�س��ادية 
�لزي��ارة �الأوىل لدخوله �لقط��اع ، فكانت 
م�س��ر  ��ست�س��افة  قبي��ل  �الأوىل  �لزي��ارة 
�ملوؤمت��ر �لدويل الإعادة �إعم��ار قطاع غزة 
عق��ب �لهج��وم �الإ�س��ر�ئيلي �الأخ��ري على 
�لقطاع ب�س��هري يوليو و�أغ�سط�ص �ل�سيف 

�ملا�سي.
�أما �لزيارة �لثانية حلكومة �لوفاق لقطاع 
غزة برئا�س��ة ر�مي �حلم��دهلل ،  �أتت بعد 
زي��ارة �ل�س��فري �لقط��ري حمم��د �لعمادي 
�إع��ادة  م�س��اريع  متابع��ة  ع��ن  �مل�س��وؤول 
�إعم��ار غ��زة لغ��زة و�إعالنه بدء م�س��اريع 
�عم��ار قطري��ة ل�س��الح �ملهدم��ة بيوته��م 
باحل��رب �الأخ��رية و�إدخ��ال م��و�د �لبناء 
لهذه �مل�س��اريع عر معر "كرم �أبو �س��امل" 

�الإ�سر�ئيلي.
ت�س��رتط  �لفل�س��طينية  �ل�س��لطة  وكان��ت 
لب��دء عملي��ة �عم��ار �لقط��اع ب"ت�س��لم" 
حكومة �لتو�ف��ق �س��الحياتها يف �لقطاع، 
بينه��ا معابر �لقطاع ، وعلى ذلك �الأ�س��ا�ص 
جن��اح  ب��اأن  حما���ص  حرك��ة  �عت��رت 

زي��ارة �حلم��دهلل مره��ون بتوف��ر �الإر�دة 
�لتهمي���ص  �سيا�س��ة  و�إنه��اء   ، �ل�سيا�س��ية 
و�لتميي��ز �لت��ي تتعر�ص لها غ��زة من قبل 
�لزي��ارة  ه��ذه  تق��دم  مل  و�إذ�  �حلكوم��ة، 
حل��واًل حقيقي��ة مل�س��اكل �أهل غ��زة فاإننا 

نخ�سى �أن تكون ذ�ت نتائج عك�سية.

حلول وهمية
�أم��ا عن �لزي��ارة �لثالثة حلكوم��ة �لوفاق 
لوف��د  �لثالث��ة  �لزي��ارة  تاأت��ي  �لوطن��ي 
حكومة �لتو�فق لقطاع غزة بعد �س��يل من 
�لوع��ود �لتي �أطلقها عدد م��ن وزر�ئها عن 
حل��ول باتت قريبة مل�س��اكل �لقطاع وعلى 
ر�أ�سها ق�سية �ملوظفن �لذين ما ز�لو� على 
ر�أ���ص علمه��م دون تلق��ي رو�تبه��م و�لبالغ 

عددهم قر�بة 45 �ألف.
ويف ه��ذه �مل��رة يتوق��ع �ملو�طن��ون وعل��ى 
ر�أ�س��هم �لع�س��ر�ت م��ن �ملوظف��ن �أن تكون 
�نتكا�س��ة  �أي  فاإن  نابتة" لذلك  "�لثالث��ة 
جديدة قد حتم��ل عو�قب وخيمة، ورمبا 
حتم��ل تد�عي��ات خطرية يف ظل �ل�س��غط 
�لنف�س��ي �لذي يعاين منه �ملوظفون ب�سبب 
ك��م �لت�س��ريحات �ملتفائل��ة �لت��ي ذهب��ت 

�أدر�ج �لرياح خالل �لفرتة �ملا�سية.
�أح��د تل��ك �لت�س��ريحات �لت��ي �أكدت حل 
�إ�س��كاليات �ملوظف��ن ه��و م��ا قال��ه ماأمون 

رغم عدم تقا�س��يهم �س��يئا م��ن حكومتهم 
�لتي من �ملفرت�ص �أن ت�س��رف لهم رو�تبهم 

كما تفعل �حلكومات مع موظفيها.
وي�س��ار �إىل �أن موظف��ي غ��زة مت تعيينهم 
م��ن حكوم��ة حما���ص من��ذ �س��بع �س��نو�ت 
بعدما تخل��ى موظفو �ل�س��لطة عن عملهم 
و��س��تنكفو� بن��اء عل��ى طل��ب �س��لطة ر�م 
�الأم��ر  حما���ص  ت��رتك  مل  وقتئ��ذ  �هلل، 
فقام��ت مبا ه��و مطل��وب بتعي��ن موظفن 
جدد مت �سقلهم باخلر�ت �لالزمة لتلبية 
�حتياجات �ملو�طن��ن وحمايتهم برو�تب 

قليلة يح�سلون عليها دون �نتظام.

أزمة ثقة
وبع��د جم��ئ حكوم��ة �لتو�ف��ق �لوطن��ي 
�لتي �س��كلت عقب �تفاق �ل�ساطئ )�بريل 
�أب��رم ب��ن حركت��ي فتح  2014( �ل��ذي 
وحما���ص الإنه��اء �النق�س��ام مب��ا فيها حل 
ومنحه��م  ودجمه��م  �ملوظف��ن  م�س��كلة 
رو�تبهم، بات �الأم��ل يحدو �ملوظفن، �إال 
�أن �لو�ق��ع كان خمتلفا فرتكت م�س��كلتهم 
معلق��ة حت��ى �للحظ��ة دون منحه��م ول��و 
ر�تب��ا و�ح��د�، عد� عن بع�ص �ل�س��لف من 

�مل�ستحقات.
م��ن ناحيته، مل ي�س��تبعد �ملتحدث با�س��م 
نقاب��ة �ملوظف��ن خلي��ل �لزي��ان ح��دوث 

�أبو �س��هال وزير �لعم��ل يف حكومة �لتو�فق 
باأن �لوزر�ء �سين�س��مون لوز�ر�تهم ملتابعة 
�لعم��ل، ومعرف��ة �الإ�س��كاليات �لتي تعاين 
منه��ا و�لعم��ل على حله��ا، موؤك��د� �أن �أزمة 
�ملوظف��ن �نتهت وهي قي��د �الجناز، مبينا 

�أن هناك جلان خمت�سة تتوىل �لتنفيذ.
وقال �أبو �س��هال  �أن مه��ام حكومة �لتو�فق 
ت�س��مل �إع��ادة �إعم��ار غ��زة، وح��ل �أزم��ة 
ح��ل  عل��ى  و�لعم��ل  و�ملوظف��ن،  �ملعاب��ر، 
مرجع��ا   ، �لت��و�يل  عل��ى  �الأزم��ات  باق��ي 
�س��بب �لتاأخر يف �جناز �ملهام �إىل �لعدو�ن 
�الأخ��ري عل��ى غ��زة و�ل��ذي �س��بب تعطيل 
عم��ل �حلكومة على حد تعبرية ، م�س��دد� 
�أن �حلكوم��ة مهتم��ة بقط��اع غ��زة  عل��ى 
م��ن خ��الل عم��ل در��س��ات وو�س��ع خطط 
ودولي��ة،  حملي��ة  موؤ�س�س��ات  مب�س��اركة 

وذهابها ملوؤمتر �ملانحن .
�لع�س��ر�ت م��ن �ملوظف��ن بات��ت ت�س��يبهم 
�خليب��ة حينم��ا ي�س��معون وعود �ل��وزر�ء 
مل��ا فيها من وعود بائ�س��ة ت�س��طدم بجد�ر 
�أن  لدرج��ة  تنفيذه��ا،  عن��د  �لو�ق��ع 
غالبيتهم مل يعد لديهم �المل يف �حل�سول 

على رو�تبهم وم�ستحقاتهم.
فبمجرد �أن تعلن �حلكومة قدومها لقطاع 
غزة يهرول رجل �الأمن و�ملئات من زمالئه 
لتوفري �حلماية �الأمنية �لالزمة للوزر�ء، 

�نفج��ار يف ح��ال ��س��تمر و�س��ع �ملوظفن 
عل��ى حال��ه، حمم��ال �مل�س��وؤولية حلكومة 
�لوف��اق وكل من يعيق ح��ل �مللف ، متمنيا 
�أن حتق��ق زي��ارة �حلكوم��ة �لوع��ود �لتي 
�س��هر   11 م��د�ر  عل��ى  �ملوظف��ن  �س��ئمها 
�نتكا�س��ة  �أي  �أن  �إىل  باالإ�س��افة  م�س��ى، 
جديدة �ستعمق �أزمة �لثقة �ملوجودة بن 

�لطرفن.
ثق��ة  �أزم��ة  هن��اك  ب��اأن  �لزي��ان  وق��ال 
ب��ن موظف��ي غ��زة وحكوم��ة �لتو�ف��ق، 
وه��ذ� يحت��اج ملبادرة ح�س��ن ني��ة تقدمها 
للموظفن كبادرة حلل ق�سيتهم ، مو�سحا 
ب��اأن حكومة �لوفاق منذ ��س��تملت �حلكم 
مل تنفذ �أي قر�ر وع��دت بتنفيذه يخدم 

م�سلحة �ل�سعب �لفل�سطيني .
حلكوم��ة  و�لر�بع��ة  �الأخ��رية  �لزي��ارة 
�لوف��اق لقط��اع غ��زة ، حي��ث الأول م��رة 
يجتم��ع �ل��وزر�ء دفع��ة و�ح��دة لزي��ارة 
�لقط��اع بعد زي��ار�ت �حلم��دهلل �لثالث ، 
ولكن ه��ذه �ملرة ��س��تغرقت �لزي��ارة يوم 
و�ح��د فق��ط و�لت��ي كانت د�خ��ل جدر�ن 
ج��در�ن يط��ل عل��ى �س��اطئ �لبح��ر حتت 
رعاي��ة �أمني��ة م�س��ددة ، و�لت��ي �عترت 
زيارة مبثابة نزهة �س��ريعة دون �خلروج 

بحلول �سيا�سية تفك �أزمات �لقطاع .

قارب توليها على العام

زيارات الحكومة لغزة .. صور تذكارية وقرارات وهمية !!
�لر�أي _ �آالء �لنمر

ر�م��ي  �ل��وز�رء  لرئي���ص  �الأوىل  �لزي��ارة  يف 
�حلم��دهلل لقط��اع غ��زة ، و�لت��ي ج��اءت بع��د 
�لعد�ون �الأخري عليها ، ��س��طف �ملو�طنون على 
�الأر�س��فة وخل��ف �سا�س��ات �لتلف��زة لال�س��تماع 
لكلم��ة �حلمدهلل ، �أمال ب��اأن تكن زيارته حاملة 
لبع���ص �الإنفر�جات �لتي يحلم بها �أهل �لقطاع 

بعد تدم��ري بيوتهم و�نقط��اع رو�تبهم وتكد�ص 
�الأزمات �لر�مية بت�س��ديد �حل�سار عنوة عليهم 

.
مل  �لوف��اق  حكوم��ة  �أن  م��ن  �لرغ��م  فعل��ى 
تب��ذل جه��د� يف ��س��تنكار �لع��دو�ن �أو �س��جبه 
طيب��ة  �أن  �إال  �س��عبهم  �آالم  مو��س��ة  حت��ى  �أو 
�ل�س��ارع �لفل�س��طيني قد غلبت على م�س��توياته 

با�س��تقبال رئي�ص �حلكومة بحف��اوة ، وحماية 
�أمني��ة م�س��ددة من قبل �الأجه��زة �الأمنية دون 

تقا�سيهم رو�تبهم منذ �أحد ع�سر �سهر� .
موظف��ي غزة ورغم حال��ة �لياأ���ص �لتي ميرون 
بها �إال �أنهم يو��سلون عملهم دون ملل �أو �لتخلي 
عن��ه و�جللو���ص يف �لبي��ت كح��ال �مل�س��تنكفن 

و�لذين يتقا�سون رو�تبهم دون عر�قيل .
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�لر�أي - �أميمه �لعبادلة:
نظمت �س��بكة �لر�أي �حلكومية �لتابعة لوز�رة 
�الع��الم- �ملكت��ب �الإعالمي �حلكومي جل�س��ة 
�سيا�س��ية ملناق�س��ة ق��ر�ر�ت حكوم��ة �لتو�ف��ق 
�الأخرية ب�ساأن حل م�سكلة موظفي قطاع غزة، 
بح�س��ور كٍل من وزير �لعمل د. ماأمون �أبو �سهال 
ممثال ع��ن حكومة �لتو�ف��ق، وم. زياد �لظاظا 
ممث��ال ع��ن حرك��ة حما���ص، ورئي���ص دي��و�ن 
�ملوظفن �لعام �مل�ست�سار حممد عابد، و�لناطق 
با�س��م نقاب��ة �ملوظفن خليل �لزيان، بح�س��ور 

لفيف من �لكتاب و�ل�سحافين وقادة �لر�أي.
و��س��تملت �لن��دوة -�لت��ي �س��تعقد دوريا حتت 
م�س��مى جل�س��ة "ب�س��اط �ل��ر�أي"- ��ستعر��س��ا 
من جمي��ع �الأط��ر�ف الآر�ئهم ومو�قفه��م �إز�ء 
خباياه��ا،  وكل  �لعالق��ة  �ملوظف��ن  ق�س��ية 
ب�س��كل مناظرة �سيا�سية مع م�س��اركة �حل�سور 
جلمي��ع  وجه��ت  �ل��ذي  و�لنق��د  باالأ�س��ئلة 

�الأطر�ف على �ل�سو�ء.

مسئوليات الحكومة
و�أك��د وزير �لعمل يف حكومة �لوفاق د. ماأمون 
�أبو �سهال �أن مهام حكومة �لتو�فق ت�سمل �إعادة 
�إعم��ار غ��زة، وح��ل �أزم��ة �ملعاب��ر، و�ملوظفن، 
و�لعمل على حل باقي �الأزمات على �لتو�يل"، 
مرجعا �س��بب تاأخ��ري �جناز �مله��ام �ملوكلة �ىل 
�حلكوم��ة  �لعدو�ن �الأخري عل��ى غزة "و�لذي 

�سبب تعطيل عمل �حلكومة.
و�سدد �أبو �سهال على �أن �حلكومة مهتمة بقطاع 
غزة م��ن خ��الل عمل در��س��ات وو�س��ع خطط 
مب�س��اركة موؤ�س�س��ات حملية ودولي��ة، وذهابها 
ملوؤمتر �ملانحن، مو�س��حًا �ن �لدول �ملانحة كان 
لها  �س��روط �سعبة الإر�س��ال �ملنح مما ��ستدعى 
�أن نتعام��ل معهم ب�س��ر، و��س��طررنا لت�س��كيل 
و�إر�س��ال وفود منظم��ة لتطلبه��م ببدفع ما مت 

�لتعهد به.

فرص تشغيلية
و�سرح �أبو �س��هال �أن هناك نحو 2000 فر�سة 
خ��الل  عنه��ا  �الإع��الن  �س��يتم  موؤق��ت  عم��ل 
�الأ�س��بوع �لق��ادم عل��ى بن��د �لت�س��غيل �ملوق��ت 
مقدم��ة م��ن دول مانح��ة، ووع��ود�ت من عدة 
 7000( جمموع��ه  م��ا  �س��توفر  �أخ��رى  دول 
فر�س��ة عمل موؤقت(، �إ�س��افة �إىل مفاو�س��ات 
جادة مع �حلكومة �لقطرية لفتح �سوق �لعمل 
لكل �لتخ�س�س��ات �س��ريطة �أن تك��ون �ملرتبات 

مبقايي�ص �سوق �لعمل �لقطري.
وبالع��ودة ملو�س��وع �ملوظفن، �أكد د.�أبو �س��هال 
�أن ح��ل �أزم��ة �ملوظف��ن عل��ى ر�أ���ص �هتمامات 
�حلكومة و�أنها ال تتن�س��ل �أبد� من م�س��ئوليتها 
جتاهه��م، م�س��ري� �إىل �أن �حلل لي�ص م�س��تحيال 

ولكنه �سعب من حيث �ملتطلبات �ملادية.

�ملتطلب��ات  بع���ص  �أن  �س��هال   د.�أب��و  و�أو�س��ح 
�س��يكل  ملي��ون(   685( كدف��ع  �ملادي��ة: 
كم�ستحقات مرت�كمة، �إ�سافة ملرتبات �سهرية 
تقدر ب�)109 مليون( �س��يكل �س��هريا، �إ�س��افة 
حتتاجه��ا  �لت��ي  �لت�س��غيلية  �ملو�زن��ة  �أن  �إىل 
�ل��وز�ر�ت ح��و�يل )25 ملي��ون( �س��يكل، الفتا 
�إىل �أن �مل�س��كلة لي�س��ت �قت�س��ادية فقط و�منا 
�جتماعي��ة �أك��ر، وهذ� �الم��ر يتطلب جهود� 
جب��ارة القن��اع �ملجتم��ع �ل��دويل باحلاج��ات 

�الإن�سانية ملو�طني قطاع غزة.
وبخ�س��و�ص ق�س��ية �لدمج، قال �أبو �سهال: "ما 
نعني��ه بالدمج ق�س��دنا به �ملوظف��ن �ملدنين، 
ومت �لتو�ف��ق م��ع حرك��ة حما�ص عل��ى �رجاء 
كام��ل  دم��ج  م��ع  قلي��ال،  �لع�س��كرين  مو�س��وع 
للم�س��تنكفن"، مبين��ًا �أن��ه ل��ن يك��ون عائق يف 
ع��ودة �ملوظفن �مل�س��تنكفن نظ��ر� الأن جزءً� 
كب��ريً� منهم م�س��تقر خارج �لوط��ن وجزء �آخر 
مم��ن د�خ��ل �لوط��ن �أ�س��بحت له��م �أعماله��م 
�خلا�س��ة ومن �مل�ستبعد عودتهم جمدد� للعمل 

�ذ� ما مت ��ستدعاءهم.
�أم��ا بالن�س��بة مل��ا �أ�س��يع ع��ن تعوي���ص موظفي 
مب�ساريع ت�سغيلية بدال من وظائفهم �حلالية، 
�أو�س��ح د. �أب��و �س��هال �أن ه��ذ� �الأم��ر �س��يكون 
�ختياري ال �إجباري، ومن �س��اأنه �أن ي�س��اعد يف 
تدوي��ر �لعجل��ة �القت�س��ادية للبلد، و�س��ريفع 
�لعناء عن كاهل �لدولة، مبينا وجود �سندوق 
ت�س��غيلي ب� )20 مليون( يورو، ومنح ت�س��غيلية 

وقرو�ص ملن لديه �لقدرة و�لرغبة.

توافق تام ال جزئي
من جهته، �أكد ع�س��و �ملكتب �ل�سيا�س��ي حلركة 
حما���ص م. زي��اد �لظاظ��ا عل��ى �أن �ملوظفي��ن، 
�لبالغ عدده��م )38.118 موظ��ف(، جزئية 

�سيكون يف م�سلحة �ل�سعب.
وثم��ن م. �لظاظا زيارة د. �حلمد هلل و�لوزر�ء 
�ىل غ��زة ، حي��ث �أننا يف �حلرك��ة �عتدنا على 
�أن ناأخ��ذ م��ا يحملون��ه خ��الل زيار�ته��م لغزة 
عل��ى حمم��ل �جل��د وكان من��ه يف �جتماعن��ا 
�الخ��ري مع��ه، مردف��ا: "د. �حلم��د هلل �أبلغن��ا 
�أن �لرئي���ص حمم��ود عبا���ص ال مان��ع لديه من 
�لتفاهمات �الأخرية و�أخرننا �أننا �سنتلقى رد� 
ر�س��ميا بعد ��س��بوع من تاريخه ولكن مل ي�سلنا 

�سيء �إىل �الآن". 
وب��ننّ م. �لظاظ��ا �أن رئي���ص حكوم��ة �لوف��اق 
د. ر�م��ي �حلم��د هلل ��س��رتط ربط ح��ل �أزمة 
موظف��ي غ��زة م��ع حل ق�س��ية �ملعاب��ر وطالب 
على ل�س��ان �لرئي�ص �إ�س��افة بن��د �النتخابات 
�س��من �ل�س��روط، "وه��و م��ا مل نعرت���ص عليه 
ب��ل و�أخذن��ا يف �العتب��ار -بالن�س��بة للمعاب��ر 
حتديد�- �حل�سا�س��ية �الأمنية و�ل�سيا�سية مع 
�الحتالل و��ستقر�ر �المن �لد�خلي للقطاع".

فل�س��ا  غ��زة ال حتت��اج  �أن  م.�لظاظ��ا  و�س��رح 
و�ح��د� فق��ط ب��ل حتتاج لرف��ع �حل�س��ار عنها 
و�إلغاء معاهدة باري�ص "�مل�سوؤومة، وعدم و�سع 
عر�قيل وت�س��ويفات من قبل �ل�س��لطة لت�س��ري 
�الأم��ور على خري ما ير�م، منوها �إىل �أن موقف 
حرك��ة حما���ص بع��د كل ه��ذ� �س��يئول لو�حد 
م��ن �ثنن: �إم��ا �أن يت��م رف���ص كل �لتفاهمات 
و�التفاقيات �ل�سابقة �أو يتم تبينها و�التفاق 

عليها باالإجماع.

ضد القانون
من جهة قانونية، �أك��د ريئ�ص ديو�ن �ملوظفن 
�لعام �مل�ست�س��ار حممد عاب��د �أن جميع �حللول 
ع��ودة  م��ن  �لوف��اق  حكوم��ة  تريده��ا  �لت��ي 
�مل�س��تنكفن ورف���ص �لدم��ج ت�س��ر بالوظيف��ة 

عل��ى  يتوج��ب  �لت��ي  �لق�س��ايا  م��ن  رئي�س��ية 
�لعك��وف عل��ى حله��ا، معقب��ا عل��ى  �حلكوم��ة 
حدي��ث �أب��و �س��هال باخل�س��و�ص بقول��ه: "كما 
ج��اء يف وثيق��ة �لوف��اق يف �لقاه��رة حتديد� 
يف �ل�س��فحة )10( من �ل�س��طر �لثالث مفادها 
: )يج��ب  �أن يتم ��س��تيعاب 3000 موظف من 
�الجهزة �ل�س��رطية �س��من �الجه��زة �لقائمة 
يف غ��زة(. وتاب��ع �لظاظ��ا: "وه��و عين��ه م��ا 
مت �لتاأكي��د علي��ه الحق��ا يف ذ�ت �لوثيق��ة يف 
�ل�س��فحات )21 – 23( وهو ما تو�فقنا عليه 
باأن تك��ون عملي��ة �لدمج كاملة غ��ري جزئية، 
ونحن يف هذه �لق�س��ية نحتكم لقانون �خلدمة 
�ملدنية وقانون فل�س��طن �ملع��دل دون �جحاف 
باأحد، وتو�فقنا �ن تكون �لنو�حي �ملالية وفق 

�المكانات �ملالية �ملتاحة للدولة".

ال لعودة المستنكفين
و�س��دد �لظاظ��ا عل��ى �أن ع��ودة �مل�س��تنكفين 
حالي��ا غ��ري مقبول��ة متام��ا النه��ا �ست�س��بب يف 
�الأجه��زة  و�أن  و�لفو�س��ى،  �مل�س��اكل  ح��دوث 
�س��د  �ل�س��ابقة  حما���ص  وحكوم��ة  �الأمني��ة 
�إ�س��اعة �لفو�س��ى و�لفلت��ان �المن��ي، قائ��ال: 
"يف �حلقيق��ة ل��و �أن هن��اك نية �س��ادقة من 
�حلكوم��ة للح��ل فم�س��كلة �ملوظف��ن ال حتتاج 
الأكر من ن�س��ف �ساعة مع �الحتفاظ بكر�مة 

كامل �ملوظفن".
و�أعرب م. �لظاظا عن �أن حكومة �لفل�سطينية 
�ل�س��ابقة ق��د و�فق��ت عل��ى ت�س��كيل حكوم��ة 
كل  جت��اوزت  و�أنه��ا   50% بن�س��بة  �لوف��اق 
�خلالف��ات و�ملاآخ��ذ للمرور باجتاه �مل�س��احلة، 
منوه��ا �إىل �أن �حلكوم��ة �ل�س��ابقة ه��ي �لت��ي 
�خت��ارت وج��ود د. ر�م��ي �حلم��د هلل كرئي�ص 
�أن ه��ذ� �الأم��ر  ل��وزر�ء �حلكوم��ة ظن��ا منه��ا 

�لعام��ة ومبعناه��ا وبقيمته��ا، مردف��ا: "حي��ث 
�إن قان��ون �خلدم��ة �ملدني��ة وقانون فل�س��طن 
�الأ�سا�سي ين�ص على �أن �ملتغيب الأكر من )15 
ي��وم( يعت��ر مف�س��وال من �خلدم��ة وال توجد 

�سلطة ت�ستطيع �رجاعه".
وك�س��ف عابد �أن م��ن بقي من �مل�س��تنكفن على 
�أم��ا  يتع��دى ب�س��ع ع�س��ر�ت،  ر�أ���ص عمله��م ال 
جمموع �ملوظفن �مل�س��تنكفن ع��ن �أد�ء عملهم 
وال يحق لهم �لعمل ب�س��بب: �لتقاعد و�لوفاة، 
و�ال�ستقر�ر خارج �لبالد يقدر بنحو )15533 
�مل�ست�س��ار عاب��د ج��ل  ��س��تعر�ص  و  موظ��ف(. 
�لتعيين��ات �لت��ي متت يف قط��اع غزة و�ل�س��فة 
�الآن  �إىل   14/6/2007 من��ذ  �لغربي��ة 
باالأرق��ام �ملف�س��لة. و�أك��د عل��ى �أن �مل�س��ئولن 
يف �حلكوم��ة �أ�س��درو� ق��ر�ر�ت تخال��ف متام��ا 
�لورق��ة �ل�سوي�س��رية �لت��ي ن�س��ت عل��ى �أن��ه: 
)كل م��ن يعمل يج��ب �ن يتلقى ر�تب��ا، وكل من 
يتلق��ى ر�تبا يج��ب �ن يعمل، حيث �إن �لعمل يف 
�حلالة �لثانية )للم�ستنكفن( ال يجوز �ال بعد 

عملية تاأهيل وتدريب.

نقابة الموظفين
ويف ذ�ت �ل�س��ياق، �أو�س��ح �لناطق با�س��م نقابة 
�ملوظف��ن يف غ��زة �أن �لفعالي��ات �لتي تعقدها 
كاالعت�س��امات  الآخ��ر  ح��ن  م��ن  �لنقاب��ة 
به��ا  وي�س��مح  متام��ا  قانوني��ة  و�ال�س��ر�بات 
�لقان��ون خالف��ا الته��ام حكومة �لوف��اق باأنها 

غري �سرعية.
 فيما تتطرق �لزيان لذ�ت نقطة �خلالف باأنه 
ال عودة للموظفن �مل�س��تنكفن الأماكن عملهم 
�إال بع��د حل م�س��كلة موظفي غزة ح��ل عاداًل 
ي�سمن حقوقهم وال مييز بينهم، م�سري� �إىل �أن 
�لنقابة ال ت�س��عى للتفرقة و�لعن�س��رية جتاه 
�أي �أح��د لكنها ت�س��عى بالدرج��ة �الأوىل لنيل 

�حلقوق كاملة لكافة �ملوظفن.
وق��ال: "هن��اك �أزم��ة ثق��ة بن موظف��ي غزة 
وحكوم��ة �لتو�فق، وهذ� يحتاج ملبادرة ح�س��ن 
نية تقدمها للموظفن كبادرة حلل ق�سيتهم".
جدي��ر بالذكر، �أن هذه �جلل�س��ة �حلو�رية من 
تنظيم �س��بكة �ل��ر�أي �حلكومي��ة، و�لتي تهتم 
بعمل حما�س��ر�ت �سيا�س��ية دورية ت�سم نخب 
من �ل�سخ�سيات �ل�سيا�سية و�حلكومية للتعرف 
عل��ى �أه��م �لنتائ��ج ح��ول �لق�س��ايا �لت��ي تهم 

�ل�سارع �لغزي. 
وتعر�س��ت �جلل�سة ملو�س��وع �ملوظفن �لذي هو 
على ر�أ�ص �مللفات �لعالقة، و�لتي بد�أت عقدته 
مر��س��م  �لتو�ف��ق  حكوم��ة  ��س��تلمت  �أن  من��ذ 
حكمها يف غزة و�ل�سفة بعد �عتبارها موظفي 
�حلكوم��ة �ل�س��ابقة غري �س��رعين م��ع �أنهم ال 
يز�ل��ون على ر�أ���ص عملهم وي�س��ريون معامالت 
�ملو�طنن رغم �نقطاع رو�تبهم �مل�س��تحقة لهم 

من قبل �حلكومة.

خالل ندوة سياسية نظمتها شبكة الرأي الحكومية

قرارات الحكومة بشأن الموظفين تجمع المسئولين على "بساط الرأي"
م. الظاظا: حل مشكلة الموظفين ال تحتاج ألكثر من نصف ساعة وال ردود من الحكومة

د. أبو شهال: الموظفون على قائمة أولويات الحكومة وأغلب المستنكفين لن يعودوا للعمل
المستشار عابد: كل قرارات الحكومة بعودة المستنكفين ضد القانون وال بد من فصل المتغيبين

الزيان: فعاليات النقابة قانونية ونحن نحارب التمييز
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هل لـ "داعش" موطئ قدم بغزة؟

البزم: 
ال "داعش" في غزة 

والتنظيمات الفلسطينية 
معروفة للجميع

د.يوسف:
القطاع يوجد به ثقل قوى 

إسالمية عسكرية ال يستطيع 
أحد تهديد وجودها.

د.شراب :
 ضعف التواجد 

الحكومي بغزة سيخلق 
»داعش«

د.حبيب:
 غزة تخضع إلحكام أمني 

مشدد وفكر يتجه نحو 
المقاومة

�لر�أي-منى حجازي:
ظهر يف �الآونة �الأخرية ما ي�س��مى تنظيم �لدولة �الإ�سالمية �ملعروف ب�"د�ع�ص"  
و�ل��ذي �أح��دث هاج�س��ًا يرب��ك ح�س��ابات �لكث��ري م��ن �ل��دول و�حل��ركات �لت��ي 
يتعار�ص فكرها مع �الأيدلوجية �ل�س��لفية �لتي ينادي بها �لتنظيم، فاأ�سبح �أكر 
�ملو�س��وعات جدال ب��ن كل فئات �ملجتمع ومتابع��ة �أخبار �لتنظي��م و�أفكاره وما 
و�س��ل �إليه �ل�سارع يف قطاع غزة فلم يكن مبناأى عن تلك �لتخوفات و�لتجاذبات 

م��ا ب��ن موؤي��د ومعار�ص ل�سيا�س��ته، لكن يبق��ى �ل�س��وؤ�ل يرتنح بن ثناي��ا �لقطاع 
�ملحا�س��ر من �الحتالل و�جلهات �لعربية �ملتاآمرة ، مما �أثار حالة من �لقلق غري 
�ملعلن��ة يف نفو���ص �لغزين هل ل�� "د�ع�ص" موطئ قدم يف غزة �أم �أنه على و�س��ك 
�لو�س��ول �إليه��ا !! فمنه��م من يعرتيه �لقل��ق من وجود "د�ع�ص" بغ��زة ، و�لبع�ص 
�الآخ��ر يعت��ره �أنه جم��رد �أوهام بغزة ؟و��س��تطلعت �ل��ر�أي �آر�ء �ل�س��ارع �لغزي 
و�جلهات �ملعنية و�ملهتمة فيما رف�ست بع�ص �ل�سخ�سيات �ل�سلفية �لتعليق.  حيث 

لكن �ل�س��اب "�إيهاب حممود" خالف "�أبو كميل" �لر�أي 
، قائ��اًل :" �إن �لو�س��ع �حلايل �لذي تعي�س��ه غزة ميكن 
�أن ميه��د لن�س��ر �أف��كار له��ا عالق��ة باأن�س��ار �لتنظي��م 
�الإ�س��المي "د�ع�ص"، م�سيفًا : "�لظروف �ل�سعبة �لتي 
نعي�سها يف �لقطاع من ح�س��ار و�نق�سام �سيا�سي و�نعد�م 
فر���ص �لعمل �س��يجعل �ل�س��باب يتجهون مل��ا هو جديد 
وم�س��تحدث ليمالأ فر�غهم، ويبعده��م عن �ملناخ �لعام، 
بغ���ص �لنظر �إن كان هذ� �الجتاه عن قناعة �أم جمرد 

و�سيلة للخروج من و�قعهم".
بينم��ا تقول �ل�س��ابة ه��دى �لعف :" �إن عدم ��س��تقر�ر 
�الأو�س��اع �ل�سيا�س��ية و�القت�س��ادية و�الجتماعية يف 
غ��زة ميك��ن �أن ين�س��اأ تنظيم "د�ع���ص" فيه��ا ،  موؤكدة 
عل��ى �أنه��ا ال تقب��ل باأف��كار �لتنظي��م، �ال �إذ� كان م��ن 
خالله �خلال�ص من �أمور ف�سلت فيها �حلكومة و�لطرق 

�لدميقر�طية يف حتقيقه" .
�لق��ر�ر  �س��احبة  و�جله��ات  �حلكوم��ة  �لع��ف  ودع��ت 
�أن تعم��ل عل��ى توف��ري �ال�س��تقر�ر ومتطلب��ات �لر�حة 
لل�س��باب حتى ال يلجوؤو� �إىل �لتطرف كحل الأزمات قد 

تعود على �ملنطقة بال�سوء ب�سكل �أكر.
�ختلفت �آر�ئهم فيما ت�سابهت توقعات �ل�سباب �لثالثة 
ب��اأن غزة ل��ن تك��ون حا�س��نة للفك��ر ون�س��اط تنظيم 
�لدول��ة "د�ع���ص" لوج��ود �أجه��زة �أمني��ة ع�س��كرية 
ت�س��بط �الأمن وتدير �لقطاع وت�س��يطر عليه ب�سكل ال 

ت�ستطيع "د�ع�ص" �لتكيف مع �أجو�ءه و�لتمدد بها.

انحراف المسار
�أم��ا عن موق��ف �حل��ركات �الإ�س��المية �ملعتدل��ة فكان 
�مل�ست�سار �ل�سابق للحكومة �لفل�سطينية �أحمد يو�سف ، 
و�لذي عاد بنا يف بد�ية حديثه  �إىل �لثور�ت �لعربية 
وما �أفرزته من ردود فعل �أو نتائج كان من �سمنها بروز 

تيار�ت متعددة �الجتاه و�لفكر.
فقال: "ال �س��ك �أن �مل�س��روع �الإ�سالمي وتيار�ته �أ�سيب 
بانتكا�س��ة بعد �لرت�جع بالثور�ت �لعربية، و�أ�س��بحت 
�لكث��ري م��ن �حل��ركات ج��زء كب��ري م��ن حالة �ل�س��ر�ع 
د�خل �لبلد�ن ومل تنج من موجات �لتاآمر، فاالأمل كان 
بخروج �الإ�س��المين ب�س��يء من �ملكا�سب ال �ال�ستحو�ذ 
وتك��ون ج��زء من �س��ر�كة مع �لتي��ار�ت �الأخ��رى، لكن 
دون  وح��ال  �أك��ر  كان  �خلارجي��ة  �ملوؤ�م��ر�ت  حج��م 

ذلك".
و��س��تدرك بقول��ه: " لك��ن هن��اك  �لكثري من �ل�س��باب 

نتيجة �ل�س��طحية بالوعي �ندفعو� ب�س��كل عفوي دون 
توجي��ه ع�س��كري �أو عملي��ة جتني��د خلو���ص معارك، 
�أ�س��بح لديه��م �نح��ر�ف بالفك��ر و�لروؤي��ة فم��ا تفعله 
�إ�س��المية،  "د�ع���ص" من �قتتال د�خلي �س��د حركات 
ت�س��اهم باإ�س��عاف قدر�ت �لتنظيمات �الإ�س��المية كما 

نرى يف �سوريا".

ثقل قوى إسالمية
وتاب��ع: " لي���ص هن��اك م��ا يجعلن��ا نتخوف م��ن ظهور 
"د�ع�ص" �أو حركات �لتطرف �لتي من �ملمكن �أن حتدث 
�ل�س��قاق د�خل �س��احاتنا يف غزة، ف�س��عبنا يرزخ حتت 
�الحت��الل ولدينا عدو و��س��ح لن يجد ه��وؤالء ما يرر 

خو�سهم ل�سر�عات د�خلية له����دف ما".
و�أ�س��اف "هن��ا �س��احة مو�جه��ة و�حدة وم��ن يريد �أن 

�أمني��ة، لذل��ك عل��ى  �حلكوم��ة �أن تتحمل م�س��وؤوليتها 
و�إيج��اد �آلي��ات لوج�س��تية لدع��م وتطوي��ر �الأجه��زة 
�الأمني��ة بالقط��اع . ودع��ا �س��ر�ب �حلكوم��ة وحرك��ة 
و�إقليمي��ا،  حملي��ا  فاع��ل  ج��زء  باعتباره��ا  حما���ص 
ب�س��رورة �لعمل على و�س��ع روؤية ��س��رت�تيجية �ساملة 
�س��تيعاب  للنو�ح��ي �لديني��ة و�لثقافية و�العالمية الإ
�الأف��كار �لت��ي ظه��رت عند بع���ص �لفئات م��ن �ملجتمع 

و�حلد منها ون�سر �لفكر �لو�سطي �ملعتدل.

إحكام أمني
وم��ن �لناحي��ة �الأمني��ة للقط��اع ، حتدثنا م��ع �خلبري 
�الأمن��ي �إبر�هي��م حبي��ب حي��ث ق��ال : "ال �أعتق��د �أن 
تك��ون غزة يف �لو�س��ع �حلايل ميك��ن �أن ت�س��اعد بنمو 
تنظيم د�ع�ص ل�س��بب رئي�ص وه��و وجود �أجهزة �أمنية 

يقات��ل �حل��دود مفتوح��ة لك��ن �أن تنتك���ص �لبندقية 
�لو�ح��د  �ل�س��عب  �أبن��اء  �س��د  وتوج��ه  �لفل�س��طينية 
�س��يء لن يجد قب��ول وتاأييد من �أي جهة فل�س��طينية، 
�إىل جان��ب �أن �لقط��اع يوج��د ب��ه ثقل قوى �إ�س��المية 
ع�س��كرية كالق�س��ام و�ل�سر�يا ال ي�س��تطيع �أحد تهديد 

وجودها".

ضعف تواجد
من جهة �أخرى، يرى �أ�س��تاذ �لعلوم �ل�سيا�سية بجامعة 
�الأزه��ر ناج��ي �س��ر�ب ، �أن �س��عف �لتو�ج��د �حلكومي 
يف غ��زة وحال��ة �النق�س��ام �ل�سيا�س��ي و�رتف��اع ن�س��بة 
�لبطالة و�لفقر �سي�س��اعد كثريً� باإن�ساج بيئة ت�ساعد 
�جلهات �ملتطرفة بن�س��ر فكرها ومتددها، الفتًا �إىل �أن 
عدم تلق��ي �ملوظفن لرو�تبهم  ي��وؤدي الإحد�ث فجوة 

تابعة حلركة �إ�س��المية ��س��تطاعت �حكام �س��يطرتها 
وتدعيم �لفكر �لو�سطي نحو �ملقاومة".

وردً� على �س��وؤ�ل هل ي�س��كل تنظيم �لدولة �الإ�سالمية 
خطر� على غ��زة، قال �خلبري: "د�ع���ص �أينما وجدت 
ت�س��كل خط��ر� �سيا�س��يًا و�أمني��ًا، فق��د  �س��اهدنا ذل��ك 
بالع��ر�ق وليبي��ا و�س��وريا، م��ن خ��الل قيامه��ا باأعمال 
�إجر�مي��ة ب�س��يناء  وم��ا تق��وم ب��ه بحج��ة حمارب��ة 
�ملقاومة �الإ�س��المية مبا فيها حركة حما�ص، وحماولة 
�لتنظيم �لت�س��لل للقطاع و�لذي قابله ت�سدي من قبل 
�أجه��زة �الأم��ن �لد�خل��ي �لتابع��ة ل��وز�رة �لد�خلي��ة 

بغزة".

االسالم وسطية
وم��ن جهة �س��رعية وم��ا يخ�ص وج��ود د�ع���ص بغزة ، 
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�ش�ؤون �إمر�أة

�أحل��م ب��ه كل يوم، �أتخيل��ه �أمامي يرك���ص ويلعب،  فقد 
ر�آه قلب��ي وعقل��ي قب��ل �أن تتكح��ل عين��ي بروؤيت��ه، م��ا 
زل��ت �أحت�س���ص حركات��ه �خلفيفة يف �أح�س��ائي ، �أمل�س��ه 
كل بره��ة الأتاأك��د �أن��ه ما ز�ل عل��ى قيد �حلي��اة، �أحلم 
باللحظ��ة �لت��ي �س��ريى به��ا �لن��ور ويخ��رج �إىل �لعامل، 
حتما �س��يكر ويتعلم وي�س��بح قائد� حمرر� مد�فعا عن 

وطنه بل �أف�سل مما �أريد....
و�أحلم �أن �ل�سنو�ت و�الأيام مرت كاأنها كموج بحر �أرخى 
�س��دوله عل��يَّ باأن��و�ع �لهم��وم ليبتلي، وملا �جنلى ب�س��بح 
و�أ�س��حى رجال له مكانته يف �ملجتمع حمدت �هلل كثري�، 
وقل��ت �جنلى �لليل ب�س��بح جميل م�س��رق، و�آن للج�س��د 
�ملتعب �أن يرتاح ويح�سد ثمار تعبه، وتذكرت قول �أمي 
�ل��ذي كانت د�ئما ت��ردده "�لذي يزرع �س��جرة يحب �أن 
ياأكل من خريها،  فكيف بولده �لذي منى من ج�سده منذ 

�أن كان نطفة؟
ولكن �س��رعان ما �س��حوت من �أحالمي على �سريط �سور 
للن�س��اء �مل�س��نات �للو�تي �ألقي بهن يف د�ر �مل�س��نن �أو يف 

غرفة �سغرية مهجورة خارج �لبيت .
�ألي���ص له��ن �أبن��اء تع��ن يف تربيته��م و�س��هرن �لليل من 
�أج��ل ر�حته��م، وعيونه��ن مل تك��ن تغف��ل حت��ى يطمئن 
عل��ى �أوالدهن، حتى �إن �إحد�هن تقطع �للقمة عن فمها 
ولو كانت ت�س��تهيها لتطعم��ه �إياها، وتفرح لكل جناح له 
الأن��ه جناحها، بل ق�س��ت زهرة عمرها و�أهملت �س��بابها 
ليكر حتى �س��دق فيها �ملثل �لقائ��ل "ما برتبى حلم �إال 

من ذوبان حلم" 
لكن ملاذ� ينكر �أوالدنا �جلميل؟!، ويجحدو� هذ� �لتعب، 
وي�س��بحو� �أ�س��د غ��رور� م��ن ق��ارون عندم��ا ق��ال "�إمنا 
�أوتيت��ه عل��ى علم عن��دي" فيعترو� �أنهم ربو� �أنف�س��هم  
ب��دون تع��ب من��ا، �أمل نعلمه��م م��ذ كان��و� �س��غار� قول��ه 
��اُه َوِباْلَو�ِلَدْيِن  ��َك �أَال َتْعُب��ُدو� �إِال �إِيَّ ��ى َربُّ تع��اىل )َوَق�سَ
��ا َيْبُلَغ��نَّ ِعْن��َدَك �ْلِك��َرَ �أََحُدُهَم��ا �أَْو ِكالُهَما  �إِْح�َس��انًا �إِمَّ
فٍّ َوال َتْنَهْرُهَما َوُقْل َلُهَما َق��ْواًل َكِرميًا( َف��ال َتُق��ْل َلُهَم��ا �أُ

]�الإ�سر�ء:23[.
ُه َعْن �مْلُِغرَيِة ْبِن �ُسْعَبَة ر�سي �هلل  وَما َرَو�ُه �ْلُبَخاِرُينّ َوَغرْيُ
َم  َ َحَرنّ ِبِينّ �سلى �هلل عليه و�سلم َقاَل } �إَننّ �هلَلنّ عنه َعْن �لَننّ

َهاِت َوَو�أَْد �ْلَبَناِت } َعَلْيُكْم ُعُقوَق �اْلأَُمنّ
و�الأدهى من هذ� و�الأمر �أنه �إذ� ر�س��ى �أحدهم �أن يعيل 
و�لدته وعلى م�س���ص منه، و�أن يرد �إليها جزء ي�سري من 
جميله��ا مي��ننّ عليها بذلك، وال يكاد يقاب��ل �أحد� قريب 
�أو غريب �إال ق�ص عليه كيف يخدمها ولو كان باإح�س��ار 

كاأ�ص �ملاء لها، ويتمنى �ليوم �لذي يرتاح منها.
�أبناوؤن��ا هم غر�س��نا �ل��ذي زرعناه، ونحن من �س��قاه منذ 
�لبد�ي��ة بالقي��م و�لع��اد�ت �حل�س��نة و�أر�س��عناه �لعزة 
و�لوف��اء، وقَومنا عوده كلما �أو�س��ك �أن يع��وج، وعلمناه 
خ�س��ية �هلل ور�ساه يف جميع �أعماله و�جتهدنا �أن نكون 
�لق��دوة �حل�س��نة له. وتركنا �أ�س��لوب �لل��ن يف �ملو�طن 
�لتي حتتاج �إىل حزم مثل تق�س��ري �الأوالد يف �ل�سالة �أو 
يف �لذه��اب �إىل مر�ك��ز حفظ �لق��ر�آن، �أو توجيههم �إذ� 

�خطئو�، ومر�قبتهم ومتابعتهم.
�أم��ا �إذ� �أ�س��اأنا �لغر���ص و�أهملن��اه ف��ال ب��د �أننا �س��نجني 

�ل�سوك و�لهم ون�سبح كما قال �ل�ساعر 
و�أعلمه �لرماية كل يوم....فلما ��ستد �ساعده رماين

فلنح�س��ن �إىل غر�س��نا ونهتم به، وال ن�سيء �إليه ونهمله 
ليت�س��رب من �لطبائع ما يريد من �أ�س��حابه حتى جنني 

ما نحب وال جنني �سوكا 
الأن �أبناءن��ا ه��م ذخرن��ا لكرن��ا ولنك��ن ق��دوة ح�س��نة 
الأوالدنا باإح�س��اننا الآبائنا و�أمهاتنا، حتى ي�س��دق فينا 
ق��ول ر�س��ول �هلل �س��لى �هلل عليه و�س��لم "ب��رو� �آباءكم 

تركم �أبناوؤكم" 

ولما اشتد ساعده رماني
مدير دائرة العالقات العامة-وزارة شئون المرأة  

هل لـ "داعش" موطئ قدم بغزة؟

د.حبيب:
 غزة تخضع إلحكام أمني 

مشدد وفكر يتجه نحو 
المقاومة

د.الشاعر: 
العامل النفسي يحدد 

درجة إقبال الشباب نحو 
التيارات السلفية

د.السوسي:
 ال يجوز ألي فئة فرض 

سيطرة على مكان ما 
دون تفويض 

م��ا ب��ن موؤي��د ومعار�ص ل�سيا�س��ته، لكن يبق��ى �ل�س��وؤ�ل يرتنح بن ثناي��ا �لقطاع 
�ملحا�س��ر من �الحتالل و�جلهات �لعربية �ملتاآمرة ، مما �أثار حالة من �لقلق غري 
�ملعلن��ة يف نفو���ص �لغزين هل ل�� "د�ع�ص" موطئ قدم يف غزة �أم �أنه على و�س��ك 
�لو�س��ول �إليه��ا !! فمنه��م من يعرتيه �لقل��ق من وجود "د�ع�ص" بغ��زة ، و�لبع�ص 
�الآخ��ر يعت��ره �أنه جم��رد �أوهام بغزة ؟و��س��تطلعت �ل��ر�أي �آر�ء �ل�س��ارع �لغزي 
و�جلهات �ملعنية و�ملهتمة فيما رف�ست بع�ص �ل�سخ�سيات �ل�سلفية �لتعليق.  حيث 

ق��ال �ل�س��اب حممد �أبو كمي��ل: " ال �أعتق��د �أن جو غزة منا�س��ب لتو�جد د�ع�ص 
ون�س��اأتها، فما تفعله من قطع �لروؤو�ص و�حلرق يف �س��وريا و�لعر�ق يرهب كل من 
يحاول �لتفكري بتقبلها �أو تاأييدها" ، موؤكدً� �أن غزة تخ�سع لقوة �أمنية د�خلية 
ت�س��تطيع �إف�س��ال كل من ت�سول له نف�س��ه بالعبث باأمننا. و�أ�سار �أبو كميل �إىل �أن 
م��ن يتبنى �لفكر �لتطريف جماعة قليلة من �ل�س��باب مم��ن مل ينجحو� بحياتهم 

�لعملية و�لعلمية فقامو� ببناء �أحالمهم على �أفكار "و�هية" ال �أ�سا�ص لها.

فق��د ق��ال رئي�ص جلن��ة �الإفتاء باجلامعة �الإ�س��المية 
"ح��ن نتح��دث ع��ن  د.ماه��ر �ل�سو�س��ي ل��"�ل��ر�أي" : 
�حلركات �ملت�س��ددة ال ي�ستطيع �أي �إن�س��ان �أن يكون له 
ر�أي �يجابي بهذ� �ملو�سوع، من �لطبيعي �أن يكون لدينا 
نظرة �س��لبية جت��اه هذ� �لت�س��دد و�لتطرف خ�سو�س��ا 
�أن �الإ�س��الم دين و�س��طية، وم��ا كان ر�أين��ا يخالف ر�أي 

وحكم �ل�سريعة �لتي تنهى عن �لتطرف.
تاب��ع قائ��اًل :  "�إن �لتط��رف �لدين��ي يعود ل�س��وء فهم 
�ملفاهي��م  باملجتم��ع وع��دم و�س��وح  �الإن�س��ان  طبيع��ة 
�لدينية �أ�س��باب دفعت �لكثري لتف�س��ري �أحكام �الإ�سالم 
وت�سريعاته بطريقة �س��طحية كردة فعل على �أنظمة 

�ال�ستبد�د و�لظلم من �الأنظمة".
و�أ�س��اف: ""ف��ال يج��وز بح��ال م��ن �الأح��و�ل لفئ��ة �أو 
جماع��ة �أن تاأخ��ذ زمام �الأم��ور دون �أن يفو�س��ها �أحد 
بذل��ك �إمن��ا �أ�س��ل �لعالق��ة �أن تق��وم عل��ى تعاقد يتم 

تابعة حلركة �إ�س��المية ��س��تطاعت �حكام �س��يطرتها 
وتدعيم �لفكر �لو�سطي نحو �ملقاومة".

وردً� على �س��وؤ�ل هل ي�س��كل تنظيم �لدولة �الإ�سالمية 
خطر� على غ��زة، قال �خلبري: "د�ع���ص �أينما وجدت 
ت�س��كل خط��ر� �سيا�س��يًا و�أمني��ًا، فق��د  �س��اهدنا ذل��ك 
بالع��ر�ق وليبي��ا و�س��وريا، م��ن خ��الل قيامه��ا باأعمال 
�إجر�مي��ة ب�س��يناء  وم��ا تق��وم ب��ه بحج��ة حمارب��ة 
�ملقاومة �الإ�س��المية مبا فيها حركة حما�ص، وحماولة 
�لتنظيم �لت�س��لل للقطاع و�لذي قابله ت�سدي من قبل 
�أجه��زة �الأم��ن �لد�خل��ي �لتابع��ة ل��وز�رة �لد�خلي��ة 

بغزة".

االسالم وسطية
وم��ن جهة �س��رعية وم��ا يخ�ص وج��ود د�ع���ص بغزة ، 

ع��ن طريق �النتخاب �أو �ل�س��ورى وه��ذ� �لتعاقد يكون 
بر�سى �الأمة لقيادة جمموعة معينة".

و�أ�س��ار د.�ل�سو�س��ي �إىل �أن هذه �جلماع��ات تاأخذ زمام 
�الأمور وتنفذ �الأحكام وتت�س��رف بال تفوي�ص �أو حق، 
وتدعي �أن فكرها ين�س��جم مع م�س��الح �لنا�ص لكن هذ� 
كذب و�س��حايا ه��ذه �جلماع��ات �أكرهم من �مل�س��لمن 
�الأبرياء. من جانبه ، قال �ملخت�ص �لنف�سي يف جامعة 
�الأق�س��ى د. درد�ح �ل�س��اعر  :" �إن �لعامل �لنف�س��ي له 
دور بتحدي��د درجة �إقبال  �ل�س��باب بغ��زة نحو �لفكر 
�ملت�سدد لبع�ص �لتيار�ت �ل�سلفية" ، مو�سحًا �إن �ن�سد�د 
�الأف��ق و�لظ��روف �ملعي�س��ية �لتي يعي�س��ها �ل�س��باب يف 
�لقطاع �ىل جانب �س��عف �مل�س��توى �لفكري و�لتوعوي 
ميك��ن �ن تدف��ع �لكثري من �ل�س��باب �القب��ال على هذ� 
�لتنظيم. و�أ�س��اف" وجد هوؤالء �ل�سباب هذ� �لفكر به 
نوع من �لعنف و�لق�س��وة ي�ستطيعو� من خالله �لتفريغ 
ع��ن طاقاته��م �لعدو�ني��ة �س��د �لظل��م �أو �الحت��الل 
و�الأع��د�ء �ملخالف��ون ملعتقد�ته��م، يج��دون ب��ه منفذ 
مبثاب��ة فكر يناه���ص �ملفاهي��م �ل�س��هيونية و�لغربية 
و�إن كان ذ�ك �لفكر غري و��سح �ملعامل وغري مبني على 

�أ�س�ص حقيقة".

ال داعش بغزة
بدورها ، نفت وز�رة �لد�خلية بغزة على ل�سان �لناطق 
با�س��مها  �إي��اد �لب��زم  وجود  �أي عنا�س��ر م��ن "تنظيم 
�لدول��ة �الإ�س��المية يف �لعر�ق و�ل�س��ام "د�ع�ص" بغزة 
�ملوج��ودة  �لتنظيم��ات  و�أن  متط��رف،  تنظي��م  �أي  �أو 
يف �لقط��اع ه��ي �لتنظيم��ات �لفل�س��طينية �لرئي�س��ية 

�ملعروفة للجميع. 
و�أ�س��اف �لب��زم يف حديث��ه ل��� "�ل��ر�أي": "�أن ح��دود 
�لقطاع تخ�س��ع ملر�قبة م�س��ددة من قبل ق��و�ت �الأمن 
�لوطن��ي �لتابع��ة ل��وز�رة �لد�خلي��ة يف غ��زة و�لت��ي 
ال ت�س��مح �أب��د� بامل�س��ا�ص باأمن �حل��دود ب��اأي حال من 

�الأحو�ل". 
 و�سدد على �أن �الأجهزة �الأمنية يف قطاع غزة، تر�قب 
مث��ل ه��ذه �لق�س��ايا عن كث��ب، وال ت�س��مح ب��اأي جتاوز 
للقانون، �أو �العتد�ء على �ل�سلم �الجتماعي.  ويف رده 
على �س��وؤ�لنا عم��ن يقف ور�ء �لتفج��ري�ت �لتي حتدث 
ببع���ص �الأحي��ان، ق��ال �لبزم �إنه��ا جهات تنف��ذ بع�ص 
�الأعمال لهدف ما وتن�س��بها ل��� "د�ع�ص" الإبعاد �لتهمة 

عنها و�إحد�ث حالة من �لتوتر و�لبلبلة بالقطاع. 
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كنيسة القديس الكسندر كنيسة

غزة-�لر�أي:
كني�س��ة  �لك�س��ندر  �لقدي���ص  كني�س��ة   
�أرثوذك�س��ية رو�س��ية يع��ود بناوؤه��ا �إىل 
نهاي��ة �حلقب��ة �لعثماني��ة يف فل�س��طن، 
تقع د�خل �أ�س��و�ر �لبلدة �لقدمية ملدينة 

�لقد�ص، يف حارة �لن�سارى.
تعت��ر �لكني�س��ة ه��ي �مل��كان  �ملخ�س���ص 
للعب��ادة و�ل�س��الة و�لتقرب م��ن �هلل عز 

وحل لنقل نعمته للب�سرية مبا�سرة .
�ملع��امل  م��ن  بالقد���ص  �لكنائ���ص  وتع��د 
�لدينية و �ل�سياحية. و كني�سة �لك�سندر 
نيف�س��كي من �ملعامل �لقدمية �الأثرية يف 

�لقد�ص ومن �أ�سهرها �سهرة و جماال.
�لبعث��ة  م��ن  ج��زء�  �لكني�س��ة  كان��ت 
�لرو�س��ية يف مدين��ة �لقد���ص، بالق��رب 
م�س��احة  تغط��ي  �لقيام��ة،  كني�س��ة  م��ن 
�ملن��ازل  1433 م��رت مرب��ع، وتتب��ع  م��ن 
و�ملكات��ب �ملحيط��ة بالكني�س��ة للجمعية 
�لفل�سطينية �الأرثوذك�سية، وهي كني�سة 
نيف�س��كي،  �ألك�س��ندر  للقدي���ص  مكر�س��ة 
يف  �الأثري��ة  �لكني�س��ة  بقاي��ا  وتوج��د 

�لطابق �ل�سفلى.

غزة – خا�ص �لر�أي:
�حلكوم��ة  يف  �ملالي��ة  وز�رة  �أك��دت 
�لفل�س��طينية �أن قانون "�سريبة �لتكافل" 
�لتي ج��رى �حلدي��ث عنها موؤخ��رً�؛ ال ز�ل 
�أروق��ة  د�خ��ل  و�لدر��س��ة  �ملد�ول��ة  قي��د 
�ملجل���ص �لت�س��ريعي �لفل�س��طيني، و�أن��ه مل 
م��ن  �أي  حت�س��يل  يت��م  ومل  نهائي��ًا  يطب��ق 

�الأمو�ل على هذ� �لبند.
�لكي��ايل  يو�س��ف  �ل��وز�رة  وكي��ل  و�أ�س��ار 
يف ح��و�ر خا���ص م��ع "وكال��ة �ل��ر�أي" �إىل 
�لقان��ون  بتطبي��ق  ُملتزم��ة  وز�رت��ه  �أن 
�لفل�س��طيني �سو�ء على �س��عيد �لنفقات �أو 
�الإي��ر�د�ت، مو�س��حًا �أنه مل ي�س��ل �لوز�رة 
مطلقا قر�ر بتطبيق قانون ما ُ��سطلح عليه 

�الآن. �لتكافل" حتى  "�سريبة 
�الأخ��رية  �لف��رتة  �أن  �إىل  �لكي��ايل  ولف��ت 
�س��هدت خلط��ًا ب��ن �أن��و�ع �ل�س��ر�ئب وبن 
"�سريبة �لتكافل"، م�سري� �إىل �أن تطبيقها 
في��ه �س��عوبة كب��رية، م�س��يفا �أنه��ا مل ُتقر 

ك�"قانون" بال�سكل �لنهائي.
وذك��ر �أنه ج��رى موؤخرً� ن�س��ر �إح�س��ائيات 
و�أرق��ام عر مو�ق��ع �لتو��س��ل �الجتماعي 
ونقلته��ا بع���ص �ملو�ق��ع �الإلكرتوني��ة ع��ن 
ح�سبة �فرت��س��ية حول ما �سيتم حت�سيله 
م�س��دد�  �لتكاف��ل"،  "�س��ريبة  خ��الل  م��ن 

عل��ى �أن ه��ذه �الإح�س��ائيات و�الأرقام غري 
�أ�س��ا�ص  ت�س��تند الأي  �لبت��ة وال  �س��حيحة 
علمي، و�أنه��ا �أرقام خاطئة وغري حقيقية، 
حيث خل�س��ت تل��ك �الأرقام غ��ري �لدقيقة 
�إىل �أن �ملبلغ يفوق قيمة �لب�سائع �لد�خلة 
�إىل قطاع غزة، وق��ال: "نوؤكد �أن هذ� غري 
دقي��ق وندع��و �إىل ع��دم �لتعاط��ي مع هذه 
�لت��ي  �ل�س��ر�ئب  �أن  �إىل  ون��وه  �الأرق��ام". 

تعم��ل وز�رته عل��ى جبايتها هي "�س��ريبة 
�لقيمة �مل�سافة و�سريبة �لدخل و�لر�سوم 
�جلمركي��ة" وه��ي معمول بها منذ �س��نو�ت 
طويل��ة ولي�س��ت ولي��دة �للحظ��ة وح�س��ب 
مت  �أن��ه  م�س��يفا  �لفل�س��طينية،  �لقو�ن��ن 
يف  �جلمركي��ة  �لتعري��ة  قو�ئ��م  حتدي��ث 
�س��بيل مكافحة �لتهرب �ل�س��ريبي وتعديل 

فو�تري غري �سليمة.

و�سدد على �أن وز�رته ت�سعر ب�سعور �ملو�طن 
�ل��ذي يتحم��ل �لع��بء �لنهائ��ي لل�س��ريبة 
ب�س��كل طبيع��ي، قائ��اًل: "�ملو�ط��ن يف غزة 
ال  ج��دً�  كب��رية  �س��ر�ئب  ع��بء  يتحم��ل 
تع��ود علي��ه بخدم��ات"، م�س��يفا "�إن ع��دم 
��س��تفادة �ملو�طن �لغزي من تلك �ل�سر�ئب 
هو ب�س��بب توريد �إير�د�ت فو�تري �ملقا�س��ة 
م��ن �الحت��الل �إىل خزين��ة �ملالي��ة يف ر�م 

رو�ت��ب  �س��وى  منه��ا  لغ��زة  يع��ود  وال  �هلل 
�مل�س��تنكفن وبع���ص �مل�س��روفات، كفاتورة 
خا�س��ة  و�أم��ور  �الإ�س��ر�ئيلية  �لكهرب��اء 

بوز�رة �ل�سحة".
و�أو�س��ح قائ��ال: "ح�س��ب مو�زنة �ل�س��لطة 
عام 2014 ف��اإن �إير�د�ت فو�تري �ملقا�س��ة 
لغ��زة  �س��هريًا  دوالر  ملي��ون   151 تبل��غ 
و�ل�س��فة، 76 ملي��ون ح�س��ة غ��زة تذه��ب 
�إىل ر�م �هلل، فيم��ا ُيح��ول منه��ا 45 مليون 
ملي��ون   35 بو�ق��ع  فق��ط،  للقط��اع  دوالر 
دوالر رو�تب �مل�س��تنكفن و10 مليون دوالر 
بحد �أق�س��ى كمدفوعات ل�س��ركة �لكهرباء 

�الإ�سر�ئيلية و�أمور �أخرى". 
وب��ن �أن��ه م��ن �ملفرت���ص �أن تك��ون خزينة 
وز�رة �ملالي��ة ل��كل �لوط��ن، لك��ن حكوم��ة 
�لوف��اق مل تتحم��ل م�س��ئوليتها يف �الإنفاق 
على قطاع غزة ومل ت�س��رف �سيكاًل و�حدً� 
علي��ه من��ذ توليه��ا زم��ام �الأم��ور. وج��دد 
تاأكي��ده على �أن وز�رته جتتهد يف حت�س��يل 
�ل�سر�ئب وحت�سن �الإير�د �ملحلي للحفاظ 
على ��س��تمر�ر �خلدمات �الأ�سا�سية �ملقدمة 
للمو�طن كالتعليم و�ل�سحة و�سمان �سريها 
وع��دم توقفها، �إ�س��افة �إىل توف��ري دفعات 
ت�س��غيلية  وميز�ني��ات  للموظف��ن  مالي��ة 

للوز�ر�ت باحلد �الأدنى و�أقل من ذلك

الكيالي: "ضريبة التكافل" الزالت في إطار التداول
 في المجلس التشريعي ولم تطبق حتى اآلن
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�لر�أي _  لوؤي رجب:
م��ع �ق��رت�ب حل��ول ف�س��ل �ل�س��يف، ت�س��تعد بلدي��ات قطاع 
غزة، ال�س��تقبال مو�سم �ال�س��طياف يف ظل ظروف �إن�سانية 
و�قت�س��ادية �س��عبة للغاي��ة، خا�س��ة بالتز�من م��ع �نقطاع 
�لكهرب��اء وتوقف عجلة �لعم��ل؛ بعد منع �الحتالل دخول 

مو�د �لبناء و�لعديد من �مل�ستلزمات و�الأ�سناف �الأخرى.
ويعت��ر بحر غ��زة �ملتنف�ص �لوحيد مللي��ون وثمامنائة �ألف 
مو�طن يعي�س��ون يف �لقطاع، وهو �لوجهة �لرئي�سة للرتفيه 
عن �أنف�س��هم و�لهروب م��ن �لهموم و�مل�س��كالت �ليومية �لتي 
تو�جهه��م من م�س��اعب �حلياة و�لظروف �لتي تع�س��ف بهم 

حتت وطاأة �حل�سار.

مناشدٌة إلنقاذه
 وت�س��تقبل بلدي��ات قط��اع غزة مو�س��م �ل�س��يف ه��ذ� �لعام 
و�سط ظروف �سعبة،  ورغم ذلك �ال �ن بلديات غزة جتري 
��س��تعد�د�تها عل��ى قدم و�س��اق، مع كل �جلهات �ملتخ�س�س��ة 
م��ن �أج��ل توف��ري �الأج��و�ء �ملنا�س��بة، و�ملريح��ة للمو�ط��ن 

ال�ستقبال مو�سم �ال�سطياف علي �ساطئ �لبحر.    
ويف �لوقت نف�سه،  نا�س��دت �لبلديات كافة �جلهات �لدولية 
و�لعربي��ة و�ملحلي��ة  م��ن �نقاذ مو�س��م �ال�س��طياف وتوفري 
غ��زة  قط��اع  �أن  مو�س��حًة  �لبح��ر،  �س��اطئ  عل��ي  منقذي��ن 
يحت��اج �ىل200 منق��ذ خلدم��ة �س��اطئ �لبح��ر؛ م��ن �أج��ل 
�ملحافظ��ة على �رو�ح �لنا�ص، وذلك بع��د تعذر جهاز �لدفاع 
�مل��دين توف��ري �لعدد �ل��الزم؛ لعدم قدرته عل��ى دفع رو�تب 
للموظف��ن ب�س��بب تنكر حكوم��ة �لوفاق من دف��ع �لرو�تب 

ملوظفي غزة .

بلدية غزة
مدير �ل�س��حة و�لبيئة يف بلدية غ��زة م. عبد �لرحيم �أبو 
�لقمبز قال �أن بلديته تقوم منذ ��س��ابيع بجهود حثيثة من 
�أجل ترتيب وتنظيم �س��اطئ �لبحر، كما عملت على عر�ص 
�ملناق�س��ات ملن يرغب �ن يقيم ��س��رت�حة على �س��اطئ بحر 

غزة و�لذي ميتد طوله حو�يل 6 كيلو مرت مربع.
و�أ�س��اف  �أن �لبلدي��ة قام��ت بو�س��ع  خطة متكامل��ة لتاأمن 

�سالمة �مل�سطافن، وجتهيز �ساطئ �لبحر على �أف�سل �سورة 
ممكنة، من خالل بناء �بر�ج �الإنقاذ حيث �سيتم بناء )12 

برج( �إ�سايف. 
و�أ�سار �إىل �أنه �سيتم  توفري)30 منقذ( من �لبلدية وكذلك 

�ال�ستعانة باأعد�د �أخرى.
وذك��ر �أن��ه �س��يتم ت�س��غيل)40 عام��ل( لنظاف��ة �ل�س��اطئ 
م��دة 6 �س��هور،  وتوف��ري ح�س��كات متخ�س�س��ة لل�س��باحة، و 
تر�كتور جلمع �لنفايات �ملوجودة علي �ل�ساطئ ، �إىل جانب 
تخ�س��ي�ص �س��احنة وتر�كت��ور لرتحي��ل �لنفاي��ات يومي��ًا، 
وتوفري �ملقاعد �ال�س��منتية علي �متد�د �ل�س��اطئ، وتنظيم 

مو�قف �ل�سيار�ت �أثناء فرتة �ال�سطياف.
�س��عر  و�أن  فق��ط،  ثماني��ة  �ال�س��رت�حات  ع��دد  �أن  وب��ن 
�ال�س��رت�حات يتوقف على �لو�س��ع �لعام �ل�سائد يف �لقطاع، 
مو�س��حًا �أن �لبلدية تقوم  برتك م�س��افة بن كل ��سرت�حة 

و�خري يف حدود 200 مرت لعامة �لنا�ص.
وتاب��ع �أب��و �لقمب��ز:" �ملبلغ �الجم��ايل �لذي حت�س��ل عليه 
�لبلدي��ة من تاأجري �ال�س��رت�حات هو حو�يل 70 �ألف دوالر 
�سنويا خالل فرتة �ل�سيف، وهذ� �ملبلغ ال يلبي �حلد �الأدنى 
م��ن م�س��اريف �لبلدي��ة خالل �ملو�س��م ؛ الأن هن��اك تكاليف 
كبرية تقوم بها �لبلدية تتعلق بالنظافة و�ل�س��رف �ل�سحي 
و�النق��اذ، ع��د� ع��ن �أن تكلف��ة �لبلدي��ة �لتي ُت�س��رف على 
�ال�س��رت�حات ومو�س��م �ال�س��طياف تتجاوز تكلفته��ا �ملليون 

�سيكل �سنويًا " .
وتوقع  �أن يتو�فد �إىل �ل�س��اطئ �أعد�د غفرية من �ملو�طنن 
م��ن حمافظة غ��زة؛ نظرً� للتطوي��ر �لكبري �ل��ذي قامت به 
�لبلدية من تو�سيع �سارع �لر�سيد و�ساطئ �حلر ، وتخ�سي�ص 
مناطق مظللة للمو�طنن، باالإ�س��افة �إىل زر�عة عدد كبري 
م��ن �الإجني��ل و�أ�س��جار �لنخيل عل��ى طول �لر�س��يف �ملمتد 

على �ل�سارع .

بلدية رفح
ب��دوره، ق��ال رئي���ص بلدية رف��ح م.�س��بحي �أبو ر�س��و�ن �أن 
بلدية رفح بد�أت يف عملية ترتيب �ال�سرت�حات و�ملعر�سات، 
وتوف��ري �حلمام��ات �لعام��ة، و تخ�س��ي�ص �ماك��ن مفتوح��ة 

من �لتخريب.  
وبن ن�س��ار �أن �لبلدي��ة عملت على حتديد �مل�س��احات �لتي 
�ستقام عليها �ال�سرت�حات وتاأجريها الأ�سحاب �خليام ب�سعر 
كل مرت طويل  ب 200 �س��يكل ،مبينا �ن عدد �ال�س��رت�حات 

يف دير �لبلح 7 ��سرت�حات و �ملرت �لو�حد يتم تاأجريه .

بلدية بيت الهيا
من جانبه،  قال رئي�ص بدية بيت الهيا عز �لدين �لدحنون 
�إن بلديته تعمل على نظافة �ل�س��اطئ، وفتح طرق من موقع 
�لو�حة؛ حيث يعتر �ساطئ بيت الهيا من �أجمل �ل�سو�طئ 
وهو يعتر �ساطئ "بكر" ح�سب �ملو��سفات �خلا�سة ب�سلطة 
ج��ودة �لبيئ��ة.  وب��ن �إن �لبلدية عملت على تو�س��يع كافة 
�ل�س��و�رع �لت��ي من خاللها ي�س��ري �ملو�طنن باجتاه �س��و�طئ 
�لبح��ر م��ن �ج��ل ت�س��هل عملي��ة �ل�س��ري دون �أي  معوق��ات، 
وهناك 28 ��س��رت�حة  موج��ودة، منوهًا �إىل �أن هناك قر�ر 
م��ن �لبلدية بخ�س��م %50 للمت�س��ررين، و�أن م��ا مييز هذ� 
�لعام هو تزين �ل�ساطئ ، و�إمد�ده ب�سبكات �لكهرباء. و�أ�سار 
�ىل �أن بلديته تبذل جهود كبري من �أجل فتح طرق جديدة 
للم�سطافن؛ خا�س��ة يف منطقة �لتما�ص �ملياه �لفل�سطينية 
م��ع �أر��س��ينا �ملحتل��ة عام 48 و��س��افة م�س��احات جديدة، 
معرب��ًا ع��ن �أمل��ه يف �أن يكون �س��يف ه��ذ� �لعام هادئ��ًا، و�أن 
ُيقبل �مل�سطافون لتحقيق مكا�سب تعو�سهم عما خ�سروه من 

تكاليف يف �أوقات ما�سية.

بلدية الزوايدة
م��ن ناحيت��ه، قال رئي���ص بلدي��ة �لزو�يدة ح�س��ن مزيد �أن 
بلديت��ه جتري كافة �ال�س��تعد�د�ت ال�س��تقبال �مل�س��طافن 
للمو�س��م �ملقبل، وق��د نفذت �لبلدية حملة تنظيف �س��املة 
لل�س��اطئ، و�س��يانة مل�س��ابيح �الإن��ارة يف بع���ص �ملناطق على 
طول �ل�س��اطئ، د�عيًا �ملو�طن��ن �إىل �ملحافظة على نظافة 
�الأماك��ن �لعام��ة وحمايته��ا م��ن �لتخري��ب، و�أن م��ا ميي��ز 
�ال�س��رت�حات عل��ى �س��اطئ بح��ر �لزو�ي��دة نظاف��ة �مل��كان 
و�س��فاء �لبح��ر م��ن �مللوثات �ل��ذي غالبًا م��ا ي�س��هد �إقبااًل 

كثيفًا من �ملو�طنن.

للجمه��ور ��س��تعد�د ال�س��تقبال ف�س��ل �ل�س��يف، كما و�س��يتم 
�إن�س��اء �لعديد من �أبر�ج  �النقاذ ح�سب  �ملو��سفات �لفنية، 
وو�س��ع يافط��ات حتذيرية على �ل�س��اطئ للمناطق �ملحددة 

لل�سباحة.  
و�أو�س��ح �أبو ر�س��و�ن �أن �لبلدية �نتهت م��ن حتديد �الأماكن 
للمو�طن��ن،  �الأماك��ن  وحتدي��د  بالكافيرتي��ات  �خلا�س��ة 
�إ�س��افة �إىل عم��ل مو�ق��ف لل�س��يار�ت ومم��ر�ت خا�س��ة من 

و�إىل �ل�ساطئ وبناء �لعديد من �بر�ج �النقاذ و�ملر�قبة .
 وق��ال �إن ع��دد �ال�س��رت�حات ه��ذ� �ملو�س��م يف رف��ح بلغ 30 
��س��رت�حة م��ا ب��ن كب��رية و�س��غرية، و�ن �ملرت �لو�ح��د يتم 
تاأج��ريه ب��4 دوالر، �أما �ال�س��رت�حات �لتي دمرت يف �حلرب 

�الخرية �سيتم �عفائها.

بلدية خان يونس
م��ن جانب��ه، ق��ال مدير د�ئ��رة �ل�س��حة و�لبيئ��ة يف بلدية 
خ��ان يون�ص يو�س��ف �س��بري �أن �لبلدي��ة �أنهت ��س��تعد�د�تها 
ال�س��تقبال ف�سل �ل�سيف و��س��تقبال �مل�سطافن ، م�سريً� �ىل 
�أن �لبلدي��ة تق��وم يف كل عام بتقييم م��ا قدمته من خدمات 
يف �لع��ام �ل�س��ابق يف حماول��ة لتج��اوز �ل�س��لبيات و�لرتكيز 
ب�س��دة عل��ى �اليجابي��ات؛ بهدف �لو�س��ول باخلدم��ات �إىل 
�أعلى م�س��توى م��ن �جل��ودة. و�أك��د �أن �لبلدية �س��تقوم هذ� 
�لعام بخ�س��م  %15الإ�سحاب �ال�س��رت�حات ومن له ��سر�ر 
نتيجة �حلرب �الأخرية �سيكون %100 ، مو�سحًا �أن �ساطئ 
خ��ان يون���ص ميتد م�س��احته حو�يل 9 كيلو، وه��و من �أجمل 
�ل�س��و�طئ ح�س��ب  مو��س��فات �س��لطة جودة �لبيئ��ة، حيث 
يوجد حو�يل 180 ��سرت�حة ما بن خيمة خا�سة وعامة، 
م�س��ريً� �أن هناك تكاليف كب��رية جدً� تدفعها �لبلدية، وهي 

ال تغطي حجم �اليرد�ت من ��سحاب �ال�سرت�حات.

بلدية دير البلح
م��ن جانبه، �أو�س��ح رئي�ص بلدية دير �لبلح �س��عيد ن�س��ار �إن 
�لبلدية �س��رعت بحملة تنظيف �س��املة لل�س��اطئ و�س��يانة 
مل�س��ابيح �الإن��ارة عل��ى ط��ول �س��اطئ دي��ر �لبل��ح "، د�عي��ًا 
�ملو�طنن للمحافظة على نظافة �الأماكن �لعامة وحمايتها 

وسط آمال بنجاحه
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نَحرم أنفسنا لنعطي !
�ملوظفة �حلكومية هناء عبد �لنا�سر ر�أت 
�أن موظف��ي ر�م �هلل م��ن حقهم �أن ياأخذو� 
رو�تبه��م، ولك��ن يف ذ�ت �لوق��ت ال ب��د �أن 
يكون لدين��ا جميعًا حق��وق متكافئة، و�أن 
يت��م �لتعام��ل مبب��د�أ �مل�س��او�ة كموظف��ن 
�لقان��ون  وف��ق  فل�س��طينين  ومو�طن��ن 
�الأ�سا�سي؛ بعيدً� عن �أي جتاذبات �سيا�سية 

وخالفات حزبية مهما كانت .
وبي��وت  �أ�س��ر  منتل��ك  نح��ن   ": وقال��ت 
مفتوحة، وعدم وجود رو�تب لنا يبعث يف 
نفو�سنا �الإحباط لعدم �لقدرة على تلبية 

�الحتياجات �حلياتية ".
و�أ�س��ارت �إىل �أنها تاأتي �إىل �لعمل من غري 
وج��ود حافز وب��دون مقاب��ل؛ �الأمر �لذي 
يوؤث��ر �س��ر�حًة على ج��ودة �لعم��ل وعلى 
�خلدم��ة �ملقدم��ة للمو�طنن؛ خا�س��ة �أن 
�ملوظفن يعملون ب�سكل م�ستمر ويحرمون 
�أنف�س��هم م��ن �أي �إج��از�ت و�لت��ي ه��ي حٌق 
ل��ه م��ن �أج��ل ��س��تمر�ر تق��دمي �خلدم��ة 

للمو�طن .

ترسيخٌ للمشاكل
�أب��و  ��س��ماعيل  �حلكوم��ي  �ملوظ��ف  ور�أي 
يا�س��ر �أن ه��ذ� �الأم��ر ه��و تر�س��يخ ملعان��اة 
موظف��ي غزة �لذين يعمل��ون ليل نهار ومن 
ثم ال يتقا�سون ر�تبًا ، على عك�ص موظفي 
بيوته��م  يف  يجل�س��ون  �لذي��ن  �هلل  ر�م 

ويتقا�سون رو�تبهم ب�سكل م�ستمر.
وق��ال :" يج��ب �البتع��اد ع��ن �تب��اع هذه 
�ل�سيا�س��ة �لوقحة �لتي ال ت�سعى �إال لزرع 
�لفنت و�مل�س��اكل بن �ملوظفن، و�إيجاد نوٌع 

من �لتحيز و�لعن�سرية يف نفو�سهم ".

و�أو�س��ح �أن��ه مع �أن ياأخ��ذ موظف ر�م �هلل 
ر�تبه، ولكن لي�ص على ح�س��ابنا؛ ال بد من 
معاملة �جلميع مبنطق و�حد على �أ�س��ا�ص 
�لت�س��اوي وع��دم �لتميز، فكم��ا �أن له بيت 
وعائل��ة، �أن��ا �أملك بي��ت وعائل��ة و�أحتاج 
�إىل �أعي�ص بكر�مة و�أوفر مقومات �حلياة 

الأطفايل كغريي من �لب�سر.

ويكأنه عقاب !
بينما �أ�س��ار �ملوظف يحيى �ن�س��يو� �أن �أمر 
�س��رف رو�تب �مل�س��تنكفن يف �لفرتة �لتي 

يعي���ص فيها موظفي غزة �أ�س��عب و�أق�س��ى 
ظ��روف �حلياة، ويكابدون �لعناء ليل نهار 
ه��و �أمٌر م�س��تفٌز للغاي��ة، وي��كاأن �الأمر هو 
نكاية يف من يعملون بغزة، ويحمل ر�س��ائل 
مبطنة مفاده��ا �أنتم تنالون �لعقاب وهذ� 
جز�ءك��م الأنك��م مل تتوقف��و� ع��ن خدمة 

�أبناء �سعبكم .
 وق��ال :" ال �أعلم م��ا �لذي يدور يف �أروقة 
�حلكوم��ة ورئي�س��ها، ف��كل ي��وم يخرجون 
ببيان��ات تطم��اأن �ملوظف��ن، وعل��ى �أر���ص 
�لو�قع يفعل��ون عك�ص ذلك، ب��ل ويوغلون 

عل��ى  �ملعان��اة  وزي��ادة  �لع��ذ�ب  من��ح  يف 
كاهلن��ا، فاإىل مت��ى �س��يبقى �ملوظف رهن 
�لت�سريحات �لبالية بن �لفينة و�الأخرى 

."

مراعاة ردود األفعال
ب��دوره ، �أو�س��ح �لناط��ق �الإعالمي با�س��م 
نقاب��ة �ملوظفن خليل �لزي��ان �أن �لنقابة 
تتفه��م حالة �الحتق��ان �لتي و�س��ل �إليها 
�ملوظ��ف يف قط��اع غ��زة، وعل��ى �جلمي��ع 
مر�ع��اة ردود �لفعل �ل�س��ادرة عن هوؤالء؛ 

كونه��م لن يتقا�س��و� رو�تبهم منذ �أكر من 
�سبعة �أ�سهر .

وقال :" لق��د دعت �لنقابة �إىل �عت�س��ام 
للموظف��ن يوم �لثالثاء �ملا�س��ي �أمام مقر 
جمل�ص �ل��وزر�ء مبدينة غزة؛ للتعبري عن 
�لغ�سب لعدم �سروف رو�تبهم، و�أي�سًا عدم 
�لعمل على �إنه��اء ملفهم و�أزمتهم �لتي هي 

عالقة منذ مدة طويلة .
وب��ننّ �أن �العت�س��ام ياأت��ي �س��من �سل�س��لة 
�لفعالي��ات �مل�س��تمرة يف تنفيذه��ا نقاب��ة 
�ملوظفن؛ منذ بد�ية �الأزمة وعدم �لتز�م 
حكوم��ة �لتو�فق بوعود�تها بحل ق�س��ية 
�ملوظفن باأ�سرع وقت ممكن، و�اللتز�م مبا 

مت عليه من تفاهمات باأمرهم .

مزيدٌ من األلم
�إيه��اب  غ��زة  يف  �الإع��الم  وز�رة  وكي��ل 
�لغ�س��ن ��س��تهجن هذ� �الأمر؛ كون جميء 
ف��ك  م��ع  بالتز�م��ن  لغ��زة؛  �هلل  �حلم��د 
�حلظ��ر ع��ن �أم��و�ل �ل�س��ر�ئب ل��ه حتمُل 
هدف��ًا خبيث��ًا، يتمث��ل يف مزي��د م��ن �الأمل 
يعي�س��ون  �لذي��ن  غ��زة  ملوظف��ي  �لنف�س��ي 
عل��ى �لكف��اف ب�س��بب بق��اء �حلظ��ر عل��ى 
حقوقه��م من قبل حكوم��ة �لتو�فق وباأمر 
�سيا�س��ي من عبا�ص .و�أكد على �س��رورة �أن 
تق��ف حكومة �لتو�ف��ق �أمام م�س��وؤولياتها 
وتعام��ل �ملوظفن ب�س��كل مت�س��اوي، بعيدً� 
ع��ن �لتميي��ز وتق�س��يم �ل�س��عب �إىل �ألو�ن 
و�أطي��اف، فالعامل��ن قدم��و� جه��دً� ر�ئعًا 
و�س��رو� �أمام جميع �لتحدي��ات؛ من �أجل 
للمو�طن��ن،  �خلدم��ة  ��س��تمر�ر  �س��مان 
و�ليوم يج��ازون بعد كل هذ� باال�س��طهاد 

و�لتجاهل .

تبعًا لسياسة التفريق 

الموظفون المستنكفون برواتب كاملة وموظفو 
غزة في مهب وعود وهمية ..!!

�لر�أي _ �آ�سال �أبو طاقية:
جتد من �لطبيعي يف �أي قانوٌن عاملي �أن من 
حق �ملوظف �لذي يعمل �أن يتقا�سى ر�تبه 
كام��اًل م��ن غ��ري نق�س��ان وذل��ك يف موع��ده 
�لطبيع��ي؛ باعتباره جز�ًء مل��ا عمله طيلة 
�لوق��ت، و�متث��ااًل لقول �لر�س��ول �لكرمي " 

�عطو� �الأجري �أج��ره قبل �أن يجف عرقه 
"، ولك��ن هن��ا يف فل�س��طن �س��تجد �لعك�ص 
متام��ًا، فهم يرددون " �عطو� �الأجري �أجره 

وهو يف بيته ".
معادلٌة �سعبة الز�لت متنح نفو�ص �لغزين 
�س��يقًا بع��د �آخ��ر، وتذم��رً� ال ينته��ي م��ن 

حكوم��ٍة تق��رر يوم��ًا وتنف��ى يوم��ًا �آخ��ر، 
لي�س��بح �جلميع يف حلق��ة مفرغة عنو�نها 
" �ل�سياع و�مل�ستقبل �ملجهول; "خا�سة بعد 
ق��ر�ر �حلكوم��ة ب�س��رف كافة م�س��تحقات 
بن�س��بة  �مل�س��تنكفن  �هلل  ر�م  موظف��ي 

.  160%

غزة- �لر�أي:
�أطلق��ت وز�رة �لرتبية و�لتعلي��م �لعايل حملة 
"�لتوعية بالتعليم و�لتدريب �ملهني و�لتقني" 

بقطاع غزة.
وت�س��عى �حلملة �لتي ت�س��تهدف طلبة �ملد�ر�ص 
و�أولي��اء �الأم��ور و�ملجتم��ع ت�س��جيع �اللتحاق 
به��ذ� �لن��وع م��ن �لتعلي��م و�لنهو���ص ب��ه ملا له 
م��ن �آث��ار كب��رية عل��ى �لتنمي��ة �القت�س��ادية 

و�الجتماعية يف فل�سطن.
وتاأتي �حلملة �لتي �ست�ستخدم �ستى �الأ�ساليب 
�الإعالمي��ة و�لتوعوي��ة خالل �الأ�س��هر �ملقبلة 

�س��من م�س��روع حت�س��ن فر�ص ت�س��غيل �ل�سباب 
يف قطاع غزة، �ملمول من �لوكالة �ل�سوي�س��رية 
�الإغاث��ة  وتنفي��ذ  و�لتع��اون،  للتنمي��ة 
�الإ�سالمية و�لتعاون مع وز�رة �لعمل و�لتن�سيق 

مع �ل�سركاء �ملحلين وذوي �لعالقة.
ويهت��م �مل�س��روع باآلية حت�س��ن فر�ص ت�س��غيل 
�ل�س��باب م��ن خ��الل �مل�س��اهمة يف تطوير نظام 
�لتعلي��م و�لتدريب �ملهني و�لتقن��ي مبا يتو�فق 
م��ع �حتياج��ات �س��وق �لعم��ل، كما يعم��ل على 
�ال�س��رت�تيجية  �لوطني��ة  �خلط��ة  تطبي��ق 
للتعليم و�لتدري��ب �ملهني و�لتقني بالتعاون مع 

فل�س��طن وت�س��جيع �لطلبة لالإقب��ال على هذ� 
�لقطاع �مله��م، الرتباطه ب�س��وق �لعمل �ملحلية 
و�لعربي��ة و�لدولية، وتعزيز �لوعي �ملجتمعي 

بجدوى هذه �لتخ�س�سات �ملهنية.
وب��ن �أن م��ا ميي��ز �لتعلي��م �ملهن��ي و�لتقن��ي يف 
كل فروع��ة �أن �لطالب ينه��ي �لثانوية �لعامة 
ويف ي��ده مهن��ة مطلوب��ة يف �س��وق �لعم��ل �أي 
يجد فر�س��ة عم��ل يف �لقطاع �لع��ام و�خلا�ص، 
كم��ا يتلق��ى �لعدي��د من �ملز�ي��ا مث��ل �لتعليم و 

�لتدريب يف �لد�خل و�خلارج.
و�أك��د مدي��ر ع��ام �لتعلي��م �ملهن��ي و�لتقن��ي �أن 

ذوي �لعالقة.
مدر�س��ة  يف  �حلمل��ة  �نط��الق  حف��ل  وح�س��ر 
مدي��ر  �الأع��رج  حمم��د  د.  �لثانوي��ة  جول���ص 
ع��ام �لتعلي��م �ملهني و�لتقن��ي ب��وز�رة �لتعليم، 
وحمم��ود مط��ر مدي��ر تعلي��م غ��رب غ��زة، و 
جم��دي �أب��و غ��ايل ممث��ل وز�رة �لعم��ل، و د. 
عم��ار �لق��درة مدي��ر م�س��روع �لتعلي��م و�ملهني 
و�لتقن��ي يف �الإغاث��ة �الإ�س��المية، ولفي��ف من 
�ل�سخ�س��يات �العتباري��ة، وع��دد م��ن ط��الب 
�أهمي��ة  عل��ى  �الأع��رج  د.  و�أك��د  �ملدر�س��ة. 
�لنهو���ص بو�ق��ع �لتعلي��م �ملهن��ي و�لتقن��ي يف 

وز�رة �لتعليم على ��ستعد�د �لتعاون �لكامل مع 
كافة �ملوؤ�س�س��ات و�جلامعات و�لكلي��ات �ملهتمة 
بهذ� �لن��وع من �لتعلي��م و�لعمل عل��ى تطويره 
و�لنهو���ص ب��ه. ب��دوره، �أكد مطر عل��ى �أهمية 
هذ� �لقطاع من �لتعليم الإر�س��اء �أ�س�ص �لتنمية 
�أن وز�رة  �القت�س��ادية �ملطلوب��ة، م�س��ريً� �إيل 
�لرتبي��ة و�لتعلي��م تعم��ل على حت�س��ن نوعية 
�لتعلي��م يف فل�س��طن ملو�ءمة عملي��ة �لتدريب 
�لتقني م��ع �حتياجات �س��وق �لعم��ل، مبينُا �أن 
ه��ذ� �لن�س��اط فر�س��ة مهمة لتعزي��ز توجهات 

�لطلبة �ملهنية يف �ملد�ر�ص.

"التعليم" تطلق حملة التوعية بالتعليم المهني



A l r a y  N e w s p a p e rw w w . a l r a y . p s

الخميس 04  رجب  1436هـ  / 23  ابريل - نيسان  2015م
Thursday - 23 April  2015  

تقرير

09

إعداد :  هدى أبو قينص

من واقع احلياة
بع��د م��رور ��س��بوع م��ن تن��اول " م _ �ص " �حلب��وب �لت��ي جعلتها 
تتنا�س��ى �أوجاعها وهمومها، و�أوهمتها باأنها ت�س��افت من كل �س��يء، 
�أ�س��بحت تبح��ث ب��كل جنون عن رقم هاتف �ل�س��ائق؛ ك��ي يعطيها 

�ملزيد من �حلبوب .
يف �لي��وم �لت��ايل، خرجت من �لبي��ت وهاتفت �ل�س��ائق؛ ليجلب لها 
�ل��دو�ء �ملهدئ، ف�س��ارع �ل�س��ائق �إىل �إح�س��اره لها �إىل �أن �أ�س��بحت 
مدمنة عليه؛ وال ت�س��تطيع �البتعاد عنه قط، لتدخل بذلك وحل 

�الإدمان �ملظلم.
 بقيت " م_ �ص" على ذلك �حلال عدة �سهور تتقا�سى �حلبوب من 
كل �س��خ�ص خمتلف عن �الآخر كون �ل�س��ائق ن�سر رقم هاتفها على 
جميع �ملوزعن، وكانت يف �ملقابل تبيع نف�س��ها �س��لعة رخي�س��ة بن 
�أيديهم �خلبيثة؛ لتقب�ص عليها �ل�س��رطة بعد فرتة وهي يف �س��قة 
ترتكب �لفاح�س��ة من �أجل �حل�س��ول على بع�ص حبوب �الأترمال؛ 
وينتهي بها �ملطاف �إىل �ل�سجن " مركز �لتاأهيل و�الإ�سالح" �أن�سار .

�س��عدت �س��لم �الدمان بكامل قو�ها �لعقلية و�جل�سدية؛ كي تنجي 
نف�س��ها من �مل�ساكل �لعائلية �لتي تعاين منها؛  دون �أن تاأبه للحظة 
�إىل تده��ور حالتها �ل�س��حية و �لنف�س��ي، فا�ست�س��لمت لو�قٍع مرير 

�أود�ها �إىل �ل�سجن يف نهاية �ملطاف .
�لعمر متزوجة ولديها من �الأوالد  " �سابة ع�سرينية  " م _ �ص 
ثالث��ة، تقط��ن يف كنف �أ�س��رة مكونة م��ن 10 �أ�س��خا�ص، وحياتها 
�ملادي��ة معدوم��ة، فزوجه��ا عاطل عن �لعمل ويت�س��ف بالع�س��بية 
�ملجنونة على �أتفه �الأ�سباب، وحينما يغ�سب ينهال عليها بال�سرب 

و�لتوبيخ �أمام �جلميع ب�سبب �أو بال �سبب؛ باعتبارها ملك له .
م��رت �الأيام على ذل��ك �حلال و�لزوجة �ملغلوبة عل��ى �أمرها، تنام 
وت�سحو على �الإهانة و�لتوبيخ و�لتجريح من �جلميع، دون �حرت�م 
وال تقدي��ر، حت��ى فا���ص كي��ل حتملها ونفذ �س��رها على �مل�س��اكل 
و�ل�س��رب؛ لتذهب �ىل طريق م�س��دود حافل باالأ�س��و�ك تظن �أنها 
�س��تنجي نف�س��ها من �أج��و�ء �لغ�س��ب و�مل�س��احنات و�ال�س��طر�بات 

�لنف�سية �لتي تعي�سها ليل نهار .
يف �أح��د �الأي��ام، خرج��ت " م _ ���ص" م��ن بيته��ا مثقل��ًة بالهم��وم 
بع��د ��س��تعال م�س��كلة كب��رية يف بيته��ا، وق�س��دت جل��ب �لعالج من 
�ل�س��يدلية �لتي تبعد �أمتار قليلة؛ فا�ستف�س��ر �ل�س��ائق عن حالتها 
وتنطلق �لزوجة بالبوح بكل تفا�س��يل حياتها منذ بد�ية زو�جها 

وحتى �الآن .
بعد �س��ماع �ل�س��ائق مل�س��كلة "م_�ص" نقلها �إىل مكان بعيد خمالف 
مل�س��ارها �ل��ذي ق�س��دته، و�أوهمه��ا �أن �لع��الج �الأب��دي ب��ن يديه، 
و�أعطاها بع�س��ًا من حبات �الأترمال؛ للتخفيف عنها، و�أقنعها باأنه 
م�س��كن وعالج فوري لل�سد�ع و�لهزالن �لتي قد ت�سعر به؛ فتناولت 
�لزوج��ة �حلبوب دون تردد وبقيت ب�س��حبته عدة �س��اعات؛ دون 

�لتفكري بالرجوع �إىل بيتها ومتنا�سية �أوالدها وزوجها .
ع��اد بها �ل�س��ائق �ىل بيته��ا، بع��د �أن �أعطاها رقم هاتف��ه �لنقال، 
للتو��سل معه عند �حلاجة �أو �ل�سعور بال�سد�ع �أو �ل�سيق �لنف�سي؛ 

كي يعطيها بع�ص �حلبوب �مل�سكنة �لتي بحوزته .

لجأت لإلدمان فأكملت 
عمرها بالسجن ..!!!

�لر�أي _ ند�ء �أبو كويك :
�ت�س��اعها �خلم�س��ة  بو�ب��ة ال تتع��دى يف 
�أمت��ار، تعت��ر �ملتنف�ٌص �لوحي��د الأكر من  
مليوين ن�سمة يعي�س��ون د�خل قطاع غزة، 
يتذوقون �لويالت و�ملر�ر؛ جر�ء �الإغالق 

�ملتو��سل ملعر رفح .
�حلكوم��ة  به��ا  تق��وم  �إن�س��انية  جرمي��ة   
باإغالقه��ا  غ��زة  قط��اع  جت��اه  �مل�س��رية 
�مل�س��تمر ملع��ر رف��ح الأك��ر م��ن مئ��ة يوم؛ 
�الأمر �لذي �أدى لك�س��ف �ل�س��تار عن حجم 
�ملعاناة الآالف �لر�غبن يف �ل�س��فر  ، حيث 
تق��در �جله��ات �لر�س��مية �أعد�دهم باأكر 
من 60 �ألف غزي، معظمهم مر�سى وطلبة 

و�أ�سحاب �قامات . 

مرضى يئنون
قلق وترقب كبري يتبعه �نتظار م�س��حوب 
بال�س��جر حال �أبو �أ�س��عد �ملدهون �لذي ال 
ي��كل وال ميل م��ن متابع��ة �الأخبار �س��و�ء 

ع��ر �لتلف��از �أو �الإذ�ع��ات �ملحلي��ة؛ علنّ��ه 
يحظى ب�س��ماع خر فتح �ملعر ليتمكن من 
��س��تكمال  رحلة عالج �بنه وتخلي�سه من 

�الأمل �لذي �سكن ج�سده .
بدموعه �لتي ملئت عيناه لي�ص على نف�سه 
ب��ل عل��ى فلذة كب��ده �لذي يحتاج �ل�س��فر  
قال �أبو �أ�س��عد ل� "�لر�أي" : " �أ�س��يب �بني 
خالل �لع��دو�ن �الأخري بح��روق يف جميع 
�أنح��اء ج�س��ده �أدت �إىل ت�س��وهات كب��رية 
يف وجه��ه وج�س��ده ؛ وعل��ى �إثره��ا �أ�س��بح 
بحاج��ة �ىل �سل�س��لة عملي��ات جر�حي��ة 
�ل��ذي  �ل��دو�ء  �إىل  باالإ�س��افة  عاجل��ة 
يح�س��ل علي��ه ب�س��عوبة �س��ديدة نتيج��ة 

�حل�سار �خلانق " .
وموؤ�س�س��ات  �ل��دويل  �ملجتم��ع  ونا�س��د 
حقوق �الإن�س��ان بتحمل م�س��وؤولياتها �أمام 
�حلكوم��ة  عل��ى  و�ل�س��غط  �ملحا�س��رين 
�مل�سرية لفتح معر رفح، ليت�سنى جلرحى 
�ل��الزم  �لع��الج  تلق��ي  �الأخ��ري   �لع��دو�ن 

عليه��م بع��د �لع��دو�ن �الأخ��ري بع��د غياب 
ع��دة �س��نو�ت عنه��م ولكنن��ي �الآن ندم��ت 

على �لزيارة".
�أحم��د �أ�س��يب باالإحب��اط  م��ن ��س��تمر�ر 
�إغ��الق �ملع��ر �لذي حرم��ه من ��س��تكمال 
تعليم��ه �جلامع��ي يف �ل�س��نة �الأخ��رية يف 
خ��ارج  �جلامع��ات  باإح��دى  �لط��ب  كلي��ة 
�لقط��اع فه��و مل يتوق��ع �أن ي�س��تمر �إغالق 
�ملع��ر كل ه��ذه �مل��دة، و�ل��ذي يخ�س��ي �أن 
ي�س��طر �إىل تاأجي��ل ه��ذ� �لف�س��ل نظ��رً� 
لظروف غيابه عن �ل��دو�م ولعدم عودته 

يف �ملوعد �ملحدد. 

أوضاع متأزمة
ب��دوره ، �أكد مدير هيئ��ة �ملعابر و�حلدود 
�أن  �س��بحة  �أب��و  ماه��ر  غ��زة  قط��اع  يف 
�الأو�س��اع د�خ��ل �لقط��اع، متاأزم��ة بفع��ل 
��س��تمر�ر �جلانب �مل�س��ري يف �إغالق معر 
رفح �ل��ري، وع��دم حتدي��د موعد حمدد 

لهم ، و�ل�س��فر للخ��ارج الإج��ر�ء �لعمليات 
و�حل�سول على عالجات .

�ملده��ون  عل��ى  يوؤث��ر  مل  �ملع��ر  �إغ��الق 
فح�س��ب فاحلاج��ة �أم م�س��طفى �أبو �س��رخ 
يف �خلم�س��ينيات م��ن عمره��ا، تنتظر فتح 
�ملع��ر على �أحر من �جلمر، خلو�ص عملية 

جر�حية عاجلة لعينها .
وذك��رت �أم م�س��طفى باأنها �س��جلت لل�س��فر 
يف جمم��ع �أبو خ�س��رة �حلكومي بغزة منذ 
فرتة؛ كي تتمكن من �لو�سول �إىل �لقاهرة 
و�إجر�ء �لعملي��ة؛  لكن �حلظ مل يحالفها 
بال�س��فر نتيج��ة ��س��تمر�ر �إغ��الق �ملع��ر، 
متمني��ًة �أن يتم فتح �ملع��ر يف �أقرب وقت 

ممكن .

معاناة ال توصف
�ملو�ط��ن �أحم��د �س��عيد �ل��ذي ب��دت عليه 
مالمح �لقهر �ل�سامت ، حيث قال :" جئت 
لق�س��اء �إجازت��ي م��ع �أهل��ي و�الطمئن��ان 

لفتحه حتى لو كان على فرت�ت متقطعة.
و�أو�س��ح �أن �أو�س��اع �لعالق��ن عل��ى جانبي 
يومي��ًا،  �س��وءً�  ت��زد�د  �حل��دودي  �ملع��ر 
خا�س��ة على �جلانب �لفل�سطيني من �ملعر 
و�لذي��ن قدر عددهم حتى �للحظة ب�� 60 
�أل��ف حالة �إن�س��انية بحاج��ة لعبور معر 
رفح بح�س��ب تقدير�ت وز�رة �لد�خلية يف 

غزة .
لل�س��لطات  دعوت��ه  �س��بحة  �أب��و  وج��دد 
�مل�سرية ب�س��رعة �إعادة فتح معر رفح يف 
كال �الجتاهن وعلى مد�ر �ل�ساعة و�إنهاء 
معان��اة �آالف �لفل�س��طينين �لعالق��ن م��ن 

مر�سى وطالب و�أ�سحاب �إقامات .
ويبق��ي �ل�س��وؤ�ل �ل��ذي ي�س��ر عل��ى ط��رح 
نف�س��ه .. �إىل متى �س��يظل معر رفح �لذي 
يع��د �س��ريان �حلي��اة بالن�س��بة للغزي��ن 
مغلق��ًا �أم��ام �أوج��اع وحاج��ات �ملو�طن��ن، 
دون �أن يك��ون هن��اك حل��ول جذرية حلل 

�الأزمة وعودة �ملياه �إىل جماريها ؟؟!

مغلق منذ أكثر من 100 يوم

فتح معبر رفح  "ال حس وال خبر"!
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دينية

�إعد�د: �أميمه �لعبادلة

مدير دائرة الوعظ 
واالرشاد بوزارة األوقاف

يوسف فرحات

 

�س��ُل �إىل  مم��ا ال �س��ك في��ه �أن كل �إن�س��ان يقر�أ �لق��ر�آن بتدب��ر وتاأمل َيُ
نتيجتها مفادها: �أن �لب�س��رية ما عرف��ت يف قدميها وحديثها من كتاب 
�س��ماوي �أو �سعي �أ�س��اد بالعقل مثل �لقر�آن �لكرمي. فاأنت تقر�أ قامو�ص 
�لكت��اب �ملقد���ص، ف��ال جت��د فيه كلم��ة) �لعق��ل(، وال م��ا يف معناها من 
�أ�س��ماء  كالل��ب و�لنه��ى، ال الأن ه��ذه �مل��ادة مل تذك��ْر يف كت��ب �لعهدين 
مطلقًا، بل الأنها مل ترد فيها �أ�سا�سًا لفهم �لدين ودالئله، و�العتبار به. 
  �أما ذكر �لعقل با�س��مه و�أفعاله يف �لقر�آن �حلكيم فيبلغ ُزهاَء خم�س��ن 
م��رة. و�أما ذكر �أويل �الألباب، �أي �لعقول، ففي ب�س��ع ع�س��رة مرة، و�أما 
كلمة �أويل �لنهى- جمع ُنهية بال�س��م كغرفة- �أي: �لعقول فقد جاءت 
م��رة و�ح��دة يف �آخ��ر �س��ورة ط��ه. لهذ� وجدن��ا �لق��ر�آن �لك��رمي ُيعنى 
ب�س��ورة كبرية بتكوين �لعقلي��ة �لعلمية �لقائمة عل��ى �ملنهجية، حيث 

تعتمد هذه �ملنهجية على جملة من �ملقومات تتمثل يف �لتايل: 
�أواًل: ذم �لتقلي��د �الأعم��ى لالآباء و�الأ�س��الف: الأن �لتقلي��د ُيلغي عمل 
�لعق��ل، و�ملُقلِّ��د حن يقبل قول �لغ��ري دون حجة �أو دليل ي�س��بح �إمعة 

يدور يف فلك �الآخرين دون �لنظر يف قولهم �أو متحي�ص �آر�ءهم. 
ثانيًا: رف�ص �لظن يف مو�س��ع �ليقن: و�أول ما ُتو�س��ف به هذه �لعقلية 
م��ا ب��ن �لق��ر�آن �لك��رمي: �أنها ترف���ص �لظ��ن يف كل مو�س��ع ُيطلب فيه 
�ليق��ن، كما يف مقام تاأ�س��ي�ص �لعقائد �لتي تقوم عليها نظرة �الإن�س��ان 
�إىل �لوجود، �أعني: �إىل �هلل و�لكون و �الإن�سان و�حلياة. فهذه �لق�سايا 

�لكرى ال يكفي فيها �لظن، بل ال بد فيها من �لعلم، �أي �لعلم �ليقيني
ثالث��ًا: ذم �له��وى: �إن موقف �لق��ر�آن �لكرمي من ذم �له��وى ، هو تنبيه 
�لعق��ل للمنه��ج �ل�س��حيح للنظ��ر �لعقلي، الأن��ه �إذ� تدخل��ت �الأهو�ء يف 
حكمنا على �الأ�س��ياء فاإنها �ستكون مف�سدة لهذ� �حلكم ال حمالة، وذلك 

الختالف �الأهو�ء وعدم �تفاقها، ف�ساًل �أنها تعمي وت�سم. 
ر�بع��ًا: �لتعب��د بالنظ��ر �لعقلي: وم��ن مقوم��ات �لعقلي��ة �لعلمية �لتي 
ُيلِّ��ُح عليه��ا �لق��ر�آن : �أنه��ا عقلية تقوم عل��ى �لنظر، و�لتفك��ر، فالنظر 
عنده��ا فري�س��ة، و�لتفك��ر لديها عب��ادة. و�مل��ر�د بالنظ��ر �لعقلي، هو 
�لذي ي�س��تخدم فيه �الإن�سان فكره يف �لتاأمل و�العتبار، بخالف �لنظر 

�لب�سري، فهو �لذي ي�ستخدم فيه �الإن�سان عينه. 
خام�س��ًا: ال ُتقب��ل دعوى بغ��ري برهان: وم��ن معامل �لعقلي��ة �لعلمية: 
�أنه��ا ال تقب��ل �أي دع��وى تدع��ى بغ��ري برهان علمي ، ي�س��هد له��ا، ويدل 
عل��ى �س��حتها و�س��دقها، وما مل يوجد دلي��ل يثبت �لدعوى �أو �لق�س��ية 

�ملطروحة، فهي يف نظر �لعقل �مل�سلم مرفو�سة و�ساقطة.
�ساد�س��ًا: مر�ع��اة �ل�س��ن �الإلهية: فقد �قت�س��ت حكم��ة �هلل تعاىل �أن 
ُيدي��ر هذ� �لك��ون من خالل منظومة من �ل�س��ن، �لتي من خ�سائ�س��ها: 
�أنه��ا ال تتب��دل وال تتغ��ري، كما �أنه��ا تت�س��ف بالعموم، فه��ي حتكم على 
�لنا�ص جميعًا م�س��لمهم وكافرهم عربهم وعجمهم �أبي�س��هم و�أ�سودهم. 
كما �أن لهل �س��فة �لثبات و�لدو�م و�الطر�د، فهي جتري على �الآخرين 
كم��ا جت��ري عل��ى �الأول��ن، وتعم��ل يف ع�س��ر �س��فن �لف�س��اء، عملها يف 
ع�س��ر �جلمل �س��فينة �ل�س��حر�ء. يقول تعاىل: ﴿ َقْد َخَلْت ِم��ن َقْبِلُكْم 
ِبَن﴿ ]�آل  �ُس��َنٌ َف�ِس��رُيوْ� يِف �الأَْر���صِ َفاْنُظُروْ� َكْي��َف َكاَن َعاِقَب��ُة �مْلَُكذَّ

عمر�ن:137[.         

العقلية العلمية

يف رحاب اآية

{و�سكنتم يف م�ساكن �لذين 
ظلمو� �أنف�سهم وتبن لكم كيف 
فعلنا بهم و�سربنا لكم �الأمثال 
)45( وقد مكرو� مكرهم وعند 

�هلل مكرهم و�إن كان مكرهم 
لتزول منه �جلبال }

 د.ماهر السوسي اأنت ت�ساأل واملفتي يجيب

ج: ال يج��وز، علي��ه �أن يبق��ى يف عمله حتى 
ينتهي �لدو�م �إال باإذن من رئي�سه، �لذي هو 
�ملرج��ع، و�إال فاإنه قد تاأتي معاملة جديدة 

قد يحتاج �إليه يف تاأديتها.
فاملوظ��ف يج��ب علي��ه �حل�س��ور يف م��كان 

�لعمل م��ن بد�ية وقت �ل��دو�م �إىل نهايته، 
وال يج��وز له �خل��روج �إىل بيت��ه �أو �أعماله 
�خلا�س��ة يف وق��ت �ل��دو�م ب��ل يج��ب عليه 
�لبق��اء يف م��كان �لعمل ول��و كان �ملر�جعون 
قليل��ون. حي��ث �إن وقت �ل��دو�م ملك للعمل 

ولي���ص ملكًا ل��ه، والأن عمل��ه مرتبط بزمن 
حمدد، وهذ� �لوقت مرتبط بالر�تب �لذي 
ي�س��تلمه، ف��ال يجوز له �أن يبخ�ص �س��يئًا من 
�لوق��ت مل�س��احله �خلا�س��ة �إال بع��ذر يق��ره 

�لنظام �لوظيفي.

يته��م �لبع�ص �لت�س��ريع 
�ال�سالمي باأنه مل ين�سف 
�ملر�أة خا�سة يف مري�ثها من 
ذويه��ا  وه��ذ� زعم يحت��اج �إيل 
ق��ر�ءة الأح��كام �مل��ري�ث، ويظن 
فيها �أن �ملري�ث �أن�س��ف �ملر�أة عامة 
و�أنه��ا كثري� ما ترث �س��عف �لذكر بل 

�أ�سعافه و�أحيانا متنعه من �ملري�ث.
فعل��ي �س��بيل �ملث��ال ل��و م��ات رج��ل وترك 
بنتا و�حدة وع�س��رة �أخ��وة رجال فاإن �لبنت 
حت�س��ل عل��ي ن�س��ف �لرتك��ة ت�س��ديقا لقول��ه 
تع��ايل: )و�إن كان��ت و�ح��دة فله��ا �لن�س��ف( �أم��ا 
�لن�س��ف �الآخر فيق�سم ع�سرة �أجز�ء مت�ساوية علي 
�لرجال �الأخوة �لع�سرة، �أي �أن بنت �مليت ح�سلت علي 

مثل ن�سيب �لرجال �لع�سرة جمتمعن.
وه��و م��ا حدث مع �لنب��ي �س��لي �هلل عليه و�س��لم، �إذ جاءت 
�إلي��ه �م��ر�أة وقال��ت ل��ه: )م��ات زوج��ي وتركن��ي م��ع بناتي 
فحمل��و� تركته و�ن�س��رفو� و�أن��ت تعلم يا ر�س��ول �هلل �أن �لبنات 
ال يزوجه��ن �إال �مل��ال(، فاأر�س��ل �لنبي �س��لي �هلل عليه و�س��لم �يل �خوت��ه فطلب منهم 
�الحتف��اظ باملال و�ال يت�س��رفو� فيه وق��ال للمر�أة �نتظري لعل �هلل ينزل يف �س��اأنك 
وبنات��ك �س��يئا من �لقر�آن، وم��ا هي �إال �أيام ونزلت �آيات �ملري�ث �لتي ح�س��مت م�س��كلة 

وق�سية �ملر�أة.
فن��زل قوله تع��ايل يف �آية �ملري�ث �الأويل �لتف�س��يلية، فاأعطي �لنبي �س��لي �هلل عليه 

و�سلم لبنات �ملر�أة ثلثي �لرتكة والأمهم زوجة �مليت �لثمن وما تبقي فقط لالأخوة.
�لدين �ملعاملة

�أم��ا قاع��دة �لدي��ن �ملعاملة فتفيد باأنه ال ميك��ن تنفيذها يف �إط��ار �بعادها عن �لو�زع 

�لديني �ملعر عنه بال�س��مري، فهي �أ�س��ل يف �الأخ��الق و�لرتبية 
�لدينية لت�سود �مل�سلحة وتعم �لفائدة.

يق��ول �لنب��ي �س��لي �هلل عليه و�س��لم فيما يرويه ع��ن رب �لعزة 
يف �حلدي��ث �لقد�س��ي ق��ول رب �لع��زة: )و�أنا ثالث �ل�س��ريكن 
م��امل يخن �أحدهما �س��احبه فاإن خانه حمق��ت �لركة بينهما، 
وقال �لنبي �سلي �هلل عليه و�سلم: )�لتاجر �ل�سدوق يح�سر مع 

�لنبين و�ل�سديقن و�ل�سهد�ء وح�سن �أولئك رفيقا(.
�أي روعة لهذ� �لت�س��ريع تربط بن �ملعاملة وحتقق �لركة �إذ� 
مت مر�قب��ة �هلل باالأمانة وعدم �خليانة نتيجة تاأثري �لرتبية 
�لدينية لل�سركاء يف معاملة يظنها �لبع�ص مدنية بحتة �أو رفع 
�لركة وح�س��ول �خل�س��ارة عند خيانة �الأمان��ة، و�أي روعة يف 
و�س��ع �لتاجر بقاال �أو �س��يدليا �أو �س��انعا وح�س��ره م��ع �لنبين 
و�ل�س��ديقن و�ل�س��هد�ء �إذ� ر�قب �هلل فلم يغ�ص ومل يخدع ومل 

يدل�ص، وهذ� ف�سل �ملعاملة �حل�سنة.

العدل
عد�ل��ة �لق�س��اء و�مل�س��او�ة بن �خل�س��وم جت�س��دت فيم��ا فعله 
�لقا�س��ي �س��ريح قا�سي ق�س��اة �ال�س��الم مع علي �بن �أبي طالب 
-خليف��ة �مل�س��لمن �لر�ب��ع و�ب��ن ع��م ر�س��ول �هلل وزوج �بنت��ه 
فاطمة خري ن�س��اء �الر�ص- ملا قا�س��اه �ليهودي، فاأر�د �سريح �أن 
يناديه بلقبه فاعرت�ص علي حتي ال ي�س��عر �خل�س��م بتمييز �أو 

مفا�سلة ملا قال له يا �أبا �حل�سن.
كم��ا رف���ص �لقا�س��ي �س��هادة و�لدت��ه الأن �س��هادة �لقري��ب م��ن 
�لدرجة �الويل ال جتوز لبعدها عن �حلياد، مما جعل �ليهودي 
يده���ص لهذ� �لعدل �حلق فكان ذلك �س��ببا يف دخوله �ال�س��الم، 

فيا لروعة هذ� �لدين

س: موظف يغادر قبل انتهاء الدوام بحجة عدم وجود 
عمل أو عدم وجود مراجعين، فهل هذا جائز؟ 

يحك��ى ع��ن عل��ي ب��ن �أب��ي طال��ب ر�س��ي �هلل عن��ه يف معن��ى �الآية: 
�أنه��ا نزل��ت يف من��رود �جلبار �لذي ح��اج �إبر�هيم يف رب��ه، وذلك �أنه 
)�لنم��رود( ق��ال: �إن كان م��ا يق��ول �إبر�هي��م حق��ا ف��ال �أنتهي حتى 
�أ�س��عد �ل�س��ماء فاأعل��م م��ا فيها، فعم��د �إىل �أربع��ة �أفرخ من �لن�س��ور 
فرباها حتى �س��بت و�تخذ تابوتا، وجعل ل��ه بابا من �أعلى وبابا من 
�أ�س��فل، وقعد منرود مع رجل يف �لتابوت، ون�س��ب خ�سبات يف �أطر�ف 
�لتابوت، وجعل على رءو�س��ها �للحم، وربط �لتابوت باأرجل �لن�س��ور، 
فط��رن و�س��عدن طمع��ا يف �للح��م، فطارت �لن�س��ور يوم��ن، و�رتفعت 

حتى حالت �لريح بينها وبن �لطري�ن، فقال ل�ساحبه: �فتح �لبابن 
ففتح �الأعلى فاإذ� �ل�سماء كهيئتها، وفتح �الأ�سفل فاإذ� �الأر�ص �سود�ء 
مظلم��ة، فن��ودي: �أيها �لطاغية �أي��ن تريد؟ فرمى ب�س��هم فعاد �إليه 

�ل�سهم متلطخا بدم �سمكة قذفت نف�سها من بحر يف �لهو�ء.
ق��ال: ثم �أمر منرود �س��احبه �أن ي�س��وب �خل�س��بات وينك�ص �للحم، 
ففع��ل، فهبطت �لن�س��ور بالتابوت، ف�س��معت �جلب��ال حفيف �لتابوت 
و�لن�س��ور، ففزع��ت وظن��ت �أن��ه ق��د حدث ح��دث م��ن �ل�س��ماء، و�أن 

�ل�ساعة قد قامت، فكادت تزول عن �أماكنها.

قال تعاىل

�سورة �إبر�هيم

من منهاج احلياة

من روائع التشريع اإلسالمي
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من خلف الق�سبان
إعداد / وزارة األسرى

�سنة ..! فاأي �إن�سان �سيعي�ص طو�ل 
ه��ذه �ل�س��نو�ت ، وكيف يت�س��ور �ن 
يعي�ص بقية حياته د�خل �ل�سجن.
�الأ�س��ري  زوج��ة  ب��الل،  �أم  تق��ول 
حمم��د عرم��ان : "�عتق��ل زوج��ي 
يف  وكان   ،1994 ع��ام  م��رة  الأول 
بد�ية در��س��ته �جلامعي��ة، وحكم 
عليه بال�س��جن �أربعة �أ�سهر �إد�ريًا، 
ع��ام  �لثاني��ة  �مل��رة  يف  و�عتق��ل 
)�البن  ب��الل  لدين��ا  وكان   1998
�لبك��ر(، وكان يبلغ م��ن �لعمر عامًا 
ون�سف، وكنت �أحمل بابنتي �إميان، 

غزة-�لر�أي:
�س��جون  �أن  �لبع���ص  يت�س��ور  ق��د   
�الحت��الل هي فق��ط �أرب��ع جدر�ن 
حتيط بها ��سالك �سائكة و حر��ص 
مدجج��ن بال�س��الح  م��ن حوله��ا ، 
وتنتهي هنا �حلياة ب�سدمة نف�سية 
ت�س��يب م��ن بد�خله��ا، بع��د ف��ر�ق 
�الأهل  وطول مدة �حلكم �لتي تقع 
عل��ى �لكثري م��ن �ال�س��رى!!؟  ولكن 
�لو�ق��ع �ثب��ت �أن �ال�س��رى د�خ��ل 
�أن يتخط��و�  ��س��تطاعو�  �ل�س��جون 
هذه �جلدر�ن ويعي�سو� نحو �حلياة 
و�مل�ستقبل ب�س��موده و�سرهم بعد 
�أن حولو� هذه �جلدر�ن �ىل معاهد 

وجامعات .
ن�س��لط �ل�س��وء عزيز يالقارئ على 
حكاية �الأ�س��ري حمم��د عرمان 40 
عامًا م��ن ر�م �هلل معتقل منذ �لعام 
2002 و�سدر بحقه حكم من �عال 
�الحكام �لتي �سدرت بحق �ال�سرى 
موؤب��د   36 وه��و  �لفل�س��طينين 
مدي �حلي��اة ، ليك��ون جمموع هذه 
�ل�س��نو�ت ما يقارب من �ربعة �الف 

ويف تل��ك �لفرتة حك��م على حممد 
بال�سجن 14 �سهرً�.

لالأ�س��ري  �الأخ��ري  �العتق��ال  �أم��ا 
فن��ي  يعم��ل  كان  و�ل��ذي  عرم��ان، 
�الت�س��االت  �س��ركة  يف  �ت�س��االت 
ف��كان  �هلل،  ر�م  يف  �لفل�س��طينية 
وه��ذه   ،18/8/2002 بتاري��خ: 
�ملرة كانت �البنة �الأ�سغر �سل�سبيل 
تبلغ من �لعمر عامًا ون�سف، عندما 
م��ن  و�لده��ا  �الحت��الل  �ختط��ف 

بيتهم، وبث فيه �خلوف و�لرعب.
تكمل �أم بالل حديثها:” ��س��تمرت 
بع��د  حمم��د  م��ع  �لتحقي��ق  ف��رتة 
�عتقاله مبا�س��رة، وبعد نقله ملركز 
ي��وم   100 مل��دة  �جللم��ة  حتقي��ق 
ق��د  �الحت��الل  وكان  متو��س��لة، 
وجه له تهمة بامل�س��اركة مع خلية 
يف �س��لو�ن مبدينة �لقد�ص �ملحتلة، 
تقوم باأعمال �س��د “دولتهم”، وهو 
م��ا غ��رم عرم��ان، �حلك��م �لباهظ 
بال�س��جن 36 موؤب��دً�، ويقبع حاليًا 

يف �سجن هيد�رمي”.
وباالإ�سافة �إىل �حلكم �ملوؤبد �لذي 

وجه �إىل حممد، فاإن �الحتالل قام 
بعزله  يف �س��جن جلبوع 14 �س��هرً�، 
من �لف��رتة )25/3/2011( �إىل 
وخرج   ،)17/5/2012 �لف��رتة) 
بعد �إ�سر�ب �لكر�مة �الأخري �لذي 
خا�س��ه رو�د �حلركة �لفل�سطينية 
�الأ�س��رية يف �س��جون �الحتالل ملدة 

متو��سلة. يومًا   28
يتعل��ق  وفيم��ا  ب��الل،  �أم  وت�س��يف 
بزي��ار�ت �لعائل��ة ملحم��د، �إنه��ا مل 
ت��زره منذ �أربعة �س��نو�ت، كم��ا  �إن 
�أخ��و�ت حممد و�إخوت��ه ممنوعون 
من �لزيارة، وبع�ص �أ�سقائه مل يره 
حت��ى م��رة و�ح��دة من��ذ �عتقاله، 
بينما ي��زوره �أوالده برفقة جدهم 

با�ستمر�ر”.
�أم��ا �أبن��اء �الأ�س��ري عرم��ان ) بالل 
و�إمي��ان و�سل�س��بيل( فيقول��ون �أنهم 
تفتحو� على ه��ذه �لدنيا وو�لدهم 
�أ�س��ري، فاعت��ادو� �أن ي�س��معو� ��س��م 
�أ�س��ري،  بلف��ظ  مقرتن��ًا  و�لده��م 
وال  م�س��تاقون  ل��ه  �أنه��م  و�س��حيح 

يجدو� ما يعرو� به عن ��ستياقهم 
له، �إال �أنهم يقول��ون �إنهم فخورون 
ي��وم  ذ�ت  �س��يخرج  و�أن��ه  ب��ه، 
جدي��د،  م��ن  �أ�س��رتنا  و�س��تكتمل 
و�س��نحلق حول �أبي وعامله �جلميل 
�لذي �سين�سر فرحته علينا قريبًا.
و�الأ�س��ري حمم��د عرم��ان، �لذي مل 
عز�ئم��ه  تل��ن  ومل  �الأم��ل  يفق��د 
م��ن ط��و�ل ه��ذه �ل�س��نو�ت �لتي لو 
فك��ر به��ا �أي �ن�س��ان ملات م��ن �لقهر 
و�حل�س��رة ، ولك��ن ��س��ر�ر �حلي��اة 
وح��ب �لبقاء و�ل�س��مود ه��و �لذي 
حول هذه �ل�س��نو�ت �لطويلة و�ىل 
ب��كل  �ال�س��ري  يعي�س��ه  �خ��ر  و�ق��ع 
�مل وتطلع �ىل �مل�س��تقبل ب�س��حبه 
ف�س��و�ر  باحلري��ة،  ينع��م  عائلت��ه 
�لعل��م و�لتعل��م مل يتوق��ف عن��ده 
وو��س��ل  �ل�س��جن  د�خ��ل  �ال�س��ري 
�لتعلي��م و�لتح��ق باجلامع��ة ، ومن 
ثم معلمًا لزمالئه �ال�س��رى ي�س��غل 
نف�س��ه بهذه �الم��ور ويف �لتبحر يف 

�لعلم ..

األسير محمد عرمان .. 
محكوم بالسجن بــ “36 “مؤبد 

الغصين يكشف "كواليس" 
زيارة الحكومة األخيرة لغزة

غزة-�لر�أي:
ك�س��ف وكيل وز�رة �الإعالم �إيهاب �لغ�سن 
كو�لي���ص زي��ارة وزر�ء حكوم��ة �لتو�ف��ق 
�الأخ��رية لقطاع غزة، مو�س��حًا �أننّ �لزيارة 
مل تكن لغزة وال الإعمارها، بل كانت فقط 

لت�سجيل �أ�سماء "�مل�ستنكفن".
�س��حفية  ت�س��ريحات  يف  �لغ�س��ن  وب��ننّ 
ح�س��ر  م��ن  �له��دف  �أننّ  �لثالث��اء،  م�س��اء 
�أو�س��حه  "�مل�س��تنكفن" –كم��ا  �ملوظف��ن 
�أم��ن عام جمل���ص �لوزر�ء عل��ي �أبو دياك 
�أمام �لف�سائل �لفل�سطينية- للتعرف على 
�ل�س��و�غر �لت��ي �سيكت�س��فها �ل��وزر�ء �أث��ر 
وف��اة �أو تقاع��د �أو هج��رة �أو ع��دم رغبة 
بالع��ودة للعمل، و�س��تكون �خلطوة �الأوىل 
تعين عدد من موظفي غزة �حلالين على 
�ل�س��و�غر، و�خلط��وة �لثاني��ة ه��ي �إيجاد 
حل لباق��ي موظفي غزة دون معرفة �آلية 

هذه �خلطوة حتى �الآن.
ولف��ت �لغ�س��ن �إىل �أننّ "حما���ص" رحب��ت 
بق��دوم �ل��وزر�ء قب��ل ح�س��ورهم، و�أكدت 
رف�س��ها مل��ا قام��ت ب��ه �حلكومة م��ن نق�ص 
�لزي��ارة  خ��الل  مت��ت  �لت��ي  للتفاهم��ات 
�ل�س��ابقة م��ع نائ��ب رئي�ص �حلكوم��ة زياد 
�أب��و عم��رو بخ�س��و�ص �ملوظف��ن و�ملعابر، 
و�س��ددت عل��ى �س��رورة تنفي��ذ �حلكوم��ة 
لتل��ك �لتفاهم��ات ل�س��مان جن��اح �لزيارة 

�جلديدة.
ونف��ى كل م��ا قي��ل يف �الإعالم بخ�س��و�ص 
مت  �أن��ه  موؤك��دً�  �ل��وزر�ء،  ومن��ع  تقيي��د 
�لتاأكيد لهم �أننّ لهم مطلق �حلرية للتوجه 
لوز�ر�ته��م و�لقي��ام ب��اأي عم��ل يريدون��ه 
و�الأم��ر �لوحي��د �ملرفو���ص ه��و ت�س��جيل 
�لتفاهمات  تخال��ف  "�مل�س��تنكفن" الأنه��ا 

�لتي مت �لتو�فق عليها.

غزة – �لر�أي- عاهد علو�ن:
�لنق��ل  ب��وز�رة  �ملو�ن��ئ  �س��لطة  نف��ت 
و�ملو��س��الت فر�ص تذ�كر دخ��ول مليناء 

غزة �لبحري.
وق��ال مدي��ر ع��ام �س��لطة �ملو�نئ ح�س��ن 
جم��رد  �الأخب��ار  ه��ذه  "�إننّ   : عكا�س��ة  
�إ�س��اعات مغر�س��ة وباإم��كان �أي �س��خ�ص 
�أي��ة  �أن يتوج��ه للمين��اء ويدخ��ل دون 
تذ�ك��ر"، د�عي��ًا يف �لوقت ذ�ته و�س��ائل 

�الإعالم لتحري �لدقة.
و�أو�س��ح �أننّ ه��ذ� �ملق��رتح مت تد�ول��ه يف 
وق��ٍت �س��ابق لتغطية م�س��اريف تنظيف 
�مليناء ل�سالح �سركات �لنظافة �خلا�سة، 
مبين��ًا �أننّ �ملق��رتح كان ي�س��مل فر���ص 2 

�سيكل على كل �سيارة تدخل �مليناء.

خا���ص  حدي��ٍث  يف  عكا�س��ة  وتاب��ع 
ل�"�لر�أي": "مت ��س��تبد�ل �ملقرتح بقر�ر 
�أف�سل لتغطية م�ساريف نظافة �مليناء"، 
��ه مت تاأج��ري م��كان خا�ص  منوه��ًا �إىل �أننّ
د�خل �مليناء مل�س��روع كافترييا، ليتن�س��ى 
تغطي��ة م�س��اريف �لنظاف��ة ع��ن طريق 

�إير�د هذه �لكافترييا.
و�أكد �أننّ �ملرحلة �ملقبلة �ست�س��هد تنظيم 
لعم��ل �لب�س��طات �لع�س��و�ئية �ملنت�س��رة 
وذل��ك  �ملين��اء،  د�خ��ل  كب��ري  ب�س��كٍل 
بتخ�س��ي�ص منطقة �أك�ساك خا�سة بهم، 
مهيب��ًا بامل�س��طافن يف �مليناء باملحافظة 
على نظافته وعدم �القرت�ب من �س��باك 
ومر�كب �ل�سيادين، وذلك لعدم �لت�سبب 

باإزعاج لهم.

دعت وسائل اإلعالم لضرورة تحري الدقة

سلطة الموانئ تنفي فرض تذاكر 
دخول لميناء غزة البحري

صرف راتب سبتمبر 
لجدارة والتشغيل 

المؤقت اليوم 
غزة – �لر�أي:

قط��اع  يف  �ملالي��ة  وز�رة  وكي��ل  �أعل��ن 
غزة يو�س��ف �لكيايل، عن �س��رف ر�تب 
ملوظفي جد�رة و�لت�سغيل �ملوؤقت، �ليوم 

�خلمي�ص.
وق��ال �لكي��ايل ل�"�ل��ر�أي" �إن �ل�س��رف 
�س��يكون ب��دء من غ��د يف ف��روع �لريد، 

وذلك عن �سهر �سبتمر �ملا�سي.
�لع��ام  غ��زة  يف  �لعم��ل  وز�رة  وقام��ت 
�ملا�س��ي بت�س��غيل نح��و 10 �آالف خريج 
على بند �لت�س��غيل �ملوؤقت �سمن م�سروع 
"ج��د�رة" لت�س��غيل �خلريج��ن وذل��ك 
للح��د من م�س��تويات �لبطال��ة �ملرتفعة 

بن طبقة �خلريجن يف �لقطاع.
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غزة- �لر�أي:
رغ��م �الأزم��ات �ملرت�كب��ة و�ملتع��ددة �لتي 
تع�س��ف بالقطاع �ل�سحي ب�س��بب �حل�سار 
وز�رة  �أن  �إال  �ل�س��حية،  �مل��و�رد  نق���ص  و 
�ل�س��حة ال ز�لت ت�س��ري عل��ى خطى جودة 
�خلدم��ة �ل�س��حية وحت�س��ينها للمو�ط��ن 
ع��بء  لتخفي��ف  منه��ا  �س��عيا  �لغ��زي، 
�لتحويل للخ��ارج و�ملعاناة �لت��ي يتكبدها 

�ملري�ص على �ملعابر.
�لق�س��طرة  حتوي��الت  ع��دد  بل��غ  حي��ث 
�لقلبي��ة م��ن بد�ي��ة �لع��ام 2014 حت��ى 
دي�س��مر )3،316( حتويل��ة تبع��ًا ملرك��ز 

�ملعلومات �ل�سحي.
مر�حل تطور �لق�سطرة �لقلبية

وذكرت وز�رة �ل�سحة يف تقريرها �ل�سادر 
عن مركز �ملعلومات �ل�سحي �أنه بد�أ �لعمل 
يف ق�س��م �لق�س��طرة �لقلبية يف م�ست�س��فى 
غ��زة �الأوروب��ي ع��ام2006 بالتع��اون مع 

�حلكومة �لبلجيكية.
و�أفادت �أن هذ� �لق�سم كان �الأول و�لوحيد 
يف م�ست�س��فيات قطاع غ��زة و�لتابع لوز�رة 
�ل�س��حة و�لق��ادر عل��ى �إجر�ء �لق�س��طرة 
�لقلبي��ة بطاق��ة ت�س��غيلية جه��از و�ح��د 

وبتكلفة 1.7 مليون دوالر.
�لق�س��طرة  �أن  �ل�س��حة  و�أ�س��افت 
منظ��م  وزرع  و�لعالجي��ة  �لت�سخي�س��ية 
�أ�س��بحت جت��رى ب�س��كل  �س��ربات �لقل��ب 
يوم��ي وروتين��ي وبعد مرور �س��بع �س��نو�ت 
على �فتتاح ق�س��م �لق�س��طرة �لقلبية ومت 
�إج��ر�ء ق�س��طرة ت�سخي�س��ية وعالجي��ة 
�ىل 10309 مري���ص و159 منظ��م قل��ب 

�بتد�ء م��ن تاري��خ 2006-11-18 حتى 
2013-11-18م.

و�أ�سارت �إىل �هتمام �لوز�رة بتعزيز ودعم 
�لعالق��ة و�لتع��اون م��ع �ملر�ك��ز �لطبي��ة 
و��س��تقطاب  �لقط��اع،  د�خ��ل  �خلا�س��ة 
�لطبي��ة  �لك��و�در  لتدري��ب  ذوي �خل��رة 
�ل��وز�رة وعق��د �لعدي��د م��ن �لر�م��ج  يف 
�لتدريبي��ة و�لندو�ت �لعلمي��ة و�للقاء�ت 
وذلك للتخفيف من معاناة �ملر�س��ى �س��و�ء 

�ملادية �أو �لنف�سية و�جل�سدية.
�إجناز�ت �لق�سطرة

يف  �ل�س��حة  �أ�س��ار  �أخ��ر،  �س��ياق  ويف 
تقريره��ا �إىل �أن��ه و�س��ل �أك��ر ع��دد م��ن 
حاالت �لق�س��طرة �إىل م�ست�س��فيات وز�رة 
ع��دد  بل��غ  حي��ث   2014 ع��ام  �ل�س��حة 
هن��اك  �أن  �إىل  منوه��ا  �حل��االت1،988، 

طري��ق  ع��ن  �الن�س��د�دى  �لقل��ب  ت�س��خم 
�لق�سطرة

و �أ�س��افت �أن��ه مت تو�س��يع جذع �ل�س��ريان 
�لت�س��وهات  و�إغ��الق  �الأي�س��ر  �لتاج��ي 
�خللقي��ة لل�س��ر�ين �لطرفية ع��ن طريق 
�ل�س��ريان  ،و عملي��ات تو�س��يع  �لق�س��طرة 
 Carotid( ل�س��باتي �ل��ذي يغ��ذى �مل��خ�

.)Angioplasty
كذل��ك مت �إج��ر�ء عملي��ات فتح �ل�س��ريان 
�لع�س��دي �لذي يغ��ذى �ليد بعد �ن�س��د�ده 
Brachial Angi - ( كام��ل  )��س��كل 
plasty وتو�س��يع �لعدي��د من �ل�س��ر�ين 
و�ل�س��اق  �لقل��ب  تغ��ذى  �لت��ي  �لتاجي��ة 
و�الأق��د�م، �إىل جانب عملي��ات �إعادة فتح 
�ل�س��ريان �لتاج��ي بع��د ح��دوث �جللط��ة 
�لقلبية مبا�س��رة �أويف حاالت هبوط حاد 

زي��ادة ح��ادة يف ع��دد ح��االت �لق�س��طرة 
�لقلبي��ة خالل ع��ام 2014 عن �س��ابقتها، 

بن�سبة )18.7%(.

عمليات نوعية
ف��ى  �لق�س��طرة  �أق�س��ام  �أن  و�أو�س��حت 
م�ست�س��في �الوروب��ى وجمم��ع �ل�س��فاء مل 
تقت�س��ر عل��ى �إج��ر�ء عمليات �لق�س��طرة 
لل�س��ر�ين �لتاجية و�لطرفية بل �س��جلت 
من��ذ  �لنوعي��ة  �لعملي��ات  م��ن  �لعدي��د 

�فتتاحهما حتى �للحظة.
�الأورط��ي  �ل�س��مام  تو�س��يع  مت  حي��ث 
و�لرئ��وي عن طري��ق �لق�س��طرة ،و�إغالق 
�لثق��وب �خللقية بن حج��ر�ت �لقلب عن 
طري��ق �لق�س��طرة، باالإ�س��افة �إىل ع��الج 

 Primary PCI،(.يف �لدورة �لدموي��ة
.)PCI in Cardiogenic Shock

ونوه��ت �أن��ه مت �إج��ر�ء عملي��ات تو�س��يع 
�ل�س��ريان �لتاج��ي بع��د جر�ح��ة �لقل��ب 
بع��د  وذل��ك  �ل�س��ر�ين  لرتقي��ع  �ملفت��وح 
�ن�س��د�د �الأوردة �لت��ي مت ��ستئ�س��الها من 
�ل�س��اقن وزرعه��ا لل�س��ر�ين �لتاجي��ة يف 
و   ،)PCI for SVG( �لقل��ب  ع�س��لة 
عمليات تركيب �أول منظم ل�سربات �لقلب 
Permanent Cardiac Pac -(
)ICD(ل�س��دمة� maker(و�أجه��زة 
 CRT(( و�أجه��زة تقوية ع�س��لة �لقل��ب

لع�سر�ت �ملر�سى.
�ل�س��حة  وز�رة  م�ست�س��فيات  قام��ت  كم��ا 
طري��ق  ع��ن  �ل�س��رطانية  �الأور�م  بع��الج 
�إغ��الق �ل�س��ر�ين �ملغذي��ة لتل��ك �الأور�م، 
لن�س��بة  تقلي��ل  يف  ي�س��اهم  �ل��ذي  �الأم��ر 
�مل��وت و�لنزي��ف �أثناء �إج��ر�ء �جلر�حة، 
باالإ�س��افة �إىل عملي��ات تفري��غ �ملياه من 
�لغ�ساء �لتيموري للعديد من مر�سى قطاع 
Perica - )���زة مبا يف ذل��ك �الأطف��ال 

.)diocentesis
ور�أت وز�رة �ل�سحة �أن �حلد من حتويالت 
�ل�س��حية  �ملوؤ�س�س��ات  خ��ارج  �لع��الج 
�حلكومية وفق خطط و�سيا�س��ات و��سحة 
ومدرو�س��ة يف جم��ال �لق�س��طرة �لقلبي��ة 
ي�س��اهم ب�س��كل كب��ري يف توف��ري �لنفق��ات 
�لطائلة �لت��ي تهدر من ميز�نية �ل�س��لطة 

�لفل�سطينية.
كما ت�ساهم يف تعزيز �ملوؤ�س�سات �حلكومية 
�لت��ي تق��وم باأج��ر�ء �لق�س��طرة وتدريب 

مقارنًة بالعام الماضي

"الصحة" : زيادة عمليات القسطرة بنسبة 18.7 %  في غزة

"التعليم": نسعى 
لتطبيق مشروع  
الحد األدنى ألجور 

العاملين في 
المدارس الخاصة

غزة-�لر�أي:
�أكد مدير عام �لتعليم �لعام بوز�رة �لرتبية 
و�لتعليم �لعايل  د. حممد �سيام �أن �الإد�رة 
�لعامة للتعليم �لعام ت�سع �للم�سات �الأخرية 
مل�س��روع �حل��د �الأدن��ى الأج��ور �لعامل��ن يف 
ريا���ص �الأطف��ال و �ملد�ر���ص �خلا�س��ة جاء 
ذلك  خالل �ملهرجان �لذي نظمته مديرية 
�لرتبي��ة و�لتعليم بالو�س��طى �حتفاًء بيوم 
�لطفولة �لفل�س��طيني حتت �سعار “�أطفالنا 

 ” … جذورنا 
وب��ن �أن �لق��ر�ر �س��يكون قريبًا عل��ى �أر�ص 
�لو�ق��ع بالتو�فق م��ع �ملوؤ�س�س��ات �لتعليمية 
�خلا�س��ة  الأنن��ا نعتر ر�ح��ة �ملعلم و �ملربي 
�لنف�س��ية و �ملادي��ة ج��زء مهم م��ن �لعملية 

�لرتبوية.
�ل��وز�رة  �هتم��ام  �إىل  د.�س��يام   ولف��ت  

باملد�ر�ص و�ملوؤ�س�سات �لتعليمية �خلا�سة.


