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تحقيق
تريد أن تعمل في مؤسسات الحكومة املقالة في غزة ،أو في الجمعيات الخيرية التابعة
الالزمة
لحركة «حماس»؟ ال داعي ألن تحصل على الدرجة العلمية املطلوبة ،أو تتمتع بالكفاءة
ً
ملمارسة هذا العمل ،بقدر ما هو مهم أن تحصل على شهادة حسن سلوك من أقرب مسجد :أهال
بكم في غزة بإدارة «حماس»

كفاءة الموظف في غزة
يحددها أقرب مسجد!
غزة ـ أمجد ياغي
م�ح�م��د إب��راه �ي��م ،ش ��اب غ� ��زاوي ي�ب�ل��غ من
العمر  25ع��ام��ًا .تخرج م��ن جامعة األزه��ر
ـ �ـ غ ��زة ق �ب��ل ث�ل�اث��ة أع � ��وام ،ف��ي اخ�ت�ص��اص
ال� �خ ��دم ��ة االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة .ع� �ل ��م أن إح� ��دى
الجمعيات الخيرية تحتاج إل��ى «باحث
اجتماعي» ،فظن أن الفرصة قد جاءته وأن
القدر أخيرًا قد ابتسم له ،وسيحصل على
وظيفة في مجال اختصاصه ،وخصوصًا
في ظل الظروف االقتصادية التي يعانيها.
ذه � ��ب م �ح �م��د ف� ��ي ال� �ص� �ب ��اح ال� �ب ��اك ��ر إل ��ى
م ��رك ��ز ال �ج �م �ع �ي��ة ب �ك��ام��ل أن ��اق� �ت ��ه ،وس ��أل
ع ��ن م�ك�ت��ب ال �ت��وظ �ي��ف ،وع � ّ�ب ��أ ورق� ��ة طلب
ال�ع�م��ل ق�ب��ل ال��دخ��ول ل�ل�م�ق��اب�ل��ة امل �ب��اش��رة.
ف��ي ب��داي��ة املقابلة ط��رح عليه ع��دة أسئلة،
منها مؤهالته العلمية وخبراته العملية
واملعلومات الشخصية ،قبل أن يفاجأ في
س��ؤال ج��رى التشديد عليه :م��ا ه��و أق��رب
مسجد ل�ب�ي�ت��ك؟ اس�ت�ف�س��ر محمد ع��ن ه��ذا
ال �س��ؤال ال �غ��ري��ب ،ف �ج��اءه ال� � ّ
�رد :ك��ي نسأل
عنك أسرة املسجد.
أخ �ب��ره��م م�ح�م��د ع��ن أق� ��رب م�س�ج��د وع��اد
إل��ى بيته وعالمة اليأس على وجهه .قال
ل�ـ«األخ�ب��ار» إن��ه ل��م يحصل على الوظيفة
ألنه ليس على عالقة مع أحد في املساجد،
وأنه يقبل عليها للصالة فقط ،موضحًا أن
سؤال الجمعية كان ضروريًا لها ،ألن من
يريد الحصول على الوظيفة لديها ،عليه
أن يكون من امللتزمني الدائمني في ارتياد
املساجد.
ال يختلف ح��ال رش ��اد زي�ن�ه��م ع��ن محمد
ك �ث �ي �رًا .رش� ��اد ت �ق��دم ل�ط�ل��ب وظ�ي�ف��ة منتج
إذاع� � � � ��ي ف � ��ي ق� �س ��م امل� ��ون � �ت� ��اج ف � ��ي إذاع � � ��ة
األق� �ص ��ى .وأي� �ض ��ًا ف��وج��ئ أث� �ن ��اء تعبئته
طلب التوظيف أن يكتب اسم ومكان أقرب

صواريخ على أشكول

أع �ل �ن��ت م � �ص ��ادر إع�ل ُ�ام� �ي ��ة إس��رائ �ي �ل �ي��ة
س� �ق ��وط ص� ��اروخ�ي��ن أط� �ل� �ق ��ا م� ��ن ق �ط��اع
غ��زة باتجاه النقب الغربي جنوب الدولة
العبرية.
وقالت صحيفة «هآرتس» اإلسرائيلية إن
الصاروخني سقطا في املجلس اإلقليمي
في اشكول بالنقب الغربي دون أن يبلغ

عن إصابات أو أضرار.
من جهة ثانية ،فتحت السلطات املصرية
م�ع�ب��ر رف��ح ال �ب��ري أم��س ج��زئ�ي��ًا ول�ف�ئ��ات
محدودة ،محصورة بأصحاب اإلقامات
وح �م �ل��ة ال � �ج� ��وازات األج �ن �ب �ي��ة وامل��رض��ى
حاملي التحويالت الطبية فقط.
(األخبار)

مسجد لبيته .ورغم أنهم في اإلذاعة قدروا
كفاءته في العمل ،لكن سؤال املسجد كان
شرطًا أساسيًا للعمل في إذاعة األقصى.
يقول رشاد لـ«األخبار» إن «أسرة املساجد
ف ��ي غ � ��زة أص �ب �ح��ت م �ث��ل امل � �خ� ��اب� ��رات ف��ي
ً
عملها قديمًا ،أي إنها ّ
تقدم تقريرًا كامال

ع��ن ك��ل ش�خ��ص ف��ي م�ن�ط�ق�ت�ه��ا» ،مضيفًا
أن «امل�س��اج��د ه��ي أم��اك��ن تجمع املسلمني
ل�ع�ب��ادة ال�ل��ه ،ال لتقديم ت�ق��اري��ر كاملة عن
الناس».
م � ��ا ح� �ص ��ل م � ��ع رض � � ��ا أح � �م� ��د ي �خ �ت �ل��ف
ً
ق �ل �ي�لا ع ��ن م�ح�م��د ورش� � ��اد .رض ��ا ش��اب

أداء الصالة في املسجد أهم معيار ملن يريد الحصول على وظيفة (محمد عبد ــ أ ف ب)
ف��ي ال � �ـ ٢٤م��ن ع �م��ره ،ت �خ��رج م��ن جامعة
القدس املفتوحة في اختصاص اإلدارة
واالقتصاد قبل عامني .ومنذ ذلك الوقت
وه��و يبحث ع��ن عمل ،األم��ر ال��ذي دفعه
ل�ل�ج��وء ألح ��د ج �ي��ران��ه ،ال ��ذي ي�ع�م��ل في
مقر رئاسة الوزراء ملساعدته في التقدم

لطلب وظ�ي�ف��ة ح�ك��وم�ي��ة .غ�ي��ر أن ال�ج��ار
س��أل��ه إذا ك��ان ملتزمًا َ
أداء ص�ل��وات��ه في
املسجدّ ،
فرد عليه رضا بأنه يصلي في
بيته ،فأخبره أنه إذا أراد أن يحصل على
الوظيفة ،فعليه االلتزام في أقرب مسجد
له ،وأن يكون على عالقة دائمًا مع أسرة

استئناف المفاوضات اإلسرائيلية ـ الفلسطينية في المــه
صحيح أن وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك��ي،
ج ��ون ك �ي��ري ،ل�ع��ب ف��ي ال��وق��ت ال�ض��ائ��ع،
ورف � ��ض أن ي� �غ ��ادر امل�ن �ط �ق��ة ق �ب��ل إع�ل�ان
إن �ج��از م��ا لجهة اس�ت�ئ�ن��اف امل�ف��اوض��ات
الفلسطينية اإلسرائيلية ،وهو ما حصل
ً
فعال ف��ي رحلته ال�س��ادس��ة إل��ى املنطقة،
غ�ي��ر أن ��ه ك��ل ي ��وم ت �ص��در ع�ق�ب��ات تحول
دون حصول أي لقاء بهذا الغرض.
وبعدما تأكد أن لقاء كبير املفاوضني
الفلسطينيني ،صائب عريقات ،بوزير
ال�ع��دل االس��رائ�ي�ل�ي��ة تسيبي ليفني في
ّ
واش �ن �ط��ن ،ق��د ع��ل��ق ألج ��ل غ �ي��ر مسمى
ب�س�ب��ب ع��دم وج ��ود م��رج�ع�ي��ة واض �ح��ة،
أع� �ل ��ن ح � ��زب «ال� �ب� �ي ��ت ال � �ي � �ه� ��ودي» ،أن��ه
سيعلق مشاركته في حكومة بنيامني
نتنياهو االئ�ت�لاف�ي��ة ،إذا واف ��ق األخ�ي��ر
ع�ل��ى تجميد االس�ت�ي�ط��ان ،وه��و مطلب
أس� ��اس� ��ي ل �ل �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ك� ��ي ي �ق �ب �ل��وا
باستئناف املفاوضات.
وق ��ال رئ�ي��س ح��زب «ال�ب�ي��ت ال�ي�ه��ودي»
ال�ي�م�ي�ن��ي ب��زع��ام��ة ن�ف�ت��ال��ي ب �ي �ن��ت ،إن��ه
س �ي �ن �س �ح��ب م ��ن االئ � �ت �ل�اف ال �ح �ك��وم��ي
إذا م ��ا ق� ��ررت ال �ح �ك��وم��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة
تجميد االستيطان في الضفة الغربية.

وجاء هذا القرار الذي سربته صحيفة
«م� � �ع � ��اري � ��ف» ال� �ع� �ب ��ري ��ة ف � ��ي اج� �ت� �م ��اع
مغلق لقيادة الحزب ،مع االتفاق على
ب �ق��اء ه ��ذا ال� �ق ��رار داخ� ��ل ال �ح��زب وع��دم
ال �ت �ص��ري��ح ب ��ه ب �ش �ك��ل ع �ل �ن��ي ل��وس��ائ��ل
اإلعالم.
وك � � ��ان ن �ف �ت ��ال ��ي ب� �ي� �ن ��ت ،ال � � ��ذي ي �ش �غ��ل
م �ن �ص��ب وزي� ��ر االق �ت �ص��اد ف ��ي ح�ك��وم��ة
نتنياهو ،ق��د س��ارع م�ن��ذ إع�ل�ان كيري
اس �ت �ئ �ن��اف امل �ف��اوض��ات ف��ي واش �ن �ط��ن،
إل��ى رف��ض تجميد االس�ت�ي�ط��ان وكذلك
تقسيم القدس املحتلة ،وهذا ما صرح
ب� ��ه وزراء آخ � � ��رون م� ��ن ن �ف ��س ال �ح ��زب
وكذلك من كتلة «الليكود بيتنا».
وط��ال��ب ن�ف�ت��ال��ي ب�ي�ن��ت ب�ت�س��ري��ع ط��رح
مشروع قانون على الكنيست يلزم أي
حكومة اسرائيلية بعرض أي اتفاقية
م��ع ال �ج��ان��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ل�لاس�ت�ف�ت��اء
الشعبي ،ووضع سقف زمني  3أشهر،
إلق � ��راره ف��ي ال�ك�ن�ي�س��ت ل�ي��س ب��ال �ق��راء ة
األولى ،بل بالقراء ة الثالثة كي يستبق
ال � �ت ��وص ��ل ال� � ��ى ات� �ف ��اق� �ي ��ة إن ت� �ج ��ددت
املفاوضات وفقًا للعديد من املعطيات.
م � � ��ن ج � �ه � �ت � ��ه ،أك � � � ��د رئ � � �ي� � ��س ال � � � � � ��وزراء

االس ��رائ� �ي� �ل ��ي ب �ن �ي��ام�ي�ن ن �ت �ن �ي��اه��و ان
اسرائيل مستعدة لبدء املفاوضات مع
الفلسطينيني اآلن.
واض ��اف ،خ�لال لقائه وزي��ر الخارجية
ال �ي��اب��ان��ي ف��وم �ي��و ك�ي�ش�ي��دا ف��ي مكتبه
ف��ي ال �ق��دس امل�ح�ت�ل��ة« :ن �ح��ن ن��رغ��ب في
أن ن � ��رى ال � �س �ل�ام ي� �ع � ّ�م ب �ي�ن إس ��رائ �ي ��ل
وال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين .آم� ��ل أن ن �ش �ه��د ب��دء
م � �ح ��ادث ��ات ال � �س�ل��ام ف� ��ي وق � ��ت ق ��ري ��ب؛
ف��ري �ق �ن��ا ج ��اه ��ز ل �ق ��د ك �ن ��ا دائ � �م� ��ًا ع�ل��ى
استعداد».
وأع� ��رب ال��رئ �ي��س اإلس��رائ �ي �ل��ي شمعون
ب�ي��ري��ز ع��ن دع��م إس��رائ �ي��ل ل�ف�ك��رة إج��راء
اس �ت �ف �ت��اء ح ��ول أي ات �ف ��اق م�ح�ت�م��ل مع
الفلسطينيني.
ونقل راديو «صوت إسرائيل» عن بيريز
قوله إنه ال يخشى من إجراء أي استفتاء
عام في حال التوصل إلى تسوية إلنهاء
الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ،مشيرًا
إل��ى أن��ه ي��ؤم��ن ب��أن ال �س��واد األع �ظ��م من
اإلسرائيليني يؤيد السالم.
هذا ،وأفاد استطالع للرأي أجراه معهد
«ديالوغ» على عينة تمثيلية مؤلفة من
 511شخصًا ،بأن غالبية اإلسرائيليني

يدعمون اتفاق سالم مع الفلسطينيني
في إطار استفتاء.
وب� �ح� �س ��ب االس � �ت � �ط �ل�اع ال � � ��ذي ن �ش��رت��ه
صحيفة «هآرتس» ،فإن نحو  55في املئة
من اإلسرائيليني يدعمون اتفاق سالم
يتوصل إليه رئيس الوزراء اإلسرائيلي
مقابل  25في املئة يعارضونه ،بينما لم
يقرر  20في املئة منهم بعد.
ومن بني املؤيدين التفاق سالم ،قال 39
في املئة إنهم سيدعمون أي اتفاق سالم
يقترحه نتنياهو ،فيما قال  16في املئة
إنهم سيدعمونه على األرجح.
على الجانب الفلسطيني ،قالت مصادر
فلسطينية مطلعة إن امل��وع��د املفترض
ل�ل�ق��اء ك�ب�ي��رة امل�ف��اوض�ين اإلسرائيليني
ت �س �ي �ب��ي ل �ي �ف �ن��ي وك� �ب� �ي ��ر امل� �ف ��اوض�ي�ن
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ص ��ائ ��ب ع ��ري� �ق ��ات ف��ي
واشنطن تأجل إلى وقت غير معروف.
وبحسب امل �ص��ادر ،ف��إن سبب التأجيل
هو العقبات التي ال تزال تقف في طريق
املفاوضات املجمدة منذ ثالث سنوات.
وكان يفترض أن يلتقي عريقات ليفني
ب ��داي ��ة األس� �ب ��وع امل �ق �ب��ل ،ب�غ�ي��ة ت�ح��دي��د
جدول أعمال املفاوضات.

