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تجريبي

اختراق في ملفين للمصالحة ولقاء وشيك بين عباس وهنية

الجمعة، ٢٩ ديسمبر/ كانون األول ٢٠١٧ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

غزة - فتحي صبّاح , القاھرة - «الحیاة» 

في مؤشر إلى جدية المساعي الفلسطینیة لتحقیق انفراجة في المصالحة الوطنیة،
علمت «الحیاة» أن حركتي «فتح و «حماس» اتفقتا على عقد لقاء بین قیادتْیھما بحضور

الرئیس محمود عباس ورئیس المكتب السیاسي لـ «حماس» إسماعیل ھنیة، وأن
اختراقاً ُسّجل في اثنین من ملفات المصالحة المتعثرة.

وعكست ھذه األجواء تصريحات للرئیس الفلسطیني أمس، أثناء استقباله في رام �
السفیر المصري سامي مراد لمناسبة انتھاء مھمات عمله في األراضي الفلسطینیة، إذ

أكد أن تحقیق الوحدة الفلسطینیة «مصلحة وطنیة علیا»، وقال: «سنذھب إلى المصالحة
وننجزھا لمواجھة الظروف الدقیقة التي تمر بھا القضیة الفلسطینیة».

وكشفت مصادر فلسطینیة موثوقة لـ «الحیاة» أن رئیس «حماس» في قطاع غزة يحیى
السنوار اتفق مع عضو اللجنة المركزية ومسؤول العالقات الوطنیة في حركة «فتح» عزام

األحمد، على عقد اجتماع بحضور عباس وھنیة لدفع المصالحة وحل القضايا والملفات
الشائكة. ورجحت أن ُيعقد االجتماع في القاھرة برعاية مصرية مباشرة وحثیثة، من دون

تحديد موعد لذلك.
كما كشفت المصادر تحقیق اختراق طفیف في ملفْي الموظفین والكھرباء، مشیرة إلى أن

رئیس الحكومة الفلسطینیة، رئیس اللجنة اإلدارية القانونیة المكلّفة النظر في ملف
موظفي «حماس» رامي الحمدهللا، أصدر قراراً بضم الرئیس السابق لديوان الموظفین
العام رئیس ديوان الرقابة اإلدارية والمالیة في القطاع حالیاً محمد الرقب، إلى اللجنة.

يعني ذلك أن الحمدهللا وافق جزئیاً على مطلب لـ «حماس» التي تطالب بضم ثالثة خبراء
يمثلونھا إلى اللجنة وفقاً التفاق المصالحة في القاھرة، وھم وكیل وزارة المال في غزة

يوسف الكیالي، ورئیس ديوان الموظفین العام الحالي محمد عابد، والرقب.
كما كشفت المصادر أن الحمد هللا وافق على الطلب من سلطات االحتالل اإلسرائیلي

إعادة توصیل 50 میغاواط من التیار الكھربائي إلى القطاع كانت الحكومة طلبت قطعھا قبل
مسبقاً ثمنھا البالغ 10 ماليین شیكل شھرياً. وكانت المصالحة تعثرت مطلع الشھر نظراًثمانیة أشھر، لترتفع إلى 120 میغاواط، شرط أن تدفع شركة توزيع الكھرباء في القطاع

لعدم دفع حكومة التوافق رواتب موظفي حكومة «حماس» السابقة، وعدم إلغاء العقوبات
المفروضة على ملیوني فلسطیني في القطاع يعیشون في ظروف مأسوية وفي ظل
أزمات متفاقمة تشمل الكھرباء ومیاه الشرب والعالج الطبي والفقر والبطالة والحسوم

على رواتب موظفي السلطة الفلسطینیة.
ف ف ف ف ف
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ووفق المصادر، فإن الحكومة رفضت دفع رواتب موظفي حكومة «حماس» ورفع العقوبات
عن القطاع رداً على عدم تسلیم الحركة أموال الضرائب والرسوم التي تجمعھا الوزارات

والھیئات الحكومیة التي يديرھا ويقودھا الوكالء المنتمون للحركة.
وقالت المصادر إن السنوار والكیالي أبلغا «اللجنة الوطنیة لمتابعة إنجاز المصالحة»

(ُشكلت مطلع الشھر بمشاركة ممثلین عن معظم الفصائل، باستثناء فتح وحماس)، إن
وكیل وزارة المال في حكومة التوافق فريد غنّام رفض استالم أموال الجباية بدعوى أن
عباس «أعفى بمرسوم رئاسي (عقب االنقسام) سكان القطاع من الضرائب والرسوم

المفروضة علیھم وفقاً للقانون».
وأضافت أن السنوار استعرض مع أعضاء «لجنة إنجاز المصالحة» بحضور أعضاء اللجنة
التي شكلتھا «حماس» لتسلیم الحكومة وتمكینھا، كلَّ الخطوات والقرارات واإلجراءات

التي اتخذتھا الحركة في ھذا الخصوص، كما أبدى استعداد الحركة ولجنة التسلیم للتعاون
التام مع لجنة المتابعة، التي تحظى بدعم مصر، وتتحفظ «فتح» على تشكیلھا ولو تطلب

األمر «استجواب اللجنة وأعضائھا» في إطار دفع المصالحة.
وفي القاھرة، اجتمع األحمد مساء األربعاء الماضي مع مسؤولین مصريین مكلفین متابعة
تنفیذ اتفاق المصالحة، وناقش معھم المضي قدماً في خطوات تنفیذ االتفاق بكل بنوده

وإنھاء االنقسام.
وأوضح في تصريحات أمس، أنه استعرض مع المسؤولین المصريین العقبات والعراقیل

التي تعیق تنفیذ االتفاق. وكشف أنه كان على اتصال مع «حماس» أثناء وجوده في مصر
لتذلیل المصاعب والعقبات كافة أمام مسیرة إنھاء االنقسام، مؤكداً «ضرورة االلتزام الكامل
بتنفیذه (االتفاق) نصاً وروحاً، وبشكل دقیق وأمین، خصوصاً في ھذه المرحلة التي تواجه

فیھا القضیة والشعب الفلسطیني تحديات وأخطاراً عدة».

 
 


