16

االثنين  27تشرين األول  2014العدد 2429

العالم

مصر

رب ضارة تنفع إلنشاء «منطقة عازلة» مع غزة
تحول سيناء إلى مدن أشباح ...وفرض حالة الطوارئ ال يقلق أهلها
«الطوارئ» ّ
باتت المذبحة األخيرة في سيناء سببًا
مالئمًا للسعي إلى تنفيذ عملية
إخالء في منطقة الشريط الحدودي
الفاصل بين مصر وغزة من سكانها،
بعدما كانت مجرد «عرض إغرائي»
ق ـبــل ال ـع ـم ـل ـيــات األخـ ـي ــرة ال ـت ــي أودت
ب ـثــاثــن ج ـنــديــا م ـص ــري ــا ،كـ ــان هـنــاك
ح ـ ـ ــدي ـ ـ ــث فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاء وص ـ ـ ـ ـ ــل إل ـ ــى
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ت ـف ــاص ـي ــل بـ ـش ــأن ــه ،وه ــو
عروض وإغراءات للقاطنني من أهالي
ش ـمــال سـيـنــاء عـلــى ال ـح ــدود م ــع رفــح
الفلسطينية مــن أج ــل إخ ــاء بيوتهم
تمهيدًا إلقامة منطقة عازلة ،وآنذاك لم
يمكن التعاطي مع تلك األنباء رسميًا
ألنه لم تجر االستجابة مع العروض.
وي ـب ــدو ب ـعــد ال ـ ـقـ ــرارات ال ـك ـب ـيــرة الـتــي
ح ـم ـل ـت ـهــا الـ ـنـ ـب ــرة ال ـع ــال ـي ــة ل ـلــرئ ـيــس
املـ ـص ــري ،ع ـبــد ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي ،أن
األي ـ ـ ـ ــام امل ـق ـب ـل ــة س ـ ــوف ت ـش ـه ــد إق ــام ــة
منطقة عازلة على الشريط الحدودي
الفاصل بني األراضي املصرية وغزة إن
باإلجبار أو الترغيب .وذكرت مصادر
أمنية أن هــذا الشريط قد يصل عمقه
مــن  500متر إلــى  ،1500وال ـهــدف منه
كشف االتجاه االستراتيجي ،الشمالي
ال ـش ــرق ــي ،أمـ ــام الـ ـق ــوات امل ـس ــؤول ــة عن
تــأمــن الـ ـح ــدود إلح ـب ــاط أي مـحــاولــة
للتسلل.
وأوضـحــت املـصــادر نفسها أن الهيئة
ال ـه ـنــدس ـيــة ل ـل ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة س ــوف
تبدأ بتنفيذ تكليفات السيسي بإقامة
امل ـن ـط ـقــة الـ ـع ــازل ــة ع ـل ــى طـ ــول  14كـلــم
(م ـس ــاف ــة الـ ـح ــدود ب ــن م ـصــر وغ ـ ــزة)،
مشددة على «اتخاذ إجــراءات صارمة
ف ـ ــى الـ ـتـ ـع ــام ــل عـ ـل ــى األرض م ـ ــع أي
اع ـت ــداءات هــدفـهــا مـنــع إخ ــاء املنطقة
الحدودية».
وفي سبيل إقناع السكان باإلخالء ،أفاد
سكرتير رئـيــس مــديـنــة رف ــح املصرية
ورئ ـيــس لجنة تلقي طـلـبــات اإلخ ــاء،
ع ـبــد الـحـمـيــد ال ـح ـب ـشــي ،ب ــأن اللجنة
الـ ـخ ــاص ــة ب ـت ـل ـقــي طـ ـلـ ـب ــات ت ـعــويــض
أصـحــاب املـســاكــن املـقــرر إخــاؤهــا «ال
تزال تتواصل مع القاطنني لتعويضهم
مــال ـيــا أو تـسـلـيـمـهــم أراض ـ ــي بــدي ـلــة».

القوات المسلحة تنوي إقامة المنطقة العازلة على طول  14كلم هي الحدود بين مصر وغزة (آي بي ايه)

وذكــر الحبشي لـ«األخبار» أن اللجنة
التي بدأت أعمالها ،صباح أمس ،تلقت
ً
نحو  200طلب من إجمالي  680منزال
ت ـقــع ف ــي ن ـطــاق 1500م ع ـلــى ال ـحــدود
م ــع غـ ــزة ،وط ـل ـبــت ال ـس ـل ـطــات األمـنـيــة
إخــاء هــا نظرًا إلــى «تعرض قاطنيها
ملخاطر ألنها في نطاق تحركات أمنية
وعمليات هدم أنفاق».
أما املواطنون ،فيرون أن إخالء بيوتهم
«ق ــرار ظــالــم بحق كــل الــذيــن يعيشون
في سيناء ،وليس الشريط الحدودي
ف ـقــط» ،ويـنـفــون صـحــة تـجــاوبـهــم مع

ال ـق ــرار .وغ ــزت شــائـعــات كـثـيــرة سيناء
خ ــال ال ـيــومــن امل ــاض ـي ــن ،خالصتها
أن الـ ــدولـ ــة ت ـس ـت ـغــل امل ــوق ــف لـتـطـبـيــق
خ ـطــط س ـبــق أن أعـ ــدت ل ـهــا ،ك ـمــا أنـكــر
أه ــال ــي س ـي ـنــاء حــديــث مـجـلــس مــديـنــة
رفح عن تلقيه  200طلب من املواطنني
إلخالء منازلهم ،نافني وجود «عمليات
تــوطــن للفلسطينيني ،ألن الـعــائــات
الفلسطينية شمال سيناء مقيمة منذ
عام  1948بعدما هجرت من أراضيها».
ويرى آخرون أن قرار اإلخالء ظلم فوق
ظلم آخــر كانوا يعيشونه ،إذ إن املــادة

تتحدث محافظة
رفح عن تلقيها طلبات
لإلخالء ،فيما ينكر
المواطنون ذلك

الثالثة من القرار 203لسنة  2012تمنع
تملك األرض واملباني في تلك املناطق،
وهذا القرار اعتبره السيناويون رفضًا
م ــن ال ــدول ــة ب ــاالع ـت ــراف بـهــم مـنــذ ذلــك
الوقت.
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد فـ ـ ــرض ح ـظ ــر ال ـت ـج ــوال
وحالة الطوارئ ،ليس فيهما أي جديد
كـمــا ي ـقــول امل ــواط ـن ــون ،وخ ــاص ــة أنـهــم
ي ـع ـي ـشــون «ح ـظ ــر الـ ـتـ ـج ــوال ال ـف ـع ـلــي»
منذ عام تقريبًا ،فيما تنال اإلجــراءات
األمنية من قوت أرزاقهم في قرى ومدن
ً
رف ــح وال ـع ــري ــش .ف ـب ــدال م ــن أن تنجح
خ ـطــة ال ـج ـيــش امل ـص ــري ف ــي «م ـحــاربــة
اإلره ـ ـ ــاب» ،فــإنـهــا تـتـسـبــب ف ــي ان ـعــدام
«ف ــرص الـحـيــاة اآلدم ـي ــة» لـلـشـبــاب في
سيناء ،وتبقيهم سجناء بيوتهم.
وال يـ ـنـ ـك ــر ال ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــاويـ ــون أنـ ـ ـ ــه م ـنــذ
ثـ ــاث سـ ـن ــوات ت ـس ـعــى م ــا يـسـمــونـهــا
«ال ـج ـمــاعــات الـتـكـفـيــريــة م ــن أص ـحــاب
الـ ــرايـ ــات ال ـ ـسـ ــود» إلـ ــى فـ ــرض قــوانــن
ّ
ّ
«ال ـب ـق ــاء ل ــأق ــوى» ،ف ـظــلــت ت ـط ــارد كــل
ّ
الــراف ـضــن لــوجــودهــم إل ــى ح ــد الـقـتــل،
لكنهم ال يـخـفــون شـعــورهــم بــاملــأســاة
بسبب «مداهمات الجيش التي أودت
ب ـ ــأرواح أب ــري ــاء م ــن امل ــدن ـي ــن» .وكــذلــك
لــم تسع الــدولــة إلــى تحسني الخدمات
ألهالي سيناء وتقوية صمودهم ،وفق
ما يؤكدون.
أما الكمني األخير في «كرم القواديس»
ب ــن ال ـع ــري ــش وال ـش ـي ــخ زويـ ـ ــد ،ف ـكــان
بوابة ألزمــة جديدة .يقول أحد شيوخ
القبائل ويدعى عبد الهادي إن «الكمني
ّ
ّ
واستمر
متعدد املــراحــل،
كــان هجومًا
نحو عشرين دقيقة على حاجز أمني
يشرف على تقاطع أربع طرق فرعية».
ويضيف لــ«األخـبــار»« :ظلت األسلحة
النارية املتطورة وقذائف الهاون ّ
تدوي
في سماء جنوب الشيخ زويد ما جعل
أهــالــي املناطق املـجــاورة يبيتون ليلة
ّ
مأساوية ،وخاصة أن عمليات املداهمة
التي نفذتها عناصر التأمني ،التابعة
ل ـ ـقـ ــوات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،بـ ـ ــدأت ال ـت ـف ـت ـيــش
والبحث عن الفاعلني الحقيقيني لهذه
املذبحة بني بيوت األهــالــي!» .من هنا،
ّ
ّ
ال يرى عبد الهادي أن الحل هو تهجير
املــواطـنــن مــنّ أراضـيـهــم وممتلكاتهم،
«بل يجب ضخ املزيد من االستثمارات،
والـتـ ّ
ـوســع فــي العمران الحقيقي حتى
ينشغل الشباب في مشروعات قومية
وال يشاركوا ،عن رغبة أو ترهيب ،في
تخريب سيناء أكثر من ذلك».

تقرير

القطاع يدفع مجددًا ضريبة جواره مصر
أخافت أصوات الصواريخ التجريبية
التي كانت تطلقها المقاومة صوب
بحر غزة ،يوم أمس ،مواطني القطاع
الذين لم ينسوا صدى الحرب األخيرة،
فيما لم تبدد هذه الصواريخ غيوم
«االتهامات المصرية» بعد مقتل
عشرات الجنود في «الجارة سيناء»

غزة ـ سناء كمال
لم تنته التحقيقات املصرية الرسمية
بعد ملعرفة هوية «اإلرهــابـيــن» الذين
املصريني
ارتكبوا مجزرة بحق الجنود ُ
فــي شبه جــزيــرة سـيـنــاء ،حتى أبلغت
«ح ـ ـم ـ ــاس» رسـ ــالـ ــة شـ ــديـ ــدة ال ـل ـه ـجــة
م ـف ــاده ــا أن ال ـق ــاه ــرة تـشـتـبــه رسـمـيــا
ب ـض ـلــوع ع ـنــاصــر م ــن غ ــزة ف ــي تنفيذ
الهجوم .ونقلت مصادر أمنية مصرية
لـ«األخبار» أن املسؤولني هناك أبلغوا
«ح ـمــاس» نيتهم تنفيذ عــدة خطوات
«ل ـل ـق ـب ــض ع ـل ــى املـ ـت ــورط ــن فـ ــي ه ــذه
املجزرة» .وحاملا أعلنت حالة الطوارئ
في سيناء ،بــدأت أصابع االتهام التي
يرفعها اإلعالم املصري تتجه إلى غزة،
وســرعــان مــا أغـلـقــت مـصــر معبر رفــح
البري «حتى إشعار آخــر» .وهــذه املرة

زاد على «اإلج ــراءات العقابية» تأجيل
املفاوضات غير املباشرة بني االحتالل
وامل ـق ــاوم ــة ،وكـ ــان م ـق ــررا ب ــدء جولتها
الجديدة اليوم في القاهرة ،وأيضًا «إلى
أجــل غير مسمى» ،مــع محاولة بعض
املسؤولني الفلسطينيني تخفيف وقع
التأجيل ،والقول إنه لن يتعدى شهرا.
وبينما كان الغزيون يتداولون األخبار
عن إغالق املعبر وتأجيل التفاوض غير
امل ـبــاشــر ،أخــافـتـهــم أصـ ــوات انـفـجــارات
كبيرة ،تبني الحقا أنها تجارب إلطالق
صواريخ أجرتها املقاومة صوب البحر،
وهو ما أشار إليه املتحدث باسم جيش
االحتالل ،قائال إنها املرة السادسة التي
تـجــري فيها «حـمــاس» تجربة إلطــاق
صــواريــخ بــاتـجــاه الـبـحــر .لكن أكـثــر ما
يثير مـخــاوف الغزيني مــا سمعوه من
الرئيس املصري ،عبد الفتاح السيسي،

ع ــن «ح ــل حـ ــازم ع ـلــى الـ ـح ــدود» جــرى
الحديث عن أنه «منطقة عازلة بني رفح
املصرية والفلسطينية».
مصدر مسؤول في «حماس» قال بدوره
إنه يستحيل أن يكون ألي أحد من غزة
عالقة بهذه املجزرةّ .
وقدر املصدر الذي
رفــض ذكــر اسـمــه أن «الـقــاهــرة تحاول
أن تـخــرج نفسها مــن امللعب الداخلي
بـ ـ ــزج غـ ـ ــزة فـ ــي كـ ــل صـ ـغـ ـي ــرة وك ـب ـي ــرة
نــات ـجــة م ــن ت ـق ـص ـيــرات أم ـن ـيــة ت ـطــاول
جنودها» .ويضيف لـ«األخبار»« :منذ
اللحظة األولى لإلعالن عن املجزرة كنا
نـعــي جـيــدا أن ــه ستتهم غـ ــزة ...حماس
ال ت ـس ـع ــى ب ـع ــدم ــا ج ـ ــرى فـ ــي ال ـح ــرب
األخيرة إلى التدخل في شؤون مصر،
والتحقيقات ستثبت ذلك».
ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـحـ ــو م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،أك ـ ـ ـ ــد م ـ ـسـ ــؤول
الـ ـع ــاق ــات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فـ ــي «ال ـج ـه ــاد

اإلسالمي» ،خالد البطش ،أن «املستفيد
األول واألخـ ـي ــر م ــن ه ــذه املـ ـج ــزرة هو
مــن تـحــدث فــي مــؤتـمــر هرتسيليا عن
ضـ ــرورة إش ـغــال الـجـيــش امل ـصــري في
الـ ـص ــراع ــات ك ـم ــا الـ ـح ــال م ــع الـجـيــش
ال ـ ـسـ ــوري» ،ف ــي إش ـ ــارة إل ــى إســرائ ـيــل.
ورفض البطش ،في حديث لـ«األخبار»،
ال ـ ــزج بــال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي هــذا
«الحادث املأساوي».
م ـ ـك ـ ـتـ ــب رئ ـ ـ ــاس ـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة ل ـ ـ ــم ي ـك ــن
بـعـيـدًا ،فـقــد أك ــدت م ـصــادر مـقــربــة منه
لــ«األخـبــار» أن تقدير رئيس السلطة،
مـحـمــود ع ـبــاس ،ال يستبعد أن تكون
«عناصر مــن غــزة ســاعــدت اإلرهابيني
لــوجـسـتـيــا» ،مـسـتــدركــة« :نستبعد أي
دور لحماس ،لكن هناك عناصر تابعة
للسلفية ال ـج ـهــاديــة ،وال يـمـكــن ألحــد
إنكار وجودهم في غزة».

