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األربعاء  29تشرين األول  2014العدد 2431

العالم

سيناء منطقة عازلة بين رفح المصرية والفلسطينية صارت قيد التنفيذ مع ممر مائي بعمق  20مترًا إلنهاء «كابوس األنفاق».
مطلب ملح لحاجات «األمن القومي المصري» ،لكنه كان وبا ًال على أهل المنطقة الذين ُمنحوا ساعات معدودة لإلخالء حتى
 300متر كمرحلة أولى ،وهدية مجانية تجنيها إسرائيل لمنع تدفق السالح ،والعنوان محاربة «اإلرهاب» الصادر من غزة ،فيما
تعجّ الصحراء بمئات المسلحين!

إخالء حدود رفح:

ّنفذوا ثم
ناقشوا
القاهرة ــ أحمد جمال الدين،
سيناء ــ محمد سالم

لــم تـعــد املـنـطـقــة ال ـعــازلــة عـلــى ال ـحــدود
املصرية ـ الفلسطينية مجرد مقترح أو
توعد ،فهي دخلت طور التطبيق الفعلي
بعد إخـطــار مــن يقطن منطقة الشريط
ال ـحــدودي مــن السيناويني ،بعمق 300
م ـتــر ،ب ـض ــرورة إخـ ــاء مـســاكـنـهــم على
ط ــول الـشــريــط ال ـح ــدودي مــع غ ــزة .ولــم
تمهل السلطات العسكرية السكان هناك

المرحلة األولى إجبار األهالي
على النزوح من  300متر خالل
ساعات ...ومخطط لخندق مائي
ســوى مهلة تنتهي فــي تـمــام التاسعة
من صباح اليوم ،بعدما أبلغتهم قرارها
م ـســاء أمـ ــس ،وإال سـتـســوي ال ـجــرافــات
الـعـسـكــريــة مـنــازلـهــم ب ـ ــاألرض عـلــى ما
فيها من أثاث.
القرار الذي نقله قائد املنطقة العسكرية
ل ـش ـم ــال س ـي ـن ــاء ،ال ـ ـلـ ــواء م ـح ـم ــود عبد
الـلـطـيــف ،ن ــزل كالصاعقة عـلــى رؤوس
الـسـكــان ،فانتشرت حــالــة مــن الفوضى
ب ــن األه ــال ــي ف ــي رفـ ــح امل ـص ــري ــة ،إذ ال

توجد فرصة للتردد أو االعـتــراض ،ألن
«ال ـق ــرار عـسـكــري وال رجـعــة ف ـيــه»ّ ،
ورد
الفعل على االحـتـجــاج سيكون «رادع ــا
وشديدًا».
وت ــأت ــي مـســافــة ال ـ ـ ــ 300مـتــر ف ــي خـطــوة
أول ـ ــى واخ ـت ـب ــاري ــة ل ـل ـخ ـطــة ،ك ـمــا يفيد
رئيس مجلس مدينة رفح ،اللواء محمد
ال ـس ـع ــدن ــي ،ال ـ ــذي أكـ ــد لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن
املرحلة األولــى في الترحيل ستبدأ من
ه ــذه امل ـســافــة «وع ـل ــى ال ـس ـكــان اإلخ ــاء
ف ـ ــورًا» .وذك ــر الـسـعــدنــي أن ــه سيصرف
مبلغ  300جنيه شهريًا (نحو  44دوالرًا
أميركيًا) ،ملدة  3شهور ،لكل أسرة كبدل
إي ـج ــار ف ــي أي م ـك ــان بـعـيــد ع ــن أمــاكــن
ال ـه ــدم ،ث ــم سـيـصــرف مـبـلــغ التعويض
الح ـقــا لـلـبـيــوت ال ـتــي ج ــرى تسجيلها
وحصرها.
وعــن التعويض الــاحــق ،أوضــح اللواء
عبد اللطيف ،ل ــ«األخ ـبــار» أنــه سيكون
بقيمة بقيمة  1200جـنـيــه (ن ـحــو 179
دوالرًا) عن املتر املربع الواحد «بالنسبة
ل ـل ـم ـنــازل امل ـقــامــة بــالـفـعــل ول ـه ــا أوراق
ثبوتية» ،مشيرًا إلى أنه ستجري إزالة
املنازل الخالية فورًا في املسافة املذكورة،
فيما املــرحـلــة الـثــانـيــة «نستكمل فيها
إزالة مدى  200متر» ،أي في املجمل 500
متر .وردًا على قصر مــدة اإلخ ــاء ،قال
القائد العسكري إن حالة الحظر رفعت
مـنــذ أم ــس حـتــى ص ـبــاح ال ـي ــوم إلتــاحــة

بدأت إجراءات الجيش المصري بصورة متسارعة بعد مجزرة الجنود األخيرة (عمرو سيد ـ آي بي ايه)

الفرصة لألهالي من أجل تدبر أنفسهم.
وتقول مصادر عسكرية لـ«األخبار» إن
هناك قــرارًا بإنشاء منطقة عازلة سوف
تـحـفــر فـيـهــا ق ـنــاة مــائـيــة عـلــى ال ـحــدود
مع القطاع للقضاء على ظاهرة األنفاق
الحدودية «التي تشكل خطرًا على األمن
القومي امل ـصــري» ،وسيجري ذلــك فور
إخالء مساحة الـ 500متر .ويشرح اللواء
ف ــي ال ـج ـيــش املـ ـص ــري ،ح ـســام ســويـلــم،
لــ«األخـبــار» ،أن «التجربة في السنوات
املاضية أثبتت ضرورة السيطرة الكاملة

على الـحــدود والتصدي ألي محاوالت
ل ـتــدشــن أن ـف ــاق جـ ــديـ ــدة» ،م ـش ـي ـرًا إلــى
مـ ـش ــروع مـسـتـقـبـلــي ي ـق ـضــي بـمـنـطـقــة
عــازلــة تـمـتــد ل ـعــدة كـيـلــو م ـت ــرات .وبـ ّـن
ســويـلــم أن ه ــذا «ال ـق ــرار ال ـحــاســم» جــاء
بعد محاوالت لحل مشكلة األنفاق التي
انتشرت خالل السنوات العشر األخيرة،
«ولم تفلح القوات املسلحة في تدميرها
كلها» مع أنه أنهي حتى اآلن  1845فتحة
نفق ،كما أعلن بيان الجيش أمس.
كذلك ،يبرر الخبير األمني ،اللواء فؤاد

عــام ،إنشاء املنطقة العازلة وتعزيزها
بــوســائــل دفـ ــاع تـمـنــع الـتـسـلــل عـبــرهــا،
بــأنـهــا سـتـكــون أك ـثــر ف ــائ ــدة م ــن إخ ــاء
املنازل فقط ،منبهًا إلى ضرورة اإلسراع
في تطبيق الخطة «من أجل القضاء على
اإلرهـ ـ ــاب» .وق ــال ل ــ«األخ ـب ــار»« :ال ـقــوات
امل ـس ـل ـحــة ت ــواج ــه ت ـع ـق ـيــدات جـغــرافـيــة
فــي طبيعة املـنـطـقــة مــن ج ـبــال ودروب
صحراوية تسمح لإلرهابيني باالختباء
والتسلل ،وهــي جماعات بــاتــت تمتلك
وسائل تكنولوجية حديثة ،األمر الذي

المنحة القطرية تجد طريقها إلى جيوب موظفي «غزة»
أوفـ ــت ح ـكــومــة ال ـت ــواف ــق الفلسطينية
بــوعــدهــا ب ـصــرف مـبـلــغ مــالــي ملوظفي
حكومة غزة (حماس) السابقة الذين لم
يتلقوا رواتبهم منذ أشهرٌ .
وعد أوفته
الحكومة بمال قـطــري ،ويـجــري صرف
األم ـ ـ ــوال ب ـ ــدءًا م ــن الـ ـي ــوم ع ـبــر مـكــاتــب
البريد ،التابعة لوزارة االتصاالت ،فيما
توكلت «الشؤون االجتماعية» بتنظيم
أس ـم ــاء املــوظ ـفــن «امل ــدن ـي ــن» ،عـلــى أن
يتسلم  24ألـفــا منهم  1200دوالر من
مستحقات خمسة أشهر سابقة.
هـ ــذا «الـ ــوفـ ــاء» ت ــراف ــق م ــع مــاح ـظــات
أول ـ ـهـ ــا أن ال ـ ـصـ ــرف جـ ـ ــرى ع ـب ــر آل ـيــة
ان ـت ـقــدت ـهــا «ح ـ ـمـ ــاس» ،ألن ـه ــا أظ ـهــرت
املوظفني «ح ــاالت اجتماعية» تكفلت
ب ـه ــم ال ـ ـ ـ ــوزارة ذات ال ـع ــاق ــة م ــن دون
إدراج أس ـمــائ ـهــم ع ـلــى ال ـب ـن ــوك ،كـمــا
جاء بعد وعــود على مــدار ثالثة شهر
ب ـحــل امل ـش ـك ـلــة ال ـت ــي ك ـ ــادت أن ت ــودي
بــاملـصــالـحــة ال ــداخ ـل ـي ــة ،وأي ـض ــا عقب
أيــام على إغــاق املنفذ البري الوحيد
ل ـس ـك ــان الـ ـقـ ـط ــاع ،م ـع ـب ــر رف ـ ــح ،جـ ــراء
العملية األخيرة ضد الجيش املصري
في سيناء ،وهو ما يمكن تفسيره على
أنه «تفريغ» لالنفجار الذي حذرت منه
«حماس».
م ــع ذلـ ــك ،ره ــن رئ ـي ــس ال ــوف ــاق ،رام ــي
الـحـمــدالـلــه ،إك ـمــال مهماتهم فــي غــزة
ب ـس ـي ـطــرة ح ـكــوم ـتــه أم ـن ـيــا ع ـلــى غــزة
وإدارة معابرها .وأك ــد ،خــال مؤتمر

ص ـحــافــي ف ــي رام ال ـل ــه أم ـ ــس ،وج ــود
مخاوف من أن يكون سبب «استمرار
ت ــأخـ ـي ــر ب ـ ــدء إعـ ـ ـم ـ ــار غ ـ ــزة وت ـح ــوي ــل
الـتـعـهــدات املــالـيــة مــن ال ــدول املــانـحــة»
ّ
أن ح ـكــوم ـتــه ل ــم تـ ـت ــول إدارة امل ـعــابــر
«باعتبار ذلك مطلبًا دوليًا ،علمًا بأنه
لم نتسلم أي شــيء مما وعدنا به في
القاهرة» .وقــال الحمدالله إن الدوحة
أوف ــت بـمـبـلــغ  30مـلـيــون دوالر «بـعــد
ات ـص ــاالت حـثـيـثــة م ــع ع ــدد مــن ال ــدول
ال ـعــرب ـيــة واألج ـن ـب ـي ــة وال ـت ـن ـس ـيــق مع
األمم املتحدة».
وبذلك سينال  24ألفًا موظفًا ،من أصل
 45أل ـف ــا ،أول مـسـتـحــق مــالــي يتعدى

حــدود  600دوالر صرفتها «حماس»
لـلـمــوظـفــن ع ـلــى دف ـع ـتــن خ ــال ستة
أش ـهــر ،فـيـمــا تـظـهــر أوسـ ــاط مـســؤولــة
في غــزة التخوف من أن تكون الدفعة
الجارية «ذرًا للرماد في العيون ،فهي
ّ
تـظـهــر حـكــومــة ال ـتــوافــق كــأنـهــا حــلــت
مشكلة املوظفني ،لكن املطلب الرئيسي
هو اعتمادنا ضمن كشوف السلطة».
كذلك يذكر موظفون كثيرون أن املبلغ
املذكور ،على حسنه ،لن يحل مشكالت
أش ـه ــر م ــن ان ـق ـط ــاع الـ ــرواتـ ــب ف ــي ظل
ً
تــراكــم الــديــون واإلي ـجــارات ،فضال عن
مصاريف الحرب األخيرة.
أما قضية رواتب العسكريني ،فستبقى

رهن الحمداهلل إكمال مهمة الحكومة بسيطرته أمنيًا على غزة (األناضول)

م ـع ـل ـق ــة ،مـ ــع أن ـ ــه ج ـ ــرى الـ ـح ــدي ــث عــن
صرف مقتطع مالي قريب لهم تكفلت
بــه حــركــة «ح ـم ــاس» .وتــزامــن ذل ــك مع
إف ــادة م ـصــادر أمـنـيــة فــي الـقـطــاع بــأن
أمـ ـ ــوال الـ ــرواتـ ــب دخـ ـل ــت ،ظ ـهــر أم ــس،
بتأمني من قوة تابعة لوزارة الداخلية
السابقة تابعت دخول سيارة األموال
عبر معبر بيت حانون «إيريز».
فــي امل ـقــابــل ،رأت نـقــابــة مــوظـفــي غــزة،
امل ـ ـقـ ــربـ ــة م ـ ــن «حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس» ،أن ص ــرف
الــدفـعــات املالية ملوظفي غــزة «خطوة
إي ـج ــاب ـي ــة» وفـ ــي االتـ ـج ــاه الـصـحـيــح،
لكنها أك ــدت أنـهــا «غـيــر كــافـيــة» .وعن
استكمال االحتجاجات التي أعلنتها
النقابة في وقت سابق ،قال البيان إن
النقابة ستناقش تأثير صرف الدفعة
املالية ودراسة الخطوات املناسبة.
في غضون ذلك ،أصدر رئيس السلطة،
مـحـمــود ع ـبــاس ،تعليماته ملحافظي
مــدن غــزة بالعمل على تسهيل عملية
إع ـ ـ ـ ــادة اإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار .جـ ـ ــرى ذلـ ـ ــك ب ـعــدمــا
أق ـ ـسـ ــم ثـ ــاثـ ــة مـ ـح ــافـ ـظ ــون ،ي ـم ـث ـلــون
م ـنــاطــق ال ـق ـط ــاع ،ال ـي ـمــن ال ـقــانــون ـيــة
أم ـ ـ ــام عـ ـب ــاس فـ ــي م ـق ــر ال ــرئ ــاس ــة فــي
رام ال ـلــه أمـ ــس .وبــال ـتــزامــن م ـ ّـع تــولــي
املحافظني مهماتهم رسميًا ،وقع رامي
الحمدالله ،والبرنامج اإلنمائي لألمم
املـتـحــدة ( ،)UNDPوالـبـنــك اإلســامــي
لـلـتـنـمـيــة ،أمـ ــس ،ات ـفــاق ـيــة لـتــرمـيــم ما
ب ــن  600إل ــى  1000مـسـكــن ت ـضــررت

ج ــزئ ـي ــا فـ ــي غ ـ ــزة ب ـق ـي ـمــة  10مــايــن
دوالر .لكن هذه األخبار لم تمنع عددًا
م ــن أص ـح ــاب امل ـن ــازل ال ـتــي دمـ ــرت في
ال ـح ــرب األخ ـي ــرة م ــن تـنـظـيــم تـظــاهــرة
للمطالبة بــاإلســراع فــي إع ــادة إعمار
م ـنــازل ـهــم أمـ ــس .واس ـت ـن ـكــر الـقــائـمــون
على الفعالية «إذالل عشرات اآلالف من
أصحاب البيوت ّ
املدمرة بسبب تأخر
اإلعمار».
ي ـشــار إل ــى أن وزارة األش ـغ ــال الـعــامــة
واإلس ـكــان فــي غــزة أعلنت بــدء توزيع
اإلسـ ـمـ ـن ــت ع ـل ــى املـ ـتـ ـض ــرري ــن جــزئ ـيــا
وفق اآللية املعتمدة من األمم املتحدة.
وأصــدرت الــوزارة قائمة بأسماء نحو
ّ
 800مواطن لتسلم «كابونة اإلسمنت»
ثم الحصول على الكمية املدونة فيها.
وبـيـنـمــا تسعى األطـ ــراف املـعـنـيــة إلــى
حل مشكلة اإلعمار ،أفاد رئيس بلدية
بيت حانون (شمال) ،محمد الكفارنة،
بأن  20ألفًا من النازحني ال يزالون في
مدارس وكالة الغوث «األونــروا» .ومع
إغ ـ ــاق ال ـص ـف ـحــة األولـ ـ ــى ف ــي م ـعــانــاة
م ــوظـ ـف ــي غـ ـ ـ ــزة ،حـ ـ ـ ــذرت م ـ ـصـ ــادر فــي
وزارة املالية في حكومة التوافق ،من
أنه قد يطرأ تأخير على موعد صرف
رواتـ ــب املــوظ ـفــن ،الـتــابـعــن للسلطة،
لـلـشـهــر ال ـح ــالــي ،ن ـظ ـرًا إل ــى اإلضـ ــراب
الذي تخوضه نقابة املوظفني ونقابة
العاملني في وزارة املالية خاصة.
(األخبار ،األناضول)

