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العالم

العراق

«الحشد» نحو الموصل وتلعفر:

ندرس الكيفية والتوقيت والشكل

ّ
تتجه قيادة «الحشد الشعبي» لحسم
قرارهافي توسيع رقعة المشاركة في
عمليات «قادمون يا نينوى» .ووفق
معطياتها الميدانية فــإن «الــوضــع
ٌ
خطير ،والتدخل بــات واج ـبــا» ،تحديدًا
فــي الـمـحــوريــن ال ـشــرقــي والـجـنــوبــي
لـمــديـنــة ال ـمــوصــل .ورغ ــم معارضة
الضغوط التي
حيدر العبادي نتيجة
ّ
ّ
يتعرض لها ،فإن «الحشد» تخطى تلك
العقبة ،وبات السؤال كيف ومتى؟
نور أيوب
أن ـ ـهـ ــى «ال ـ ـح ـ ـشـ ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ــي» أم ـ ــس،
املرحلة الرابعة مــن عمليات الجبهة
الغربية ،في إطــار استعادة محافظة
نـيـنــوى ،مــن قبضة تنظيم «داع ــش».
اإلعــان السريع ،جــاء بعد يــوم واحد
عـلــى إعـ ــان إن ـط ــاق املــرح ـلــة ،وعـلــى

باتت الموصل معزولة ً
عن بقية المناطق وصوال
إلى حدود سوريا
لسان أبــرز قــادة «الحشد» أبو مهدي
ّ
املهندس ،مؤكدًا «انتهاء املرحلة بعد
ّ
وصــول ـنــا إل ــى خــط ص ــد البيشمركة
بــاتـجــاه قـضــاء سـنـجــار» .وأش ــار في
كـلـمــةٍ م ـص ـ ّـورة إل ــى «إغـ ــاق املــوصــل
تمامًا عن جميع املحافظات العراقية»،
الف ـت ــا إلـ ــى أنـ ــه «لـ ــم يـتـبــق ل ـلــدواعــش
ســوى طريق تلعفر – املــوصــل ،وهــذا
ما سنعمل على معالجته».
إن ـجــازات «الـحـشــد» تــأتــي مــع تـحـ ّـو ٍل

م ـف ـص ـل ــي سـ ـيـ ـم ـ ّـر ب ـ ــه ف ـ ــي الـ ـي ــوم ــن
املـقـبـلــن .فــأحــد األح ــادي ــث امل ـتــداولــة،
فــي األروقـ ــة السياسية الـعــراقـيــة هو
«ت ـشــريــع ق ــان ــون ال ـح ـشــد الـشـعـبــي»،
أي «شرعنته وتحويله إلى مؤسسة
رسمية من مؤسسات الدولة العراقية
ذات هـيـكـلـيــة ،وم ــوازن ــة ،وشخصية
قانونية» ،األمر الذي يعني إلغاء قرار
رئيس الوزراء حيدر العبادي (الداعي
إلــى تشكيل الحشد الشعبي) ،وعــدم
ّ
إمكانية حل «الحشد» أبدًا.
ووف ـ ـ ــق امل ـع ـط ـي ــات املـ ـسـ ـتـ ـج ـ ّـدة ،ف ــإن
ُ
«الـقــانــون قــد كتب منذ فترة وعــرض
ع ـلــى م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،إال أن بعض
الـقـ ُـوى البرملانية قــد عــارض ـتــه ...إلى
ّ
أن أ ّج ــل إل ــى الـسـبــت املـقـبــل» .وتــؤكــد
امل ـع ـط ـيــات أن «ه ـ ــذه الـ ـق ــوى ل ــم يعد
اع ـ ـتـ ــراض ـ ـهـ ــا ب ــالـ ـحـ ـج ــم ذاتـ ـ ـ ـ ــه ،إن ـم ــا
اع ـتــراضــات ـهــا ع ـلــى ف ـق ــرات صـغـيــرة،
والقانون سوف ّ
يمرر».
وبــال ـعــودة إل ــى امل ـي ــدان ،وم ــع إنتهاء
املرحلة الرابعة مــن عمليات الجبهة
الـغــربـيــة وع ــزل املــوصــل وتـلـعـفــر عن
ُ
محيطهما الجغرافي ك ّليًا ،كان الفتًا
تـغـيـيــب اإلعـ ــام الـحـكــومــي ملـنـجــزات
«الـح ـشــد» .ف ـ ّ
ـاألول لــم يهتم كـثـيـرًا ملا
ّ
حققه ّاألخير على هــذه الجبهة ،ولم
يفهِ حقه ،وخصوصًا أن سقوط مدينة
تلعفر «سـيـ ّ
ـؤدي إلــى سقوط الجانب
الـغــربــي ملــديـنــة املــوصــل عـسـكــريــا ،إن
ّ
ّ
صح التعبير» ،وفق مصدر مطلع.
لكن ومــع هــذا اإلن ـجــاز ،فــإن العبادي
ال يــزال راضـخــا للضغوط األميركية
الرافضة لدخول «الحشد» إلى تلعفر،
ح ـي ــث شـ ـ ـ ّـدد أمـ ـ ــس ،ع ـل ــى أن «ق ـ ــوات
ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي ل ــن ت ــدخ ــل ق ـضــاء
ّ
ت ـل ـع ـفــر» ،م ــؤكـ ـدًا أن «قـ ـ ــوات الـجـيــش
والـشــرطــة هــي الـتــي ستحرر القضاء
من داعش».
وإن كان إعالن العبادي أن «الحشد»
ل ــن ي ــدخ ــل إلـ ــى ت ـل ـع ـفــر ،فـ ــإن م ـصــدرا
ّ
مطلعا فــي «الـحـشــد» رف ــض الكشف

لم يهتم اإلعالم الحكومي بإنجازات «الحشد» في قضاء تلعفر (أ ف ب)

ّ
عـ ـ ــن اس ـ ـ ـمـ ـ ــه ،أك ـ ـ ـ ــد فـ ـ ــي ح ــديـ ـث ــه إل ــى
«األخـ ـب ــار» ،أن «قـ ــرار دخ ــول الحشد
إل ــى املــوصــل وتـلـعـفــر ،ب ــات مطروحًا
فــي األيـ ــام الـقـلـيـلــة املــاض ـيــة ،وبشكل
ج ـ ّـدي» ،الفـتــا إلــى أن «الــدخــول هدفه
مساندة ودعــم الـقــوات الرسمية ،في
امل ـح ــور ال ـشــرقــي وال ـج ـنــوبــي ملــديـنــة
امل ــوص ــل ،بــاعـتـبــار أن ال ــوض ــع هـنــاك
بات خطيرًا» .ويتابع أن «استعدادات
الدخول باتت شبه منجزة» موضحًا
أن «الـنـقــاش اآلن فــي الكيفية وشكل

امل ـ ـشـ ــاركـ ــة وال ـ ـتـ ــوق ـ ـيـ ــت» .وي ـت ـق ــاط ــع
التقييم امليداني لقيادة «الحشد» مع
تقييم «ق ـيــادة العمليات املشتركة»،
غير الراضية عن أداء «جهاز مكافحة
ّ
اإلره ـ ــاب» ،ال ــذي وض ــع خــطــة الـتـقـ ّـدم
هناك ،قائد الجهاز الفريق عبدالغني
األسدي ،باستشارة أميركية.
وتشير املعلومات إلــى أن «الجهاز»
بــات فــي وض ـ ٍـع ال يحسد عليه حيث
إنجاز نوعي.
لم يستطع تحقيق أي
ٍ
وتـتـقــاطــع املـعـلــومــات امل ــوج ــودة مع

قـ ــراءة تـفـيــد أن ال ــدخ ــول مــن املـحــور
الـ ـش ــرق ــي كـ ـ ــان قـ ـ ـ ــرارًا خ ــاطـ ـئ ــا ،وق ــد
ظهرت العقبات في إصــدار «داعش»
األخـ ـ ـي ـ ــر «وعـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـلـ ـ ــه» ،حـ ـي ــث ب ــدت
من أسلحة
الغنائم الكبيرة للتنظيم ً
وم ـعــدات «ال ـج ـهــاز» ،إضــافــة أن رأيــا
عسكريًا ُيفيد بــأن «املنطقة شعبية
ج ـدًا ذات ش ــوارع ضـ ّـيـقــة ،وعسكريًا
يصعب اختراقها فالدبابات ال يمكن
أن تعبر بسهولة».
وق ـ ــال ال ـع ـب ــادي أم ـ ــس ،إن «الـ ـق ــوات

ً
ّ
ّ
المجاعة تتمدد شماال وجنوبًا ...وال حلول جدية في ظل الحصار
اليمن

بعدما بدأت في األشهر األخيرة تظهر
مالمحها في الساحل الغربي اليمني،
وال سيما محافظة الـحــديــدة ،اتسع
نطاق المجاعة ليطال مناطق عدة
فــي ال ـش ـمــال وال ـج ـنــوب ،فــي وقــت
تغيب فيه أي مـحــاوالت للحكومة
الموالية للرياض أو للمنظمات الدولية
لمعالجة الكارثة
صنعاء ــ رشيد الحداد
فــي ظــل غياب املـســاعــدات اإلنسانية
واإلغاثية للمنظمات الدولية ،وفي
مقدمها تلك التابعة لألمم املتحدة
فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن ،يـ ـتـ ـه ــدد ال ـ ـجـ ــوع ح ـي ــاة
ع ـش ــرات اآلالف م ــن األسـ ــر الـيـمـنـيــة
فــي الـعــاصـمــة صـنـعــاء واملـحــافـظــات
الشمالية والجنوبية معًا.
وفيما اتـســع نـطــاق مظاهر املجاعة
ف ــي امل ـن ــاط ــق ال ـش ـمــال ـيــة ،لـيـمـتــد من
مــديــريــات مـحــافـظــات ال ـحــديــدة إلــى
مــديــريــات مـحــافـظــة إب واملــديــريــات
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودي ـ ـ ــة م ـ ـ ــع الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ف ــي
مـحــافـظـتــي ص ـع ــدة وح ـج ــة ،تعيش
آالف األس ـ ـ ـ ــر ف ـ ــي ع ـ ـ ــدن وع ـ ـ ـ ــدد مــن

امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـج ـنــوب ـيــة ال ـخــاض ـعــة
لحكومة الرئيس املستقيل عبد ربه
م ـن ـصــور ه ـ ــادي أوض ــاع ــا إنـســانـيــة
صعبة ،بعدما تنصلت الحكومة من
ص ــرف مــرتـبــات مــوظـفــي ال ــدول ــة في
تلك املحافظات ،متراجعة عن وعود
سابقة .وفيما استبعد محافظ البنك
املركزي املعني من قبل هادي ،منصر
القعيطي ،الذي عاد الى عدن أخيرًا،
صرف املرتبات قبل أقل من شهرين،
ت ـم ـك ـنــت «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» م ــن ص ــرف
ن ـص ــف رات ـ ــب وفـ ــق املـ ـ ـ ــوارد امل ـتــاحــة
ل ــآالف مــن مــوظـفــي ال ــدول ــة مدنيني
وع ـس ـكــريــن ف ــي م ـحــاف ـظ ـتــي شـبــوة
وعــدن خــال األي ــام القليلة املاضية،
وه ــو م ــا أثـ ــار غ ـضــب امل ــواط ـن ــن في
ع ــدن ال ــذي ــن ات ـه ـمــوا ح ـكــومــة ه ــادي
بمصادرة مرتباتهم وتركهم عرضة
للجوع والعوز.
حـكــومــة ه ــادي ال ـتــي غـ ــادرت أواخ ــر
الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــر امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــدن بـ ـ ـص ـ ــورة
عــاج ـلــة ب ـعــدمــا ص ـ ــادرت  20مـلـيــون
دوالر قــدم ـهــا «ال ـت ـح ــال ــف» كــإعــانــة
مالية لتخفيف مـعــانــاة املتقاعدين
املـنـتـظــريــن أم ــام مـكــاتــب ال ـبــريــد في
ع ــدن م ـنــذ أش ـه ــر ،عـ ــادت أخ ـي ـرًا إلــى
محافظة م ــأرب الخاضعة لسيطرة
ح ــزب «اإلص ـ ـ ــاح» ل ـل ـت ـفــاوض حــول
توريد عائدات الغاز والنفط املقدرة
بـ  300مليون ريــال يوميًا إلى البنك

غادرت حكومة
هادي عدن بعدما
صادرت  20مليون دوالر
قدمها «التحالف»

املــركــزي فــي ع ــدن مـقــابــل تخصيص
 %20مـ ــن ع ـ ــائ ـ ــدات ال ـن ـف ــط والـ ـغ ــاز
لـلـمـحــافـظــة ،إال أن م ـص ــادر محلية
أفــادت «األخـبــار» عن رفــض سلطات
«اإلص ـ ــاح» الـحــاكـمــة مل ــأرب مطالب
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة أح ـ ـمـ ــد ب ـ ــن دغ ــر
بتمويل مرتبات موظفي الدولة من
عائدات النفط والغاز التي تتجاوز
ال ـ ـ  250مـلـيــار ري ــال وامل ــوج ــودة في
فــرع البنك فــي املحافظة باعتبارها
خـ ـ ــاصـ ـ ــة بـ ــامل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة واملـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود
الحربي .ومع استمرار أزمة السيولة
املــال ـيــة ف ــي ص ـن ـعــاء وع ـ ــدن ،وغ ـيــاب
أي ح ـل ــول لـقـضـيــة ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي،
أكـ ــد م ـص ــدر م ـح ـلــي أن آالف األس ــر
تـعـيــش تـحــت وط ــأة ال ـجــوع مفتقرة
الى أدنى متطلبات الحياة في معظم

مــديــريــات محافظة الـحــديــدة .ولفت
امل ـص ــدر ف ــي حــديـثــه إل ــى «األخ ـب ــار»
إلــى أن معظم الـسـكــان الــذيــن وقعوا
ت ـحــت ت ــأث ـي ــرات ال ـج ــوع م ــن ال ـف ـقــراء
واملـ ـع ــدم ــن وي ـ ـن ـ ـحـ ــدرون إل ـ ــى ري ــف
ت ـه ــام ــة ويـ ـعـ ـتـ ـم ــدون ع ـل ــى م ـص ــادر
دخ ــل غـيــر ثــابـتــة ،ومـعـظـمـهــم يعمل
فــي الـصـيــد الـتـقـلـيــدي وال ــزراع ــة ،إال
أن استهداف «التحالف» للصيادين
وقــوارب ـهــم وأس ـ ــواق صـيــد األس ـمــاك
في سواحل الحديدة ،أدى إلى فقدان

اآلالف م ـص ــادر عـيـشـهــم ونــزوح ـهــم
مــن قــراهــم األصلية إلــى قــرى البكير
وال ـب ـق ـع ــة وامل ـ ـغـ ــرس والـ ـس ــوي ــق فــي
م ــدي ــري ــة ال ـت ـح ـي ـتــا ه ــرب ــا م ــن املـ ــوت.
ولفت املصدر إلى أن املئات من األسر
فــي وادي مــور أكـبــر أودي ــة محافظة
الـحــديــدة الـتــي تساهم فــي  %37من
اإلنتاج املحلي الــزراعــي ال تستطيع
تــوف ـيــر أدن ـ ــى مـتـطـلـبــات ال ـب ـق ــاء من
الـ ـغ ــذاء ب ـس ـبــب ت ــوق ــف أع ـمــال ـهــا في
املــزارع جراء أزمة املشتقات النفطية

تعيش آالف األسر في عدن وعدد من المحافظات أوضاعًا إنسانية صعبة (أ ف ب)

