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العالم

ّ
الفوج األول من مهجري الحرب في سيناء
مصر

فرحة منقوصة نالها أهالي
بــعــض أح ــي ــاء الــشــيــخ زوي ــد
شمالي سيناء ،بعدما سمح
لهم الجيش بــالــعــودة إلى
بيوتهم ،التي وجــدوهــا ما
بين ركام كلي أو دمار جزئي،
ّ
لكن هذه الحال أفضل لهم
من ّ
تشرد دام لعامين في
الصحراء

سيناء ــ زياد سالمة
ب ـع ــدم ــا غـ ـ ــادرت عـ ـش ــرات ال ـع ــائ ــات
ال ـس ـي ـن ــاوي ــة م ـن ــازل ـه ــا ف ــي املـنـطـقــة
الحدودية في مدينتي الشيخ زويد
ورفح ،في شبه جزيرة سيناء ،جراء
مقتل وإصــابــة املـئــات منهم بسبب
قـ ـص ــف امل ـ ـ ـنـ ـ ــازل ب ـ ـقـ ــذائـ ــف ال ـ ـهـ ــاون
واقـ ـتـ ـح ــام الـ ــرصـ ــاص غـ ــرف ال ـن ــوم،
بدأت تلك األسر بالعودة من جديد
إلـ ــى ال ـب ـي ــوت الـ ـت ــي ظ ـل ــت ل ـس ـنــوات
تترقب خطى أصحابها.
وخ ـ ــال ال ـي ــوم ــن امل ــاضـ ـي ــن ،سـمــح
الـ ـجـ ـي ــش املـ ـ ـص ـ ــري لـ ـلـ ـن ــازح ــن مــن
س ـك ــان ال ـش ـيــخ زوي ـ ــد ،ش ـم ــال شــرق
سيناء ،بالعودة إلى ديارهم بعدما
رحـ ـل ــوا ع ـن ـهــا ق ـب ــل ع ــام ــن أو أق ــل،
عـ ــاشـ ــوا خ ــال ـه ــا ظـ ــروفـ ــا مـعـيـشـيــة
صعبة ،واضطروا كذلك إلى العيش
فــي أك ــواخ بدائية فــي صـحــراء غرب
الـ ـع ــري ــش ،دون أدنـ ـ ــى اهـ ـتـ ـم ــام مــن
الـ ــدولـ ــة الـ ـت ــي لـ ــم ت ـك ـف ــل ل ـه ــم حـتــى
الطعام والشراب.
وقال مصدر عسكري إن األحياء التي
ُسمح بـعــودة سكانها هــي الترابني
املـجــاور لقسم شرطة الشيخ زويــد،

وأبو زيتون وأبو رفاعي وأبو فرج
جنوب الشيخ زويــد ،بعدما «تركوا
منازلهم بسبب الحرب بني الجيش
والتكفيريني حتى سيطرت القوات
املسلحة كليًا على املنطقة».
يـقــول أحــد الـعــائــديــن ،واسـمــه أحمد
الحمادين ،من سكان الترابني ،إنهم
للوهلة األولــى تمنوا لو لم يعودوا،
بـعــدمــا اكـتـشـفــوا أن مـنــزلـهــم املـكــون
من ثالث طبقات تحول إلى ما يشبه
الـ ــركـ ــام ،وأضـ ـ ــاف أن ال ـق ـصــف ش ـ ّـوه
البيت ،مبينًا أنهم عادوا إلى «حياة
القرون الوسطى ...ال ماء وال كهرباء
في بيوتنا».
هكذا اختفت الفرحة من وجوه الناس
ال ــذي ــن ح ـم ـل ــوا أع ـ ــام ب ـل ــده ــم مـصــر
وهم عائدون بعد ساعات أخرى من
االنتظار في موقف السيارات حتى
سـمــح لـهــم الـجـيــش بــالـتـحــرك .كذلك
توجد مهمة أخرى على عاتقهم هي
تنظيف األح ـيــاء وبـيــوتـهــم مــن آثــار
اشتباكات حدثت في أوقــات سابقة
بـسـبــب إه ـم ــال ال ـس ـل ـطــات امل ـســؤولــة
مـســؤولـيـتـهــا فــي ه ــذا ال ـجــانــب ،عــدا
ال ـت ـع ـل ـي ـم ــات امل ـ ـشـ ــددة مـ ــن ال ـج ـيــش
ّ
الحي
لهم بمنع «الغرباء من دخــول

واإلبالغ عنهم فور رصدهم».
وب ـي ـن ـم ــا يـ ـع ــان ــي س ـ ـكـ ــان الـ ـت ــراب ــن
غياب الخدمات ،ال يــزال سكان قرى
وأحياء أخرى يترقبون السماح لهم
بــال ـعــودة إل ــى دي ــاره ــم ،لـكــن املـصــدر
ال ـع ـس ـكــري ي ــوض ــح أن ه ــذه ال ـع ــودة
امل ـ ـ ـحـ ـ ــدودة جـ ـ ـ ــاءت جـ ـ ـ ــراء «ت ـط ـه ـيــر
األحياء املذكورة من البؤر اإلرهابية
كليًا ،ومراعاة لظروف الشتاء ...لقد
س ــارع ــت الـ ـق ــوات ب ـت ـقــديــم م ـعــونــات
غذائية وعينية للناس».
رغم ذلك ،ينظر بعض السكان ،الذين
تحفظوا على ذكــر أسمائهم ،إلــى أن
س ـم ــاح ال ـج ـيــش ل ــأه ــال ــي بــال ـعــودة
إلـ ــى ب ـيــوت ـهــم «ل ـي ــس قـ ـ ــرارًا بــري ـئــا»،
ويـقــدر عــدد منهم أنــه بعدما فرغت
املـنـطـقــة م ــن سـكــانـهــا ص ــار الجيش
ً
ص ـي ـدًا س ـهــا لـلـمـسـلـحــن واف ـت ـقــدت
ق ـيــادات الـجـيــش مـعـلــومــات األهــالــي
عن تحركات املسلحني .لكن املصدر
ً
ال ــذي تـحــدث إلـيـنــا ،نـفــى ذل ــك ،قــائــا
إن «قـ ـ ـ ــوات ال ـج ـي ــش ت ــؤم ــن مـحـيــط
الـ ـشـ ـي ــخ زوي ـ ـ ـ ــد كـ ـلـ ـي ــا ،واس ـت ـج ـب ـن ــا
مل ـطــالــب األه ــال ــي ،خ ــاص ــة تــأمـيـنـهــم
أثناء تنقالتهم ...وتوزيع مساعدات
عليهم».

وأضـ ــاف امل ـصــدر نـفـســه أن «ال ـقــوات
امل ـس ـل ـح ــة ت ـن ــاش ــد سـ ـك ــان ال ـش ــري ــط
الساحلي في مدينتي رفــح والشيخ
زويـ ـ ــد ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى م ـن ــازل ـه ــم ال ـتــي
تركوها بسبب الحرب على اإلرهاب،
خــاصــة جميع الـقــري الساحلية في
رفــح والشيخ زويــد مثل الحسينات
وي ـ ــامـ ـ ـي ـ ــت والـ ـ ــدي ـ ـ ـبـ ـ ــة وأبـ ـ ـ ـ ــو شـ ـن ــار
واألحراش».
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،قـ ــال ال ـن ــائ ــب إبــراه ـيــم
أب ـ ــو شـ ـعـ ـي ــرة ،وه ـ ــو ع ـض ــو مـجـلــس
ال ـن ــواب عــن دائـ ــرة الـشـيــخ زويـ ــد ،إن
عـ ـ ــودة األهـ ــالـ ــي س ـت ـت ــواص ــل تـبــاعــا
ممن تركوا ديارهم للظروف األمنية
الصعبة ،مـقـ ّـرًا بــأن «األهــالــي دفعوا
الثمن غاليًا ،خاصة مع اضطرارهم
إلــى البحث عن مساكن بديلة داخل
الشيخ زويد أو املدن املجاورة».
ّ
وكــانــت ال ـقــوات املسلحة قــد عطلت،
أول مـ ــن أم ـ ــس ،ع ـب ــوت ــن نــاسـفـتــن
أثناء عــودة أهالي حـ ّـي الترابني إلى
ديارهم .وتمكنت سيارة الكشف عن
املتفجرات من تحديد موقع عبوتني
ع ـل ــى م ــدخ ــل ح ــي الـ ـت ــراب ــن زرع ـه ــا
املسلحون قبل انسحابهم من الشيخ
زويد ،ثم عمدت القوات إلى تفجيرها

العراق

بمفعول رجعي
«الحشد الشعبي» شرعي...
ٍ
يــكــســب «الــحــشــد الشعبي»
اليوم شرعية رسمية بتصويت
البرلمان العراقي على قانون
إقــراره .الحالة الشعبية التي
ُ ّ
شــكــلــت بــطــلــب م ــن رئــاســة
الوزراء حين سقطت الموصل،
ستصبح حــالــة تعبوية تحت
ّ
مظلة الحكومة ،ويدًا بيد إلى
جانب الجيش والقوى األمنية،
وخــصــوصــا أن المنتسبين
سينتقلون من «التعاقد» إلى
مالك الدولة العراقية
بغداد – محمد شفيق
ســاعـ ٌ
ـات ويــدخــل «الحشد الشعبي»
ّ
فـ ـ ــي تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــو ٍل اسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــي .ب ـع ــد
ّ
الـ ـي ــوم ،ل ــن ي ـع ــود ب ــاإلم ـك ــان «ح ــل ــه»
أو إزاح ـ ـتـ ــه م ــن امل ـش ـه ــد ال ـع ـس ـكــري
ـ ـ ـ ال ـس ـيــاســي ال ـع ــراق ــي .وبـتـصــويــت
ن ــواب ال ـبــرملــان عـلــى قــانــون إقـ ــراره،
سيمنح «الحشد» شرعية املؤسسة
الــرسـمـيــة ،وسـيـكــون ج ــزءًا أساسيًا

ّ ً
ّ
أعد العبادي خطة
لهيكلية «الحشد» و«حمايته
من التأثيرات السياسية»

م ــن م ـك ـ ّـون ــات ال ــدول ــة ،ذا شـخـصـيــةٍ
قانونية وهيكلية.
ف ـب ـعــد ح ــوال ــى ع ــام ــن ون ـص ــف عــام
على تأسيسه ،بموجب أمر ديواني
أصدره رئيس الوزراء السابق نوري
املــال ـكــي ،عـقــب س ـقــوط املــوصــل بيد
تنظيم «داعـ ــش» ،ودع ــوة املرجعية
الــديـنـيــة عـ ّ
ـامــة ال ـنــاس إل ــى الـتـطــوع
وحـمــل ال ـســاح ،سينتقل «الحشد»

وم ـ ـن ـ ـت ـ ـس ـ ـبـ ــوه إل ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ــاك ال ـ ــدول ـ ــة
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ،بـ ـع ــد م ـ ـخـ ــاض ع ـس ـي ــر،
ـدد م ــن ال ـك ـت ــل ال ـن ـيــاب ـيــة
ورفـ ـ ــض عـ ـ ـ ٍ
التصويت ملصلحة إقرار القانون.
وسـ ـ ـيـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ـ ّـدر ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون «ال ـ ـح ـ ـشـ ــد»
الـيــوم ،جــدول أعـمــال جلسة مجلس
ال ـنـ ّـواب بعد إخـفــاقــه فــي التصويت
ف ــي جـلـسـتــه امل ــاض ـي ــة ،ال ـت ــي عـقــدت
فـ ـ ُـي الـ ـت ــاس ــع مـ ــن ال ـش ـه ــر ال ـج ــال ــي،
وأرج ـئــت حينها إلــى الـيــوم ،بسبب
عطلة «الزيارة األربعينية وإلعطاء
ف ــرص ــة ل ـت ـســويــة ج ـم ـيـ ّـع ال ـخ ــاف ــات
ب ـش ــأن الـ ـق ــان ــون» .وح ــق ــق الـتــأجـيــل
غايته ،ووفق املعلومات واملعطيات
واملــواقــف الـتــي جمعتها «األخـبــار»
م ــن ال ـج ـه ــات امل ـع ـن ـي ــة ،فـ ــإن ق ـ ُـان ــون
«شرعنة الحشد بــات بحكم املـقــر»،
بتأكيد املصادر املختلفة.
ّ
ورتــب «التحالف الــوطـنــي» ،بقيادة
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء األسـ ـب ــق إب ــراه ـي ــم
الـ ـجـ ـعـ ـف ــري ،أوراق ـ ـ ـ ـ ــه ،أو مـ ــا يـمـكــن
ّ
تحسبًا من
تسميتها «الـخـطــة ب»،
صـعــوبــات أو عــراقـيــل ،قــد تنصبها
بـ ـع ــض الـ ـكـ ـت ــل األخـ ـ ـ ـ ــرى ،فـ ــي إقـ ـ ــرار
القانون أو إفشال النصاب القانوني
للجلسة.
ب ــدوره ،عـمــد بـعــض ن ـ ّـواب «تحالف
الـ ـق ــوى ال ـع ــراق ـي ــة» إلـ ــى ب ــث أخ ـب ــار
وت ـ ـس ـ ــري ـ ــب م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات لـ ــوسـ ــائـ ــل
اإلع ـ ـ ــام ،خـ ــال ال ـس ــاع ــات املــاض ـيــة
تـ ـض ـ ّـمـ ـن ــت ت ـ ـهـ ــدي ـ ـدًا ب ـ ـعـ ــدم ت ـم ــري ــر
ال ـقــانــون بصيغته الـحــالـيــة ،وأنـهــم
قـ ـ ـ ــد ي ـ ـ ـض ـ ـ ـطـ ـ ــرون إلـ ـ ـ ـ ــى «م ـ ـقـ ــاط ـ ـعـ ــة
الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة ،وال ـل ـجــوء إلــى
ال ــوالي ــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة مــا لم
تجر تـعــديــات على الـقــانــون» .غير
أن م ـ ـصـ ــادر رسـ ـمـ ـي ــة فـ ــي «إت ـ ـحـ ــاد
ّ
ال ـق ــوى وال ـت ـحــالــف الــوط ـنــي» قــلـلــت
ّ
مــن أهـمـيــة تـلــك ال ـت ـهــديــدات .وأق ــرت
فــي الــوقــت عـيـنــه بــوجــود «ص ـقــور»
يعملون على عرقلة القانون ُ وعــدم
تمريره بأي شكل «حتى لو أجريت
ع ـل ـيــه ال ـت ـع ــدي ــات ال ـت ــي ط ـل ـبــوهــا»،
ّ
وفــق ما أكــده النائب عن «التحالف
الوطني» جاسم محمد جعفر ،الفتًا
إلى «وجــود تطمينات كبيرة بشأن
ً
ـا ع ــن جـ ّ
ـديــة
ت ـمــريــر ال ـق ــان ــون ،ف ـض ـ
التحالف في إقرار القانون غدًا».
وت ـت ـط ــاب ــق م ـع ـل ــوم ــات ال ـن ــائ ــب عــن
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«ت ـحــالــف ال ـق ــوى» ،وأح ــد مرشحيه
ل ـ ـ ــوزارة الـ ــدفـ ــاع ،أح ـم ــد ال ـج ـب ــوري،
مــع معلومات جعفر ،الــذي قــال إلى
«األخـبــار» إن «هناك أصــواتــا قليلة
داخــل تحالف القوى (معارضة) لن
تــؤثــر ف ــي إقـ ــرار ال ـق ــان ــون» ،مضيفًا
وب ـ ـح ـ ـمـ ــاسـ ــة «س ـ ـ ُـيـ ـ ـك ـ ـ ّـي ـ ــف الـ ــوضـ ــع
ال ـقــانــونــي لـلـحـشــد الـشـعـبــي ضمن
امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ...ون ـح ــن مــع
إقراره».
ولـ ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـك ـ ــن مـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــف «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف
ال ـك ــردس ـت ــان ــي» ب ـع ـيــدة ع ــن مــوقـفــي

«الـتـحــالــف الــوطـنــي» و«ال ـق ــوى» ،إذ
نائب كــردي بــأن «ال
صـ ّـرح أكثر من
ٍ
مشكلة لديهم مع القانون» ،فيما لم
يـصــدر «إئ ـتــاف الــوطـنـيــة» بزعامة
اياد عالوي ،موقفًا واضحًا ورسميًا
حتى اآلن منه.
ورأت النائبة عن «االئتالف» جميلة
العبيدي ،أن «إئتالفها لم يقرر بعد
موقفه من القانون ،لكنني شخصيًا
ل ــن أص ــوت ع ـل ـيــه» ،ألن ــه «يـتـعــارض
مع مبادئ إئتالف الوطنية املنادي
ب ــال ــدول ــة امل ــدن ـي ــة وامل ــؤس ـس ــات ـي ــة».

ُ
ويعرف عن عالوي مواقفه السلبية
م ــن «الـ ـحـ ـش ــد» ،إذ قـ ــال س ــاخـ ـرًا فــي
مـقــابـلــة تـلـفــزيــونـيــة حــدي ـثــة« :إنـنــي
ال أعلم أن الحشد الشعبي مؤسسة
رسمية».
ويـ ـتـ ـك ـ ّـون ق ــان ــون «الـ ـحـ ـش ــد» ،وف ــق
املسودة التي أطلعت «األخبار» على
وسي ُّ
ُ
عد
نسخة منها ،مــن  11مــادة،
نافذًا اعتبارًا من تاريخ ( 10حزيران
 ،)2014استنادًا إلــى املــادة الحادية
ع ـش ــرة م ـن ــه .وت ـن ـ ُّـص املـ ـ ــادة األولـ ــى
على أن «فصائل وتشكيالت الحشد
ُ
الشعبي تعد بموجب هــذا القانون
كـيــانــات قــانــونـيــة تتمتع بالحقوق
وتـلـتــزم الــواج ـبــات بــاعـتـبــارهــا قـ ّـوة
ردي ـف ــة ،وم ـس ــان ــدة ل ـل ـقــوات األمـنـيــة
ال ـعــراق ـيــة ،ول ـهــا ال ـحــق ف ــي الـحـفــاظ
ع ـلــى هــويـتـهــا وخ ـصــوص ـي ـت ـهــا ،ما
دام ذل ـ ــك ال ي ـش ـك ــل تـ ـه ــديـ ـدًا لــأمــن
الوطني العراقي».
ورب ــط الـقــانــون أنشطة ومـمــارســات
قــوات «الـحـشــد» العسكرية بـ «طلب
وإي ـ ـعـ ــاز» م ــن ق ـبــل رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء،
ح ـيــدر ال ـع ـب ــادي ،بــاع ـت ـبــاره الـقــائــد
ال ـ ـعـ ــام لـ ـلـ ـق ــوات امل ـس ـل ـح ــة ،بـحـســب
املادة الثالثة من القانون .كما ّ
خول
في مادته الرابعة «الحشد استخدام
القوة الالزمة ،والقيام بكل ما يلزم
لردع التهديدات األمنية واإلرهابية
الـتــي يـتـعــرض لـهــا ال ـع ــراق»ُ .
ويـلــزم
الـ ـق ــان ــون امل ـ ـس ـ ــاواة بـ ــن مـنـتـسـبــي
وأفراد «الحشد» ،وضحايا األعمال
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ،وبـ ـ ـ ــن أق ـ ــران ـ ـه ـ ــم فــي
وزارة الـ ــدفـ ــاع م ــن ح ـي ــث ال ـح ـقــوق
واإلمتيازات املالية.
من
ـار»
ـ
ب
ـ
خ
«األ
علمت
وفــي الـسـيــاق،
ًّ
مصدر مطلع أن العبادي ّ
أعد خطة
لهيكلية «ال ـح ـشــد» ل ـ «حـمــايـتــه من
ال ـتــأث ـيــرات الـسـيــاسـيــة وإق ـص ــاء أي
ّ
محاولة لتحزيبه وتسيسه» ،مؤكدًا
أن رئـيــس الـحـكــومــة «سـيـكــون قائد
الحشد الشعبي من دون تحديد أي
شخصية يعينها لرئاسة أو قيادة
الحشد ،وتشكيله» .وأفاد املصدر أن
الـعـبــادي «أص ــدر تعميمًا لألجهزة
األم ـن ـي ــة ف ــي بـ ـغ ــداد وامل ـح ــاف ـظ ــات،
ب ـعــدم الـتـعــامــل وات ـخ ــاذ اإلج ـ ــراء ات
م ـ ــع الـ ـفـ ـص ــائ ــل غـ ـي ــر املـ ـسـ ـجـ ـل ــة فــي
الحشدّ ،
وتدعي االنتساب إليه».

