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تحذيرات من التصعيد في عدن:
لـ«عدم تكرار المآسي»
اإلع ــان املـشـتــرك بــن تــرامــب ونظيره
الروسي فالديمير بوتني ،من فييتنام،
فإنها تتباين في تفاصيلها عن املسار
الذي يحدده القرار األممي  ،2254الذي
ال ي ــزال الـعـمــود الـفـقــري الــرئـيــس لكل
مبادرات التسوية السورية.
وم ــن أبـ ــرز امل ــاح ـظ ــات ع ـلــى الــوثـيـقــة
ال ـج ــدي ــدة ،وف ــق م ــا ورد م ــن تفاصيل
عـنـهــا ،تضخيمها ل ـلــدور األم ـمــي في
تفاصيل عمليتي «تعديل الدستور»
و«اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ع ـ ـلـ ــى االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات»،
وتــدخـلـهــا فــي تـحــديــد طبيعة الحكم
وص ــاحـ ـي ــات ال ــرئ ــاس ــة وال ـح ـك ــوم ــة،
إل ـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب تـ ـب ــايـ ـنـ ـه ــا م ـ ـ ــع ج ـ ـ ــدول
االن ـت ـق ــال ال ـس ـيــاســي وت ـب ـن ـي ـهــا ف ـكــرة
«حـكــومــات إقليمية» .وتــؤكــد الوثيقة
عـلــى أن م ـشــاركــة عـ ّـراب ـي ـهــا الـخـمـســة،
الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا
والسعودية واألردن ،في إعادة اإلعمار
تـ ـشـ ـت ــرط حـ ـ ــدوث «ان ـ ـت ـ ـقـ ــال س ـيــاســي
شامل» .ورأى رئيس الوفد الحكومي
بـ ـ ـش ـ ــار ال ـ ـج ـ ـع ـ ـفـ ــري ،أنـ ـ ـ ــه «لـ ـ ـي ـ ــس مــن
املصادفة أن يتزامن انعقاد محادثات
فيينا مع تسريب أو توزيع مقصود»
للوثيقة التي «وضعها ممثلو خمس
دول اجتمعوا في واشنطن ثم باريس،
وهـ ــم :ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وبــريـطــانـيــا
وفرنسا والسعودية واألردن» .وهاجم
الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا،
وخـ ّـص األردن والسعودية بانتقادات
ح ــادة اللهجة ح ــول دع ــم املجموعات
املسلحة واستضافة غــرف العمليات
العسكرية ومعسكرات التدريب .وشدد
على رفــض دمشق لهذه الوثيقة التي
«ت ـص ــرف واضـ ـع ــوه ــا ...بـطــريـقــة غير
مـســؤولــة ص ـ ّـورت العملية السياسية
ف ــي جـنـيــف ك ـمــا ل ــو أن ـهــا م ــات ــت» .من
جــانـبـهــا ،اع ـت ـبــرت «مـنـصــة مــوسـكــو»
أن الــوثـيـقــة «مـنــاقـضــة ل ـل ـقــرار ،2254
ومعادية للحل السياسي ،وهي ليست
أق ــل سـقـفــا م ـمــا يـسـتـحـقــه ال ـســوريــون
فقط ،بل هي بالضد مما يستحقونه
ويـطـلـبــونــه» ،مــؤكــدة رفضها التطرق
إل ـ ــى ه ـ ــذه الـ ــورقـ ــة مـ ــن ق ـب ــل امل ـب ـعــوث
األم ـمــي سـتـيـفــان دي مـيـسـتــورا خــال
املحادثات.
(األخبار)

حذر الرئيس الجنوبي األسبق ،علي ناصر محمد ،أمس ،من
الدعوات التصعيدية في عدن ،محذرًا الجنوبيين من االنجرار إلى
«تكرار مآسي الماضي» .جاء ذلك في وقت يستعد فيه «المجلس
االنتقالي الجنوبي» لبدء برنامجه التصعيدي ضد حكومة هادي
بتظاهرة ينظمها غدًا في المدينة ،وسط حالة تأهب تسود
المعسكرات كافة
تـقــف مــديـنــة ع ــدن ،جـنــوب الـيـمــن ،على
ُ
أع ـتــاب ت ـط ــورات يـمـكــن أن تـفـقــد قـيــادة
«ال ـت ـحــالــف» زم ــام الـتـحـكــم بــالـخــافــات
املستفحلة بــن أطـ ــراف ال ـن ـفــوذ هـنــاك،
وال ـتــي ظـلــت عـلــى م ـ ّـر األش ـهــر املــاضـيــة
م ـض ـبــوطــة بـ ـ ـ ــإرادة خ ــارج ـي ــة ف ـحــواهــا
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى الـتــولـيـفــة الـقـتــالـيــة غير
املـ ـتـ ـج ــانـ ـس ــة امل ـ ـن ـ ـضـ ــويـ ــة ت ـ ـحـ ــت لـ ـ ــواء
الـسـعــوديــة واإلم ـ ــارات .وفــي انـتـظــار ما
يـم ـكــن أن ت ـس ـفــر ع ـنــه ال ـت ـظ ــاه ــرة الـتــي
ستشهدها املدينة يوم األحد للمطالبة
بــإسـقــاط حكومة أحـمــد عبيد بــن دغــر،
تــدور التوقعات حــول إمكانية أن يقدم

الــرئ ـيــس املـسـتـقـيــل ،عـبــد رب ــه منصور
هـ ـ ــادي ،ب ــإي ـع ــاز سـ ـع ــودي ،ع ـلــى إج ــراء
ت ـع ــدي ــات ح ـكــوم ـيــة وإداري ـ ـ ـ ـ ــة ،ب ـهــدف
امتصاص موجة الغضب التي أثارتها
سلسلة ت ـط ــورات شـهــدتـهــا ع ــدن خــال
األسابيع املاضية.
ّ
وت ـكــث ـفــت ،ي ــوم أمـ ــس ،دع ـ ــوات ق ـي ــادات
«املجلس االنتقالي» وقيادات ما تسمى
«امل ـقــاومــة الـجـنــوبـيــة» املـحـســوبــة عليه
إلى املشاركة في التظاهرة التي ينظمها
املـجـلــس غـ ـدًا ف ــي ســاحــة ال ـع ــروض في
مــديــريــة خــورمـكـســر ،بعد انـتـهــاء مهلة
األسـ ـب ــوع ال ـت ــي مـنـحـهــا ل ـه ــادي إلقــالــة

تسود خيبة أمل لدى جمهور «االنتقالي» من عجزه عن اإليفاء بوعوده

رئيس حكومته وإحالته إلى املحاكمة.
وص ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت ،أم ـ ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،س ـل ـس ـلــة
بيانات من محافظات جنوبية مختلفة
ّ
ح ــض ــت امل ــواط ـن ــن ع ـلــى «ال ــزح ــف إلــى
التصعيدي
ع ــدن» لـتــدشــن الـبــرنــامــج ً
ض ــد حـكــومــة اب ــن دغـ ــرُ ،م ـعـ ِـل ـنــة بــرامــج
التحرك صوب مكان الفعالية التي شدد
«االنـتـقــالــي» عـلــى «طــابـعـهــا السلمي».
وإلى جانب تلك البيانات ،برزت دعوات
من قبل شخصيات أكاديمية وثقافية
وإعـ ــام ـ ـيـ ــة مـ ــؤيـ ــدة لـ ــ«املـ ـجـ ـل ــس» إل ــى
املشاركة في الفعالية التي «تمثل إرادة
ع ـ ــدن» ،ف ــي «إسـ ـق ــاط ح ـكــومــة م ــوب ــوءة
بــال ـف ـســاد» .وفـيـمــا اسـتـبـعــد بـعــض من
تـلــك الـشـخـصـيــات انـ ــزالق «االنـتـقــالــي»
إل ــى ال ـص ــراع امل ـس ـلــح ،نـبــه آخـ ــرون إلــى
أن الـتـصـعـيــد الـ ــذي سـيـبــدأ سـلـمـيــا قد
يتحول إلى أشكال أخرى «في حال ظل
الرئيس هادي صامتًا».
هـ ــذه األشـ ـك ــال امل ـح ـت ـم ـلــة ه ــي م ــا حــذر
مـنــه ،أم ــس ،الرئيس الجنوبي األسبق
عـلــي نــاصــر مـحـمــد ،داع ـيــا إل ــى «ضبط
ال ـن ـفــس وال ـت ـح ـلــي بــالـحـكـمــة وتـحـكـيــم
العقل ،واالحتكام إلى لغة الحوار لحل
أي اخـ ـت ــاف ــات فـ ــي وج ـ ـهـ ــات ال ـن ـظ ــر».
وحث ناصر ،في بيان ،الجنوبيني على
«ال ـت ـم ـســك بـقـيــم ال ـت ـصــالــح والـتـســامــح
التي أثبتت جــدواهــا وصالحيتها في
الحفاظ على الوحدة الوطنية والحراك
ال ـس ـل ـمــي» ،مـنـبـهــا إل ــى أن «الـتـحــريــض
على العنف والـعـنــف املـضــاد ال يجلب
س ــوى الــويــات وال ـه ــاك ،وأن املنتصر
م ـ ـهـ ــزوم ،ونـ ـح ــذر ال ـج ـم ـيــع م ــن الـلـعــب
بــال ـنــار» .كـمــا حــض نــاصــر الجنوبيني
على أن «يستفيدوا من دروس املاضي،
وال يـ ـك ــرروا م ــآس ـي ــه» ،ف ــي إشـ ـ ــارة إلــى
ال ـح ــرب األه ـل ـيــة ال ـتــي ش ـهــدهــا جـنــوب
ّ
الـيـمــن ع ــام  ،1986وال ـت ــي ت ـعــود لتطل
بـشـبـحـهــا كـلـمــا اح ـت ــدم ال ـت ـشــاحــن بني
الـفــرقــاء الجنوبيني املـتــوزعــة والءاتـهــم
على غير طرف.
وبـ ــال ـ ـتـ ــوازي م ــع صـ ـ ــدور ت ـل ــك ال ــدع ــوة
«ال ـع ـق ــائ ـي ــة» ع ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـج ـنــوبــي
األسبق ،صدر ما يشبهها في املضمون
ـ ـ ـ وإن غ ــاي ــره ــا ل ـن ــاح ـي ــة ال ـش ـك ــل ـ ـ ـ عــن
الزعيم الجنوبي ،حسن باعوم .إذ نفى
األخـيــر ،عبر رئيس «الحركة الشبابية

والطالبية» الجنوبية املوالية له ،فادي
حسن بــاعــوم ،األنـبــاء التي تحدثت عن
تــأي ـيــده ال ــدع ــوات إل ــى إس ـق ــاط حكومة
اب ــن دغ ــر .ووص ــف ب ــاع ــوم تـلــك األن ـبــاء
بأنها «غير صحيحة» و«محض افتراء
وك ـ ــذب» ،الف ـتــا إل ــى أن «م ــوق ــف الــزعـيــم
واض ــح وض ــوح الشمس ،وأي تصريح
ع ـنــه س ـي ـكــون ع ـبــر مـكـتـبــه أو املـجـلــس
األعلى للحراك الثوري».
موقفا ناصر وباعوم ،تتسع ،يومًا بعد
يــوم ،دائ ــرة التأييد الشعبي لهما ،بعد
الـتـبــدالت الـتــي ط ــرأت عـلــى امل ــزاج الـعــام

دعا علي ناصر
محمد إلى «االستفادة
من دروس الماضي»

فــي جنوب اليمن عمومًا ،ومدينة عدن
خـصــوصــا ،إزاء الـسـيــاســات الـسـعــوديــة
واإلمـ ـ ــارات ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وكـ ــذلـ ــك أداء «امل ـج ـل ــس
االنتقالي» .وفي ما يتصل بهذا األخير،
يسود اعتقاد بأن ثمة خيبة أمل كبيرة
لدى مؤيديه مما آل إليه وضعه ،في ظل
عجزه حتى عن انتزاع اعتراف إماراتي
بـ«شرعيته» ،وضعفه عن اإليفاء بوعوده
التي كــان قــد قطعها لجمهوره .وعليه،
ال تــدور التوقعات حــول إقبال «ضخم»
عـلــى الـفـعــالـيــة املــرتـقـبــة ي ــوم األحـ ــد ،من
الـنــوع ال ــذي كــان «االنـتـقــالــي» يستطيع
تحقيقه في األيــام األولــى لوالدته ،وهو
ما قد يسهم في خفض مستوى التوتر
داخـ ــل املــدي ـنــة .لـكــن اس ـت ـمــرار الـتــراشــق
السياسي ،مترافقًا مع تأهب في مختلف
املعسكرات املتوزعة على مراكز النفوذ
في عدن ،يبقي احتمال التصادم قائمًا،
ما لم تبادر قيادة «التحالف» الى إرساء
ت ـس ــوي ــة م ــؤقـ ـت ــة ،قـ ــد يـ ـك ــون مـ ــن ضـمــن
متطلباتها إرجاء جلسة مجلس النواب
املزمع عقدها في عدن في شهر شباط/
فبراير املقبل.

الصدمات
يشكو األطباء بدورهم
انخفاض أجر المعاينة،
نظرًا الستخدام
الوصفات المتعدد

حجبت املسلحني عن رؤيته ،ومنحته
الـنـجــاة .فــي املستشفى أوق ـفــوا نــزف
جــرح قــدم الـشــاب الثالثيني ،غير أن
نــزف روح ــه حــرمــه الـنــوم ،وق ــاده إلى
ال ـط ــب ال ـن ـف ـســي .ع ـبــر ال ـه ــات ــف روى
لـطـبـيـبــه امل ـع ــال ــج م ـع ــان ــاة ت ـجــرب ـتــه،
ونـ ــال الــرعــايــة ع ــن ب ـعـ ّـد« .ص ــدم ــة ما
بعد الحادث» ،هكذا شخص الطبيب
ح ــال ــة رب ـ ـيـ ــع ،ال ـ ـ ــذي ب ـ ــدا مـتـصــالـحــا
م ــع ح ــاج ـت ــه إلـ ــى املـ ـس ــاع ــدة ،خـشـيــة
اس ـت ـع ــادة ال ـت ـجــربــة ع ـبــر الـكــوابـيــس
واسـتـمــرار ضياعه فــي دوام ــة القلق.
 7أشـهــر دام ــت فـتــرة ال ـعــاج ،ليخرج

مـعــافـ ًـى تـمــامــا مــن حــالــة «صــدمــة ما
بعد الحادث» ،وليقول ساخرًا« :بقي
الكثير من العقد النفسية التي تحتاج
ً
حـلــوال .شفيت مــن واح ــدة منها فقط
ُ
مثل الكثير مــن الـنــاس هـنــا» .ويلفت
ال ـ ـش ـ ــاب ل ـ ـجـ ــوء الـ ـطـ ـبـ ـي ــب امل ـخ ـت ــص
إل ــى ال ـهــاتــف خ ــال جـلـســات ال ـعــاج،
بسبب عدم قدرته على التنقل ،بفعل
اإلصــابــة ،إضافة إلــى كونها جلسات
لـيـلـيــة ف ــي ظ ــل ض ـيــق وقـ ــت الـطـبـيــب
نهارًا.
يـ ـغ ــرق ب ـع ــض الـ ـن ــاج ــن م ــن م ـج ــزرة
ض ــاح ـي ــة عـ ـ ــدرا ال ـع ـم ــال ـي ــة ،ف ــي ري ــف
دمـ ـش ــق ،ق ـب ــل س ـ ـنـ ــوات ،ف ــي عــزلـتـهــم
اإلراديــة .القى بعضهم صدمات فوق
ط ــاق ــة اح ـت ـم ــال ــه .م ـن ـهــم م ـن ـيــر ال ــذي
اضـ ـط ــر ،وفـ ــق م ــا ي ـت ـنــاق ـلــه ج ـي ــران ــه،
إلـ ــى إط ـ ــاق ال ــرص ــاص ع ـلــى أطـفــالــه
وزوج ـ ـ ـتـ ـ ــه ،بـ ـع ــد ح ـ ـصـ ــار امل ـس ـل ـحــن
لـلـمـبـنــى الـ ــذي ك ــان ــوا يـعـيـشــون فـيــه.
ّ
خشي الرجل على عائلته ذل األســر،
غـيــر أن مــن سـخــريــة ال ـقــدر ،بالنسبة
إليه ،نجاته وحده من املوت ،إذ فشل
في قتل نفسه .يعيش منير اليوم في
مـنــزل فقير ضمن قريته الـبـعـيــدة ،ال
يــواسـيــه إال ش ــرب ال ـك ـحــول .محاولة

أقربائه إخراجه من حالته وتشجيعه
على زيــارة الطبيب النفسي ،جعلته
يزور أحدهم ،ويعود بخالصة« :إلى
مــن يلجأ الطبيب النفسي عند تــأزم
حالته النفسية؟ إنه مجنون وبحاجة
إلى املساعدة أكثر منا جميعًا .بينما
ي ـظ ــن ن ـف ـســه ي ـم ـت ـلــك الـ ـحـ ـل ــول ،لـيــس
لديه إال التنظير» .تسوء حــال منير
يومًا بعد آخر ،إذ ال ينتظر شيئًا من
ّ
الحياة سوى موت ضل الطريق إليه،
فيما أخذ كل أفراد عائلته .ومع رفضه
العالج النفسي ،يرى املقربون منه أن
تجربته في اختيار الطبيب النفسي
امل ـن ــاس ــب ل ــم ت ـك ــن جـ ـي ــدة ،م ــا أف ـق ــده
الثقة كليًا فــي األم ــر .ومثله كثيرون
م ــن ال ـس ــوري ــن ال ــذي ــن فـ ـق ــدوا أح ـبــاء
أو ت ـع ــرض ــوا ل ـل ـع ـنــف ،وسـ ــط إه ـمــال
كــامــل مــن الــدولــة الـســوريــة وأقــاربـهــم
لـلــدعــم الـنـفـســي .فيما تكمن الـكــارثــة
الـحـقـيـقـيــة ل ــدى آالف األط ـف ــال الــذيــن
واجـ ـه ــوا ال ـع ـنــف واملـ ـ ــوت واإلص ــاب ــة
وف ـ ـقـ ــد ال ـ ــوال ـ ــدي ـ ــن ،وه ـ ــم مـ ـت ــروك ــون
ال ـي ــوم ملـصـيــرهــم م ــن غ ـيــر الـحـصــول
عـلــى أي رعــايــة نـفـسـيــة ،قــد تمنعهم
مــن أن يـكــونــوا مـشــاريــع «إرهــابـيــن»
مستقبليني.

من «يرأب الفجوة»؟
ال يبدو برنامج «رأب الفجوة» كافيًا ،وهــو الــذي أدخــل منظمة الصحة العاملية على
خط الدعم النفسي في البالد بالتعاون مع الحكومة السورية ،على الرغم من االهتمام
بتدريب ما يقارب  2500طبيب من مختلف االختصاصات ،لتقديم حلول سريعة في
التعامل مع  10أنواع من املشاكل النفسية التي تواجه الشعب السوري ،جراء النقص
الحاد في عــدد األطـبــاء املختصني .فــإن كان
من الضروري توافر طبيب مع فريق مجهز
لكل  10آالف شخص ،حسب معايير منظمة
الصحة الـعــاملـيــة ،تحتاج ســوريــا إلــى 2000
ط ـب ـيــب ،ف ــي ح ــد أدن ـ ــى ،لـتـغـطـيــة احـتـيــاجــات
شعبها النفسية ،التي تضاعفت مع الحرب.
املطلوب هو
والالفت أن ما يتوافر من العدد
ّ
عشرات األطباء فقط ،الذين يتركز جلهم في
العاصمة السورية ،وال يغطون أكثر من %10
من حاجات املرضى .ومع لجوء األطباء املختصني إلى الخارج ،ووجود أكثر من 200
طبيب نفسي سوري في فرنسا وحدها ،فإن الباقي لكل مليون مواطن سوري  3أطباء
نفسيني ،ما يشرح عمق املشكلة وأخطارها على املدى البعيد.

