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العالم

العالم

اليمن

العراق

ّ
العامري يؤكد سحب ترشحه :حظوظ عبد المهدي تتراجع؟

ّ
استماتة إماراتية شرق الحديدة« :كيلو  »16عصية على السقوط
نجحت القوات اليمنية المشتركة ،مجددًا،
في إفشال محاولة الميليشيات الموالية
لـ«التحالف» السيطرة على خطوط إمداد
الجيش واللجان ما بين صنعاء والحديدة.
وفي وقت كانت تلك الميليشيات ّ
ترتد إلى
المناطق الصحراوية شمال شرقي المطار،
كانت فصول جديدة من مجازر رعاتها
ّ
تتكشف في مديرية ّالخوخة ،حيث ارتكب
اإلماراتيون مذبحة مروعة بحق الصيادين
بعد أيام قليلة على إعالنها السيطرة
ع ـلــى مـنـطـقــة كـيـلــو  16ش ــرق مــديـنــة
الـحــديــدة ،والـتــي ّ
تمر عبرها خطوط
إم ـ ـ ـ ــداد الـ ـجـ ـي ــش ال ـي ـم ـن ــي والـ ـلـ ـج ــان
الشعبية مــن الـعــاصـمــة صـنـعــاء إلــى
م ـح ــاف ـظ ــة ال ـ ـحـ ــديـ ــدة ،أط ـل ـق ــت قـ ــوات
تحالف العدوان ليل االثنني  -الثالثاء
مـ ـ ــا س ـ ّـمـ ـتـ ـه ــا «ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ع ـس ـك ــري ــة
واسـ ـع ــة ال ـن ـط ــاق ف ــي اتـ ـج ــاه مـنــاطــق

غادر مارتن غريفيث
صنعاء من دون
التوصل إلى نتائج
س ـي ـط ــرة م ـي ـل ـي ـش ـيــات الـ ـح ــوث ــي» فــي
املدينة .إعالن سرعان ما أعقبه البدء
ب ـه ـج ــوم م ـت ـج ــدد بـ ـه ــدف ال ـس ـي ـطــرة
على «كيلو  ،»16والتقدم منها نحو
مــركــز امل ـحــاف ـظــة ،إال أن املـيـلـيـشـيــات
املــدعــومــة إمــاراتـيــا فشلت مــرة أخــرى
ف ــي تـحـقـيــق ه ــدف ـه ــا .وص ــاح ــب هــذا
َ
ٌ
استنفار في األوساط األممية
الفشل
ال ـعــام ـلــة ف ــي ص ـن ـعــاء ب ـغــرض فــرمـلــة
اندفاعة «التحالف» ،وهو ما ُيستبعد

ً
ـاعـدًا فــي تهدئة
أن يشكل عــامــا مـسـ ِ
األوض ــاع بالنظر إلــى الفشل األممي
ّ
املتكرر في ذلك ،والــذي تجلى مجددًا
أمـ ـ ــس فـ ــي تـ ـع ــرق ــل ان ـ ـطـ ــاق رحـ ــات
ُ
الجسر الجوي الطبي الذي كان اتفق
عـلـيــه بــن حـكــومــة اإلن ـق ــاذ واملنظمة
الدولية.
وكـ ّـررت القوات املوالية لـ«التحالف»،
أم ـ ــس ،ال ـح ــدي ــث ال ـ ــذي ك ــان ــت ســاقـتــه
عـقــب فـشــل هـجـمــاتـهــا األخ ـي ــرة على
م ـن ـط ـقــة ك ـي ـل ــو  ،16مـ ــن أن األخـ ـي ــرة
أض ـح ــت م ـح ـ َ
ـاص ــرة وســاق ـطــة ن ــاري ــا.
إذ نـقـلــت وســائــل اإلعـ ــام الـسـعــوديــة
واإلم ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــة عـ ــن م ـ ـصـ ــادر فـ ــي تـلــك
ال ـ ـقـ ــوات أن ـ ــه «تـ ـم ــت ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
جميع املناطق املحيطة بمثلث كيلو
 ،»16وأن «امليليشيات املتمركزة في
َ
محاصرة
مدينة الـحــديــدة أصبحت
جهات الشرق والغرب والجنوب،
من
ّ
ولــم يتبق لها إال مدخل واحــد فقط،
هو خط الصليف الرابط بني الحديدة
َ
ومـحــافـظــتــي املـحــويــت وح ـجــة» .لكن
م ـص ــادر مـطـلـعــة ن ـف ــت ،لـ ــ«األخـ ـب ــار»،
صحة االدعــاءات املتقدمة ،مؤكدة أن
ـاجـمــة تــراجـعــت إلــى
امليليشيات املـ َهـ ِ
مــا وراء منطقتي كيلو  7وكيلو ،10
وارتـ ـ ـ ـ ّـدت إلـ ــى امل ـن ــاط ــق ال ـص ـحــراويــة

الــواق ـعــة ج ـنــوب «كـيـلــو ( »16ش ـمــال
شرقي املطار) .وأوضحت املصادر أن
الهجوم اإلمــاراتــي بــدأ فجر أمــس من
محاور عدة بعد وصول تعزيزات إلى
مــا ُت ّ
سمى «ألــويــة العمالقة» املوالية
ألبـ ــو ظ ـب ــي ،م ـض ـي ـفــة أن اش ـت ـبــاكــات
انــدلـعــت فــي مـحـيــط «كـيـلــو  »16ملــدة
ُ
ساعتني ،واستخدمت فيها مختلف
أن ـ ــواع األس ـل ـح ــة ،م ــن دون أن تسفر
عــن أي تـقــدم للميليشيات املــدعــومــة
إماراتيًا.
هــذه النتيجة أكــدهــا ،كــذلــك ،مصدر
عسكري رسمي نفى لوكالة «سبأ»
التابعة لحكومة اإلنقاذ حديث قوى

حضر المرضى من محافظات بعيدة إلى صنعاء ليتم إبالغهم بتأجيل الرحلة (أ ف ب)

العدوان عن الوصول إلى «كيلو »10
و«كـيـلــو  ،»16مـعـتـبـرًا إي ــاه «نتيجة
الفشل الذريع لتلك القوى وعجزها
ع ــن تـحـقـيــق أي تـ ـق ــدم» ،و«م ـحــاولــة
ل ـك ـس ــر ثـ ـب ــات ال ـجـ ـي ــش وال ـ ـل ـ ـجـ ــان»،
م ــؤك ـدًا أن «أحـ ـ ــرار ت ـهــامــة جــاهــزون
لـتـلـقــن قـ ــوى ال ـ ـعـ ــدوان ومــرتــزقـتـهــا
دروس ـ ــا قــاس ـيــة ،وت ـحــويــل الـســاحــل
الغربي إلى مستنقع لهم» .جاهزية
تقابلها قــوات «التحالف» باإلمعان
في ضــرب املدنيني واملــرافــق املدنية،

وآخر فصوله قصف الكلية البحرية
ف ــي م ــدي ـن ــة الـ ـح ــدي ــدة ،واس ـت ـه ــداف
مديرية الدريهمي جنوب املدينة ما
أدى إل ــى مـقـتــل مــدنـ َـيــن اث ـنــن على
األقــل .وفي مديرية الخوخة ،جنوب
املـحــافـظــة ،عـثــر ص ـي ــادون مــن أبـنــاء
املديرية ،أمس ،على جثث  17صيادًا
كانت قتلتهم القوات اإلماراتية األحد
املــاضــي .ووفقًا لــروايــة شاهد عيان،
هو الناجي الوحيد من املجزرة ،فإن
ق ــوات بحرية إمــاراتـيــة اختطفت 18

صيادًا من عرض البحر ،واقتادتهم
إلى إحــدى بــوارج «التحالف» ،حيث
أخضعتهم للتحقيق لـســاعــات قبل
أن ت ــأم ــره ــم ب ــال ـع ــودة إلـ ــى قــارب ـهــم.
وب ـ ـعـ ــد ت ـج ـ ّـم ـع ـه ــم ف ـ ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــارب ،تــم
اسـتـهــدافـهــم ب ـص ــاروخ مـبــاشــر أدى
إلــى مقتل  17منهم ،وإصــابــة واحــد
ب ـجــروح ،ليعثر رفــاقـهــم الحـقــا على
جثثهم ،وينقلوها إلى قرية الكدحة
ّ
حيث ووريت الثرى .وعلقت حكومة
اإلنـقــاذ ،على لسان الناطق باسمها

وزير اإلعالم عبد السالم جابر ،على
الواقعة ،معتبرة إياها مؤشرًا إلى أن
«تـحــالــف ال ـع ــدوان ب ــات يـضــع نفسه
فوق األمم املتحدة واملجتمع الدولي،
وما ارتكابه لهذه الجرائم الوحشية
بالتزامن مع تواجد املبعوث األممي
في صنعاء إال خير دليل على ذلك».
وعلى رغــم مـغــادرة املبعوث األممي،
مــارتــن غــريـفـيــث ،الـعــاصـمــة اليمنية
مــن دون نـتــائــج ،بــل وت ــراف ــق انـتـهــاء
زيارته إليها مع تجدد الهجوم على
الحديدة ،إال أن منسقة األمم املتحدة
ل ـل ـشــؤون اإلنـســانـيــة فــي ال ـي ـمــن ،ليز
غ ــران ــدي ،ال ت ــزال تــأمــل فــي أن يفلح
ضغط املنظمة الــدولـيــة فــي تجنيب
الـسـهــل الـتـهــامــي «ك ــارث ــة إنـســانـيــة».
وب ـح ـســب م ـصــدر أم ـمــي ت ـحــدث إلــى
«األن ـ ـ ــاض ـ ـ ــول» ،ف ـ ــإن غ ـ ــران ـ ــدي ،ال ـتــي
ي ـف ـت ــرض أن ت ـك ــون ق ــد وص ـل ــت إل ــى
مديرية باجل في محافظة الحديدة
ف ــي زي ـ ـ ــارة ه ــي األول ـ ـ ــى م ــن نــوع ـهــا،
ستحاول حشد موقف دولي مناهض
للمعركة ،ملنع «كارثة ستلحق بواحد
مــن أكـثــر املجتمعات ف ـق ـرًا» .محاولة
ال ي ـبــدو ،إل ــى اآلن ،أنـهــا ستفلح في
تحقيق ّهدفها ،خصوصًا أن غراندي،
ُ
ومن تمثل ،أخفقوا في البدء بتطبيق
ات ـف ــاق ت ــم تــوقـيـعــه أخ ـي ـرًا ب ــن األم ــم
املتحدة وحكومة اإلنقاذ على تسيير
رح ـ ــات ج ــوي ــة ط ـب ـيــة ل ـل ـمــرضــى من
أصحاب الـحــاالت الحرجة واملزمنة،
كــان مـقــررًا أن تنطلق أم ــس .وأف ــادت
وزارة الصحة في حكومة اإلنقاذ بأن
الكثير مــن املــرضــى تــوافــدوا ،صباح
الـثــاثــاء ،مــن محافظات بعيدة ،إلى
مقر ال ــوزارة ً
ّ
بناء على دعــوة ُو ّجهت
إل ـي ـهــم م ــن األخـ ـي ــرة ،إال أن املـنـظـمــة
ال ــدول ـي ــة أبـلـغـتـهــم ب ـتــأج ـيــل الــرحـلــة
بـعــدمــا امـتـنــع تـحــالــف الـ ـع ــدوان عن
منحها ترخيصًا.
(األخبار)

من محافظة البصرة،
بدأ رئيس مجلس النواب
الجديد نشاطه ّفي انطالقة
«حماسية» تظل نتائجها
مرهونة بتأليف الحكومة.
ّ
تستمر
وفي االنتظارّ ُ ،
بورصة األسماء المرشحة
لرئاسة الوزراء
بالتحركِّ ،
ُ
مع بروز مواقف مقللة
من حظوظ عادل عبد
المهدي
يـ ـب ــدو أن االتـ ـ ـف ـ ــاق عـ ـل ــى اسـ ـ ــم رئ ـي ــس
ال ــوزراء العراقي املقبل لن يكون بعيدًا
ّ
م ــن ال ـص ـع ــوب ــات والـ ـع ــراقـ ـي ــل ،ف ــي ظــل
ال ــ«ف ـي ـتــوات» املـتـضــادة املــوضــوعــة من
ِق َبل القوى السياسية ،وتعدد األسماء
امل ـطــروحــة لـشـغــل امل ـن ـصــب .وم ــع ذل ــك،
يمكن النظر إلــى إعــان رئيس تحالف
«الفتح» ،هادي العامري ،أمس ،سحب
ت ــرش ـح ــه ل ــرئ ــاس ــة ال ـح ـك ــوم ــة ،م ــؤش ـرًا
إيـجــابـيــا يمكن أن «يـفـتــح امل ـجــال أمــام
ال ـ ـح ـ ــوارات ال ـ ـجـ ــادة الن ـت ـخ ــاب رئ ـيــس
مـجـلــس وزراء وح ـك ــوم ــة وف ـق ــا لــرؤيــة
امل ــرج ـع ـي ــة ال ــدي ـن ـي ــة ال ـع ـل ـيــا (آيـ ـ ــة ال ـلــه
ع ـلــي ال ـس ـي ـس ـتــانــي) ،وال ـ ـشـ ــروط الـتــي
ّ
حددتها» ،وفق ما قال.
ه ــذه ال ـش ــروط ال ت ــزال إل ــى اآلن تشكل
العنصر الـجــامــع بــن مــواقــف مختلف
املكونات ،وآخرها ما ّ
شدد عليه تحالف
«سائرون» ،املدعوم من مقتدى الصدر،
من ضــرورة «اختيار شخصية تحظى
بمقبولية الشعب الـعــراقــي واملرجعية
ً
الدينية أوال» ،بحسب ما دعا إليه أمس
رئ ـيــس الـتـحــالــف ف ــي مـحــافـظــة ديــالــى
بــرهــان املـعـمــوري ،الــذي حــذر كذلك من

فلسطين

أثمرت ضغوط السلطة الفلسطينية من
جهة ،ونفور «حماس» من جهة أخرى،
في تحييد نيكوالي مالدينوف عن دوره،
لتتسلم بعده المنصب سفيرة هولندية
سبق لها العمل في إيران .أيًا كانت الحال،
تبقى غزة معلقة بشأن التهدئة ،فيما
يستمر تواصل سقوط الشهداء في كل
من الضفة والقدس وغزة
في إجراء لم يكشف االتحاد األوروبي
أسبابهّ ،
تقرر تعيني سفيرة هولندا
السابقة في إيران ،سوزانا تيرستال،
مبعوثًا جديدًا لـ«عملية السالم» في
ً
الشرق األوس ــط ،بديال عن البلغاري
ن ـي ـكــوالي م ــادي ـن ــوف ،وذل ــك ف ــي ظل
ن ـفــور فـلـسـطـيـنــي م ــن األخـ ـي ــر ،تمثل
بتقديم رام الله شكوى رسمية ضده
في األمم املتحدة ،قبل نحو أسبوعني،
ساعية آنذاك إلى عرقلة ملف التهدئة
فـ ــي قـ ـط ــاع غـ ـ ـ ــزة ،والـ ـتـ ـه ــدي ــد بـقـطــع
الـتـمــويــل كليًا عــن الـقـطــاع .وبجانب
ذلــك ،أبــدت حركة «حماس» انتقادها
ألداء مالدينوف ،على رغــم أنــه أرسل
ق ـب ــل أيـ ـ ــام ن ــائ ـب ــه إلـ ــى غـ ــزة م ــع وع ــد
بتقديم صيغة مكتوبة وواضحة ،إذ
انتقد قائد «حماس» في غزة ،يحيى
السنوار ،دور الرجل وأداءه.
أي ـ ـ ــا ي ـ ـكـ ــن ،غ ـ ـ ـ ــادر م ـ ــاديـ ـ ـن ـ ــوف إل ــى
«م ـن ـص ــب أع ـ ـلـ ــى» ،ك ـم ــا ت ـف ـيــد بــذلــك
م ـص ــادر س ـيــاس ـيــة ،ع ـلــى أن تـبــاشــر
املـبـعــوثــة ال ـجــديــدة مـهــامـهــا «ف ــورًا»

وف ــق ب ـيــان ص ــدر أم ــس ،وسـتــواصــل
عملها حتى  29شباط /فبراير .2020
وق ــال الـبـيــان األوروب ــي إن «املهمات
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـم ـب ـع ــوث ــة الـ ـج ــدي ــدة
امل ـســاه ـمــة ف ــي ال ـخ ـط ــوات ال ـت ــي من
امل ـم ـكــن أن ت ـ ــؤدي ل ـت ـســويــة نـهــائـيــة
قائمة على حــل الــدول ـتــن» ،مضيفًا
أن ـه ــا «س ـت ـع ـمــل ع ـلــى ال ـت ــواص ــل مع
جميع الجهات ذات العالقة بالعملية
الـسـيــاسـيــة واألطـ ـ ــراف امل ـشــاركــة في
العملية ،واألمــم املتحدة واملنظمات
األخ ــرى ذات العالقة لتقوية عملية
السالم».
ي ــذك ــر أن ت ـي ــرس ـت ــال ش ـغ ـلــت ســاب ـقــا
منصب سفير لـبــادهــا فــي وأنـغــوال،
وهــي على قيد الخارجية الهولندية
م ـن ــذ  ،1994وك ــان ــت ن ــائ ـب ــا لـلـمـمـثــل
الــدائــم لبالدها فــي األمــم املتحدة في
جنيف .أما مالدينوف ،فكان قد سبقه
ف ــي ه ــذا املـنـصــب ال ـهــول ـنــدي روب ــرت
س ـيــري الـ ــذي واجـ ــه أي ـضــا ان ـت ـقــادات
حادة بعد حرب غزة األخيرة ،وأنهى
مهماته مطلع .2015
في هذا الوقت ،قالت مصادر سياسية
وإعــامـيــة إن «ح ـمــاس» تلقت دعــوة
جديدة من «االستخبارات املصرية»
لزيارة القاهرة من أجل «البحث في
قضايا عدة» ،في وقت كانت أوساط
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة قـ ــد ق ــال ــت إن ال ـح ــرك ــة
قررت تأجيل الرد على دعوة سابقة
حتى نهاية الشهر الجاري ،فيما لم
يتضح موقفها من الدعوة الحالية.
وي ـ ـ ـ ــوم أم ـ ـ ـ ــس ،ق ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس امل ـك ـت ــب
ال ـس ـيــاســي لـ ــ«حـ ـم ــاس» ،إسـمــاعـيــل
ه ـن ـيــة ،إن «م ـس ـي ــرة الـ ـع ــودة وكـســر

ال ـح ـص ــار ل ــن ت ـت ــوق ــف ح ـت ــى تـحـقــق
أهدافها وفي مقدمها إنهاء الحصار
كليًا» عن غــزة ،مضيفًا خــال أعمال
مــؤتـمــر أم ــس ،أن «شـعـبـنــا لــن يقبل
أرباع الحلول وال أنصافها» .وتابع:
«أي ت ـفــاه ـمــات إلنـ ـه ــاء ال ـح ـص ــار ال
ي ـجــب أن ت ـكــون بـثـمــن س ـيــاســي وال
ج ـ ــزءًا م ــن ص ـف ـقــة ال ـ ـقـ ــرن ،ف ــا فـصــل
للضفة عــن غ ــزة ،وال مـســاومــة على
ســاح املـقــاومــة» ،لكنه أقــر أن الربط
بــن املصالحة وإنـهــاء الحصار «ما
زال متعثرًا».
مـيــدانـيــا ،استشهد ش ــاب فلسطيني
ف ــي مـنـطـقــة ب ــاب ال ـع ـمــود ف ــي مــديـنــة
الـ ـق ــدس امل ـح ـت ـلــة إث ـ ــر إطـ ـ ــاق ج ـنــود
االح ـ ـتـ ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي الـ ـن ــار عـلـيــه
مساء أمــس بــدعــوى محاولته تنفيذ

عـمـلـيــة ط ـعــن ،فـيـمــا َم ـن ـعــت ال ـطــواقــم
الـطـبـيــة م ــن ال ــوص ــول إل ـي ــه .وصـبــاح
أم ـ ـ ـ ـ ــس ،اسـ ـتـ ـشـ ـه ــد الـ ـ ـش ـ ــاب م ـح ـم ــد
زغـلــول الخطيب ( 24سـنــة) مــن بلدة

يواصل خضر
عدنان إضرابه عن
الطعام لليوم
الـ 17على التوالي

أن «الـشـعــب الـعــراقــي سيقلب الـطــاولــة
ع ـل ــى ال ـس ـي ــاس ـي ــن فـ ــي حـ ـ ــال اخ ـت ـي ــار
حكومة بعيدة عن املواطن».
وعـ ـل ــى رغ ـ ــم أن ال ـج ـم ـي ــع ي ــرف ــع الف ـتــة
«ش ـ ـ ــروط امل ــرجـ ـعـ ـي ــة» ،إال أن ال ـخ ــاف
بـ ـش ــأن ك ـي ـف ـيــة إس ـ ـقـ ــاط ت ـل ــك الـ ـش ــروط
ع ـلــى أرض ال ــواق ــع ي ـب ــدو أنـ ــه ال ي ــزال
قائمًا .في هذا اإلطــار ،بدت الفتة أمس
ال ـت ـص ــري ـح ــات الـ ـ ـص ـ ــادرة عـ ــن م ـق ـلـ َـبــي
ـح» (الـتـحــالــف الــذي
«ســائــرون» و«الـفـتـ
ُ ِّ
يـقــوده الـعــامــري) ،واملـقــلـلــة مــن حظوظ
املــرشــح عــادل عبد املـهــدي ،الــذي كانت
امل ـع ـط ـيــات ق ــد أف ـ ــادت ب ــوج ــود تــوافــق
كـبـيــر عـلــى اس ـم ــه .إذ رأى الـعـضــو في
«سـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــرون» ،ريـ ـ ـ ــاض ال ـ ـب ـ ـهـ ــادلـ ــي ،أن
«مــواصـفــات رئـيــس الحكومة املقبل ال
ّ
تنطبق على عبد املهدي ،لكونه تسلم
عدة مناصب في الحكومات املتعاقبة»،
ف ـي ـمــا وص ـ ــف الـ ـقـ ـي ــادي ف ــي ال ـت ـحــالــف
ن ـف ـســه ،أي ـمــن ال ـش ـم ــري« ،األنـ ـب ــاء الـتــي
ت ـحــدثــت ع ــن ت ـقــديــم اس ــم ع ـبــد امل ـهــدي
مــرشـ َـح تـســويــة بــدعــم مــراجــع النجف»

ْ
ب ــأن ـه ــا «غـ ـي ــر ص ـح ـي ـح ــة» ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن
«ال يــوجــد أي تــوجــه (م ــن ه ــذا ال ـنــوع)
ع ـلــى اإلطـ ـ ـ ــاق» .وفـ ــي االتـ ـج ــاه نـفـســه،
رأى الـ ـن ــائ ــب عـ ــن تـ ـح ــال ــف «الـ ـبـ ـن ــاء»
(«ال ـف ـت ــح» و«دولـ ـ ــة ال ـق ــان ــون» بــزعــامــة
ن ــوري املــالـكــي) ،مــوحــان الـسـعــدون ،أن
عـبــد امل ـه ــدي «ال تـنـطـبــق عـلـيــه ش ــروط
املرجعية ورؤيتها» ،الفتًا إلى أن الرجل
ً
«تابع لجهة سياسية وليس مستقال،

نفى نواب في
ّ
«سائرون» وجود توجه
لطرح عبد المهدي
ّ
كمرشح تسوية

رفض الحلبوسي تأخير صرف مستحقات البصرة (أ ف ب)

ـدم شـيـئــا إيـجــابـيــا للبلد طــوال
ول ــم يـقـ ّ
فترة تسنمه املناصب».
م ــواق ــف تـشــي ب ــأن ال ـطــرفــن («ال ـف ـتــح»
و«ســائــرون») ربما كانا قد طرحا اسم
عبد املهدي على سبيل املناورة ،بهدف
جـ ّـس أحــدهـمــا نبض اآلخ ــر ،والــوقــوف
على ّ
رد فعل الجهات املعنية بتسمية
رئيس الوزراء .وبمعزل عن الشخصية
ّ
ستستقر عليها بورصة األسماء،
التي
املؤكد أن املنصب لن يشغله إال مرشح
َ
متوافق عليه بني «الفتح» و«سائرون»،
ّ
ومحظي بقبول حلفاء كل منهما .وفي
هــذا اإلط ــار ،أشــار الـعــامــري ،أمــس ،إلى
أن «العراقيني بــدأوا مرحلة التوافقات
في ما بينهم للتوصل إلى رئيس وزراء
مـتـفــق عـلـيــه ب ـق ــرار ع ــراق ــي بــام ـت ـيــاز»،
م ـ ـش ـ ــددًا عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ـ ــرورة أن «ي ـح ـظ ــى
املــرشــح لرئاسة ال ــوزراء بتوافق الكتل
السياسية ،وإذا ما دعمته كافة القوى،
فسيكون النجاح نصيبه بالتأكيد».
ـواز ل ـل ـم ـشــاورات الــدائــرة
وع ـلــى خــط مـ ـ ٍ
ب ـش ــأن اخ ـت ـي ــار رئ ـي ـ َـس ــي ال ـج ـم ـهــوريــة
والـ ـ ـ ــوزراء ،ب ــدأ رئ ـيــس مـجـلــس ال ـنــواب
ال ـجــديــد ،مـحـمــد الـحـلـبــوســي ،نـشــاطــه
الـبــرملــانــي مــن محافظة الـبـصــرة ،التي
كــانــت قــد شـهــدت احتجاجات مطلبية
واسعة النطاق ،في انطالقة «حماسية»
ّ
ّ
ّ
املحك إلى أن تتشكل
تظل نتائجها على
الحكومة .وأعلن الحلبوسي ،في بيان
بشأن زيارته التي قام بها أمس برفقة
وفــد برملاني وحـكــومــي« ،تأليف لجنة
ُ
ً
ســت ـعـ ّـد ت ـقــري ـرًا م ـف ـصــا ع ــن األوضـ ــاع
ف ــي ال ـب ـصــرة واملـ ــدن امل ـح ــررة لتقديمه
إل ــى مـجـلــس ال ـن ــواب ف ــي أقـ ــرب ُ وق ـ َـت»،
الف ـتــا إل ــى أن «م ــوازن ــة  2018ضـ ِّـمــنــت
تخصيصات ملحافظة البصرة» ،رافضًا
ص ــرف تـلــك الـتـخـصـيـصــات».
«تــأخ ـيــر ُ
وف ــي وق ــت أع ـلــن فـيــه إط ــاق س ــراح 13
شخصًا من معتقلي التظاهرات ،وعد
الحلبوسي بالعمل على «تسريع إخالء
سبيل بقية املعتقلني».
(األخبار)

مقالة

األوروبيون يستبدلون مالدينوف ...و 6شهداء في الضفة وغزة
ب ـيــت ري ـم ــا (شـ ـم ــال غ ــرب ــي رام ال ـلــه)
ب ـعــد ت ـعــرضــه ل ـل ـضــرب امل ـب ــرح أث ـنــاء
اعتقاله على يد الوحدات اإلسرائيلية
الـخــاصــة ،إذ اقتحم قــرابــة  40جنديًا
منزل العائلة فجرًا واعتقلوا محمد
واع ـت ــدوا عـلـيــه بــال ـضــرب ،ثــم أبلغت
العائلة باستشهاده ،األمر الذي يرفع
عدد شهداء الحركة األسيرة إلى .217
فاستشهد مـســاء أمــس
أم ــا فــي غ ــزة،
ُ
فلسطينيان اثنان وأصيب  46آخرون
جراء قمع العدو تظاهرة قرب حاجز
«بيت حانون  -إيريز» شمال القطاع،
فيما نجح عشرات الشبان في اجتياز
الحاجز والوصول إلى الجدار األمني.
وقبل ذلــك ،أعلنت وزارة الصحة في
غــزة استشهاد شــابــن على الـحــدود
الجنوبية للقطاع نتيجة استهداف
طائرات االحتالل لهم في وقت مبكر
أم ـ ــس ،م ـض ـي ـفــة أن ال ـش ـه ـيــديــن هـمــا
ناجي جميل أبــو عاصي ( 18سنة)،
وعالء زياد أبو عاصي ( 21سنة).
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،أف ـ ـ ــادت م ــؤس ـس ــة «مـهـجــة
الـ ـ ـق ـ ــدس لـ ـلـ ـشـ ـه ــداء واألس ـ ـ ـ ـ ـ ــرى» فــي
ت ـص ــري ــح أم ـ ــس ،بـ ــأن األسـ ـي ــر خـضــر
عــدنــان ( 40س ـنــة ،مــن ج ـنــن) مــا زال
يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام
ل ـل ـيــوم ال ـس ــاب ــع ع ـشــر ع ـلــى ال ـتــوالــي
«رفضًا العتقاله التعسفي» ،مضيفة
أنــه «ممتنع عــن الفحص الطبي بما
فيه الوزن والضغط والسكري واملرارة
منذ اليوم األول إلضرابه وهو يشرب
املــاء فقط» .وسبق لعدنان أن خاض
في األعــوام املاضية إضرابني فرديني
طويلني تحرر بموجبهما.
(األخبار)
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أي سياسة صحة عمومية في الجزائر؟
لينا كنوش
بعد تحديد عشرات الحاالت في مناطق شمال ووسط البالد (البويرة،
البليدة ،تيبازة ،العاصمة ،املدية ،عني الدفلى) خالل شهر آب /أغسطس
املاضي ،أحيا تأكيد وجود إصابة جديدة بالكوليرا في مدينة وهران،
في الـ 8من أيلول /سبتمبر ،النقاش حول فاعلية السلطات العمومية
في الوقاية من األخطار الصحية وإدارتها.
انهال النقد من كل حدب وصوب للتنديد بجمود وال مباالة السلطات،
التي لم تطلق  -إال في شكل متأخر  -حملة وقاية وطنية تهدف لوقف
الوباء .األزمة الصحية ألقت الضوء مرة أخرى على الضعف الهيكلي
للنظام الصحي العمومي في الجزائر ،املبني على املجانية ،لكن املتميز
بضعف سياسات الوقاية واألنشطة الصحية األساسية.
وف ــي مــا يـخــص اهـتـمــامــات الـسـلـطــات ،فـهــي تعطي األول ــوي ــة لتقديم
الرعاية الصحية على حساب التثقيف حول الصحة ،واألخطار البيئية،
والوقاية ،وكذلك دعم البحث ،بصفته أحد أعمدة الصحة العامة .وفي
سياق ارتـبــاط وبــاء الكوليرا بضعف النظافة البيئية ،يجب التنديد
أيضًا بغياب تدخل الدولة في مجال الحماية الصحية للسكان.
بعد  56عامًا على االستقالل ،ال يــزال بلد ثري مثل الجزائر ،يعاني
صعوبات في تطوير سياسات صحية تستجيب لحاجات الجزائريني
من ناحية اإلنصاف والنفاذ للرعاية الوقائية والعالجية على امتداد
امل ـجــال الــوط ـنــي ،وه ــي مـســألــة تــرتـبــط أســاســا بــالـهــوة الـفــاصـلــة بني
التحديات الصحية املطروحة ،والوسائل املوضوعة ملجابهتها ،بحسب
ما يقول الطبيب واألستاذ فريد الشاوي.
صحيح أن تجربة الجزائر ،التي خرجت من االستعمار بنظام صحي
ُم ــدم ــر ،ش ـهــدت إرادة سـيــاسـيــة ك ـبــرى لـنــاحـيــة ب ـنــاء أنـظـمــة الصحة
وتـطــويــرهــا ،لكن فــي املــرحـلــة الـحــالـيــة ،الـتــي تـطــرح على البلد تحديًا
ّ
مضاعفًا يتمثل في التحولني الوبائي والديموغرافي ،يعتبر الشاوي أن

املوارد البشرية واملادية واملالية ،ال تزال بعيدة عن مستوى الحاجات.
ّ
خالل مقابلته مع «األخبار»ُ ،يذكر املسؤول السابق عن إصالح النظام
الصحي والتأمني االجتماعي ،في حكومة مولود حمروش ،بأن تفشي
وباء الحصبة األخير ،ووباء الكوليرا الحالي ،يشهدان على االستمرار
الوبائي لبعض األمــراض املعدية (املنقولة عبر املياه السل ،األمــراض
ذات املنشأ الحيواني) ،التي لم يتم القضاء عليها بعد ،عــاوة على
ظهور أم ــراض معدية جــديــدة مرتبطة بنمط العيش ،كالتهاب الكبد
الفيروسي والسيدا.
من جهة أخرى ،يقول الشاوي إن «الجزائر شهدت تغيرًا ديموغرافيًا
هامًا خالل األعوام الخمسني املاضية على مستوى قاعدة الهرم ،وال
يزال األطفال والرضع يمثلون نسبة هامة من السكان (نحو  )%25في
حني أن نسبة الشيخوخة ،أي من سنهم  60سنة فأكثر ،ستمثل قبل
عام  2030نحو  %12من السكان ،مقارنة مع  %6خالل الثمانينيات».
ووفقًا للشاوي ،سوف ُيترجم هذا التحول الديموغرافي على املستوى
الصحي في زيــادة األم ــراض غير املعدية ،مثل السرطان أو أمــراض
األيض ،على غرار السكري وأمراض القلب والشرايني.
يعيش البلد إذًا في وضع صحي يفرض اتباع برامج تقليدية ملقاومة
األمراض املعدية وحماية األم والطفل ،وفي الوقت نفسه ،وضع وسائل
معقدة ومكلفة ملقاومة األمراض غير املعدية «في مواجهة هذا التحدي
املضاعف ،فإن اإلمكانات الحالية بالكاد تكفي :نعاني من عجر في
ّ
أسرة املستشفيات ( 1.7على كل ألف ساكن ،في حني يجب أن يكون
املعدل األدنــى  3أســرة) ،وعجز في املــوارد البشرية ،وبخاصة اإلطار
شبه الطبي وأطباء االختصاص ،واألهم ،هو نقص املوارد املالية ،ألن
اإلنفاق الصحي العام ال يتجاوز  380دوالرًا في العام لكل ساكن (في
مقابل  3آالف دوالر في بلدان «منظمة التعاون والتنمية االقتصادية»)!
نحن نسير إذًا في اتجاه وضع صحي مشابه للبلدان املتقدمة ،لكن مع
عبء األمراض املعدية ومع إمكانات أقل بكثير».

في الوضع الحالي ،ال تستجيب السياسة الصحية لحاجات السكان
األساسية من ناحية اإلنصاف والنفاذ للرعاية ،وال تزال التفاوتات في
توزيع اإلمدادات الصحية والنفاذ إلى املرافق مهمة في سياق تصاعد
مطالب املواطنني بتوفير خدمات صحية فعالة .ويتأسف البروفيسور
ً
ال ـشــاوي قــائــا« ،فــي هــذا الــوضــع املـعـقــد ،تعجز السلطات العمومية
لألسف عن تحديد ووضــع سياسة صحية واقعية ،صائبة وفعالة
تضع في الحسبان حاجات السكان الصحية واإلمكانات املتوافرة،
وتحشد جميع امل ــوارد فــي برنامج يتخذ مــن املــواطــن مــركـزًا لجميع
االهتمامات .وعلى عكس ذلــك ،يقوم كبار املسؤولني باالستعراض،
ويملي كل منهم سياسة مرحلية ،مفروضة في أغلبها من مجموعات
ً
ضغط ،بدال من أن تفرضها املشكالت الحقيقية لصحة املواطنني».
يجب أال تقتصر سياسات الصحة بعد اآلن على املؤسسات الصحية،
بل يجب التفكير في مقاربة مشتركة بني عديد القطاعات ،تكون في
ارتباط مع مجموع السياسات العمومية .كما أن التربية املواطنية على
إدارة املـيــاه ،واستغالل امل ــوارد املائية ،ونوعية الصرف الصحي في
الفضاء املدني ،ومراقبة نوعية السلع واملواد الغذائية األساسية ،تمثل
جميعها عوامل مؤثرة في الصحة ،ويجب أخذها في االعتبار أثناء
صياغة سياسة صحية.
يخلص فريد الـشــاوي إلــى أن «مــا ينقص بــادنــا هــو برنامج وطني
للصحة ،مستلهم حـصــريــا مــن حــاجــات صـحــة املــواط ـنــن ،ويقسم
أهــدافــه على املــدى القصير واملتوسط والبعيد ،مع تحديد األولــويــات
واالسـتـخــدام العقالني لإلمكانات املـتــوافــرة .ولتمويل هــذا البرنامج،
نرجو أن يشهد اقتصاد البالد تطورًا إيجابيًا في املستقبلُ ،يرفع
الثروة الوطنية في شكل ملحوظ ،ألن الجزء املخصص للصحة من
تلك الثروة ،ليس إال نسبة من إجمالي الناتج املحلي (يمثل حاليًا قرابة
 %5منه) .يجب علينا إذًا العمل أكثر ،واإلنتاج في شكل أفضل ،حتى
نوفر في املستقبل اإلمكانات الضرورية لنظام صحي جيد».

